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Κατά την από 7/2/2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ, το ΔΣ κατόπιν 
ενημερώσεως από την Υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης Αικ. Βανδώρου και διαλογικής συζήτησης 
αποφάσισε την ανανέωση της συντήρησης του λογισμικού της Βιβλιοθήκης για το έτος 2022 από 
την εταιρεία ELIDOC και την διερεύνηση από Επιτροπή των αναγκών της Βιβλιοθήκης τόσο σε 
λογισμικό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή με την κατάρτιση ολοκληρωμένης εισήγησης μέχρι το 
τέλος του τρέχοντος έτους. Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΣΑ συνήψε σύμβαση με την ELIDOC το 2005 
οπότε  και προμηθεύτηκε το υπάρχον λογισμικό της Βιβλιοθήκης (βλ. Σχετικό 1), ανανεώνοντας 
έκτοτε τη σύμβαση όσον αφορά τη συντήρηση αυτού (βλ. Σχετικό 2). 

Στο πλαίσιο της εντολής του Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας των μελών 
της Επιτροπής αλλά και συζητήσεις της Επιτροπής με το έμπειρο προσωπικό της Βιβλιοθήκης το 
οποίο μας παρουσίασε τις υποδομές και τις δυνατότητές της (βλ. ενδεικτικά στοιχεία, Σχετικό 3) 
και μας εξέθεσε τις ανάγκες της. 

Όσον αφορά το λογισμικό, το προσωπικό της Βιβλιοθήκης μάς ενημέρωσε ότι το 
βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα που χρησιμοποιείται (σύστημα ADVANCE) είναι πλέον 
πεπαλαιωμένο και δεν ανανεώνεται ηλεκτρονικά. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι η ταξινόμηση και η
εισαγωγή των νέων τίτλων γίνεται χειροτεχνικά (χωρίς να αξιοποιούνται τα μεταδεδομένα άλλων 
βάσεων δεδομένων κοκ), ενώ χειροτεχνικά πραγματοποιούνται από τη συμβεβλημένη εταιρεία όλες
οι απαιτούμενες ηλεκτρονικές ανανεώσεις (αντί να γίνονται αυτόματα), με ο,τι αυτό συνεπάγεται 
σε χαμένες εργατοώρες. Με δεδομένη τη λήξη του χρησιμοποιούμενου συστήματος στην αγορά, 
κρίνεται πλέον οικονομικά ασύμφορη η εις το διηνεκές παράταση της αυτής σύμβασης συντήρησης
του υπάρχοντος λογισμικού – όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια κατ’ έτος το Διοικητικό 
Συμβούλιο με απόφασή του – ενώ καθίσταται επείγουσα η προμήθεια νέου λογισμικου καθώς ανά 
πάσα στιγμή κινδυνεύει η λειτουργία της Βιβλιοθήκης αν “πέσει” το παλιό λογισμικό, ενδεχόμενο 
λίαν πιθανό. Προτείνεται, έτσι, η προμήθεια νέου λογισμικού που θα καλύπτει όλες τις σύγχρονες 
ανάγκες, με νέο ταξινομικό σύστημα που θα καθιστά ευχερέστερη την εισαγωγή των δεδομένων 
νέων βιβλίων και νομικών περιοδικών και την αναζήτησή τους, διά της λημματογράφησης, από το 
μέλος του ΔΣΑ και από κάθε νομικό που θα εξυπηρετείται από τη Βιβλιοθήκη, εξασφαλίζοντας την 
μεταφορά όλων ανεξαιρέτως των υπαρχόντων δεδομένων από το παλιό στο νέο σύστημα. 
Ταυτόχρονα με την αναβάθμιση αυτή, κατόπιν ενεργειών μας, είναι εξασφαλισμένη η μετάπτωση 
όλων των δεδομένων της Βιβλιοθήκης (που τηρούνται αυτή τη στιγμή σε servers) στο G-cloud.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης αυτής, η Βιβλιοθήκη μπορεί να βελτιώσει την ψηφιακή της παρουσία
με νέα ιστοσελίδα, όπως επίσης μπορεί να επιλύσει προβλήματα που έχουν ανακύψει με 
αποτέλεσμα παλιότερα σημαίνοντα έργα του Συλλόγου (πχ το Ψηφιακό Αρχείο του ΔΣΑ) να έχουν 
καταστεί μη προσβάσιμα από την παρούσα ιστοσελίδα μας και το κρίσιμο κεφάλαιο που είχε 
επενδύσει ο Συλλογος να έχει ουσιαστικά σπαταληθεί. Επισημαίνεται ότι κάθε απόφαση 
αναβάθμισης πρέπει να υλοποιηθεί με τρόπο που θα είναι συμβατή με ενδεχόμενο μεγαλύτερο έργο
στο μέλλον (πχ στο πλαίσιο προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας για ηλεκτρονική 
αναβάθμιση και διασύνδεση όλων των Βιβλιοθηκών των Δικηγορικων Συλλόγων, κοκ). 

Στο πλαίσιο των διερευνήσεων στις οποίες προχώρησε η Επιτροπή, πραγματοποιήθηκαν 
συναντήσεις με εταιρείες που παρέχουν ταξινομικά λογισμικά, αρχικά με την εταιρεία με την οποία
είμαστε ήδη συμβεβλημένοι (ELIDOC) αλλά με εταιρείες και πέραν αυτής (δειγματοληπτικά με 
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την εταιρεία Unisystems) ώστε να αποκτήσουμε εικόνα των προσφερόμενων λογισμικών, των 
υπηρεσιών που διατίθενται και του κόστους αγοράς τους. Οι εταιρείες προχώρησαν σε 
παρουσιάσεις των υπηρεσιών τους (βλ. η ELIDOC για το σύστημα Vsmart και η Unisystems για το
σύστημα KOHA, βλ. Σχετικά 4 και 5 αντίστοιχα) και προχώρησαν σε άτυπες οικονομικές 
προσφορές στο τέλος των συναντήσεων.

Πέραν των συναντήσεων αυτών, η Επιτροπή διερεύνησε τη δυνατότητα χρηματοδότησης του 
συγκεκριμένου έργου αναβάθμισης του λογισμικού της Βιβλιοθήκης διά του Κληροδοτήματος 
Τσώρη. Στο πλαίσιο της διερεύνησης, συγκεντρώθηκαν τα έγγραφα που αφορούν το Κληροδότημα 
(επισυνάπτονται Σχετικά 6-9). Απο το συνολικό ποσό των 140.470 ευρώ που εναπόκεινται στον 
σχετικό τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας (εκτύπωση κίνησης 4/1/2022, Σχετικό 10), 
άνω των 48.000 ευρώ αντιστοιχούν σε τόκους, ποσό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
προμήθεια “σύγχρονων μέσων τεχνολογικού εξοπλισμού”.

Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός της Βιβλιοθήκης είναι  
παρωχημένης τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει τη λειτουργία της και να προκαλεί 
σημαντικές καθυστερήσεις στην καθημερινή εργασία του προσωπικού και των αναγνωστών. 
Χαρακτηριστικά, αυτή τη στιγμή, λόγω βλαβών, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που εξυπηρετούν το 
κοινό είναι μόνον δύο. Λαμβανομένου επιπλέον υπ΄όψιν ότι ο υπάρχων εξοπλισμός είναι 
ασύμβατος με το όποιο νέο λογισμικό προμηθευτεί η Βιβλιοθήκη στο αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα, για τους λόγους αυτούς και μετά από καταγραφή των αναγκών, προτείνεται η προμήθεια 
δέκα (10) νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών και δύο (2) εκτυπωτών με σύγχρονες προδιαγραφές τις 
οποίες θα συγκεκριμενοποιήσει η Επιτροπή Τηλεματικής του Συλλόγου.  

Κατόπιν τούτων προτείνεται:

- Να αποφασιστεί η προμήθεια νέου λογισμικού και να προκηρυχθεί προς τούτο μειοδοτικός 
διαγωνισμός, τους όρους και τις προδιαγραφές του οποίου εξουσιοδοτείται να συγκεκριμενοποιήσει
η επιτροπή κατά τα αναφερόμενα άνωθεν και στο κάτωθι Παράρτημα.
- Να υπογραφεί εκτάκτως παράταση της σύμβασης συντήρησης του παρόντος λογισμικού με την 
ήδη συμβεβλημενη εταιρεία και με τους ίδιους όρους για το πρώτο εξάμηνο του 2023, καθόσον 
χρονικό διάστημα το παλαιό λογισμικό θα είναι σε χρήση και δεν θα έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια
του νέου λογισμικού και η μετάπτωση στη λειτουργία του.
- Να αποφασιστεί η προμήθεια δέκα (10) ηλεκρονικών υπολογιστών και δύο (2) εκτυπωτών με 
σύγχρονες προδιαγραφές τις οποίες θα συγκεκριμενοποιήσει η Επιτροπή Τηλεματικής του 
Συλλόγου.  
- Να αξιοποιηθεί το κονδύλιο των τόκων του Κληροδοτήματος Τσώρη για τους ως άνω σκοπούς.

Για άλλα ζητήματα που αφορούν τη Βιβλιοθήκη, όπως ζητήματα ασφάλειας και διαχείρισης 
συλλογής (RFID), ανάγκες προσωπικού, κλπ, η Επιτροπή επιφυλάσσεται να επανέλθει με επόμενη 
εισήγηση προς το Συμβούλιο.
 
Τα μέλη της Επιτροπής,

Θανάσης Καμπαγιάννης, σύμβουλος ΔΣ ΔΣΑ,
Κατερίνα Βανδώρου, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης ΔΣΑ
Βασίλης Μανιός, Υπεύθυνος Τηλεματικής ΔΣΑ.
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