
 

Αναγόρευση Ευάγγελου Μπούμπουκα σε Επίτιμο Αντιπρόεδρο του ΕΙΕ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΕ, στην 2020/30/27-11-20 συνεδρίασή του, 

αποδέχθηκε ομόφωνα την πρόταση του Διευθυντή και Προέδρου, Δρ. Βασίλειου 

Γρηγορίου, και απένειμε τον τίτλο του Επίτιμου Αντιπροέδρου του ΕΙΕ στον Ευάγγελο 

Μπούμπουκα. 

 

Ο Ευάγγελος Μπούμπουκας σπούδασε με υποτροφία στην Ανώτατη Γεωπονική Σχολή 

Αθηνών. Στη δεκαετία του 1970, μετεκπαιδεύθηκε στην Ανάλυση και στον 

Προγραμματισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, στις Τηλεπικοινωνίες, στα Συστήματα 

Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών και τις Τράπεζες Πληροφοριών, ενώ από το 1974 έως το 

1980, εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στην ΥΕΕΤ/Διεύθυνση Τεκμηρίωσης.  

 

Κατά το ίδιο διάστημα, συνεργάστηκε με πολλούς διεθνείς εμπειρογνώμονες για τη 

Μονάδα Τεκμηρίωσης της επιστημονικής γνώσης, η οποία συγκροτήθηκε στο ΕΙΕ το 

1980. Από το 1989, ανέλαβε τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διεύθυνση του 

Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), το οποίο θεσμοθετήθηκε ως Εγκατάσταση 

Εθνικής Χρήσης και εντάχθηκε στο ΕΙΕ ως διακριτή υπηρεσία του Ιδρύματος. Ο 

Ευάγγελος Μπούμπουκας οραματιζόταν ήδη έναν εθνικό φορέα συλλογής, διαχείρισης 

και διάθεσης επιστημονικού περιεχομένου σε κάθε πολίτη.  

 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ‘80 έως τη δεκαετία του 2000, εκπροσώπησε τη χώρα 

ως εθνικός εκπρόσωπος σε διάφορα προγράμματα και δράσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Επί σειρά ετών, συμμετείχε στην Εφορεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης και των 

Γενικών Αρχείων του Κράτους. Επίσης, ορίστηκε ως αντιπρόεδρος στο πρώτο Δ.Σ. του 

Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας. 

 

Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΕ, από το 1989 έως και το 2013, οπότε 

και συνταξιοδοτείται, και ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΙΕ κατά την περίοδο 2011-

2013, ο Ευάγγελος Μπούμπουκας επέδειξε το όραμά του για την ανάπτυξη τόσο του 

ΕΚΤ/ΕΙΕ όσο και του ΕΙΕ στο σύνολό του, ενώ το ενωτικό πνεύμα του επικράτησε σε 

κάθε δύσκολη συγκυρία. Χάρις στο γνήσιο ενδιαφέρον του για το Ίδρυμα αλλά και 

στην αποφασιστικότητά του, όλα τα χρόνια της θητείας του, το ΕΚΤ εξελίχθηκε 

δυναμικά μέσα στο ΕΙΕ με τους στρατηγικούς στόχους του να αλληλοσυμπληρώνονται 

με αυτούς του ΕΙΕ και να βρίσκονται σε απόλυτη σύμπνοια μεταξύ τους. 

 

Ο Ευάγγελος Μπούμπουκας συνιστά για το ΕΙΕ μια εμβληματική φυσιογνωμία την 

οποία τιμάμε για όλα εκείνα τα οποία υπηρέτησε με ήθος και αφοσίωση.  


