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'Library administrators must become facilitators. They 
must understand how the world is changing and how 
the library must change. And they must also learn to be 
masters at persuasion, since wherever there is change 
there will be resistance.' (Moore, 1995)
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Δηζαγσγή

• ’ έλαλ θφζκν πνπ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη, ε αλψηαηε 
παηδεία δηακνξθψλεη ηηο ζπλζήθεο γηα ζπλερή 
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο

• Σν πεξηβάιινλ πιεξνθφξεζεο έρεη δηηηά πβξηδηθή 
ππφζηαζε.                                 

πκβαηηθφ    Ψεθηαθφ          Γεκφζηνο      Ηδησηηθφο

Σνκέαο          Σνκέαο

• Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο απνηεινχλ ηελ «αηρκή ηνπ 
δφξαηνο» ζηνλ ρψξν ηεο πιεξνθφξεζεο
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Σεθκεξίσζεο ηεο αλάγθεο γηα έξεπλα 1/2

• Μεηαβνιή ζηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 
πιεξνθνξηψλ 

• Απμαλφκελε αμία ηεο γλψζεο ζηελ «λέα νηθνλνκία» θαη 
ζηελ δηακφξθσζε ηεο «Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο» 

• Αλάγθε γηα ηαρχηεξε απνδέζκεπζε ηεο νληφηεηαο ηεο 
πιεξνθνξίαο απφ δχζθακπηνπο κεραληζκνχο
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Σεθκεξίσζεο ηεο αλάγθεο γηα έξεπλα 2/2

• Ζ «ζχκπξαμε» είλαη κία ιέμε πνπ εκθαλίδεηαη ζπρλά 
ζηε βηβιηνγξαθία ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθφξεζεο

– Ζ αλψηαηε εθπαίδεπζε ήξζε αληηκέησπε κε ηνλ 
αληαγσληζκφ γηα πςειφηεξε πνηφηεηα, κεγαιχηεξε 
επειημία θαη ρακειφηεξν θφζηνο, ςάρλεη δηεμφδνπο 
λα θάλεη «πεξηζζφηεξα κε ιηγφηεξα»,

– Αλεπαξθείο νηθνλνκηθέο πεγέο ή απζηεξέο 
πεξηθνπέο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο
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Ση είλαη νη πκπξάμεηο Γεκφζηνπ Ηδησηηθνχ 

Σνκέα; 1/2
Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά, ζχκθσλα κε ην ΤΠΠΟ:

• Δίλαη ζπκπξάμεηο, θαηά θαλφλα καθξνρξφληεο νη νπνίεο 
ζπλάπηνληαη κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε 
ζθνπφ ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ,

• απνζθνπνχλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηεο 
θαηαζθεπήο, ηεο ζπληήξεζεο ή θαη ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο 
ππνδνκήο ή ζηελ παξνρή κηαο ππεξεζίαο, ζε δηάθνξνπο 
ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο,

• ππάξρεη κεξηθή ή νιηθή κεηαθνξά θηλδχλσλ ζηνλ ηδηψηε,  

• απνηεινχλ ελαιιαθηηθή κέζνδν ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ.
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Ση είλαη νη πκπξάμεηο Γεκφζηνπ Ηδησηηθνχ 

Σνκέα; 2/2

• χκθσλα κε ηελ «Πράσινη Βίβλο στετικά με τις Δημόσιες 
Σσμβάσεις και τις σσμβάσεις Παρατώρησης», γηα ηνλ φξν 
«χκπξαμε Γεκφζηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ) δελ 
ππάξρεη νξηζκφο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν. Ο αγγιηθφο φξνο 
είλαη Public Private Partnership (PPP) θαη ρξεζηκνπνηείηαη 
επξέσο απφ ην 1990 

• Νφκνο 3389/2005
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Δίδε πκπξάμεσλ Γεκφζηνπ Ηδησηηθνχ 

Σνκέα 1/2

• Private Finance Initiative (P.F.I.),

• Build Own Operate (B.O.O.), 

• Build Own Transfer (B.O.T.), 

• Joint Vendures (J.V.),

• Enhanced Use Leasing (E.U.L.),

• Operation Maintenance Management,

• Co-operative arrangements,

• Design, Build, Finance, Operate (D.B.F.O.). 
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Βαζηθέο δηαθνξέο

Μοπθέρ ΓΙΣ Ρόλορ Γημόζιος 

Σομέα

Ρόλορ Ιδιυηικού 

Σομέα

Όθελορ για ηο 

Γημόζιο

Private Finance 

Initiative (P.F.I.)

Design, Build, 

Finance, Operate 

(D.B.F.O.)

•Παξνρή 

ππεξεζηψλ 

δηεπθφιπλζεο γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ

•Αλάζεζε ηνπ 

έξγνπ ζηνλ ηδηψηε

•Πιήξεο 

ρξεκαηνδνηηθή θαη 

νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε

•Αλάιεςε 

πιήξνπο επζχλεο 

ηνπ έξγνπ θαη ησλ 

θηλδχλσλ

•Σν Γεκφζην δελ 

ζπκκεηέρεη ζην 

θφζηνο 

θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ

•Γελ επηβαξχλεηαη 

ην Πξφγξακκα 

Γεκφζησλ 

Δπελδχζεσλ

Build Own 

Operate Transfer 

(B.O.Ο.T.)

•Αλάζεζε ηνπ 

έξγνπ ζηνλ ηδηψηε

Πξσηαξρηθή 

επζχλε γηα 

ρξεκαηνδφηεζε, 

ζρεδηαζκφ, 

εθηέιεζε θαη 

ιεηηνπξγία

Σν έξγν 

επηζηξέθεη πξνο 

εθκεηάιιεπζε 

αθνχ γίλεη 

απφζβεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ απφ 

ηνλ ηδηψηε
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Σνκείο εθαξκνγψλ 1/3

• Πξηλ απφ 2000 έηε, ε επζχλε γηα ηελ παξάδνζε ηεο 
αιιεινγξαθίαο ζηε ξσκατθή απηνθξαηνξία αλήθεη είηε 
ζηνλ απηνθξάηνξα, φζνλ αθνξά ην “vehiculatio”, είηε 
ζηνπο δήκνπο φζνλ αθνξά ηνπο κεκνλσκέλνπο 
ηαρπδξνκηθνχο ζηαζκνχο, “stationes”,

• Βάζεη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ αλαηίζελην, κεηά απφ 
δηαγσληζκφ απφ ηνπο δήκνπο, ζηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ 
κεγάισλ ηαρπδξνκηθψλ ζηαζκψλ, νη ηειεπηαίνη 
αλαιάκβαλαλ ηελ θαηαζθεπή, ηε ζπληήξεζε θαη ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ γηα κηα πεληαεηία, «lustrum» 



your name11

Σνκείο εθαξκνγψλ 2/3

• Σν 1992 ε Μεγάιε Βξεηαλία ήηαλ ε πξψηε επξσπατθή 
ρψξα ε νπνία εθάξκνζε έλα κνληέιν ΓΗΣ 

• ηελ Διιάδα ε αξρή έγηλε ην 2000 κε ηελ θαηαζθεπή 
ηνπ Αεξνδξνκίνπ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» ζηα πάηα 
θαη ηελ Αηηηθή Οδφ, ελψ κε ΓΗΣ νινθιεξψζεθε θαη ε 
«Εεχμε Ρίνπ-Αληίξξηνπ»

• ηελ Διιάδα, ηελ παξνχζα θάζε ππάξρνπλ 19 έξγα 
εγθεθξηκέλα απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία ΓΗΣ ζε 
δηάθνξνπο ηνκείο



your name12

Σνκείο εθαξκνγψλ 3/3
• Ζ ζχκπξαμε ησλ πξνεδξηθψλ βηβιηνζεθψλ ηνπ ηδξχκαηνο 

John F. Kennedy Library Foundation, ην 1984,

• Ζ ζχκπξαμε «Libraries for the Future» ην 1997 φπνπ 
ζπκκεηείραλ βηβιηνζήθεο, κνπζεία, πάξθα, κεγάια 
εκπνξηθά θέληξα, πιαηείεο κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο 
δεκφζηαο εηθφλαο ηεο βηβιηνζήθεο, 

• Ζ ζχκπξαμε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ELFNI 
(Electronic Libraries for Northern Ireland) πνπ αλέιαβε ε 
εηαηξεία AmeyBPO ην 2000 κε ζθνπφ ηελ παξνρή 
ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηαθψλ ππεξεζηψλ ζηε Βφξεηα 
Ηξιαλδία,

• Ζ ζχκπξαμε «The City of Alexandria and Comcast: 
Development of the Institutional Network (I-Net)», ην 2005 
κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ γηα ηε 
ρξήζε δεδνκέλσλ, εηθφλαο θαη ήρνπ
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Ακαδημαφκέρ Βιβλιοθήκερ και ςμππάξειρ 

Γημόζιος Ιδιυηικού Σομέα 1/4

• Όπσο αλαθέξεη ν Watson, «…ππάξρεη πνιχ ρψξνο γηα 
εμέιημε ζηα παλεπηζηήκηα…»

• Πσο κπνξνχλ φκσο λα ιεηηνπξγήζνπλ νη πκπξάμεηο 
Γεκφζηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα πξνο φθεινο ησλ 
αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ;

• Ζ απάληεζε πξνέξρεηαη απφ ην δίπηπρν υποδομές θαη 
ανάπτυξη συλλογών θαη εμαξηάηαη απφ ηελ πβξηδηθή 
ππφζηαζε ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο.
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Ακαδημαφκέρ Βιβλιοθήκερ και ςμππάξειρ 

Γημόζιος Ιδιυηικού Σομέα 2/4

Τποδομέρ:

• δεκηνπξγία θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ

• αλαβάζκηζε ηεο εμσηεξηθήο εηθφλαο ζεκεξηλψλ 
αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ 

• θαζηέξσζε θαηλνηφκσλ βηνθιηκαηηθψλ δξάζεσλ 

• εμνπιηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ 

• αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ 

• ίδξπζε εθζεζηαθψλ θαη ζπλεδξηαθψλ ρψξσλ

• θαζαξηφηεηα 

• βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο ζηνπο 
ρψξνπο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ
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Ακαδημαφκέρ Βιβλιοθήκερ και ςμππάξειρ 

Γημόζιος Ιδιυηικού Σομέα 3/4

Ανάπηςξη ζςλλογών:

• ζπλερή παξνρή ηεθκεξίσλ θαη πιεξνθνξηαθψλ πεγψλ 
πςειήο πνηφηεηαο θαη κεγάιεο εμεηδίθεπζεο

• δηακνηξαζκφ πεγψλ θαη ηελ απφθηεζε ηίηισλ 

• ηνκέα ησλ εθδφζεσλ

• ηνκέα ηεο επηιεθηηθήο δεκηνπξγίαο βηβιηνγξαθηψλ

• δεκηνπξγία δηθηχσλ

• απηνκαηνπνίεζε
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Ακαδημαφκέρ Βιβλιοθήκερ και ςμππάξειρ 

Γημόζιος Ιδιυηικού Σομέα 4/4

Καινοηόμα πληποθοπιακά πποφόνηα και ςπηπεζίερ:

• Δπηζηεκνληθή Θεκαηηθή Διιεληθή Βηβιηνγξαθία

• Ψεθηνπνίεζε πιηθνχ 

• Θεκαηηθή Ζιεθηξνληθή Δθπαίδεπζε

• Γεκηνπξγία Βηβιηνζήθεο Μαθξνρξφληνπ Γαλεηζκνχ

• Γηάρπζε Δπηζηεκνληθήο θέςεο θαη Γηαρείξηζε 
Δπξεζηηερληψλ

• Παξνρή ζπζηεκάησλ παληαρνχ πιεξνθφξεζεο κέζσ 
θνξεηψλ ζπζθεπψλ (mobile devices) 
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Δθαπμογή ΓΙΣ ζηιρ ακαδημαφκέρ βιβλιοθήκερ 

και PESTEL

• Καηά ηελ εθαξκνγή κηαο ζπλεξγαζίαο νη ζρέζεηο ηεο 
αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο κε ηνπο νξγαληζκνχο πνπ 
μεθεχγνπλ ηα ζχλνξα ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη 
ζα εκπιαθνχλ ζηε ζχκπξαμε, επεξεάδνληαη απφ 
νξηζκέλνπο παξάγνληεο 

• Έλα απφ ηα πην απνηειεζκαηηθά εξγαιεία αλάιπζεο 
ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ε μέθοδορ 
PESTEL (Policy, Economy, Society, Technology,
Environment and Law)
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Πλεονεκηήμαηα για ηιρ ακαδημαφκέρ 

βιβλιοθήκερ 1/2

• Ικανοποίηζη ηυν πληποθοπιακών αναγκών ησλ 

ρξεζηψλ φζν εμεηδηθεπκέλεο θαη αλ είλαη απηέο

• Ττηλήρ ποιόηηηαρ ςπηπεζίερ και ςποδομέρ ρσξίο 
λα απαηηείηαη θακία ηακεηαθή εθξνή

• Αποθςγή ηυν σπονοβόπυν διαδικαζιών πνπ 
αθνινπζνχληαλ κε ηηο σο ηψξα κεζφδνπο 
ρξεκαηνδφηεζεο

• Σασύηεπη ςλοποίηζη ηυν ςποδομών και 
ςπηπεζιών αςηών
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Πλεονεκηήμαηα για ηιρ ακαδημαφκέρ 

βιβλιοθήκερ 2/2

• Αποδοηικόηεπη θαη οικονομικόηεπη ζςνηήπηζη ηνπο 
θαζψο θαη ηελ ηαρχηεξε παξάδνζή ηνπο

• Υπήζη Ιδιυηικών μέζυν ζε ηνκείο πνπ ην Γεκφζην 
αδπλαηεί:

• Μεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη εηδίθεπζεο 

• Απνπζία απνηειεζκαηηθνχ θεληξηθνχ ειέγρνπ

• Έιιεηςε ηεο απαξαίηεηεο επαηζζεζίαο θαη 
εθπαίδεπζεο ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε δηαηηζέκελσλ 
ελεξγεηαθψλ πφξσλ.  

• Μεηαθοπά κινδύνυν απφ ην Γεκφζην ζηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα

• Οικονομικόηεπη καηαζκεςή για ηο Γημόζιο

• Ανάπηςξη καινοηομιών και νέυν δημιοςπγικών 
δπαζηηπιοηήηυν
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Μειονεκηήμαηα-Κίνδςνοι για ηιρ ακαδημαφκέρ 

βιβλιοθήκερ

• Μεηαηποπή Καηεξοσήν Γημοζίυν Αγαθών ζε 
Ιδιυηικά

• Μη εξςπηπέηηζη ηος Γημοζίος ςμθέπονηορ

• Μονοπυλιακέρ ζςμπεπιθοπέρ

• Δξυηεπικέρ οικονομίερ κλίμακαρ 
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ςμπεπάζμαηα

• Ζ απνθξαηηθνπνίεζε νξηζκέλσλ ηνκέσλ νηθνλνκίαο 
δελ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη «ζηείξα» θαη 
δνγκαηηθά

• Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηφζν ζηελ 
εθπαίδεπζε φζν θαη ζηελ πιεξνθφξεζε ζα πξέπεη λα 
ηδσζεί απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνφδνπ, ηεο αλάπηπμεο 
θαη ηεο πνηφηεηαο έρνληαο πάληα ζθνπφ ηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ησλ 
ρξεζηψλ

• ε θακία πεξίπησζε, κε ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ 
ΓΗΣ, ν ηδησηηθφο ηνκέαο δελ ζα αληηθαηαζηήζεη ηνλ 
δεκφζην. Οη δχν ηνκείο είλαη απαξαίηεην λα 
ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά
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επραξηζηψ


