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Πεπίλητη
Σν πεξηβάιινλ πιεξνθφξεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ζπλχπαξμε πιεξνθνξίαο
ζπκβαηηθήο θαη ςεθηαθήο κνξθήο θαη παξάιιεια απφ ηελ ζπλχπαξμε δεκφζηνπ θαη
ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ «λέα νηθνλνκία» απνηειεί κηα λεά πξαγκαηηθφηεηα ζηελ ειιεληθή
πιεξνθνξηαθή αγνξά, επεξεάδεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο ησλ βηβιηνζεθψλ θαη
δηακνξθψλεη λένπο θαλφλεο. Βαζηθφ πξφβιεκα ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ είλαη,
φηη «πάζρνπλ» απφ αλεπαξθείο νηθνλνκηθέο πεγέο, απζηεξέο πεξηθνπέο ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπο θαη απφ ρξνλνβφξεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ
ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο. Παξάιιεια, ε εμέιημε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ε πνιπκνξθία
ηνπ δηαζέζηκνπ πιηθνχ, ε εμεηδίθεπζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ έρνπλ
δηακνξθψζεη έλαλ ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ ξφιν γηα ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο.
Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο απηέο νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο
θαηαθεχγνπλ ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ.
Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ εθαξκνγή ελφο πιαηζίνπ χκπξαμεο
Γεκφζηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα ζηηο Aθαδεκατθέο Bηβιηνζήθεο θαη ηηο Yπεξεζίεο
Πιεξνθφξεζεο. Μέζσ ησλ ζπκπξάμεσλ απηψλ εμαζθαιίδεηαη κεηαθνξά θφζηνπο θαη
ηερλνγλσζίαο απφ ηνλ Ηδησηηθφ ζην Γεκφζην Σνκέα, εμαζθάιηζε ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο, ηεο θαηαζθεπήο, ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο
ππνδνκήο ή ηεο παξνρήο κηαο ππεξεζίαο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. εκαληηθά
πιενλεθηήκαηα επίζεο απνηεινχλ ε θαηαλνκή θηλδχλσλ, ε αμηνπνίεζε αλζξσπίλσλ
θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαζψο θαη ε εμάιεηςε ησλ ππεξβάζεσλ ησλ
πξνυπνινγηζκψλ θαη ησλ θαζπζηεξήζεσλ. ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη ηα είδε ΓΗΣ
ηα νπνία είλαη: ε Private Finance Initiative (PFI), ε Leasing, ε Joint Ventures (JV), ε
Build Operate Transfer (BOT) θαη ε Build Operate Own (BOO). Ζ πξνζαξκνγή ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πκπξάμεσλ Γεκφζηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα ζηνλ ρψξν ησλ
αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ δελ είλαη κηα εχθνιε ππφζεζε ιφγσ ηεο ηδηφηππεο κνξθήο
πνπ έρεη ε γλψζε σο αγαζφ (merit good), κπνξεί φκσο λα εθαξκνζηεί ζην δίπηπρν
“ππνδνκέο – ζπιινγέο”. Αθφκα, αλαιχνληαη ηα νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα ηεο
κεζφδνπ ηφζν γηα ηελ αθαδεκατθή βηβιηνζήθε φζν θαη γηα ην δεκφζην αιιά θαη γηα
ηνλ ηδηψηε. Σέινο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο PESTEL (Policy, Economy, Society,
Technology, Environment, Law) γηα ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο
κηαο αθαδεκατθήο ππεξεζίαο πιεξνθφξεζεο.
H εξγαζία θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ΓΗΣ κπνξεί λα έρνπλ εθαξκνγή ζηηο
ππνδνκέο, ζηελ δεκηνπξγία θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζηνλ αξρηηεθηνληθφ
ζρεδηαζκφ, ζηνλ εμνπιηζκφ, ζηελ θαζαξηφηεηα θαη ζε άιια πνιιά. Δπίζεο, ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο
αμίαο, φπσο ε ζεκαηηθή ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ε ςεθηνπνίεζε πιηθνύ, ε δεκηνπξγία
βηβιηνζήθεο καθξνρξόληνπ δαλεηζκνύ, ε δηάρπζε επηζηεκνληθήο ζθέςεο θαη δηαρείξηζε
επξεζηηερληώλ, ε ζεκαηηθή ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε, ε δηαηήξεζε ςεθηαθνύ
πεξηερνκέλνπ, ηα ςεθηαθά απνζεηήξηα.

Βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ απηνχ ζπκπξάμεσλ είλαη ε
βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ θαη
παξάιιεια ε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ πιεξνθνξηαθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηα
νπνία ζα πξνζδψζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλεθηήκαηα ζηηο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο.
Λέξειρ Κλειδιά: πκπξάμεηο Γεκφζηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα, Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο,
Κνηλνπξαμίεο, πλεξγαζίεο Βηβιηνζεθψλ
Abstract
The environment of information is being characterized by the coexistence of its’
conventional and digital form and simultaneously, by the coexistence of the public
and private sector. The “new economy” constitutes a new reality in the Greek
informative market, influences the enterprising actions of the libraries and shapes new
rules. Basic problem of the academic libraries is, that “they suffer” from many things,
such as insufficient economic sources, strict curtailments in their budget and timeconsuming bureaucratic processes that concern in the financing. At the same time, the
development in the new technologies, the polymorph of available material, the
specialisation of informative needs have shaped a particularly exigent role for the
Academic Libraries. With regards to the correspondence in these requirements, the
Academic Libraries resort in the growth of cooperative forms.
This paper shows the application of one frame of Partnership between Public and
Private Sector (PPP) at the area of Academic Libraries and Information Services. Via
this cooperation the transport of cost and the “know-how” are ensured from Private in
the Public Sector. Also, there is being guaranteed the financing, the manufacture, the
maintainance and the operation of the infrastructure or this from one Service from the
Private Sector. Important advantages also constitute the distribution of dangers, the
exploitation of human and economic resources of the Public Sector, as well as the
obliteration of overshootings of budgets and delays. Afterwards, are reported the
types of PPP which are: the Private Finance Initiative (PFI), the Leasing, the Joint
Ventures (JV), the Build Operate Transfer (BOT) and the Build Operate Own (BOO).
The adaptation of the characteristics of the Cooperation between Public and Private
Sector, in the area of academic libraries, is not that easy, because the “unique” form of
knowledge as a “merit good” however, it can be applied in the diptych of
“infrastructures – collections”. In addition, the economic advantages of this method
are analyzed not only for the Academic Library, but also for the State and the
individuals. Finally, the PESTEL method (Policy, Economy, Society, Technology,
Environment, Law) was used for the analysis of the exterior environment of an
academic information service.
At last, this paper leads to the conclusion that the PPP can find practice and be useful
in the infrastructures, in the creation of building installations, in the architectural
planning, in the equipment, in the cleanness and in other many. Also, there is a
possibility of growth of informative products and services of “added value”, such as:
the thematic Greek bibliography, the digitalisation of material, the creation of library
of long-lasting lending, the diffusion of scientific thought and management of
licenses, the thematic electronic education, the maintenance of digital content, the
digital repositories.
Basic advantages of application of this model of cooperation are the improvement of
economic situation in the academic libraries and at the same time, the creation of
innovative informative products and services which will lend competitive advantages
in the Information Services.
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Διζαγυγή
’ έλαλ θφζκν πνπ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη, ν ξφινο ηεο αλψηαηεο Παηδείαο απνηειεί
θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ αιιαγή απηή θαη δηακνξθψλεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο
ηηο ζπλζήθεο γηα ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο (Παηαξγηάο, 2006). Ζ
κεηαηξνπή ηεο παξαδνζηαθήο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο ζε ςεθηαθή θαη ε
ζπλχπαξμε ησλ δχν κνξθψλ απηψλ, έδσζε ζ’ απηέο ηελ ζεκεξηλή πβξηδηθή ηνπο
ππφζηαζε (Αξάρσβα & Καπηδάθεο, 2005).
Σεκμηπίυζη ηηρ ανάγκηρ για έπεςνα
Ζ αλαγθαηφηεηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξνθχπηεη απφ κηα ζεηξά γεγνλφηα θαη
αιιαγέο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηνλ ρψξν ηεο πιεξνθφξεζεο
ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θφζκν, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηελ κεηαβνιή ζηελ πνζφηεηα
θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ αιιά θαη απφ ηελ απμαλφκελε αμία πνπ απνθηά ε
γλψζε ζηελ «λέα νηθνλνκία» θαη ζηελ δηακφξθσζε ηεο «Κνηλσλίαο ηεο
Πιεξνθνξίαο» (Elsnern, 2004).
Σα λέα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη νξηνζεηνχλ ην πιαίζην
ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ αθαδεκατθψλ κνλάδσλ πιεξνθφξεζεο. Οη επηζηήκεο
ηεο Οηθνλνκίαο, ηεο Γηνίθεζεο δελ έκεηλαλ θπζηθά έμσ απφ ηνλ «θπθεψλαο» ησλ
αιιαγψλ. Ζ δηνηθεηηθή επηζηήκε έπξεπε λα επηζηξαηεχζεη φια ηεο ηα κέζα
πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκεη ζηελ πξνζπάζεηα ησλ βηβιηνζεθψλ λα ηζνξξνπήζνπλ
κεηαμχ πιεξνθνξηαθνχ «ράνπο» ην νπνίν έπξεπε λα δηαρεηξηζηνχλ θαη ηνπ
ραξαθηήξα πνπ ήηαλ απαξαίηεην λα δηαηεξήζνπλ (Καηζηξίθνπ, 2001 ζει.).
Οη εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θέξλνπλ ζην πξνζθήλην
θαη απνδεζκεχνπλ ηελ νληφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο, κηα νληφηεηα θαη έλα αγαζφ
αλέθαζελ ππαξθηφ θαη δπλάκεη εθκεηαιιεχζηκν, δεζκεπκέλν φκσο απφ ηε δπζθακςία
ησλ ζπκβαηηθψλ κεραληζκψλ θαη ζπζηεκάησλ απνηχπσζεο θαη δηαθίλεζεο ηεο
(Μπψθνο, 2002).
Ζ «ζχκπξαμε» είλαη κία ιέμε πνπ ζπλαληάηαη πνιχ ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία ηεο
επηζηήκεο ηεο πιεξνθφξεζεο, θπξίσο, φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ απφ θνηλνχ
αλάιεςε έξγσλ κεηαμχ ησλ βηβιηνζεθψλ κε ζθνπφ ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ηειεπηαίσλ κε
λέα εξγαιεία (Wilding, 2002). Όιν θαη πεξηζζφηεξν ζην «παηρλίδη» ησλ ζηξαηεγηθψλ
ζπκκαρηψλ κπαίλνπλ ηα αλψηεξα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Αληηκέησπα κε ηνλ
αληαγσληζκφ γηα πςειφηεξε πνηφηεηα, κεγαιχηεξε επειημία θαη ρακειφηεξν θφζηνο,
ηα παλεπηζηήκηα ςάρλνπλ δηεμφδνπο λα θάλνπλ “πεξηζζφηεξα κε ιηγφηεξα” (Horgan,
1998). Βαζηθφ πξφβιεκα ησλ βηβιηνζεθψλ είλαη, φηη ππνθέξνπλ απφ αλεπαξθείο
νηθνλνκηθέο πεγέο ή απζηεξέο πεξηθνπέο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο. Απηφ θπζηθά
επεξεάδεη ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο ρξήζηεο ηφζν απφ
πιεπξάο πνηφηεηαο ησλ ζπιινγψλ, φζν θαη ζην βαζκφ παξνρήο ππνζηήξημεο απφ ην
πξνζσπηθφ. Παξάιιεια κε ηηο αιιαγέο πνπ αλαθέξζεθαλ, ηελ εκθάληζε ηνπ έθαλε
έλα λέν ζρήκα ζπκπξάμεσλ, νη πκπξάμεηο Γεκφζηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ).
χκθσλα κε ηελ «Πξάζηλε Βίβιν, ζρεηηθά κε ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο θαη ηηο
ζπκβάζεηο Παξαρψξεζεο», γηα ηνλ φξν «χκπξαμε Γεκφζηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα
(ΓΗΣ) δελ ππάξρεη νξηζκφο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν. Ο φξνο απηφο αλαθέξεηαη γεληθά,

ζε κνξθέο ζπλεξγαζίαο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ κε ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
απνζθνπνχλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηεο θαηαζθεπήο, ηεο
αλαθαίληζεο, ηεο δηαρείξηζεο ή ηεο ζπληήξεζεο κηαο ππνδνκήο ή ζηελ παξνρή κηαο
ππεξεζίαο (European Commission, 2004). Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζην ζεκείν απηφ
είλαη αλ κπνξνχλ θαη αλ επηζπκνχλ νη Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο αιιά θαη νη
ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο γεληθφηεξα λα εληάμνπλ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζηελ
ιεηηνπξγία ηνπο θαη ζε πνην πνζνζηφ είλαη εθηθηφ λα ζπκβεί, θαζψο γηα ηηο
βηβιηνζήθεο θαη γεληθά γηα ηνπο κε επηρεηξεκαηηθνχο, κε θεξδνζθνπηθνχο
νξγαληζκνχο, ε αλάιπζε θαη ν θαηακεξηζκφο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ
πφξσλ παξνπζηάδεη πνιιά νπζηαζηηθά θαη ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα (Sumsion et al,
2003).
Νομοθεηικψ - Δννοιολογικψ πλαίζιο
χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, νη ΓΗΣ έρνπλ ηα εμήο
γεληθά ραξαθηεξηζηηθά:
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 ελψ,
ππάξρεη κεξηθή ή νιηθή κεηαθνξά θηλδχλσλ ζηνλ ηδηψηε θαη
απνηεινχλ ελαιιαθηηθή κέζνδν ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ.
ηελ «Πξάζηλε Βίβιν ζρεηηθά κε ηηο Γεκόζηεο πκβάζεηο θαη ηηο ζπκβάζεηο
Παξαρώξεζεο», 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 (Levaux, 2005).
Τπάξρνπλ πνιιά είδε ΓΗΣ, νη νξηζκνί ησλ νπνίσλ ζπρλά αιιεινθαιχπηνληαη αιιά
νη δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ είλαη αξθεηά ζεκαληηθέο ψζηε λα ηηο δηαθξίλνπλ
κεηαμχ ηνπο (United States General Accounting Office,USGAO, 1999). Οη ηχπνη
πκπξάμεσλ, φπσο απηνί δίλνληαη απφ ην γισζζάξη ηνπ General Accounting Office
δηαθξίλνληαη ζηνπο εμήο: α) Private Finance Initiative (P.F.I.), β) Build Own
Operate (B.O.O.), γ) Build Own Transfer (B.O.T.), δ) Joint Vendures (J.V.), ε)
Enhanced Use Leasing (E.U.L.), ζη) Operation Maintenance Management, δ) Cooperative arrangements, ε) Design, Build, Finance, Operate (D.B.F.O.). Οη
ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο απφ απηέο είλαη ε PFI ε νπνία ζπλδπάδεη ηελ χπαξμε
πνιηηηθήο πξνκεζεηψλ απφ ην Γεκφζην θαη ηελ καθξνρξφληα ζπκβνιαηνγξαθηθή
δέζκεπζε. Ζ πην αληηπξνζσπεπηηθή κνξθή PFI είλαη ν ηχπνο Design, Build,
Finance, Operate (D.B.F.O.) θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νπνίαο απνηειεί ε θαζνιηθή
αλάκεημε ηνπ Ηδησηηθνχ Φνξέα, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηνλ πιήξε ζρεδηαζκφ, ηελ
θαηαζθεπή, ηελ ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη ε ΒΟΟ/ΒΟΣ ζηελ
νπνία ζπλάπηνληαη ζπκβφιαηα φπνπ ν ηδησηηθφο θνξέαο ιακβάλεη ηελ πξσηαξρηθή
επζχλε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε, ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ εθηέιεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
έξγνπ. Ο έιεγρνο θαη ε ηππηθή θπξηφηεηα ηνπ έξγνπ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ,
επηζηξέθνπλ ζηνλ Γεκφζην Φνξέα, πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη ην Κξάηνο. Ζ
βαζηθή δηαθνξά, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ηεο PFI απφ ηηο
άιιεο κνξθέο, είλαη ην γεγνλφο φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο δηαρεηξίδεηαη πιήξσο ηελ
ρξεκαηνδνηηθή πνιηηηθή ηνπ εθάζηνηε έξγνπ (Owen & Merna, 1997). ηνλ πίλαθα

πνπ αθνινπζεί δηαθξίλνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη δηαθνξέο ησλ κνξθψλ
ΓΗΣ.
χκθσλα κε ηνλ λφκν 3389/20051, ζηηο ΓΗΣ εκπιέθνληαη δχν κέξε, ην Κξάηνο θαη ν
εθάζηνηε Ηδησηηθφο Φνξέαο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ην έξγν. Όζνλ αθνξά ζην
Κξάηνο, ζπληζηάηαη Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή πκπξάμεσλ Γεκφζηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα
θαη ζηε ζπλέρεηα ε Δηδηθή Γξακκαηεία πκπξάμεσλ Γεκνζίνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα κε
ζθνπφ ηελ επηθνπξία ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ Γεκνζίσλ Φνξέσλ.
Πίλαθαο 1. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δηαθνξέο ησλ ζεκαληηθόηεξσλ κνξθώλ ΓΙΣ
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ΠΓΔ

Σομείρ εθαπμογϊν
Πξηλ απφ 2000 έηε, ε επζχλε γηα ηελ παξάδνζε ηεο αιιεινγξαθίαο ζηε ξσκατθή
απηνθξαηνξία αλήθεη είηε ζηνλ απηνθξάηνξα, φζνλ αθνξά ην “vehiculatio” (ην
ηαρπδξνκηθφ ζχζηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ), είηε ζηηο ηνπηθέο αξρέο - ζηνπο δήκνπο φζνλ αθνξά ηνπο κεκνλσκέλνπο ηαρπδξνκηθνχο ζηαζκνχο, “stationes” ζηα ιαηηληθά.
Βάζεη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ αλαηίζελην, κεηά απφ δηαγσληζκφ απφ ηνπο δήκνπο, ζηνπο
δηαρεηξηζηέο ησλ κεγάισλ ηαρπδξνκηθψλ ζηαζκψλ, νη ηειεπηαίνη αλαιάκβαλαλ ηελ
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Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, αξ. θχιινπ 232, 22 επηεκβξίνπ 2005, Νφκνο ππ’ αξηζκφλ 3389,
«πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνύ Σνκέα»

θαηαζθεπή, ηε ζπληήξεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ γηα κηα πεληαεηία,
«lustrum» ζηα ιαηηληθά, πεξίνδν αξθεηά ζπλήζε ζην ξσκατθφ δίθαην πνπ απαληάηαη
επίζεο ζπρλά ζην δίθαην γηα ηελ έγγεην ηδηνθηεζία (ηδίσο ζηηο ζπκβάζεηο
“precarium”). Θα ρξεηαζηεί λα πεξάζνπλ δψδεθα αηψλεο γηα λα εκθαληζηνχλ μαλά
απηνχ ηνπ είδνπο νη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεηο, νη επνλνκαδφκελεο σο Private Finance
Initiative (PFI). Γελ βαζηδφηαλ κφλν ε ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ηνπ Απηνθξάηνξα
Απγνχζηνπ ζε ζχκβαζε παξαρψξεζεο. Σν ίδην ίζρπε γηα ηα ιηκάληα, ηα ζεξκά
ινπηξά, ηηο αγνξέο, αθφκε θαη ηνπο δξφκνπο (Levaux, 2005). ίγνπξα έρνπλ αιιάμεη
πνιιά απφ ηφηε. Σα είδε ΓΗΣ πιήζελαλ θαη πξνζαξκφζηεθαλ ζηηο λέεο
επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο θαη ζηηο κνξθέο επηρεηξήζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ.
Σν 1992 ε Μεγάιε Βξεηαλία ήηαλ ε πξψηε επξσπατθή ρψξα ε νπνία εθάξκνζε έλα
κνληέιν ΓΗΣ θαη ζηε ζπλέρεηα φιεο νη ρψξεο ηεο Δπξψπεο αθνινχζεζαλ ην
παξάδεηγκα ηεο. 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» (Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ, 2004).
Σα ηειεπηαία ρξφληα νη ΓΗΣ δξαζηεξηνπνηνχληαη επίζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ηεο
παηδείαο, ηεο άκπλαο, ησλ κεηαθνξψλ, ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο
θνηλσληθήο κέξηκλαο, ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ, ηελ ζηέγαζε δεκφζησλ ππεξεζηψλ
θαη ηνπ αζιεηηζκνχ. Γηεζλψο, ζηνλ ηνκέα ησλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ έρνπλ
δεκηνπξγεζεί:
Ζ ζχκπξαμε ησλ πξνεδξηθψλ βηβιηνζεθψλ ηνπ ηδξχκαηνο John F. Kennedy
Library Foundation, ην 1984, φπνπ ζπκκεηείραλ δέθα πξνεδξηθέο
βηβιηνζήθεο, ην κνπζείν ηνπ ηδξχκαηνο θαη πνιιά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
κε ζθνπφ ηε δηάζεζε πνιιψλ ηεθκεξίσλ θαη κνπζεηαθψλ εθζεκάησλ ζρεηηθά
κε ηε δσή ηεο νηθνγέλεηαο Kennedy θαζψο θαη ρεηξφγξαθα ηνπ Ernest
Hemingway (Rigg, 1995).
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 ζε θάζε γεηηνληά θαη ηελ
ελίζρπζε ηεο επαθήο ηεο κε ην επξχ θνηλφ (Schull, 1998).
Ζ ζχκπξαμε PFI 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 εηαηξεία πνπ αλέιαβε ην εγρείξεκα είρε σο ππνρξέσζε λα
παξέρεη έλα πιήζνο ππεξεζηψλ ζηηο δεκφζηεο βηβιηνζήθεο ηεο Β. Ηξιαλδίαο
γηα δέθα ρξφληα. Μεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ε
δεκηνπξγία ηνπ People’s Network, ν ζρεδηαζκφο ηνπ portal ηεο βηβιηνζήθεο,
ππεξεζίεο ηειεδηάζθεςεο, ε αλάπηπμε ελφο απινχ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο θαη
άιιεο (Frawley, 2003).
Ζ ζχκπξαμε «The City of Alexandria and Comcast: Development of the
Institutional Network (I-Net2)», ην 2005 φπνπ ζπκκεηείραλ 98 δεκφζηνη θνξείο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρνιείσλ, βηβιηνζεθψλ, αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ,
θπβεξλεηηθά γξαθεία κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ γηα
ηε ρξήζε δεδνκέλσλ, εηθφλαο θαη ήρνπ.
ηελ Διιάδα, ηελ παξνχζα θάζε ππάξρνπλ 19 έξγα εγθεθξηκέλα απφ ηελ Δηδηθή
Γξακκαηεία ΓΗΣ ζε δηάθνξνπο ηνκείο. ηνλ ηνκέα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο
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Σν ζπγθεθξηκέλν project βξαβεχηεθε σο έλα απφ ηα 6 θαιχηεξα πξνγξάκκαηα πνπ έγηλαλ κέζσ ΓΗΣ
ζηα Public Private Partnerships Awards ηνπ 2005 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Οπάζηγθηνλ.

παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ΓΗΣ απνηειεί ε θαηαζθεπή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Πεινπνλλήζνπ.
Ακαδημαφκέρ Βιβλιοθήκερ και ςμππάξειρ Γημψζιος Ιδιυηικοω Σομέα
Όπσο αλαθέξεη ν Watson, «ππάξρεη πνιχ ρψξνο γηα εμέιημε ζηα παλεπηζηήκηα». Ο
ηδησηηθφο ηνκέαο είλαη εθηθηφ λα εηζαρζεί ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηελ έξεπλα, ζηε δηάδνζε ηεο γλψζεο κέζσ ησλ βηβιηνζεθψλ, ζηε
δεκηνπξγία δηθηχσλ, ζηελ παξνρή δηδαθηηθψλ ζεκεηψζεσλ, εξγαζηεξίσλ, ζηελ
δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη ζπλεδξίσλ, ζηελ παξαθνινχζεζε νκαδηθήο δηδαζθαιίαο
(Watson, 2000). Πσο κπνξνχλ φκσο λα ιεηηνπξγήζνπλ νη πκπξάμεηο Γεκφζηνπ
Ηδησηηθνχ Σνκέα πξνο φθεινο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ (Cyert & Goodman,
1997); Ζ απάληεζε πξνέξρεηαη απφ ην δίπηπρν ππνδνκέο θαη αλάπηπμε ζπιινγώλ θαη
εμαξηάηαη απφ ηελ πβξηδηθή ππφζηαζε ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο. Δίλαη
απαξαίηεην λα αλαθεξζεί φηη έλα ζρήκα ΓΗΣ κπνξεί λα θαιχςεη φιεο ηηο
βηβιηνζεθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο. Όζνλ αθνξά ζηηο ςποδομέρ:
ηελ δημιοςπγία κηιπιακϊν εγκαηαζηάζευν, φπνπ ζα ζηεγάδνληαη
αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, εληφο θαη εθηφο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ.
ηελ αναβάθμιζη ηηρ εξυηεπικήρ εικψναρ ζεκεξηλψλ αθαδεκατθψλ
βηβιηνζεθψλ θαη ρξήζε ήπησλ βηνθιηκαηηθψλ εθαξκνγψλ, φπσο ζθίαζε, ςειή
θχηεπζε θαη ρξήζε νηθνινγηθψλ πιηθψλ.
ηελ καθιέπυζη καινοηψμυν βιοκλιμαηικϊν δπάζευν φπσο ζέξκαλζε
κέζσ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ.
ηελ παπαγυγή ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ κε θσηνβνιηατθά ζηνηρεία.
ηελ βεληίυζη ηηρ ποιψηηηαρ ηηρ αημψζθαιπαρ ζηνπο ρψξνπο ησλ
αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ κε κείσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα (CO2), κέζσ εηδηθψλ αηζζεηήξσλ θαη ζηελ απνκάθξπλζε ακίαληνπ
φπνπ απηφο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί.
ηνλ πποζειζμικψ έλεγσο θαη ζηελ αληηθαηάζηαζε αιεμηθέξαπλσλ παιαηάο
ηερλνινγίαο
ηνλ εξοπλιζμψ ηυν σϊπυν αλάγλσζεο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ κε
ξάθηα, θαζίζκαηα, ηξαπέδηα θαη αηνκηθνχο ρψξνπο αλάγλσζεο, γξαθεία θαη
έπηπια απφ πιηθά θαηαζθεπήο θαηάιιεια γηα βηβιηνζήθεο θαη θηιηθά πξνο ην
πεξηβάιινλ.
ηνλ απσιηεκηονικψ ζσεδιαζμψ ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ κε ηέηνην
ηξφπν, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο
ησλ ρξεζηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, παξάιιεια φκσο λα ζπκβαδίδεη,
αηζζεηηθά, κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηδξχκαηνο, ζην νπνίν
αλήθεη.
ηελ ανάλητη ηος ημήμαηορ καθαπιψηηηαρ ηηρ ακαδημαφκήρ
βιβλιοθήκηρ ή θαη φινπ ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηδξχκαηνο, κε ζπλεξγεία ηα
νπνία ζα επηιέγεη, ζα ηνπνζεηεί, ζα ρξεκαηνδνηεί θαη ζα ειέγρεη ν ηδησηηθφο
θνξέαο.
ηελ ίδπςζη εκθεζιακϊν και ζςνεδπιακϊν σϊπυν πςειψλ πξνδηαγξαθψλ
θαη αηζζεηηθήο.
Χο πξνο ηελ ανάπηςξη ζςλλογϊν νη πκπξάμεηο Γεκφζηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα ζα
κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ:
ηελ ζςνεσή παποσή ηεκμηπίυν και πληποθοπιακϊν πηγϊν πςειήο
πνηφηεηαο θαη κεγάιεο εμεηδίθεπζεο

ηνλ διαμοιπαζμψ πηγϊν και ηην απψκηηζη ηίηλυν απφ άιιεο κεγάιεο
αθαδεκατθέο θαη εξεπλεηηθέο βηβιηνζήθεο θαη ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο ηνπ
εμσηεξηθνχ,
ηον ηομέα ηυν εκδψζευν, φπνπ ε αθαδεκατθή βηβιηνζήθε ζα κπνξνχζε λα
εκπιαθεί ζηελ εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα, αλαιακβάλνληαο ηελ έθδνζε
βηβιίσλ, κε ηελ ζπλεξγαζία εθδνηηθψλ νίθσλ ή αλεμάξηεηα απφ απηνχο,
ηον ηομέα ηηρ επιλεκηικήρ δημιοςπγίαρ βιβλιογπαθιϊν, φπνπ ν ρξήζηεο
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα «επηιέγεη» βηβιηνγξαθία γηα φπνην ζέκα επηζπκεί, ζε
φπνηα κνξθή ην επηζπκεί, δειαδή έληππε, ειεθηξνληθή ή/θαη ςεθηαθή, θαη ζα
ηελ απνθηά έλαληη πξνθαζνξηζκέλνπ πνζνχ,
Δλψ ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ νξηζκέλα πιεξνθνξηαθά πξντφληα κέζσ ηεο
εθαξκνγήο ελφο κνληέινπ ΓΗΣ κε πνηθίια νθέιε ηφζν γηα ηελ αθαδεκατθή
βηβιηνζήθε φζν θαη γηα ην Γεκφζην αιιά θαη ηνλ ηδηψηε. Οξηζκέλα απφ απηά
παξαζέηνληαη ζηε ζπλέρεηα:
Δπιζηημονική Θεμαηική Δλληνική Βιβλιογπαθία, φπνπ ζα δεκηνπξγείηαη,
θαηά παξαγγειία ηνπ ρξήζηε ή κε, ην ζχλνιν βηβιηνγξαθηθψλ θαη
αξζξνγξαθηθψλ αλαθνξψλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, πνπ
ηνλ ελδηαθέξνπλ, θαη ζα ηελ απνθηά ζε ζπκβαηηθή, ειεθηξνληθή ή/θαη
ςεθηαθή κνξθή, αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ
Φηθιοποίηζη ςλικοω κε ρξήζε ηερλνινγηψλ πςειήο πνηφηεηαο, ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ην βέιηηζην απνηέιεζκα κε κεησκέλν ην πνζνζηφ πηζαλφηεηαο
θαηαζηξνθήο ηνπ πιηθνχ, θαη ηεθκήξηα πνπ ζα επηιέγεη ε αθαδεκατθή
βηβιηνζήθε,
Θεμαηική Ηλεκηπονική Δκπαίδεςζη, φπνπ ε αθαδεκατθή βηβιηνζήθε θαη
ην παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα ζην νπνίν αλήθεη ζα νξγαλψλνπλ πξνγξάκκαηα
ειεθηξνληθήο ή ςεθηαθήο εθπαίδεπζεο (e-learning) ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο
ζρεηηθέο κε ηα επηζηεκνληθά πεδία ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ζε ζπλεξγαζία κε
ηδησηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο νκίινπο ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ,
Γημιοςπγία Βιβλιοθήκηρ Μακποσπψνιος Γανειζμοω, φπνπ ζα
δεκηνπξγεζεί κηα βηβιηνζήθε πνπ ζα δαλείδεη πιηθφ γηα κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα ζηνπο ρξήζηεο θαη ζα δεζκεχεηαη λα επηζηξέθεη κεηά απφ θάπνην
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηελ ζπκθσλία. Ζ βηβιηνζήθε ζα έρεη
ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη μαλά ην πιηθφ απηφ γηα άιινλ ρξήζηε
(used books),
Γιάσςζη Δπιζηημονικήρ κέτηρ και Γιασείπιζη Δςπεζιηεσνιϊν, θαζψο ε
πξνζηαζία απηνχ ηνπ πλεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ, δειαδή ε πξνζηαζία ηεο
Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο αλαδεηθλχεηαη ζηαδηαθά ζε έλα απφ ηα λέα πεδία
έληνλνπ αληαγσληζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα
φινπο φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο αγνξάο, κέζσ ηεο
αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, δηεξγαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ
(Καλειινπνχινπ – Μπφηε, 2004).
Παποσή ζςζηημάηυν πανηασοω πληποθψπηζηρ μέζυ θοπηηϊν ζςζκεςϊν
(mobile devices). Σν πιένλ δηαδεδνκέλν είδνο απηήο ηεο θαηεγνξίαο
ζπζθεπψλ είλαη θνξεηέο ζπζθεπέο ηχπνπ Πξνζσπηθνχ Φεθηαθνχ Βνεζνχ
(Personal Digital Assistant, PDA). Μέζσ ησλ ζπζθεπψλ απηψλ κπνξεί λα
απμεζεί ν βαζκφο θνξεηφηεηαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη λα κεηνπζησζεί ν φξνο
«πβξηδηθή βηβιηνζήθε» απφ έλαλ φξν πεξηερνκέλνπ ζε έλαλ φξν
αιιειεπίδξαζεο. Με ηηο ζπζθεπέο απηέο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ελνπνηεκέλεο
αλαδήηεζεο θαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ ζεκείσλ πξφζβαζεο (Βεξνλίθεο,
Stoika, Σζάθσλαο, 2006).

Δθαπμογή ΓΙΣ ζηιρ ακαδημαφκέρ βιβλιοθήκερ και PESTEL
Ζ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο θαη
επνκέλσο κηαο βηβιηνζήθεο απεηθνλίδεη ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο, αιιά θαη ην πνπ
ζα βξίζθεηαη ηα επφκελα ρξφληα (Black, 1996). 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 (Wilding, 2002). ε έλα επηρεηξεκαηηθφ πιαίζην ζπλερψο
κεηαβαιιφκελν αλαδεηνχληαη νη κειινληηθέο εμειίμεηο θαη επηβάιιεηαη ε ιήςε
απνθάζεσλ κέζα απφ πξνζεθηηθή αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν
δξαζηεξηνπνηείηαη κηα αθαδεκατθή βηβιηνζήθε. Έλα απφ ηα πην απνηειεζκαηηθά
εξγαιεία αλάιπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ε μέθοδορ PESTEL
(Policy, Economy, Society, Technology, Environment and Law) θαη είλαη νη ηνκείο
πνπ αθνξνχλ θαη επεξεάδνπλ κηα επηρείξεζε θαη επνκέλσο κηα αθαδεκατθή
βηβιηνζήθε αλ απηή εκπιαθεί ζε κηα χκπξαμε Γεκφζηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα. Βαζηθά
εξσηήκαηα πνπ ζέηνληαη ζην ζεκείν απηφ είλαη ηα εμήο:
1. Πσο ν θάζε παξάγνληαο απφ απηνχο (πνιηηηθή, νηθνλνκία, θνηλσλία,
ηερλνινγία, πεξηβάιινλ θαη λνκνζεζία), ζρεηίδεηαη ή επεξεάδεη ζεηηθά ή
αξλεηηθά ηελ αλάπηπμε P.F.I. θαη B.O.O.T. ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ηεο
ρψξαο καο;
2. Πσο ν θάζε παξάγνληαο απφ απηνχο (πνιηηηθή, νηθνλνκία, θνηλσλία,
ηερλνινγία, πεξηβάιινλ θαη λνκνζεζία), επεξεάδεη ην πεξηερόκελν επελδύζεσλ
κε ηε κνξθή PFI θαη ΒΟΟΣ ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ηεο ρψξαο καο;
Πλεονεκηήμαηα για ηιρ ακαδημαφκέρ βιβλιοθήκερ
Ικανοποίηζη ηυν πληποθοπιακϊν αναγκϊν ησλ ρξεζηψλ φζν
εμεηδηθεπκέλεο θαη αλ είλαη απηέο κέζσ ηεο αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθψλ
πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο κε ρακειφ ή θαζφινπ θφζηνο θαζψο δελ ζα
επηβαξχλεηαη ην δεκφζην ρξένο κε λέα δάλεηα γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ,
Ττηλήρ ποιψηηηαρ ςπηπεζίερ και ςποδομέρ ρσξίο λα απαηηείηαη θακία
ηακεηαθή εθξνή πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο,
Γελ είλαη απαξαίηεην ην έξγν λα ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Eπξσπατθή
Έλσζε,
Αποθςγή ηυν σπονοβψπυν διαδικαζιϊν πνπ αθνινπζνχληαλ κε ηηο σο ηψξα
κεζφδνπο ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ γηα ηηο ππνδνκέο θαη ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ,
Σασωηεπη ςλοποίηζη ηυν ςποδομϊν και ςπηπεζιϊν αςηϊν,
Αποδοηικψηεπη και οικονομικψηεπη ζςνηήπηζη ηοςρ καθϊρ και ηην
νυπίηεπα παπάδοζή ηοςρ,
Υπήζη Ιδιυηικϊν μέζυν ζε ηομείρ πος ηο Γημψζιο αδςναηεί:
 Μεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη εηδίθεπζεο ζηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ
ηερληθννηθνλνκηθψλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ δηαρείξηζεο,
 Απνπζία απνηειεζκαηηθνχ θεληξηθνχ ειέγρνπ, ζπληνληζκνχ θαη
απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ,
 Έιιεηςε ηεο απαξαίηεηεο επαηζζεζίαο θαη εθπαίδεπζεο ζηελ
νξζνινγηθή ρξήζε δηαηηζέκελσλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ.
Οικονομικψηεπη καηαζκεςή για ηο Γημψζιο. Ο ηξφπνο πιεξσκήο ηνπ
Ηδηψηε ακέζσο κεηά ηελ ιεηηνπξγία θαη φρη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο
ηνπ ή παξαιαβήο ηνπ, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθνχ θαηακεξηζκνχ ηνπ

θφζηνπο θαηαζθεπήο ησλ ππνδνκψλ ζε κειινληηθνχο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ
Γεκφζηνπ Φνξέα,
Ανάπηςξη καινοηομιϊν και νέυν δημιοςπγικϊν δπαζηηπιοηήηυν ζηηο
αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο κε πξνβιέςηκα έζνδα θαη νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα
γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο,
Δςελιξία και ζαθήνεια νομικοω πλαιζίος,
Γιεςκψλςνζη διαδικαζιϊν ανάθεζηρ ηηρ ζωμβαζηρ ΓΙΣ ιφγσ ηνπ
ζπληνληζκνχ πνπ παξέρεη ε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή αιιά θαη ηεο ππνζηήξημεο
ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο.
Μειονεκηήμαηα-Κίνδςνοι για ηιρ ακαδημαφκέρ βιβλιοθήκερ
Όπσο αλαθέξεη ν Whitfied (2002) ζην άξζξν ηνπ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα εμεηάδεη
θαλείο ην κέιινλ ησλ ζπκπξάμεσλ θαη εηδηθά αλ πξφθεηηαη γηα ΓΗΣ θαη απηφ
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νξηζκέλα ιάζε θαη παξαιείςεηο πνπ ίζσο νδεγήζνπλ
ζε απνηπρία κηα ηέηνηα ζχκπξαμε. Δίλαη απαξαίηεην λα εμεηαζηνχλ φιεο νη
πξννπηηθέο θαη νη πξνυπνζέζεηο δηφηη εθηφο απφ ηελ παξνρή βειηηζηνπνηεκέλσλ
ππεξεζηψλ, εμνηθνλφκεζε ρξεκαηηθψλ πφξσλ, θαηλνηφκν ζρεδηαζκφ θαη
αλεπηπγκέλε δηνίθεζε, νη ΓΗΣ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε δηάβξσζε ηεο δεκνθξαηίαο
ιφγσ έιιεηςεο δηαθάλεηαο θαη αλαμηνθξαηίαο, πεξηζσξηνπνίεζε θχξησλ ζεκάησλ
φπσο δηθαηνζχλε θαη ηζφηεηα ιφγσ ηεο ηεο εκπινθήο ηνπ θέξδνπο, απμεκέλεο
επηβαξχλζεηο ζε ρξήζηεο ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο πκπξάμεηο θαη άιια
θαηλφκελα αδηαθάλεηαο ή θεξδνζθνπίαο (Whitfield, 2002). Πξνζζέηεη φηη ε κε
θαζηέξσζε ηέηνηνπ είδνπο πκπξάμεσλ ίζσο νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε δεκφζηαο
πνιηηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο πεξί ησλ πκπξάμεσλ απηψλ αιιά ε φπνηα ηέηνηα
δξαζηεξηφηεηα πξνέξρεηαη απφ κεκνλσκέλεο ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο (Whitfield,
2002). χκθσλα κε ηνλ Κσζηαγηφια (2005), ζεκαληηθφ εκπφδην ζηε ζπκκεηνρή ηνπ
ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ ζηηο επελδχζεηο ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο είλαη ε έιιεηςε
εκθαλψλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ γηα ηνπο ηδηψηεο. ηηο κέξεο καο, αξθεηέο απφ ηηο
επελδχζεηο ζηηο κνλάδεο πιεξνθφξεζεο έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ ηηο θαζηζηνχλ
ηδηαίηεξα ειθπζηηθέο γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Λίγεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ
θεξδνθφξεο, ψζηε λα θαιχπηνπλ ην αξρηθφ θεθάιαην, δάλεηα, θαη ζα πξνζθέξνπλ
επηζπκεηά επίπεδα θέξδνπο (Κσζηαγηφιαο, 2005). Πξνζζέηεη αθφκα φηη ε γλψζε δελ
ζπγθαηαιέγεηαη νχηε ζηα δεκφζηα αιιά νχηε θαη ζηα ηδησηηθά αγαζά θαη ηελ
θαηαηάζζεη ζε κηα λέα θαηεγνξία, απηή ησλ ηδηφηππσλ αγαζψλ (merit good), ηα νπνία
παξέρνληαη απφ ην δεκφζην, επεηδή νη πηζαλνί ρξήζηεο ηνπο δελ πξφθεηηαη εχθνια ή
άκεζα λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπο ρσξίο ζεκαληηθή θξαηηθή
βνήζεηα (Κσζηαγηφιαο, 2005). Πηζαλά κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ε εθαξκνγή
ελφο κνληέινπ ΓΗΣ θαηαγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα:
Μεηαηποπή Καηεξοσήν Γημοζίυν Αγαθϊν ζε Ιδιυηικά, κέζσ ηεο αξρήο
ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ηελ ρξήζε ελφο έξγνπ ΓΗΣ, ε νπνία επηηπγράλεηαη δηα
ηεο επηβνιήο ελφο αληηηίκνπ-πνιιέο θνξέο απαγνξεπηηθνχ γηα θάπνηεο
αζζελέζηεξεο νηθνλνκηθά θνηλσληθέο νκάδεο.
ηελ πεξίπησζε ησλ
αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ θαη ηεο δηάζεζεο ηεο γλψζεο είλαη απαξαίηεην λα
απνζαθεληζηεί ε κνξθή ηεο σο αγαζφ. Πξφθεηηαη γηα δεκφζην ή ηδησηηθφ
αγαζφ ή εκπίπηεη ζε κηα εηδηθή θαηεγνξία πξφθεηηαη δειαδή γηα merit good;
Μη εξςπηπέηηζη ηος Γημοζίος ςμθέπονηορ. Ζ ζχκβαζε γηα ηελ
εθκεηάιιεπζε έξγσλ ΓΗΣ απφ Ηδησηηθνχο Φνξείο, είλαη δπλαηφλ λα
εκπεξηέρεη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηέηνηνπο φξνπο θαη δηαδηθαζίεο πνπ λα κελ

δηαζθαιίδνπλ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ Γεκνζίνπ πκθέξνληνο, αιιά ηελ
αχμεζε ηνπ θέξδνπο ηνπ Ηδηψηε.
Μονοπυλιακέρ ζςμπεπιθοπέρ. Ζ δπλαηφηεηα ηνπ Ηδησηηθνχ Φνξέα λα
απμάλεη ηελ ηηκή ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο ή πξντφληνο θαηά ην δνθνχλ.
ην ζεκείν απηφ ν ξφινο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα πξέπεη λα είλαη ηζρπξφο θαη
απφιπηα αμηνθξαηηθφο.
Τποκαηάζηαζη και ιδιυηικοποίηζη Ππογπάμμαηορ Γημ. Δπενδωζευν
Αλλοίυζη Πποχπολογιζμοω μέζυ μεηάθεζηρ ηπεσοςζϊν δαπανϊν.
Παπασϊπηζη Νεςπαλγικϊν Τποδομϊν.
Δξυηεπικέρ οικονομίερ κλίμακαρ. Ο ηδησηηθφο Φνξέαο ελδηαθέξεηαη
ιηγφηεξν γηα ηηο εμσηεξηθέο επηβαξχλζεηο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ, θαηά ηελ
θάζε ηεο θαηαζθεπήο θαζψο επίζεο θαη ηε θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ,
αθνχ θαηά θαλφλα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. Ζ
πξνζπάζεηα ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ελφο έξγνπ, κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε ππνβάζκηζε ηεο ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο. Καη εδψ ν ξφινο
ηνπ Γεκνζίνπ πξέπεη λα είλαη απφιπηα θαζνξηζηηθφο.
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. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ
θξαηηθή πνιηηηθή δελ ζεκαίλεη απνκάθξπλζε απφ ηελ θνηλή επεκεξία, ην «θνηλφ
θαιφ». ηελ πεξίπησζε ησλ βηβιηνζεθψλ αιιά θαη ηεο πιεξνθφξεζεο γεληθφηεξα, κε
ηελ ελεξγφ «παξνπζία» ηνπ ηδησηηθνχ θνξέα, ε γλψζε θαη ε πιεξνθνξία, ζα
«απεγθισβηζηεί» απφ ην ηεθκήξην κε ηαρχηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν απ’
φηη ζπκβαίλεη σο ηψξα κέζσ ησλ ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ ζα
αλαπηπρζνχλ. 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 πξνθεηκέλνπ ηφζν ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα φζν θαη νη
βηβιηνζήθεο λα απνθνκίζνπλ ηα κέγηζηα απφ κηα ηέηνηνπ είδνπο ζπλχπαξμε,
πηνζεηψληαο, αλ θξηζεί απαξαίηεην, λένπο ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο. Όπσο
αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, νη ζπλεξγαζίεο ππήξραλ ζηνλ ρψξν ησλ αθαδεκατθψλ
βηβιηνζεθψλ απφ πνιχ λσξίο. Σν λέν ζηνηρείν πνπ εηζάγεηαη εδψ είλαη ε παξνπζία
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ν νπνίνο κε ηελ ελεξγή ηνπ ζπκκεηνρή ζα νδεγήζεη ζηελ
δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ χκπξαμεο Γεκφζηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα ζηηο Αθαδεκατθέο
Βηβιηνζήθεο (ΓΗΣΑΒ).
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