
  

The Hellenic Parliamentary Library 
and Parliamentary Information 

Η Κοινοβουλευτική Βιβλιοθήκη της 
Βουλής και Κοινοβουλευτική 

Πληροφόρηση 
 
 

Elli Droulia 

e.droulia@parliament.gr 
 

Library of the Hellenic Parliament 

Athens, Friday 13th June 2014 





General Information 

• Greek population = approximately 11 million; 

•  Elections, according to the Constitution, every four 
years;  

• Unicameral: one chamber; 

• 300 Members of Parliament;   

• Six Standing Committees, Special Committees, eight 
Special Standing Committees, four subcommittees 
(drugs, water resources, handicapped or people with 
special needs, island and mountain regions) and other 
Committees, one of which is the Library Committee.  



First Constitution, 1844 



The Library in numbers 
 

• Parliament Minutes 
• The Official Gazette 
• The Official EU Journal in Greek 
• Books    
• Rare books                                          
• Manuscripts 
• Journals and newspapers 
• Maps 
• Archives 
• Microfilms 
• Photographs 
• Audio material 
• Digital material` 
• Works of art    
      and more…                                                                                              
 

 

 
 

 

 
750.000 volumes 
10.000 volumes (1471-1800) 
600 
100.000 volumes 
4.500 (1500-today) 
Historical & political archives  
21.000 
over 5.000 
2.500 CD-ROMs 
over 9 million 
1.000  

 



 
Users and Collection Development 

 
   Initially, the Library had the defined role to serve 

the MPs; gradually, by the end of the 19th 
century collection development was reoriented; 
according to a law provision, all publishing 
houses of the country ought to deposit one copy 
of every publication.  

    The Library: accepts donations,  

                           exchanges publications and  

                   buys a number of foreign books                           
(approximately 1.000 books yearly).  



The Library’s Missions Description 

 

A. Support MPs and their teams in every aspect of their 
parliamentary work;  

B. Support the public sector with parliamentary and law 
information;  

C. Addresses to the needs of the research community;  
D. Addresses to university students;  
E. It is planning to enlarge accessibility to other social 

groups (young people, women, and immigrants) and 
offer, besides book lending services, reading space, 
educational programmes and the right to use the 
internet.  

F. Continues to organize exhibitions of historical and/or 
commemorative content; 

G. Is in charge of the Works of Art Collection. 
 
 



Landmarks 
• 1984: creation of microfilming unit; 

• 1994: library automation (i.e. cataloguing); 

• 2003: reorganisation and modernisation  
programme of the Library’s services;  

• 2007: initiative to create a portal of political 
personalities and parties archive in cooperation 
with ten other institutions; 

• 2008: «Documentation, Development and 
Dissemination of the Collections of the Hellenic 
Parliamentary Library», an EU programme 

 

 

 



The Main Library  
Parliamentary Information, Collection Development, 
Cataloguing, 3 Reading Rooms, Rare and Valuables 

Collection, Maps, Historical Archives, Reading Room et.c 



Η ΒΒ είναι μέλος: 

• European Centre for Parliamentary 

Research and Documentation (ECPRD)  

• Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) 

• International Federation of Library 

Associations (IFLA) 



Σκοπός μέσα στο πλαίσιο της ενίσχυσης του 
ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στην 

ευρωπαϊκή πραγματικότητα ως ΚΕΤ είναι:  
 

• 1.να συμβάλλει, σε συνεργασία με τα άλλα δίκτυα 
πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην πληροφόρηση 
των μελών και των υπηρεσιών του ελληνικού κοινοβουλίου 
σχετικά με τις εξελίξεις και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τρόπο ακριβή και έγκυρο,  

• 2. να παρέχει βιβλιογραφία για ευρωπαϊκά θέματα και ειδικές 
ευρωπαϊκές εκδόσεις που αποτελούν μέρος της συλλογής της 
Βιβλιοθήκης της Βουλής,  

• 3. να παρέχει απευθείας πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές 
πληροφόρησης και τις βάσεις δεδομένων των θεσμικών οργάνων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  και  

• 4. να παρέχει πληροφόρηση για θέματα ευρωπαϊκού δικαίου 
αλλά και συγκριτική πληροφόρηση σχετικά με τα λοιπά κράτη 
μέλη, σε συνεργασία με άλλες κοινοβουλευτικές βιβλιοθήκες.  

 



 
Σήμερα η ΒΒ παρέχει τις παρακάτω 

κοινοβουλευτικές υπηρεσίες: 

 
• Η Κεντρική Βιβλιοθήκη λειτουργεί για τους 

βουλευτές και τους συνεργάτες τους από τις 
9.00 πμ έως τις 20.30 μμ, και κατά την διάρκεια 
των συνεδριάσεων της Βουλής και «μέχρι 
πέρατος» των συνεδριάσεων.  

• Δέχεται αιτήματα επιτόπου στο 
Αναγνωστήριο των Λογίων, τηλεφωνικά, με 
φαξ και ηλεκτρονικά reference@parliament.gr 
και απαντά με τα ίδια μέσα, σε εύλογο 
χρονικό διάστημα ανάλογα με την 
πολυπλοκότητα του αιτήματος και το επίπεδο 
εξειδικευμένης αναζήτησης.  
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• Διαθέτει πλήρεις σειρές της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, της Εφημερίδος των Συζητήσεων 
της Βουλής και των Πρακτικών της Βουλής και 
της Γερουσίας, τις οποίες διακινεί σε έντυπη 
και σημαντικό μέρος τους σε ηλεκτρονική 
μορφή. 

• Παρέχει έγκυρη και ενημερωμένη 
πληροφόρηση σε θέματα που αφορούν την ΕΕ, 
την νομοθεσία και τους θεσμούς της.  

• Συγκροτεί ειδικούς θεματικούς φακέλους, που 
άπτονται του κοινοβουλευτικού 
ενδιαφέροντος, ή αναφέρονται σε νομοθετικά 
ζητήματα που προκύπτουν ή τίθενται προς 
συζήτηση, μετά από υποβολή συγκεκριμένων 
αιτημάτων.  

 



• Οι συλλογές της Βιβλιοθήκης είναι 
προσβάσιμες από ηλεκτρονικό κατάλογο που 
περιέχει σχεδόν το σύνολο των έντυπων 
συλλογών της στην διεύθυνση 
http://catalog.parliament.gr 

• Η Βιβλιοθήκη εντοπίζει και διαθέτει έντυπο 
και ψηφιοποιημένο υλικό μέσω γενικών και 
εξειδικευμένων βάσεων δεδομένων, είναι 
συνεργαζόμενο μέλος της ΗEALink και 
παρέχει υπηρεσίες διαδανεισμού. 

• Εκπαιδεύει και ενημερώνει τους 
κοινοβουλευτικούς χρήστες σχετικά με τις 
δυνατότητες πληροφόρησης μέσω της 
Βιβλιοθήκης της Βουλής.  
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Σταθμός Πληροφόρησης: 

• ελληνικούς νομικούς κώδικες,  

• Μητρώα των βουλευτών, 

• όλα τα ελληνικά Συντάγματα και τις αναθεωρήσεις τους, 

• τους Κανονισμούς της Βουλής των Ελλήνων, 

• αξιόλογη συλλογή βιβλίων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση,  

• λεξικά πολλών, κυρίως ευρωπαϊκών, γλωσσών από και προς τα 
ελληνικά,  

• γενικές και ειδικές εγκυκλοπαίδειες· ελληνικές κυρίως αλλά και στην 
αγγλική γλώσσα,  

• εγχειρίδια και εισαγωγές διαφόρων επιστημών, 

• ξένο περιοδικό τύπο που αναφέρεται σε θέματα επικαιρότητας, 
πολιτικής, οικονομίας, νομικής, κ. ά,  

• πολύτομα αναγνωρισμένα έργα της σύγχρονης  ελληνικής Ιστορίας, 
Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, 

• συλλογή αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων (στερεότυπες και 
άλλες εκδόσεις), 

• και όλες τις εκδόσεις της Βουλής και του Ιδρύματος της Βουλής των 
Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία 



 
Στο γραφείο 202 φυλάσσεται ο 

κοινοβουλευτικός κορμός της συλλογής:  
 
  τα Πρακτικά της Βουλής,  

 τα Πρακτικά της Γερουσίας, 

 η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

 η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στα ελληνικά και  

 ο ημερήσιος ελληνικός Τύπος και 

επιλογή του ξενόγλωσσου Τύπου. 

 
 



Τα Πρακτικά περιλαμβάνουν: 

• Επίσημα Πρακτικά της Βουλής 1843-1967, 1975- 
σήμερα.  

• Πρακτικά της Γερουσίας 1844-1932. 

• Πρακτικά των Επιτροπών 2002-2007 (άρθρο 70 του 
Συντάγματος) 

• Πρακτικά των Εθνικών Συνελεύσεων 

• Πρακτικά Αναθεώρησης του Συντάγματος 

• Πρακτικά των Επιτροπών Αναθεώρησης του 
Συντάγματος 

• Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής 1863-1866  

• Εφημερίς των Συζητήσεων της Γερουσίας 1929-1934 

• Ευρετήρια των Πρακτικών 1843-1862, 1909-1936, 1946-
1967, 1974 - σήμερα. 

 



On the web and digitized  

• the Parliament Minutes since 2000;  

• the Parliament Minutes 1844-1935; 

• the Constitutions; 

• The Parliament Regulations; 

• a number the Standing Committee Minutes are also 
available ; 

• the Official Gazette;  

• Greek newspapers and journals, 19th c.-1940; 

• Data basis of articles in Greek & other languages; 

• access to EU information 

• On-line catalogue 



 
Σε ψηφιακή μορφή και ανεβασμένα 

στο διαδίκτυο σε μορφή pdf: 
 • Πρακτικά των Εθνικών Συνελεύσεων 

και της Βουλής (1843 – 1862) 

• Πρακτικά των Εθνικών Συνελεύσεων 
και της Βουλής (1862 - 1910) 

•  Πρακτικά των Εθνικών Συνελεύσεων 
και της Βουλής (1910 - 1935)  
Πρακτικά της Γερουσίας (1844 – 1861) 

• Ευρετήρια των Πρακτικών των 
Εθνοσυνελεύσεων, της Βουλής και της 
Γερουσίας (1843–1862) 
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Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) 

αποτελείται από: 
 • τεύχος Α΄ των ετών 1833-2007.  

• τεύχος Β΄ των ετών 1884-2007 

• τεύχος Γ΄ των ετών 1894-207. Το τεύχος Γ΄ αναφέρεται σε διορισμούς, μεταθέσεις 
και συνταξιοδοτήσεις. 

• τεύχος Δ΄ των ετών 1959-2007.  

• ΑΕ-ΕΠΕ των ετών 1928-2007 

• ΑΣΕΠ των ετών 1996-2007 

• ΤΑΠΣ των ετών 1981-2006. Η έκδοσή του έχει σταματήσει. 

• ΔΔΣ των ετών 1999-2007 

• ΑΑΠΘ των ετών 2006-2007, το οποίο άρχισε την κυκλοφορία του το 2006 και 
αναφέρεται σε Υπαλλήλους Ειδικών Θέσεων του Δημόσιου Τομέα 

• ΝΠΔΔ των ετών 1938-2006 

• ΔΕΒΙ των ετών 1940-2007 και αναφέρεται στις ευρεσιτεχνίες 

• ΥΟΔΔ των ετών 2006-2007, το οποίο άρχισε την κυκλοφορία του το 2006 και 
αναφέρεται στη Διοίκηση του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

• ΑΝΕΙΔΙΚ των ετών 2000-2007 και αναφέρεται στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο 

• Παράρτημα των ετών 1886-2006 και αναφέρεται σε δημοπρασίες, και 
μειοδοτικούς διαγωνισμούς 

• Αρχείο της Βουλής και της Γερουσίας 



41 ελληνικές και ξενόγλωσσες 
εφημερίδες: 

• Αγγελιοφόρος, Ακρόπολις, 
Άλφα ένα, Άποψη, Αξία, Αυγή, 
Το Βήμα, Βραδυνή, Deal, 
Δημοκρατία, Το Έθνος, Είκοσι 
Τέσσερις Ώρες, Ελλάδα, 
Ελεύθερη Ώρα, 
Ελευθεροτυπία, Ελεύθερος 
Τύπος, Έξι Ημέρες, 
Επενδυτής, Επικαιρότητα, 
Εποχή, Εσπρέσο, Εστία, 
Εφημερίδα των Συντακτών, 
Ημερησία, Θέμα, Καθημερινή, 
Καρφί, Κέρδος, Κόσμος, 
Λόγος, Μακεδονία, 
Ναυτεμπορική, Νέα, Νίκη, 
Παρασκήνιο, Παραπολιτικά, 
Παρόν, Ποντίκι, Real News, 
Ριζοσπάστης, Χρήμα.  

• Le Monde,  

• Financial Times, 

•  Herald Tribune,  

• Corriere de la Sera,  

• El Pais,  

• Frankfurter Αllgemeine,  

• Sunday Times 



Πρόσφατες συνεργασίες: 

• Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ),  

• μέλος του Συλλογικού Καταλόγου 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που 
υποστηρίζεται από τον Σύνδεσμο 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
(ΣΕΑΒ), 

• Εθνικό Τυπογραφείο, 

• Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.  



 
 
 

Thank you very much  
for your attention 

 
Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

 

 

??? Questions ??? 


