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Πεξίιεςε 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε επέθεξε αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ησλ 

νξγαληζκψλ. Οη δεκφζηνη νξγαληζκνί πηνζέηεζαλ πξαθηηθέο ησλ ηδησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη πξνζάξκνζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηα λέα νηθνλνκηθά θαη 

θνηλσληθά δεδνκέλα. Ζ εηζαγσγή ηεο δηνίθεζεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη ηεο 

νξγαλσζηαθήο αιιαγήο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε είλαη κεξηθέο απφ ηηο λέεο πξαθηηθέο.  

Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

πθίζηαληαη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη θαη ελαξκνλίδνληαη κε ηα λέα δεδνκέλα. 

Σα εξγαιεία ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο είλαη κέξνο ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζείηαη 

γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο πξνζαξκνγήο. ηελ εξγαζία εθαξκφδεηαη ην εξγαιείν 

Balanced Scorecard ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Α.Δ.Η. Πεηξαηά Σ.Σ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, Γηαρείξηζε Αιιαγήο, Αθαδεκατθέο 

Βηβιηνζήθεο, Θεσξία ηνπ Υάνπο, πζηεκηθή Θεσξία, Balance Scorecard 
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Abstract 

Globalization has brought about changes in the operation and management of 

organizations. Public organizations have adopted practices of private enterprises and 

have adapted their operation to the new economic and social data. The introduction of 

human resources management and organizational change in public administration are 

some of the new practices. 

Academic libraries as an integral part of public administration undergo changes that 

have derived and are in line with the new data. The tools of systems theory are part of 

the methodology followed to achieve this adjustment. In this paper a balance 

scorecard method is applied in the Library of the Piraeus University of Applied 

Sciences (PUAS). 

 

Keywords: Human Resource Management, Change Management, Academic 

Libraries, Chaos Theory, Systems Theory, Balance Scorecard 
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Δπραξηζηίεο 

Θα ήζεια επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ Ησάλλε αικφλ 

γηα ηελ θαζνδήγεζε, ελζάξξπλζε θαη εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε.  

Δπίζεο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ θαηαλφεζε, ππνκνλή θαη 

ππνζηήξημή ηεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ.  
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Δηζαγσγή 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε δηακφξθσζε λέα θνηλσληθννηθνλνκηθά  δεδνκέλα θαη άιιαμε ηνλ 

ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ηφζν ν ηδησηηθφο φζν θαη ν δεκφζηνο ηνκέαο. Ζ αληηκεηψπηζε 

απηψλ ησλ αιιαγψλ είλαη κηα πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία ηελ νπνία δελ κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί θάπνηνο κε εκπεηξηθέο κεζφδνπο θαη πξνζσπηθέο πνιηηηθέο. Γη’ απηφ θαη 

ε επηζηεκνζχλε θαζψο θαη ε ρξήζε θαλφλσλ θαη πξνηχπσλ ζηε δηνίθεζε ησλ 

νξγαληζκψλ δελ απνηεινχλ πιένλ ππνζέζεηο εξγαζίαο ζην πιαίζην κηαο κειέηεο αιιά 

κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ.  

Σηο αιιαγέο απηέο ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο απνπεηξάηαη λα πξνζεγγίζεη απηή ε δηπισκαηηθή εξγαζία. Οη 

αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο απνηεινχλ έλα ακάιγακα δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη 

επηζηεκνληθνχ θνξέα. Απηή ε ηδηαηηεξφηεηά ηνπο θαζηζηά ηε δηνίθεζή ηνπο 

πνιπζχλζεηε αιιά θαη ηαπηφρξνλα ελδηαθέξνπζα γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

εξγάδνληαη ζε απηέο. 

θνπφο θαη Μεζνδνινγία ηεο Δξγαζίαο 

Ωο βηβιηνζεθνλφκνο αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ έρσ δήζεη ην ζεζκφ ηελ πεξίνδν ηεο 

αλάπηπμήο ηνπ αιιά θαη ηελ πεξίνδν ησλ δπζθνιηψλ ηνπ. Σν κφλν πνπ δελ έρεη 

αιιάμεη ζε φιν απηφ ην δηάζηεκα είλαη ε  πεπνίζεζή κνπ φηη νη βηβιηνζήθεο κπνξνχλ 

λα δξάζνπλ θάησ απφ φιεο ηηο ζπλζήθεο θαη λα πξνζθέξνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο πνιχ 

πεξηζζφηεξα απφ ηηο βαζηθέο βηβιηνγξαθηθέο ππεξεζίεο. Οη βηβιηνζήθεο πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχλ σο ρψξνη πνιηηηζκνχ, σο ηφπνη πεξηζπιινγήο θαη σο αθεηεξίεο 

αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ. Ζ πεπνίζεζή κνπ απηή ήηαλ θαη ην θίλεηξν γηα λα αζρνιεζψ 

κε απηφ ην ζέκα.  

θνπφο ηεο έξεπλάο κνπ είλαη ε αλάδεημε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο βηβιηνζήθεο σο 

ρψξνπ παξνρήο ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ ζηφρνο κνπ είλαη ε ηεθκεξίσζε ηεο αλάγθεο 

γηα αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ ειιεληθψλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ.  

Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνίεζα ζηεξίρηεθε ζηε κειέηε ηεο πξνεγνχκελεο 

γλψζεο κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο. Σα βηβιία θαη ηα άξζξα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, νδήγεζαλ ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα θαη φξηζαλ ηνλ ηξφπν 

δηνίθεζεο πνπ πξνηείλεηαη.  
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Ζ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ Balanced Scorecard ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Α.Δ.Η. Πεηξαηά 

Σ.Σ. ζρεκαηνπνίεζε ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. Παξφκνηεο 

κειέηεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε φιεο ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο. Οη 

δηνηθήζεηο ησλ βηβιηνζεθψλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα εξγαιεία ηεο ζπζηεκηθήο 

ζεσξίαο πνπ πξνηείλνληαη πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπλ ηεθκεξησκέλεο ιχζεηο ζηηο 

βηβιηνζήθεο ηνπο.  

 Ζ αδπλακία ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηε ρψξα καο βάζεη ζηξαηεγηθψλ 

ζηφρσλ κπνξεί λα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ γηα ηελ εθαξκνγή παξφκνησλ 

εξεπλψλ σζηφζν δελ απνθιείεη ηελ πηζαλφηεηα αιιαγήο απηήο ηεο θαηάζηαζεο.  

Γνκή ηεο Δξγαζίαο 

Ζ εξγαζία αλαπηχζζεηαη ζε επηά ελφηεηεο θαη ζπκπιεξψλεηαη κε ηε δηαηχπσζε ησλ 

πξνβιεκαηηζκψλ πνπ γελλά ε έξεπλα αιιά θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ απηήλ. 

ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο πεξηγξάθεηαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε 

δηνίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Ζ δηνίθεζε ησλ 

αλζξσπίλσλ πφξσλ σο εμέιημε ηνπ ηκήκαηνο δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ ήξζε λα 

ζπζηεκαηνπνηήζεη θαη λα νξγαλψζεη κε επηζηεκνληθά θξηηήξηα ηε δηνίθεζε. Σα 

θξηηήξηα απηά, ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη θαζψο θαη ε επηξξνή 

πνπ αζθνχλ ζηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή ελφο θνξέα παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηελ 

ελφηεηα. Δπηπιένλ, ζην πξψην θεθάιαην ζθηαγξαθείηαη ην πξνθίι πνπ πξέπεη λα 

έρνπλ ηα ζηειέρε ηα νπνία ζα πινπνηήζνπλ ηηο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο. Σέινο, γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ εζηθή ησλ νξγαληζκψλ σο πξναπαηηνχκελν ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ε ζεσξία ηνπ ράνπο φπσο απηή αλαπηχρζεθε απφ 

ηνπο ζεηηθνχο επηζηήκνλεο. Ζ ζεσξία ηνπ ράνπο βξίζθεη εθαξκνγή ζε πνιινχο θαη 

δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο. ηελ ελφηεηα απηή πεξηγξάθεηαη ε 

εθαξκνγή ηεο ζηε δηνηθεηηθή επηζηήκε. 

Σν ηξίην θεθάιαην είλαη αθηεξσκέλν ζηε ζπζηεκηθή ζεσξία θαη ζηα εξγαιεία πνπ 

απηή ρξεζηκνπνηεί. Ζ SWOT αλάιπζε, ην Polarity Management, ην Balanced 

Scorecard θαη ε Θεσξία ησλ Πεξηνξηζκψλ είλαη ηα εξγαιεία πνπ παξνπζηάδνληαη.  

Σν ηέηαξην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο ζηνπο νξγαληζκνχο. 

Γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο ηεο αληίζηαζεο ζηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξείηαη θαζψο 
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θαη ζηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο απηήο. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα ηεο 

αιιαγήο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηή επηηπγράλεηαη θαζψο θαη ην θφζηνο ηεο 

απνηπρίαο ηεο εθαξκνγήο ηεο. 

ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο. Σν 

θεθάιαην μεθηλά κε ηελ παξνπζίαζε ησλ ηξηψλ πεξηφδσλ ησλ βηβιηνζεθψλ φπσο 

απηέο νξηνζεηήζεθαλ απφ ηηο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ θαη ηηο επεξέαζαλ άκεζα. 

ηε ζπλέρεηα νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο νιηθήο πνηφηεηαο θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν κπνξεί απηή λα εθαξκνζηεί ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο.   

ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη άξζξα ζρεηηθά κε ηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή ζηηο 

αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο.   

Σέινο ζηελ εξγαζία εθαξκφδεηαη ην εξγαιείν ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο Balanced 

Scorecard ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Α.Δ.Η. Πεηξαηά Σ.Σ. θαη θαηαγξάθνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη. 
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Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζηνπο Οξγαληζκνχο 

Γεκφζηνη Οξγαληζκνί θαη Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

Οη δεκφζηνη νξγαληζκνί είλαη δεκφζηεο νηθνλνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο κνλάδεο νη νπνίεο 

απνζθνπνχλ ζηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ κηαο θνηλσλίαο.  

Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα εθπιεξψζνπλ ην ζθνπφ ηνπο, πξέπεη λα θαηνξζψζνπλ 

λα αμηνπνηήζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνπο ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο 

πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο. ηελ θαηεχζπλζε απηή ν ηνκέαο ηεο δηνίθεζεο ησλ 

αλζξσπίλσλ πφξσλ κπνξεί λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη λα ιεηηνπξγήζεη 

θαηαιπηηθά.  

Ζ δηνίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ πξνθχπηεη σο αλαγθαηφηεηα ζηε ζεκεξηλή 

θνηλσληθννηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα γηα δχν βαζηθνχο ιφγνπο:  

 Λφγσ ηνπ αζθπθηηθνχ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ παγθφζκηα 

νηθνλνκία φπσο έρεη δηακνξθσζεί φρη κφλν δελ αθήλεη πεξηζψξηα 

νηθνλνκηθψλ απσιεηψλ αιιά επηβάιιεη ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ.  

 Λφγσ ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη. Ζ παγθνζκηνπνίεζε  δελ 

επηηξέπεη θακία αδξάλεηα νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ. Οη 

εμειίμεηο είλαη ζπλερείο θαη απεηινχλ κε αθαληζκφ θάζε νξγαληζκφ πνπ δελ 

ηηο αληηιακβάλεηαη θαη δελ ηηο αθνινπζεί (Παπαιεμαλδξή θαη Μπνπξαληάο, 

2003).  

Απφ ηε Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ ζηε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

Ζ δηνίθεζε πξνζσπηθνχ πξσηνεκθαλίζηεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1940, φηαλ ζην 

επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εηαηξεηψλ ήηαλ ν άλζξσπνο, νη εξγαδφκελνη. Ζ 

επηηπρία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ απηή ηελ πεξίνδν ζηεξίδεηαη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο, ε ελίζρπζε ησλ νπνίσλ  ήηαλ ε θχξηα πξνηεξαηφηεηα ηεο δηνίθεζεο. 

Μέξηκλα επνκέλσο ηνπ ηκήκαηνο δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ ήηαλ ε πξφζιεςε ηνπ 

θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ, ε εθπαίδεπζή ηνπ, ε ελίζρπζή ηνπ θαζψο θαη ε ξχζκηζε 

ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεψλ ηνπ. 
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Σν δεηνχκελν ζηε δηνίθεζε πξνζσπηθνχ είλαη ε δηεθπεξαίσζε θαζεκεξηλψλ ζεκάησλ 

πνπ απαζρνινχλ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ. ηφρνο ηεο είλαη ε επηθνηλσλία 

κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ ζηνρεχεη ζηε κεηαθνξά ησλ 

ζέζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ησλ εξγνδνηψλ πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη 

εξγαζηαθή εξεκία θαη αλάπηπμε.  

Ζ εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ ηξφπσλ παξαγσγήο άιιαμαλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ησλ νξγαληζκψλ. Ζ αλάπηπμε ηεο ζσζηήο ζηξαηεγηθήο 

κε ην ιηγφηεξν δπλαηφ πξνζσπηθφ ζεσξείηαη ν πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο επίηεπμεο 

ησλ ζηφρσλ ελφο θνξέα. Ζ θαηάζηαζε απηή άιιαμε ηηο ζπλζήθεο θαη ηνπο φξνπο 

εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα: 

 Πιένλ νη επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί δελ ελδηαθέξνληαη κφλν γηα ην εζηθφ 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ αιιά γηα νιφθιεξν ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.  

 Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο δελ νξίδνληαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν αιιά 

θαζνξίδνληαη απφ ηα ζπλδηθάηα. 

 Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη ζηνρεπκέλα, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζνπλ καθξνπξφζεζκεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο.   

 Οη επηδφζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ αμηνινγνχληαη φρη ζε αηνκηθφ επίπεδν αιιά 

ζην πιαίζην ηεο νκάδαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη.     

Με βάζε ηα λέα δεδνκέλα ην ηκήκα δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ εμειίρζεθε ζε ηκήκα 

δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ. ήκεξα θάζε εξγαζία κηαο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ 

αλαιχεηαη, πξνζδηνξίδνληαη νη απαηηήζεηο ηεο θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα λα εθηειεζηεί. ηε δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ ην δεηνχκελν είλαη ε 

δηνίθεζε ησλ επηδφζεσλ θαη φρη ε δηνίθεζε ησλ φξσλ απαζρφιεζεο. 

Με ηε δηνίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο 

έρνπκε ηελ εηζαγσγή φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ κάλαηδκελη ζηε δηνίθεζή ηνπο. 

Πιένλ ε δηνίθεζε γίλεηαη βάζε ζηξαηεγηθήο, ε νπνία απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο 

απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ εηαηξηθή θνπιηνχξα, ε θαηλνηνκία θαη ε επειημία 

είλαη ηα κέζα κε ηα νπνία πξνζπαζεί ε δηνίθεζε λα πινπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

(Μνπδά-Λαδαξίδε, 2013). 
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Σν πεξηβάιινλ ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε ηεο ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. Σν πεξηβάιινλ 

απηφ είλαη εζσηεξηθφ φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε ή ζηνλ νξγαληζκφ 

θαη εμσηεξηθφ φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ ην 

επεξεάδνπλ. 

Σν εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Κάζε επηρείξεζε ή νξγαληζκφο είλαη κηα μερσξηζηή 

νληφηεηα ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

απηά είλαη ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, ε νξγαλσζηαθή ζηξαηεγηθή θαη βέβαηα ε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ θνξέα.  

Ζ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα αλαθέξεηαη ζηηο αμίεο θαη ζηε θηινζνθία δηνίθεζεο πνπ 

έρεη πηνζεηήζεη ε επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο.  

Ζ νξγαλσζηαθή ζηξαηεγηθή αθνξά ζηνλ ηξφπν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. ’ απηφ ην 

θνκκάηη ε δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ είλαη θαηαιπηηθή αθνχ ε νξγαλσζηαθή 

ζηξαηεγηθή είλαη απηή πνπ νξίδεη ηε κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο θαη ηνπο ηξφπνπο 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ.  

Σέινο, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θνξέα δειαδή ηη πξντφληα παξάγεη ε επηρείξεζε ή ηη 

ππεξεζίεο πξνζθέξεη ν θνξέαο, πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε 

δηνίθεζή ηνπο.  

Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Δμσηεξηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί νηηδήπνηε κπνξεί λα 

επεξεάζεη ζεηηθά ή αξλεηηθά κηα επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφ. Ζ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ε λνκνζεζία θαζψο θαη νη πνιηηηθέο απνθάζεηο (θπξίσο γηα ην δεκφζην 

ηνκέα) δηακνξθψλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηηο 

δπλαηφηεηεο, ην εχξνο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ 

πφξσλ. Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ είλαη αζηάζκεην θαη κε πξνβιέςηκν. Ζ επηηπρία 

επνκέλσο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ έγθεηηαη ζηελ εθηίκεζε ησλ 

εμειίμεσλ θαη ζηελ εηνηκφηεηά ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάζε ελδερφκελνπ.   

Ζ βαζεηά γλψζε ηνπ θνξέα θαη ν ζπλερήο αθνπγθξαζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο 

(ζηελφηεξνπ θαη επξχηεξνπ) φπνπ απηφο δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ηα άηνκα πνπ 

αζρνινχληαη κε ηε δηνίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ κηαο επηρείξεζεο ή ελφο 
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νξγαληζκνχ, απνηεινχλ ηε ζπληαγή ηεο επηηπρνχο θαη απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζήο 

ηνπ (Νηάλνο θαη ακαληά, 2015). 

Αξκνδηφηεηεο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

Ο ηνκέαο ηεο δηνίθεζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ αλαπηχρζεθε πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα δειαδή ησλ επηρεηξήζεσλ. Με ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ δηαπηζηψζεθε φηη θαη νη δεκφζηνη νξγαληζκνί αληηκεησπίδνπλ αλάινγεο 

πξνθιήζεηο γη’ απηφ θαη νη αξρέο ηεο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζε απηνχο. Οη ελέξγεηεο θαη νη δξάζεηο πνπ εθαξκφδεη ε δηνίθεζε ησλ 

αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είλαη θνηλέο ζε πνιιά ζεκεία κε απηέο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα θαη αλαιχνληαη παξαθάησ: 

Πξνγξακκαηηζκφο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ: Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα 

ζηειερψζνπλ ηνπο νξγαληζκνχο θαζψο θαη νη εηδηθφηεηεο νη νπνίεο ζα ρξεηαζηνχλ 

είλαη αξκνδηφηεηα ηεο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ. Ο ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο 

ηνπ αξηζκνχ ησλ  πξνζψπσλ πνπ ζα ζηειερψζνπλ κηα επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφ 

πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ θαζψο θαη απφ ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία επάλδξσζήο ηνπ.  

Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ έρνπλ επηβάιιεη, ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν 

θαη ζην δεκφζην ηνκέα, απζηεξφ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ. Οη ελδηαθεξφκελνη 

θνξείο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηίζνπλ ζρέδηα πξνζιήςεσλ, 

ελαιιαθηηθέο φπσο ζρέδηα αλαδηνξγάλσζεο ζέζεσλ θαη ζρέδηα εθπαίδεπζεο θαη 

αλάπηπμεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ήδε απαζρνινχλ. 

Αλάιπζε ηεο εξγαζίαο: Ζ αλάιπζε ηεο εξγαζίαο αθνξά ηηο εηδηθφηεηεο πνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ. 

Οη εηδηθφηεηεο ζα πξνθχςνπλ χζηεξα απφ αλάιπζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ 

παξνπζηαζηεί. Ζ ζσζηή επηινγή ησλ εηδηθνηήησλ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ζηνλ 

νξγαληζκφ κεγάιν νηθνλνκηθφ φθεινο θαη δπλακηθή αλάπηπμεο. Ζ ζηνρεπκέλε 

εξγαζία απφ άηνκα ηθαλά θαη εμεηδηθεπκέλα κπνξεί λα απνδψζεη ηα βέιηηζηα 

απνηειέζκαηα.  

Δπηινγή ησλ ππνςεθίσλ: Ζ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη θαζνξηζηηθή 

αξκνδηφηεηα ηεο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ. ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ε επηινγή 

πξνζσπηθνχ είλαη κηα επέιηθηε δηαδηθαζία. ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο νη 
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δηαδηθαζίεο είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Κνηλφο παξαλνκαζηήο θαη ησλ δχν ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο είλαη ε ζπλερψο πην 

απζηεξή επηινγή ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Δθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ: Ζ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ 

πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζή ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

επηηπγράλεηαη ε ζπλερή εμεηδίθεπζή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 

πνπ θαιχπηεη. Οη επηρεηξήζεηο κε ηε ζπλερή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ζηα 

λέα δεδνκέλα ηνπ θιάδνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ν δεκφζηνο ηνκέαο κέζσ ησλ 

επηκνξθψζεσλ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαζψο θαη ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ νξγαλψλνπλ νη ππφινηπνη δεκφζηνη θνξείο, 

επηδηψθνπλ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Ζ εθπαίδεπζε ελφο εξγαδνκέλνπ 

είλαη πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνλ ίδην θαη ηνλ θνξέα φπνπ εξγάδεηαη.  

Ακνηβέο εξγαδνκέλσλ: Οη ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. ηνλ δεκφζην 

ηνκέα νη ακνηβέο δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε δεκνζηνλνκηθή 

πνιηηηθή. Κνηλφο ηφπνο θαη ζηηο δπν θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ (δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί 

ππάιιεινη) είλαη φηη ε ακνηβή εθηφο απφ κέζν βηνπνξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ 

απνηειεί επηπιένλ θίλεηξν απφδνζεο θαη κέζν αχμεζεο ηεο παξαγσγήο. 

Κνκκάηη ησλ απνδνρψλ ελφο εξγαδνκέλνπ είλαη θαη νη πξφζζεηεο ακνηβέο. ε απηή 

ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα αζθαιηζηηθά παθέηα, νη θαηαζθελψζεηο θαη νη παηδηθνί 

ζηαζκνί γηα ηα παηδηά ησλ εξγαδνκέλσλ, νη επηπιένλ άδεηεο θ.ά. ηα νπνία παξέρνληαη 

ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ θαη ηελ αχμεζε ηεο απφδνζήο ηνπ. 

Αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο: Καζνξηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο ησλ 

αλζξσπίλσλ πφξσλ απνηειεί ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ 

πξαθηηθή απηή ελψ ζεσξνχληαλ πάληα δεδνκέλε γηα ηηο επηρεηξήζεηο, θεξδίδεη πιένλ 

έδαθνο θαη ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Οη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ζχληνκα ζα 

αμηνινγνχληαη βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. Ζ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ 

ζα θξίλεη ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο  θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ηε βησζηκφηεηά 

ηνπο. 

Δξγαζηαθέο ζρέζεηο: Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο εθηφο απφ ην λνκηθφ πιαίζην πνπ ηηο 

δηέπεη ρξεηάδνληαη θαη ηε ζπλδξνκή ηεο δηεχζπλζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ. Θέκαηα 
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ζπληνληζκνχ θαη εξγαζηαθψλ ζπγθξνχζεσλ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε 

δηαηάμεηο αιιά κε παξεκβάζεηο. 

Σν πεδίν απηφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηηο κέξεο καο 

είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

νξγαληζκψλ. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη θάλεη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο εχζξαπζηεο φρη 

κφλν αλάκεζα ζηνπο εξγνδφηεο θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο αιιά θαη θπξίσο αλάκεζα 

ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο. 

Η πγηεηλή θαη αζθάιεηα: Οη πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο. Οη δεκφζηνη 

θνξείο πξέπεη λα είλαη πξσηνπφξνη ζε απηφ ηνλ ηνκέα εμαζθαιίδνληαο ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο πνιίηεο πνπ εμππεξεηνχλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε δηνίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ζε κηα 

επηρείξεζε ή ζε έλαλ νξγαληζκφ πξέπεη λα πιεξνχληαη φιεο νη πξναλαθεξζείζεο 

πξνυπνζέζεηο (Noe, Hollenbeck and Gerhart, 2009).  

Ο Ρφινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζηελ Οξγαλσζηαθή Αιιαγή 

Οη νξγαλσζηαθέο αιιαγέο σο αλαπφζπαζηε ιεηηνπξγία ελφο θνξέα απνηεινχλ 

ζεκαληηθή αξκνδηφηεηα ηεο δηνίθεζεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ. Ζ εκπινθή ηεο 

δηνίθεζεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηε δηαδηθαζία έγθεηηαη αξρηθά ζηε ζχιιεςε θαη 

ζην ζρεδηαζκφ ησλ νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ.   

Ζ δηνίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εηζαγσγή αιιαγψλ 

ζηνρεχνληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο νξγάλσζεο ησλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο, ηεο 

νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ.  

Δπίζεο ε δηνίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ζπκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζε ησλ αιιαγψλ. 

Οη αιιαγέο ζπλήζσο ζπλνδεχνληαη απφ αληηδξάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο θφβνο γηα 

ην θαηλνχξγην πνπ έξρεηαη, ην αίζζεκα ηεο απψιεηαο ησλ θεθηεκέλσλ θαζψο θαη ε 

ζπλήζεηα ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε πξνθαινχλ αληηδξάζεηο. Ζ δηνίθεζε ησλ 

αλζξσπίλσλ πφξσλ θαιείηαη λα ιεηάλεη απηέο ηηο αληηδξάζεηο θαη λα νδεγήζεη νκαιά 

ην θνξέα ζηε λέα θαηάζηαζε. Κπξίσο φκσο νθείιεη λα θάλεη θαηαλνεηή ηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο αιιαγήο ζηα εκπιεθφκελα κέιε. ην δεκφζην ηνκέα πνπ καο 
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ελδηαθέξεη, ε άγλνηα ή ε ειιηπήο θαη κνλφπιεπξε ελεκέξσζε θξελάξεη θαη 

αλαζηέιιεη ηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή.    

 Ζ δηνίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ έρεη πηνζεηήζεη δηάθνξεο κεζφδνπο 

αληηκεηψπηζεο ησλ αληηζηάζεσλ ζηηο αιιαγέο. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη: 

Η εθπαίδεπζε. Ζ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ζηα λέα δεδνκέλα ηνπο δεκηνπξγεί 

αίζζεκα αζθάιεηαο. Ζ γλψζε ηνπο δίλεη απηνπεπνίζεζε θαη θάκπηεη ηηο αληηζηάζεηο 

ηνπο.  

Η επηθνηλσλία. Ζ επηθνηλσλία ηεο αιιαγήο είλαη ζπλψλπκν ηεο πξνψζεζεο ησλ 

αιιαγψλ. Ζ ελεκέξσζε γχξσ απφ ηηο αιιαγέο θαζψο θαη ε δηεπθξίληζή ηνπο βνεζά 

ζηελ απνδνρή ηνπο. 

Η ζπκκεηνρή. Οη εξγαδφκελνη ζπκκεηέρνληαο ζηε δηαδηθαζία ησλ αιιαγψλ 

εμνηθεηψλνληαη κε απηέο. Δπηπιένλ ε ζπκκεηνρή ηνπο ηνπο θαζηζηά ζπλππεχζπλνπο 

γηα ηελ επηηπρία ησλ αιιαγψλ γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηε ζέζε ηεο δηνίθεζεο. 

Η δηαπξαγκάηεπζε. Οη αιιαγέο πξνθαινχλ ζπρλά αληηδξάζεηο ζηνπο ππαιιήινπο 

κηαο επηρείξεζεο ή ελφο θνξέα. Οη αληηδξάζεηο απηέο είλαη πην έληνλεο φηαλ ζίγνπλ 

θεθηεκέλα δηθαηψκαηα ή ζπκθέξνληά ηνπο. Ζ δηαπξαγκάηεπζε κε ηε δηνίθεζε είλαη ε 

πην ζπρλή κέζνδνο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ ηνπο.  

Η άζθεζε δχλακεο. Ζ άζθεζε δχλακεο είλαη κηα κέζνδνο ακθηβφινπ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ επηβνιή αιιαγψλ ζε άηνκα πνπ δελ ηηο πηζηεχνπλ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη πξφζθαηξα ππφ ηελ απεηιή ηνπ θφβνπ θαη ηεο ηηκσξίαο αιιά ζε θακηά 

πεξίπησζε δελ πξφθεηηαη λα έρνπλ δηάξθεηα θαη λα είλαη απνηειεζκαηηθέο.   

Ζ νξγαλσζηαθή αιιαγή είλαη θαίξηα δηαδηθαζία γηα ηελ επηβίσζε ελφο νξγαληζκνχ. 

Οη θνξείο, αλεμάξηεηα απφ ηηο κεζφδνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ, πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζε εγξήγνξζε θαη λα ζρεδηάδνπλ ζπλερψο δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

αιιαγήο (Παπαιεμαλδξή θαη Μπνπξαληάο, 2003). 

Ζγέηεο ή Γηεπζπληέο ζηνπο Οξγαληζκνχο; 

χκθσλα κε ηνλ Μπνπξαληά (2005) ε εγεζία νξίδεηαη «σο κηα δηαδηθαζία 

επεξεαζκνχ ηεο ζθέςεο, ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ 

κηαο κηθξήο ή κεγάιεο ηππηθήο ή άηππεο νκάδαο αλζξψπσλ απφ έλα άηνκν, κε ηέηνην 
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ηξφπν ψζηε πξφζπκα θαη εζεινληηθά κε ηελ θαηάιιειε ζπλεξγαζία λα δίλνπλ ηνλ 

θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ γηα λα πινπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθνχο ζηφρνπο πνπ απνξξένπλ 

απφ ηελ απνζηνιή ηεο νκάδαο θαη ηε θηινδνμία ηεο γηα πξφνδν ή έλα θαιχηεξν 

κέιινλ». Ζ εγεζία επνκέλσο είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο λα 

πξνηξέπεη ηνπο ππαιιήινπο λα εξγάδνληαη κε δήιν.  

Έρεη παξαηεξεζεί φηη νη εξγαδφκελνη εθηειψληαο ηα θαζήθνληά ηνπο απνδίδνπλ 

πεξίπνπ ην 65% ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Ο εγέηεο είλαη ην πξφζσπν πνπ ζα σζήζεη 

ηνπο ππαιιήινπο λα απνδψζνπλ ην 100% ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Ο ζηφρνο απηφο 

επηηπγράλεηαη κε ηνλ ζσζηφ ζπληνληζκφ ηεο νκάδαο απφ ηνλ εγέηε. Δπνκέλσο νη 

νξγαληζκνί δελ ρξεηάδνληαη πιένλ δηεπζπληή-γξαθεηνθξάηε αιιά δηεπζπληή-εγέηε. 

Ο δηεπζπληήο-γξαθεηνθξάηεο είλαη ζπλήζσο έλα άηνκν έκπεηξν, εξγαηηθφ, κε θαιφ 

επίπεδν ζπνπδψλ θαη γλψζεσλ, κε ζεβαζκφ ζην ζχζηεκα θαη ζηνπο λφκνπο, ην νπνίν 

δίλεη ζαθείο θαη ιεπηνκεξείο νδεγίεο ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ ρσξίο λα απνδέρεηαη 

παξεθθιίζεηο θαη πξσηνβνπιίεο απφ απηνχο. Δπηπιένλ είλαη απζηεξφο κε ηα ιάζε θαη 

πνιιέο θνξέο απνθνκκέλνο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο αλάγθεο ηεο. 

Ο εγέηεο, είλαη έλα άηνκν πνπ έρεη γλψζεηο, εξγαηηθφηεηα θαη ήζνο, κα πάλσ απφ 

φια, έρεη φξακα. Δίλαη θαηλνηφκνο, έρεη θαιή επηθνηλσλία κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

θαη ελζαξξχλεη ηηο πξσηνβνπιίεο.  Δπηπιένλ θαζνδεγεί θαη ζηεξίδεη ηελ νκάδα ηνπ 

θξνληίδνληαο λα δηαηεξεί ην εζηθφ ηεο ζε πςειφ επίπεδν. Ο εγέηεο επνκέλσο πξέπεη 

λα πξνηξέπεη θαη λα πείζεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ θαη θπξίσο πξέπεη λα ηνπο θαζηζηά 

ζπκκέηνρνπο ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα. 

Θεσξείηαη πιένλ δεδνκέλν φηη πξνθεηκέλνπ κηα νκάδα λα απνδψζεη ην κέγηζην ησλ 

δπλαηνηήησλ ηεο πξέπεη λα θαζνδεγείηαη θαη λα ζπληνλίδεηαη απφ έλαλ εγέηε. Ο 

εγέηεο απηφο κπνξεί λα αζθεί απηαξρηθή εγεζία, δεκνθξαηηθή ή ζπκκεηνρηθή εγεζία 

θαζψο θαη ραιαξή ή εμνπζηνδνηηθή εγεζία (αΐηεο, 2002). 

Ο απηαξρηθφο εγέηεο είλαη ζπγθεληξσηηθφο θαη ιακβάλεη κφλνο ηνπ ηηο απνθάζεηο. 

Αζθεί ζπλερή έιεγρν ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ θαη είλαη απζηεξφο κε ηα ιάζε ηνπο. 

Ο ραιαξφο ή εμνπζηνδνηεκέλνο εγέηεο παξαρσξεί ζηνπο εξγαδφκελνπο αξθεηή 

εμνπζία ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Γίλεη θαηεπζχλζεηο ηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο 

επηηξέπεη λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο. 
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Σν κνληέιν ηεο δεκνθξαηηθήο ή ζπκκεηνρηθήο εγεζίαο ζεσξείηαη απφ ηνπο 

επηζηήκνλεο ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο ην πην απνηειεζκαηηθφ. Ζ επηηπρία ηνπ 

πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ζ’ απηφ ην κνληέιν νη εγέηεο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο 

ηηο ζθέςεηο, ηε γλψκε θαη ηελ άπνςε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο. Δπηπιένλ ηνπο 

ελζαξξχλνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ηνπο 

ζπκβνπιεχνληαη πξηλ πξνβνχλ ζε απηέο. Οη εξεπλεηέο αλαθέξνληαη ζε ηξεηο ηχπνπο 

ζπκκεηνρηθψλ εγεηψλ: ηνπο ζπκβνπιεπηηθνχο, ηνπο ζπλαηλεηηθνχο θαη ηνπο 

δεκνθξαηηθνχο.  

Οη ζπκβνπιεπηηθνί εγέηεο ζπδεηνχλ θαη αληαιιάζνπλ απφςεηο κε ηνπο πθηζηακέλνπο 

ηνπο πξηλ απφ ηε ιήςε ησλ απνθάζεψλ ηνπο. Ζ ηειηθή απφθαζε θαζψο θαη νη 

επζχλεο πνπ ηε βαξχλνπλ είλαη δηθέο ηνπο.  

Οη ζπλαηλεηηθνί εγέηεο πξνσζνχλ ηε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο 

ζρεηηθά κε θάπνην ζέκα. Λακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο κε γλψκνλα ηελ επηινγή ηεο 

απφθαζεο απηήο κε ηελ νπνία ζπκθσλνχλ ηα πεξηζζφηεξα κέιε ηεο νκάδαο. 

Σέινο, νη δεκνθξαηηθνί εγέηεο πηζηεχνπλ ζηελ εμνπζία ηεο πιεηνςεθίαο, γη’ απηφ θαη 

αθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο γηα ηε ιήςε ηεο ηειηθήο απφθαζεο.  

Ο εγέηεο δηαθνξνπνηείηαη απφ ην δηεπζπληή απφ ην γεγνλφο φηη δελ είλαη κφλν 

ηερλνθξάηεο, αιιά είλαη πξφηππν ππαιιήινπ γηα ηνπο ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο. 

Δίλαη ην άηνκν πνπ δεκηνπξγεί ην φξακα ζην θνξέα θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ.Δπηιχεη επηηπρψο ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαη 

εμνκαιχλεη ηηο ζπγθξνχζεηο πξνσζψληαο ηε ζπλαδειθηθφηεηα (Σφγθαο θαη Ρεθιείηε, 

2013). 

Ζ επηινγή ζηε δηνίθεζε ησλ νξγαληζκψλ αηφκσλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ εγέηε θαζψο θαη ηνπ ηερλνθξάηε δηεπζπληή είλαη αλαγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

νξγαληζκψλ θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο.  

Ζζηθή ζηνπο Οξγαληζκνχο 

Πξνθεηκέλνπ λα απνδψζνπλ νη πνιηηηθέο ηεο δηνίθεζεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ 

πξέπεη ν νξγαληζκφο λα ζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηε λνκηκφηεηα θαη ζηελ εζηθή. Ζ 

πξνζήισζε ελφο νξγαληζκνχ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ, ηνπο λφκνπο θαη ηηο αξρέο ηεο 

αμηνθξαηίαο εμαζθαιίδνπλ ηε βησζηκφηεηά ηνπ θαη ηελ θαηαμίσζή ηνπ ζηε 
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ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ. Οξγαληζκνί πνπ επέλδπζαλ ζηελ εζηθή ησλ ζηειερψλ ηνπο 

είραλ πεξηζζφηεξα νθέιε απφ απηνχο πνπ επέλδπζαλ ζε εμνπιηζκφ θαη ζε δηαθήκηζε. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθάιηζαλ ηε βησζηκφηεηά ηνπο ζην ρξφλν (Σζνχθαο, 2004).  
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Θεσξία ηνπ Υάνπο θαη Γηνίθεζε 

Ζ ζεσξία ηνπ ράνπο ή αιιηψο ν λεπηψλεηνο ηξφπνο ζθέςεο είλαη κηα ζεσξία ησλ 

ζεηηθψλ επηζηεκψλ, ε νπνία κε ην πέξαο ησλ ρξφλσλ βξήθε εθαξκνγή ζε πνιιέο 

επηζηήκεο θαη βέβαηα ζηε δηνηθεηηθή επηζηήκε.  

Σα ρανηηθά ζπζηήκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα ζεηξά ηδηνηήησλ. Πξψηε θαη 

ζεκαληηθή ηδηφηεηα ελφο ρανηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ην γεγνλφο φηη θαηλνκεληθά 

αζήκαληεο απνθιίζεηο κεγεζχλνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Γειαδή κηα κηθξή 

αηηία, έλα απιφ γεγνλφο επηθέξεη κεγάια απνηειέζκαηα. Γη’ απηφ άιισζηε θαη ηα 

ρανηηθά ζπζηήκαηα ραξαθηεξίδνληαη θαη σο κε γξακκηθά.  

ηα ρανηηθά ζπζηήκαηα ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ εθξνψλ είλαη δπζαλάινγνο ζε 

ζρέζε κε ην ξπζκφ κεηαβνιήο ησλ εηζξνψλ. Σν θαηλφκελν ηεο πεηαινχδαο εθθξάδεη 

αθξηβψο απηή ηελ θαηάζηαζε. χκθσλα κε απηφ ην πέηαγκα κηαο  πεηαινχδαο ζηνλ 

Ακαδφλην κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ζε έλα άιιν ζεκείν ηεο 

πθειίνπ. Δπνκέλσο ηα ρανηηθά ζπζηήκαηα είλαη πνιχ επαίζζεηα ζηηο αξρηθέο 

ζπλζήθεο. 

Μία αθφκε ηδηφηεηα ησλ ρανηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ν δπλακηθφο ηνπο ραξαθηήξαο. 

Αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Σα δπλακηθά ζπζηήκαηα έιθνληαη απφ κία 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ε νπνία νλνκάδεηαη ειθπζηήο. Τπάξρνπλ ηξηψλ εηδψλ 

ειθπζηέο:  

 Οη ειθπζηέο ζηαζεξνχ ζεκείνπ, φηαλ έλα ζχζηεκα ηείλεη λα ηζνξξνπήζεη ζε 

έλα ζεκείν.  

 Οη πεξηνδηθνί ειθπζηέο πνπ αλαθέξνληαη ζε έλα ζχζηεκα ην νπνίν έρεη 

πεξηνδηθή ζπκπεξηθνξά.  

 Ο παξάμελνο ειθπζηήο, φηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο πνηέ δελ 

ζπκπεξηθέξεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν παξφιν πνπ μεθηλά απφ ηελ ίδηα αθεηεξία. 

Ζ ηξίηε ηδηφηεηα ησλ ρανηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ε θξαθηαιηθή ηνπο δνκή. 

Δπαλαιακβάλνπλ δειαδή ηελ ίδηα δνκή ζε φιεο ηηο θιίκαθεο κέηξεζεο. Σα κεγέζε 

αιιάδνπλ, ε κνξθή φκσο παξακέλεη ίδηα.  

Ζ ζεσξία ηνπ ράνπο πηνζεηήζεθε απφ ηε δηνηθεηηθή επηζηήκε ζηελ πξνζπάζεηά ηεο 

λα πξνβιέςεη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Ξεθίλεζε σζηφζν απφ ηνπο ζεηηθνχο 
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επηζηήκνλεο φηαλ πξνζπάζεζαλ κέζσ απηήο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα πξνβιέςνπλ ηα 

θπζηθά θαηλφκελα. 

Ζ λεπηψλεηα ζθέςε ζηεξίδεηαη ζηηο πξσηαξρηθέο ηδηφηεηεο ησλ θαηλνκέλσλ. ηηο 

ηδηφηεηεο δειαδή πνπ κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη λα κεηξεζνχλ θαζψο θαη 

ζηελ θαηαζθεπή εμηδαληθεπκέλσλ κνληέισλ γηα ηε κειέηε ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ. Ζ 

θαηαζθεπή απηψλ ησλ κνληέισλ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ καζεκαηηθψλ 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα ππάξμεη πξφβιεςε. 

Ζ δηαπίζησζε φηη απιά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα επηδείμνπλ πνιχπινθε θαη 

απξφβιεπηε ζπκπεξηθνξά απνηέιεζε ηε ζεκαληηθφηεξε αηηία δεκηνπξγίαο ηεο 

ζεσξίαο ηνπ ράνπο θαη ηεο επηζηήκεο ηεο πνιππινθφηεηαο.  

ηηο παξαδνρέο απηέο θαζψο θαη ζηηο ηδηφηεηεο ηεο ζεσξίαο ηνπ ράνπο ζηεξίρηεθε ε 

δηνηθεηηθή επηζηήκε πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο λέεο ζπλζήθεο θαη ηα λέα 

δεδνκέλα πνπ δηακφξθσζε ε εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ζηνπο νξγαληζκνχο.  

Δπηπιένλ, ηελ εηζαγσγή ηεο ζεσξίαο ηνπ ράνπο ζηε δηνίθεζε επέβαιαλ  νη αιιαγέο 

ζηε δνκήο ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο. Οη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζε κηα ρψξα δελ 

κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ κφλν απφ ηηο  εγρψξηεο επηινγέο αιιά επεξεάδνληαη απφ 

κηθξά θαη κεγάια γεγνλφηα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο (Σζνχθαο, 2004). 

Ο αζηάζκεηνο παξάγνληαο, αλεμάξηεηα απφ ην εχξνο ηνπ , είλαη απηφο πνπ επεξεάδεη 

θαη ξπζκίδεη ηε δηακφξθσζε κηαο θαηάζηαζεο. ηνπο νξγαληζκνχο ν αζηάζκεηνο 

παξάγνληαο είλαη απηφο πνπ δηακνξθψλεη ηελ πνξεία ηνπο.  
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πζηεκηθή Θεσξία 

Ζ ζπζηεκηθή ζεσξία πξνέθπςε σο απάληεζε ζηελ αδπλακία ηνπ βηηαιηζκνχ θαη ηεο 

κεραληζηηθήο ζθέςεο λα εμεγήζνπλ ηα θαηλφκελα.  

Οη βηηαιηζηέο ππνζηήξηδαλ ηελ χπαξμε κηαο δσηηθήο δχλακεο, ε νπνία δεκηνπξγεί 

φιεο ηηο δσηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ νξγαληζκψλ.  

Ζ κεραληζηηθή ζθέςε πξέζβεπε φηη ην ζχκπαλ είλαη ζπγθξνηεκέλν απφ 

θαηαζθεπαζκέλα θνκκάηηα, ηαθηνπνηεκέλα ηεξαξρηθά, ηα νπνία ζπλζέηνπλ κηα 

γηγάληηα κεραλή. Γελ θαηάθεξε φκσο λα εμεγήζεη γηαηί πνιιέο νξγαλψζεηο απέηπραλ 

λα ιεηηνπξγήζνπλ ελψ ηα θνκκάηηα ηνπο αλαπηχρζεθαλ.  

Ζ ζπζηεκηθή ζεσξία ήξζε γηα λα αλαδείμεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ ελφο ζπζηήκαηνο θαη λα ηνλίζεη φηη απηέο νη αιιεινεπηδξάζεηο επεξεάδνπλ 

ηε ζπλνιηθή απφδνζή ηνπ.  

Ζ ζεσξία απηή βξήθε αληαπφθξηζε ζε πνιινχο επηζηεκνληθνχο ηνκείο ησλ ζεηηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Δθαξκφζηεθε θπξίσο ζηε κειέηε πνιχπινθσλ 

δεηεκάησλ θαη ζπλέβαιε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλσληθψλ 

ζπζηεκάησλ.  

Ζ ζπζηεκηθή ζεσξία εθαξκφζηεθε θαη ζηε δηνίθεζε δίλνληαο έκθαζε ζηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ ππνζπζηεκάησλ (ηκήκαηα, νκάδεο). Δπηπιένλ επηβεβαίσζε ηε ζεσξία ηνπ 

Αξηζηνηέιε φηη «ην φινλ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην άζξνηζκα ησλ κεξψλ ηνπ» κέζα 

απφ ηελ αλάδεημε ηεο πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ησλ ζηφρσλ ελφο νξγαληζκνχ έλαληη 

ησλ ζηφρσλ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ (Floodand Jackson, 1996). 

Ζ δηνηθεηηθή επηζηήκε ρξεζηκνπνηεί κνληέια θαη εξγαιεία πνπ ζηεξίδνληαη ζηε 

ζπζηεκηθή ζεσξία πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί πνιχπινθα δεηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηνπο νξγαληζκνχο.  

Ζ SWOT αλάιπζε, ε δηαρείξηζε πνιηθφηεηαο (polarity management), ε 

ηζνξξνπεκέλε θάξηα επηδφζεσλ (balanced scorecard) θαη ε ζεσξία ησλ πεξηνξηζκψλ 

(theory of constraints) είλαη θάπνηα  απφ απηά.  
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SWOT Αλάιπζε 

Ση είλαη SWOT Αλάιπζε 

Ζ SWOT αλάιπζε είλαη έλα εξγαιείν ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ 

ηε βέιηηζηε απφθαζε γηα έλα ζθνπφ ή ζηφρν πνπ έρνπλ ζέζεη. 

Ζ ιέμε SWOT πξνθχπηεη απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ: Strengths, Weaknesses, 

Opportunities θαη Threats. Δπνκέλσο ζηελ αλάιπζε SWOT κειεηάκε ηα δπλαηά 

ζεκεία, ηα αδχλαηα ζεκεία, ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο 

νξγαληζκνχ. 

Ζ SWOT αλάιπζε είλαη βαζηζκέλε ζηε ινγηθή φηη ε βαζεηά γλψζε ηνπ νξγαληζκνχ, 

ζπκβάιιεη ζηε ξεαιηζηηθή απνηίκεζε ηεο ππάξρνπζαο ζηξαηεγηθήο, θαηάζηαζεο θαη 

ζέζεο ηνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο δηακνξθψλεη ε 

επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο ηε λέα ηνπ ζηξαηεγηθή. Δπνκέλσο νη νξγαληζκνί 

πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζνπλ κε αζθάιεηα ην κέιινλ ηνπο πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαιά 

ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζή ηνπο.  

Πφηε θαη γηαηί ρξεζηκνπνηείηαη ε SWOTΑλάιπζε 

Ζ ζπκβνιή ηεο SWOT αλάιπζεο ζην ζρεδηαζκφ ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο φηη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζηα άηνκα πνπ πξνγξακκαηίδνπλ ηηο 

αιιαγέο, κεηψλεη ζεκαληηθά ην ξίζθν πνπ ιακβάλνπλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ιήςεο ησλ 

απνθάζεψλ ηνπο. 

Ζ  SWOT αλάιπζε είλαη έλα κηα ζπκπιεξσκαηηθή κέζνδνο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Γε δίλεη ιχζεηο ζηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ην θνξέα ζηνλ 

νπνίν δηεμάγεηαη αιιά ιεηηνπξγεί σο ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

άιιεο κεζφδνπο ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο. 

Ζ SWOT αλάιπζε θαιχπηεη κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ νξγαληζκνχ. Γελ 

κπνξεί λα κειεηά γεληθά ηελ πνξεία ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο επηρείξεζεο γηα κεγάια 

ρξνληθά δηαζηήκαηα αθνχ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία φπσο θαη νη επθαηξίεο θαη νη 

απεηιέο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή, επεξεάδνληαο ηηο απνθάζεηο 

πνπ έρεη ήδε πάξεη ε δηνίθεζε.  



25 

 

Με ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ εξγαιείνπ επηδηψθεηαη ε αλάδεημε ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ 

ελφο θνξέα πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Δπηπιένλ 

κε ηε SWOT αλάιπζε εληνπίδνληαη νη  αδπλακίεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ζηφρν λα 

ζεξαπεπηνχλ θαη λα κεηαηξαπνχλ ζε δπλαηά ζεκεία ηνπ. Δπίζεο θαηαγξάθνληαη νη 

επθαηξίεο πνπ ηνπ δίλνληαη πξνθεηκέλνπ λα ηηο αμηνπνηήζεη θαη επηζεκαίλνληαη νη 

απεηιέο πνπ δέρεηαη. Ο εληνπηζκφο ησλ απεηιψλ απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

νξγαληζκνχ απφ κειινληηθέο απψιεηεο.  

Σα αδχλαηα θαη δπλαηά ζεκεία πνπ θαηαγξάθνληαη ζηε SWOT αλάιπζε αθνξνχλ ην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ γη’ απηφ θαη ζεσξνχληαη ειεγρφκελα. Οη  

επθαηξίεο θαη νη απεηιέο έξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά αδχλαην ηνλ έιεγρφ ηνπο. 

Δπηπιένλ, επεηδή θάζε SWOT αλάιπζε πνπ γίλεηαη ζε έλαλ νξγαληζκφ επηδηψθεη λα 

εμππεξεηήζεη ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ηνπ, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νξγαληζκνχ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα ζεσξείηαη δπλαηφ ζεκείν 

ελψ ζε θάπνηεο άιιεο αδχλακν.  

Σέινο, σο αδπλακία ηεο κεζφδνπ, αλαθέξεηαη ην γεγνλφο φηη ε SWOT αλάιπζε 

ζηεξίδεηαη ζε ππνθεηκεληθά ζηνηρεία. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή κε απηφ ην εξγαιείν 

ζθηαγξαθνχκε ην πξνθίι ηνπ νξγαληζκνχ ζχκθσλα κε ηε δηθή καο άπνςε θαη ηα δηθά 

καο δεδνκέλα.  

Ζ παξάκεηξνο απηή θαζηζηά ην εξγαιείν επηζθαιέο αθνχ δελ ζηεξίδεηαη ζε 

αληηθεηκεληθά ζηνηρεία θαη δεδνκέλα εληζρχνληαο έηζη ην ξφιν ηνπ σο 

ζπκπιεξσκαηηθήο κεζφδνπ (αικφλ, 2016).  

Δζσηεξηθφ Πεξηβάιινλ    Δμσηεξηθφ Πεξηβάιινλ 

Γπλαηά εκεία Αδχλαηα εκεία    Δπθαηξίεο Απεηιέο 

 

    ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο 

Απφθαζε 

ρήκα 1: Απνηχπσζε ηεο SWOT αλάιπζεο 
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Polarity Management - Γηαρείξηζε Πνιηθφηεηαο 

Ζ δηαρείξηζε πνιηθφηεηαο είλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ε ζεσξία ηεο 

ζρεηηθφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί πνιχπινθα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ φρη 

κφλν ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

Σα πξνβιήκαηα ζηα νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ην εξγαιείν απηφ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

έληνλα θαηλφκελα πνιηθφηεηαο. Γειαδή αθνξνχλ δηακεηξηθά αληίζεηεο ιχζεηο ή 

επηινγέο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα.   

Υαξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ δπν πφισλ είλαη φηη απνηεινχλ θαη νη δχν ιχζε ή 

επηινγή ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ καο απαζρνιεί. Δπηπιένλ θαη νη δπν πφινη έρνπλ 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

θαλέλαο απφ ηνπο δχν ηδαληθή ιχζε γηα ην πξφβιεκα πνπ καο ελδηαθέξεη.  

Ζ αλαδήηεζε ηεο θαηάιιειεο ιχζεο είλαη ην δεηνχκελν ζηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ θαη 

πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπγθεξαζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δχν πφισλ. Δπνκέλσο, ε 

ιχζε πνπ πξνηείλεηαη είλαη κηα πβξηδηθή ιχζε, πξντφλ ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ δχν 

πφισλ. 

Ζ πβξηδηθή ιχζε πξνθχπηεη κέζα απφ ην δηάγξακκα δηαρείξηζεο πνιηθφηεηαο 

αθινπζψληαο ηα ζηάδηα  πνπ νξίδεη γηα απηφ ε κέζνδνο ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο. 

Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζηα αθφινπζα ζηάδηα: 

Βαζεηά γλψζε ηνπ ζέκαηνο. Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο ηεο 

πνιηθφηεηαο πξέπεη λα γλσξίδνπκε πνιχ θαιά ην πξνο εμέηαζε δήηεκα. Ζ ζσζηή 

θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ελφο θαη ηνπ άιινπ πφινπ θξίλεηαη απφ ηελ 

πιεξφηεηα ηεο γλψζεο ηνπ ζέκαηνο πνπ κειεηάκε. 

Καηαγξαθή ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζεκείσλ ησλ δχν πφισλ. Ζ θαηαγξαθή 

ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηινγψλ πνπ αμηνινγνχληαη είλαη 

έλα θνκβηθφ ζεκείν ηνπ εξγαιείνπ. Ζ ζσζηή απνηχπσζή ηνπο ζα καο νδεγήζεη ζε 

αζθαιή θαη αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ εμεηάδνπκε.  

Δλίζρπζε ησλ ζεηηθψλ θαη απνδπλάκσζε ησλ αξλεηηθψλ ηδηνηήησλ. ε απηφ ην 

ζηάδην ηεο κεζφδνπ θαινχκαζηε λα εληζρχζνπκε ηα ήδε ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δχν πφισλ θαη ηαπηφρξνλα λα απνδπλακψζνπκε ηα αξλεηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. 
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ηφρνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ νη πβξηδηθέο ιχζεηο. 

Τβξηδηθέο ιχζεηο. Σειηθφο ζηφρνο ηνπ εξγαιείνπ είλαη ε αλάδεημε ή ε δεκηνπξγία 

πβξηδηθψλ ιχζεσλ. Οη πβξηδηθέο ιχζεηο είλαη πξνηάζεηο πνπ απαληνχλ ζην εξψηεκα 

πνπ καο απαζρνιεί αλεμάξηεηα απφ ην πνηνο πφινο ζα επηθξαηήζεη. Πξνθεηκέλνπ λα 

ηηο δεκηνπξγήζνπκε θαηαζθεπάδνπκε ην δηάγξακκα δηαρείξηζεο πνιηθφηεηαο ην 

νπνίν θαη επεμεξγαδφκαζηε (αικφλ, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 2 θαη 3: Απνηχπσζε ηεο δηαρείξηζε πνιηθφηεηαο θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ ηε δηέπνπλ 
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Balanced Scorecard 

Ζ κέζνδνο Balanced Scorecard ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπο ράνπο θαη απνηειεί άιιν 

έλα εξγαιείν ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο.  

Αλαπηχρζεθε απφ ηνλ θαζεγεηή ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Harvard Robert Kaplan ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ David Norton, ζηέιερνο επηρεηξήζεσλ, ην 1990. Έθηνηε είρε 

κεγάιε απήρεζε ηφζν ζηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη ζηνπο νξγαληζκνχο. 

Ζ έλζεξκε απνδνρή ηεο κεζφδνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην ζχζηεκα Balanced 

Scorecard ζηεξίδεηαη ζηελ πξνζεθηηθή επηινγή δεηθηψλ επίδνζεο κηαο εηαηξείαο ή 

ελφο νξγαληζκνχ, νη νπνίνη  έρνπλ πξνθχςεη απφ ηε κειέηε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο.  

ηφρνο ηεο κεζφδνπ είλαη ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ θνξέα πξνθεηκέλνπ λα 

βειηηψζεη ηηο εζσηεξηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο θαη λα απμήζεη ηηο επηδφζεηο ηνπ γηα λα 

πεηχρεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηνπ ζηφρνπο. Δπνκέλσο ε κέζνδνο Balanced Scorecard 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ζχζηεκα κέηξεζεο ηεο επίδνζεο, σο ζηξαηεγηθφ ζχζηεκα 

ειέγρνπ θαη σο εξγαιείν επηθνηλσλίαο.   

Με ηε κέζνδν Balanced Scorecard κειεηάκε ηέζζεξα επίπεδα μερσξηζηά. 

πγθεθξηκέλα κειεηάκε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηδφζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

ρξεηάδνληαη βειηίσζε, ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο (ηελ εηθφλα πνπ έρεη ν ίδηνο ν 

θνξέαο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί), ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη πειάηεο ή νη 

σθεινχκελνη γηα ην θνξέα θαη ηέινο ηελ πξννπηηθή πνπ αλνίγεηαη ζε απηφλ κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. 

Ζ κειέηε ησλ ηεζζάξσλ παξακέηξσλ γίλεηαη πάληα κε γλψκνλα ην ζηφρν, ην φξακα 

πνπ έρεη ζέζεη ε επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο. ηε δηακφξθσζε ηνπ νξάκαηνο θαη ζηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ νδεγνχκαζηε κε ηε ρξήζε ηεο SWOT 

αλάιπζεο. Πάλσ ζηα απνηειέζκαηα απηήο ζα αλαπηχμνπκε ηηο ηέζζεξεηο δηαζηάζεηο: 

ρξεκαηννηθνλνκηθή, πειαηψλ, εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, κάζεζεο θαη αλάπηπμεο.  

Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηάζηαζε 

ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάζηαζε πεξηιακβάλνληαη δείθηεο νη νπνίνη απνηππψλνπλ 

ην βαζκφ κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο. Οη δείθηεο απηνί κπνξεί λα πεξηγξάθνπλ 

δηαδηθαζίεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο, αχμεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη 
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ησλ πεγψλ εζφδσλ. Ζ θάζε επηρείξεζε ή νξγαληζκφο αμηνινγνχλ απηνχο ηνπο δείθηεο 

αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη ηα δηθά ηνπο κεγέζε. 

Γηάζηαζε Πειαηψλ 

Ζ δηάζηαζε ησλ πειαηψλ είλαη κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο κεζφδνπ αθνχ 

απψηεξνο ζηφρνο θάζε επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ 

ηνπο. ε απηφ ην ζεκείν ηνπ ζρεδηαζκνχ απνζαθελίδεηαη ην πνηνο απνηειεί ην θνηλφή 

ηνπο πειάηεο ηνπ θνξέα πνπ κειεηάκε θαζψο θαη πνηα πξντφληα ζέινπκε λα 

πξνσζήζνπκε ή πνηεο ππεξεζίεο λα πξνζθέξνπκε.  

Πειάηεο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ ζεσξνχληαη επίζεο θαη νη εξγαδφκελνη 

θαζψο θαη νη ζπλεξγάηεο απηψλ ησλ θνξέσλ. Σν θνηλφ απηφ ζπληζηά ηνπο 

εζσηεξηθνχο πειάηεο θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο ζεσξείηαη εμίζνπ 

ζεκαληηθή κε απηή ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ. 

Γηάζηαζε Δζσηεξηθψλ Γηαδηθαζηψλ 

Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη κηα επηρείξεζε ή νξγαληζκφο λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο 

θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ ή ηνπ θνηλνχ ηνπ, πξέπεη λα βειηηψζεη ηηο 

εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ. Ζ αλάπηπμε ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ζσξαθίδεη κηα 

επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφ, θάλνληάο ηνλ αληαγσληζηηθφ θαη βηψζηκν. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ 

αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα είλαη πξνηηκφηεξν λα αλαζρεδηαζηνχλ παξά 

λα γίλεη πξνζπάζεηα βειηίσζήο ηνπο. 

Γηάζηαζε Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο 

ηε δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο κειεηάηαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο 

δειαδή ν εξγαδφκελνο. Ζ κέζνδνο Balanced Scorecard καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δηακνξθψζνπκε δείθηεο ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ 

παξαγσγηθφηεηά ηνπο, ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαζψο θαη θάζε άιιε παξάκεηξν πνπ 

πεξηγξάθεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Δπηπιένλ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ δείθηεο πνπ 

ζρεηίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ ππνθίλεζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη πην παξαγσγηθνί.  
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Σν Balanced Scorecard σο ηξαηεγηθφ χζηεκα Διέγρνπ 

Μεηά ηε δηακφξθσζε ησλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ ηνπ Balanced Scorecard, 

δεκηνπξγνχκε ηηο αιιεινζπλδέζεηο ηνπο. Οη ζθνπνί πνπ πεξηγξάθνληαη ζε θάζε 

δηάζηαζε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αιιεινζπλδένληαη. ηε ζχλδεζε απηή δελ 

ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί. ιεο νη δηαζηάζεηο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο κεζφδνπ.  

ηφρνο ηνπ Balanced Scorecard είλαη ε απνζαθήληζε ηνπ νξάκαηνο ηνπ θνξέα. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη πην εχθνιε ε επηθνηλσλία θαη ν ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ.   

Δπηπιένλ ε κέζνδνο Balanced Scorecard δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπαζηεί ν 

ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο κε ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

επηρείξεζεο  ή ηνπ νξγαληζκνχ. 

Σέινο, κε απηφ ην εξγαιείν θαηνξζψλνπκε λα ιάβνπκε ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο, νη 

νπνίεο είλαη ζχκθσλεο κε ηνλ ζηξαηεγηθφ καο ζηφρν ή φξακα θαη καο νδεγνχλ ζηελ 

επηηπρία (αικφλ, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4: ρεκαηηθή απνηχπσζε ησλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ ηνπ Balanced Scorecard 
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Θεσξία ησλ Πεξηνξηζκψλ 

Έλα ζχζηεκα απνθηά ρξεζηκφηεηα φηαλ ιεηηνπξγεί σο ζχλνιν. Σα επηκέξνπο  

ηκήκαηά ηνπ δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ απφ κφλα ηνπο. Με ηελ ίδηα θηινζνθία θαη 

ινγηθή ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί. 

Ζ ζεσξία ησλ πεξηνξηζκψλ πξαγκαηεχεηαη κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο ησλ αδχλαησλ 

θξίθσλ (πεξηνξηζκψλ) πνπ ππάξρνπλ ζε έλα θνξέα, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα 

εληαρζνχλ ζην ζχλνιν θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ κέζα ζε απηφ. 

Οη νξγαληζκνί απφ ηε θχζε ηνπο ιεηηνπξγνχλ κε πιήζνο αηφκσλ, ηα νπνία 

εξγάδνληαη ζε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ηκήκαηα. Σα ηκήκαηα απηά είλαη 

αιιεινεμαξηψκελα. Ζ δξαζηεξηφηεηα  δειαδή ηνπ ελφο επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

άιινπ.  

πλήζσο παξνπζηάδεηαη δπζιεηηνπξγία ζε έλαλ ή ην πνιχ ζε δχν θξίθνπο απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Οη θξίθνη πνπ αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα είλαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

Ο πεξηνξηζκφο ηνπο έγθεηηαη ζηελ έιιεηςε πφξσλ, κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη ην 

ζχζηεκα ζην νπνίν αλήθνπλ αθνχ παξεκπνδίδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ απηφ 

έρεη ζέζεη.  

Δπνκέλσο ε αληνρή ηεο αιπζίδαο εμαξηάηαη απφ ηελ αληνρή ηνπ αζζελέζηεξνπ 

θξίθνπ ηεο. ηφρνο επνκέλσο πξέπεη λα είλαη ε ελδπλάκσζε ηνπ αζζελέζηεξνπ 

θξίθνπ δηφηη απφ απηφλ εμαξηάηαη ε χπαξμε ή φρη ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ελίζρπζε ησλ 

ππφινηπσλ, ησλ ήδε ηζρπξψλ θξίθσλ, δε βνεζά ζε θάηη ηνλ νξγαληζκφ. Δπίζεο  ζηελ 

πεξίπησζε δχν αδχλακσλ θξίθσλ ε ελίζρπζε κφλν ηνπ ελφο δελ κπνξεί λα ιχζεη ην 

πξφβιεκα.  

Πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ε ζεσξία ησλ πεξηνξηζκψλ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ηα 

παξαθάησ πέληε βήκαηα: 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεξηνξηζκνχ. 

 Αμηνπνίεζε ηνπ πεξηνξηζκνχ. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν θαη ζηνλ κέγηζην βαζκφ φ,ηη κπνξεί λα καο δψζεη ν αδχλαηνο 

θξίθνο, παξφιεο ηηο δπζθνιίεο ηνπ. 
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 Τπνηαγή ζηνλ πεξηνξηζκφ. Οη δπλαηνί θξίθνη πξέπεη φρη απιά λα 

ζπλεξγαζηνχλ αιιά λα δψζνπλ φιεο ηηο δπλάκεηο ηνπο ζηνλ αζζελή θξίθν. 

 Αλχςσζε. Πξέπεη λα ελδπλακψζνπκε ηνλ αζζελή θξίθν πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλππάξμεη κε ηνπο ηζρπξνχο. 

 Δπαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ ζεσξία ησλ πεξηνξηζκψλ κε ην ηειεπηαίν 

ηεο βήκα ηνλίδεη ηε ζπλερή θαη επίκνλε πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζνχλ νη νξγαληζκνί, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο 

(αικφλ, 2016).  

 

 

ρήκα 4: Σα πέληε ζεκεία εζηίαζεο ηεο Θεσξίαο ησλ Πεξηνξηζκψλ 
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Γηαρείξηζε Αιιαγήο ζηνπο Οξγαληζκνχο 

Γηαρείξηζε Αιιαγήο 

Ο ηδησηηθφο ηνκέαο, νη επηρεηξήζεηο ήηαλ πάληα εμνηθεησκέλεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

αιιαγήο. Οη αιιαγέο ζηνλ ρψξν ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο είλαη ζπλψλπκν ηεο 

βησζηκφηεηαο.  

ην δεκφζην ηνκέα, ζηνπο νξγαληζκνχο, ε αιιαγή ήηαλ πάληα ζπλπθαζκέλε κε ηελ 

αλαηξνπή θαη ηελ απεηιή. Γη’ απηφ θαη ε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο ζηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο είλαη κηα ζπάληα θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ε νπνία βξίζθεη πνιιέο 

αληηζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγή ηεο.  

Λφγνη Αληίζηαζεο ζηελ Αιιαγή 

Ζ άξλεζε ζηηο αιιαγέο θαη ε ζζελαξή αληίζηαζε ζηελ πινπνίεζή ηνπο αλάγεηαη 

ζηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

ην θφβν. Ζ αιιαγή ηεο εξγαζηαθήο θνπιηνχξαο πξνθαιεί θφβν ζηνπο 

εξγαδφκελνπο. Οη εξγαδφκελνη θνβνχκελνη φηη δελ ζα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο λέεο απαηηήζεηο, πξνζπαζνχλ λα ηελ θαζπζηεξήζνπλ ή αθφκε θαη λα ηελ 

αλαβάινπλ. 

ηελ αβεβαηφηεηα. Ο θφβνο πξνθαιεί αβεβαηφηεηα γηα ην εξγαζηαθφ κέιινλ. Ζ 

εγεζία ηνπ νξγαληζκνχ νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ην φθεινο πνπ 

ζα έρνπλ απφ ηηο αιιαγέο. Δπηπιένλ πξέπεη λα ηνπο εμεγήζεη κε ζαθείο θαη 

μεθάζαξνπο φξνπο ηε δηαδηθαζία, ηα ζηάδηα ηεο αιιαγήο, ην ρξφλν πνπ ζα ρξεηαζηεί 

πξνθεηκέλνπ απηή λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη βέβαηα ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ 

ηελ εθαξκνγή ηεο. 

Ζ ζσζηή θαη ππεχζπλε ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ αληηκεησπίδεη ηελ αβεβαηφηεηά 

ηνπο γηα ηηο αιιαγέο. 

ηελ απψιεηα ειέγρνπ. Οη εξγαδφκελνη γλσξίδνληαο ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε 

ελφο νξγαληζκνχ λνηψζνπλ φηη ειέγρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο. Σηο αιιαγέο, νη νπνίεο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπλνδεχνληαη κε ηελ αλάγθε απφθηεζεο λέαο γλψζεο, ηηο 

απνθεχγνπλ, πξνθεηκέλνπ λα κε ράζνπλ ηνλ έιεγρν πνπ αζθνχλ ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο.  
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ηελ επηπιένλ εξγαζία. Οη αιιαγέο ζηνπο νξγαληζκνχο είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηελ 

αχμεζε ηεο εξγαζίαο. Ζ αληίιεςε απηή είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εζθαικέλε 

δηφηη ε εκπεηξία έρεη δείμεη φηη νη κέρξη ηψξα αιιαγέο ζηφρεπαλ ζηελ απινπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ζηε κείσζε ηεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Μέζνδνη Αληηκεηψπηζεο ησλ Αληηζηάζεσλ ζηελ Αιιαγή 

Οη αιιαγέο δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ρσξίο ηε ζπλεξγαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηεο εγεζίαο. Δπνκέλσο νη αιιαγέο δελ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ αλ δελ θακθζνχλ  νη αληηζηάζεηο ησλ ππαιιήισλ. Πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζεί απηφ ε δηνίθεζε πξέπεη λα εθαξκφζεη ηηο παξαθάησ κεζφδνπο:  

Δθπαίδεπζε: Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί ηελ πην αμηφπηζηε θαη απνηειεζκαηηθή κέζνδν 

αληηκεηψπηζεο ηεο αιιαγήο. Μέζσ ηεο εθπαίδεπζεο νη εξγαδφκελνη απνθηνχλ 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαη θαηαλννχλ ην πεξηερφκελν ησλ αιιαγψλ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ απνθηνχλ  απηνπεπνίζεζε θαη λνηψζνπλ αζθαιείο σο πξνο ηηο αιιαγέο.   

Δπηθνηλσλία: Ζ επηθνηλσλία ηεο αιιαγήο είλαη ζπλψλπκν κε ην κάξθεηηλγθ ηεο 

αιιαγήο. Οη εξγαδφκελνη γλσξίδνληαο ην πεξηερφκελν θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

αιιαγήο κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ην εχξνο ησλ αιιαγψλ, ηε κεζνδνινγία εθηέιεζήο 

ηνπο θαζψο θαη ηα νθέιε ηνπο.  

Γηεπθφιπλζε θαη ππνζηήξημε: Ζ κέζνδνο απηή ζηνρεχεη ζηελ ππνζηήξημε ησλ 

εξγαδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αιιαγέο. Οη ππάιιεινη κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηεο αλάπηπμεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαζψο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ηνπο ππνζηήξημεο θαηνξζψλνπλ λα αληηκεησπίζνπλ πην νκαιά ηηο αιιαγέο.  

Γηαπξαγκάηεπζε: ηαλ νη αιιαγέο ζπλεπάγνληαη απψιεηεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ε 

κέζνδνο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο επηβάιιεηαη. Ζ κείσζε ησλ απσιεηψλ θαη ε 

εμαζθάιηζε ηεο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ νκάδσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο αιιαγήο 

πξνθχπηεη κέζσ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. ηνπο νξγαληζκνχο ε δηαπξαγκάηεπζε είλαη 

κηα δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ιφγσ ηεο χπαξμεο ηζρπξψλ ζπλδηθάησλ.  

Άζθεζε δχλακεο: Ο εμαλαγθαζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ λα δερηνχλ ηηο αιιαγέο είλαη ε 

έζραηε κέζνδν πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη. Ζ επηβνιή ησλ αιιαγψλ κε ηε βία θαη ηηο 

απεηιέο κπνξεί πξφζθαηξα λα εμππεξεηεί ηηο επηδηψμεηο ηεο δηνίθεζεο αιιά 

καθξνρξφληα νδεγεί ην πξφγξακκα ησλ αιιαγψλ ζε απνηπρία. ηνπο νξγαληζκνχο ε 
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άζθεζε δχλακεο έρεη ηε κνξθή ηεο απψιεηαο ηεο εξγαζίαο ή ησλ πξνλνκίσλ θαζψο 

θαη ησλ παξνρψλ.  

Απνηειεί θνηλή δηαπίζησζε, αλεμάξηεηα απφ ηε κέζνδν πνπ ζα αθνινπζήζεη έλαο 

νξγαληζκφο πξνθεηκέλνπ λα θάκςεη ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, φηη αλ δελ δνζεί ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο αιιαγήο, 

απηή δελ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί.  

Σα ηάδηα ηεο Αιιαγήο 

Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αιιαγή πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ηα παξαθάησ 

βήκαηα: 

Καηαλφεζε ηεο αλάγθεο γηα αιιαγή. ινη νη εκπιεθφκελνη ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

αιιαγήο ελφο νξγαληζκνχ πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ επηβάιινπλ ηελ 

αιιαγή, ηε θηινζνθία πνπ ηε δηέπεη θαζψο θαη ην ξφιν ηνπ θαζελφο ζηε δηαδηθαζία 

πξαγκαηνπνίεζήο ηεο. 

Γηεμνδηθή ζπδήηεζε εληφο ηεο νκάδαο. Ζ νκάδα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ αιιαγή 

πξέπεη λα έρεη μεθηλήζεη,  πνιχ θαηξφ πξηλ ην εγρείξεκα, κηα δηεμνδηθή ζπδήηεζε γηα 

φια ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη απηήο. Ζ δηεπθξίληζε φισλ ησλ ζεκείσλ θαη ησλ 

ιεπηνκεξεηψλ ηεο αιιαγήο βνεζά ζηελ απνδνρή ηεο απφ ηελ νκάδα.  

Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ αιιαγψλ. Ο έγθπξνο θαη ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα εηνηκαζηνχλ επαξθψο. Ο πξνγξακκαηηζκφο 

ησλ δηαδηθαζηψλ ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ άγρνπο πνπ πξνθαινχλ 

νη αιιαγέο ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο. 

Η ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Οη αιιαγέο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζε έλαλ νξγαληζκφ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη 

ζε απηφλ. Ζ ζπκκεηνρή επνκέλσο φισλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ 

αιιαγψλ είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη γηα ηελ επηηπρία ηνπο. 

Η ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο αιιαγήο. Ζ αιιαγή είλαη κηα ζπλερήο 

θαη καθξά δηαδηθαζία. Ζ ζπλερήο παξαηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζηνρεχεη ζηελ έγθπξε 

δηφξζσζε ζθαικάησλ θαη αζηνρηψλ θαζψο θαη ζηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

εθηέιεζήο ηεο. 
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Δπηθνηλσλία θαη αλαηξνθνδφηεζε. Ζ αιιαγή είλαη κηα ζπιινγηθή δηαδηθαζία. Ζ 

ζπλερήο επηθνηλσλία φισλ ησλ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζ’ απηή ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ, απνηεινχλ θνκβηθφ ζεκείν 

γηα ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ.    

Πψο Δπηηπγράλεηαη ε Αιιαγή 

Ζ επηηπρία ηεο αιιαγήο ζε έλα νξγαληζκφ είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ 

πνιιψλ παξακέηξσλ. Μεξηθνί απφ απηνχο είλαη: 

Η πξνζήισζε ηεο εγεζίαο ζηηο αιιαγέο. Ζ εγεζία ηνπ νξγαληζκνχ πξέπεη λα 

πηζηεχεη ζηηο αιιαγέο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα κεηαιακπαδεχζεη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ην φξακά ηεο.  

Ρεαιηζηηθά νξάκαηα. Οη ζηφρνη πνπ ζέηεη ε δηνίθεζε πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθνί θαη 

εθαξκφζηκνη. Ζ ππεχζπλε θαη ζπγθξνηεκέλε εγεζία ζέηεη πάληα ξεαιηζηηθνχο 

ζηφρνπο, γλσξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ θνηλσλία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη.   

Γλψζε ησλ δπζθνιηψλ. Ζ εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ επεξεάδεηαη απφ ην εζσηεξηθφ 

θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ βαζεηά γλψζε θαη ησλ δχν ρψξσλ θαη 

θπξίσο ν εληνπηζκφο ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζα αληηκεησπίζεη ν νξγαληζκφο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αιιαγήο ζα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ επηηπρία ηεο. 

Η ζπιινγηθφηεηα. Ζ αιιαγή είλαη ππφζεζε φισλ ησλ κειψλ ελφο νξγαληζκνχ θαη 

φρη κεκνλσκέλσλ αηφκσλ. Ζ αγαζή ζπλεξγαζία φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε φπνηα 

ζέζε ηεο ηεξαξρίαο θαη αλ βξίζθνληαη, είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη 

ζηφρνη. 

Η εγεζία. Ζ εγεζία ελφο νξγαληζκνχ, εθηφο απφ ην φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο, πξέπεη 

λα εθαξκφζεη έλα πξφηππν εθηέιεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα αθνινπζεζνχλ. Ζ 

κνληεινπνίεζε θαη ηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ βνεζά ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιαγήο. 

Η εθπαίδεπζε. Ζ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ εθηφο απφ ηελ ςπρνινγηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ηφλσζε βνεζά ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. 

Καηαξηηζκέλνη ππάιιεινη κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ πην γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά 

ηηο δηαδηθαζίεο θαη λα εθηειέζνπλ πην πηζηά ην πξφγξακκα ησλ αιιαγψλ.  
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Η ζπλερήο αμηνιφγεζε. Πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο πξέπεη 

παξάιιεια κε ηηο δηαδηθαζίεο λα γίλεηαη ζπλερήο αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ 

αμηνιφγεζε πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηελ αξρή πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ δξάζεσλ. Ζ εθαξκνγή ελφο αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αιιαγψλ πξέπεη λα είλαη πξσηαξρηθή κέξηκλα ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

πλερήο ππνζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο είλαη κηα 

πνιχπινθε θαη δχζθνιε δηαδηθαζία. ηε δηάξθεηα απηήο δνθηκάδνληαη νη ζρέζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη πξνθχπηνπλ αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο θαη αληηδξάζεηο. Ζ 

κέξηκλα γηα ηελ χπαξμε ππνζηεξηθηηθήο βνήζεηαο ζηνπο ππαιιήινπο απφ εηδηθνχο, 

ζα ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρία ησλ αιιαγψλ θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

Σν Κφζηνο ησλ Απνηπρηψλ ζηηο Αιιαγέο 

Ζ επηηπρία ησλ αιιαγψλ ζε έλαλ νξγαληζκφ έρεη πξνθαλψο ζεηηθά απνηειέζκαηα 

θπξίσο γηα ηνλ νξγαληζκφ αιιά θαη γηα ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε απηφλ ή 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ.  

Δπεηδή φκσο φια ηα εγρεηξήκαηα δελ ζηέθνληαη κε επηηπρία, ην θφζηνο ηεο απνηπρίαο 

ησλ αιιαγψλ ζε έλα νξγαληζκφ είλαη ππνινγίζηκν θαη κεηξήζηκν. 

Δπηπιένλ ην θφζηνο ηεο απνηπρίαο ησλ αιιαγψλ κπνξεί λα είλαη εμίζνπ θαζνξηζηηθφ 

γηα ηελ πνξεία ηνπ νξγαληζκνχ φζν είλαη θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο επηηπρίαο.  

πλέπεηεο – θφζηνο ηεο απνηπρίαο κπνξεί λα είλαη: 

Η απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο. Ζ απνηπρία ελφο νξγαληζκνχ λα αιιάμεη θαη λα 

εμειηρζεί κπνξεί λα ηνλ νδεγήζεη ζηελ απαμίσζή ηνπ. Ζ κε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ παξέρεη ν νξγαληζκφο ζπλεπάγεηαη θαη ηελ απαζρφιεζε ιηγφηεξσλ εξγαδνκέλσλ 

ζε απηφλ.   

Η απψιεηα ηεο εκπηζηνζχλεο. Οη εξγαδφκελνη ζηεξίδνληαη θαηά πνιχ ζηελ εγεζία 

ηνπ νξγαληζκνχ. Γηνίθεζε πνπ δελ θαηαθέξλεη λα θέξεη ζε πέξαο κε επηηπρία έλα 

πξφγξακκα αιιαγψλ, ράλεη ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ππαιιήισλ. Σν 

γεγνλφο απηφ θάλεη δπζθνιφηεξν ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ κειινληηθψλ αιιαγψλ. 
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Ρήμε ζηε ζπλνρή ηεο νκάδαο. Ζ απνηπρία δεκηνπξγεί δπζάξεζην πεξηβάιινλ ζηνλ 

νξγαληζκφ. Ο θαηακεξηζκφο ησλ επζπλψλ είλαη κηα δχζθνιε θαη επίπνλε δηαδηθαζία, 

ε νπνία ζπλήζσο νδεγεί ηελ νκάδα ζε δηάζπαζε.  

Απαμίσζε ηνπ νξγαληζκνχ. Οη νξγαληζκνί νη νπνίνη δελ θαηαθέξλνπλ λα αιιάμνπλ 

ζεσξνχληαη μεπεξαζκέλνη απφ ηνπο σθεινχκελνπο. Ζ απαμίσζε ελφο νξγαληζκνχ 

απφ ην θνηλφ ζπλήζσο ζεκαίλεη θαη ην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ (Εαβιαλφο, 

2006·Παπαιεμαλδξήθαη Μπνπξαληάο, 2003). 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο έλαο νξγαληζκφο, νθείιεη λα βξίζθεηαη ζε εγξήγνξζε, λα 

θαηλνηνκεί θαη λα αλαπηχζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο αιιαγέο πνπ 

πξνθχπηνπλ. 
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Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο 

ην θεθάιαην απηφ ζθηαγξαθείηαη ην πξνθίι ησλ ειιεληθψλ αθαδεκατθψλ 

βηβιηνζεθψλ σο θνκκάηη ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Όζηεξα απφ κηα 

ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο εμέιημεο ηνπ ζεζκνχ απφ ηηο αξρέο ηεο  εκθάληζήο ηνπ έσο 

ζήκεξα, παξνπζηάδνληαη νη αξρέο ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο θαζψο θαη ε 

εθαξκνγή ηνπο ζηηο ειιεληθέο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο. 

Ζ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα 

Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ ειιεληθψλ  Α.Δ.Η., δηνηθεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά, 

αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα. Ζ επίιπζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ θαη ε ελαξκφληζε 

ησλ ηδξπκάησλ κε ηα δηεζλή πξφηππα ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε.  

Δπηπιένλ ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο ησλ ειιεληθψλ  Α.Δ.Η. πξέπεη λα 

εμειηρζεί θαη λα απνηειέζεη νδεγφ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ππφινηπσλ ειιεληθψλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ.  

Σα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα σο θνξείο γλψζεο, έξεπλαο θαη επηζηήκεο κπνξνχλ θαη 

πξέπεη λα πεηξακαηηζηνχλ, λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ λέα κνληέια 

δηνίθεζεο. Σν ειεγρφκελν θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη, ην νπνίν έρεη πςειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν, κπνξεί λα απνηειέζεη ηνλ θαιχηεξν αμηνινγεηή απηψλ ησλ 

πνιηηηθψλ θαη κνληέισλ δηνίθεζεο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ ππφινηπε 

δεκφζηα δηνίθεζε.  

Ζ αμηνθξαηία , ε δηαθάλεηα  θαη ε θαηλνηνκία πξέπεη λα είλαη νη ππιψλεο πάλσ ζηνπο 

νπνίνπο ζα ζηεξηρζεί ην λέν κνληέιν δηνίθεζεο.   

Ο ξφινο ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ 

Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο πξέπεη λα παίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία θάζε 

Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο. Ο ξφινο ηεο παλεπηζηεκηαθήο βηβιηνζήθεο δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ απνζήθεπζε, δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ηεο παξαγφκελεο 

γλψζεο αιιά θαη ζηελ εμέιημε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ζηελ ζηήξημε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 
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Γηα ην ιφγν απηφ ε παλεπηζηεκηαθή βηβιηνζήθε πξέπεη λα απνηειεί μερσξηζηή 

εθπαηδεπηηθή κνλάδα κε δπλακηθή παξνπζία ηφζν ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο ησλ 

θνηηεηψλ φζν θαη ζηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ ηδξχκαηνο κε άιια ηδξχκαηα θαη θνξείο. 

Σα επξσπατθά θαη ακεξηθάληθα παλεπηζηήκηα, αλαγλσξίδνληαο ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο 

ππεξεζίαο θαη ην ξφιν πνπ απηή κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη, εθάξκνζαλ ζπγθεθξηκέλα 

πξφηππα ιεηηνπξγίαο ηεο. Σα πξφηππα απηά ζρεηίδνληαη κε ηελ επάξθεηα ησλ 

ζπιινγψλ, ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, ην πξνζσπηθφ, ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηα 

νηθνλνκηθά θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο. 

πγθεθξηκέλα πξνβιέπνπλ ην εηήζην πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αθαδεκατθήο 

βηβιηνζήθεο, ην νπνίν ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηδξχκαηνο πξέπεη 

λα αλέξρεηαη ζην 6% απηνχ. Δπίζεο, ην πξνζσπηθφ ηεο βηβιηνζήθεο νξίδεηαη 

αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ θνηηεηψλ πνπ εμππεξεηεί. Γηα παξάδεηγκα ζηνλ Καλαδά 

πξνβιέπεηαη έλαο βηβιηνζεθνλφκνο γηα θάζε 300 θνηηεηέο. 

Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή 

πξφηππα θαη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο, ρξεηάδεηαη δηνηθεηηθή 

απηνλνκία, ηζρπξφο δηεπζπληήο, ρξεκαηνδφηεζε θαζψο θαη δπλαηφηεηα ιήςεο 

απνθάζεσλ κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο έξεπλαο. Μφλν αλ νη 

βηβιηνζήθεο ιεηηνπξγήζνπλ έμσ απφ ηε θηινζνθία πνπ δηέπεη ηηο ππφινηπεο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο θαη αληηκεησπηζηνχλ σο θέληξα γλψζεο θαη έξεπλαο ζα απνηειέζνπλ 

κνρινχο αλάπηπμεο γηα ηα ηδξχκαηα (Καηζηξίθνπ, 2001). 

Οη Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο ζηελ Διιάδα 

Πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζεη θαλείο ηελ θαηάζηαζε ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ 

ζηελ Διιάδα πξέπεη λα νξηνζεηήζεη ηξεηο πεξηφδνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

Ζ πξψηε πεξίνδνο θαιχπηεη ηελ θαηάζηαζε ησλ ειιεληθψλ αθαδεκατθψλ 

βηβιηνζεθψλ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπο σο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90.  

Ζ δεχηεξε πεξίνδνο ηνπνζεηείηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’90 κέρξη ηελ αξρή ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ην 2008. Δίλαη ηα ρξφληα ηεο ζεακαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

βηβιηνζεθψλ ιφγσ ησλ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ πνπ επελδχνληαη ζε απηέο.  

Ζ ηξίηε πεξίνδνο παξνπζηάδεη ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηηο βηβιηνζήθεο 

ζήκεξα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 
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1
ε  

Πεξίνδνο  

Σα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο δελ αλέπηπμαλ ηηο βηβιηνζήθεο ηνπο 

φπσο θάλαλε ηα αληίζηνηρα ηδξχκαηα ζηνλ ππφινηπν αλαπηπγκέλν θφζκν. Οη ιφγνη 

είλαη πνιινί θαη ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηε δνκή ηεο εθπαίδεπζεο (κνλαδηθφ ζχγγξακκα) 

φζν θαη κε ηα ρακειά επίπεδα έξεπλαο. Κπξίσο φκσο έρεη λα θάλεη κε ηελ 

αλαγλσζηηθή θνπιηνχξα ησλ Διιήλσλ θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηε θηιαλαγλσζία θαη ηα 

βηβιία(ΤΠΔΠΘ, 1989). 

Ζ θαηάζηαζε απηή είρε σο απνηέιεζκα ηελ χπαξμε ιίγσλ θαη πνιιέο θνξέο 

ππνηππσδψλ βηβιηνζεθψλ ζηα ειιεληθά  Α.Δ.Η.(Βαθαιηφο,1996). πγθεθξηκέλα ην 

πξνθίι ησλ ειιεληθψλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ, πεξίπνπ κέρξη ην 1997, έρεη ηα 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

Υψξνο θαη εμνπιηζκφο ηεο Βηβιηνζήθεο. Σν κέγεζνο θαη ε δηάηαμε ηνπ ρψξνπ ζηνλ 

νπνίν αλαπηχζζνληαη νη ιεηηνπξγίεο κηαο βηβιηνζήθεο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνλ νπνίν πξέπεη λα εμππεξεηήζεη θαζψο θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ε 

δηδαζθαιία ζην ίδξπκα. 

ζν κεγαιχηεξε είλαη ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα ελφο ηδξχκαηνο, ηφζν κεγαιχηεξν 

ρψξν ρξεηάδεηαη ε βηβιηνζήθε γηα λα ζηεγάζεη ηηο αλάγθεο ηεο. Δπηπιένλ φζν πην 

ζπλδεδεκέλε είλαη ε έξεπλα κε ηε δηδαζθαιία, ηφζν πην πνιιέο είλαη νη 

πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ δηδαζθφλησλ θαη ησλ θνηηεηψλ. 

ηελ Διιάδα ε πξαθηηθή ηνπ ελφο δηδαθηηθνχ βηβιίνπ αθπξψλεη ηε ρξήζε 

νπνηαζδήπνηε άιιεο βηβιηνγξαθηθήο πεγήο. Απφξξνηα απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη ε 

ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο θπξίσο σο αλαγλσζηεξίνπ.   

ε έξεπλα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ην 1996 (Βαθαιηφο) δηαπηζηψζεθε φηη απφ ηηο 16 

βηβιηνζήθεο ησλ Σ.Δ.Η. κφλν κία δηαζέηεη απηφλνκν ρψξν γηα βηβιηνζήθε. Παξφκνηα 

εηθφλα παξνπζηάδνπλ θαη ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα ηα νπνία πεξηνξίδνπλ ηηο 

βηβιηνζήθεο ζε κηθξνχο θαη αθαηάιιεινπο ρψξνπο. 

πιινγή ηεο Βηβιηνζήθεο. Σν κέγεζνο ηεο ζπιινγήο κηαο βηβιηνζήθεο είλαη 

αλάινγν κε ηνλ αξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ θνηηεηψλ θαη ηνπ ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ηδξχκαηνο.  
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Σα δηεζλή βηβιηνζεθνλνκηθά πξφηππα θαζνξίδνπλ κε ζαθήλεηα ηνλ αξηζκφ ησλ 

ηεθκεξίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ αλά θνηηεηή (απφ 46 έσο 70 ηεθκήξηα αλά ζπνπδαζηή). 

ηηο βηβιηνζήθεο ησλ ειιεληθψλ Σ.Δ.Η. ε αλαινγία ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε είλαη 

0,32 ηεθκήξηα αλά θνηηεηή. Αληίζηνηρε εηθφλα παξνπζηάδεηαη θαη ζηηο ζπιινγέο ησλ 

πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ.  

Δπηπιένλ ε αμηνιφγεζε ηεο ζπιινγήο, κηα πξαθηηθή πνπ αθνινπζνχλ ζπζηεκαηηθά νη 

αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο παγθνζκίσο, δελ εθαξκνδφηαλ ζηηο ειιεληθέο βηβιηνζήθεο. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο αδπλακίαο ήηαλ, νη κηθξέο ζπιινγέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, λα 

κελ εμππεξεηνχλ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

Πξνζσπηθφ θαη ππεξεζίεο ηεο Βηβιηνζήθεο. Σν πξνζσπηθφ ησλ βηβιηνζεθψλ ηελ 

πεξίνδν πνπ κειεηνχκε είλαη ειάρηζην θαη ζπλήζσο ρσξίο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο ήηαλ ε θαθή νξγάλσζε ησλ βηβιηνζεθψλ θαη 

βέβαηα ε έιιεηςε παξνρήο βηβιηνζεθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ απφ απηέο. 

Οη βηβιηνζήθεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ππεξεζίεο θαη δξάζεηο ζχκθσλεο κε ηηο 

αξρέο ηεο Βηβιηνζεθνλνκηθήο επηζηήκεο θαη ηα δηεζλή πιεξνθνξηαθά πξφηππα, 

πξέπεη λα ζηειερψλνληαη απφ επηζηήκνλεο ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ νξγάλσζε θαη 

αλαδήηεζε ηεο γλψζεο είλαη κηα θηινζνθία θαη πιένλ κηα επηζηήκε πνπ δελ 

καζαίλεηαη εκπεηξηθά. 

Γηνηθεηηθή δνκή θαη νξγάλσζε. Απφξξνηα ηεο θαηάζηαζεο πνπ πεξηγξάθηεθε είλαη 

ε δηνηθεηηθή ππνβάζκηζε ησλ βηβιηνζεθψλ. ηα πεξηζζφηεξα ηδξχκαηα νη 

βηβιηνζήθεο δελ απνηεινχλ απηνηειείο δηνηθεηηθέο κνλάδεο. Δπηπιένλ δελ 

αληηκεησπίδνληαη σο εξεπλεηηθέο – εξγαζηεξηαθέο ππεξεζίεο αιιά σο κέξνο ησλ 

ππφινηπσλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ. Άιισζηε θαη ε ειιεληθή λνκνζεζία (λ. 

1404/1983) εληάζζεη ηε βηβιηνζήθε ζηηο ππεξεζίεο δηνηθεηηθήο κέξηκλαο ηνπ 

Σκήκαηνο Δθδφζεσλ θαη Βηβιηνζήθεο. Ζ ζπλέλσζε δχν ππεξεζηψλ κε δηαθνξεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ππνβαζκίδεη ηε ιεηηνπξγία θαη ησλ δχν θπξίσο φκσο απηή ησλ 

βηβιηνζεθψλ. 

2
ε 

Πεξίνδνο  

ηα κέζα ηηο δεθαεηίαο ηνπ ’90 θαη θπξίσο απφ ην 1997 παξνπζηάδεηαη ξαγδαία 

αλάπηπμε ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ. ηα 18 Παλεπηζηήκηα θαη ηα 14 Σ.Δ.Η. ηεο 

ρψξαο επελδχζεθαλ 32,5 δηο δξαρκέο γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ησλ 
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βηβιηνζεθψλ ηνπο. Απφ απηά ηα ρξήκαηα ηα 25,5 δηο πξνήιζαλ απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνηηθφ Σακείν θαη ηα 7 δηο απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο.  

Πξφζεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ήηαλ ε δεκηνπξγία βηβιηνζεθψλ ζηα ηδξχκαηα πνπ 

δελ είραλ θαζψο θαη ε αλάπηπμε ησλ ππαξρφλησλ φπνπ απηέο ππήξραλ. Σα πεδία πνπ 

επηδίσθαλ λα εληζρχζνπλ ήηαλ νη παξερφκελεο ππεξεζίεο, ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο 

ιεηηνπξγίαο, ε δηνηθεηηθή ζπγρψλεπζε ησλ βηβιηνζεθψλ ζε θεληξηθέο, ε πξφζιεςε 

πξνζσπηθνχ θαη ε εθπαίδεπζή ηνπ, ν εκπινπηηζκφο ησλ ζπιινγψλ, ε αγνξά 

εμνπιηζκνχ θαη  ε δεκηνπξγία λέσλ βηβιηνζεθψλ (Zachos, 1999). πγθεθξηκέλα: 

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο. ηφρνο ηεο δξάζεο ήηαλ ε έληαμε ησλ ειιεληθψλ 

αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ αληίζηνηρσλ βηβιηνζεθψλ 

ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Δπίζεο ε απηνκαηνπνίεζε ησλ ζπιινγψλ κε ηελ πξνκήζεηα αμηφπηζησλ ινγηζκηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ε αγνξά βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ ήηαλ 

κεξηθέο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο λέεο παξερφκελεο ππεξεζίεο.  

Ο εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε δεκηνπξγία εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ 

βηβιηνζεθψλ. Οη πεξηζζφηεξεο βηβιηνζήθεο κέρξη ηφηε ιεηηνπξγνχζαλ ζχκθσλα κε 

ηηο πξνζσπηθέο επηινγέο ηνπ πξνζσπηθνχ ή ηνπ επηζηεκνληθνχ ππεπζχλνπ ηεο 

βηβιηνζήθεο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έζεζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα μεθηλήζεη έλαο 

πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνπο φξνπο θαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ βηβιηνζεθψλ.   

Γηνηθεηηθή ζπγρψλεπζε ησλ Βηβιηνζεθψλ. Σα πεξηθεξεηαθά ηδξχκαηα θαζψο θαη 

ηα κεγάια παλεπηζηήκηα είραλ πνιιέο βηβιηνζήθεο, δηνηθεηηθά θαη ρσξνηαμηθά 

δηάζπαξηεο. Σν επξσπατθφ πξφγξακκα αλάπηπμεο ησλ βηβιηνζεθψλ φξηζε σο 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ, ηε δηνηθεηηθή ηνπο ζπγρψλεπζε. Απνηέιεζκα 

απηήο ηεο αιιαγήο ήηαλ ε πην επέιηθηε δηνίθεζε ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ε πην γξήγνξε 

απνξξφθεζε ησλ θνλδπιίσλ. Δπηπιένλ νη ζπγρσλεχζεηο ψζεζαλ ην πξνζσπηθφ θαη 

ηηο δηνηθήζεηο ησλ βηβιηνζεθψλ ζην λα απνθηήζνπλ ζπλεξγαηηθή θνπιηνχξα θαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ νκαδηθά.  

ηειέρσζε  Βηβιηνζεθψλ. Σελ πεξίνδν απηή απμήζεθε θαηά πνιχ ην πξνζσπηθφ 

ησλ βηβιηνζεθψλ. Πξνζιήθζεθαλ πηπρηνχρνη βηβιηνζεθνλφκνη θαη ηερληθφ 
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πξνζσπηθφ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ζηεξίμνπλ ηε λέα θαηάζηαζε. Δίλαη ε 

πξψηε θνξά πνπ γίλεηαη πξφζιεςε κεγάινπ αξηζκνχ επηζηεκφλσλ ηεο πιεξνθνξίαο 

ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 

λα αλαπηχμεη ηηο ζπιινγέο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο. 

Δπηπιένλ ζεκαληηθή αιιαγή γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα ήηαλ ε εθαξκνγή ελφο 

πξνγξάκκαηνο ζπζηεκαηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ βηβιηνζεθνλφκσλ. Ζ 

εθπαίδεπζή ηνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαζψο θαη ε εμνηθείσζή ηνπο κε ηα λέα 

δεδνκέλα ηεο βηβιηνζεθνλνκηθήο επηζηήκεο ελίζρπζαλ ηνπο ίδηνπο θαη ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο.  

 Ο εκπινπηηζκφο ησλ ζπιινγψλ. Σα θνλδχιηα πνπ δηαηέζεθαλ ήηαλ ηεξάζηηα θαη 

ηθαλά λα απμήζνπλ ζεκαληηθά ηηο ζπιινγέο ησλ βηβιηνζεθψλ. Σα βηβιία θαη ηα 

πεξηνδηθά πνπ αγνξάζηεθαλ απηή ηελ πεξίνδν μεπεξλνχζαλ ηα αληίζηνηρα ηεθκήξηα 

πνπ είραλ αγνξαζηεί φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ησλ βηβιηνζεθψλ. Οη 

ζπιινγέο ησλ βηβιηνζεθψλ άιιαμαλ ξηδηθά θαη θαηφξζσζαλ λα ελαξκνληζηνχλ κε ηα 

λέα δεδνκέλα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο έξεπλαο.   

Αγνξά εμνπιηζκνχ. Ο αλχπαξθηνο ή μεπεξαζκέλνο εμνπιηζκφο ησλ βηβιηνζεθψλ 

αληηθαηαζηάζεθε απφ λέν θαη ζχγρξνλν. Οη πεξηζζφηεξεο βηβιηνζήθεο πξηλ απφ ηελ 

πεξίνδν ηνπ ΔΠΔΑΔΚ δελ είραλ πξφζβαζε ζε ππνινγηζηέο, θσηνηππηθά κεραλήκαηα 

θαη βέβαηα ζην δηαδίθηπν. Με ηα επξσπατθά θνλδχιηα θαηφξζσζαλ λα εμνπιηζηνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο. 

Γεκηνπξγία ρψξσλ. Ζ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ρψξσλ γηα λα ζηεγαζηνχλ νη 

ζπιινγέο θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ νη ππεξεζίεο ήηαλ ε κεγάιε θαηάθηεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Οη βηβιηνζήθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ άιιαμαλ ηφζν ηελ ίδηα ηελ 

εηθφλα ηνπο φζν θαη απηή ησλ ηδξπκάησλ ζηα νπνία αλήθνπλ. Ζ παξνπζία ησλ 

βηβιηνζεθψλ έγηλε αηζζεηή ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν θαη θέξδηζε ηελ πξνζνρή ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. 

πλεξγαηηθά Γίθηπα.Μεηελ θνηλνηηθή νηθνλνκηθή ελίζρπζε δεκηνπξγήζεθαλ 

ζπλεξγαηηθά δίθηπα πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκεζνχλ πφξνη γηα λα βειηησζεί ην 

επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη λα εληζρπζεί ε ζπκβνιήησλ ειιεληθψλ 

αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ζην εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν.  
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Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηνπ δηθηχνπ είλαη ν χλδεζκνο ησλ Διιεληθψλ 

Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (Hellenic Academic Libraries Link HEAL-Link). Ο 

ζχλδεζκνο αξρηθά απνηεινχληαλ απφ 37 κέιε (22 Παλεπηζηήκηα θαη 15 Σ.Δ.Η.). 

ήκεξα έρεη δηεπξχλεη ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ κε επηζηεκνληθνχο θνξείο θαη εξεπλεηηθά 

ηδξχκαηα(HEAL-Link, 2016). 

ηφρνο ηνπ HEAL-Linkείλαη : 

 Ζ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ζπιινγηθνχ θαηαιφγνπ βηβιηνγξαθηθψλ 

εγγξαθψλ ησλ ειιεληθψλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ. 

 Να θαηαζηήζεη ηηο πιεξνθνξηαθέο πεγέο ησλ βηβιηνζεθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην δίθηπφ ηνπ πξνζηηέο ζε φιε ηελ αθαδεκατθή θαη εξεπλεηηθή θνηλφηεηα 

ηεο Διιάδαο θαη κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λα απμήζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

θαη εξεπλεηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη Σ.Δ.Η. ηεο ρψξαο. 

 Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο θαη δηαθίλεζεο πιηθνχ ζηα κέιε ηεο 

θαζψο θαη ζε ηδξχκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο έξεπλαο. 

 Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε αληίζηνηρα αθαδεκατθά, εξεπλεηηθά θαη  

εθπαηδεπηηθά δίθηπα βηβιηνζεθψλ άιισλ ρσξψλ.  

Μέζσ ηνπ δηθηχνπ ηα κέιε ηνπ απνθηήζαλ πξφζβαζε ζε κεγάιν αξηζκφ 

ειεθηξνληθψλ  βηβιίσλ θαη πεξηνδηθψλ θαζψο θαη ζε βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο. 

Αλέπηπμαλ επίζεο λέεο ππεξεζίεο κε κηθξφηεξν θφζηνο. Δπηπιένλ άξρηζαλ λα 

απνθηνχλ θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο θαη εμσζηξέθεηα, πξαθηηθέο κέρξη ηφηε δελ είραλ 

θαιιηεξγήζεη. 

Δπίζεο ζην πιαίζην ηεο πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ βηβιηνζεθψλ 

δεκηνπξγήζεθε ε  «Μνλάδα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ». Ζ 

«Μνλάδα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ» (ΜΟΓΗΠΑΒ, ρ.ρ.) 

είλαη κεηεμέιημε ηεο «Μνλάδαο Οιηθήο Πνηφηεηαο Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ» 

(ΜΟΠΑΒ) πνπ μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί απφ ην 1999 θαη ζηεγάδεηαη ζηε βηβιηνζήθε 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. 
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Ζ ίδξπζε ηεο ΜΟΠΑΒ  ρξεκαηνδνηήζεθε επίζεο απφ ην «Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

Δθπαίδεπζε θαη Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε» (ΔΠΔΑΔΚ), κε θνξέα 

Γηαρείξηζεο ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν. 

χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ζηελ απνζηνιή ηεο ΜΟΓΗΠΑΒ πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ ειεθηξνληθή ζπιινγή, επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ζηνηρείσλ 

ζρεηηθψλ κε ηηο ειιεληθέο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, κε 

ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηελ αλάπηπμε θαη ρξήζε 

εθαξκνγψλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο. 

 Ζ ππνζηήξημε ησλ ειιεληθψλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ γηα ηελ πηνζέηεζε 

δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ 

θαη ηερληθψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο κε ηελ αμηνπνίεζε ζρεηηθψλ on-line 

ειεθηξνληθψλ  ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

έξγνπ. 

 Ζ θαζηέξσζε θαη ε εθαξκνγή δεηθηψλ απνηίκεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

αμηνιφγεζεο απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ ειιεληθψλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο θαη ηε ρξήζε ζρεηηθψλ on-line 

εθαξκνγψλ. 

 H αλάπηπμε θαη ν εκπινπηηζκφο εζληθήο ειεθηξνληθήο ζεκαηηθήο πχιεο κε 

πιηθφ εθπαίδεπζεο θαη πιεξνθφξεζεο ζρεηηθφ κε εθαξκνδφκελεο 

κεζνδνινγίεο αμηνιφγεζεο βηβιηνζεθψλ, πξνηχπσλ ιεηηνπξγίαο, κεζνδνινγίεο 

ζπγθέληξσζεο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ θ.ά. 

Οη αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία αλαθεξφκαζηε ήηαλ 

ζεκαληηθέο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ εηθφλα ησλ 

αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ άιιαμε ξηδηθά. Αιιαγέο ππήξραλ θαη ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ, νη νπνίνη είραλ πιένλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο κεγάιν αξηζκφ αμηφινγσλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο θαη κπνξνχζαλ λα 

αζρνιεζνχλ κε ηελ έξεπλα θαη ηε βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε. 

Δπηπιένλ ε λέα θαηάζηαζε έδσζε ηελ επθαηξία ζηηο βηβιηνζήθεο λα αλαπηχμνπλ 

ζπλεξγαζίεο κε παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζε θνξείο θαη νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο βηβιηνζήθεο 

θαη ηελ έξεπλα. 

http://www.ntua.gr/
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3
ε 

Πεξίνδνο 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ηαιαλίδεη ηε ρψξα καο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, επεξέαζε φπσο 

ήηαλ θπζηθφ θαη ηηο βηβιηνζήθεο. ,ηη είρε θηηζηεί ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα κε ηε 

δαπάλε ηεξάζηησλ πνζψλ θαη ηελ πξνζπάζεηα θαη ζπκκεηνρή εθαηνληάδσλ 

αλζξψπσλ θαηέξξεπζε, αθνχ δελ κπνξνχζε πιένλ λα ζπληεξεζεί θαη λα 

ππνζηεξηρζεί (Βαδαίνπ θαη Κσζηαγηφιαο, 2013). 

Οη ηνκείο πνπ δέρηεθαλ ηα πην ζεκαληηθά πιήγκαηα είλαη: 

Οη ζπιινγέο. Με πξνυπνινγηζκνχο αξρηθά κεησκέλνπο θαη ζήκεξα αθφκε θαη 

κεδεληθνχο νη βηβιηνζήθεο αδπλαηνχλ λα αγνξάζνπλ νπνηαδήπνηε βηβιίν ή πεξηνδηθφ. 

Ζ θαηάζηαζε απηή έρεη σο απνηέιεζκα ηελ χπαξμε απαξραησκέλσλ ζπιινγψλ, νη 

νπνίεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζεκεξηλνχ ρξήζηε. Δπηπιένλ ε 

ηξέρνπζα γλψζε πνπ θαιχπηεηαη απφ ηηο πεξηνδηθέο εθδφζεηο δελ πθίζηαηαη κε φ,ηη 

απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Κηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Οη κεγάινη θαη ζχγρξνλνη ρψξνη πνπ είραλ 

θαηαζθεπαζηεί ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία δελ κπνξνχλ λα ζπληεξεζνχλ πηα. Σν 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο απηψλ ησλ θηεξίσλ είλαη κεγάιν θαη πιένλ δελ κπνξεί λα 

θαιπθζεί απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ηδξπκάησλ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο είλαη ε ππνιεηηνπξγία ηνπο. 

Δμνπιηζκφο. Ο ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ησλ βηβιηνζεθψλ δελ ζπληεξείηαη θαη 

βέβαηα δελ αληηθαζίζηαηαη. Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ν ππφινηπνο ηερληθφο 

εμνπιηζκφο πνπ ππάξρεη δελ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη εμειίμεηο. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη λα κε ρξεζηκνπνηνχλ πιένλ ηηο βηβιηνζήθεο 

νη αλαγλψζηεο. 

Πξνζσπηθφ. Σα λέα εξγαζηαθά δεδνκέλα νδήγεζαλ πνιινχο ππαιιήινπο ησλ 

βηβιηνζεθψλ ζε ζπληαμηνδφηεζε. Δπηπιένλ νη δηαζεζηκφηεηεο ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαζηνιή ησλ πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ ππνζηειέρσζε ησλ βηβιηνζεθψλ. Ζ θαηάζηαζε απηή ζήκαηλε γηα ηηο 

βηβιηνζήθεο κείσζε ηφζν ησλ ππεξεζηψλ ηνπο φζν θαη ηνπ σξαξίνπ ηνπο.  
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Δπηπιένλ ε δηαθνπή ηεο επηκφξθσζεο ησλ ππαιιήισλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε 

ζπλέδξηα ζπλέβαιιε ζηελ επηζηεκνληθή ηνπο ππνβάζκηζε.  

Γηεζλείο ζπλεξγαζίεο. Οη ειιεληθέο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο είραλ αλαπηχμεη 

ζπλεξγαζίεο κε ηηο βηβιηνζήθεο μέλσλ παλεπηζηεκίσλ. Δπηπιένλ ζπκκεηείραλ ζε 

επηζηεκνληθέο νξγαλψζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη είραλ απνθνκίζεη γλψζεηο θαη 

εκπεηξίεο ηηο νπνίεο κεηέθεξαλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπο. ήκεξα απέρνπλ απφ φιεο ηηο 

ζπλεξγαζίεο πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη γηαηί απφ ηε κία δελ έρνπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζε 

απηέο θαη απφ ηελ άιιε δελ ηνπο ην επηηξέπεη ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε.  

ια ηα παξαπάλσ ζπλζέηνπλ κηα θαηάζηαζε δχζθνια δηαρεηξίζηκε απφ ηνπο 

ππαιιήινπο θαη ηηο δηνηθήζεηο ησλ βηβιηνζεθψλ. Δπηπιένλ δηακνξθψλνπλ έλα 

πεξηβάιινλ ερζξηθφ γηα ηνπο θνηηεηέο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ειιεληθψλ 

αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε έξεπλα 

απαμηψλεηαη θαη ππνβαζκίδεηαη. 

Οη ειιεληθέο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ 

ηηο δπζθνιίεο πνπ επέθεξε ε νηθνλνκηθή θξίζε ρξεζηκνπνίεζαλ πξαθηηθέο πνπ είραλ 

εθαξκφζεη ζπλάδειθνί ηνπο ζην εμσηεξηθφ. Γεκηνχξγεζαλ ζπλεξγαηηθά δίθηπα. ηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν δίθηπα ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ειιεληθέο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο 

είλαη ην ηξίγσλν ησλ λαπηηιηαθψλ βηβιηνζεθψλ θαη ην δίθηπν νηθνλνκηθψλ 

βηβιηνζεθψλ ΓΗ.Ο.ΒΗ. (ΓΗ.Ο.ΒΗ., 2016). 

Σν δίθηπν λαπηηιηαθψλ βηβιηνζεθψλ ην απνηεινχλ νη βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ, ηνπ Ηδξχκαηνο Δπγελίδνπ θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Αηθαηεξίλεο 

Λαζθαξίδε(Ίδξπκα Αηθαηεξίλεο Λαζθαξίδε, ρ.ρ.).  Κνηλφ ηφπν ηνπο απνηειεί ε 

ελαζρφιεζή ηνπο κε ηα ζέκαηα ηεο λαπηηιίαο. Με ηε ζπλεξγαζία ηνπο απινχζηεπζαλ 

ηηο δηαδηθαζίεο δηαδαλεηζκνχ ηνπ πιηθνχ ηνπο θαη επέηξεςαλ ηελ πξφζβαζε ησλ 

αλαγλσζηψλ ηνπο ζηηο ππεξεζίεο θαη ησλ ηξηψλ βηβιηνζεθψλ. Δπηπιένλ ε ζπλεξγαζία 

ηνπο επεθηάζεθε ζηηο πξνκήζεηεο ηεθκεξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη 

αιιεινεπηθάιπςε θαη θπξίσο ζηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο γηα ζέκα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπο. 

Σν δίθηπν νηθνλνκηθψλ βηβιηνζεθψλ απνηειείηαη απφ δέθα βηβιηνζήθεο, εθ ησλ 

νπνίσλ νη ηέζζεξηο είλαη παλεπηζηεκηαθέο. πγθεθξηκέλα ζην δίθηπν ζπκκεηέρνπλ νη 

βηβιηνζήθεο ηεο Alpha Bank, ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηεο Σξάπεδαο ηεο 
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Διιάδνο, ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Ηδξχκαηνο ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο, ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, ηνπ ΚΔΠΔ, ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζηεκψλ ηνπ ΔΚΠΑ, ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά θαη ηνπ Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Οη ζηφρνη ηνπ θαη νη 

επηδηψμεηο ηνπ δηθηχνπ είλαη νη ίδηνη κε ην ηξίγσλν λαπηηιηαθψλ βηβιηνζεθψλ. Γειαδή 

ε ζπλεξγαζία ησλ βηβιηνζεθψλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ πνηνηηθφηεξεο 

ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπο κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο.  

Καηλνηνκία θαη ησλ δχν δηθηχσλ είλαη ε ζχκπξαμε, γηα πξψηε θνξά, βηβιηνζεθψλ 

ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα . Ζ ζπλεξγαζία απηή απνδείρηεθε εχθνιε ιφγσ 

ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ  πνπ είραλ ηα ζπκβαιιφκελα κέιε.  

Σελ ίδηα ζηηγκή ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ βξίζθνληαη ζε αλάπηπμε. 

Οη βηβιηνζήθεο ηνπο ζπλαγσλίδνληαη ζηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ. Σα 

πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο ειιεληθέο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ζεσξνχληαη γηα 

απηέο εηιεκκέλα. Ζ θαηλνηνκία θαη ε δηνίθεζε ησλ βηβιηνζεθψλ ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο είλαη γηα απηέο ην δεηνχκελν θαη φρη ε θάιπςε 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπο. 

Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο 

Ζ δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο απνηειεί κηα θηινζνθία δηνίθεζεο ε νπνία εκθαλίζηεθε 

ζηε δεθαεηία ηνπ ’60 ζηελ Ηαπσλία πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηεο αλάγθεο ηεο 

αλαπηπζζφκελεο βηνκεραλίαο ηεο .  

Ζ δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο νξίδεη ηελ πνηφηεηα σο  ην ζχλνιν ησλ ηδηνηήησλ ελφο 

πξντφληνο ή κίαο ππεξεζίαο νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε ηνπο. 

Δπνκέλσο ε πνηφηεηα νξίδεηαη φρη ζε ζρέζε κε θάπνην πξφηππν πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ν παξαγσγφο ηνπ πξντφληνο, αιιά ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

επηζπκίεο ηνπ πειάηε ή ρξήζηε. Απηή άιισζηε είλαη θαη ε θαηλνηνκία, ε 

ξηδνζπαζηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο. Ο πειάηεο ή ρξήζηεο γίλεηαη 

ξπζκηζηήο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο νξγάλσζεο θαη φρη απιά απνδέθηεο ηνπ 

πξντφληνο(Υαηδεπαληειή, 1999). 
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Πειάηεο ή ρξήζηεο γηα ηε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο ζεσξείηαη θαη ν ππάιιεινο ηεο 

επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ πνπ παξάγεη ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο θαη βέβαηα 

ηα πξφζσπα πνπ ιακβάλνπλ απηά ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο.  

Ζ δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

ηεο νξγάλσζεο. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ επηβάιιεη ηελ ηήξεζε 

πνηνηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζην ζχλνιν ηεο νξγάλσζεο. Απηφ είλαη άιισζηε θαη ην λφεκα 

ηνπ φξνπ νιηθή πνηφηεηα (Ξεξνηχξε, 2010). 

Ζ δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο είλαη κηα ζπζηεκαηηθή θαη ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα 

ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Δίλαη κηα δηαδηθαζία ζε ζπλερή εμέιημε ε νπνία ζηνρεχεη ζηε ζπλερή βειηίσζε.  

Ζ δηαξθήο βειηίσζε έρεη δπν δηαζηάζεηο: ε κία είλαη ε απνθπγή ζθαικάησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα παξαγσγήο ελφο πξντφληνο ή πξνζθνξάο κηα ππεξεζίαο θαη ε δεχηεξε 

αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπάζεηα εμέιημεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ παξερφκελνπ πξντφληνο 

ή ηεο ππεξεζίαο.  

Πξνυπφζεζε γηα λα εθαξκνζηεί ε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο είλαη ε ζπιινγηθή 

εξγαζία. Ζ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο 

νξγαληζκνχ κπνξεί λα γίλεη κφλν κέζσ ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα θίλεηξα, ην θηιηθφ θαη 

ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ ζεσξνχληαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε (Noe, Hollenbeck 

and Gerhart, 2009). 

Δπηπιένλ πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο πξέπεη λα 

ππάξρεη ξεηή δέζκεπζε ηεο εγεζίαο γηα ηελ πνηφηεηα. Ζ εγεζία ηεο επηρείξεζεο ή 

ηνπ θνξέα πξέπεη λα πηζηεχεη πξαγκαηηθά ζηελ πνηφηεηα θαη λα είλαη 

αδηαπξαγκάηεπηε ζ’ απηφ. 

Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο 

Ζ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ήηαλ πάληα ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ αθαδεκατθψλ 

βηβιηνζεθψλ. Σηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο  κε ηελ εηζξνή επξσπατθψλ – θνηλνηηθψλ 

πφξσλ ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ήηαλ ζπλπθαζκέλε 

κε ηελ παξνρή πινχζησλ ζπιινγψλ, βηβιίσλ θαη πεξηνδηθψλ, θαζψο θαη κε ηε 

δεκηνπξγία κεγάισλ  θαη πνιπηειψλ  ρψξσλ. ήκεξα, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 
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θαη ησλ κεησκέλσλ ή θαη αλχπαξθησλ πξνυπνινγηζκψλ, νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο 

έρνπλ επαλαπξνζδηνξίζεη ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, δίλνληαο 

έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο ησλ αλαγλσζηψλ ηνπο. 

Οη πξνηεξαηφηεηεο ησλ βηβιηνζεθψλ θαζψο θαη ε πνηφηεηα θαη ην είδνο παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πξνζδηνξίζηεθε  πιένλ απφ ηνπο ρξήζηεο. Οη ρξήζηεο πην απαηηεηηθνί απφ 

ην παξειζφλ, ιφγσ ησλ κεησκέλσλ επηινγψλ ηνπο, δεηνχλ πην γξήγνξε θαη 

ζηνρεπκέλε πιεξνθφξεζε . 

Ζ δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ζηεξίδεηαη ζηηο 

αλζξψπηλεο δπλαηφηεηεο θαη ζηελ αλάγθε ηνπ πξνζσπηθνχ λα ζπλεξγαζηεί θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη ζπιινγηθά. Ο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο θαη ε επηηπρία ηνπ ηκήκαηνο 

κπνξεί λα ππάξρεη ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα. Ζ άξηζηε ιεηηνπξγία ησλ βηβιηνζεθψλ 

εμαξηάηαη αιιά θαη επεξεάδεη ηα  ηδξχκαηα ζηα νπνία απηέο αλήθνπλ (Γειεφγινπ, 

Παλαγσπνχινπ θαη Πέηζαο, 2008). 

Οθέιε απφ ηελ Δθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηηο Βηβιηνζήθεο 

Πξνηεξαηφηεηα ζην Υξήζηε 

Ζ δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζέιαλε νη αλαγλψζηεο είλαη κηα 

κεγάιε αιιαγή γηα ηηο βηβιηνζήθεο θαη κηα ζεκαληηθή θαηάθηεζε γηα ηνπο ρξήζηεο. 

Οη ρξήζηεο επηδηψθνπλ ηε γξήγνξε θαη έγθπξε εμππεξέηεζή ηνπο. Ζ θάιπςε απηήο 

ηεο αλάγθεο απφ ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο είλαη κηα κεγάιε πξφθιεζε γηα απηνχο θαη 

κηα ζεκαληηθή δηαθήκηζε γηα ηα ηδξχκαηά ηνπο. 

Δλίζρπζε θαη Δμέιημε ηνπ Πξνζσπηθνχ 

Σν πξνθίι ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ αιιάδεη. Οη επηζηήκνλεο ηεο πιεξνθνξίαο πξέπεη 

λα εθπαηδεχνληαη ζπλερψο ζε ζέκαηα λέσλ ηερλνινγηψλ, ζηηο βηβιηνζεθνλνκηθέο 

εμειίμεηο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ επηθνηλσλνχλ κε ηνπο ρξήζηεο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή 

ηεο ζπλερνχο κάζεζεο εληζρχεη ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ελδπλακψλεη ηελ απηνπεπνίζεζή 

ηνπο. 

Αχμεζε ηεο πκκεηνρήο ηνπ Πξνζσπηθνχ ζηε Γηαρείξηζε ηεο Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζή ηνπ 

Ζ απμεκέλε ζπκκεηνρή ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ ζηελ παξνρή ηεο πιεξνθνξίαο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ ηφλσζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπ ελδηαθέξνληνο. Ζ έιιεηςε πεγψλ 
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πιεξνθφξεζεο, ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ψζεζε ην πξνζσπηθφ ησλ 

βηβιηνζεθψλ ζηελ αλαδήηεζε πεγψλ αλνηρηήο πξφζβαζεο θαζψο θαη ζηε δηεχξπλζε 

ησλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ βηβιηνζεθψλ. Σν γεγνλφο απηφ ελίζρπζε ην ξφιν ησλ 

βηβιηνζεθνλφκσλ θαη αχμεζε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζή ηνπο. Με δεδνκέλν φηη νη 

απνδνρέο ησλ ππαιιήισλ κεηψλνληαη ζπλερψο ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη κηα 

παξάκεηξνο αμηνινγήζηκε θαη κεηξήζηκε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. 

Τπεπζπλφηεηα ζηελ Άζθεζε ησλ Καζεθφλησλ 

Ζ δηνίθεζε ηεο νιηθήο πνηφηεηαο έρεη σο παξάκεηξν ηελ αχμεζε ηεο ππεπζπλφηεηαο 

ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κε επαγγεικαηηθνχο φξνπο. Οη ππάιιεινη 

ησλ βηβιηνζεθψλ πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ζε θάζε ζπλαιιαγή κε ην ρξήζηε ηελ 

επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε θαη ηελ επηθνηλσληαθή ηνπο ηθαλφηεηα. 

Αχμεζε ηεο πλεξγαηηθφηεηαο ηνπ Πξνζσπηθνχ ησλ Βηβιηνζεθψλ 

Ζ νκάδα απνθηά αμία ζηε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο ησλ αθαδεκατθψλ 

βηβιηνζεθψλ. Ζ έληνλε εμεηδίθεπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ραξαθηήξηδαλ ηηο 

βηβιηνζήθεο, θπξίσο ζηε δεθαεηία ηνπ ’90, έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ νκαδηθή 

εξγαζία θαη ηηο ζπιινγηθέο απνθάζεηο θαη πξαθηηθέο. Τπφ ηελ θαζνδήγεζε κηαο 

εκπλεπζκέλεο εγεζίαο νη ππάιιεινη ηεο βηβιηνζήθεο κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαη 

λα αληαιιάμνπλ ηερλνγλσζία, πξνζθέξνληαο πεξηζζφηεξεο θαη πην πνηνηηθέο 

ππεξεζίεο ζην θνηλφ ηνπο.   

Δλίζρπζε ηεο Θέζε ηεο Βηβιηνζήθεο ζηνλ Οξγαληζκφ 

Ζ νξγάλσζε ηεο βηβιηνζήθεο κε ηηο αξρέο ηεο νιηθήο πνηφηεηαο ελδπλακψλεη ηε ζέζε 

ηεο ζηνλ νξγαληζκφ. Ζ ζπλεξγαζία  ηεο βηβιηνζήθεο κε ηα ηκήκαηα θαη ηηο ζρνιέο ζα 

εληζρχζεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζα αλαδείμεη ην ξφιν 

ηεο. Ρφινο ηεο βηβιηνζήθεο είλαη ε δηαηήξεζε θαη θπξίσο ε δηάρπζε ηεο γλψζεο. Οη 

θνηηεηέο ησλ ηδξπκάησλ  πνπ έρνπλ ζπλδπάζεη ηηο ππεξεζίεο ησλ βηβιηνζεθψλ κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ έξεπλα έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο. Έλα ηέηνην 

παξάδεηγκα απνηειεί ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, φπνπ ν δηεπζπληήο ηεο βηβιηνζήθεο 

ζπκκεηέρεη ζηε ζπλέιεπζε ηνπ ηδξχκαηνο. Δπηπιένλ, νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο κε 

αλαβαζκηζκέλν ξφιν απνηεινχλ ηελ θαιχηεξε δηαθήκηζε γηα ηα ηδξχκαηά ηνπο. 
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Γπζθνιίεο ζηελ Δθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηηο Βηβιηνζήθεο 

Ζ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ αλ θαη 

απηνλφεηε ζπλαληά πνιιέο δπζθνιίεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο. 

Γηάξθεηα ζηελ εθαξκνγή ηεο. Πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη ε εθαξκνγή ελφο 

πξνγξάκκαηνο ην νπνίν βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο πξέπεη 

λα δνζεί ρξφλνο. πγθπξηαθή εθαξκνγή δελ κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ 

ιεηηνπξγεί ε ππεξεζία. Οη δηνηθήζεηο ησλ ηδξπκάησλ πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

ζπλέρεηα απηνχ ηνπ κνληέινπ ηεο δηνίθεζεο, λα εκπηζηεπηνχλ θαη λα ζηεξίμνπλ ην 

πξνζσπηθφ πνπ θαιείηαη λα ην εθαξκφζεη.  

Γηαδηθαζία ζπλερνχο εμέιημεο. Ζ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο πνηφηεηαο ζε έλαλ 

νξγαληζκφ ζηεξίδεηαη ζε αξρέο θαη πξφηππα ηα νπνία πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θνξέα. Ζ πξνζαξκνγή απηή κπνξεί λα είλαη 

ρξνλνβφξα θαη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ επηινγέο πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν εχζηνρεο. 

Έρεη δηαπηζησζεί φηη πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη έλα πξφγξακκα νιηθήο πνηφηεηαο ζε 

έλαλ νξγαληζκφ ρξεηάδεηαη έλα δηάζηεκα 3 κε 5 ρξφλσλ.  

Δπηπιένλ είλαη απαξαίηεην νη νξγαληζκνί λα δαπαλήζνπλ πνιχ θφπν, ρξφλν θαη 

ρξήκαηα γηα λα κπνξέζνπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Κπξίσο φκσο πξέπεη λα αιιάμεη ε θνπιηνχξα ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ 

εξγάδνληαη ζηηο βηβιηνζήθεο πξνθεηκέλνπ λα απνδερηνχλ ηηο αιιαγέο σο πξφθιεζε 

θαη φρη σο απεηιή. 

Έιιεηςε θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο. Ζ επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο 

νιηθήο πνηφηεηαο ζηηο βηβιηνζήθεο εμαξηάηαη απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

απαζρνινχληαη ζε απηή. Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ αηνκηθή κάζεζε. Ζ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη σο λννηξνπία θαη ζηε κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή δσή ησλ 

αηφκσλ. Σν γεγνλφο απηφ έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ νιηθή πνηφηεηα θαη ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ θαιείηαη λα ιχζεη. ην ρψξν ησλ βηβιηνζεθψλ ην 

πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ζπλεξγαηηθφηεηαο είλαη πην έληνλν πξσηίζησο γηαηί ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ε εξγαζία ηνπ ελφο εμαξηάηαη απφ ηελ εξγαζία ηνπ άιινπ. 

Η ζέζε θαη ν ξφινο ηεο Βηβιηνζήθεο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Παξφιν πνπ ε χπαξμε 

βηβιηνζεθψλ  ζηελ ειιεληθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζεσξείηαη δεδνκέλε, ε ζέζε ηεο 
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ζηνλ νξγαληζκφ είλαη ππνβαζκηζκέλε. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη αθελφο ζηελ δνκή 

ηεο εθπαίδεπζεο ε νπνία δελ έρεη ζπλδέζεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηελ έξεπλα 

θαη ηηο βηβιηνζήθεο θαη αθεηέξνπζηελ αδπλακία ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ λα αλαδείμνπλ  

ηνλ επηζηεκνληθφ ηνπο θιάδν. Απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη ε εμίζσζε 

ηεο βηβιηνζήθεο κε ηηο ππφινηπεο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ησλ ηδξπκάησλ θαη ε 

απνθνπή ηεο απφ ην εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ησλ  Α.Δ.Η..  

Ο δηεπζπληήο ηεο βηβιηνζήθεο νθείιεη κε ηηο δξάζεηο ηνπ λα αλαδείμεη ην ξφιν ηεο 

θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηεο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο. Οη 

πξνζπάζεηέο ηνπ πξέπεη λα έρνπλ απνδέθηεο ηφζν ην πξνζσπηθφ ηεο βηβιηνζήθεο φζν 

θαη ηελ ππφινηπε αθαδεκατθή θνηλφηεηα.  

Οη βηβιηνζήθεο σο θέληξα ηεθκεξίσζεο θαη πιεξνθφξεζεο κπνξεί λα ζπκβάιινπλ 

νπζηαζηηθά ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ ησλ 

ηδξπκάησλ. Δπηπιένλ ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πφινο έιμεο αμηφινγσλ 

εξεπλεηψλ. 

Η έιιεηςε πφξσλ. Ο παξνρή επηζηεκνληθήο πιεξνθνξίαο έρεη πςειφ θφζηνο. Ζ 

αθαδεκατθή θνηλφηεηα ζπλήζσο δελ αληηιακβάλεηαη ην κέγεζνο ηεο δαπάλεο. Γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ρξεηάδεηαη ε δέζκεπζε 

πφξσλ απφ ηε δηνίθεζε ησλ ηδξπκάησλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απηή πξέπεη λα έρεη 

δηάξθεηα θαη λα γίλεηαη κε ζπλέπεηα.  

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε επηβάιιεη ηελ επηινγή ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο πνπ ζα 

πξνκεζεπηεί έλα ίδξπκα κε πνιχ απζηεξά θξηηήξηα, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη 

άζθνπε δηαξξνή θαη ζπαηάιε πφξσλ. Ζ νηθνλνκηθή ζηελφηεηα ζα κπνξνχζε λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη σο έλα θίιηξν θαιχηεξεο θαη ζηνρεπκέλεο επηινγήο ησλ πεγψλ 

πιεξνθφξεζεο κε νηθνλνκηθά θαη εξεπλεηηθά νθέιε.    

Οη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ πνηφηεηα. Ζ Harari (1993, p.58-60) 

πξνζδηνξίδεη ηελ πνηφηεηα σο «ηελ νινθιεξσκέλε εκπεηξία πνπ έρεη ν πειάηεο κε 

ηνλ θνξέα. Ζ πνηφηεηα είλαη ε επθνιία, ε θηιηθφηεηα, ν ελζνπζηαζκφο, ην ελδηαθέξνλ 

θαη ε ραξά πνπ ν θνξέαο πξνζθέξεη ζηνλ πειάηε». 

 ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ε πνηφηεηα αθνξά ζην κέγεζνο θαη ζηε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ ζπιινγψλ, ζηελ ηερληθή θαη εξεπλεηηθή ππνζηήξημε απφ ην 

πξνζσπηθφ, ζηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ θαζψο θαη ζηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
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Δπηπιένλ πνηφηεηα ζηηο βηβιηνζήθεο είλαη ε πξνζβαζηκφηεηά ηνπο απφ φιε ηελ 

αθαδεκατθή θνηλφηεηα, ε εχθνιε, γξήγνξε θαη αμηφπηζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο 

θαζψο θαη ε επειημία ηνπο ζηηο αιιαγέο θαη ζηελ εμέιημε. 

Ζ δηνίθεζε πξέπεη λα θξνληίζεη λα ππάξρεη θνηλή αληίιεςε σο πξνο ην ηη ζεσξεί 

πνηφηεηα. Πξέπεη λα επηδηψμεη θαη λα θαηαθέξεη λα θαηαζηήζεη ζαθείο ηνπο ζηφρνπο 

ηεο ππεξεζίαο πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρνπλ παξεξκελείεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε 

απνηπρία ηνπο. Πξνζσπηθέο επηινγέο θαη παξάιιειεο δξάζεηο δελ πξνσζνχλ ηελ 

πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο. 

Η δπζπηζηία ζηελ αμηνιφγεζε. Ζ αμηνιφγεζε ζην δεκφζην ηνκέα έρεη ζπλδπαζηεί 

κε ηελ ηηκσξία θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο ππεξεζίαο. Ζ παζνγέλεηα απηή επεξεάδεη θαη 

ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο. 

Ο θφβνο ηεο αμηνιφγεζεο εκπνδίδεη ηε ζπλερή απνηίκεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνπλ νη βηβιηνζήθεο. Οη δηνηθήζεηο ησλ βηβιηνζεθψλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο έξεπλαο θαη ηεο επηζηήκεο πξέπεη λα 

αλαβαζκίδνπλ θαη λα εληζρχνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Οη αιιαγέο απηέο δελ κπνξνχλ λα 

γίλνληαη απζαίξεηα αιιά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ χζηεξα απφ αμηνιφγεζε ησλ 

ππαξρνπζψλ ππεξεζηψλ θαη εθηίκεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ησλ λέσλ ππεξεζηψλ.  

Δπηπιένλ ε αμηνιφγεζε αθνξά άκεζα θαη ην πξνζσπηθφ ησλ βηβιηνζεθψλ. Οη 

βηβιηνζεθνλφκνη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηφο 

ηνπο πξέπεη λα αμηνινγνχληαη ζπλερψο γηα ηηο γλψζεηο ηνπο θαη θπξίσο γηα ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα καζαίλνπλ θαη λα ελαξκνλίδνληαη κε ηα λέα δεδνκέλα. Γηα ηνπο 

ππαιιήινπο ησλ βηβιηνζεθψλ πξέπεη λα έρεη πξνβιεθζεί απφ ηα ηδξχκαηα ε 

δπλαηφηεηα ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζήο ηνπο.  

Αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. Οη νξγαληζκνί ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα νξγαλσζηαθή 

θνπιηνχξα ε νπνία είλαη ην απνηέιεζκα πνιιψλ παξακέηξσλ (απνζηνιή νξγαληζκνχ, 

κνληέιν δηνίθεζεο) θαη έρεη δηακνξθσζεί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

Οπνηαζδήπνηε αιιαγή ζηελ θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ πξνθαιεί αλαζθάιεηα θαη 

θαρππνςία ζηα κέιε ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ επηβάιεη ηε ζσζηή νξγάλσζε ησλ 

αιιαγψλ θαη ηελ παξνρή επαξθνχο ρξφλνπ ζην πξνζσπηθφ πξνθεηκέλνπ λα 

αθνκνηψζεη ηηο αιιαγέο. Δπηπιένλ ε δηνίθεζε πξέπεη λα έρεη μεθάζαξνπο ζηφρνπο θαη 
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λα παξέρεη ζηνπο ππαιιήινπο ηελ εθπαίδεπζε θαη ηα κέζα γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο 

(StClair, 1997) 

Κφζηνο εθαξκνγήο ηεο πνηφηεηαο 

Σν θφζηνο ηεο πνηφηεηαο είλαη κεηξήζηκν θαη ππνινγίζηκν ζηε δηάξθεηα ηεο 

δεκηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο νη αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο.  

ηε βηβιηνγξαθία ζπλαληάκε δχν εξκελείεο ηνπ θφζηνπο πνηφηεηαο. Ζ πξψηε 

αλαθέξεηαη ζην «θφζηνο ηεο πνηφηεηαο» θαη ππνδειψλεη ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηελ θαθή πνηφηεηα θαη ε δεχηεξε αλαθέξεηαη ζηελ «θνζηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο» πνπ απνηειεί ηε κέζνδν κέηξεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο βειηίσζεο ηεο 

(Brekke and Franzin, 2007). 

Σηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ηηο απαζρνιεί ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα 

πξνζθέξνπλ αιιά θαη ην θφζηνο πνπ ζα έρνπλ αλ δελ θαηαθέξνπλ λα ηηο πξνζθέξνπλ.  

Σν θφζηνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ επεξεάδεηαη απφ κηα ζεηξά παξακέηξσλ 

φπσο: 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο. Ο ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο απνηειεί ην πξψην θαη 

ζεκαληηθφηεξν βήκα γηα ηε δεκηνπξγία πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζε κηα 

βηβιηνζήθε. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεηάδεηαη ε ζπκβνιή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

θαζψο θαη ε ζπλδξνκή εηδηθψλ επηζηεκφλσλ.  

εκαληηθή παξάκεηξνο ηνπ ζσζηνχ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ε βαζηά γλψζε 

ηνπ θνξέα, ησλ αλαγθψλ ηνπ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ. 

 Η εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ ζπλερήο θαη φρη επθαηξηαθή εθπαίδεπζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ βηβιηνζεθψλ ζπκβάιιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο 

ησλ λέσλ ππεξεζηψλ. Ο εθπαηδεπκέλνο ππάιιεινο είλαη πην αλνηρηφο ζηηο 

αιιαγέο, πην ηθαλφο θαη εππξνζάξκνζηνο.  

 Αλαλέσζε εμνπιηζκνχ. Ο ηερληθφο εμνπιηζκφο ηεο βηβιηνζήθεο 

(ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ζρεηηθφο εμνπιηζκφο) πξέπεη λα αλαλεψλεηαη 

θαη λα αληηθαζίζηαηαη ζπρλά. Σν θφζηνο αληηθαηάζηαζήο ηνπ κπνξεί λα 

θαληάδεη ζηηο δηνηθήζεηο ησλ ηδξπκάησλ κεγάιν αιιά ζηελ πξάμε κπνξνχλ λα 
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ην απνζβήζνπλ ζχληνκα κε ηελ ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ. 

 Η ζπλερήο αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ. Ζ ζπλερήο αμηνιφγεζε ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ε έγθπξε βειηίσζε ή αληηθαηάζηαζή ηνπο ζπκβάιιεη 

θαζνξηζηηθά ζηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο πνηφηεηαο.  

Ζ αμηνιφγεζε αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη, ζηνλ πιηθνηερληθφ 

εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη ε βηβιηνζήθε, ζηελ θαηαιιειφηεηα θαη απφδνζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ θαη 

βέβαηα ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη νη 

ρξήζηεο. 

Σν θφζηνο ηεο κε παξνρήο ή αζηνρίαο ησλ ππεξεζηψλ αλαιχεηαη ζε: 

 Δζσηεξηθφ θφζηνο αζηνρίαο. Σν εζσηεξηθφ θφζηνο αζηνρίαο κηαο 

αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο  πξνθχπηεη φηαλ νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη δελ 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηεο. Σν θφζηνο 

απηφ ην αληηιακβάλεηαη θαλείο ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο 

θαη γίλεηαη αηζζεηφ θπξίσο απφ ην πξνζσπηθφ θαη φρη απφ ην ρξήζηε.  

Οη ειιείςεηο ζε ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαζψο θαη ε πιεκκειήο ζπληήξεζε 

ηνπ ππάξρνληνο, ην κεησκέλν πξνζσπηθφ θαζψο θαη ε γξαθεηνθξαηία πνπ 

επηβξαδχλεη ηηο δηαδηθαζίεο ζην δεκφζην ηνκέα, πξνθαινχλ ηε δπζαξέζθεηα 

ηνπ πξνζσπηθνχ, ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπ θνχξαζε κε απνηέιεζκα λα κε 

ιακβάλεη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπ θαη λα κεηψλεηαη ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ γη’ απηήλ .  

 Δμσηεξηθφ θφζηνο αζηνρίαο. Σν εμσηεξηθφ θφζηνο αθνξά ζην θφζηνο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ αδπλακία θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ. Οη 

αλαγλψζηεο ζέινπλ γξήγνξε θαη έγθπξε εμππεξέηεζε, ε νπνία ζα θαιχπηεη 

ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπο. Σν θνηλφ ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ 

απνηειείηαη απφ άηνκα κε κέζν θαη πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, ησλ νπνίσλ νη 

πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο είλαη απμεκέλεο.  
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Ζ άζηνρε ή ειιηπήο εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ νδεγεί ζε απαμίσζε ηεο 

βηβιηνζήθεο, έθπησζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

ηειηθά ππνβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο. 

Ζ δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο είλαη ζεκαληηθή φρη κφλν 

σο κέζν εμνηθνλφκεζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ αιιά θπξίσο σο κέζν αλάπηπμεο θαη 

θαηαμίσζεο ησλ βηβιηνζεθψλ ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. 

Υακειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ απφ κηα βηβιηνζήθε ζεκαίλεη αδπλακία θάιπςεο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ηνπ θνηλνχ ηεο. Απφξξνηα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο είλαη ε 

απψιεηα ησλ ρξεζηψλ, ε κε ρξήζε ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ε κείσζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο.  
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Πξνεγνχκελε Έξεπλα ζην Θέκα 

Ζ δηεζλήο θαη εγρψξηα βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ 

ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο θαη ηε δηαδηθαζία αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζήο 

ηνπο είλαη πνιχ πινχζηα. εκαληηθέο είλαη θαη νη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη θαη ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε εγεζία ζηε 

δηνίθεζε ησλ βηβιηνζεθψλ. ηηο αλαθνξέο απηέο έρνπλ πξνζηεζεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα πνιιέο κειέηεο θαη άξζξα ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο. 

Σν πξψην άξζξν πξαγκαηεχεηαη ην ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ηεο Κέλπαο πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζεη λα αλαιάβεη ζέζεηο επζχλεο κε επηηπρία (Arita et. al., 2016). 

πγθεθξηκέλα, νη ζπγγξαθείο θαηαγξάθνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ησλ εγεηηθψλ 

ζηειερψλ θαη ηεο δηαδνρήο ηεο εγεζίαο ζηηο παλεπηζηεκηαθέο βηβιηνζήθεο, ηα νθέιε 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή ηελ ζηξαηεγηθή θαζψο θαη ηηο δηνηθεηηθέο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ζήκεξα.  

Ζ έξεπλα δηεμήρζε κεηαμχ ηπραίνπ δείγκαηνο εθαηφ παλεπηζηεκηαθψλ ππαιιήισλ κε 

πνιιά ρξφληα πξνυπεξεζίαο απφ 5 παλεπηζηεκηαθέο βηβιηνζήθεο ηεο Κέλπαο. Γηα ηε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα θαη έγηλαλ 

νκάδεο ζπδήηεζεο. 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο δηαδνρήο είλαη ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

αιιαγήο ηνπ απαζρνιεί ην κάλαηδκελη ησλ νξγαληζκψλ. ηφρνο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ν εληνπηζκφο ησλ ελ δπλάκεη εγεηηθψλ ζηειερψλ, ε 

θαηαγξαθή ησλ γλψζεψλ ηνπο θαζψο θαη ηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα εληζρχζνπλ κε 

θαηάξηηζε. Δπηπιένλ κέξηκλα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ε θαζνδήγεζε θαη 

ελζάξξπλζε ησλ ππαιιήισλ πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα λα αλαιάβνπλ 

ζέζεηο επζχλεο ηελ θαηάιιειε ψξα. 

Ζ πξαθηηθή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δηαδνρήο είλαη δηαδεδνκέλε ζηηο ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο. Μέξηκλα ησλ εηαηξηψλ είλαη ε ζπλέρεηα ζηε δηνίθεζε αλεμάξηεηα απφ 

ηα άηνκα πνπ εγνχληαη. εκαληηθέο ηξάπεδεο θαη εηαηξίεο ζηελ Κέλπα θξνληίδνπλ λα 

εηνηκάζνπλ ηα ζηειέρε πνπ είλαη θαηάιιεια γηα λα αλαιάβνπλ δηεπζπληηθέο ζέζεηο 

πξηλ ιήμεηε ζεηεία ησλ πξνεγνχκελσλ ππεπζχλσλ.  
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Ζ ίδηα πξαθηηθή αθνινπζείηαη θαη απφ ηηο ηδησηηθέο βηβιηνζήθεο ζηελ Κέλπα, νη 

νπνίεο πνιιέο θνξέο αληηκεηψπηζαλ ζην παξειζφλ ηελ μαθληθή απνρψξεζε ελφο 

βηβιηνζεθνλφκνπ ή ελφο δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο. Σελ μαθληθή απνρψξεζε 

βηβιηνζεθνλφκσλ πνπ θαηείραλ ζέζεηο ππεπζχλνπ αληηκεηψπηζαλ επίζεο θαη αξθεηά 

παλεπηζηήκηα ζηελ Κέλπα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σελ θαηάζηαζε απηή φκσο δελ 

κπφξεζαλ λα ηε δηαρεηξηζηνχλ εχθνια ιφγσ ηεο έιιεηςεο πξνγξακκαηηζκνχ 

δηαδνρήο.  

Ζ έξεπλα έδεημε φηη ε αδπλακία απηή κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηε δεκηνπξγία 

εξγαζηεξίσλ εθπαίδεπζεο λέσλ εγεηηθψλ ζηειερψλ ζηηο παλεπηζηεκηαθέο 

βηβιηνζήθεο. Ήδε θάπνηα παλεπηζηήκηα ζηε Κέλπα έρνπλ πηνζεηήζεη απηή ηελ 

πνιηηηθή θαη ηελ έρνπλ εληάμεη ζην πξφγξακκα αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηνπο. 

Δπηπιένλ, ε έξεπλα επηζήκαλε φηη αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην δπλακηθφ 

πξνζσπηθφ ηα νπνίν εθπαηδεχηεθε δελ είρε ηεξαξρηθή εμέιημε, είρε θέξδνο απφ ηελ 

εθπαίδεπζε πνπ παξαθνινχζεζε. Μεξηθά απφ ηα νθέιε ησλ βηβιηνζεθψλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο δηαδνρήο ηεο εγεζίαο είλαη: 

 Γηεπθνιχλεηαη ε εζσηεξηθή αληηθαηάζηαζε  

 Απμάλεηαη ην αλζξψπηλν θεθάιαην 

• Δληζρχεηαη ην εζηθφ ησλ εξγαδνκέλσλ 

• Βνεζά ζηελ απνθπγή κείσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

• Γεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα ζηαδηνδξνκία 

• Δπηηξέπεη ζηε βηβιηνζήθε λα δηαηεξήζεη ηνπο ηαιαληνχρνπο ππαιιήινπο 

• Δπηηξέπεη ζηε βηβιηνζήθε λα πξνζειθχζεη ηαιαληνχρνπο ππαιιήινπο 

• Βνεζά ηε βηβιηνζήθε λα πξνεηνηκαζηεί γηα ηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο 

• Γηεπθνιχλεη ηε κεηαθνξά γλψζεο 

• Διέγρεη ην θφζηνο ησλ αιιαγψλ  

• Δμνηθνλνκεί ρξφλν θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο  

• Γηεπθνιχλεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνηξνθηψλ 

• Απμάλεη ηηο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

Ζ εθαξκνγή ηεο δξάζεο έρεη θαη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη: 
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 Ζ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηηο βηβιηνζήθεο 

 Ζ εμηζνξξφπεζε ησλ θηινδνμηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ κε εθείλεο ηεο βηβιηνζήθεο 

 Ζ έιιεηςε θαζνξηζκέλεο πνιηηηθήο γηα ηε δηαδνρή ηεο δηνίθεζεο ζηηο 

βηβιηνζήθεο  

Γηα ηελ επηηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ πξέπεη λα 

αθνινπζεζνχλ ηα παξαθάησ βήκαηα:  

 Να ζπζηαζεί κηα επηηξνπή ε νπνία ζα νξγαλψζεη ην πξφγξακκα. Ζ επηηξνπή 

απηή ζα απνηειείηαη απφ βηβιηνζεθνλφκνπο, ηνλ ππεχζπλν ηνπ ηκήκαηνο 

αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, έλαλ νηθνλνκνιφγν θαη έλαλ εθπξφζσπν 

ηεο δηνίθεζεο. 

 Να θαζνξηζηεί ε ζηξαηεγηθή ηεο βηβιηνζήθεο. Ζ ζηξαηεγηθή ζα πεξηιακβάλεη 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκεξηλψλ θαη κειινληηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο 

βηβιηνζήθεο.  

 Να εληνπηζηνχλ νη ζεκαληηθέο ζέζεηο ζε κηα βηβιηνζήθε, λα γίλεη πεξηγξαθή 

ησλ ζέζεσλ θαζψο θαη θαηάξηηζε ηεο ιίζηαο ησλ ππαιιήισλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ απηέο ηηο ζέζεηο.  

 Να θαηαγξαθνχλ νη δεμηφηεηεο ησλ πηζαλψλ ππνςεθίσλ θαη λα δηαπηζησζνχλ 

έπεηηα απφ ζπλέληεπμε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη νη θηινδνμίεο ηνπο. 

 Να αλαπηπρζεί έλα πξφγξακκα ελίζρπζεο ησλ δεμηνηήησλ ησλ κειινληηθψλ 

ζηειερψλ. Ο ειάρηζηνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα είλαη 

ηα δχν ρξφληα. 

 Ζ δηνίθεζε πξέπεη λα αμηνινγεί ζπλερψο ην πξφγξακκα θαη λα ην αλαζεσξεί 

θάζε θνξά πνπ δηαπηζηψλεη φηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ.  

πκπεξαζκαηηθά ε κειέηε επηζεκαίλεη φηη ελψ ζηηο πεξηζζφηεξεο αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο ηεο Κέλπαο ππάξρεη πνιηηηθή ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο, απηή φκσο δελ 

πεξηιακβάλεη πξφγξακκα δηαδνρήο ζηηο ζέζεηο επζχλεο. Δπηπιένλ ηνλίδεηαη φηη νη 

βηβιηνζήθεο πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα αθνχ δε ζα επηβαξπλζνχλ 

νηθνλνκηθά απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο, αληηζέησο κάιηζηα ζα εληζρπζνχλ θαη ζα 

αλαδείμνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο θαη ην ίδξπκά ηνπο. 

Σν επφκελν άξζξν αθνξά κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Colorado State 

University (CSU). Σν παλεπηζηήκην είρε ην 2003 28.000 θνηηεηέο, 119 άηνκα 

πξνζσπηθφ θαη δαπάλεο χςνπο 16 εθαη. δνιαξίσλ. Οη βηβιηνζήθεο απηνχ ηνπ 
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παλεπηζηήκηνπ ζηεξίδνπλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ, ηελ έξεπλα θαζψο θαη ηελ 

πξνβνιή ηνπ (Feldmann, Level and Liu, 2013). 

Σν 2008 ζην CSUL μεθίλεζε κηα κεηαβαηηθή πεξίνδνο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κία 

αλαδηνξγάλσζε ζηε δνκή ηεο βηβιηνζήθεο. Απηφ ζα γηλφηαλ κέζα απφ κηα αιιαγή 

ζηελ εγεζία ηεο βηβιηνζήθεο θαζψο θαη κε ηε δεκηνπξγία κηαο παλεπηζηεκηαθνχ 

επηπέδνπ βηβιηνζεθνλνκηθήο νκάδαο εξγαζίαο.  

Ζ βηβιηνζεθνλνκηθή νκάδα εξγαζίαο απφ ηα κέζα ηνπ 2008 έσο ηα κέζα ηνπ 2009 

ήηαλ ππεχζπλε γηα λα θάλεη ζπζηάζεηο ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο φπσο είλαη:  

 Γηαηχπσζε ησλ ζεκείσλ γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ην ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ 

βηβιηνζεθψλ θαη ησλ Σκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ CSU.  

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηηο ζπιινγέο ηεο 

βηβιηνζήθεο. 

 Γεκηνπξγία ησλ λέσλ κνληέισλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε πχιεο πιεξνθφξεζεο.  

 Αλάπηπμε ελφο κνληέινπ Μάζεζεο/ Πιεξνθφξεζεο.  

 Δπαλεμέηαζε ησλ θαιχηεξσλ κνληέισλ γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο βηβιηνζήθεο 

κε ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. 

Δθηφο απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο πξνζιήθζεθε έλαο εμσηεξηθφο ζχκβνπινο γηα λα 

εμεηάζεη θαη λα πξνηείλεη ηηο ξνέο εξγαζίαο θαη γηα λα θάλεη άιιεο ζπζηάζεηο πξνο ην 

CSUL θαη ηε βηβιηνζεθνλνκηθή νκάδα εξγαζίαο. Ζ βηβιηνζεθνλνκηθή νκάδα 

εξγαζίαο εληφπηζε κηα πξννδεπηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα επηηξέςεη ζηηο βηβιηνζήθεο 

ηνπ CSU λα αλαιάβνπλ εγεηηθφ ξφιν κεηαμχ ησλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Γηα λα εληνπίζνπλ πνηα ζηξαηεγηθή ζα εθαξκφζνπλ, έθαλαλ κηα SWOTαλάιπζε ηεο 

βηβιηνζήθεο. Ζ SWOTαλάιπζε είλαη έλα εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο, σζηφζν ηα ηειεπηαία ρξφληα πηνζεηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ 

ηηο βηβιηνζήθεο. 

Σν απνηέιεζκα φιε απηήο ηεο αλαδηάξζξσζεο ήηαλ λα αλαδεηήζεη ην πκβνχιην ησλ 

βηβιηνζεθψλ λένπο ηξφπνπο θαη επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνπηθνχο θαη 

εζληθνχο νξγαληζκνχο. Δπηπιένλ αμηνζεκείσηε αιιαγή ηεο αλαδηάξζξσζεο ήηαλ φηη 

έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ηψξα πξνεδξεχεη απηψλ ησλ 
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πξσηνβνπιηψλ. Ζ επηινγή απηψλ ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ έγηλε κε βάζε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε, ηηο δπλάκεηο θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο. 

Ο βηβιηνζεθνλφκνο Harper θαη ε Corrall, θαζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο 

βηβιηνζεθνλνκίαο θαη ζπζηεκάησλ ηεο πιεξνθφξεζεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Pittsburgh, 

αζρνιείηαη κε ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο βξεηαληθέο αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο(Harper and Corrall, 2011). 

Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην εηζήιζε ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009. Οη 

αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο δέρηεθαλ πεξηθνπέο απφ ηελ αξρή ηεο θξίζεο. Σν γεγνλφο 

απηφ νθείιεηαη ζηελ άκεζε εμάξηεζε ησλ βξεηαληθψλ παλεπηζηεκίσλ απφ ηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο θαζψο θαη απφ ηε κείσζε ησλ 

εζφδσλ ηεο αγγιηθήο βηνκεραλίαο. Πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηελ Αγγιία ζηεξίδνπλ 

νηθνλνκηθά ηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά παλεπηζηήκηα. Ζ κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο 

επέθεξε θαη ηε κείσζε ησλ ρξεκάησλ πνπ πξφζθεξαλ ζηα παλεπηζηήκηα κε ηε κνξθή 

ρνξεγηψλ.  

Ζ έξεπλα ηεο θαζεγήηξηαο δηεμήρζε ην θαινθαίξη ηνπ 2009, ζηελ αξρή ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαη αζρνιήζεθε κε ηηο επηπηψζεηο ηεο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

ησλ βηβιηνζεθψλ, ζηε δνκή ησλ ππεξεζηψλ, ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπιινγψλ θαη ζηελ 

πξνκήζεηα ησλ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ, ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο (θπξίσο γηα ηε 

κείσζε ηνπ σξαξίνπ ηνπο) θαζψο θαη ζην κειινληηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο.  

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιάκβαλε εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπλεληεχμεηο 

απφ 12 δηεπζπληηθά ζηειέρε 5 παλεπηζηεκίσλ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε αξρηθά ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλδξνκψλ ησλ 

πεξηνδηθψλ πνπ ζπλέρηζαλ λα αλαλεψλνπλ. Δπηπιένλ ζην άξζξν επηζεκαίλεηαη ε 

ζηαζεξή δέζκεπζε ησλ βξεηαληθψλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο, θαζψο θαη ηνλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ησλ ρεηξηζκψλ ζην ζέκα πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ 

βηβιηνζεθψλ θαη ησλ ηδξπκάησλ.  

Ζ ηειεπηαία αλαθνξά αζρνιείηαη κε ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ πνιιψλ 

δηεπζπληψλ ειιεληθψλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 
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ησλ βηβιηνζεθψλ ηνπο ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (Βαδαίνπ θαη 

Κσζηαγηφιαο, 2013).  

Δπηπιένλ ζην θείκελν αλαθέξνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ θαη παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο πνπ έγηλε ζρεηηθά κε ην ζέκα. Δπίζεο γίλεηαη 

θαη ζχγθξηζε ηεο έξεπλαο κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο.  

ην πξψην κέξνο ηεο εηζήγεζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θαηάζηαζε ησλ αθαδεκατθψλ 

βηβιηνζεθψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Κνηλή 

δηαπίζησζε ησλ ζπγγξαθέσλ είλαη φηη νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο έρνπλ ππνζηεί 

κεηψζεηο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπο αθφκε θαη ζηηο 

νηθνλνκηθά ηζρπξέο ρψξεο. 

Οη πεξηθνπέο απηέο είλαη ηφζν έληνλεο θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηφζεο αιιαγέο ζηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ βηβιηνζεθψλ πνπ θαη κε ην πέξαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζα 

είλαη πνιχ δχζθνιε ε επηζηξνθή ηνπο ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε. 

Οη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ βηβιηνζεθψλ ή νη ζπλεξγαζίεο ησλ βηβιηνζεθψλ κε 

άιινπο θνξείο είλαη ζηελ παξνχζα θάζε ε πην αμηφπηζηε ιχζε ζην πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. Σα ζπλεξγαηηθά δίθηπα ζα βνεζήζνπλ ηηο βηβιηνζήθεο ηφζν ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο δπζθνιηψλ φζν θαη ζηελ αληαιιαγή 

ηερλνγλσζίαο θαη θαιψλ πξαθηηθψλ.  

Σέινο, ζηελ ελφηεηα απηή δηαπηζηψλεηαη ην γεγνλφο ηεο αχμεζεο ηνπ αλαγλσζηηθνχ 

θνηλνχ θαη ησλ αλαγθψλ πνπ απηφ έρεη. Οη ρξήζηεο ησλ βηβιηνζεθψλ δελ κπνξνχλ λα 

πξνκεζεπηνχλ ηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο κε δηθνχο ηνπο πφξνπο θαη γη’ απηφλ ην ιφγν 

επηζθέπηνληαη πην ζπρλά ηηο βηβιηνζήθεο.  

ηελ εηζήγεζε, επίζεο, παξνπζηάδεηαη κηα εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 

ηα κέζα Ηνπιίνπ 2013 έσο ηα ηέιε Απγνχζηνπ 2013 θαη είλαη βαζηζκέλε ζε ζρεηηθά 

πξφζθαηε έξεπλα πνπ έγηλε απφ ην University College of London. 

θνπφ ηεο έξεπλαο απνηειεί ε απνηχπσζε ησλ απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ ησλ 

αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ επηινγή ησλ 

αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ δελ έγηλε κε ηπραία θξηηήξηα. Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 
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πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ θαη απαληήζεσλ πνπ 

ζηάιζεθαλ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο.  

Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο απνηειείηαη απφ 20 αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο. Οη δηεπζπληέο 

παξάζεζαλ ηελ γλψκε ηνπο ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα:  

 Πνηέο είλαη νη εθηηκήζεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο ζηα 

επφκελα δχν ρξφληα;  

 Πνηέο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο 

ζεσξείηε δπζκελέζηεξεο σο πξνο ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ αθαδεκατθψλ 

ηδξπκάησλ;  

 χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ζαο πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ 

κεηψζεηο ησλ πφξσλ ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ;  

 χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ζαο πξφθεηηαη λα ζπγρσλεπζνχλ ή λα 

θαηαξγεζνχλ νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο; 

 Θεσξείηε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα απνηειεί θαη επθαηξία γηα ηηο 

αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο; 

 Ζ ιήςε απνθάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα ή θαη 

άιινπο παξάγνληεο;  

 Θεσξείηε φηη νη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ αθαδεκατθψλ ή θαη άιισλ εηδψλ 

βηβιηνζεθψλ δχλαληαη λα ζπλδξάκνπλ σο κέζνδνη αλάπηπμεο ελ κέζσ 

νηθνλνκηθήο θξίζεο; 

Ζ έξεπλα θαηέγξαςε ηηο δπζθνιίεο πνπ βηψλνπλ νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο θαζψο 

θαη ηελ απαηζηνδνμία ησλ δηεπζπληψλ γηα ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο θαη ηελ πξννπηηθή 

αλάθακςεο. Δπηπιένλ κε ηελ έξεπλα απηή επηβεβαηψζεθε ε αχμεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ 

βηβιηνζεθψλ θαη ησλ βηβιηνγξαθηθψλ ηνπο αλαγθψλ. Μφλε ιχζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ αλαγθψλ είλαη ε  δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ δηθηχσλ. 

Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηνπ θεηκέλνπ αθνξά ζηε ζχγθξηζε ηεο έξεπλαο θαη ζηε 

ζχλδεζή ηεο κε άιιεο έξεπλεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2009 απ’ ην Charleston Observatory θαη ζπκκεηείραλ 835 βηβιηνζήθεο 

ζε ζχλνιν 61 ρσξψλ αλά ηνλ θφζκν. ηελ αληίζηνηρε έξεπλα πνπ δηεμάρζεθε ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν ζπκκεηείραλ 20 απφ ηηο 37 αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο πνπ ππάξρνπλ. 
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Σα πξνβιήκαηα πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαη ζηηο δχν έξεπλεο, ζε δηαθνξεηηθή θιίκαθα 

βέβαηα, είλαη θνηλά θαη αληηθαηνπηξίδνπλ ηε δχζθνιε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην 

ρψξν ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ παγθνζκίσο. 

Κνηλή είλαη φκσο θαη ε αηζηνδνμία ησλ ππεπζχλσλ ησλ βηβιηνζεθψλ φηη ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ε πξνζήισζή ηνπο ζηνλ ζηφρν ηνπο, πνπ 

δελ είλαη άιινο απφ ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο αλαγλψζηεο, είλαη ε 

κφλεο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηά ηνπο. 
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Μειέηε Πεξίπησζεο 

Βηβιηνζήθε Α.Δ.Ι. Πεηξαηά Σ.Σ. 

ην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα εθαξκφζνπκε ην εξγαιείν ηεο 

Ηζνξξνπεκέλεο Κάξηαο Δπηδφζεσλ – Balanced Scorecard ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Α.Δ.Η. 

Πεηξαηά Σ.Σ.  

Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ Α.Δ.Η. Πεηξαηά Σ.Σ. ππάγεηαη ζην Σκήκα Δθδφζεσλ θαη 

Βηβιηνζήθεο ηεο Γηεχζπλζεο πληνληζκνχ πνπδψλ θαη πνπδαζηηθήο Μέξηκλαο. Ωο 

ππεξεζία ππάξρεη απφ ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Α.Δ.Η. Πεηξαηά Σ.Σ. ην 1983.  

ην ρψξν πνπ ζηεγάδεηαη ζήκεξα κεηαθέξζεθε ην 2006. Σα ηκήκαηα ηεο βηβιηνζήθεο 

αλαπηχζζνληαη ζε ηξία επίπεδα. ην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ βξίζθεηαη ην βηβιηνζηάζην 

κε 16.000 ηίηινπο βηβιίσλ (πεξίπνπ 39.600 αληίηππα), ε αίζνπζα πξφζβαζεο ζην 

internet κε 28 ππνινγηζηέο, ην γξαθείν εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ θαζψο θαη ηα 

γξαθεία ηνπ πξνζσπηθνχ. ην δεχηεξν επίπεδν ππάξρεη ε ππεξεζία  δηαλνκήο ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ ζπγγξακκάησλ (ΔΤΓΟΞΟ) θαη ε αίζνπζα εθκάζεζεο μέλσλ 

γισζζψλ. ην ηειεπηαίν πάησκα βξίζθεηαη ην αλαγλσζηήξην, ε ζπιινγή ησλ 

πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ (215 ηίηινη πεξηνδηθψλ), ε ζπιινγή ησλ δηπισκαηηθψλ 

εξγαζηψλ θαζψο θαη ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ. Σν ζχλνιν ηνπ πιηθνχ ηεο βηβιηνζήθεο 

είλαη απηνκαηνπνηεκέλν θαη πξνζβάζηκν απφ ηνπο αλαγλψζηεο.  

ηε βηβιηνζήθε εξγάδνληαη δέθα άηνκα. Οθηψ απφ απηνχο είλαη πηπρηνχρνη 

βηβιηνζεθνλφκνη, έλαο είλαη εηδηθφο πιεξνθνξηθήο θαη έλαο δηνηθεηηθφο ππάιιεινο. 

Ζ βηβιηνζήθε ηνπ Α.Δ.Η. Πεηξαηά Σ.Σ. ζπκκεηέρεη ζε φια ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο 

δξάζεηο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ηεο ρψξαο θαη 

ζπλεηζθέξεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ ηδξχκαηνο πξνζθέξνληαο ηηο 

πιεξνθνξηαθέο ηεο ππεξεζίεο.  

Όξακά καο είλαη ε βηβιηνζήθε λα αλαπηπρζεί πάλσ ζηνλ άμνλα θαηλνηνκία θαη 

εμσζηξέθεηα πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε θαξδηά ηεο εθπαηδεπηηθήο, επηζηεκνληθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο δσήο ηνπ Α.Δ.Η. Πεηξαηά Σ.Σ. 
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Βηβιηνζήθε Α.Δ.Η. Πεηξαηά Σ.Σ. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ νξάκαηνο 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ γεληθνχο ζηφρνπο: 

 Δημιουργία νζων υπηρεςιϊν 

 Συμμετοχή ςε ςυνεργατικά δίκτυα βιβλιοθηκϊν 

 Συνεργαςία με τα μεταπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν του ιδρφματοσ  

 Σφνδεςη των υπηρεςιϊν τησ με την εκπαιδευτική διαδικαςία  

 Ανάπτυξη πολιτιςτικϊν δράςεων με την ςυμμετοχή μελϊν ΕΠ και φοιτητϊν 

 Προςζλκυςη χορηγιϊν 

 Αφξηςη τησ επιςκεψιμότητασ 
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S.W.O.T. Αλάιπζε 

 

Strengths – Γπλαηά εκεία Weaknesses – Αδχλαηα εκεία 

 Δπαξθέο πξνζσπηθφ 

 Δμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 

απμεκέλσλ πξνζφλησλ  

 χγρξνλν θηήξην 

 Απηνκαηνπνηεκέλεο ππεξεζίεο  

 Πνιιέο θαη πνηνηηθέο ππεξεζίεο 

 

 Υακειφο πξνυπνινγηζκφο 

 Παιαηφο ειεθηξνληθφο 

εμνπιηζκφο  

 Έιιεηςε θνλδπιίσλ γηα 

ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

 Μεησκέλε ζπλεξγαζία κε ην ΔΠ – 

κεησκέλε ζπκκεηνρή ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

 Υακειή πξνβνιή ηνπ έξγνπ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

 

Opportunities – Δπθαηξίεο Threats – Απεηιέο 

 πκκεηνρή ζε ζπλεξγαηηθά 

δίθηπα 

 πκκεηνρή ζε επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ 

 πλεξγαζία κε ηα κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ ηδξχκαηνο  

 Αλάπηπμε ηεο έξεπλαο απφ ην 

ίδξπκα 

 Αλαβάζκηζε ηεο Σερλνινγηθήο 

Δθπαίδεπζεο  

 

 πγρψλεπζε ηδξπκάησλ θαη 

ππεξεζηψλ 

 Υακεινί πξνυπνινγηζκνί ησλ 

ηδξπκάησλ  

 Μεησκέλν ελδηαθέξνλ απφ ην 

αξκφδην Τπνπξγείν ηα ηηο 

βηβιηνζήθεο 

 Έιιεηςε αλαγλσζηηθήο 

θνπιηνχξαο απφ ηνπο θνηηεηέο 

 Υακειά επίπεδα έξεπλαο ζηα 

ηδξχκαηα  
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Γπλαηά εκεία  

Δπαξθέο πξνζσπηθφ. Ζ βηβιηνζήθε ηνπ Α.Δ.Η. Πεηξαηά Σ.Σ. ζηειερψλεηαη απφ νθηψ 

βηβιηνζεθνλφκνπο, έλαλ πηπρηνχρν πιεξνθνξηθήο θαη έλαλ δηνηθεηηθφ ππάιιειν. Σν 

πξνζσπηθφ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν απφ απηφ πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηεζλή 

βηβιηνζεθνλνκηθά πξφηππα, ζεσξείηαη σζηφζν επαξθέο γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα.  

Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ιφγσ ηνπ δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαζψο 

θαη ησλ πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ρξεηάδεηαη λα 

απαζρνινχλ πνιιά άηνκα. Ζ βηβιηνζήθε ηνπ Α.Δ.Η. Πεηξαηά Σ.Σ. θαιχπηεη απηή ηελ 

αλάγθε ηθαλνπνηεηηθά.  

Δμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ απμεκέλσλ πξνζφλησλ. Σν ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ 

είλαη πηπρηνχρνη αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηέζζεξα άηνκα απφ απηά 

έρνπλ θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηνπο ππαιιήινπο 

ηεο βηβιηνζήθεο γλσζηηθά επαξθείο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμεκέλεο 

αλάγθεο ηφζν ηνπ ρψξνπ ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ηεο πιεξνθφξεζεο φζν θαη ηεο 

θνηλφηεηαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη αθνχ ν αθαδεκατθφο ρψξνο απαηηεί εμεηδίθεπζε 

θαη πνιπεπίπεδε γλψζε. 

χγρξνλν θηίξην. Σν θηίξην πνπ ζηεγάδεηαη ζήκεξα ε βηβιηνζήθε είλαη επξχρσξν θαη 

ζχγρξνλν. Οη ρψξνη ηνπ είλαη επαξθείο θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο 

πνιππιεζνχο θνηλφηεηαο πνπ εμππεξεηεί. Δπηπιένλ νη ρψξνη ηεο βηβιηνζήθεο ηεο 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα, ππφ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, λα αλαπηχμεη λέεο 

ππεξεζίεο. 

Απηνκαηνπνηεκέλεο ππεξεζίεο. Σν ζχλνιν ηνπ πιηθνχ είλαη απηνκαηνπνηεκέλν 

ζχκθσλα κε ηα δηεζλή βηβιηνζεθνλνκηθά πξφηππα θαη πξνζβάζηκν απφ ηνπο 

αλαγλψζηεο. Σν γεγνλφο απηφ δηεπθνιχλεη ηνπο ρξήζηεο αθνχ έρνπλ γξήγνξε 

πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξηαθέο πεγέο. Δπηπιένλ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηε 

βηβιηνγξαθηθή ηνπο έξεπλα απφ ην ρψξν ηνπο εθφζνλ ν θαηάινγνο ηεο βηβιηνζήθεο 

είλαη αλνηρηήο πξφζβαζεο. 

Πνιιέο θαη πνηνηηθέο ππεξεζίεο. Ζ βηβιηνζήθε ηνπ Α.Δ.Η. Πεηξαηά Σ.Σ. έρεη 

θαηνξζψζεη λα πξνζθέξεη ζηνπο αλαγλψζηεο ηεο πνιιέο ππεξεζίεο. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο αλαγλσξίδεηαη ηφζν απφ ηνπο θνηηεηέο φζν 

θαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη.  
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Ο δηαδαλεηζκφο ησλ βηβιίσλ, ε παξνρή αζχξκαηνπ internet, ε εθπαίδεπζε ησλ 

ρξεζηψλ ζηηο κεζφδνπο βηβιηνγξαθηθήο αλαδήηεζεο, ην ηδξπκαηηθφ απνζεηήξην 

θαζψο θαη ε δηαλνκή παλεπηζηεκηαθψλ ζπγγξακκάησλ είλαη κεξηθέο απφ ηηο πνιιέο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. ηφρνο ηεο βηβιηνζήθεο είλαη ε ζπλερήο ελίζρπζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο θαζψο θαη ε πξνζζήθε λέσλ. 

Αδχλαηα εκεία 

Υακειφο πξνυπνινγηζκφο. Οη δαπάλεο γηα ηελ παηδεία κεηψζεθαλ δξακαηηθά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Οη πξνυπνινγηζκνί ησλ βηβιηνζεθψλ 

είραλ επίζεο θζίλνπζα πνξεία θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ππήξμαλ θαη κεδεληθνί. Ο 

πξνυπνινγηζκφο ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Α.Δ.Η. Πεηξαηά Σ.Σ. θηλήζεθε ζε αληίζηνηρα 

επίπεδα κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ 

ζπιινγψλ ηεο. 

Παιαηφο ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο. Ζ κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε είρε 

σο απνηέιεζκα θαη ηελ αδπλακία αλαλέσζεο θαη αλαβάζκηζεο  ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη ησλ ινηπψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ηεο βηβιηνζήθεο. Ο ππάξρσλ 

εμνπιηζκφο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηεο βηβιηνζήθεο.  

Έιιεηςε θνλδπιίσλ γηα ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Σν λέν θηίξην ηεο 

βηβιηνζήθεο κπνξεί λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο αιιά 

ρξεηάδεηαη απμεκέλα θνλδχιηα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζή ηνπ. Λφγσ ηεο 

παξνχζαο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ε αληαπφθξηζε ζε απηέο ηηο αλάγθεο 

αληηκεησπίδεη ζνβαξέο δπζθνιίεο.  

Μεησκέλε ζπλεξγαζία κε ην ΔΠ – κεησκέλε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Οη βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε βηβιηνζήθε ζηα 

κέιε ΔΠ  πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψζνπλ ηα καζήκαηα ηνπο είλαη πνιιέο. Παξφια απηά 

παξαηεξείηαη κεησκέλε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ΔΠ θαη ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζην 

ζηάδην ηεο βηβιηνγξαθηθήο θάιπςεο ησλ καζεκάησλ. 

Δπθαηξίεο  

πκκεηνρή ζε ζπλεξγαηηθά δίθηπα. Οη βηβιηνζήθεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

ζπλεξγαηηθά δίθηπα ζηα πξφηππα ησλ αληίζηνηρσλ δηθηχσλ πνπ ππάξρνπλ ζην 

εμσηεξηθφ. Βαζηθνί εηαίξνη απηψλ ησλ δηθηχσλ είλαη νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο. 

ηφρνο ηνπο είλαη ε αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο, ε παξνρή επηπιένλ ππεξεζηψλ ζηνπο 
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αλαγλψζηεο ηνπο θαη βέβαηα ε νηθνλνκηθή ηνπο ζπλεξγαζία πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ θαινχληαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ.  

πκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ  ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζήο ηνπ. Ζ 

επξσπατθή έλσζε δίλεη ηελ επθαηξία ζε πνιιέο επαγγεικαηηθέο θαη επηζηεκνληθέο 

νκάδεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη επηκνξθψζεηο. Οη 

βηβιηνζεθνλφκνη έρνπλ ηελ επθαηξία λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο 

επξσπατθέο εμειίμεηο ζην ρψξν ησλ βηβιηνζεθψλ, εθκεηαιιεπφκελνη ηε δπλαηφηεηα 

πνπ ηνπο δίλεηαη. 

πλεξγαζία κε ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ ηδξχκαηνο. Σα κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ αλαπηχζζνληαη δπλακηθά ζην ίδξπκα. Ζ ζηελφηεξε 

ζπλεξγαζία ηεο βηβιηνζήθεο κε απηά ζα δηεπθνιχλεη ηηο ζπνπδέο ησλ θνηηεηψλ θαη 

ζα ηνλψζεη ην θχξνο ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηνπ ηδξχκαηνο. 

Αλάπηπμε ηεο έξεπλαο απφ ην ίδξπκα. Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο εληζρχνληαη θαη 

απνθηνχλ ηδηαίηεξν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ ζηα ηδξχκαηα πνπ δηεμάγεηαη έξεπλα. Ζ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ρξεηάδεηαη έληνλε βηβιηνγξαθηθή ζηήξημε θαη ε βηβιηνζήθε 

είλαη ππεχζπλε γηα απηφ. Ζ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο απφ ην ίδξπκα απνηειεί επθαηξία 

θαη πξφθιεζε γηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ ηδξχκαηνο.  

Αλαβάζκηζε ηεο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο. Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα επηβεβαηψλεη ηελ αλνδηθή ηεο πνξεία. Δπηπιένλ ε 

αληαπφθξηζε ησλ επαγγεικάησλ πνπ θαιχπηεη ε ηερληθή εθπαίδεπζε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο εληζρχεη ηελ αηζηνδνμία γηα ηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμή ηεο. Ζ βηβιηνζήθε 

ελφο ηδξχκαηνο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα σθειεζεί απφ απηήλ ηε 

ζπγθπξία θαη λα αλαπηχμεη δξάζεηο θαη ππεξεζίεο γηα ηελ ελίζρπζή ηεο.     

Απεηιέο  

πγρψλεπζε ηδξπκάησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ ελδερφκελε ζπγρψλεπζε ηδξπκάησλ ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπλεπάγεηαη θαη ζπγρψλεπζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Ζ 

εμέιημε απηή απνηειεί απεηιή γηα ηε βηβιηνζήθε κηα θαη ε ππάξρνπζα απηνλνκία ηεο, 

ηεο εμαζθαιίδεη ηελ επειημία ηεο δηνίθεζή ηεο.  



73 

 

Δπηπιένλ νη ππεξεζίεο θαη ην χθνο ηεο βηβιηνζήθεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζηηο 

αλάγθεο ησλ ηκεκάησλ πνπ θαιχπηεη. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζα ζεκαηνδνήζεη 

κεγάιεο αιιαγέο θαη δχζθνιε πξνζαξκνγή. 

Υακεινί πξνυπνινγηζκνί ησλ ηδξπκάησλ. Οη ρακεινί πξνυπνινγηζκνί ησλ 

ηδξπκάησλ, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ επαξθνχλ λα θαιχςνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο 

ηνπο αλάγθεο, δελ ηνπο επηηξέπνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ βηβιηνζεθψλ.  

Ζ πξνκήζεηα ησλ βηβιίσλ, νη ζπλδξνκέο ησλ πεξηνδηθψλ  θαη ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 

έρνπλ πςειφ θφζηνο ην νπνίν, πιένλ, δελ κπνξεί λα θαιπθζεί.  

Με ηελ ππάξρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ε βησζηκφηεηα ησλ βηβιηνζεθψλ 

απαζρνιεί έληνλα ηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα.    

Μεησκέλν ελδηαθέξνλ απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν γηα ηηο βηβιηνζήθεο. Σν 

Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα κεηψζεη 

ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πξνρψξεζε ζε δξαζηηθέο πεξηθνπέο 

ησλ δαπαλψλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο.  

ηα πιαίζηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ειαρηζηνπνίεζε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ 

βηβιηνζεθψλ θαη δηέθνςε ηε ζπλέρηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

πεξηνδηθψλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ. Σα εξγαιεία απηά απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ηεο 

βηβιηνζεθνλνκηθήο εξγαζίαο κηαο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο θαη ε ζπλέρηζή ηνπο 

ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε.  

Έιιεηςε αλαγλσζηηθήο θνπιηνχξαο απφ ηνπο θνηηεηέο. Με ην πέξαο ησλ ρξφλσλ 

παξαηεξείηαη κείσζε ηεο αλαγλσζηηθήο θνπιηνχξαο ησλ λέσλ. Οη ιφγνη είλαη πνιινί 

θαη ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηε δνκή ηεο πξνζθεξφκελεο εθπαίδεπζεο φζν θαη κε 

θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά αίηηα.  

Απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη ε κείσζε ησλ ζπζηεκαηηθψλ θαη 

ζπλεηδεηνπνηεκέλσλ αλαγλσζηψλ κε φ,ηη απηφ ζεκαίλεη γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

έξεπλα θαη βέβαηα γηα ηηο βηβιηνζήθεο.  

Υακειά επίπεδα έξεπλαο ζηα ηδξχκαηα. Σν Α.Δ.Η. Πεηξαηά Σ.Σ. δελ έρεη αλαπηχμεη 

ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα αλάινγα κε ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν θαη ηελ ελ γέλεη 

παξνπζία ηνπ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο ρψξαο. Ζ κεησκέλε έξεπλα αθαηξεί 
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απφ ηε βηβιηνζήθε ην θίλεηξν γηα λέεο ππεξεζίεο πςειφηεξνπ επηζηεκνληθνχ 

ελδηαθέξνληνο. 

Μειεηψληαο θαλείο ηε SWOT αλάιπζε ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Α.Δ.Η. Πεηξαηά Σ.Σ. 

νδεγείηαη ζηηο αθφινπζεο ζηξαηεγηθέο επηινγέο: 

 Γεκηνπξγία ζπλεξγαζηψλ κε ηηο ζρνιέο ηνπ ηδξχκαηνο αμηνπνηψληαο ην 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ πνηνηηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ έρεη ε βηβιηνζήθε.  

 Πξνβνιή ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ έξγνπ ηεο βηβιηνζήθεο ζηνρεχνληαο ζηελ 

αχμεζε ησλ ρξεζηψλ ηεο θαη ζηε ζπκκεηνρή ηεο ζε ζπλεξγαηηθά δίθηπα. 

 ηελφηεξε ζπλεξγαζία κε ηε δηνίθεζε ηνπ Α.Δ.Η. Πεηξαηά Σ.Σ. ζηνρεχνληαο 

ζηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο 

βηβιηνζήθεο. 

 Αλάπηπμε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο θαη εμσζηξέθεηαο ηεο βηβιηνζήθεο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγαζηεί κε φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο ζπλεξγάηεο 

ζηνρεχνληαο ζε πνιιαπιά νθέιε (νηθνλνκηθά θαη κε). 
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ηξαηεγηθφο ράξηεο 

 

Πηπρή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή 

 

 

Πηπρή 

σθεινπκέλσλ 

 

 

 

 

Πηπρή εζσηεξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ 

 

 

 

Πηπρή αλάπηπμεο 

θαη θαηλνηνκίαο 

Δλαιιαθηηθέο πεγέο 

εζφδσλ 

Πξνζέιθπζε ρνξεγψλ 

Αχμεζε πξνυπνινγηζκνχ Δλίζρπζε απφ ηα 

κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα 

πλεξγαζία κε ηνπο 

απνθνίηνπο 

Ηθαλνπνίεζε θνηηεηψλ 

πλεξγαζία κε ηα κεηαπηπρηαθά 

πλεξγαζία κε ηα ηκήκαηα 

Αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ηεο 

βηβ/θεο απφ ηε δηνίθεζε  

Αμηνπνίεζε 

ππνδνκψλ 

Παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ 

ππεξεζηψλ ζηνπο ρξήζηεο 

Οξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ δξάζεσλ 

πκκεηνρή ζε δίθηπα 

βηβιηνζεθψλ 

Γηαξθήο θαηάξηηζε 

ππαιιήισλ 

Γξάζεηο πξνβνιήο ησλ ππεξεζηψλ 

ηεο βηβιηνζήθεο 

Γηεξεχλεζε βηβιηνγξαθηθψλ 

αλαγθψλ ρξεζηψλ 

πλεξγαζίεο - εμσζηξέθεηα 

Αλαβάζκηζε πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο 
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πλδέζεηο ηξαηεγηθνχ Υάξηε 

Πηπρή Αλάπηπμεο θαη Καηλνηνκίαο  

Γηαξθήο Καηάξηηζε Τπαιιήισλ Ηθαλνπνίεζε Φνηηεηψλ      (πηπρή 

σθεινπκέλσλ) 

Μφλν θαιά θαηαξηηζκέλνη  βηβιηνζεθνλφκνη κπνξνχλ 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ 

πλεξγαζία κε ηα Μεηαπηπρηαθά                      

(πηπρή σθεινπκέλσλ) 

Να δηεπθνιχλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ ζηα 

κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ ηδξχκαηνο 

πλεξγαζία κε ηα Σκήκαηα  

(πηπρή σθεινπκέλσλ) 

Οξγάλσζε απφ ηα Σκήκαηα επηκνξθψζεσλ ζε 

αληηθείκελα πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο ππαιιήινπο (μέλεο 

γιψζζεο, πιεξνθνξηθή θιπ.) 

Γξάζεηο Πξνβνιήο ησλ 

Τπεξεζηψλ ηεο Βηβιηνζήθεο 

Πξνζέιθπζε Υνξεγψλ (πηπρή 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ) 

Ζ πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηεο βηβιηνζήθεο ζα ζπλεηζθέξεη 

ζηελ πξνζέιθπζε ρνξεγηψλ, θπξίσο απφ θνξείο θαη 

επηρεηξήζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαζψο θαη απφ ηνλ 

θχθιν ησλ απνθνίησλ ηνπ ηδξχκαηνο 

Αλαγλψξηζε ηνπ Έξγνπ ηεο 

Βηβιηνζήθεο απφ ηε Γηνίθεζε      

(πηπρή σθεινπκέλσλ) 

Οη δξάζεηο πνπ πξνβάινπλ ην έξγν ηεο βηβιηνζήθεο 

ζπκβάινπλ ζηελ ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο γηα ην έξγν 

πνπ επηηειείηαη απφ απηήλ. Ζ δνπιεηά πνπ ζπληειείηαη 

ζηε βηβιηνζήθε είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα 

πξνζεγγίζεη θαλείο ηε δηνίθεζε θαη λα θεξδίζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ηεο 

πλεξγαζία κε ηα Μεηαπηπρηαθά                      

(πηπρή σθεινπκέλσλ) 

Ζ ελεκέξσζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρεη ε βηβιηνζήθε ηνπ ηδξχκαηνο 

θαζψο θαη ε δεκηνπξγία εηδηθψλ μελαγήζεσλ γηα απηνχο 

ζα πξνβάιιεη ην έξγν ηεο βηβιηνζήθεο θαη ζα εληζρχζεη 

ην θχξνο ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

Γηεξεχλεζε Βηβιηνγξαθηθψλ 

Αλαγθψλ Υξεζηψλ 

Ηθαλνπνίεζε Φνηηεηψλ      (πηπρή 

σθεινπκέλσλ) 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ είλαη πξσηαξρηθφο ζηφρνο 

ηεο βηβιηνζήθεο. Ζ ζπλερήο δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ 

ηνπο ζεσξείηαη αλαγθαία 

Αλαγλψξηζε ηνπ Έξγνπ ηεο 

Βηβιηνζήθεο απφ ηε Γηνίθεζε      

(πηπρή σθεινπκέλσλ) 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ  ησλ  θνηηεηψλ είλαη 

πξσηαξρηθή κέξηκλα ηεο δηνίθεζεο. Οη ππεξεζίεο πνπ 

εμππεξεηνχλ απηέο ηηο αλάγθεο αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

επηδίσμή ηεο 

πλεξγαζίεο – Δμσζηξέθεηα  Πξνζέιθπζε Υνξεγψλ (πηπρή 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ) 

Οη ζπλεξγαζίεο ηεο βηβιηνζήθεο κε ηνπηθνχο θνξείο θαη 

επηρεηξήζεηο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζέιθπζε 

ρνξεγηψλ 

πκκεηνρή ζε Γίθηπα Βηβιηνζεθψλ   

(πηπρή εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ) 

Ζ βηβιηνζήθε πξέπεη λα επηδηψμεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε 

δίθηπα βηβιηνζεθψλ  

Αλαβάζκηζε Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο 

Ηθαλνπνίεζε Φνηηεηψλ      (πηπρή 

σθεινπκέλσλ) 

Οη ππεξεζίεο ησλ βηβιηνζεθψλ είλαη 

απηνκαηνπνηεκέλεο. Ζ αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ηεο ζπζηήκαηνο είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο 
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πλδέζεηο ηξαηεγηθνχ Υάξηε 

Πηπρή Δζσηεξηθψλ Γηαδηθαζηψλ 

Αμηνπνίεζε Τπνδνκψλ  Ηθαλνπνίεζε Φνηηεηψλ      (πηπρή 

σθεινπκέλσλ) 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ ηεο βηβιηνζήθεο γηα  ηε 

δεκηνπξγία ρψξνπ ζπλεξγαζηψλ ησλ θνηηεηψλ θαζψο 

θαη εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ θαη ζα απμήζεη 

ηηο ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο 

Οξγάλσζε Πνιηηηζηηθψλ θαη 

Δπηζηεκνληθψλ Γξάζεσλ(πηπρή 

εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ) 

Ζ ρξήζε ησλ ππνδνκψλ ηεο βηβιηνζήθεο γηα 

πνιηηηζηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξάζεηο απφ ηελ 

αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαη ηελ  ηνπηθή θνηλσλία ζα 

απμήζεη ηελ επηζθεςηκφηεηα ηεο βηβιηνζήθεο θαη ζα 

πξνβάιιεη ην έξγν ηεο 

πκκεηνρή ζε Γίθηπα Βηβιηνζεθψλ     

(πηπρή εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ) 

Ζ ρξήζε ησλ ππνδνκψλ ηεο βηβιηνζήθεο γηα ηε 

θηινμελία ησλ ζπλαληήζεσλ ησλ ζπλεξγαηηθψλ δηθηχσλ 

ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο βηβιηνζήθεο γηα 

έληαμή ηεο ζε απηά  θαη  ζα πξνβάιεη  ηφζν ηελ ίδηα φζν 

θαη ην ίδξπκα 

Παξνρή Δμαηνκηθεπκέλσλ 

Τπεξεζηψλ ζηνπο Υξήζηεο 

Ηθαλνπνίεζε Φνηηεηψλ      (πηπρή 

σθεινπκέλσλ) 

Ζ δεκηνπξγία ππεξεζηψλ πνπ ζα απεπζχλνληαη ζε 

θνηηεηέο ΑΜΔΑ θαη κεηαλάζηεο πξέπεη λα είλαη ζηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο βηβιηνζήθεο 

πλεξγαζία κε ηα Σκήκαηα (πηπρή 

σθεινπκέλσλ) 

Ζ ζπλεξγαζία κε ην ΔΠ ησλ ηκεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζνχλ εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο νη νπνίεο ζα 

απεπζχλνληαη ζε θνηηεηέο ζπγθεθξηκέλνπ 

επηζηεκνληθνχ αληηθείκελνπ ζα ζπκβάιιεη ηφζν ζηελ 

πξνψζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ θνηηεηψλ 

φζν θαη ζηε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία ησλ ηκεκάησλ κε ηε 

βηβιηνζήθε 

πλεξγαζία κε ηα Μεηαπηπρηαθά                      

(πηπρή σθεινπκέλσλ) 

Ζ νξγάλσζε πιεξνθνξηαθψλ καζεκάησλ γηα ηα 

κεηαπηπρηαθά ζα δηεπθνιχλεη ηνπο θνηηεηέο ζηηο 

ζπνπδέο ηνπο θαη ζα απμήζεη ην θνηλφ ηεο βηβιηνζήθεο 

Οξγάλσζε Πνιηηηζηηθψλ θαη 

Δπηζηεκνληθψλ Γξάζεσλ                       

Ηθαλνπνίεζε Φνηηεηψλ      (πηπρή 

σθεινπκέλσλ) 

Ζ βηβιηνζήθε κε ηηο πνιηηηζηηθέο θαη επηζηεκνληθέο 

εθδειψζεηο ζα έξζεη ζε επαθή κε ηελ παλεπηζηεκηαθή 

θνηλφηεηα 

Πξνζέιθπζε Υνξεγψλ (πηπρή 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ) 

Ζ ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη ηδηψηεο γηα ηελ 

ζπλδηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ 

εθδειψζεσλ ζα βνεζήζεη ζηελ νηθνλνκηθή θάιπςε 

απηψλ 

πκκεηνρή ζε Γίθηπα 

Βηβιηνζεθψλ  

Ηθαλνπνίεζε Φνηηεηψλ      (πηπρή 

σθεινπκέλσλ) 

Οη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ βηβιηνζεθψλ γίλνληαη πάληα 

κε ζηφρν ηελ πξνζθνξά θαιχηεξσλ θαη πεξηζζφηεξσλ 

ππεξεζηψλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο 

Αλαγλψξηζε ηνπ Έξγνπ ηεο 

Βηβιηνζήθεο απφ ηε Γηνίθεζε      

(πηπρή σθεινπκέλσλ) 

Οη ζπλεξγαζίεο ησλ βηβιηνζεθψλ κφλν νθέιε κπνξνχλ 

λα απνθέξνπλ ζε απηέο θαη ηα ηδξχκαηά ηνπο 
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πλδέζεηο ηξαηεγηθνχ Υάξηε 

Πηπρή Ωθεινπκέλσλ 

Ηθαλνπνίεζε Φνηηεηψλ Αλαγλψξηζε ηνπ Έξγνπ ηεο 

Βηβιηνζήθεο απφ ηε Γηνίθεζε      

(πηπρή σθεινπκέλσλ) 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο 

βηβιηνζήθεο εληζρχεη ηε ζέζε ηεο ζην ίδξπκα 

πλεξγαζία κε ηα Σκήκαηα                      

(πηπρή σθεινπκέλσλ) 

Ζ ζπλεξγαζία ησλ Σκεκάησλ κε ηε βηβιηνζήθε εληζρχεη 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη πξνσζεί ηελ έξεπλα 

Αχμεζε Πξνυπνινγηζκνχ            

(πηπρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ) 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο 

ζηφρνο ηεο βηβιηνζήθεο. Ζ εθπιήξσζε απηνχ ηνπ 

ζθνπνχ ηεο επηηξέπεη λα δηεθδηθεί αχμεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

πλεξγαζία κε ηνπο Απνθνίηνπο Πξνζέιθπζε Υνξεγψλ (πηπρή 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ) 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο,  απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο ηνπο 

θαζηζηά έπεηηα απφ ηελ απνθνίηεζή ηνπο ελ δπλάκεη 

ππνζηεξηθηέο θαη ρνξεγνχο ηεο 

Αλαγλψξηζε ηνπ Έξγνπ ηεο 

Βηβιηνζήθεο απφ ηε Γηνίθεζε      

(πηπρή σθεινπκέλσλ) 

Οη δξάζεηο πνπ πξνβάινπλ ην έξγν ηεο βηβιηνζήθεο 

ζπκβάινπλ ζηελ ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο γηα ην έξγν 

πνπ επηηειείηαη απφ απηήλ. Ζ δνπιεηά πνπ ζπληειείηαη 

ζηε βηβιηνζήθε είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα 

πξνζεγγίζεη θαλείο ηε δηνίθεζε θαη λα θεξδίζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ηεο 

Δλαιιαθηηθέο Πεγέο Δζφδσλ                

(πηπρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ) 

Ζ βηβιηνζήθε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ππεξεζίεο γηα 

ηνπο απφθνηηνπο ηνπ ηδξχκαηνο  κε ρξέσζε. Ζ έθδνζε 

θάξηαο κέινπο ηεο βηβιηνζήθεο κε εηήζηα ζπλδξνκή γηα 

ηνπο απφθνηηνπο ηνπ ηδξχκαηνο είλαη κηα απφ ηηο 

ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί 

πλεξγαζία κε ηα Μεηαπηπρηαθά Πξνζέιθπζε Υνξεγψλ                 

(πηπρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ) 

Αξθεηνί θνηηεηέο ησλ κεηαπηπρηαθψλ είλαη 

θαηαμησκέλνη επαγγεικαηίεο θαη ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ πνηθηινηξφπσο ζηε βηβιηνζήθε 

Δλίζρπζε απφ ηα Μεηαπηπρηαθά 

Πξνγξάκκαηα                                 

(πηπρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ) 

Σηο ππεξεζίεο ηεο  βηβιηνζήθεο ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπζηεκαηηθά νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο. Ζ αγνξά 

βηβιίσλ απφ ηα κεηαπηπρηαθά θαη ε ρνξήγεζή ηνπο ζηε 

βηβιηνζήθε εληζρχεη θαη ηνπο δχν αθνχ εκπινπηίδεηαη ε 

ζπιινγή ηεο βηβιηνζήθεο θαη  ζηεξίδνληαη 

βηβιηνγξαθηθά ηα καζήκαηα 

πλεξγαζία κε ηα Σκήκαηα  Ηθαλνπνίεζε Φνηηεηψλ      (πηπρή 

σθεινπκέλσλ) 

Οη ζπλεξγαζία ηεο βηβιηνζήθεο κε ηνπηθνχο θνξείο θαη 

επηρεηξήζεηο ζα ζπκβάιεη ζηελ πξνζέιθπζε ρνξεγηψλ 

Δλαιιαθηηθέο Πεγέο Δζφδσλ                

(πηπρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ) 

Ζ απφ θνηλνχ έληαμε ησλ Σκεκάησλ θαη ηεο 

βηβιηνζήθεο ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα ζα κπνξνχζε 

λα απνθέξεη πνιχηηκα έζνδα θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο  

Αλαγλψξηζε ηνπ Έξγνπ ηεο 

Βηβιηνζήθεο απφ ηε Γηνίθεζε       

Αχμεζε Πξνυπνινγηζκνχ           

(πηπρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ) 

Ζ ηθαλνπνίεζε ηεο δηνίθεζεο απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηεο βηβιηνζήθεο κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζε αχμεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη γηα απηήλ 
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πλδέζεηο ηξαηεγηθνχ Υάξηε 

Πηπρή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Αχμεζε Πξνυπνινγηζκνχ Πξνζέιθπζε Υνξεγψλ                  

(πηπρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ)  

Οη ρνξεγίεο πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ε βηβιηνζήθε ζα 

εληζρχζνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Δλαιιαθηηθέο Πεγέο Δζφδσλ  (πηπρή 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ) 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο βηβιηνζήθεο ζε επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα θαη ζπλεξγαζίεο  ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

νηθνλνκηθή ελίζρπζή ηεο 

Δλίζρπζε απφ ηα Μεηαπηπρηαθά 

Πξνγξάκκαηα                            

(πηπρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ)  

Ο εκπινπηηζκφο ηεο βηβιηνζήθεο κε ζχγρξνλε 

βηβιηνγξαθία είλαη κηα κνξθή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο  
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Πηπρή Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Αληηθεηκεληθφο 

θνπφο 

Μέηξα ηφρνο Γξάζεηο 1 Γξάζεηο 2 Γξάζεηο 3 

Πξνζέιθπζε 

Υνξεγψλ 

Μέγεζνο  

ρνξεγηψλ 

Δλίζρπζε 

εζφδσλ 

Δπηθνηλσλία κε 

ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο 

Δπηθνηλσλία κε θνηλσθειή 

ηδξχκαηα 

Δπηθνηλσλία κε απνθνίηνπο 

Αχμεζε 

Πξνυπνινγηζκνχ 

Δηήζην 

πνζνζηφ 

αχμεζήο ηνπ 

Αλάπηπμε 

βηβιηνζήθεο 

Δπαθέο κε ηε 

δηνίθεζε 

Δμνξζνινγηζκφο ησλ 

δαπαλψλ 

 

Δλαιιαθηηθέο 

Πεγέο Δζφδσλ 

Όςνο εζφδσλ Δλίζρπζε 

εζφδσλ 

Αλαδήηεζε 

επξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ 

Γεκηνπξγία ππεξεζηψλ κε 

ρξέσζε 

 

Δλίζρπζε απφ ηα 

Μεηαπηπρηαθά 

Πξνγξάκκαηα 

Αξηζκφο 

πξνζθηήζεσλ 

Δκπινπηηζκφο 

ζπιινγήο 

Δπαθέο κε ηνπο 

ππεχζπλνπο ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ 
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Πηπρή Ωθεινπκέλσλ 

Αληηθεηκεληθφο 

θνπφο 

Μέηξα ηφρνο Γξάζεηο 1 Γξάζεηο 2 Γξάζεηο 3 

πλεξγαζία κε ηνπο 

απνθνίηνπο 

Αληαπφθξηζε 

απνθνίησλ 

Αχμεζε εζφδσλ Υξήζε ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο 

Γεκηνπξγία ππεξεζηψλ 

γηα απηή ηελ θαηεγνξία 

ησλ ρξεζηψλ 

Δλεκέξσζε ησλ λέσλ 

πηπρηνχρσλ γηα ηε 

δξάζε 

Ιθαλνπνίεζε 

θνηηεηψλ 

Αξηζκφο αλαγλσζηψλ Αχμεζε 

επηζθεςηκφηεηαο 

Δλίζρπζε ησλ 

ππεξεζηψλ 

Μαζήκαηα 

πιεξνθνξηαθήο 

παηδείαο 

 

πλεξγαζία κε ηα 

κεηαπηπρηαθά 

Αληαπφθξηζε 

κεηαπηπρηαθψλ 

Αχμεζε πξνζθηήζεσλ 

θαη επηζθεςηκφηεηαο 

Δλεκέξσζε ησλ 

ππεπζχλσλ ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο 

Μαζήκαηα 

πιεξνθνξηαθήο 

παηδείαο ζηνπο 

κεηαπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο 

 

πλεξγαζία κε ηα 

ηκήκαηα 

Αληαπφθξηζε ηκεκάησλ Αχμεζε 

επηζθεςηκφηεηαο 

Δλεκέξσζε ησλ 

ηκεκάησλ γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο 

ρεδηαζκφο δξάζεσλ 

γηα θάζε ηκήκα 

 

Αλαγλψξηζε ηνπ 

έξγνπ ηεο βηβιηνζήθεο 

απφ ηε δηνίθεζε 

Αχμεζε δαπαλψλ γηα ηε 

βηβιηνζήθε 

Αχμεζε 

πξνυπνινγηζκνχ 

Δλεκέξσζε ηεο 

δηνίθεζεο γηα ηηο 

δξάζεηο ηεο 

βηβιηνζήθεο 
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Πηπρή Δζσηεξηθψλ Γηαδηθαζηψλ 

Αληηθεηκεληθφο 

θνπφο 

Μέηξα ηφρνο Γξάζεηο 1 Γξάζεηο 2 Γξάζεηο 3 

Αμηνπνίεζε 

Τπνδνκψλ 

Βαζκφο  αμηνπνίεζεο Γεκηνπξγία λέσλ 

ππεξεζηψλ 

Αλαδήηεζε θαιψλ 

πξαθηηθψλ απφ 

βηβιηνζήθεο εληφο θαη 

εθηφο Διιάδαο 

Έξεπλα γηα ηε 

δηεξεχλεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ 

αλαγλσζηψλ 

 

Παξνρή 

Δμαηνκηθεπκέλσλ 

Τπεξεζηψλ ζηνπο 

Υξήζηεο 

Βαζκφο θάιπςεο ησλ 

αλαγθψλ 

Κάιπςε ησλ αλαγθψλ 

φισλ ησλ ρξεζηψλ 

Καηαγξαθή ησλ 

νκάδσλ πνπ 

ρξεηάδνληαη 

εμαηνκηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο 

Γεκηνπξγία ησλ 

ππεξεζηψλ θαη 

εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζε απηέο 

Πξνβνιή ησλ λέσλ 

ππεξεζηψλ 

Οξγάλσζε 

Πνιηηηζηηθψλ θαη 

Δπηζηεκνληθψλ 

Γξάζεσλ 

Ο αξηζκφο ησλ 

εθδειψζεσλ 

Πξνβνιή ηεο 

βηβιηνζήθεο, αχμεζε 

ρξεζηψλ 

Γηεξεχλεζε ησλ 

πνιηηηζηηθψλ επηινγψλ 

ηεο αθαδεκατθήο 

θνηλφηεηαο 

Αλαδήηεζε 

ζπλεξγαζηψλ εληφο θαη 

εθηφο ηνπ ηδξχκαηνο 

Οξγάλσζε θαη πξνβνιή 

ησλ εθδειψζεσλ 

πκκεηνρή ζε Γίθηπα 

Βηβιηνζεθψλ 

Οη ζπλεξγαζίεο Αχμεζε ησλ 

ππεξεζηψλ, θνηλή 

αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ 

Δθδήισζε 

ελδηαθέξνληνο γηα ηα 

δίθηπα πνπ επηζπκνχκε 

λα ζπκκεηάζρνπκε 

Δλεκέξσζε ηεο 

δηνίθεζεο γηα ην ζθνπφ 

ηεο ζπλεξγαζίαο 
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Πηπρή Αλάπηπμεο θαη Καηλνηνκίαο 

Αληηθεηκεληθφο 

θνπφο 

Μέηξα ηφρνο Γξάζεηο 1 Γξάζεηο 2 Γξάζεηο 3 

Γηαξθήο Καηάξηηζε 

Τπαιιήισλ 

πρλφηεηα ζπκκεηνρήο 

ησλ ππαιιήισλ ζε 

επηκνξθψζεηο 

Καηαξηηζκέλνη 

ππάιιεινη 

πκκεηνρή ζε 

επηκνξθψζεηο ηνπ  

ΔΚΓΓΑ 

Δπηκνξθψζεηο πνπ ζα 

νξγαλσζνχλ απφ ην 

ίδξπκα 

πκκεηνρή ζε ζπλέδξηα 

θαη ζεκηλάξηα 

Γξάζεηο Πξνβνιήο 

ησλ Τπεξεζηψλ ηεο 

Βηβιηνζήθεο 

Αξηζκφο δξάζεσλ πνπ 

ζα νξγαλσζνχλ 

Αχμεζε ηεο 

επηζθεςηκφηεηαο 

Υξήζε κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

Γηνξγάλσζε εκεξίδσλ 

ζρεηηθέο κε ηηο 

ππεξεζίεο ηεο 

βηβιηνζήθεο 

Γηνξγάλσζε 

μελαγήζεσλ ζηνπο 

ρψξνπο ηεο 

βηβιηνζήθεο 

Γηεξεχλεζε 

Βηβιηνγξαθηθψλ 

Αλαγθψλ Υξεζηψλ 

Αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ 

πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηελ έξεπλα 

Βειηίσζε ησλ 

ππεξεζηψλ 

Οξγάλσζε αλνηρηψλ 

ζπδεηήζεσλ κε ηνπο 

θνηηεηέο κε ζέκα ηηο 

βηβιηνγξαθηθέο ηνπο 

αλάγθεο 

πκπιήξσζε ζρεηηθψλ 

εξσηεκαηνινγίσλ απφ 

ηνπο θνηηεηέο θαη ην 

ΔΠ 

 

Αλαβάζκηζε 

Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο 

Αλαβάζκηζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ 

Δλίζρπζε ησλ 

βηβιηνγξαθηθψλ 

αλαδεηήζεσλ 

πλεξγαζία κε ηελ 

εηαηξεία πνπ 

ππνζηεξίδεη ην 

ζχζηεκα 

  

πλεξγαζίεο – 

Δμσζηξέθεηα 

Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ Πξνβνιή ηεο 

βηβιηνζήθεο θαη ηνπ 

ηδξχκαηνο 

πλεξγαζίεο κε 

βηβιηνζήθεο θαη θνξείο 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

πλεξγαζίεο κε ηηο 

βηβιηνζήθεο ησλ 

φκνξσλ ηδξπκάησλ 

Γηνξγάλσζε open day 

θαη bazaar βηβιίσλ γηα 

ηελ πξνβνιή ηεο 

βηβιηνζήθεο 
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Απφ ηηο ζπλδέζεηο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ράξηε πξνθχπηεη ε ηειηθή κνξθή ηνπ 

Balanced Scorecard ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Α.Δ.Ι. Πεηξαηά Σ.Σ.. Η ζηξαηεγηθή 

ζηνρεχεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ αξρηθνχ καο νξάκαηνο. 

Balanced Scorecard 

 

  

Πηπρή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 

 

Αχμεζε Πξνυπνινγηζκνχ 

 

Γσξεέο ζε εμνπιηζκφ, 

εκπινπηηζκφο ζπιινγήο    

Πηπρή Ωθεινπκέλσλ  

Ιθαλνπνίεζε ησλ Αλαγλσζηψλ 

 

Δλίζρπζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο 

 

ηελφηεξε πλεξγαζία κε ηηο 

ρνιέο θαη ηε Γηνίθεζε  

 

 

 

ηξαηεγηθή  

Πηπρή Δζσηεξηθψλ Γηαδηθαζηψλ 

Αχμεζε ηεο Δπηζθεςηκφηεηαο  

 

Βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο 

Βηβιηνζήθεο 

 

Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο  

Πηπρή Αλάπηπμεο θαη 

Καηλνηνκίαο  

Άλνηγκα ηεο Βηβιηνζήθεο ζηελ 

Αθαδεκατθή Κνηλφηεηα 

 

Καηαξηηζκέλν Πξνζσπηθφ 

 

 Τςειφ επίπεδν Τπεξεζηψλ  
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Πιενλεθηήκαηα 

Balanced Scorecard 

 

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί εληζρχεη 

ηε ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθφκελσλ 

ππεξεζηψλ  

Ο ζπλδπαζκφο ησλ ηεζζάξσλ πηπρψλ 

πνπ πεξηιακβάλεη ην Balance 

Scorecard εμαζθαιίδεη ηελ επηηπρία 

θαη ησλ πην δχζθνισλ ζηφρσλ 

Απνηππψλεη ηελ πιήξε εηθφλα ηνπ 

θνξέα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην εξγαιείν,  

βνεζψληαο ηνλ κε ηνλ ηξφπν απηφ λα 

πινπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

Αλαδεηθλχεη ηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ζε έλαλ θνξέα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεηνλεθηήκαηα  

Balanced Scorecard 

 

Γηα ηελ επηηπρία ηνπ Balance 

Scorecard πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ 

πνιιέο ππεξεζίεο 

Υξεηάδεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα, 

δνπιεηά θαη θνηλφ φξακα απφ ην 

ζχλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ 

πξνυπνζέηεη ηελ ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζε ηεο δηνίθεζεο 

Ζ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο είλαη 

ρξνλνβφξα  

Δίλαη πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία 
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Πξνβιεκαηηζκνί 

Με αθνξκή ηα θείκελα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο 

αιιά θαη ιφγσ ηεο πνιπεηνχο εξγαζίαο κνπ ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο 

πξνέθπςαλ νη αθφινπζνη πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε 

δηπισκαηηθή.  

 Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη δηακνξθψζεη εμαηξεηηθά δπζκελείο ζπλζήθεο ηφζν 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ βηβιηνζεθψλ φζν θαη ζηε ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ηίζεηαη ινηπφλ ην εξψηεκα 

πψο ζα δηαρεηξηζηνχκε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνπο ιηγνζηνχο πφξνπο 

πνπ έρνπκε, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα.  

ε απηήλ ηε δηαδηθαζία ε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο κπνξεί λα καο δψζεη ηηο 

ιχζεηο πνπ επηδεηνχκε. Ζ ζηξνθή ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ αλαγλσζηψλ 

καο, ρσξίο ηηο ππεξβνιέο ηνπ παξειζφληνο, ζα θάλεη νπζηαζηηθφηεξε ηε 

ζπλεηζθνξά καο. Οη ππεξεζίεο ησλ βηβιηνζεθψλ ζα πξέπεη λα είλαη 

ζηνρεπκέλεο θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θνηλνχ 

ζην νπνίν απεπζχλνληαη. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθεχγνπκε ηελ άζθνπε ρξήζε 

ησλ πφξσλ καο. Δπηπιένλ νη βηβιηνζήθεο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ζπλεξγαζίεο 

γηα ηελ παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ εληφο ηνπ ηδξχκαηφο ηνπο. Ζ πξαθηηθή 

ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ πνπ αθνινπζήζεθε ζην παξειζφλ δελ απέδσζε 

πάληα ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα.  

Δπνκέλσο ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε, δνπιεηά ησλ δηνηθήζεσλ ησλ 

βηβιηνζεθψλ είλαη ε κεηαηξνπή ηεο θξίζεο ζε επθαηξία γηα αιιαγέο, 

θαηλνηνκίεο θαη ζπλεξγαζίεο. 

 Σν ζέκα ησλ αιιαγψλ αιιά θαη ηεο εγεζίαο ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο 

απαζρνιεί πνιχ ηνπο εηδηθνχο ηνπ ρψξνπ. Δθηελήο αλαθνξά ζρεηηθά κε ην 

ζέκα γίλεηαη ηφζν ζηε βηβιηνγξαθία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο φζν θαη ζε απηή απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο, θπξίσο ηηο αθξηθαληθέο. Σν 

γεγνλφο απηφ δείρλεη φηη έρεη αλαγλσξηζηεί εμίζνπ απφ φινπο ε αλάγθε γηα 

αιιαγέο ζηε δνκή ησλ νξγαληζκψλ θαη ν θαηαιπηηθφο ξφινο ηεο εγεζίαο ζηελ 

επηηπρία απηψλ. 
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Δπηπιένλ νη δεκφζηνη θνξείο, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, έρνπλ 

εηζάγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο ηηο πξαθηηθέο θαη ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί. 

ηε ρψξα καο απηή ε κεζνδνινγία δε ρξεζηκνπνηείηαη. Ζ δεκφζηα δηνίθεζε 

ιεηηνπξγεί κε φξνπο θαη δηαδηθαζίεο πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ. Ζ αιιαγή 

απηήο ηεο θαηάζηαζεο πξέπεη λα απνηειέζεη γηα ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο 

ηελ πξφθιεζε ζηελ νπνία θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ. 

 Σέινο, ηίζεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο αλ κπνξεί θαλείο λα αληηκεησπίζεη κφλνο 

ηνπ ηηο πξνθιήζεηο ή αλ ηνπ είλαη απαξαίηεηεο νη ζπλεξγαζίεο. Σα μέλα θαη 

ειιεληθά παξαδείγκαηα έρνπλ απνδείμεη φηη νη ζπλεξγαζίεο, ηα ζπλεξγαηηθά 

δίθηπα δίλνπλ απάληεζε ζηελ αληηκεηψπηζε πνιιψλ ζεκάησλ πνπ θαινχληαη 

λα ιχζνπλ νη βηβιηνζήθεο. Οη ζπλεξγαζίεο απηέο κπνξεί λα έρνπλ πνιιέο 

κνξθέο θαη λα πξνέξρνληαη απφ ρψξνπο εληφο θαη εθηφο ησλ ηδξπκάησλ.  

Σν δεηνχκελν γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ ζπλεξγαζηψλ είλαη πφζν 

απνθαζηζκέλεο είλαη νη εγεζίεο ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ησλ ηδξπκάησλ γηα λα 

ηηο δεκηνπξγήζνπλ. Πάλησο ην Σξίγσλν ησλ Ναπηηιηαθψλ Βηβιηνζεθψλ θαη 

ην Γίθηπν ησλ Οηθνλνκηθψλ Βηβιηνζεθψλ απέδεημαλ φηη ηα ζπλεξγαηηθά 

δίθηπα ησλ βηβιηνζεθψλ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ θαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν 

παξά ηελ έιιεηςε παξάδνζεο ζηε ζπλεξγαηηθή θνπιηνχξα. 
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πκπεξάζκαηα 

Μειεηψληαο ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο ζηνπο νξγαληζκνχο, δηαπίζησζα 

φηη ε βησζηκφηεηα ησλ νξγαληζκψλ εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ επειημίαο θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο πνπ δηαζέηνπλ.  

Ζ επειημία απηή αληηθαηνπηξίδεη ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε ηε δηνξαηηθφηεηα 

ηεο δηνίθεζεο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ, εθφζνλ νη ππεξεζίεο ζηε ρψξα καο ηαπηίδνληαη 

κε ηα πξφζσπα πνπ ηηο δηνηθνχλ.  

Δίλαη επνκέλσο επηινγή ε ζηαζηκφηεηα θαη ε αδξάλεηα ελφο νξγαληζκνχ απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ε δηνηθεηηθή επηζηήκε έρεη θξνληίζεη λα αλαπηχμεη ηα εξγαιεία θαη ηηο 

κεζφδνπο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε πεξίζηαζε φζν δχζθνιε θαη αλ 

είλαη. 

Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αληηκεησπίδνπλ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα, πνιιά απφ ηα νπνία θνπβαινχλ απφ ηελ πεξίνδν ηεο επεκεξίαο 

ηνπο. Ζ απνμέλσζή ηνπο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε εμίζσζή ηνπο κε ηηο 

ππφινηπεο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ησλ ηδξπκάησλ ηνπο, δείρλεη ηελ αδπλακία ηνπο λα 

αλαδείμνπλ ηνλ αθαδεκατθφ ραξαθηήξα ηνπο. Οη ιφγνη απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη 

πνιινί θαη ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηηο δηνηθήζεηο ηνπο θαη ηε δηάζεζή ηνπο γηα αιιαγή.  

ε φ,ηη αθνξά ηε βηβιηνζήθε ηνπ Α.Δ.Η. Πεηξαηά Σ.Σ. πνπ αλαθέξεηαη ζε απηή ηελ 

εξγαζία, νη ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαη δελ δηαθέξνπλ απφ απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ Balanced Scorecard πνπ εθαξκφζηεθε αιιά θαη απηέο πνπ 

πξνηείλεη ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία.  

Ζ εμσζηξέθεηα ηεο βηβιηνζήθεο θαη ε ζπλεξγαζία ηεο κε δπλάκεηο εληφο θαη εθηφο 

ηνπ ηδξχκαηνο είλαη ε κφλε ιχζε γηα ηελ εμέιημε ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ εθπιήξσζε 

ηνπ αθαδεκατθνχ ηεο ξφινπ.  

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο βηβιηνζήθεο κε ηηο ζρνιέο θαη ηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε θαη ε απφ θνηλνχ δξάζε ηνπο πξνθχπηεη ηφζν απφ ηε δηαζχλδεζε ησλ 

ηεζζάξσλ πηπρψλ ηνπ εξγαιείνπ ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο πνπ εθαξκφζηεθε  φζν θαη 

απφ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ έρεη θαη πξέπεη λα αληηκεησπίζεη.  

Ζ ζπζπείξσζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε απηφλ ην ζηξαηεγηθφ ζηφρν είλαη πξνο 

φθεινο φιεο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο.   
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