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9. ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Άναλαβών υπηρεσίαν καί εις την Εθνικήν Βιβλιοθήκην της Ελλάδος 
άπό 13 ’Ιουνίου έ.Ι., κατόπιν της ΤΠΠΕ/ΔΙΟΙΚ/Α/ΑΦ/27094 άπό 10’Ιου- 
νίου έ.έ. άποφάσεως, διεπίστωσα την κάτωθι κατάστασιν καί τάς άναλυτικώς 
σημειουμένας άνάγκας.

I. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Τα της Βιβλιοθήκης διέπει ό Νόμος ύπ’ άριθ. 814 του 1943 «Περί ορ
γανισμού της Εθνικής Βιβλιοθήκης», ό Νόμος ύπ’ άριθ. 880 του 1943 καί τό 
Β. Διάταγμα τής 31.8.1921/23.9.1921 «Περί κανονισμού τής έσωτερικής 
καί εξωτερικής λειτουργίας τής Έθν. Βιβλιοθήκης» (ΦΕΚ, Α' άρ. 177 τής 
23-9-1921). Τά κείμενα τούτων έχουν ως έξής:

A ) ΝΟΜΟΣ ΤΗ’ ΑΡΙΘ. 814 του 1943 

ΝΟΜΟΣ ύπ’ άριθ. 814 

Περί οργανισμού τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Έχοντες ύπ’ δψει τό άπό 7 ’Απριλίου 1943 Διάγγελμα τού Προέδρου 
τής Κυβερνήσεως προς τον Ελληνικόν Λαόν, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν:

Άρθρον 1.

1. Ή  έν Άθήναις Εθνική Βιβλιοθήκη, σκοπούσα τήν διά τής επί τω 
αύτω συγκεντρώσεως καί συστηματικής κατατάξεως των γραπτών μνημεί
ων τής διανοίας τής δλης άνθρωπότητος, ιδίως δέ τού Ελληνικού ’Έθνους, πα
ροχήν των κειμένων πρός μελέτην εις τό κοινόν τής επιστήμης καί των γραμ
μάτων, στεγάζεται καί λειτουργεί έν τω ύπό των άοιδίμων Βαλλιάνων έπίτού- 
τω ίδρυθέντι μεγάρω.

2. Ή  ’Εθνική Βιβλιοθήκη αποτελεί Δημοσίαν ύπηρεσίαν ύπαγομένην 
ύπό τήν άμεσον έποπτείαν καί τον έλεγχον τού Υπουργείου Θρησκευμάτων 
καί ’Εθνικής Παιδείας άσκουμένην διά τής παρ’ αύτή άρμοδίας ύπηρεσίας, 
έχει δέ τήν ικανότητα πρός τό κληρονομεΐν.

3. Μετά τής Εθνικής Βιβλιοθήκης παραμένει μέχρι τής ιδίας έγκατα- 
στάσεως ήνωμένη κατά τόν ΣΠΗ' Νόμον καί ή Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη 
τής οποίας τά βιβλία, κτήμα τού Πανεπιστημίου,σημειούνται εις τούς κοινούς



της Εθνικής Βιβλιοθήκης καταλόγους μετ’ ιδιαιτέρας αναγραφής καί φέρου- 
σιν ειδικήν διακριτικήν σφραγίδα.

4. 'Η περί πλουτισμού του έν τή Εθνική Βιβλιοθήκη τμήματος τής Πα
νεπιστημιακής καί περί συμπήξεως των βιβλίων αυτής μέριμνα ύπόκειται είς 
τό Πανεπιστήμιον, έτι δέ καί ή άποδοχή καί διάθεσις οίασδήποτε υπέρ αύτής 
ειδικής δωρεάς άνευ περαιτέρω άναμίξεως του Πανεπιστημίου είς τά τής δι- 
οικήσεως καί διαχειρίσειος.

’Άρθρον 2.

'Η Εθνική Βιβλιοθήκη εκπροσωπείται ύπό του Διευθυντοϋ αύτής ή του 
Προέδρου του Εφορευτικού Συμβουλίου καθ’ ας περιπτώσεις ορίζει ό παρών 
νόμος.

’Άρθρον 3.

1. 'Η Διοίκησις τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης ένεργεΐται ύπό του Διευθυντοϋ.
_2. Τό ’Εφορευτικόν Συμβούλιον. τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης είναι , πεν

ταμελές άποτελούμενον έκ τριών τακτικών καθηγητών του Πανεπιστημίου 
’Αθηνών, ένός άνωτάτου υπαλλήλου του 'Υπουργείου Θρησκευμάτων: καί ’Ε
θνικής Παιδείας, καί ένός Λογοτέχνου.

3. Πάντα τά μέλη διορίζονται διά Διατάγματος του 'Υπουργού Θρη
σκευμάτων καί Εθνικής Παιδείας, διά μίαν τριετίαν. Διά τοΰ ίδιου Διατά
γματος ορίζονται καί τά άναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου.

4. Παραιτούμενου ή έκλεΐπον μέλος προ τής λήξεως τής τριετίας άντι- ̂  
καθίσταται εντός μηνός καθ’ όμοιον τρόπον. 'Ως παρητημένον θεωρείται μέ
λος τό όποιον άδικαιολογήτως δέν παρίσταται είς τρεις κατά σειράν συνεδρίας 
τοΰ Συμβουλίου, όπερ καί κρίνει περί του βάσιμου τής δικαιολογίας.

5. Τό ’Εφορευτικόν Συμβούλιον εκπροσωπείται ύπό τοΰ Προέδρου αύ- 
τοΰ ή τούτου άπόντος ύπό τοΰ ’Αντιπροέδρου, άμφοτέρων όριζομένων ύπό τοΰ 
'Υπουργοΰ Θρησκευμάτων καί ’Εθνικής Παιδείας.

Άρθρον 4.

Έργον τοΰ Συμβουλίου είναι ή παρακολούθησις καί άμεσος έποπτεία τής 
καθόλου διοικήσεως καί λειτουργίας τής Βιβλιοθήκης ό καθορισμός τών έρ- 
γασίμων ωρών καί διακοπών καί ή μ|λέτη καί ό έν γένει καθορισμός τών μέ
τρων τών άπαιτουμένων προς τελειοτέραν ρύθμισιν τών ύπηρεσιών της, ώς 
καί τής συστηματοποιήσεως τοΰ διά νέων έργων πλουτισμοΰ αύτής. Επίσης 
τό Συμβούλιον έργων έχει τήν μελέτην τών έν γένει συνθηκών καί άναγ- 
κών τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης καί τήν σύνταξιν νομοθετημάτων περί άναδιορ- 
γανώσεως αύτής, ώς καί κανονισμοΰ έσωτερικής αύτής λειτουργίας. Ώσαύ-
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τως εγκρίνει τον υπό τοϋ Διευθυντοΰ συντασσόμενον προϋπολογισμόν καί ά 
πολογισμόν καί εποπτεύει επί της διαχειρίσεως των πόρων τοϋ 'Ιδρύματος.

Άρθρον 5.

1. Τό Συμβούλιον συνέρχεται εις συνεδρίαν καλούμενον υπό τοϋ Διευ- 
θυντοϋ τη εντολή τοϋ Προέδρου τοϋ Εφορευτικού Συμβουλίου έφ’ δσον ύπάρ- 
χωσι ζητήματα προς λήψιν αποφάσεων, ή ό Πρόεδρος κρίνη τοΰτο άναγκαΐον 
ή δύο των μελών προτείνωσι τοΰτο.

2. Τό Συμβούλιον θεωρείται έν απαρτία έάν παρίστανται τρία έκ των πέντε 
μελών. Αί δέ άποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν μή έπιτρεπομένης 
άρνήσεως ψήφου, κατισχυούσης έν ίσοψηφία της ψήφου τοϋ Προέδρου ή τού-

: του άπόντος τοϋ ’Αντιπροέδρου. Ό Διευθυντής της Βιβλιοθήκης καί ό Καθη
γητής τοϋ Τμήματος Χειρογράφου καί Όμοιοτύπων λαμβάνουσι μέρος είς 
τάς συνεδρίας τοϋ Συμβουλίου μετά ψήφου επί παντός ζητήματος, πλήν τών 

'ή  · ······'- - άποσκοπούντων τον έλεγχον της διαχειρίσεως.
3. Κατά τάς συνεδρίας τοϋ Συμβουλίου χρέη Γραμματέως έκτελεΐ ό 

Γραμματεύς της Εθνικής Βιβλιοθήκης οριζόμενος κατά τό άρθρον 17 παράγρ. 5.
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’Άρθρον 6.

Ή  Διαχείρισις της περιουσίας καί τών πόρων της ’Εθνικής Βιβλιοθήκης 
ένεργεΐται υπό τοϋ ’Εφορευτικού Συμβουλίου καί τοϋ Διευθυντοΰ.

Άρθρον 7.

'Η Εθνική Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει τάς έξης υπηρεσίας:
α ') Τό Τμήμα Καταλόγων (Ταξινόμησις, άποθήκης πολλαπλών, βιβλιο

δεσίας).
β') Τό Τμήμα Εισαγωγής (Καταγραφή τών εισερχομένων βιβλίων έξ 

άγοράς, έκ δωρεάς δυνάμει τής κατά Νόμον προσφοράς), 
γ ')  Τό Τμήμα Χειρογράφων καί Όμοιοτύπων.
δ ') Τά ’Αναγνωστήρια, τό τε Κεντρικόν καί τό τών ’Εφημερίδων καί 

Περιοδικών:
ε ') Την Γραμματείαν.

Άρθρον 8.

Τό προσωπικόν τής Εθνικής Βιβλιοθήκης διακρίνεται. 
α ') Διοικητικόν, β') Βοηθητικόν καί γ ' ) υπηρετικόν.
Τό Διοικητικόν προσωπικόν τής Εθνικής Βιβλιοθήκης άποτελοΰσι:



2. Ε π ι μ ε λ η τ ή ς  τ ο υ  Τ μ ή μ α τ ο ς  Χειρογράφων καί Όμοιο- 
τύπων έν τη ’Εθνική Βιβλιοθήκη διορίζεται διά Διατάγματος του 'ϊπουργοϋ 
Θρησκευμάτων καί Εθνικής Παιδείας, ό κεκτημένος πτυχίον τής Φιλοσο
φικής ή Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου επιτυχών δέ εις διαγωνισμόν 
ενώπιον εξεταστικής ’Επιτροπής κατά τά έν άρθρω 11 του παρόντος Νόμου 
οριζόμενα.

3. Β ι β λ ι ο φ ύ λ α ξ  Β'  τ ά ξ ε ω ς ,  διορίζεται διά Διατάγματος του 
'Ϊπουργοϋ Θρησκευμάτων καί ’Εθνικής Παιδείας ό ύποστάς διαγωνισμόν 
ενώπιον ειδικής εξεταστικής έπιτροπής, κατά τό άρθρον 11 τοϋ παρόντος, 
πτυχιοΰχος των Νομικών ή Πολιτικών ’Επιστημών, τής Φιλολογίας, ή τής 
Θεολογίας τών ήμετέρων Πανεπιστημίων, ή ά λ λ ο δ α π ο ϋ  Πανεπιστημίου 
ισοτίμου τοις ήμετέροις Πανεπιστημίοις, Άνωτάτης Σχολής ’Εμπορικών 
καί Οικονομικών Επιστημών ή τής Παντείου Σχολής γνωρίζων μίαν τουλά
χιστον Εύρωπαϊκήν γλώσσαν καί έχων είδικάς Βιβλιοθηκονομικάς καί βιβλιο- 
γραφικάς γνώσεις.

4. Ταξινόμος διορίζεται, -προτάσει* τοϋ Εφορευτικού Συμβουλίου δι’ 
άποφάσεως τοϋ 'ϊπουργοϋ Θρησκευμάτων καί ’Εθνικής Παιδείας, κατόπιν 
διαγωνισμοΰ ενώπιον τής κοιτά τό άρθρον 11 τοϋ παρόντος ειδικής ’Επιτρο
πής ό κεκτημένος απολυτήριον Γυμνασίου, γνωρίζων τήν γαλλικήν ή έτέραν 
τών κυρίων Ευρωπαϊκών γλωσσών καί έχων στοιχειώδεις γνώσεις βιβλιοθη
κονομίας.

5. Εις τήν θέσιν τοϋ μεταφραστοϋ προσλαμβάνεται έπί συμβάσει καί 
έπί άντιμισθία άντιστοιχούση πρός τον βαθμόν τοϋ Γραμματέως Α' τάξεως, 
πρόσωπον άποδεδειγμένως κατέχων τάς ώς άνω γλώσσας. 'Η θητεία τοϋ με- 
ταφραστοΰ είναι τριετής δυναμένη νά άνανεωθή προτάσει τοϋ Έφορευτικοΰ 
Συμβουλίου τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης, δέν ίσχύουσι δέ δι’ αυτόν αί περί ορίου 
ήλικίας διατάξεις. 'Ο μεταφραστής έκτελεΐ ύποχρεωτικώς καί τάς σχετικάς 
μεταφράσεις τών Γενικών ’Αρχείων τοϋ Κράτους.

6. Δακτυλογράφος διορίζεται διά πράξεως τοϋ 'ϊπουργοϋ θρησκευμάτων 
καί ’Εθνικής Παιδείας άδιοικρίτως φύλου, ό έχων απολυτήριον Γυμνασίου ή 
Μέσης ’Εμπορικής Σχολής ή ’Ανώτερου Παρθεναγωγείου καί γνωρίζων δα
κτυλογραφίαν καί τήν Γαλλικήν ή άλλην τινά έκ τών κυρίων ευρωπαϊκών γλωσ
σών μετά διαγωνισμόν κατά τά έν άρθρω 12 οριζόμενα.

7. Φροντιστής διορίζεται μετ’ άπόφασιν τοϋ Έφορευτικοΰ Συμβουλίου 
διά πράξεως τοϋ 'ϊπουργοϋ Θρησκευμάτων καί ’Εθνικής Παιδείας ό κεκτη
μένος άπολυτήριον Γυμνασίου.

8. Κλητήρ, διορίζεται διά πράξεως τοϋ Διευθυντοΰ δημοσιευομένης εις 
τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως ό έχων άπολυτήριον Δημοτικοΰ Σχολείου 
ήλικίαν δέ οχι άνωτέραν τών τριάκοντα (30) έτών καί ών αρτιμελής.



9. Οί ύπηρέται ή ύπηρέτριαι διορίζονται διά πράξεως του Διευθυντοΰ 
τής Εθνικής Βιβλιοθήκης δημοσιευομένης έν τη Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως.

10. Διά την πλήρωσιν των κενών ή κενουμένων θέσεων τό Εφορευτικόν 
Συμβούλων άποφασίζει έκάστοτε άν πρέπη νά διεξαχθή διαγωνισμός κατά 
τό άρθρον 11 ή νά καταληφθούν αύται διά προαγωγής κατά τά έν άρθρω 9 ορι
ζόμενα. Τό Εφορευτικόν Συμβούλων δύναται ν’ άποφασίση καί την άνευ δια
γωνισμού συμπλήρωσιν των θέσεων διά προσώπων έχόντων τά κατά τό άρθρον 
9 προσόντα καί έπί τινι των άντιστοιχούντων εις έκάστην θέσιν βαθμών, άν 
κρίνη, ότι ένδείκνυται ό τρόπος ούτος. Αί προτάσεις του Εφορευτικού Συμ
βουλίου άντικαθιστοϋν είς την περίπτωσιν ταύτην τον διαγωνισμόν, οί δέ προ- 
τεινόμενοι διορίζονται διά Διατάγματος του Υπουργού τών Θρησκευμάτων 
καί Εθνικής Παιδείας. Κατά τήν πρώτην έφαρμογήν τού παρόντος νόμου αί 
κεναί θέσεις ταξινόμων πληροΰνται έκ τών έχόντων τά νόμιμα προσόντα διά 
Διατάγματος τού 'Υπουργού Θρησκευμάτων καί Εθνικής Παιδείας μετά 
πρότασιν_τοΰ Εφορευτικού Συμβουλίου.

"Αρθρον 10.

1. Βιβλωφύλαξ Α' τάξεως έπί βαθμώ Τμηματάρχου Α' τάξεως, ό έπί 
τω αύτω βαθμώ έπιμελητής τών Χειρογράφου, ό -επί τώ αύτω βαθμώ Επό
πτης τών ’Αναγνωστηρίων προάγεται είς τον βαθμόν τού Διευθυντοΰ Β' μετά 
δεκαπενταετή έν συνόλω υπηρεσίαν έν τη Εθνική Βιβλιοθήκη καί έφ’ όσον 
έχει δημοσιεύσει άξιολόγους βιβλιογραφικάς ή φιλολογικάς έργασίας, έμφαι- 
νούσας βιβλιογραφικήν πείραν, προτάσει τού Εφορευτικού Συμβουλίου.

Κατά τον αυτόν τρόπον προάγεται είς Διευθυντήν Α' τάξεως ό Διευθυν
τής Β' τάξεως μετά εικοσαετή εύδόκιμον υπηρεσίαν έν τη Εθνική Βιβλιοθήκη 
προτάσει τού Εφορευτικού Συμβουλίου. Αί κατά τήν παρούσαν παράγραφον 
1 προαγωγαί γίνονται έφ’ όσον διηνύθη διετία έν τώ αύτω βαθμώ.

Ό  έπιμελητής τού τμήματος Χειρογράφων καί Όμοωτύπων προάγεται 
κατά £να βαθμόν έκάστοτε μετά τριετή εύδόκιμον υπηρεσίαν είς τον προηγού- 
μενον βαθμόν προτάσει τού Εφορευτικού Συμβουλίου.

3. Είς Βιβλωφύλακα Α' ή Επόπτην ’Αναγνωστηρίου, έπί βαθμώ Τμη
ματάρχου Α' τάξεως προάγεται προσάσει τού ’Εφορευτικού Συμβουλίου ό 
Βιβλωφύλαξ Β' μετ’ εύδόκιμον τριετή υπηρεσίαν είς τον βαθμόν Τμηματάρχου 
Β' τάξεως έφ’ όσον υπάρχει κενή θέσις Βιβλωφύλακος Α' τάξεως.

4. 'Ο Βιβλωφύλαξ β' τάξεως έπί βαθμώ Γραμματέως β' τάξεως προά- 
γεται, είς τούς βαθμούς τού Γραμματέως α' τάξεως, τού Είσηγητοΰ καί τού 
Τμηματάρχου β' καί α' τάξεως, μετά τριετή εύδόκιμον έν έκάστω βαθμώ υπη
ρεσίαν τή προτάσει τού Εφορευτικού Συμβουλίου.

5. Αί κεναί θέσεις τών Βιβλιοφυλάκων β' τάξεως δύνανται νά πληροΰνται



καί διά προαγωγής εις τον βαθμόν του Γραμματέως α' τάξεως μετά τριετή 
εύδόκιμον υπηρεσίαν των έπί βαθμω Γραμματέως β' τάξεως ύπηρετούντων 
ταξινόμων ή διά κατατάξεων τούτων έπί τώ έφ’ δν κέκτηνται βαθμω αν 
αύται είναι άπό Γραμματέως α' καί άνω έφ’ όσον κέκτηνται τά διά την θέσιν 
του Βιβλιοφύλακος β' τάξεως άπαιτούμενα τυπικά προσόντα, κατόπιν προτά- 
σεως του ’Εφορευτικού Συμβουλίου.

6. 'Ο Ταξινόμος έπί βαθμω Γραφέως α' τάξεως προάγεται έίς τούς βα
θμούς τού ’Ακολούθου, Γραμματέως β' τάξεως καί Εΐσηγητού μετά τριετή 
εύδόκιμον υπηρεσίαν έκ έκάστω βαθμω καί προτάσει τού Εφορευτικού Συμ
βουλίου.

7. Ό  Δακτυλογράφος έπί βαθμω Γραφέως β' τάξεως, προάγεται εις 
τούς βαθμούς τού Γραφέως α' τάξεως, ’Ακολούθου, Γραμματέως β' καί α' 
τάξεως καί εΐσηγητοϋ μετά τριετή εύδόκιμον έν έκάστω βαθμω υπηρεσίαν, τή 
προτάσει τού Εφορευτικού Συμβουλίου.

8. 'Ο Φροντιστής έπί βαθμω Γραφέως β' τάξεως, προάγεται εις τούς 
βαθμούς τού Γραφέως α' τάξεως, ’Ακολούθου, Γραμματέως β' καί α'τάξεως 
καί ]Εΐσηγητού .μετά τριετή εύδόκιμον έν έκάστω βαθμω υπηρεσίαν, τή προ-· 
τάσει τού ’Εφορευτικού Συμβουλίου.

θ. Το 'Υπηρετικόν προσωπικόν προάγεται κατά βαθμόν καί μισθόν συμ- 
φώνως προς τάς ΐσχυούσας διατάξεις περί τού υπηρετικού προσωπικού τού 
'Υπουργείου Θρησκευμάτων καί Εθνικής Παιδείας, πάντως δέ μετ’ άπόφα- 
σιν τού ’Εφορευτικού Συμβουλίου.

10. Αί προαγωγαί τού Διοικητικού Προσωπικού ένεργοΰνται διά Δια
τάγματος έκδιδομένου προτάσει τού 'Υπουργού Θρησκευμάτων καί Εθνικής 
Παιδείας, αί τού Βοηθητικού Προσωπικού διά πράξεως τού 'Υπουργού Θρη
σκευμάτων καί ’Εθνικής Παιδείας καί αί τού 'Υπηρετικού προσωπικού διά 
πράξεως τού Διευθυντού τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης.

"Αρθρον 11.

1. Διά την διεξαγωγήν των διαγωνισμών προς πλήρωσιν διά διορισμού 
των έκάστοτε κενών θέσεων τού προσωπικού τής Εθνικής Βιβλιοθήκης ορί
ζονται αί κάτωθι Έξεταστικαί Έπιτροπαί:

α ') Διά τήν θέσιν τού Έπιμελητού τού Τμήματος Χειρογράφων καί '0 -  
μοιοτύπων ’Εξεταστική ’Επιτροπή έξ ενός μέλους τού Εφορευτικού Συμβου
λίου όριζομένου ύπό τού Προέδρου αύτού, τού Γενικού Διευθυντού τής Εθνι
κής Βιβλιοθήκης καί τού Καθηγητοΰ τού Πανεπιστημίου Διευθυντού τού Τμή
ματος Χειρογράφων καί 'Ομοιοτύπων.

β') Διά τάς θέσεις τών βιβλιοφυλάκων β' τάξεως έπιτροπή έξ ενός μέ-



λους του Εφορευτικού Συμβουλίου όριζομένου υπό του Προέδρου αύτοϋ, του 
Γενικού Διευθυντοϋ καί ενός Βιβλιοφύλακος α' τάξεως όριζομένου υπό τοϋ 
Γενικού Διευθυντοϋ.

γ ')  Διά δέ τάς θέσεις των Ταξινόμων καί Δακτυλογράφου Επιτροπή 
ώς ή της παραγράφου β' τοϋ ίδιου άρθρου.

Άρθρον 12.

Οί υπάλληλοι της Εθνικής Βιβλιοθήκης, οντες άπό τοϋ διορισμοϋ των 
μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάγονται εις τάς π ε ρ ί  μ ο ν ι μ ό τ η τ α ς  δια
τάξεις τοϋ προσωπικοϋ τοϋ 'Υπουργείου Θρησκευμάτων καί Εθνικής Παι
δείας.

"Άρθρον 13.

1. Οΐ υπάλληλοι τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης άποχωροϋσι τής υπηρεσίας 
άμα τή συμπληρώσει τοϋ έξηκοστοΰ πέμπτου (65) έτους τής ήλικίας των.

2. Διά τούς άπό τοϋ βαθμοΰ τοϋ Διευθυντοϋ β' τάξεως καί άνω άποχω- 
ροϋντας κατά τό έδάφ. 1 δύναται τό ’Εφορευτικόν Συμβούλιου τής Βιβλιοθή
κης δι’ άπολύτου πλειοψηφίας τοϋ συνόλου των μελών του, έκτιμών την άξίαν 
τοϋ υπαλλήλου καί τάς άνάγκας τής υπηρεσίας νά προτείνη εις τον 'Υπουργόν 
τής Παιδείας την επί μίαν πενταετίαν παραμονήν του εις τήν υπηρεσίαν. Έν 
τοιαύτη περιπτώσει ό 'Υπουργός προκαλεΐ Διάταγμα παραμονής τοϋ άποχω- 
ροΰντος είς την υπηρεσίαν επί μίαν έτι πενταετίαν.

Άρθρον 14.

1. Αί επί τοϋ προσωπικοϋ τοϋ 'Υπουργείου Θρησκευμάτων καί Εθνι
κής Παιδείας ίσχύουσαι διατάξεις περί πειθαρχικών ποινών εφαρμόζονται 
καί έπί τοϋ προσωπικοϋ τής Εθνικής Βιβλιοθήκης. Αί πειθαρχικαί ποιναί 
τοϋ προστίμου καί τής προσωρινής άπολύσεως μέχρι τριών κατ’ άνώτατον 
δριον μηνών έπιβάλλονται, μετ’ άπολογίαν, είς μέν τον Διευθυντήν, τούς έπί 
βαθμώ βιβλιοφύλακας α' τάξεως υπαλλήλους καί τον ’Επιμελητήν τών Χειρο
γράφων υπό τοϋ 'Υπουργού μετ’ άπόφασιν Συμβουλίου άποτελουμένου έκ τοϋ 
Προέδρου τοϋ Άρείου Πάγου, τοϋ Προέδρου τοϋ Εφορευτικού Συμβουλίου 
καί τοϋ Κοσμήτορος τής Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών είς 
δέ τό Βοηθητικόν προσωπικόν υπό τοϋ ’Εφορευτικού Συμβουλίου καί είς τό 
υπηρετικόν ύπό τοϋ Διευθυντοϋ.

'Υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών ύπηρετοΰντες κατ’ άπόσπασιν είς τήν 
’Εθνικήν Βιβλιοθήκην, ύπόκεινται είς τήν Πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν τών πει
θαρχικών οργάνων αυτής.



1. Τό προσωπικόν τής Εθνικής Βιβλιοθήκης δικαιούται εις λήψιν ά
δειων άπουσίας ως καί οί λοιποί υπάλληλοι του Κράτους

2. "Αδεια! δμως άπουσίας μέχρι δέκα ημερών έν συνόλω κατά τό αύτό 
έτος παρέχονται εις μέν τον Διευθυντήν υπό του Εφορευτικού Συμβουλίου 
είς δέ τό λοιπόν προσωπικόν ύπό του Διευθυντοΰ. Ούδεμία κανονική άπουσίας 
άδεια χορηγείται άπό τής 1ης ’Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαΐου.

Ή  Διεύθυνσις του Τμήματος Χειρογράφων καί 'Ομοιοτύπων έν τή Ε 
θνική Βιβλιοθήκη, υποκειμένου διοικητικώς είς τήν Γενικήν Διεύθυνσιν τής 
Βιβλιοθήκης, άνατίθεται. είς τακτικόν ή όμότιμον καθηγητήν τής 'Ιστορίας έν 
τω Έθνικώ ΓΙανεπιστημίω, ειδικόν περί τήν παλαιογραφίαν, προτεινόμενον 
ύπό τής Συγκλήτου του Εθνικού Πενεπιστημίου καί διοριζόμενον διά Διατά
γματος άνευ τίνος άντιμισθίας. 'Τπό τάς οδηγίας τούτου τελεί ό Επιμελητής 
των χειρογράφων καί 'Ομοιοτύπων.

2. Του Τμήματος Καταλόγων προΐσταται Βιβλιοφύλαξ Α' τάξεως, ορι
ζόμενος ύπό του Διευθυντοΰ τή έγκρίσει του ’Εφορευτικού Συμβουλίου.

3. Του Τμήματος Εισαγωγής προίσταται Βιβλιοφύλαξ Α' τάξεως, ορι
ζόμενος ύπό τοΰ Διευθυντοΰ τή έγκρίσει τοΰ Έφορευτικοΰ Συμβουλίου.

4. Των ’Αναγνωστηρίων τοΰ Κεντρικοΰ καί των ’Εφημερίδων καί Περιο
δικών, προΐσταται ό ’Επόπτης ’Αναγνωστηρίων.

Κενουμένης της θέσεως τοΰ Επόπτου τών ’Αναγνωστηρίων δύναται 
νά τοποθετήται είς ταύτην Βιβλιοφύλαξ Α' τάξεως ύπό τοΰ Διευθυντοΰ τή έγ- 
κρίσει τοΰ ’Εφορευτικοΰ Συμβουλίου.

5. Τής Γραμματείας, προίσταται εϊς τών Βιβλιοφυλάκων, οριζόμενος 
ύπό τοΰ Διευθυντοΰ άνευ προσθέτου άμοιβής.

6. Τό λοιπόν προσωπικόν τοποθετείται υπό τοΰ Διευθυντοΰ είς τά γρα
φεία καί τά λοιπά τμήματα κατά τάς άνάγκας τής ύπηρεσίας.

"Αρθρον 18.

Τον Διευθυντήν άπόντα ή κωλυόμενον άναπληροϊ δ ύπ’ αύτοΰ, ή τούτου 
μή ύπάρχοντος, ό ύπό τοΰ Έφορευτικοΰ Συμβουλίου ύποδεικνυόμενος έπί βα- 
θμώ Βιβλιοφύλακος Α' τάξεως ύπάλληλος.

"Αρθρον 19.

1. Διά τήν κατά τάς άπογευματινάς ώρας λειτουργίαν τοΰ ’Αναγνωστη
ρίου τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης συγκροτείται άποφάσει τοΰ Διευθυντοΰ αύτής 
συνεργείου έκ 4 ύπαλλήλων καί 3 κλητήρων.
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2. Εις τούτους παρέχεται πρόσθετος άποζημίωσις όριζομένη δι’ άποφά- 
σεως του 'Τπουργοϋ της Εθνικής Παιδείας, έν άναλογία προς την διά τα λοιπά 
συνεργεία των 'Τπουργείων όριζομένην έκάστοτε αμοιβήν.

"Αρθρον 20.

1. Ή  Εθνική Βιβλιοθήκη πλουτίζεται δι’ αγορών, δωρεών, άνταλλαγών 
καί τών κατά τον νόμον περί υποχρεωτικής προσφοράς δύο άντιτύπων έξ έκάστόυ 
έκδιδομένου έν Έλλάδι βιβλίου.

2. Αί άγοραί καί αί άνταλλαγαί ένεργοϋνται διά του Διευθυντοΰ μετ’ άπό- 
φασιν του Εφορευτικού Συμβουλίου, ή δέ έκποίησις άχρήστων βιβλίων ή καί 
πολλαπλών άντιτύπων ή εις έτέρας Βιβλιοθήκας διανομή τούτων καί μετ’ έγ- 
κρισιν του Υπουργείου, του τμήματος άποτελοϋντος εσοδον τής Βιβλιοθήκης.

3. 'Η Εθνική Βιβλιοθήκη, έχουσα τήν ικανότητα του κληρονομεΐν, άπο- 
δέχεταιή αποποιείται κληρονομιάς, κληροδοτήματα ή δωρεάς διά του Διευ- 
θυντοϋ μετ’ άπόφασιν του Εφορευτικού Συμβουλίου καί έγκρισιν τού 'Υπουρ
γείου. Διά τά χρέη τής κληρονομιάς ή Βιβλιοθήκη δεν εύθύνεται πέραν τού 
ένεργητικού τής περιουσίας, δεν περιορίζεται προς σύνταξιν άπογραφής υπό 
ούδεμιας προθεσμίας.

4. Τό ’Εφορευτικόν Συμβούλιον άποφασίζει μετ’ έγκρισιν τού 'Υπουρ
γείου περί ένασκήσεως άγωγών καί πάσης άλλης παραστάσεως ενώπιον δικα
στηρίου ή άλλης αρχής.

5. ’Εν έπειγούσαις περιστάσεσιν, ό Διευθυντής δύναται μετά 'γνώμην τού 
Προέδρου τού ’Εφορευτικού Συμβουλίου νά προβαίνη εις τάς πράξεις ταύτας 
ώς καί εις τάς άφορώσας τήν λήψιν προσωρινών ή άλλων έξασφαλιστικών μέ
τρων, άναφέρων τήν ενέργειαν αύτήν εις τό 'Υπουργεΐον.

Ά,ρθρον 21.

1. 'Η ιδιαιτέρα περιουσία τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης έν ή συμπεριλαμβά- 
νονται καί τά έν τώ περί διαχειρίσεως τών εις τήν Δημοσίαν Βιβλιοθήκην άφιε- 
ρουμένων χρημάτων, Β. Διατάγματι τής 1ης Μαρτίου 1943 άναφερόμενα κεφά
λαια, κατατίθεται έφ’ όσον ή προσδιορίζουσα αύτήν δικαιοπραξία δεν ορίζει 
άλλως παρά τή ’Εθνική Τραπέζη ύπό τον όρον τού άναπαλλοτριώτου, κατά 
τάς διατάξεις τού ΒΟΞ Νόμου.

2. Οί προς έγκατάστασιν, συντήρησιν καί πλουτισμόν τής ’Εθνικής Βι
βλιοθήκης πόροι είναι οί έξής:

α') Τό κονδύλιον τής προς τον σκοπόν τούτον πιστώσεως, τής άναγρα- 
φομένης έν τώ είδικώ προϋπολογισμώ τού 'Υπουργείου Θρησκευμάτων 
καί Εθνικής Παιδείας άνερχόμενον εις δραχμάς τριάκοντα εκατομμύρια



(30.000.000). Τό ποσόν τοΰτο δύναται ν’ αύξάνηται διά κοινής άποφάσεως 
των 'Υπουργών Παιδείας καί Οικονομικών.

β') Τά έσοδα της ιδιαιτέρας περιουσίας αυτής.
γ ')  Τά έν των δωρεών καί κληροδοτημάτων προερχόμενα.
δ') Τά έκ τών κατά τάς διατάξεις του παρόντος καί του νόμου ΓΧΑΖ' 

καί ΓΦΑ' καί του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας προερχόμενα πρόστι
μα καί αποζημιώσεις υπό του Δημοσίου είσπραττόμενα, καί αποδιδόμενα κατά 
τό τέλος έκάστης έξαμηνίας έΐς την Εθνικήν Βιβλιοθήκην.

“Αρθρον 23.

1. Εντός του Μαρτίου εκάστου έτους, ό Διευθυντής υποβάλλει εις τό 
Εφορευτικόν Συμβούλιον σχέδιον του προϋπολογισμού τών εσόδων καί έξόδων 
του έπομένου οικονομικού έτους. Μετά δέ τήν έπί τούτου άπόφασιν του Συμ
βουλίου ό Διευθυντής υποβάλλει τον προϋπολογισμόν μετά του άπολογισμοϋ 
εις τήν έγκρισιν τοϋ 'Υπουργείου όπερ άποφαίνεται εντός τριάκοντα ήμερών.

2. Ό οΰτω καταρτιζόμενος προϋπολογισμός αναγράφει έξοδα κατά 10% 
τουλάχιστον όλιγώτερα τών εσόδων λόγω ενδεχομένων άπρόβλέπτων δαπανών,

¡· εάν δέ ίπροκύψη υπόλοιπον κατά τήν λήξιν τοϋ προηγουμένου έτους, άναγρά- 
φεται, ώς έσοδον εις τον προϋπολογισμόν τοϋ έπομένου.

3. Τήν πρώτην ημέραν έκάστης εξαμηνίας τοϋ οικονομικού έτους, τό 
Ύπουργεΐον έκδίδει χρηματικόν ένταλμα υπέρ τοϋ Προέδρου τοϋ Εφορευτικού 
Συμβουλίου ποσοΰ δραχμών ΐσου προς τό ήμισυ της έν τώ προϋπολογισμώ τοϋ 
'Υπουργείου άναγραφομένης σχετικής πιστώσεως.

Τά ποσά ταΰτα είσπραττόμενα κατατίθενται εις τήν Τράπεζαν της Ε λ
λάδος δι’ ής ένεργεϊται ή διαχείρισις.

4. Τό Εφορευτικόν Συμβούλιον άποφασίζει κατ’ είσηγησιν τοϋ Διευ- 
θυντοΰ ή μελών τοϋ Συμβουλίου περί τών γενησομένων δαπανών εντός τών 
πιστώσεων τών έγκεκριμένων προϋπολογισμών, έπί τή βάσει δέ τών άποφά- 
σεων τούτων ό Γενικός Διευθυντής εκδίδει έκάστοτε χρηματικόν ένταλμα τοϋ 
οποίου τό ποσόν διαχειρίζεται συμφώνως πρός τάς άποφάσεις τοϋ Συμβουλίου 
άποδίδει δέ λογαριασμόν έπισυνάπτων τά δικαιολογητικά της διαθέσεως τών 
χρημάτων εντός διμήνου άπό της έκδόσεως τοϋ έντάλματος.

5. Προκειμένου περί προσφοράς έντύπου ή χειρογράφου υπό όρους άνε- 
πιδέκτους άναβολής ό Διευθυντής μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν καί τοϋ Διευ- 
θυντοϋ τών Χειρογράφων δύναται νά προβή είς τήν άγορά τούτου, έφ’ όσον ή 
δαπάνη δέν υπερβαίνει τάς πέντε χιλιάδας (5.000) δραχμών, ή τή έγκρίσει τοϋ 
Προέδρου τοϋ Εφορευτικού Συμβουλίου, προκειμένου περί ποσοΰ μέχρι δέκα 
χιλιάδων (10.000) δραχμών.



Μεταβατικοί διατάξεις. 

Άρθρον 23.

1. Εις τον κατά τήν εναρξιν της ισχύος του παρόντος κατέχοντα έπί βα- 
θμώ Διευθυντοΰ Α' τάξεως την θέσιν του Διευθυντοΰ της ’Εθνικής Βιβλιοθή
κης άπονέμεται διά Διατάγματος έκδιδομένου προτάσει τοΰ 'Τπουργοϋ Θρη
σκευμάτων καί Εθνικής Παιδείας ό βαθμός τοΰ Γενικού Διευθυντοΰ έφ’ όσον 
συνεπλήρωσε διετίαν έν τώ βαθμω τοΰ Διευθυντοΰ Α' τάξεως.

2. Ό  κατά τήν εναρξιν τής ισχύος τοΰ παρόντος κατέχων έπί δεκαπεντα
ετίαν τ/]ν θέσιν τοΰ επιστάτου τής Εθνικής Βιβλιοθήκης προάγεται εις Φρον
τιστήν, έπί βαθμω Γραμματέως Α' τάξεως δι’ άποφάσεως τοΰ 'Τπουργοϋ Θρη
σκευμάτων καί Εθνικής Παιδείας.

Άρθρον 24.

Εντός τριών μηνών άπό τής ισχύος τοΰ-παρόντος Νόμου δύναται διά δια
τάγματος έκδιδομένου προτάσει τοΰ 'Τπουργοϋ Παιδείας τοΰ αρμοδίου 'Τπουρ- 
■γοΰ νά μετατάσσωνται εις τάς υπηρεσίας τής Εθνικής Βιβλιοθήκης μέχρι τρεις 
μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι εις ισαρίθμους καί Εσοβάθμους θέσεις συνιστωμένας 
παρ’ αυτή διάτοΰ παρόντος, καταργουμένων τών θέσεων έξ ών μεταταχθή- 
σονται.

"Αρθρον 25.

'Η ισχύς τοΰ παρόντος Νόμου άρχεται άπό τής Δημοσιεύσεώς του εις 
ΤΛ;ν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 14 ’Οκτωβρίου 1943

Τό 'Τπουργικόν Συμβούλιον 
Ό Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΡΑΛΛΗΣ 

Τά Μέλη
Κ. ΠΟΤΡΝΑΡΑΣ, Α. ΤΑΒΟΤΛΑΡΗΣ, Ν. ΛΟΤΒΑΡΙΣ, 
Ε. ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΣ, Α. ΓΕΡΟΝΤΑΣ, Β. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

Έθεωρήθη καί έτέθη ή μεγάλη τοΰ Κράτους σφραγίς.

Έν Άθήναις τή 14 ’Οκτωβρίου 1943

Ό έπί τής Δικαιοσύνης 'Τπουργός 
Κ. ΠΟΤΡΝΑΡΑΣ


