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Περίληψη  
 
 
Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών αποτελεί θέμα επιβίωσης για τις ακαδημαϊκές 

βιβλιοθήκες και μέσο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους. Σε περιόδους κρίσης 

και συνεχών αλλαγών η ανάγκη για αποτελεσματική ηγεσία μέσω της ποιότητας 

γίνεται πιο έντονη. Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι παρόλη την προσοχή που έχει 

δοθεί στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και πηγών από τις ακαδημαϊκές 

βιβλιοθήκες, σχετικά λιγότερη προσοχή έχει δοθεί στη συστηματική κατανόηση των 

διαδικασιών της ηγεσίας σε σχέση με τις προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης της 

ποιότητας. Στην παρούσα εργασία αφού γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

σχετικά με την ηγεσία και την ποιότητα στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες διερευνώνται 

με τη μέθοδο της συνέντευξης οι αντιλήψεις τόσο της Διεύθυνσης όσο και των 

υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την έννοια της 

αποτελεσματικής ηγεσίας. Η διεξαγόμενη έρευνα βασίστηκε στο πρώτο κριτήριο του 

Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM που αφορά στην Ηγεσία. Σε εθνικό 

επίπεδο δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια ανάλογη έρευνα στο χώρο των 

βιβλιοθηκών. Σκοπός της είναι η αξιολόγηση της απόδοσης της Ηγεσίας της 

Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το Μοντέλο EFQM αποδεικνύεται ένα 

εργαλείο κατάλληλο και χρήσιμο για βιβλιοθήκες. Μέσα από την εφαρμογή του 

επετεύχθη ο εντοπισμός τόσο των δυνατών σημείων της Ηγεσίας της Βιβλιοθήκης 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όσο και των σημείων που χρήζουν βελτίωσης. 
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Abstract 
 
 
Providing quality services is a matter of survival for academic libraries and a way to 

enhance their competitiveness. In times of crisis and of continuous changes the need 

for effective leadership through quality becomes more intense. As literature shows, 

despite the attention given to the quality of services and resources of academic 

libraries, relatively less attention has been given to the systematic understanding of 

the processes of leadership in relation to the efforts of continuous quality 

improvement. In this paper, the literature review on leadership and quality in 

academic libraries, follows a research been held using the method of interview on the 

perceptions of the concept of effective leadership of both the Director and the 

employees of University of Macedonia Library. The ongoing research was based on 

the first criterion of the EFQM Business Excellence Model on Leadership. In national 

level there has not been any similar research in the field of libraries. Its purpose is to 

evaluate the performance of the Leadership of University of Macedonia Library. The 

EFQM model proved to be an appropriate and useful tool for libraries. Through its 

application the strengths of Leadership of University of Macedonia Library and the 

points that need improvement are identified. 
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Εισαγωγή  
 
 
Στις συζητήσεις των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών είναι πολύ κοινό να ακούσει κανείς 

να γίνεται αναφορά για σύνθετους οργανισμούς, ανταγωνιστικό περιβάλλον, 

περιορισμένους πόρους, διαχείριση της αλλαγής, κουλτούρα αξιολόγησης, εξαιρετική 

ταχύτητα με την οποία ψηφιοποιούνται οι πληροφορίες και η γνώση, σύγκλιση και 

συνεργασία, ανασχεδιασμό και ανάθεση σε τρίτους, και πολλά άλλα θέματα που 

σχετίζονται με την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους και τη διαχείριση της 

πληροφορίας. Στόχος όλων αυτών η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών τόσο των μελών της ακαδημαϊκής 

κοινότητας όσο και της ευρύτερης κοινωνίας που εξυπηρετούν μέσα από τη 

δημιουργικότητα, την καινοτομία και την αφοσίωση στη συνεχή μάθηση. Έρευνες 

που αφορούν στην ποιότητα των βιβλιοθηκών εστιάζουν κυρίως στη μέτρηση της 

ικανοποίησης των «πελατών» και στον προσδιορισμό των αναγκών τους. Από τη 

βιβλιογραφία προκύπτει ότι παρόλη την προσοχή που έχει δοθεί στην ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και πηγών από τις βιβλιοθήκες, σχετικά λιγότερη προσοχή 

έχει δοθεί στη συστηματική κατανόηση των διαδικασιών της ηγεσίας σε σχέση με τις 

προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας. Ο ρόλος των βιβλιοθηκών και των 

επιστημόνων της πληροφόρησης συνεχώς διευρύνεται και οι υπεύθυνοι βιβλιοθηκών 

καλούνται να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες έτσι ώστε να ηγούνται και να 

διαχειρίζονται την αλλαγή πιο αποτελεσματικά. Η αποτελεσματική ηγεσία και η 

δέσμευσή της στις αρχές της ΔΟΠ θεωρείται απαραίτητο συστατικό στη βελτίωση 

της ποιότητας. Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών αποτελεί θέμα επιβίωσης για τις 

βιβλιοθήκες και μέσο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους και σε περιόδους 

κρίσης και συνεχών αλλαγών η ανάγκη για αποτελεσματική ηγεσία μέσω της 

ποιότητας γίνεται πιο έντονη.  
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Η διεξαγόμενη έρευνα βασίστηκε στο πρώτο κριτήριο του Μοντέλου 

Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM που αφορά στην Ηγεσία. Στόχος της είναι η 

διερεύνηση των αντιλήψεων της Διεύθυνσης και των υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας. 

Απώτερος σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της απόδοση της Ηγεσίας της 

Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (δυνατά σημεία και σημεία προς 

βελτίωση). Στην Ελλάδα δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια ανάλογη έρευνα στο χώρο 

των βιβλιοθηκών και η παρούσα εργασία θέλει να δώσει το έναυσμα για την έναρξη 

ενασχόλησης με τη συγκεκριμένη έννοια καθώς και την παρακίνηση για μια σειρά 

μελλοντικών ερευνών στο θέμα αυτό, μιας και αποτελεί πεποίθηση της συγγραφέως η 

τεράστια συμβολή της ηγεσίας των βιβλιοθηκών στην βελτίωση των καθημερινών 

πρακτικών τους και του καθημερινού εργασιακού κλίματος με αποτέλεσμα την 

καλύτερη απόδοση του προσωπικού και κατά επέκταση της ικανοποίησης των 

χρηστών. Ενδιαφέρον σίγουρα αποτελεί το γεγονός ότι η Βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας μπορεί να δει την απόδοσή της να βελτιώνεται μέσα από 

αυτή την εμπειρία και την αξιοποίηση των δεδομένων και αποτελεσμάτων που 

συγκεντρώθηκαν. 

Η Διπλωματική εργασία αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: 

- Το Μέρος Πρώτο αποτελεί τη θεωρητική προσέγγιση στην οποία βασίστηκε η 

έρευνα. Περιλαμβάνει την ανασκόπηση βιβλιογραφίας σχετικά με την ηγεσία στις 

ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες (κεφάλαιο 1) και την ποιότητα στις ακαδημαϊκές 

βιβλιοθήκες (κεφάλαιο 2) 

-  Το Μέρος Δεύτερο αποτελεί την εμπειρική προσέγγιση της μελέτης. Περιλαμβάνει 

Μεθοδολογία έρευνας (κεφάλαιο 3), το προφίλ της Υ.ΒΙ.Π του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας , την ανάλυση δεδομένων και την ερμηνεία ευρημάτων (κεφάλαιο 4), τα 

συμπεράσματα και τις προτάσεις (κεφάλαιο 5) 
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Τέλος, παρατίθενται η βιβλιογραφία και τα Παραρτήματα όπου περιλαμβάνονται τα 

ερωτηματολόγια της συνέντευξης, οι Ενέργειες Αποτίμησης και Αξιολόγησης της 

Βιβλιοθήκης, η Πρόταση Διεύθυνσης για αλλαγή της οργανωτικής δομής της Υ.ΒΙ.Π 

και η τελική αναφορά προς τη Διεύθυνση της Υ.ΒΙ.Π. 
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Μέρος Πρώτο: Θεωρητική Προσέγγιση  

Κεφάλαιο 1  

Η Ηγεσία στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες 

 

1.1 Βιβλιοθήκες και Μάνατζμεντ 

Ο θεσμός των βιβλιοθηκών έκανε την εμφάνιση του κατά τους αρχαίους χρόνους κατά 

τους οποίους πολλές βιβλιοθήκες άνθισαν. Σήμερα, στη σύγχρονη εποχή της 

πληροφορίας όπου ζούμε, οι βιβλιοθήκες συνεχίζουν να διατηρούν τη σημασία τους 

και να υπηρετούν το ρόλο τους, να παρέχουν δηλαδή τη δυνατότητα στους χρήστες να 

έχουν πρόσβαση στην πληροφορία εύκολα και αποτελεσματικά, ανεξάρτητα από το 

μέσο αποθήκευσης της. Η βιβλιοθήκη είναι η πιο γνωστή και η πιο διαδεδομένη μορφή 

υπηρεσίας πληροφόρησης και ασχολείται κυρίως με τη διαφύλαξη και παροχή στο 

κοινό για χρήση πρωτογενών ή άλλων τεκμηρίων και με την παροχή άμεσων 

απαντήσεων στα ερωτήματα του ενδιαφερόμενου χρήστη μέσα από τη χρήση και την 

αξιοποίηση του πληροφοριακού υλικού (Μπώκος 2001). Η ανάπτυξη των 

βιβλιοθηκών, σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές συνθήκες και τις οικονομικές 

πραγματικότητες επέφεραν αναπόφευκτα σημαντικές πιέσεις στο μοντέλο διοικητικής 

οργάνωσης και οικονομικής διαχείρισης τους. Ο όγκος επίσης του διαθέσιμου 

πληροφοριακού υλικού και η ποικιλία των μορφών πρόσβασης του, μεταβάλλουν τις 

απαιτήσεις των χρηστών (Ζάχος 1997). Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφόρησης 

μεταβάλλεται ποιοτικά και ποσοτικά, και τις οδηγεί στην επαναξιολόγηση της 

οργανωτικής δομής τους και στην κατεύθυνση περισσότερο ευέλικτων και λιγότερο 

γραφειοκρατικών σχημάτων. Για τις βιβλιοθήκες, όπως και για όλους τους 

οργανισμούς, έγινε επιτακτική η ανάγκη να ανταποκρίνονται τόσο στις αλλαγές όσο 

και να μπορούν να καλύπτουν τις συνεχώς αυξανόμενες και διαφοροποιημένες ανάγκες 

των χρηστών τους με γνώμονα πάντα την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Οι 
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ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν βιβλιοθήκες των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, οι οποίες εξυπηρετούν κατά μείζονα λόγο τα μέλη της ακαδημαϊκής 

κοινότητας (φοιτητές, διδακτικό προσωπικό κ.ά.) των πανεπιστημίων και άλλων 

ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας το ερευνητικό και 

διδακτικό έργο (Μπώκος 2001). Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες συνήθως βρίσκονται 

στον ίδιο χώρο, όπως το πανεπιστήμιο ή το ίδρυμα που εξυπηρετούν, και κύριος 

στόχος τους είναι να παρέχουν πρόσβαση στην πληροφορία εύκολα και 

αποτελεσματικά. Η ανάπτυξη της συλλογής μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης γίνεται 

σύμφωνα με τις ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών του πανεπιστημίου. Οι 

ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες των δημόσιων οργανισμών χρηματοδοτούνται από 

την κυβέρνηση μέσω του πανεπιστημίου με το οποίο συνδέονται. Αντίθετα, οι 

ιδιωτικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες χρηματοδοτούνται από το ίδρυμα τους και από 

δωρεές και επιχορηγήσεις. Η πλειονότητα των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.  στην Ελλάδα είναι 

δημόσια ιδρύματα. Σε κάθε Α.Ε.Ι. όπως αναφέρεται στο άρθρο 48 του τελευταίου 

Νόμου Πλαισίου (Νόμος 4009/2011) λειτουργεί ενιαία κεντρική βιβλιοθήκη ως 

αυτοτελής και αποκεντρωμένη μονάδα σε επίπεδο διεύθυνσης, με τίτλο «Βιβλιοθήκη 

και Κέντρο Πληροφόρησης (τίτλος ιδρύματος)». Αποστολή της κεντρικής βιβλιοθήκης, 

όπως αναφέρει το ίδιο άρθρο, είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και 

ερευνητικών δραστηριοτήτων του ιδρύματος, η συμβολή της στην ανάκτηση, 

διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική 

και διεθνή κοινότητα και η ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την 

παιδεία και τον πολιτισμό.  

Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη έχει επηρεαστεί πολύ από τις ταχείς και διακεκομμένες 

αλλαγές στο επαγγελματικό της περιβάλλον. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν: 

δραματικές αυξήσεις στο κόστος των πηγών τους με παράλληλες μειώσεις στους 

προϋπολογισμούς τους, νέα ψηφιακά μέσα και τεχνολογίες επικοινωνίας, βελτιώσεις 
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στη διαθεσιμότητα της πληροφορίας, ανάπτυξη της διεπιστημονικής έρευνας, θέματα 

που προέκυψαν με την εμπορική βιομηχανία εκδόσεων των ακαδημαϊκών 

συγγραμμάτων, και προσδοκίες ότι η βιβλιοθήκη μπορεί να εξασφαλίσει τη 

χρηματοδότηση μέσα από την ανάπτυξη και τις δωρεές (Travica (1999); Renaud and 

Murray (2003); Winston and Dunkley (2002) ). Οι βιβλιοθήκες βρίσκονται σε ένα 

κρίσιμο σημείο λόγω των νέων απαιτήσεων της τεχνολογίας της πληροφόρησης, της 

αύξησης των προγραμμάτων απομακρυσμένης εκπαίδευσης, των νέων μοντέλων 

υποστήριξης της έρευνας και της διδασκαλίας. Από αυτούς τους παράγοντες έχει 

προκύψει το ζήτημα των μακροχρόνιων αρχών και πρακτικών διοίκησης σε όλες τις 

υπηρεσίες και τις πρακτικές των βιβλιοθηκών (Martin 1997). Τη συμβολή των 

τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων στις αλλαγές που επήλθαν στις 

ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και το νέο τους ρόλου σχετικά με τη μορφή των υπηρεσιών 

που καλούνται να παρέχουν υπογραμμίζουν οι Χλωμούδης και Κωσταγιόλας (2004). 

Οι χρήστες των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών διαφοροποιούνται ως προς το επίπεδο των 

προσδοκιών και των πραγματικών (εκφρασμένων και συνεπαγόμενων) αναγκών τους, 

από αυτούς των παρελθουσών δεκαετιών (Κωσταγιόλας 2005). Οι ακαδημαϊκές 

βιβλιοθήκες αποτελούν ζωντανούς οργανισμούς που ενσωματώνουν τις εξελίξεις των 

εκπαιδευτικών συστημάτων και των υποδειγμάτων μάθησης, που ακολουθούνται 

κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες έχουν (και θα 

συνεχίσουν να έχουν) ως κύρια λειτουργία όχι απλά τη διαχείριση συλλογών και 

πληροφοριών (π.χ. την εξασφάλιση και παροχή της απαιτούμενης, από τους 

διδάσκοντες, βιβλιογραφίας), αλλά την ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση 

πληροφοριακής παιδείας1 (Τσιμπόγλου και Παπαθεοδώρου 2002).  

                                                 
1 Ως πληροφοριακή παιδεία (Information Literacy) ορίζεται η ικανότητα αναγνώρισης 
της πληροφοριακής ανάγκης, εντοπισμού, αξιολόγησης και αποτελεσματικής χρήσης 
της πληροφορίας [Dilevko, J. (1998), “Bibliographic instruction and Mass Media 
news literacy: A theoretical Background”, Library Quarterly, Vol. 68, No.4] 
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Για την επίτευξη των στόχων τους οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες εφαρμόζουν τις αρχές 

του μάνατζμεντ στις διοικητικές τους διεργασίες για τη διαμόρφωση ενός κατάλληλου 

εργασιακού περιβάλλοντος, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητά τους και την 

ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών των χρηστών τους. Έχουν δοθεί διάφοροι 

ορισμοί για το μάνατζμεντ, αλλά η ουσία του μάνατζμεντ, όπως οι Stueart και Moran 

(2007) αναφέρουν βρίσκεται στη χρησιμοποίηση των πόρων ενός οργανισμού για την 

επίτευξη στόχων μέσω του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της στελέχωσης, της ηγεσίας 

και του ελέγχου. Οι ίδιοι πάλι αναφέρουν ότι ανεξάρτητα από το είδος του οργανισμού 

ή το επίπεδο διοίκησης, οι λειτουργίες του σχεδιασμού, της οργάνωσης, του 

ανθρώπινου δυναμικού, της ηγεσίας και του ελέγχου είναι απαραίτητα για όλους τους 

μάνατζερ (Stueart and Moran 2007). Στις αρχές του 20ου αιώνα η Marry Follett (1995) 

ορίζει το μάνατζμεντ ως «την τέχνη του να γίνονται τα πράγματα μέσω των 

ανθρώπων». Αυτός ο ορισμός είναι σημαντικός μέχρι και σήμερα αρκεί να σκεφτούμε 

ότι είναι αδύνατο να διοικήσει κανείς μόνος του.  

Με την πάροδο του χρόνου η επιστήμη της διοίκησης άλλαξε σημαντικά γεγονός που 

δεν άφησε τις βιβλιοθήκες και τις υπηρεσίες πληροφόρησης ανεπηρέαστες. Οι αρχές 

μάνατζμεντ που έχουν εφαρμοστεί στις βιβλιοθήκες προήλθαν από ένα σύνολο 

δοκιμασμένων θεωριών στο χώρο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, και 

αποδείχθηκαν κατάλληλες και αποτελεσματικές τόσο στο προσωπικό τους όσο και 

στους χρήστες τους, συμβάλλοντας παράλληλα στην επιτυχή λειτουργία τους. 

Υπάρχει βέβαια μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στις περισσότερες βιβλιοθήκες και 

τις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι σχεδόν όλες οι βιβλιοθήκες είναι μη- κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί. Παρόλα αυτά, όποια και να είναι η φύση της επιχείρησης, κερδοσκοπική 

ή μη, θα πρέπει να λειτουργεί για να παρέχει το προϊόν ή την υπηρεσία στους 

«πελάτες», να δίνει στους υπαλλήλους μια αίσθηση ευημερίας και αυτοεκτίμησης, να 

διατηρεί ένα ελκυστικό και υγιές περιβάλλον εργασίας, και να παρέχει συνεπείς και 
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αποτελεσματικές υπηρεσίες. Μια σωστά διοικούμενη βιβλιοθήκη πετυχαίνει 

καλύτερα όλους αυτούς τους στόχους από μια με κακή διαχείριση. Οι 

αποτελεσματικοί οργανισμοί έτσι και οι βιβλιοθήκες δεν θα πρέπει να επαναπαύονται 

στην επιτυχία τους. Αντίθετα, πρέπει να εστιάζουν στην ποιότητα και την 

ικανοποίηση του πελάτη, να ανταποκρίνονται γρήγορα στις αλλαγές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, να είναι δημιουργικές και καινοτόμες, και να είναι αφοσιωμένες στη 

συνεχή μάθηση. 

Η σημασία του μάνατζμεντ στις βιβλιοθήκες αυξήθηκε με την πάροδο των ετών 

καθώς οι βιβλιοθήκες γινόντουσαν μεγαλύτερες – μεγαλύτερες από άποψη 

προϋπολογισμού, συλλογών και προσωπικού. Έτσι αναπτύχθηκε μια έντονη ανάγκη 

για διοικητικές ικανότητες στο επίπεδο του διευθυντή κυρίως μεγάλων βιβλιοθηκών. 

Ο Morgan (1996) αναφέρει μια ποικιλία παραγόντων που επιβάλλονται από τις 

υπευθυνότητες τις σχετικές με το μάνατζμεντ και οι οποίες θα πρέπει να υιοθετούνται 

ευρύτερα. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν: 

• βαθμιαία κατάλυση των ιεραρχικών δομών του προσωπικού 

• βαθμιαία αύξηση των μοντέλων συμμετοχικής λήψης αποφάσεων 

• μεγαλύτερη έμφαση στην υπευθυνότητα και στην υπηρεσία ή στην ατομική 

επίδοση 

• αυξανόμενη επιμονή ότι οι στόχοι των τμημάτων υποστηρίζουν τις 

στρατηγικές του οργανισμού 

• ευρείς οικονομικοί περιορισμοί 

• η σημαντικότητα να μπορείς να διαπραγματεύεσαι με τη διοίκηση του 

οργανισμού αποτελεσματικά 

• αναγνώριση ότι η αλλαγή έχει γίνει τρόπος ζωής 

• μεγαλύτερη έμφαση στην ομαδική εργασία 
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• αναγνώριση της σημαντικότητας της ευελιξίας στην οργάνωση της εργασίας 

• αποκέντρωση υπευθυνοτήτων και προϋπολογισμών 

• η σημαντικότητα της διαχείρισης του ατομικού χρόνου  

Η γραφειοκρατία αδιαμφισβήτητα έφερε αποτελέσματα για τις βιβλιοθήκες, αλλά 

δυστυχώς είναι ζωντανή ακόμα και σήμερα στις αρχές του 21ου αιώνα όπου πλέον οι 

βιβλιοθήκες λειτουργούν κάτω από αισθητά διαφορετικές συνθήκες. Τα 

περιβάλλοντα μέσα στα οποία λειτουργούν τείνουν να είναι δυναμικά. Σημαντικές 

πιέσεις στο μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης των βιβλιοθηκών επέφεραν οι 

τεχνολογικές εξελίξεις, τα προγράμματα χρηματοδότησης, η ανάπτυξη συνεργασιών 

ανάμεσα στις βιβλιοθήκες. Οι παραπάνω παράγοντες αποτέλεσαν παράλληλα και 

σημαντικές ευκαιρίες για την εξέλιξή τους. Η αξιοποίηση των αλλαγών και των 

ευκαιριών που γεννιούνται στο περιβάλλον των Βιβλιοθηκών απαιτεί την ύπαρξη 

ικανότητας, τέχνης και συνδυασμών ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν στους 

σκοπούς του οργανισμού (Λεκίδου 2002). Τη συμβολή των αλλαγών που 

συντελούνται σε τεχνολογικό επίπεδο στις οργανωτικές αλλαγές στις βιβλιοθήκες 

υπογραμμίζει και η Κατσιρίκου (2002). O Abrahamson (2004) ανέπτυξε την ιδέα ότι 

σήμερα η οργανωσιακή αλλαγή μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από μια 

αναδιαμόρφωση των βασικών στοιχείων της οργανωτικής δομής, δηλ τα άτομα, τα 

δίκτυα, την κουλτούρα, τις διαδικασίες και τις δομές. Αξίζει επίσης να σημειωθεί η 

αλλαγή που έχει γίνει στην κατανόηση του πως συγκεκριμένες ομάδες ατόμων ενός 

περιβάλλοντος εργασίας προτιμούν να εργάζονται, και ποιες συνθήκες εργασίας τους 

βοηθούν να αποδίδουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Παράλληλα, οι υπηρεσίες 

πληροφόρησης σήμερα λειτουργούν κάτω από συνθήκες που δεν υπήρξαν οι πιο 

ευνοϊκές για την καινοτόμα ανάπτυξη της οργάνωσης. Επί σειρά ετών, διάφορες 

έρευνες αναφορικά στην ανάπτυξη του οργανισμού, και πιο συγκεκριμένα τη φύση 
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και τις επιπτώσεις των διαρθρωτικών αλλαγών (Pugh 1997, 2004, 2005), έχουν 

εντοπίσει ορισμένα προβλήματα που δίνουν στοιχεία για:  

• Ανώριμη ανάπτυξη ομάδας 

• Παροχή υπηρεσιών βασισμένη στις λειτουργίες 

• Περιορισμένη φυσική ολοκλήρωση των υπηρεσιών 

• Κυρίως ιεραρχικές δομές 

• Υπερβολική συγκέντρωση εξουσίας στην κορυφή των οργανώσεων 

• Υπανάπτυκτες απόψεις σχετικά με την οργανωσιακή μάθηση, την απόκτηση 

δεξιοτήτων, και τη μεταφορά και την ανταλλαγή πληροφοριών 

• Μικρή αλλαγή στο σημαντικό ρόλο και στις λειτουργίες των μεσαίων 

στελεχών 

Σημαντικές αλλαγές παρατηρούνται στις δεξιότητες και ικανότητες του προσωπικού 

των βιβλιοθηκών. Τι διοικητικές ικανότητες χρειάζονται σήμερα οι βιβλιοθηκονόμοι; 

O Evans (1984) προτείνει μια λίστα με βασικές γνώσεις μάνατζμεντ για διευθυντές 

βιβλιοθηκών, αρχείων και κέντρων πληροφόρησης, η οποία περιλαμβάνει τις εξής 12 

περιοχές: σχεδιασμό, στελέχωση, οικονομική διαχείριση, καινοτομία, παρακίνηση, 

επικοινωνία, ηγεσία, ποιοτικές μεθόδους, ηθική, λήψη αποφάσεων, αντιπροσώπευση, 

και μάρκετινγκ. Είναι δύσκολο να ορίσουμε τις ακριβείς δεξιότητες που απαιτούνται 

για ένα μάνατζερ, δεδομένου ότι διαφοροποιούνται σύμφωνα με τη θέση εργασίας 

και του οργανισμού, και ακόμα πιο δύσκολο να τις ορίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο 

δεδομένης της διαφορετικότητας των πολιτιστικών, κοινωνικών και οικονομικών 

συνθηκών που επικρατούν σε διάφορες χώρες. Όπως η Creth (1995) αναφέρει ο 

ρόλος των μάνατζερ στις Βιβλιοθήκες θα πρέπει να είναι εστιασμένος στα ακόλουθα: 

• προετοιμασία και καθοδήγηση του προσωπικού 

• ανάπτυξη του προσωπικού 
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• παροχή συμβουλών και βοήθειας για την επίλυση προβλημάτων και για το 

σχεδιασμό νέων πρωτοβουλιών 

• ανάπτυξη κοινών αξιών και κοινού οράματος ανάμεσα στο προσωπικό 

• ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας, της ανάληψης πρωτοβουλιών και της 

ομαδικής εργασίας 

• παροχή πόρων εντός του πλαισίου της αποτίμησης κόστους ωφέλειας 

• αίσθημα υπερηφάνειας για τα επιτεύγματα των άλλων 

• παροχή κινήτρων για ομαδική εργασία  

Αλλού στη βιβλιογραφία υπογραμμίζεται ότι είναι σημαντικό οι βιβλιοθηκονόμοι να 

είναι ενήμεροι για θέματα στρατηγικής σημασίας για μια υπηρεσία Βιβλιοθήκης. Πιο 

συγκεκριμένα οι βιβλιοθηκονόμοι χρειάζεται να έχουν επίγνωση  

• της αποστολής του Ιδρύματος και της μακροπρόθεσμης στρατηγικής 

• της αποστολής της Βιβλιοθήκης και της στρατηγικής 

• των σχέσεων μεταξύ των δύο στρατηγικών 

• του εξωτερικού περιβάλλοντος και του πώς αυτό επιδρά στις δύο στρατηγικές 

• των πολιτικών και των σχεδιασμών του οργανισμού και της Βιβλιοθήκης 

(Morgan 1996). 

Οι Stueart και Moran (2007, σ.14-15) κατηγοριοποιούν τις παρακάτω δεξιότητες ως 

τις πιο σημαντικές για τους σύγχρονους μάνατζερ βιβλιοθηκών:  

Πολιτικές ικανότητες: Οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες πληροφόρησης έχουν έναν 

έντονο πολιτικό χαρακτήρα και η επίγνωση αυτού είναι σημαντική για την επιβίωσή 

τους στο σύγχρονο περιβάλλον. Οι μάνατζερ θα πρέπει να διαμορφώσουν ένα όραμα 

και να εμπνεύσουν τους άλλους να πιστέψουν σε αυτό. Θα πρέπει να δημιουργήσουν 

ένα κλίμα εργασίας που να προωθεί τη στρατηγική σκέψη και δράση. Απαιτείται 
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ιδιαίτερη ευελιξία για να διατηρήσουν την ισορροπία του οργανισμού στην πολιτική 

αρένα. Η ανάληψη ρίσκου είναι μια ακόμη σημαντική δεξιότητα. 

Αναλυτικές ικανότητες: Οι μάνατζερ λειτουργούν ως παράγοντες της αλλαγής μέσα 

στον οργανισμό και κατά συνέπεια θα πρέπει να είναι πολύ καλοί αναλυτές. Η 

καθαρή, λογική και εμπεριστατωμένη σκέψη είναι αυτό που απαιτείται για την 

υποστήριξη των διοικητικών αποφάσεων. Η κριτική σκέψη είναι το κλειδί για την 

επιτυχημένη διοίκηση.  

Ικανότητα επίλυση προβλημάτων: Η επίλυση προβλημάτων είναι μια από τις πιο 

σημαντικές καθημερινές δραστηριότητες ενός μάνατζερ. Οι μάνατζερ θα πρέπει να 

αναπτύξουν μια θετική στάση απέναντι στην αλλαγή, μιας και η ευελιξία είναι συχνά 

βασικός παράγοντας για την επιτυχία. 

Διαπροσωπικές Ικανότητες: Οι άνθρωποι είναι η καρδιά κάθε οργανισμού. Αυτό έχει 

πολλές διαφορετικές διαστάσεις και ένας μάνατζερ καλείται να τις διαχειριστεί 

επιτυχώς. Η επικοινωνιακή ικανότητα, η ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων και η 

ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις είναι οι δεξιότητες που χρειάζονται 

περισσότερο. Οι μάνατζερ καλούνται να γνωρίζουν τις καλύτερες τεχνικές 

διαχείρισης των ομάδων καθώς και πως να προετοιμάζουν και να καθοδηγούν τους 

υφιστάμενους τους. Στο πλαίσιο των διαπροσωπικών ικανοτήτων, μια αίσθηση 

χιούμορ είναι πάντοτε χρήσιμη. Το να βλέπει τα πράγματα μέσα από τα μάτια των 

άλλων είναι πάντα χρήσιμο, μιας και μπορεί να διευκολύνει τη συνεργασία και να 

μειώσει τις συγκρούσεις που προκύπτουν από τις διαφορετικές απόψεις. Κάτι τέτοιο 

σίγουρα επιδεικνύει ειλικρινές ενδιαφέρον προς τα άτομα που διοικεί. 

Ικανότητες στην οικονομική διαχείριση: Όλοι οι μάνατζερ θα πρέπει να έχουν 

ικανότητες οικονομικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης των 

θεμάτων σχετικά με τα διαθέσιμα κονδύλια, τις δαπάνες και τους τρόπους 

χρηματοδότησης. Αυτές οι ικανότητες απαιτούν γνώσεις μάρκετινγκ μιας και το 
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κατάλληλο μάρκετινγκ των οργανισμών και των υπηρεσιών μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα την επιπλέον χρηματοδότησή τους.  

Τεχνικές Ικανότητες: Αυτό είναι κάτι περισσότερο από γνώση υπολογιστών και της 

τεχνολογίας. Οι βιβλιοθήκες σήμερα είναι μέρος ενός ευρύτερου συστήματος και οι 

μάνατζερ θα πρέπει να γνωρίζουν τη θέση που έχει ο οργανισμός τους σε αυτό το 

ευρύτερο σύστημα.  

Ο Τζεκάκης (2002) κάνει αναφορά στην ακαδημαϊκή διάσταση της προσωπικότητας 

ενός διευθυντή βιβλιοθήκης τονίζοντας ότι για να μπορέσει να διεκδικήσει τη θέση 

που του ανήκει στον ακαδημαϊκό χώρο καθώς και την εκτίμηση και το σεβασμό της 

ακαδημαϊκής κοινότητας θα πρέπει να διαθέτει ένα ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο. 

Πέρα από την ακαδημαϊκή διάσταση της προσωπικότητας του διευθυντή της 

Βιβλιοθήκης υπογραμμίζει τον κεντρικό του ρόλο ως μάνατζερ της βιβλιοθήκης, ως 

μάνατζερ του προσωπικού. Αναφέρει ότι στις καθημερινές έγνοιες και φροντίδες ενός 

διευθυντή βιβλιοθήκης συμπεριλαμβάνονται η δημιουργία ενός σωστού εργασιακού 

περιβάλλοντος, η ανάπτυξη αξιοκρατικών κριτηρίων, η παροχή κινήτρων και 

αντικινήτρων στο προσωπικό, η ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των 

εργαζομένων, η επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούν καθημερινές τριβές στο 

προσωπικό, η εξεύρεση στελεχών με υψηλές προδιαγραφές.  Σύμφωνα με τον 

Williams (1998, σ.42) λόγω των αλλαγών στην τεχνολογία της πληροφόρησης «ο 

διευθυντής βιβλιοθήκης θα πρέπει να είναι τόσο ένας ενεργός όσο και ένας 

αποτελεσματικός συνήγορος για τη βιβλιοθήκη στο χώρο του πανεπιστημίου και να 

συμμετέχει πλήρως στη ζωή της ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι βιβλιοθηκονόμοι θα 

πρέπει να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για τη χρήση των ηλεκτρονικών τεχνολογιών 

στο χώρο του πανεπιστημίου, να εργάζονται από κοινού με τους επαγγελματίες της 

πληροφορικής και όχι μόνο, να επανεκπαιδεύουν το προσωπικό, να διασφαλίζουν την 

εξεύρεση πόρων για την ανάπτυξη των υποδομών και λειτουργιών, να κατανοούν 
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θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και να μαθαίνουν να εργάζονται σε ένα περιβάλλον 

στο οποίο η αλλαγή είναι μια σταθερά. Ο διευθυντής της βιβλιοθήκης είναι 

υπεύθυνος γι’ αυτό το επίπεδο συμμετοχής στην πανεπιστημιακή κοινότητα εν όψει 

των διαχειριστών που πιστεύουν ότι οι άλλοι αντιπροσωπεύουν πιο αποτελεσματικά 

το μέλλον». Επίσης, «οι διευθυντές θα πρέπει να ενσωματώνουν τη βιβλιοθήκη στη 

διδασκαλία και στις ερευνητικές προσπάθειες του πανεπιστημίου. Θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι η βιβλιοθήκη συνδέεται με πράγματα που έχουν αξία για το 

ίδρυμα» (Williams 1998, σ.47-8). Και συνεχίζει λέγοντας ότι «Για να γίνει αυτή η 

συνεργασία, ο διευθυντής βιβλιοθήκης θα πρέπει να αναλάβει το ρόλο του πράκτορα 

της αλλαγής μέσα στο πανεπιστήμιο και να μετατρέψει τη βιβλιοθήκη σε έναν 

οργανισμό που διευκολύνει την οργανωσιακή αλλαγή διατηρώντας παράλληλα τις 

γέφυρες με τις παραδόσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας» (Williams 1998, σ.48). 

 

1.2 Ηγεσία 

Οι όροι μάνατζερ και ηγέτης συχνά συγχέονται αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Οι 

μάνατζερ συχνά συνδέονται με τις ιδιότητες του μυαλού, όπως η λογική, η ανάλυση 

και η εξουσία, ενώ οι ηγέτες με τις ιδιότητες της ψυχής, όπως το όραμα, τη 

δημιουργικότητα, το πάθος και την έμπνευση. Όπως ένας ειδικός είπε, «ο μάνατζερ 

φροντίζει για το που βρίσκεσαι, αλλά ο ηγέτης σε μεταφέρει σε άλλο μέρος» 

(Colvard 2003), ενώ σύμφωνα με ένα γνωμικό του Drucker (1909-2005), 

«Μάνατζμεντ είναι να κάνεις τα πράγματα σωστά. Ηγεσία είναι να κάνεις τα σωστά 

πράγματα».  

Ο Northouse (2004, σ.2) επισημαίνει ότι «Υπάρχουν πολλοί τρόποι να τελειώσει 

κανείς τη φράση “Η ηγεσία είναι…”. Στην πραγματικότητα υπάρχουν σχεδόν τόσοι 

πολλοί διαφορετικοί ορισμοί για την ηγεσία, όσοι και οι άνθρωποι που έχουν 

προσπαθήσει να την ορίσουν. Είναι κάτι σαν τις λέξεις δημοκρατία, αγάπη και ειρήνη. 



 15

Παρά το γεγονός ότι ο καθένας από εμάς ενστικτωδώς γνωρίζει τι εννοεί μέσα από 

αυτές τις λέξεις, οι λέξεις μπορούν να έχουν διαφορετική έννοια για διαφορετικούς 

ανθρώπους. Όσο προσπαθούμε να ορίσουμε την ηγεσία, αμέσως ανακαλύπτουμε ότι 

η ηγεσία έχει πολλές διαφορετικές έννοιες».  Ο James MacGregor Burns (1978), ένας 

από τους αξιοσέβαστους ειδικούς στo θέμα της ηγεσίας, κάποτε έγραψε ότι η ηγεσία 

είναι ένα από τα πιο πολυσχολιασμένα και λιγότερο κατανοητά φαινόμενα στη γη. 

Υπάρχουν πολλά βιβλία και άρθρα που ορίζουν την ηγεσία, αλλά πολύ συχνά αυτοί 

οι ορισμοί δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Ο πιο συνήθης ορισμός της ηγεσίας είναι 

αυτός που την ορίζει ως την ικανότητα να εμπνέει εμπιστοσύνη και υποστήριξη στους 

οπαδούς και επιτρέπει σε μια ομάδα να επιτύχει τους στόχους της. Ανεξάρτητα από 

το πώς ορίζεται η ηγεσία υπάρχουν συγκεκριμένα συστατικά στοιχεία τα οποία 

συνήθως συμπεριλαμβάνονται. Οι λέξεις επιρροή, όραμα, αποστολή και στόχοι είναι 

σχεδόν πάντα μέρος του ορισμού. Το σίγουρο είναι ότι η ηγεσία μετατρέπει τη 

δυναμική ενός οργανισμού σε πραγματικότητα. O Peter Drucker (1909-2005) 

περιέγραψε την ηγεσία με αυτό τον τρόπο: «Ηγεσία δεν είναι μια προσωπικότητα με 

μαγνητισμό, που μπορεί εξίσου καλά να είναι ετοιμόλογη. Ηγεσία δεν είναι να κάνω 

φίλους και να επηρεάζω ανθρώπους. Αυτό είναι κολακεία. Ηγεσία είναι να 

ανυψώνεις το όραμα σε υψηλότερη θέα, να αυξάνεις την απόδοση του ατόμου σε ένα 

υψηλότερο επίπεδο, να χτίζεις μια προσωπικότητα πέραν των κανονικών 

περιορισμών». Εκφράσεις όπως: «η ηγεσία μπορεί να είναι περισσότερο μια σχέση 

ανάμεσα στους ανθρώπους παρά ένα προσωπικό χαρακτηριστικό» (Mech and 

McCabe 1998, x ), «η ηγεσία αρχίζει με ανθρώπους που ξέρουν πώς να πάρουν το 

καλύτερο από το χθες και να το μεταφέρουν στο αύριο» (Kanter  1983) καθώς και ότι 

σπουδαίοι ηγέτες είναι αυτοί που νοιάζονται για τους ανθρώπους που έχουν γύρω 

τους  (Brey-Casiano, ex- president of ALA) τονίζουν την ανθρώπινη διάσταση της 

έννοιας. Οι Quinn et al. (2007) αναφέρονται σε οκτώ (8) ηγετικούς διοικητικούς 
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ρόλους, στις θεμελιώδεις ικανότητες και στα κριτήρια αποτελεσματικότητας κάθε 

ρόλου χωρίζοντάς τους σε τέσσερα μοντέλα (Πίνακας 1). 

Πίνακας 1 Ηγετικοί Διοικητικοί Ρόλοι 

 Ρόλοι Ικανότητες Κριτήρια αποτελεσματικότητας 
Μέντορας 1. Κατανόηση του ίδιου και των 

άλλων 
2. Αποτελεσματική επικοινωνία 
3. Ανάπτυξη υπαλλήλων 

 Δέσμευση 
 Ηθική 

 
 
Μοντέλο Ανθρωπίνων 
Σχέσεων 

Διευκολυντής 1. Δημιουργία ομάδων 
2. Εφαρμογή της συμμετοχικής 

λήψης αποφάσεων 
3. Διαχείριση συγκρούσεων 

 Συμμετοχή 
 Ειλικρίνεια 

Ελεγκτής 1. Διαχείριση υπερφόρτωσης 
πληροφοριών 

2. Ανάλυση βασικών διαδικασιών 
3. Μέτρηση επίδοσης και 

ποιότητας 

 Τεκμηρίωση 
 Διαχείριση πληροφορίας 

 
 
Μοντέλο Εσωτερικής 
Διαδικασίας 

Συντονιστής 1. Διαχείριση έργων 
2. Σχεδιασμός εργασίας 
3. Διαχείριση μέσω λειτουργιών 

 Σταθερότητα 
 Έλεγχος 

Διευθυντής 1. Ανάπτυξη και επικοινωνία 
οράματος 

2. Στοχοθέτηση 
3. Σχεδιασμός και οργάνωση 

 Καθοδήγηση 
 Αποσαφήνιση στόχων 

 
 
Μοντέλο Ορθολογικού 
Στόχου 

Παραγωγός 1. Παραγωγική εργασία 
2. Καλλιέργεια ενός παραγωγικού 

περιβάλλοντος εργασίας 
3. Διαχείριση χρόνου και άγχους 

 Παραγωγικότητα 
 Επίτευξη 

Καινοτόμος 
 

1. Να ζει με την αλλαγή 
2. Δημιουργική σκέψη 
3. Διαχείριση αλλαγής  

 Ανάπτυξη 
 Απόκτηση πόρων 

 
 
Μοντέλο Ανοικτού 
Συστήματος Μεσίτης  1. Δημιουργία και υποστήριξη της 

αρχής της ισχύος 
2. Διαπραγμάτευση συμφωνιών και 

δέσμευση 
3. Παρουσίαση ιδεών 

 Καινοτομία 
 Προσαρμογή 

 
Πηγή: Βασίστηκε στο Quinn et al. (2007) 

 
Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας σχετικά με την ηγεσία προκύπτει ότι απαραίτητα 

γνωρίσματα είναι: η ακεραιότητα, το να θέτει το παράδειγμα, η προσπάθεια για αυτό-

βελτίωση, η αφοσίωση, η ωριμότητα, η ικανότητα καλού ακροατή, η εφικτή 

αποστολή, η προσαρμοστικότητα, η αποτελεσματική διαπροσωπική επικοινωνία, η 

επιμονή, η ευελιξία, η αυτοπειθαρχία, η αυτοπεποίθηση, η ενδυνάμωση, ο 

προσανατολισμός των ατόμων, η αποφασιστικότητα, η κατανόηση, η λήψη 

πρωτοβουλιών, η ψυχραιμία κάτω από πίεση, η ενέργεια και η ενεργοποίηση των 

άλλων, η ψυχική και σωματική αντοχή, κ.ά. (Hernon et al. 2003).  
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O Goleman (2000) εντοπίζει έξι (6) στυλ ηγεσίας και υποστηρίζει ότι οι 

αποτελεσματικοί ηγέτες δεν περιορίζονται μόνο σε ένα στυλ, αλλά διαφορετικές 

καταστάσεις απαιτούν διαφορετικά στυλ ηγεσίας (Πίνακας 2).  

Πίνακας 2 Στυλ Ηγεσίας 

 Καταναγκαστικό Αξιόπιστο/ 
επίσημο 

Συνεργατικό/ 
κοινοπρακτικό 

Δημοκρατικό Ρυθμιστικό 
 

Υποστηρικτικό 

Τρόπος 
εφαρμογής 

Απαιτεί άμεση 
συμμόρφωση 

Κινητοποιεί τα 
άτομα προς ένα 
όραμα 

Δημιουργεί 
συναισθηματικούς 
δεσμούς & 
αρμονία 

Σφυρηλατεί 
τη 
συναίνεση 
μέσω της 
συμμετοχής 

Αναμένει την 
αριστεία & 
καταδεικνύει 
την αυτό - 
κατεύθυνση 

Αναπτύσσει τα 
άτομα για το 
μέλλον 

Το στυλ σε μια 
φράση 

«Κάνε όπως σου 
λέω» 

«Ελάτε μαζί 
μου» 

«Οι άνθρωποι 
έρχονται πρώτοι» 

«Τι γνώμη 
έχει;» 

«Πράξε όπως 
εγώ και κάνε 
το τώρα» 

«Δοκίμασε 
αυτό» 

Δεξιότητες 
συναισθηματικής 
ευφυΐας 

Επίτευξη, 
πρωτοβουλία, 
αυτοέλεγχος 

Αυτοπεποίθηση, 
ενσυναίσθηση, 
καταλύτης 
αλλαγής 

Ενσυναίσθηση, 
χτίσιμο σχέσεων, η 
επικοινωνία 
δημιουργεί 
εμπιστοσύνη 

Συνεργασία, 
ομαδική 
ηγεσία, 
επικοινωνία 

Ευσυνειδησία, 
επίτευξη, 
πρωτοβουλία 

Η ανάπτυξη 
των άλλων, 
ενσυναίσθηση, 
αυτογνωσία 

Πότε το στυλ 
λειτουργεί 
καλύτερα 

Σε μια κρίση, για 
να δώσει ώθηση 
στην εκκίνηση, ή 
με 
προβληματικούς 
υπαλλήλους 

Όταν οι αλλαγές 
απαιτούν ένα νέο 
όραμα, ή όταν 
μια σαφής 
κατεύθυνση 
κρίνεται  
απαραίτητη 

Να θεραπεύει 
ρωγμές σε μια 
ομάδα ή να 
παρακινήσει τα 
άτομα κατά τη 
διάρκεια 
στρεσογόνων 
συνθηκών 

Για το 
χτίσιμο 
ομοφωνίας ή 
να κερδίσει 
τη 
συνεισφορά 
πολύτιμων 
υπαλλήλων 

Για να έχει 
γρήγορα 
αποτελέσματα 
από μια ομάδα 
ικανή και με 
υψηλά κίνητρα 

Για να 
βοηθήσει ένα 
υπάλληλο να 
βελτιώσει την 
απόδοσή του ή 
να αναπτύξει 
μακροχρόνια 
δυνατά σημεία 

Επίδραση στο 
κλίμα και το 
αποτέλεσμα 

Αρνητική Πιο έντονα 
Θετική 

Θετική Θετική Αρνητική Θετική 

Πηγή: Goleman (2000) 
 
Οι πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις του φαινόμενου της ηγεσίας (θεωρίες 

ηγεσίας) είναι κυρίως απόπειρες να κατανοηθεί ο χαρακτήρας της. Τόσο οι 

παλαιότερες όσο και οι νεώτερες δίνουν σε γενικές γραμμές βάρος στον ίδιο στόχο: 

προσδιορισμό των στοιχείων και των παραγόντων που οδηγούν στην 

αποτελεσματικότητα ενός ηγέτη.  

Μέσα στις γνωστότερες θεωρίες της ηγεσίας είναι οι παρακάτω (Stueart et al. ( 2008); 

Northouse (2004); Hernon and Rossiter (2007); Ζαβλάνος 2002)):  

Γενετική θεωρία: Η αρχαιότερη γνωστή θεωρία του φαινόμενου της ηγεσίας που 

πρεσβεύει πως η ηγετική ικανότητα είναι κληρονομική. Η θεωρία συνοψίζεται στη 

φράση «ο ηγέτης γεννιέται, δεν γίνεται». 

Θεωρία των ηγετικών χαρακτηριστικών: Ερευνήθηκε σοβαρά μετά τον δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο, εξακολουθεί να είναι πολύ δημοφιλής και πρεσβεύει ότι 

υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και γνωρίσματα (π.χ. η ευφυΐα, η 



 18

αυτοπεποίθηση, η αποφασιστικότητα, η ακεραιότητα, η κοινωνικότητα  κ. ά.) που 

οδηγούν στην επιτυχία.  

Θεωρία της συμπεριφοράς: Δίνει έμφαση στη συμπεριφορά ενός ηγέτη εστιάζοντας 

αποκλειστικά στο τι κάνουν οι ηγέτες, που δίνουν έμφαση και πως συνδέονται με 

τους υφιστάμενούς τους. Αναπτύχθηκε σταδιακά μέσα από διάφορες 

πανεπιστημιακές μελέτες (Iowa University Studies, Ohio State Studies, University of 

Michigan Studies) και αποτελεί προσπάθεια κατανόησης της ηγεσίας που βασίζεται 

σε έρευνες. Αναζητά το «μοναδικό καλύτερο τύπο ηγεσίας» που θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε κάθε περίπτωση.  

Το μοντέλο ενδεχόμενης ηγεσίας του Fiedler:Αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλής 

ενδεχόμενες θεωρίες (contingency theories). Το μοντέλο ηγεσίας του Fiedler εξετάζει 

τρεις μεταβλητές – τις σχέσεις ηγέτη-μέλους, τη δομή της εργασίας, και την ισχύ της 

θέσης του ηγέτη – ενώ μέσα από οκτώ συνδυασμούς των μεταβλητών αυτών  

διαμορφώνει προτάσεις για τον κατάλληλο τύπο ηγεσίας σε κάθε περίπτωση. 

Πρεσβεύει ότι η αποτελεσματικότητα του ηγέτη εξαρτάται από τη συμπεριφορά του 

και από τον τρόπο με τον οποίο η συμπεριφορά αυτή αλληλεπιδρά με τα στοιχεία 

μιας δεδομένης κατάστασης.   

Η θεωρία διαδρομής στόχου: Αναπτύχθηκε από τον R. House και αποτελεί μια άλλη 

ενδεχόμενη θεωρία. Πηγάζει από την πεποίθηση ότι ένας αποτελεσματικός ηγέτης 

διασαφηνίζει τη διαδρομή για να διευκολύνει τους ακόλουθους του να πετύχουν τους 

στόχους και απομακρύνει τα εμπόδια που εμφανίζονται στην πορεία. Ο House 

εντοπίζει τέσσερα στυλ ηγετικής συμπεριφοράς: το κατευθυντήριο, το 

υποστηρικτικό, το συμμετοχικό και το ηγετικό στυλ της επίτευξης.  

Το διευθυντικό πλέγμα: Πιθανόν να είναι η γνωστότερη και ευρύτερα διαδεδομένη 

προσέγγιση της ηγεσίας.  Πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του ’60 και μετά από 

αρκετές αναθεωρήσεις  η πιο δημοφιλής είναι αυτή που αναπτύχθηκε από τους R.R. 
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Blake και J. S. Mouton. Το διευθυντικό πλέγμα (Managerial Grid ή Leadership Grid) 

σχεδιάστηκε για να εξηγήσει πως οι ηγέτες βοηθούν τους οργανισμούς τους να 

πετύχουν τους σκοπούς τους μέσα από δυο παράγοντες: το ενδιαφέρον για τους 

ανθρώπους και το ενδιαφέρον για την παραγωγή.  Πρόκειται για ένα ορθογώνιο 

πλέγμα, όπου ο οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει το ενδιαφέρον του ηγέτη για τα 

αποτελέσματα και ο κάθετος άξονας το ενδιαφέρον του ηγέτη για τους ανθρώπους. 

Το διευθυντικό πλέγμα σκιαγραφεί πέντε στυλ ηγεσίας (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1 Leadership Grid 

Πηγή: Blake and Mouton (1964) 

 

1.3 Ηγεσία και Βιβλιοθήκες 

Η αυξανόμενη συνειδητοποίηση της έννοιας και της σημασίας της ηγεσίας 

παρατηρείται πέρα από την κοινωνία στο σύνολό της και στον χώρο των 

βιβλιοθηκών. Η Jurow (1990) αναφέρεται σε κάποιες γενικότερες τάσεις που πιστεύει 

ότι επηρεάζουν σημαντικά και τις βιβλιοθήκες. Αυτές είναι το ολοένα και πιο 

ταραχώδες περιβάλλον, η κοινωνία που βασίζεται στην πληροφορία και είναι 

προσανατολισμένη προς τις υπηρεσίες, η επιθυμία του να διατηρείται η ποιότητα, οι 

προσδοκίες για διασφάλιση κοινών ευθυνών, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των 
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οργανισμών, οι διαφορετικές απαιτήσεις για επίλυση προβλημάτων, η ανάγκη για 

προληπτική προσέγγιση. Η ηγεσία είναι συνδεδεμένη με το μάνατζμεντ αν και η 

έμφαση στην ηγεσία δίνεται περισσότερο στην ανάπτυξη, τη στρατηγική, το όραμα 

και την προσαρμογή του οργανισμού σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ενώ το 

μάνατζμεντ έχει να κάνει με τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τον έλεγχο των 

πόρων της βιβλιοθήκης, τόσο των ανθρώπινων όσο και των μη ανθρώπινων, και 

αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών και των στόχων (Riggs 1997). Ο Mosher (2001 

σ.307, 313) χαρακτηρίζει τη θέση του διευθυντή μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης ως 

μια θέση που έχει περάσει από διάφορα στάδια αλλαγής. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει 

ότι…ο κάτοχος της θέσης, εξελίσσεται σε καθηγητή-βιβλιοθηκονόμο .. (έως το 

1928), σε βιβλιοθηκονόμο των βιβλίων και των συλλογών (1928 -1970),σε άντρα ( ή 

γυναίκα ) της οργάνωσης ή επιστήμονα βιβλιοθηκονόμο (1970 -1985), και σε 

προκλητικό ή δικτυωμένο βιβλιοθηκονόμο: παράγοντα αλλαγής της πανεπιστημιακής 

σκηνής (1985 έως σήμερα). Υπογραμμίζει το ρόλο του διευθυντή της βιβλιοθήκης ως 

δασκάλου, φιλόσοφου των αξιών, υποκινητή, καινοτόμου, προκλητικού διαχειριστή. 

Σύμφωνα με τον Mech (1996)  «Η ηγεσία ήταν πάντα το σήμα κατατεθέν της 

βιβλιοθήκης και των επαγγελματιών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». Η ιστορία των 

βιβλιοθηκών είναι γεμάτη από παραδείγματα καινοτομίας και ηγεσίας. Εντός του 

επαγγέλματος μεγαλύτερο μέρος αυτής της ηγεσίας ασκείται από λίγα άτομα (Mech 

1996). Ο ρόλος των βιβλιοθηκών και των επιστημόνων της πληροφόρησης 

διευρύνεται. Οι βιβλιοθηκονόμοι καλούνται να αναπτύξουν τις ηγετικές τους 

ικανότητες έτσι ώστε να ηγούνται και να διαχειρίζονται την αλλαγή. Μεγάλο μέρος 

της βιβλιογραφίας σχετικά με την ηγεσία στις βιβλιοθήκες έχει επικεντρωθεί στις 

ηγετικές θέσεις, στα στυλ ηγεσίας και σε θέματα προσωπικότητας (Evans et al. 2000). 

Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει σχετικά με τα χαρακτηριστικά ηγεσίας που μπορούν 

επιτυχώς να μεταμορφώσουν, να προωθήσουν ή τουλάχιστον να διατηρήσουν της 



 21

ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη. «Λίγοι επαγγελματίες έχουν ξοδέψει τόσο χρόνο στη 

μελέτη του σημερινού και του μελλοντικού τους ρόλου όσο οι βιβλιοθηκονόμοι των 

ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών» αναφέρουν οι Renaud and Murray (2003, σ.164). Από 

την άλλη πλευρά, υπάρχουν εντυπωσιακά λίγα στοιχεία σχετικά με το πώς οι ηγέτες 

αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους και τις μελλοντικές προκλήσεις (Hernon et al. 2001). 

Οι ηγέτες και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη εισάγοντας αλλαγές θα πρέπει να 

θυμούνται ότι το μάνατζμεντ της καινοτομίας καθώς και το όλο σύστημα του 

μάνατζμεντ θα πρέπει να βρίσκονται σε συμφωνία μεταξύ τους. Για να επιτευχθεί 

αυτό θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι: 

• Το νέο όραμα σχηματίζεται με την ευρεία συμμετοχή του προσωπικού 

• Οι μάνατζερ σε όλα τα επίπεδα είναι επίμονοι και συνεπείς 

• Υπάρχει αποτελεσματική ροή πληροφοριών και ανατροφοδότηση 

• Οι στόχοι και σκοποί επανεξετάζονται και διορθώνονται 

• Ατμόσφαιρά ελεύθερης συζήτησης διαπνέει τον οργανισμό 

• Η οργανωτική δομή ανανεώνεται και αναπροσαρμόζεται στα νέα καθήκοντα 

• Οι οικονομικοί, υλικοί και ανθρώπινοι πόροι ξαναοργανώνονται ανάλογα 

(Ershova 1998) 

Σε ένα μεγάλο βαθμό, υπάρχει μια υποχρέωση σε ορθολογική βάση για την ανάπτυξη 

μιας αναφοράς σχετικά με τις ηγετικές ικανότητες των βιβλιοθηκονόμων των 

ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών βάση των ποικίλων αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον, 

όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον τους. Στο περιβάλλον στο οποίο οι βιβλιοθήκες 

λειτουργούν, οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν: α) αυξημένη υπευθυνότητα για 

όλους τους τύπους οργανισμών, β) αυξημένος ανταγωνισμός, γ) αλλαγές στις 

οργανωτικές δομές, δ) η εξάπλωση της ομαδικής λήψης αποφάσεων και του 

συμμετοχικού μάνατζμεντ, ε) η εξάπλωση των τεχνολογικών εφαρμογών στην 
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παροχή των υπηρεσιών πληροφόρησης, στ) ο ερχομός του μοντέλου ενός οργανισμού 

που μαθαίνει, ζ) η ολοένα και πιο διαφοροποιημένη βάση πελατών και δεξαμενή 

ταλέντων, η) η μεγαλύτερη υπευθυνότητα της διοίκησης των βιβλιοθηκών για την 

εξασφάλιση περισσότερων  πόρων από πηγές εκτός του οργανισμού και τις κύριες 

πηγές χρηματοδότησης (Winston and Dunkley 2002). 

Όπως η Ershova (1998, σ.330) επισημαίνει «ένας ηγέτης θα πρέπει: 

• Να έχει όραμα. Τα άτομα θέλουν να ακολουθούν αυτούς που γνωρίζουν που 

πηγαίνουν, θέλουν να ξέρουν γιατί οδηγούνται σε αυτό το δρόμο και όχι σε 

άλλον. Μισούν τους στόχους που αλλάζουν διαρκώς 

• Να εμπιστεύεται τους υφιστάμενους του. Η υπευθυνότητα θα πρέπει να 

κατανέμεται σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας 

• Να είναι ψύχραιμος. Επίδειξη αυτοέλεγχου σε κρίσιμες καταστάσεις. Αυτό 

βοηθά τους ανθρώπους να διατηρήσουμε την ψυχραιμία τους και να 

ενεργήσουν με λογική 

• Να μην φοβάται να παίρνει ρίσκα. Οι ηγέτες παρακινούν τους υφιστάμενους 

όχι μόνο να παίρνουν ρίσκα αλλά και να ομολογούν - κριτικάρουν ανοικτά τα 

λάθη τους κατά την αναζήτηση του νέου. Τίποτα δεν αποθαρρύνει το 

προσωπικό τόσο πολύ από το φόβο της γκάφας που θα μπορούσε να οδηγήσει 

στη συντριβή μιας ολόκληρης καριέρας 

• Να είναι ειδικός. Καθένας σε κάθε βαθμίδα της ιεραρχίας πρέπει να γνωρίζει 

ότι ο ηγέτης γνωρίζει τουλάχιστον όσα και αυτός 

• Να προκαλεί διαφορετικές απόψεις. Εάν κάποιος περιστοιχίζεται από άτομα 

που λένε μόνο ναι , σημαίνει ότι ή αυτός ή το προσωπικό βρίσκονται σε λάθος 

θέσεις 
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• Να κατέχει την ικανότητα να βρίσκει απλές, διακριτές λύσεις σε δύσκολα 

προβλήματα»  

Τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχουν ή να αναπτύξουν οι διευθυντές βιβλιοθηκών; 

Σε έναν οργανισμό όπου υπάρχει οριζόντια ιεραρχία οι ευκαιρίες για ηγεσία όπως οι  

Renaud  και Murray (2003, σ. 170-173) αναφέρουν «μπορούν να εμφανιστούν σε όλα 

τα επίπεδα του οργανισμού από τη στιγμή που η εξουσία διαχέεται σε όλα τα επίπεδα 

του μάνατζμεντ και η επίβλεψη έχει μειωθεί…οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες με 

οριζόντια οργάνωση μπορεί να είναι πιο πετυχημένες από αυτές που έχουν ιεραρχικές 

δομές στη δημιουργία μελλοντικών ηγετών, δεδομένου ότι εκθέτουν μεγαλύτερο 

εύρος βιβλιοθηκονόμων σε ευκαιρίες διοίκησης». Οι δυνητικοί ηγέτες θα πρέπει να 

είναι καινοτόμοι και να παίρνουν δημιουργικά ρίσκα, να είναι ευέλικτοι, να έχουν τη 

γνωστική ικανότητα να χειρίζονται δύσκολες καταστάσεις, να έχουν αποτελεσματικές 

ικανότητες στη συναλλαγή τους με τους ανθρώπους, να έχουν τεχνικές γνώσεις και 

να επιθυμούν να μαθαίνουν (Martin 1997). Όπως o Dewey (2005, σ.43) εξηγεί, «ο 

διευθυντής της βιβλιοθήκης θα πρέπει να κινητοποιεί, να ενεργοποιεί και να παρέχει 

μια εστίαση στους άλλους στην ανάληψη ευθύνης για τον προσδιορισμό των αξιών 

και για την εκπλήρωση των προσδοκιών μιας βιβλιοθήκης. Η επιτυχία εξαρτάται από 

την κοινή δέσμευση». Η Jurow εντοπίζει πέντε χαρακτηριστικά ηγεσίας: το  όραμα, 

την επικοινωνία, την εμπιστοσύνη, την ανάληψη ρίσκου και την ενδυνάμωση (Jurow 

1990, σ. 59 – 60). Στις γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται οι ηγέτες αναφέρει: 

την ικανότητα να κάνει επιλογές και να εστιάζει στην ενέργεια, την κατανόηση της 

δυναμικής της ομάδας και τις ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες, την προθυμία να 

παίρνει ρίσκα, την ικανότητα να δεσμεύεται σε ένα σχέδιο δράσης και να εστιάζει την 

οργάνωση στην επίτευξη αυτού του στόχου, την κατανόηση του τι παρακινεί τα 

άτομα και τις ομάδες καθώς και την επένδυση στα δυνατά σημεία των άλλων (Jurow 

1990). Η ισχύς, τα ζητήματα διαφορετικότητας, οι ηγέτες ως αντιπρόσωποι της 
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αλλαγής, και τα στυλ μάνατζμεντ είναι χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα των ηγετών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία υπάρχει μια ομοφωνία για τα αποτελεσματικά στυλ ηγεσίας. Τα πιο 

αποτελεσματικά στυλ είναι αυτά που συνδυάζουν τόλμη, ανάληψη ρίσκου, δημόσια 

διαβούλευση, οικοδόμηση της συναίνεσης. Είναι καλοί ακροατές, είναι προσιτοί για 

το προσωπικό, είναι πολύ καλοί ομιλητές, είναι συνεπείς και με αυτοπεποίθηση  

(Sheldon 1992, σ. 394-400). 

Οι βιβλιοθηκονόμοι χρειάζεται να εκφράσουν και να μοιραστούν το όραμα της 

βιβλιοθήκης για να εμπνεύσουν τους άλλους. Οι βιβλιοθηκονόμοι που φιλοδοξούν να 

έχουν μια ηγετική θέση θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν πράγματα με τους 

άλλους και μέσα από τους άλλους. Ηγεσία από τα χαμηλά, καθοδήγηση και 

διευκόλυνση του έργου των άλλων. «Όταν ενθαρρύνουμε τους άλλους να κάνουν 

πράγματα, πολλαπλασιάζουμε την προσπάθειά μας και αυξάνουμε την 

αποτελεσματικότητα μας .Οι αληθινοί ηγέτες κάνουν δύσκολα πράγματα» (Mech 

1996). Όπως αναφέρει η Weiner (2003) «η ηγεσία σε μια Βιβλιοθήκη είναι εκείνη 

που καθορίζει αν η φιλοσοφία και το όραμα που έχουν τεθεί είναι αποσαφηνισμένα 

και σε τι έκταση υλοποιούνται. Η ηγεσία επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της 

Βιβλιοθήκης, το ρόλο της στο Ίδρυμα και την προσαρμοστικότητά της σε νέες 

λειτουργίες και πρωτοβουλίες». Σύμφωνα με τον Singh (2009) οι επιστήμονες της 

πληροφόρησης θα πρέπει να θυμούνται τη χρυσή αρχή «να οδηγούμε, να 

ακολουθούμε, ή να τα παρατάμε». Οι βιβλιοθηκονόμοι μπορούν να αναπτύξουν την 

ικανότητα οραματιστή με το να εργάζονται σε έργα που αφορούν στην οργανωτική 

ανάλυση και την αφηρημένη σκέψη. Είναι δύσκολο να εμπνέεις τους άλλους, αλλά το 

να γνωρίζεις τις ιδέες και τα ιδανικά που μοιράζεται μια ομάδα ανθρώπων είναι ένα 

σημαντικό ξεκίνημα. Ένα όραμα θα πρέπει να επαναλαμβάνεται με διαφορετικούς 
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τρόπους σε διαφορετικές ομάδες ανθρώπων. Τα παραδείγματα θα πρέπει να είναι 

αξιόπιστα, ζωντανά, θετικά, και δοσμένα με πάθος (Jurow 1990). 

Για τον McMenemy (2008) η βάση της ηγεσίας βρίσκεται στις εμπειρίες που έχουν 

αποκτηθεί και στα προβλήματα που έχουν ξεπεραστεί κατά την άσκηση του 

επαγγέλματος. Οι μεταβολές στο ρόλο που καλούνται να ανταποκριθούν οι 

Βιβλιοθηκονόμοι προκειμένου να επιτύχουν την αποστολή τους στο σύγχρονο 

περιβάλλον είναι αναπόφευκτες. Οι βιβλιοθηκονόμοι πρέπει να γίνουν οι εργάτες της 

γνώσης, ειδικευόμενοι στην πληθώρα των μεθόδων του μάνατζμεντ. Η ευθύνη για 

την επιτυχία όλου αυτού του εγχειρήματος βρίσκεται στους διευθυντές, στους ηγέτες 

των βιβλιοθηκών (Κατσιρίκου 2002). Οι Lucier και Dooley (1985, σ.47) δηλώνουν 

ότι «Οι διευθυντές των βιβλιοθηκών έχουν ως ευθύνη να δημιουργούν εκείνο το 

οργανωτικό κλίμα που ενθαρρύνει και προωθεί των αλλαγή». 

Το μεγάλο κεφάλαιο όμως για κάθε εργασιακό χώρο είναι το ανθρώπινο δυναμικό 

που καλείται να υλοποιήσει αποτελεσματικά και να εφαρμόσει καινοτομίες και 

αλλαγές. Σχετικά με τις υπευθυνότητες των ηγεσιών των βιβλιοθηκών όσον αφορά 

στην ανάπτυξη του προσωπικού η Creth (1995) αναφέρει ότι οι διευθυντές των 

βιβλιοθηκών χρειάζεται να ορίσουν την διαρκή μάθηση της επαγγελματικής 

υπευθυνότητας έκαστου υπαλλήλου και να εξασφαλίσουν ότι ο φόρτος εργασίας 

επιτρέπει την ενασχόληση αυτή ως μέρος της ρουτίνας. Οι διευθυντές έχουν τη 

υποχρέωση να παρέχουν την υποδομή να μαθαίνει το προσωπικό ότι απαιτείται. Αυτό 

σημαίνει εξασφάλιση χρηματοδότησης για εσωτερικά εκπαιδευτικά προγράμματα, 

μίσθωση εξωτερικών εκπαιδευτών όπου είναι αναγκαίο, και υποστήριξη του 

προσωπικού να παρακολουθεί προγράμματα έξω από τη βιβλιοθήκη. Επιπλέον, η 

διοίκηση θα πρέπει να αναπτύξει την κουλτούρα όπου η διαδικασία συνεχούς 

μάθησης και η αποδοχή της αλλαγής είναι ο κανόνας. Το προσωπικό πρέπει να είναι 

υπεύθυνο για την ενεργή συμμετοχή του στη μάθηση, στην αποδοχή της μάθησης και 
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στην προσωπική του ανάπτυξη σαν ολοκλήρωση της επίδοσής του σε κάθε άλλο 

καθήκον ή δραστηριότητα. H Rooks (1994) πιστεύει ότι μερικές από τις πιο 

σημαντικές ιδιότητες μάνατζμεντ είναι η ικανότητα διαχείρισης, τεχνικές, νομικές 

ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με τις ανθρώπινες σχέσεις. Οι ηγέτες θα 

πρέπει ενεργά να αναπτύσσουν τους διαδόχους τους. Εκτενής καθοδήγηση θα πρέπει 

να λαμβάνει χώρα και η συμμετοχή σε επαγγελματικές δραστηριότητες ανάπτυξης θα 

πρέπει να ενθαρρύνεται (Renaud and Murray 2003, σ. 170). Όπως ο McNeer (1988) 

αναφέρει η καθοδήγηση εμφανίζεται πιο συχνά σε ανοικτούς οργανισμούς 

βιβλιοθηκών όπου οι υπευθυνότητες κατανέμονται, το μάνατζμεντ είναι συμμετοχικό 

και επιτροπές προσωπικού εργάζονται πάνω σε προβλήματα.  

Οι ηγέτες βιβλιοθηκών μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια ποικιλία στρατηγικών για 

να δημιουργήσουν ένα κλίμα που ενθαρρύνει την ανάπτυξη ηγεσίας στις οργανώσεις 

τους. Μερικά από αυτά είναι: η χρήση των ομάδων εργασίας και επιτροπών, ο 

συντονισμός θέσεων, η προαγωγή και συστήματα αμοιβών, ο οργανωτικός  

σχεδιασμός (μήτρες, οριζόντιες ιεραρχίες, κύκλοι ποιότητας), τα έργα, η εναλλαγή 

θέσεων, τα επίσημα προγράμματα ανάπτυξης προσωπικού, καθώς και η διαδικασία 

στρατηγικού σχεδιασμού (Iannuzzi 1992). Η Κατσιρίκου (2004) υπογραμμίζει τη 

μείωση της παραδοσιακής ιεραρχίας και δίνει έμφαση στην ομαδική εργασία και τη 

συμμετοχή του προσωπικού ανεξάρτητα από την ιεραρχία και το τμήμα προέλευσης 

ως τρόπους που θα οδηγήσουν τις βιβλιοθήκες σε νέους τύπους λειτουργίας και 

οργάνωσης. Τα τελευταία χρόνια, η βιβλιογραφία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 

σημασία των ομάδων στη διοίκηση οργανισμών (Trent 2003).  Όπως επισημαίνεται 

στην βιβλιογραφία (Owens 1999, σ. 579): «το να φτάσουμε σε μια οργάνωση 

βασισμένη σε ομάδες αποτελεί μια μακροχρόνια, και δύσκολη διαδικασία, η οποία 

όμως θα επιτρέψει την οικοδόμηση μιας νέας οργάνωσης που μπορεί να επιζήσει και 

να αναπτυχθεί στο πλαίσιο της αλλαγής των βιβλιοθηκών». Ο Γεωργίου (1999) 
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υποστηρίζει ότι το πνεύμα συνεργασίας είναι κάτι που μπορεί να αναπτυχθεί στις 

ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, ενώ ότι η κατανόηση της αναγκαιότητας ύπαρξης στόχων 

και η υιοθέτηση κατάλληλων κατά περίπτωση μεθόδων για τη δημιουργία του 

ομαδικού πνεύματος στη βιβλιοθήκη είναι το πρώτο στάδιο βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητας των διοικήσεων.  

Η ανάπτυξη και η αύξηση κεφαλαίων αποδεικνύονται πολύ σημαντικές 

υπευθυνότητες για τους διευθυντές βιβλιοθηκών. Η απόκτηση αυτών των ικανοτήτων 

αποτελεί μια πρόκληση (Winston and Dunkley 2002). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 

οι ρόλοι και οι ευθύνες των ηγετών στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες έχουν να κάνουν 

με τη συγκέντρωση οικονομικών πόρων, με το στρατηγικό σχεδιασμό, τις αντιλήψεις 

του ηγέτη και την αποτελεσματικότητα της βιβλιοθήκης, τις λειτουργίες και τις 

προκλήσεις του ηγέτη, τη γνώση της οργανωσιακής κουλτούρας.  Οι ηγέτες θα πρέπει 

να θέτουν στόχους για τη βιβλιοθήκη και μετά να δημιουργούν μια εικόνα για το τι 

πρέπει να γίνει η βιβλιοθήκη. Το όραμα θα πρέπει να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τη 

σημερινή κατάσταση και να διατυπώνει με σαφήνεια μια μελλοντική κατεύθυνση. Ο 

ηγέτης θα πρέπει να μεταφράζει αυτό το όραμα σε πραγματικότητα και να το 

επικοινωνεί συχνά και με συνέπεια τόσο στη βιβλιοθήκη όσο και στο πανεπιστήμιο 

(Riggs (1998); Gemmer (1997) ). Όπως η Iannuzzi (1992) αναφέρει για να είναι 

αποτελεσματικός ένας ηγέτης θα πρέπει να είναι πηγή έμπνευσης. Θα πρέπει να 

ενθαρρύνει την ανάληψη ρίσκου και τον πειραματισμό. Επισημαίνει ότι οι 

βιβλιοθήκες χρειάζονται ηγέτες που μπορούν να πετύχουν μέσα σε μια παγκόσμια 

αρένα και ότι χρειάζονται να αναπτύσσουν συνεργασίες και συμμαχίες για να 

υποστηρίξουν τις υπηρεσίες τους, διατηρώντας παράλληλα ασφαλή υποδομή για την 

λειτουργία τους. Η ανάπτυξη ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου είναι μια από τις 

ευθύνες του διευθυντή μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης, λαμβάνοντας πάντα υπόψη 

την  αποστολή του πανεπιστημίου που τη στεγάζει. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
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του στρατηγικού σχεδιασμού, ένας ηγέτης θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι στη 

διαδικασία εμπλέκεται το κατάλληλο προσωπικό, να παρέχει υποκίνηση, να επιλύει 

συγκρούσεις, και να εξασφαλίζει την ομαλή ένταξη στην αλλαγή (Riggs 1998, σ. 59- 

60). Όπως ο Riggs (1998, σ.61) αναφέρει «η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν 

οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες είναι πως ένα μεγάλο μέρος των παραδοσιακών 

πρακτικών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών μπορεί να καταργηθεί προκειμένου να 

φέρει στο προσκήνιο ένα  νέο τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων». Επίσης, τονίζει 

ότι «Οι διευθυντές πρέπει να ενεργούν με αυτενέργεια, να είναι αξιόπιστοι, και 

προσανατολισμένοι στα αποτελέσματα. Οι υφιστάμενοι θα πρέπει να είναι 

αφοσιωμένοι, να έχουν υπερηφάνεια και ένα αίσθημα επιτεύγματος. Θα πρέπει να 

αισθάνονται ότι αποτελούν ένα σημαντικό μέρος μιας αξιόλογης προσπάθειας. Το 

προσωπικό μιας βιβλιοθήκης δεν υποκινείται από μια αποτυχία. Οι άνθρωποι 

υποκινούνται από τα επιτεύγματα και την αναγνώριση» (Riggs 1998, σ. 62-3). 

Η κατανόηση της οργανωσιακής κουλτούρας είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική 

ηγεσία (Ιannuzzi 1992). Τα στοιχεία της κουλτούρας μιας βιβλιοθήκης 

περιλαμβάνουν αξίες της οργάνωσης, στυλ διοίκησης, κανόνες, πρότυπα 

επικοινωνίας, τρόπους διαχείρισης, κανόνες, πρότυπα επικοινωνίας, και τη φιλοσοφία 

της παροχής υπηρεσιών. Ο βαθμός στον οποίο το προσωπικό μοιράζεται αυτά τα 

στοιχεία καθορίζει την ωριμότητα τη σχετική με την κουλτούρα μιας βιβλιοθήκης 

(Ιannuzzi 1992).  

Σύμφωνα με τον Weiner (2003) δεν είναι ξεκάθαρο από τη βιβλιογραφία εάν ένας 

δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος ή ένα διδακτορικό είναι απαραίτητα για αυτούς που 

βρίσκονται σε θέση διευθυντή. Ο McCracken (2000) σε μια έρευνα που έκανε σε 

διευθυντές βιβλιοθηκών κολεγιών αποδείχθηκε ότι το 40% αυτών κατείχαν δεύτερο 

μεταπτυχιακό τίτλο και το 20% διδακτορικό. Πιστεύει ότι τα πτυχία δεν μπορούν να 

υποκαταστήσουν τη διοικητική ικανότητα, τη δημιουργικότητα και τη γνώση ενός 
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διευθυντή βιβλιοθήκης σε ένα κολέγιο ή ένα πανεπιστήμιο. Παρόλα αυτά κάποιοι 

διευθυντές βιβλιοθηκών συμβουλεύουν αυτούς που καθοδηγούν να αποκτήσουν ένα 

διδακτορικό (McNeer 1988). Κατά τους Williams και Winston (2003) οι διευθυντές 

βιβλιοθηκών δημοσιεύουν ενεργά έρευνες. Το 65% από αυτούς που υπήρξαν πρώτοι 

συγγραφείς ερευνών που δημοσιεύτηκαν σε πέντε περιοδικά σχετικά με τις 

βιβλιοθήκες, τα οποία είχαν το μεγαλύτερο «impact factor»  ήταν διευθυντές 

ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Επίσης, το 75% από τις έρευνες που δημοσιεύθηκαν στο 

περιοδικό College and Research Libraries ήταν από διευθυντές ακαδημαϊκών 

βιβλιοθηκών.  

Σχετικά με τα χαρακτηριστικά ηγεσίας που πρέπει να έχει ένας διευθυντής 

βιβλιοθήκης εντοπίζονται στην βιβλιογραφία και εμπειρικές έρευνες. Οι Hernon et al 

(2002) αναφέρουν το αποτέλεσμα μιας έρευνας που έγινε με τη μέθοδο των Δελφών 

στους διευθυντές των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών της ARL σχετικά με 

χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας διευθυντής για τα επόμενα δέκα χρόνια, 

σύμφωνα με τα οποία ένας διευθυντής θα πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένες ιδιότητες 

μάνατζμεντ – να είναι δηλ. έμπειρος στον μάνατζμεντ, στην ηγεσία, στο σχεδιασμό-, 

καθώς και να διαθέτει συγκεκριμένα προσωπικά χαρακτηριστικά τα οποία είτε έχουν 

να κάνουν με τους άλλους είτε αφορούν στην προσωπικότητα του γενικά και κάποια 

ηγετικά χαρακτηριστικά, και τέλος κάποια πεδία γνώσης. Στις ιδιότητες που έχουν να 

κάνουν με την ηγεσία αναφέρονται το χτίσιμο οράματος, η εστίαση της βιβλιοθήκης 

στην αποστολή, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η διαχείριση της αλλαγής, η 

συνεργατικότητα και η συμμετοχή σε συνεργατικά σχήματα, η οργανωσιακή 

κουλτούρα, η διεύρυνση της εικόνας και του ρόλου της βιβλιοθήκης στην 

ακαδημαϊκή κοινότητα ενώ στα ηγετικά χαρακτηριστικά αναφέρονται η εστίαση στην 

αλλαγή, η καλή κρίση, το να εμπνέει εμπιστοσύνη, η καινοτομία, η πειστικότητα, η 

αισιοδοξία, η σαφής διατύπωση κατεύθυνσης για την βιβλιοθήκη. Σύμφωνα με τους 
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συγγραφείς ο διευθυντής θα πρέπει να διαδραματίζει έναν εκτεταμένο ρόλο εκτός της 

βιβλιοθήκης, να χρησιμεύει ως παράγοντας της αλλαγής όπου είναι αυτό αναγκαίο, 

και να βασίζεται στην ομάδα όταν πρόκειται για την εσωτερική διαχείριση. Την ίδια 

στρατηγική έρευνας χρησιμοποίησαν (Hernon et al. 2003) για τη διεξαγωγή παρόμοιας 

έρευνας σε ένα τυχαίο δείγμα διευθυντών του συνδέσμου των κολεγιακών και 

ερευνητικών βιβλιοθηκών (ACRL). Η έρευνα αφορούσε πάλι τα χαρακτηριστικά που 

πρέπει να διαθέτει ένας διευθυντής ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης και τη βαρύτητα που 

δίνουν σε αυτά τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον. Τα χαρακτηριστικά 

κατηγοριοποιήθηκαν σε αυτά που έχουν σχέση με το μάνατζμεντ, σε αυτά που έχουν 

σχέση με την προσωπικότητα, και σε αυτά που έχουν σχέση με τα πεδία γνώσης. Από 

τους μέσους όρους των χαρακτηριστικών των τριών κατηγοριών προέκυψε ότι τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά θεωρούνται πιο σημαντικά από τα χαρακτηριστικά των 

δυο άλλων κατηγοριών, αυτών δηλαδή που έχουν σχέση με το μάνατζμεντ και τα 

πεδία γνώσης. Τα χαρακτηριστικά τα σχετικά με το μάνατζμεντ που είχαν τη 

μεγαλύτερη βαρύτητα εστίαζαν στη επικοινωνιακή ικανότητα και στο καθορισμό της 

στρατηγικής ατζέντας, αυτά που είχαν σχέση με τη προσωπικότητα εστίαζαν στην 

ακεραιότητα και στις διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες, ενώ αυτά που 

σχετίζονταν με τα πεδία γνώσης με τη μεγαλύτερη βαρύτητα περιλάμβαναν την 

οικειότητα με την τεχνολογία, τις λειτουργίες της βιβλιοθήκης, το σχεδιασμό και την 

αξιολόγηση. Σε μια πιο πρόσφατη έρευνα των ιδίων (Young et al. 2006) με τη μέθοδο 

των Δελφών σε 10 Gen-Xers (αυτών που δηλαδή γεννήθηκαν μεταξύ του 1965 και 

του 1979) ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών ερευνήθηκαν οι αντιλήψεις των 

βιβλιοθηκονόμων αυτής της γενιάς σχετικά με τα χαρακτηριστικά που είναι 

απαραίτητα για τους ηγέτες των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και στη συνέχεια έγινε 

σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις αντιλήψεις των διευθυντών βιβλιοθηκών της 

ARL όπως αυτές είχαν προκύψει από προηγούμενή τους έρευνα (Hernon et al.  2002). 
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Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι τα χαρακτηριστικά με τη μεγαλύτερη 

σημασία για τους βιβλιοθηκονόμους αυτής της γενιάς ήταν σχετικά διαφορετικά από 

αυτά των διευθυντών (μόνο το 63.8 % των χαρακτηριστικών που είχαν δηλώσει οι 

βιβλιοθηκονόμοι εμφανιζόταν και στη λίστα των χαρακτηριστικών των διευθυντών 

και μόνο το 17.5 % αυτών είχαν την ίδια υψηλή βαθμολογία και στη λίστα των 

διευθυντών).  Στα χαρακτηριστικά με την πιο υψηλή κατάταξη για τους Gen- Xers 

ήταν το κτίσιμο συνεργασιών, η ομαδική εργασία, η ισορροπία της εργασιακής ζωής, 

η ανάπτυξη του προσωπικού, οι ισχυρές ικανότητες ακρόασης, η δικαιοσύνη και η 

υποκίνηση. Η αναπληροφόρηση σχετικά με την απόδοση, η αποδοχή νέων 

τεχνολογιών, η ανταμοιβή της επίδοσης, η εμπιστοσύνη, η προσβασιμότητα, η 

αφοσίωση, οι ευκαιρίες, η συχνή επικοινωνία και η καθοδήγηση ήταν κάποια άλλα 

χαρακτηριστικά που αναγνώρισαν ως απαραίτητα για έναν διευθυντή ακαδημαϊκής 

βιβλιοθήκης. Παρόλο που τα χαρακτηριστικά που οι ομάδες ανθρώπων αναγνώρισαν 

ως σημαντικά παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διαφορές, οποιοσδήποτε χαρακτηρισμός 

των ηγετικών χαρακτηριστικών, όπως οι συγγραφείς επισημαίνουν, αποτελεί ένα 

πολύπλευρο θέμα που δεν εστιάζει μόνο στη γενιά. Αποτέλεσμα μιας άλλης έρευνας 

(Ammons - Stephens et al. 2009) που έγινε σε ηγέτες Βιβλιοθηκών (δημόσιων, 

ακαδημαϊκών, ειδικών βιβλιοθηκών) ήταν η ανάπτυξη ενός μοντέλου με τις 

θεμελιώδεις δεξιότητες ηγεσίας για τους επιστήμονες της πληροφόρησης. Σύμφωνα 

με το μοντέλο που αναπτύχθηκε υπάρχουν τέσσερις κεντρικές κατηγορίες 

δεξιοτήτων, κάθε μια από τις οποίες χωρίζεται σε υποκατηγορίες. Οι κεντρικές 

κατηγορίες είναι: η γνωστική ικανότητα, το όραμα, η διαπροσωπική 

αποτελεσματικότητα, και η διοικητική αποτελεσματικότητα.  

Μια μελέτη που έγινε για τα χαρακτηριστικά των διευθυντών βιβλιοθηκών, τόσο 

αυτά που σχετίζονται με το μετασχηματισμό (transformational), όσο και αυτά που 

σχετίζονται με τις συναλλαγές (transactional), αναφέρει ότι οι αντιλήψεις σχετικά με 
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την ηγετική συμπεριφορά συνδέονται με τις αντιλήψεις για την ικανοποίηση από τον 

ηγέτη, την αποτελεσματικότητα του ηγέτη, και την ποσότητα της επιπλέον 

προσπάθειας από τους οπαδούς. H ηγεσία η σχετική με το μετασχηματισμό είχε 

μεγαλύτερη επίδραση στα αποτελέσματα της ηγεσίας και στις διαστάσεις της 

οργανωσιακής αποτελεσματικότητας από ότι η ηγεσία η σχετική με τις συναλλαγές 

(Albritton 1998, σ.77-8).  Η τελευταία έρευνα καθώς και άλλες σχετικές έρευνες 

δείχνουν ότι «η ηγεσία του μετασχηματισμού δεν είναι μια μυστήρια διαδικασία αλλά 

ένα μετρήσιμο προϊόν των αναγνωρίσιμων συμπεριφορών όπως η διατύπωση των 

υπερβατικών στόχων, η απόδειξη της ισχυρής αυτοπεποίθησης και της εμπιστοσύνης 

στους άλλους - θέτοντας ένα προσωπικό παράδειγμα για τους οπαδούς, 

εκδηλώνοντας υψηλές προσδοκίες για την απόδοσή τους - καθώς και η ικανότητα να 

επικοινωνούν την πίστη κάποιου στους στόχους του. Παρόλα αυτά, αυτό που 

χρειάζεται είναι κατάρτιση και εκπαίδευση που να προωθεί την αυτοεκτίμηση, την 

επίγνωση, και την εκτίμηση του εύρους των πιθανών συμπεριφορών ηγεσίας που 

χρησιμοποιούνται από τους αποτελεσματικούς ηγέτες του μετασχηματισμού και των 

συναλλαγών»  (Albritton 1998, σ. 80). «Οι ηγέτες του μετασχηματισμού θα πρέπει να 

είναι άριστοι στρατηγοί, ισχυροί σχεδιαστές, συνθέτες, παράγοντες αλλαγής, και 

οραματιστές. Κανείς ηγέτης δεν θα έχει όλες αυτές τις ιδιότητες. Κάθε περίπτωση 

βιβλιοθήκης πιθανόν να απαιτεί ένα διαφορετικό τύπο ηγέτη, σε διαφορετικές 

χρονικές στιγμές στην ιστορία της βιβλιοθήκης» (Riggs 1997, σ. 8). «Ανεξάρτητα 

από το είδος του ιδρύματος, το όραμα ενός ηγέτη προέρχεται από τη μια μεριά από 

την προνοητικότητα, από την άλλη από τη διορατικότητα, την αφθονία της φαντασίας 

και την κρίση, και συχνά από μια υγιής δόση θράσους. Αν και το όραμα μιας 

βιβλιοθήκης έχει να κάνει με το μέλλον της, δεν θα πρέπει να είναι μια προφητεία. Οι 

ηγέτες των βιβλιοθηκών μπορούν να είναι ονειροπόλοι, αλλά επίσης θα πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα να ενεργούν αποτελεσματικά» (Riggs 1997, σ. 8). 
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 Έρευνα των Rosete και Ciarrochi (2005) απέδειξε ότι «διευθυντές με υψηλή 

συναισθηματική νοημοσύνη έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να επιτύχουν εργασιακά 

αποτελέσματα και να θεωρηθούν αποτελεσματικοί ως ηγέτες από τους κατωτέρους 

τους». Σε εθνικό επίπεδο, σε μια έρευνα  που έγινε σχετικά με τις απόψεις των 

υπευθύνων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΑΕΙ & ΤΕΙ) για τη 

Συναισθηματική Νοημοσύνη (Βαρδακώστα και Κωσταγιόλας 2006) ζητήθηκε από 

τους υπεύθυνους να καταγράψουν τα χαρακτηριστικά ενός διευθυντή βιβλιοθήκης. 

Τα πιο δημοφιλή χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας διευθυντής βιβλιοθήκης 

είναι : ο αυτοέλεγχος, η παρακίνηση, η γνώση της επιστήμης, η αυτεπίγνωση, οι 

κοινωνικές δεξιότητες, η ενσυναίσθηση, η επικοινωνία, η συνεχής ενημέρωση, η 

συνεργατικότητα, η εργατικότητα, η οργανωτικότητα, η κατανόηση. Η έρευνά 

επιβεβαίωσε τη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στην ηγεσία των 

ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών μιας και τα πέντε χαρακτηριστικά της συναισθηματικής 

νοημοσύνης κατατάσσονται από τους διευθυντές των ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών πρώτα ανάμεσα στα άλλα που πρέπει να διαθέτει το άτομο που κατέχει 

ανάλογη θέση. 

Όπως αναφέρει ο Webster (Wood et al. 2007, σ. xvii): «Στο σημερινό ταχέως 

μεταβαλλόμενο τοπίο της πληροφορίας, οι βιβλιοθήκες αντιμετωπίζουν μια ευκαιρία 

και μια πρόκληση. Το μόνο σταθερό σε αυτό το τοπίο είναι η αβεβαιότητα. 

Μπορούμε μόνο να κάνουμε υποθέσεις σχετικά με το που θα βρίσκονται οι 

βιβλιοθήκες στο τέλος της επόμενης δεκαετίας. Περισσότερο από κάθε άλλη 

προηγούμενη εποχή, γνωρίζουμε ότι οι βιβλιοθήκες πρέπει να αλλάξουν, αλλά δεν 

γνωρίζουμε πως θα γίνει αυτή η μετάβαση. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει αυτοί οι 

οργανισμοί να καταλάβουν τις αλλαγές που συμβαίνουν στη συμπεριφορά των 

χρηστών τους, στον τύπο και τη φύση της πληροφορίας, στη νέα τεχνολογία της 

πληροφορίας, και στη δικτυακή πρόσβαση στις υπηρεσίες , έτσι ώστε να μπορέσουν 
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να μεταμορφωθούν σε οργανισμούς που μπορούν να ακμάσουν και να ευημερήσουν 

κάτω από δραματικά διαφορετικές συνθήκες». Στο άρθρο τους οι Winston και Quinn 

(2005) αναφέρουν ότι η ανάγκη για ηγεσία σε περιόδους κρίσης και αλλαγής 

υπογραμμίζει τον ενεργό ρόλο που μπορούν οι βιβλιοθηκονόμοι να παίξουν 

παρέχοντας πρόσβαση στην πληροφορία, προσφέροντας υπηρεσίες πληροφόρησης 

και να χρησιμεύσουν ως πόροι, με βάση το μοναδικό πλαίσιο του επαγγελματικού 

προσανατολισμού και της πρόσβασης στις πηγές που οι επαγγελματίες της 

πληροφόρησης παρέχουν. Όπως ο Singh (2009) αναφέρει «είναι καιρός οι 

επαγγελματίες της πληροφόρησης να υιοθετήσουν μια ενεργητική στάση, να 

εσωτερικεύσουν το ομαδικό πνεύμα, να αναπτύξουν επαγγελματικές και προσωπικές 

δεξιότητες και να μάθουν να έχουν ένα ισχυρό πρόσωπο μέσα στο πλήθος των 

παροχέων της πληροφόρησης (internet, google).  «Για την υλοποίηση αυτής της 

μετάβασης απαιτείται προσεκτική εστίαση στο στρατηγικό σχεδιασμό, στη γνώση και 

τη προσπάθεια να ικανοποιήσει την οργανωτική και θεσμική αποστολή. Βασικό 

στοιχείο για τη διαδικασία μετασχηματισμού, συμπεριλαμβανομένης και της ηγεσίας 

μετασχηματισμού, είναι η διαχείριση της αλλαγής, η οποία ορίζεται ως  η 

συστηματική και δυναμική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των αλλαγών, από την 

προοπτική μιας οργάνωσης και του εργατικού δυναμικού. Ένας οργανισμός θα πρέπει 

προσαρμόζεται στην αλλαγή, να την ελέγχει και να επιφέρει αλλαγές» (Hernon and 

Schwartz  2008, σ. 243). Ο Metz (2001, σ. 2-3) αναφέρει ότι «το να ηγείται κανείς 

μια μετασχηματιστικής διαδικασίας και να διαχειρίζεται μια ρευστή και χαοτική 

μεταβατική περίοδο απαιτεί διαφορετικές δεξιότητες από αυτές που ήταν χρήσιμες 

για τη διασφάλιση της συνέχειας σε ένα σταθερό, προβλεπόμενο περιβάλλον». Και 

συνεχίζει λέγοντας ότι «σήμερα η αποτελεσματική ηγεσία των βιβλιοθηκών απαιτεί 

μια εξαιρετική ικανότητα για τη διατήρηση μια λεπτής και συνεχώς μεταβαλλόμενης 

ισορροπίας στη διαχείριση των τεχνικών, οικονομικών και ανθρώπινων πόρων για να 
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υπηρετήσουν την αποστολή των πανεπιστημίων». Τη σημασία που πρέπει να δίνεται 

στην ηγεσία των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών υπογραμμίζει και ο Matthews (2002). Ο 

Matthews (2002) αναφέρει ότι οι διευθυντές βιβλιοθηκών θα πρέπει να είναι σε θέση 

να ασχοληθούν αποτελεσματικά με την ασάφεια και τη λειτουργία όταν οι κανόνες 

και τα όρια δεν είναι σαφή. Η προσαρμογή είναι όπως τονίζει μια συνεχής διαδικασία 

στους δυναμικούς οργανισμούς. O Penniman (1992b, σ.40) αναφορικά στις ηγεσίες 

των βιβλιοθηκών στο νέο περιβάλλον επισημαίνει ότι «Οι Βιβλιοθήκες κινδυνεύουν 

επειδή στερούνται ηγετών οραματιστών. Οι ηγέτες οραματιστές διαφέρουν από τους 

οραματιστές. Οι οραματιστές είναι σε θέση να περιγράψουν το επιθυμητό μέλλον. Οι 

ηγέτες οραματιστές είναι σε θέση να περιγράψουν το επιθυμητό μέλλον και επί πλέον 

το δημιουργούν με τη βοήθεια των άλλων (τρίτων). Ο οραματιστής ηγέτης είναι ο 

παράγοντας της αλλαγής στην ύψιστη τάξη». Ανησυχία για έλλειψη 

βιβλιοθηκονόμων ικανών να ασκήσουν αποτελεσματική ηγεσία στους ταραχώδεις 

αυτούς καιρούς εκφράζουν οι Renaud και Murray (2003). O Riggs (2001, σ. 5) 

προτείνει «Οι Βιβλιοθήκες να συνεχίσουν να μεταβάλλονται κατά τα προσεχή έτη. Οι 

άνθρωποι που εργάζονται σε βιβλιοθήκες θα πρέπει να μάθουν πώς να ηγούνται της 

αλλαγής και να ζουν θετικά με την ασάφεια. Η ηγεσία στις βιβλιοθήκες δεν μπορεί 

πλέον να παραμερίζεται και να αγνοείται. Πρέπει να έρθει στο προσκήνιο και να 

αντιμετωπίζεται με Η κεφαλαίο. Χωρίς μια ισχυρή, δυναμική και με όραμα ηγεσία, οι 

βιβλιοθήκες είναι βέβαιο ότι θα μετατοπιστούν προς τα πίσω στο μέλλον. Ωστόσο, 

πριν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε της ημέρας της κρίσεως για τις βιβλιοθήκες θα 

πρέπει να διερευνήσουμε και με ενθουσιασμό να υλοποιήσουμε σχέδια δράσης για 

την προώθηση και τη μάθηση σχετικά με το φαινόμενο γνωστό ως “Ηγεσία”».  
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Κεφάλαιο 2 

Η Ποιότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες 

 

2.1 Ποιότητα και Ηγεσία 

Μπορεί σήμερα να αποτελεί στερεότυπο να επισημάνουμε ότι η ηγεσία είναι 

απαραίτητο συστατικό στη διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας (quality 

improvement_Q I). Η σημαντικότητα της ηγεσίας για την επίτευξη σημαντικών 

οργανωσιακών προόδων σε σχέση με την ποιότητα έχει επανειλημμένως 

υπογραμμιστεί από τους πρωτοπόρους της επανάστασης της ποιότητας, όπως τον 

Deming και τον Juran. Παρόλη την προσοχή που έχει δοθεί στην ποιότητα τόσο από 

τους τελευταίους όσο και από άλλους στη βιβλιογραφία, σχετικά λιγότερη ανάλυση 

έχει γίνει για τη συστηματική κατανόηση των διαδικασιών της ηγεσίας σε σχέση με 

τις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. Τα τελευταία χρόνια η βελτίωση της 

ποιότητας σε όλες τις μορφές της έχει γίνει μια εξέχουσα επιχειρησιακή και 

οργανωσιακή στρατηγική. Η Διοίκηση ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) συνδέθηκε άμεσα με 

τη βελτίωση της ποιότητας. Χωρίς όμως επίμονη ηγετική προσπάθεια αφοσιωμένη 

στη βελτίωση της ποιότητας, η υποκίνηση των οπαδών μπορεί να φθίνει με την 

πάροδο του χρόνου ή να παραδοθεί σε καθημερινές πιέσεις. Οι οπαδοί μπορεί να 

επιστρέψουν σε ένα πιο αντιδραστικό μοντέλο διαχείρισης προβλημάτων, αντίθετα με 

το να έχουν μια πιο θετική προσέγγιση συνοδευόμενη από τη βελτίωση ποιότητας. 

(Waldman et al. 1998). Σε μια έρευνα που έγινε σε καλές πρακτικές εταιριών στην 

Ελλάδα, που βρίσκονταν στο δρόμο προς της επιχειρηματική αριστεία μέσω του 

Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας, σχετικά με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 

παρατηρήθηκε ότι η ηγεσία είχε υψηλό βαθμό δέσμευσης για την ανάπτυξη των 

ανθρωπίνων πόρων και αναγνώριζε τη σημασία τους για την εκπλήρωση των 
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εταιρικών στόχων (Vouzas et al. 2007). Η δέσμευση της ηγεσίας αποτελεί 

προϋπόθεση για την εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ. 

 

2.2 Ποιότητα και Ολική Ποιότητα 

Η έννοια της ποιότητας δεν είναι καθόλου εύκολο να ορισθεί κυρίως γιατί οι 

άνθρωποι βλέπουν την ποιότητα με διαφορετικά κριτήρια. Εκεί μπορεί να αποδοθεί 

το γεγονός ότι κατά καιρούς έχουν δοθεί για την έννοια της ποιότητας πολλοί 

ορισμοί. Η ποιότητα μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος μπορεί να ταυτίζεται με: 

χαρακτηριστικά που ικανοποιούν πλήρως ή και ξεπερνούν τις προσδοκίες του 

πελάτη, την τελειότητα, τη συνέπεια, τη ταχύτητα διανομής, την προσφορά ενός 

καλού και χρήσιμου προϊόντος, το να κάνεις κάτι σωστά την πρώτη φορά και κάθε 

φορά, τη συμμόρφωση με πολιτικές και διαδικασίες, τη συμμόρφωση με 

προδιαγραφές, το να πληρώνεις γι’ αυτό που πραγματικά παίρνεις. Ο Juran πρότεινε 

έναν απλό ορισμό για την ποιότητα, αυτόν της «καταλληλότητας για χρήση (fitness 

for use)» (Evans and Lindsay (2008); Τσιότρας (2002)). Είναι επομένως σημαντικό 

να γίνουν κατανοητές οι διάφορες οπτικές από τις οποίες βλέπει κανείς την ποιότητα 

για να εκτιμηθεί πλήρως ο ρόλος που παίζει σε πολλά τμήματα ενός οργανισμού. 

(Evans and Lindsay 2008). Η Ολική Ποιότητα βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις αρχές. 

Αυτές είναι: 

1. Εστίαση στον πελάτη (εσωτερικό & εξωτερικό) και στις ομάδες συμφερόντων 

2. Συμμετοχή και ομαδική εργασία από όλους στον οργανισμό 

3. Εστίαση στις διαδικασίες μέσω (με την υποστήριξη) της συνεχής βελτίωσης 

(kaizen) και της μάθησης 

Οι τρεις αρχές της Ολικής Ποιότητας θα πρέπει να υποστηρίζονται από μια 

ολοκληρωμένη οργανωσιακή υποδομή, ένα σύνολο από τεχνικές διοίκησης και ένα 

σύνολο από εργαλεία και τεχνικές (Evans and Lindsay 2008).  Ένας οργανισμός που 
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είναι αφοσιωμένος στην Ολική Ποιότητα θα πρέπει να την εφαρμόζει σε τρία 

επίπεδα: το οργανωσιακό επίπεδο, το επίπεδο των διαδικασιών, και το επίπεδο της 

εκτέλεσης της εργασίας. Στο οργανωσιακό επίπεδο, η ποιότητα αφορά στην 

ικανοποίηση των απαιτήσεων του εξωτερικού πελάτη. Στο επίπεδο των διαδικασιών, 

η ποιότητα αφορά στην σύνδεση των απαιτήσεων του εξωτερικού και εσωτερικού 

πελάτη. Στο επίπεδο της εκτέλεσης της εργασίας, η ποιότητα αφορά στην 

ικανοποίηση των απαιτήσεων του εσωτερικού πελάτη. Το να βλέπεις έναν οργανισμό 

από αυτή την οπτική γίνονται πιο ξεκάθαροι οι ρόλοι και οι υπευθυνότητες όλων των 

υπαλλήλων στην επιδίωξη της ποιότητας. Η ποιότητα συνεπώς θα πρέπει να ξεκινάει 

από τον καθένα, είναι υπευθυνότητα του καθενός (Evans and Lindsay 2008). 

Η ποιότητα είναι μια βαθιά ανθρωποκεντρική έννοια. «Η ποιότητα αναγνωρίζεται 

πλέον ως ο δυναμικότερος παράγοντας και αποτελεί το κλειδί για τη δημιουργία 

ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η ανάπτυξη της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας (Total Quality Management), αυτής της νέας νοοτροπίας του μάνατζμεντ 

που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, ήρθε να αντιμετωπίσει με 

επιτυχία της απαιτήσεις της ποιότητας, όπως έδειξε η εφαρμογή της σε επιχειρήσεις 

ανεπτυγμένων χωρών» (Τσιότρας 2002, σ.11). Σε έναν οργανισμό το άτομο που 

καταλαβαίνει καλύτερα τη δουλειά του και το πώς θα τη βελτιώσει είναι αυτό που 

την εκτελεί (Evans and Lindsay 2008). 

 

2.2.1 Ηγέτες στην επανάσταση της Ποιότητας 

Ο ρόλος της ηγεσίας στη βελτίωση της ποιότητας υπογραμμίζεται και τους 

θεωρητικούς της ποιότητας. 

W. Edwards Deming (1900-1993): Κανένας δεν είχε μεγαλύτερη επιρροή στη 

διαχείριση της ποιότητας από τον Dr. W. Edwards Deming και δικαίως θεωρείται ο 

πατέρας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Η φιλοσοφία του εστιάζει στη συνεχής 
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βελτίωση του προϊόντος και της υπηρεσίας μειώνοντας την αβεβαιότητα και τις 

διακυμάνσεις στο σχεδιασμό, στην παραγωγή και στην ποιότητα της υπηρεσίας, 

καθοδηγούμενη από την ηγεσία των ανώτερων διοικητικών στελεχών. Μεγάλο μέρος 

της φιλοσοφίας του Deming βασίζεται στην κατανόηση της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς και στη δίκαιη μεταχείριση των ανθρώπων. Ο Deming στο βιβλίο του 

«Out of Crisis» τονίζει ότι η βασική ευθύνη για την ποιότητα τόσο σε προσωπικό όσο 

και σε οργανωτικό επίπεδο ανήκει πρωταρχικά στη διοίκηση του εκάστοτε 

οργανισμού. Η εφαρμογή των «14 σημείων του Deming» καθώς και του «κύκλου του 

Deming» αποτελούν την πρόταση του για την εισαγωγή των ποιοτικών βελτιώσεων 

στην επιχείρηση και για την επίτευξη της αριστείας. (Evans and Lindsay (2008); 

Τσιότρας (2002)). 

Joseph M. Juran (1904- 2008): Ο Juran υποστηρίζει ότι «η ποιότητα σχεδιάζεται και 

δεν είναι ποτέ τυχαία» και βλέπει το σχεδιασμό της μέσω της τριλογίας που ανάπτυξε 

η οποία αποτελείται από τρεις διαδικασίες διοίκησης: σχεδιασμός ποιότητας, έλεγχος 

ποιότητας και βελτίωση ποιότητας. Ο Dr. Juran μέσα από το βιβλίο του «Εγχειρίδιο 

Ελέγχου της Ποιότητας» υπογραμμίζει τη σημασία της δέσμευσης και της 

συμμετοχής της Ανώτατης Διοίκησης στο σχεδιασμό και τη βελτίωση της ποιότητας 

και τη γενικότερη βελτίωση της λειτουργίας ενός οργανισμού (Τσιότρας 2002). 

Philip B. Crosby (1926-2001): Οι υψηλές πωλήσεις του βιβλίου του Crosby «Quality 

is Free» ευθύνονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό για το ότι κέρδισε η ποιότητα την 

προσοχή ανώτατων διοικητικών στελεχών στην Αμερική. Ήταν ο πρώτος που 

εισήγαγε το «κάνε τα σωστά πράγματα με την πρώτη φορά» καθώς και την αρχή των 

«μηδέν λαθών (zero defects). Μέσα από τη φιλοσοφία του τονίζει ότι η ενεργή 

συμμετοχή και δέσμευση της Ανώτατης Διοίκησης είναι από τα «Βασικά Συστατικά 

της Βελτίωσης» (Evans and Lindsay 2008). 
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Armand V. Feigenbaum (1922- ): Ο Feigenbaum είναι περισσότερο γνωστός για τη 

δημιουργία της έννοιας «Έλεγχος της Ολικής Ποιότητας», αργότερα γνωστής ως 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, την οποία ανέπτυξε μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του. Η 

φιλοσοφία του συνοψίζεται στα Τρία Βήματα για την Ποιότητα: Ηγεσία της 

Ποιότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό, Σύγχρονη Τεχνολογία της Ποιότητας, 

με την εμπλοκή όλου του προσωπικού, Οργανωσιακή Δέσμευση, που υποστηρίζεται 

από συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κίνητρα (Evans and Lindsay 2008). 

 

2.2.2 Βραβεία, Πλαίσια και Πρότυπα Ποιότητας 

Μέσα από τα βραβεία ποιότητας βραβεύονται κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις αλλά και 

άτομα για την προσπάθειά τους όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας. Τα πιο 

γνωστά βραβεία ποιότητας είναι το «Deming Prize» (1951), το «Malcom Baldridge 

National Quality Award» (1988) και το «Ευρωπαϊκό» (European Quality Award 

_1991_EFQM) που θεσμοθετήθηκαν στη Ιαπωνία, στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη 

αντίστοιχα. Άλλα βραβεία ποιότητας είναι αυτά που αναπτύχθηκαν στον Καναδά 

(Canadian Awards for Business Excellence ) και την Αυστραλία ( Australian Business 

Excellence Award). Πρωταρχικός σκοπός των βραβείων είναι να ενθαρρύνουν 

πολλούς οργανισμούς να βελτιωθούν από μόνοι τους εξοπλίζοντάς τους με ένα 

τυποποιημένο πρότυπο για να μετρήσουν της απόδοσή και την πρόοδό τους προς μια 

άριστη επίδοση.  

Από το Πρότυπο Αριστείας του  Eυρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Διοίκηση Ποιότητας 

(EFQM) επηρεάστηκε το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ_ 2000), ένα εργαλείο 

για Διοίκησης Ολικής Ποιότητας που στόχο έχει τη Βελτίωση Δημοσίων 

Οργανώσεων μέσω της Αυτό-αξιολόγησης. Από το Διεθνή Οργανισμό 

Προτυποποίησης (ISO: International Standards Organization) δημιουργήθηκαν τα 

Πρότυπα της Σειράς ISO 9000, για τη ανάπτυξη διεθνώς μιας κοινής γλώσσας πάνω 
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στο θέμα της διασφάλισης της ποιότητας. Το 2000 κυκλοφόρησε η αναθεωρημένη 

και βελτιωμένη σειρά προτύπων ISO 9000:2000. 

Σε όλες τις παραπάνω προσπάθειες εμφανής είναι η σημασία και ο ρόλος της ηγεσίας 

στη βελτίωση της Ποιότητας. 

 

2.3 Ποιότητα και Υπηρεσίες 

Ο τομέας των υπηρεσιών άρχισε να αναγνωρίζει τη σημασία της ποιότητας αρκετά 

χρόνια μετά από ότι ο τομέας της παραγωγής. Υπηρεσία μπορεί να οριστεί «κάθε 

κύρια ή συμπληρωματική δραστηριότητα που δεν παράγει άμεσα ένα φυσικό προϊόν, 

δηλαδή το κομμάτι αυτό της συναλλαγής ανάμεσα στον αγοραστή ( πελάτη) και τον 

πωλητή (παροχέα)  που δεν αποτελεί αγαθό» (Evans and Lindsay 2008).  

Η κλίματα SERVQUAL, η οποία αναπτύχθηκε από τους Parasuraman et al. (1985) 

αποτελεί ένα από τα γνωστότερα εργαλεία μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών 

και στηρίζεται σε πέντε (5) διαστάσεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν το πώς λαμβάνουν 

οι πελάτες την ποιότητα υπηρεσιών. Οι Βασικές Διαστάσεις της Ποιότητας στις 

Υπηρεσίες είναι: 

• Απτά – υλικά: Φυσικές πτυχές της υπηρεσίας που περιλαμβάνουν την 

εμφάνιση των φυσικών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, του προσωπικού, 

και των υπηρεσιών επικοινωνίας 

• Αξιοπιστία – η ικανότητα να παρέχεται ότι έχει υποσχεθεί 

• Ανταπόκριση – προθυμία να παρέχεται στους πελάτες βοήθεια και άμεση 

εξυπηρέτηση  

• Ασφάλεια - γνώση και ευγένεια του προσωπικού και ικανότητα να εμπνέουν 

εμπιστοσύνη και σιγουριά 
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• Συναισθηματική κατανόηση – Ενδιαφέρον - βαθμός φροντίδας και προσωπικού 

ενδιαφέροντος για τον πελάτη 

Κρίσιμα στοιχεία της ποιότητας των υπηρεσιών είναι οι εργαζόμενοι, η τεχνολογία 

των πληροφοριών και οι σωστά σχεδιασμένες διεργασίες και διαδικασίες. Η 

τεχνολογία της πληροφόρησης είναι απαραίτητη για την ποιότητα των μοντέρνων 

υπηρεσιών εξαιτίας τόσο του μεγάλου όγκου της πληροφορίας που θα πρέπει να 

διαχειριστούν όσο και των απαιτήσεων των πελατών των υπηρεσιών για  διαρκώς 

αυξανόμενες ταχύτητες (εξυπηρέτησης) (Evans and Lindsay 2008). Οι ερευνητές 

έχουν επανειλημμένως αποδείξει ότι όταν η ικανοποίηση ενός εργαζόμενου σε 

υπηρεσία είναι υψηλή, υψηλή είναι και η ικανοποίηση του πελάτη, και ότι όταν η 

ικανοποίηση από τη εργασία είναι χαμηλή, χαμηλή είναι και η ικανοποίηση του 

πελάτη. 

 

2.3.1 Ποιότητα και Bιβλιοθήκες – Υπηρεσίες Πληροφόρησης 

Ποιοτικές υπηρεσίες σημαίνει πηγές και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις προσδοκίες 

των χρηστών (Parasuraman et al 1985). Επομένως, η αξιολόγηση της ποιότητας μέσα 

από πρότυπα και μεθόδους μπορούν να μας δώσουν χρήσιμες πληροφορίες (ποιοτικές 

και ποσοτικές) σχετικά με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών. Οι 

Βιβλιοθήκες είναι συνήθως «πελατοκεντρικές» (user - centered). Αφουγκράζονται τις 

ανάγκες των χρηστών τους και βάσει αυτών παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα. Η 

ύπαρξη μιας βιβλιοθήκης που αγνοεί τους χρήστες της είναι αδιανόητη μιας και 

σκοπός τους είναι να δώσουν στους χρήστες την πληροφορία που χρειάζονται. Κατά 

το πρότυπο ISO 11620, η ποιότητα στις βιβλιοθήκες ορίζεται ως «το σύνολο των 

ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας, το οποίο 

σύμφωνα με τις ικανότητες της βιβλιοθήκης ικανοποιεί εκφρασμένες και 

συνεπαγόμενες ανάγκες». Για μια επιτυχημένη εφαρμογή ενός συστήματος ΔΟΠ 
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κρίνεται σκόπιμη η απόλυτη δέσμευση της διοίκησης στις αρχές της. «Η υιοθέτηση 

ενός συστήματος ΔΟΠ σε μια βιβλιοθήκη σημαίνει ότι οργανισμός θέτει στόχους 

ποιότητας, παρακολουθεί τις απαιτήσεις και την ικανοποίηση των χρηστών και 

υλοποιεί κύκλους συνεχούς βελτίωσης» (Δεληόγλου και Παναγοπούλου 2008). Η 

έννοια της ΔΟΠ  έχει συζητηθεί και έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο της βιβλιοθήκης σε 

μεγάλο βαθμό από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 (π.χ. Butcher (1993); Gapen et 

al. (1993); Jurow and Barnard (1993); Klaassen et al. (1999); Loney and Bellefontaine 

(1993); Riggs (1993)). Οι Δελήογλου και Παναγοπούλου (2008) σε μια προσπάθεια 

να σκιαγραφήσουν το πόσο επωφελής είναι η ΔΟΠ για τις βιβλιοθήκες παραθέτουν 

τα οφέλη από την εφαρμογή της. Αυτά είναι : η επικέντρωση στους χρήστες και τις 

ανάγκες τους και συνεπώς η αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, η ενδυνάμωση του 

προσωπικού μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης, η αύξηση συμμετοχής του προσωπικού 

και η ικανοποίηση από την εργασία μέσω της υποκίνησης (κυρίως της εσωτερικής 

υποκίνησης_intrinsic motivation), η καλλιέργεια ενός αισθήματος υπευθυνότητας 

στην ανάληψη καθηκόντων, η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων 

και της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών μέσω ομάδων εργασίας, ανοικτής 

επικοινωνίας και καθοδήγησης, η ενίσχυση της διατμηματικής συνεργασίας και της 

επικοινωνίας της πληροφορίας προς όφελος όλου του οργανισμού, η βελτίωση της 

θέσης της βιβλιοθήκης μέσα στον οργανισμό, η συνεχής βελτίωσης της ποιότητας 

των προσφερόμενων υπηρεσιών και συνεχής αναπροσαρμογή τους στο διαρκώς 

μεταλλασσόμενο περιβάλλον. Στη ίδια έρευνα οι συγγραφείς αναφέρονται και στα 

εμπόδια που υπάρχουν στην εφαρμογή της ΔΟΠ στις βιβλιοθήκες. Αυτά είναι: η 

ανάγκη δέσμευσης της διοίκησης της βιβλιοθήκης και της ανώτερης διοίκησης, ο 

χρόνος και ο κόπος που απαιτείται για τη διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης της 

ποιότητας, η φυσική αντίσταση των υπαλλήλων να εργάζονται σε ομάδες, η μη 

κατανόηση του ρόλου της βιβλιοθήκης μέσα στον οργανισμό, η έλλειψη πόρων, η 
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αποτυχία της διοίκησης στη διατύπωση σαφών και επιτεύξιμων προσδοκιών, η 

έλλειψη κοινής αντίληψης για την ποιότητα, η εκτόξευση κατηγοριών, η αντίσταση 

στην αξιολόγηση, η ανεπαρκής εκπαίδευση σχετικά με τη φιλοσοφία της ποιότητας, η 

αντίσταση στην αλλαγή. 

 

2.3.1.1 Εργαλεία Μέτρησης Ποιότητας Υπηρεσιών και Βιβλιοθήκες 

Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι αυτό έχει γίνει αντιληπτό από τις Βιβλιοθήκες, οι 

έρευνες που αφορούν στην ποιότητα των βιβλιοθηκών εστιάζουν κυρίως στη μέτρηση 

της ικανοποίησης των χρηστών. Η ευρεία χρήση της κλίμακας/ μεθοδολογίας του 

SERVQUAL  από ακαδημαϊκούς και μάνατζερ διαφόρων υπηρεσιών ,η οποία 

αναπτύχθηκε από τους Parasuraman et al (1985),  επεκτάθηκε και στο χώρο των 

βιβλιοθηκών (π.χ. Harris and Harrington (2000); Snoj and Petermanec (2001); Walters  

(2003); Nagata et al. (2004); Satoh (2005); Kyrillidou and Persson (2006)). Αρκετές 

ομοιότητες με το SERVQUAL έχει και το SERVPERF που αναπτύχθηκε από τους 

Cronin και Taylor (1992)  το οποίο ουσιαστικά συλλαμβάνει άμεσα τις αντιλήψεις των 

χρηστών για την επίδοση σε σχέση με τις προσδοκίες τους από την εμπειρία χρήσης των 

υπηρεσιών. Από την τροποποίηση του SERVQUAL που έγινε με πρωτοβουλία της 

«Ένωσης των Ερευνητικών Βιβλιοθηκών» (ARL) προέκυψε το LibQUAL+™  το οποίο 

αποτελεί ένα σύνολο υπηρεσιών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι βιβλιοθήκες 

προκειμένου να κατανοήσουν τις ανάγκες των χρηστών τους ως προς την ποιότητα της 

παροχής των υπηρεσιών τους και να ενεργήσουν ανάλογα για την αναβάθμισή τους. Από 

το 2000 και έπειτα έχουν συμμετάσχει στο  LibQUAL+™  εκατοντάδες ιδρύματα, 

συμπεριλαμβανομένων τόσο των ακαδημαϊκών όσο και των μη ακαδημαϊκών 

βιβλιοθηκών (Κυριλλίδου 2005). Από την ARL αναπτύχθηκε το 2003 και το MINES for 

Libraries™, ένα online εργαλείο έρευνας που μετράει τη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών 

μιας βιβλιοθήκες (ποιος τις χρησιμοποιεί, από πού, πότε, και για ποιο σκοπό) με 



 45

εφαρμογή και σε εθνικό επίπεδο (Αλβανούδη κ.ά. 2008). Ένα άλλο εργαλείο αποτίμησης 

βιβλιοθηκών αποτελεί το ClimateQual™, το οποίο μετράει τις αντιλήψεις του 

προσωπικού αναφορικά στην δέσμευση της βιβλιοθήκης στις αρχές της 

διαφορετικότητας, στις οργανωσιακές πολιτικές και διαδικασίες, και στις 

συμπεριφορές προσωπικού (Kyrillidou 2011). 

 

2.3.1.2 Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας και Βιβλιοθήκες 

Η IFLA σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Προτυποποίησης (ISO) 

δημιούργησαν ένα σύνολο προτύπων δεικτών ιδιαίτερα για βιβλιοθήκες με πιο 

γνωστά το ISO 11620:2008
 2

 και το ISO 2789: 2003 3. Άλλα πρότυπα για βιβλιοθήκες 

αποτελούν και τα ακόλουθα: ISO TR 20983 (2003)4  ISO/ TR 28118:2009 5, ISO 

9230:20076 , ISO 28560 :20117, ISO 15511:20118. Η σειρά προτύπων ISO 9001:2000 

για την διασφάλιση της ποιότητας είναι επίσης εφαρμόσιμη στις βιβλιοθήκες. 

Σύμφωνα με την Rowely (2005) το ISO 9001:2000 είναι το πρότυπο, με βάση το 

οποίο δύναται να πιστοποιεί μια βιβλιοθήκη ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας 

και κατά τον Sumsion (2003) παρουσιάζει υψηλό δείκτη συμβατότητας με τα ειδικά 

πρότυπα για τις βιβλιοθήκες. Από έρευνα που έγινε σε υπεύθυνους ελληνικών 

ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (Κωσταγιόλας και Κίτσιου 2007) προέκυψε ότι η 

                                                 
2 ISO 11620:2008 Information and Documentation–Library Performance Indicators 
 
3 ISO 2789:2003  Information and Documentation–International Library Statistics 
4 ISO TR 20983 (2003) Information and documentation -- Performance indicators for electronic library 
services 

5 ISO/ TR 28118:2009 Information and documentation -- Performance indicators for national libraries 

6 ISO 9230:2007   Information and documentation -- Determination of price indexes for print and 
electronic media purchased by libraries 
7 ISO 28560: 2011 Information and documentation -- RFID in libraries  
 

8 ISO 15511:2011 Information and documentation -- International standard identifier for libraries and 
related organizations (ISIL) 
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συντριπτική πλειοψηφία δεν εφάρμοζε κάποιο σύστημα διοίκησης της ποιότητας (ISO 

9001:2000). Άλλο πρότυπο που έχει εφαρμογή στις βιβλιοθήκες είναι το BS 7799-

3:2006 9. Εργαλεία αξιολόγησης ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και 

σε διεθνές επίπεδο αποτελούν οι οδηγίες των IFLA, ARL, ACRL και των ακαδημαϊκών 

βιβλιοθηκών στην Αυστραλία και τη Μ. Βρετανία10 καθώς και ευρωπαϊκά 

προγράμματα11 υποστήριξης της διαχείρισης της ποιότητας που αφορούν σε βιβλιοθήκες.
 

Σε εθνικό επίπεδο από το 1999 λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στα πλαίσια 

του έργου "Ανάπτυξη της ψηφιακής συνεργασίας των Βιβλιοθηκών των Ιδρυμάτων 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάστασης (ΕΠΕΑΕΚ).  

η «Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών» (ΜΟΠΑΒ)12. «Βασικός 

στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η ψηφιοποίηση της διαδικασίας 

συγκέντρωσης και επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων που αφορούν στις 

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Ελλάδος». 

 

2.3.1.3 Μοντέλα / Πλαίσια Αξιολόγησης και Βιβλιοθήκες – Το Μοντέλο EFQM 

Όσον αφορά στη διαχείριση της ποιότητας σε οργανισμούς τόσο στη βιομηχανία όσο 

και στις υπηρεσίες, έχουν μελετηθεί διάφορα μοντέλα για την αξιολόγηση των 

επιδόσεων τους. Στις βιβλιοθήκες επίσης έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα μοντέλα και 

πλαίσια αυτo-αξιολόγησης. Τα πιο γνωστά από αυτά είναι το Μοντέλο 

Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM, το CAF το οποίο έχει επηρεαστεί από το EFQM 

                                                 
9 BS 7799-3:2006 ¨Information Security Management Systems–Guidelines for Information Security 
Risk Management 
 
10 IFLA “guidelines for performance measurement in academic libraries”, ARL “New Measures 
Initiative”, ACRL “Standards for Libraries in Higher Education”, “Guidelines for the application of 
best practice in Australian University Libraries”, UK “The Effective Academic Library”.  
 
11 Παραδείγματα αποτελούν τα ακόλουθα: EQLIPSE (http://www.cerlim.ac.uk/projects/eqlipse/), 
EQUINOX (http://equinox.dcu.ie/), CAMILE (http://www.cerlim.ac.uk/projects/), και καθώς και 
DECIDE, DECIMAL, MINSTREL, PRISM, MERITUM & MAGIC 
12 http://www.mopab.gr/ 
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(κριτήρια παρόμοια με αυτά του μοντέλου EFQM χωρίς όμως την πιστοποίηση), και 

το LISIM το οποίο έχει αρκετές ομοιότητες με το Ευρωπαϊκό βραβείο Ποιότητας με 

εφαρμογή στις δημόσιες βιβλιοθήκες και παραδείγματα σε όλη την Ευρώπη. Χρήσιμο 

εργαλείο για τη μέτρηση επιδόσεων και παράλληλα την επίτευξη των επιδιωκόμενων 

στόχων των βιβλιοθηκών αποτελεί και η Κάρτα Ισόρροπης Απόδοσης. 

 
Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM 
 
Το μοντέλο του European Foundation for Quality Management (EFQM) είναι ένα 

από τα πιο γνωστά μοντέλα για την αξιολόγηση των επιδόσεων καθώς και την 

αριστεία των οργανισμών. Η μέθοδος του EFQM εμπνευσμένη από τη ΔΟΠ 

(Διοίκησης Ολικής Ποιότητας) ακολουθεί τις αρχές της. To Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη 

Διαχείριση Ποιότητας (EFQM _ European Foundation of Quality Management) είναι 

ένας διεθνής μη – κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1989 με έδρα τις 

Βρυξέλλες. Περιλαμβάνει περισσότερα από 500 μέλη διαφόρων μεγεθών τόσο από 

τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα καλύπτοντας περισσότερες από 55 

χώρες και 50 βιομηχανίες.  

• Το Όραμα του EFQM είναι ένας κόσμος όπου οι οργανισμοί της Ευρώπης θα 

διακρίνονται για την Επιχειρηματική τους Αριστεία 

• Η Αποστολή του EFQM είναι να ενεργοποιήσει τους ηγέτες που θέλουν να 

μάθουν, να μοιραστούν και να καινοτομούν χρησιμοποιώντας το Μοντέλο 

Αριστείας EFQM ως ένα κοινό πλαίσιο. 

• O Στόχος του EFQM είναι ανάπτυξη, προβολή και διάδοση των αρχών της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Ευρώπη. 

Το 1991 θεσπίστηκε από τον EFQM το «Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας» (EQA -

European Quality Award). Ένα χρόνο μετά αναπτύχθηκε το Μοντέλο 
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Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM (EFQM Excellence Model) ως: α)  εργαλείο 

αυτό – αξιολόγησης, β)  εργαλείο για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας, γ) Εργαλείο 

συγκριτικής προτυποποίησης (benchmark) με άλλους οργανισμούς, δ) οδηγός για 

αναγνώριση τομέων βελτίωσης, ε) βάση για κοινό λεξιλόγιο και τρόπο σκέψης, στ) 

δομή για το σύστημα διοίκησης του οργανισμού. Το Μοντέλο Επιχειρηματικής 

Αριστείας EFQM (Εικόνα 2) στηρίζεται σε εννέα (9) κριτήρια. Τα πρώτα πέντε (5) 

κριτήρια αποτελούν τα “Enablers”, δηλαδή το τι κάνει ο οργανισμός για την επίτευξη 

της επιχειρηματικής αριστείας, και περιλαμβάνουν την ηγεσία, τους ανθρώπους, την 

πολιτική και στρατηγική, τις συνεργασίες και τους πόρους, και τις διαδικασίες. Τα 

επόμενα 4 κριτήρια αποτελούν τα “Results”, δηλαδή το τι πετυχαίνει ο οργανισμός, 

και περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα στους ανθρώπους, στους πελάτες, στην 

κοινωνία και τα βασικά αποτελέσματα των επιδόσεων. Τα “Results” προκαλούνται 

από τα “Enablers” ενώ τα “Enablers” βελτιώνονται παίρνοντας feedback από τα 

“Results”. Όλα αυτά μέσα από μια συνεχής διαδικασία μάθησης, δημιουργικότητας 

και καινοτομίας. 

 

Εικόνα 2 Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM  Πηγή: EFQM 

Η ενίσχυση της συνειδητοποίησης ενός οργανισμού μέσω του Ευρωπαϊκού Βραβείου 

Ποιότητας είναι μια συνεχής διαδικασία και το βραβείο αποτελεί μια μοναδική 
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ευκαιρία για αυτό-αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας βασισμένη σε ευρέως 

αποδεκτά κριτήρια (Vouzas and Gotzamani 2005). Μέσα από τα τρια διαφορετικά 

επίπεδα Επιχειρηματικής Αριστείας, Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία 

(Committed to Excellence), Αναγνώριση στην Επιχειρηματική Αριστεία (Recognized 

for Excellence) και το επίπεδο του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας (EFQM 

Excellence Award) αναγνωρίζεται, εκτός από τους βραβευμένους ως νικητές 

ευρωπαϊκούς οργανισμούς, και η προσπάθεια άλλων οργανισμών που είναι σε θέση 

να αποδείξουν ότι έχουν δεσμευτεί στη βελτίωση της απόδοσής τους και στην 

επίτευξη της Επιχειρηματικής Αριστείας. Το Μοντέλο Αριστείας EFQM παρέχει ένα 

κοινό πλαίσιο και τη γλώσσα που θα διευκολύνει την αποτελεσματική ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ των οργανισμών υπερβαίνοντας τα εμπόδια τα σχετικά με τον 

τομέα, τον πολιτισμό και την ωριμότητα. Μέσα από το πρώτο κριτήριο του Μοντέλου 

Επιχειρηματικής Αριστείας εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο η Ηγεσία: 

1. αναπτύσσει την αποστολή, το όραμα και τις αξίες του οργανισμού και αποτελεί 

ζωντανό πρότυπο για τη δημιουργία κουλτούρας «Αρίστευσης» 

2. εξασφαλίζει προσωπικά την ανάπτυξη, εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του 

συστήματος διοίκησης της επιχείρησης 

3. παρακινεί, υποστηρίζει και αναγνωρίζει τους ανθρώπους της επιχείρησης 

4. έρχεται σε προσωπική επαφή και αναπτύσσει δίκτυα επικοινωνίας με σημαντικές 

ομάδες συμφερόντων για τον οργανισμό 

Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία το μοντέλο EFQM έχει ήδη εφαρμοστεί σε 

βιβλιοθήκες. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται παραδείγματα βιβλιοθηκών που είτε 

έχουν εφαρμόσει το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM είτε έχουν 

βραβευθεί μέσω αυτού τα τελευταία δέκα χρόνια. Όπως ο Domenico (2005) 

επισημαίνει «πρόκειται για ένα ιδιαίτερα γόνιμο και λειτουργικό μοντέλο για τον 
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Πίνακας 3 Εφαρμογή Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας σε Βιβλιοθήκες 
 

 
 

Χρονολογία Τίτλος Δημοσιεύματος Συγγραφείς Φορέας Υλοποίησης  
(Βιβλιοθήκη) 

Χώρα_ Πόλη Αναγνώριση 

2011 EFQM in academic libraries: the application of an 
international model of administration at the university of 
Cyprus Library 
 
 

Stavridis, S. and 
Tsimpoglou, F. 

University of Cyprus Library 
 

 Cyprus _Nicosia 
 
 
 
 

EFQM Recognized for 
Excellence (R4E) for 3 stars 
_2009 

2011 EFQM  2011Recognition Book EFQM Universidad de Cádiz  
Área de Biblioteca y Archivo 
 

Spain_ Cadiz EFQM Recognized for 
Excellence (R4E) for 5 stars_ 
2011 

2010 Excellence and Quality in National Libraries through 
the use of the EFQM model: Case Study of National Library 
& Archives of IR of Iran (NLAI)  

Hassanzadeh, et. al  National Library and Archives of 
Islamic Republic of  Iran (NLAI) 

Iran_ Tehran 
 
 

 

2010 Application of the European Foundation Quality Management 
(EFQM) Excellence Model in Central Library of Medical 
university of Tabriz (Iran)  

Mohamadesmaeil, et. al. Central Library of  Medical University 
of Tabriz 

Iran_ Tabriz 
 
 

 

2009 University services quality evaluation in accordance with the 
EFQM model at University of Oviedo 

Álvarez, A. S. et. al. University of Oviedo Library Spain_ Oviedo 
 
 

 

2008 Performance Evaluation of Academic Libraries 
Implementation Model 
(An evaluation model based on CAF & BSC & AHP) 

Melo, L. B. and Pires, C. 10 academic libraries (9 portuguese & 
1 brazilian) from different universities 

Portugal and Brazil 
 

 

2007 Excellence in Libraries: a systematic and integrated approach Herget, J. and  Hierl, S. 2 case studies presented (of the many 
implemented) 
i) Regional State Library- The Library 
of a Canton  

 ii)  Local public library 

Switzerland 
 

 

2006 Quality – an on-going practice and reflection in a 
governmental library (1996-2006) 

Ochoa, P. and  Pinto, L. G. 
 

The Information Unit of the General 
Secretariat of the Portuguese Ministry 
of Education (A governmental 
specialized library ) 

Portugal 
 
 

Was awarded with the 
Portuguese Quality Prize for 
Public Services for its 
innovative Quality 
Programme based on the 
EFQM model (1998) 

2005 EFQM (European Foundation for Quality Management) and 
Libraries: an organisational challenge for improving the 
provided service 

Truccolo et.al. Biblioteca di Centro di Riferimento 
Oncologico, Aviano (PN)  - a 
specialised library of a National 
Cancer Institute 

Italy_ Aviano 
 
 

 

2003 Evaluacion de bibliotecas universitarias con el modelo EFQM Arévalo, J. A.  El Servicio de Archivos y Bibliotecas 
de la Universidad de Salamanca 

Spain_ Salamanca 
 

 

2001 Assessment of academic libraries in Andalusia (southern 
Spain): an EFQM- compliance guide 

Barrionuevo, M. D. and 
Perez, A.M.  

Academic Libraries Spain_ Andalusia  
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εμπλουτισμό των συστημάτων ποιότητας στη βιβλιοθήκη». Μέσω του EFQM η 

Αριστεία στις βιβλιοθήκες μπορεί να επιτευχθεί με μετρήσιμο τρόπο. Το μοντέλο 

EFQM μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχώς για την ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης καθώς και για τον εντοπισμό δυνατών και αδύνατων σημείων της 

βιβλιοθήκης, καθώς και απειλών και ευκαιριών. Παράλληλα παρέχει γνώσεις για την 

ανάληψη μελλοντικών δράσεων - προτάσεων για βελτίωση. 

 

Μέρος Δεύτερο: Εμπειρική Προσέγγιση 

Κεφάλαιο 3 

Μεθοδολογία Έρευνας 

 

3.1 Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τα δυνατά σημεία της ηγεσίας της 

Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς τα σημεία που χρήζουν 

βελτίωσης.  

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας έγινε 

προσπάθεια να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα: 

1. Πως αντιλαμβάνεται η Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης την έννοια της 

αποτελεσματικής ηγεσίας; 

2. Πως το προσωπικό της Βιβλιοθήκης αντιλαμβάνεται την έννοια της 

αποτελεσματικής ηγεσίας; 

 

3.2 Η Μελέτη Περίπτωσης ως Ερευνητική Στρατηγική 

Η μελέτη περίπτωσης είναι μια εμπειρική έρευνα που διερευνά ένα σύγχρονο 

φαινόμενο μέσα στο πραγματικό του πλαίσιο, ειδικά όταν τα όρια μεταξύ φαινομένου 

και πλαισίου πραγματικότητας δεν είναι εμφανή. Η μελέτη περίπτωσης ως 
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ερευνητική στρατηγική χρησιμοποιείται σε πολλές περιπτώσεις για να συμβάλει στη 

γνώση μας για ατομικά, ομαδικά, οργανωσιακά, κοινωνικά, πολιτικά και συναφή 

φαινόμενα (Yin 2003). Οι Hitchock και Hughes (1995) υποστηρίζουν ότι η μελέτη 

περίπτωσης είναι ιδιαίτερα πολύτιμη όταν ο ερευνητής έχει περιορισμένο έλεγχο των 

γεγονότων και ότι έχει αρκετά πλεονεκτήματα (σ. 317): α) συλλέγει πλούσιες και 

γλαφυρές περιγραφές γεγονότων σχετικών με την εκάστοτε περίπτωση, β) παρέχει 

ένα χρονολόγιο των γεγονότων που σχετίζονται με την υπόθεση, γ) αναμειγνύει την 

περιγραφή των γεγονότων με την ανάλυση τους, δ) επικεντρώνεται σε ατομικά 

δρώντα υποκείμενα ή σε ομάδες δρώντων υποκειμένων και προσπαθεί να κατανοήσει 

τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα γεγονότα, ε) τονίζει συγκεκριμένα 

γεγονότα που είναι σχετικά με την περίπτωση, στ) εμπλέκει άμεσα τον ερευνητή στο 

γεγονός υπό μελέτη, ζ) συνιστά μια απόπειρα σκιαγράφησης του πλούτου της 

περίπτωσης κατά τη διάρκεια σύνταξης της τελικής αναφοράς. Δεν αποτελεί έκπληξη 

το γεγονός ότι η μελέτη περίπτωσης υπήρξε μια διαδεδομένη ερευνητική στρατηγική 

στην ψυχολογία, την κοινωνιολογία, τις πολιτικές επιστήμες, στην οικονομική 

επιστήμη, στις επιχειρήσεις, κ.ά. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η ανάγκη για μελέτες 

περίπτωσης προκύπτει από την επιθυμία να γίνουν κατανοητά σύνθετα κοινωνικά 

φαινόμενα (Yin 2003). Παρέχει στον ερευνητή, όπως οι Cohen et al. (2008) 

αναφέρουν, το πλεονέκτημα μιας διεισδυτικής ματιάς στην πραγματική δυναμική των 

καταστάσεων και των ατόμων. Μπορεί να υπάρχουν διερευνητικές, περιγραφικές ή 

επεξηγηματικές μελέτες περίπτωσης (Yin 2003). Η ουσία όμως μιας μελέτης 

περίπτωσης, η κεντρική τάση μεταξύ όλων των τύπων μελέτης περίπτωσης, είναι ότι 

προσπαθεί να φωτίσει μια απόφαση ή ένα σύνολο αποφάσεων: για ποιους λόγους 

πάρθηκαν, πώς εφαρμόστηκαν και με ποιο αποτέλεσμα (Schramm 1971). 
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3.3 Σχεδιασμός της Έρευνας  

3.3.1 Σχεδιασμός προσέγγισης Υπηρεσίας 

Για τη χρησιμοποίηση της Υ.ΒΙ.Π ως μελέτης περίπτωσης για τη συγκεκριμένη 

έρευνα θεωρήθηκε σκόπιμο να διασφαλιστεί πρώτα η έγκριση της Διεύθυνσης της 

Υπηρεσίας καθώς και η συμμετοχή τόσο της ίδιας όσο και του προσωπικού της 

Υ.ΒΙ.Π στην έρευνα. Ακολούθησε ο προσδιορισμός των ενδοεπιχειρησιακών πηγών 

συλλογής δεδομένων, δηλαδή των ανθρώπων προς συνέντευξη καθώς και των πηγών 

πληροφόρησης των σχετικών τόσο με τα συμμετέχοντα άτομα όσο και με την 

εξεταζόμενη Υπηρεσία. Ο απαραίτητος αριθμός των υπαλλήλων του προσωπικού για 

τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας ορίστηκε σε τρεις και μετά από προσέγγιση των 

υποψηφίων η ερευνήτρια κατέληξε σε έναν πιο παλιό υπάλληλο, σε ένα πιο νέο στην 

Υπηρεσία καθώς και σε έναν που έχει ενεργό ρόλο σε αρκετά θέματα που την 

αφορούν. Για την εξασφάλιση της συναίνεσης των ερωτώμενων για συμμετοχή τους 

στη ερευνητική διαδικασία καθώς και για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος τους για 

αυτήν δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το αντικείμενο και τους 

σκοπούς της έρευνας και υπογραμμίστηκε η σημασία της συμμετοχής τους σε αυτήν. 

Πριν τις συνεντεύξεις αποστάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι άξονες του 

ερωτηματολογίου. 

 

3.3.2 Ο Σχεδιασμός και οι Άξονες του Ερωτηματολογίου Συνέντευξης  

Η συνέντευξη αποτελεί ίσως την πιο διαδεδομένη μέθοδο συλλογής / παραγωγής 

ποιοτικού υλικού και πληροφοριών στις κοινωνικές επιστήμες (Ιωσηφίδης 2008). 

Στην παρούσα μελέτη ο τύπος συνέντευξης που χρησιμοποιήθηκε είναι η ημι-

δομημένη (semi–structured interview), δηλαδή χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο 

προκαθορισμένων ερωτήσεων αλλά υπήρξε ευελιξία ως προς τη σειρά των 

ερωτήσεων, την τροποποίηση του περιεχομένου ανάλογα με τον ερωτώμενο και ως 
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προς την προσθαφαίρεση ερωτήσεων και θεμάτων για συζήτηση (Δημητριάδη 2000). 

Η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου βασίστηκε στο πρώτο κριτήριο του Μοντέλου 

Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM, που αφορά στην Ηγεσία. Αναπτύχθηκαν δυο 

ερωτηματολόγια και προηγήθηκε πιλοτική εφαρμογή τους πριν την τελική έρευνα. Τα 

ερωτηματολόγια της έρευνας παρατίθενται στο Παράρτημα Α της παρούσας 

εργασίας. Το πρώτο χρησιμοποιήθηκε για τη Διεύθυνση της Υπηρεσίας ενώ το 

δεύτερο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε για τους τρεις υπαλλήλους. Οι άξονες του 

ερωτηματολογίου ήταν κοινοί για όλους τους συμμετέχοντες. Αποτελούνταν από 

τέσσερις ενότητες που αφορούσαν στο τι κάνει η Ηγεσία της Υ.ΒΙ.Π για να: 

• Δώσει σαφείς κατευθύνσεις στην Υπηρεσία αναπτύσσοντας την αποστολή, το όραμα 

και τις αξίες (Ενότητα Α) 

• Αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα σύστημα διοίκησης της οργάνωσης, της απόδοσης 

και της αλλαγής (Ενότητα Β) 

• Υποκινήσει και υποστηρίξει τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και να δράσει ως 

πρότυπο ρόλου (Ενότητα Γ) 

• Διαχειριστεί τις σχέσεις με το Ίδρυμα και με τις άλλες ομάδες συμφερόντων ώστε να 

διασφαλιστούν οι κοινές ευθύνες (Ενότητα Δ) 

Η διατύπωση των ερωτήσεων έγινε πολύ προσεκτικά έτσι ώστε να εξυπηρετούν τους 

ερευνητικούς στόχους, να είναι ξεκάθαρο το περιεχόμενό τους και να μην υπάρχουν 

ασάφειες. Χρησιμοποιήθηκαν ανοικτού τύπου ερωτήσεις (open – ended questions) οι 

οποίες άφηναν τον ερωτώμενο να αναπτύξει την απάντησή του δίχως 

προκαθορισμούς. Σκοπός της συνέντευξης ήταν η συλλογή όσο το δυνατόν 

πλουσιότερων δεδομένων για τις εμπειρίες, τις απόψεις και τις στάσεις των 

συμμετεχόντων. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο διερεύνησης της 

μελέτης περίπτωσης και για τις τέσσερις ενότητες του ερωτηματολογίου. 
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ΗΓΕΣΙΑ 

Αποστολή, 
Όραμα, 
στόχοι 

Στρατηγικοί 
στόχοι 

Αποτελεσματική 
επικοινωνία 

Σχέσεις 
σεβασμού & 
εμπιστοσύνης 

Αξιακό πλαίσιο 

Διαχείριση  
Συγκρούσεων  

Δημόσιες 
Πολιτικές Σχέσεις, 

Συνεργασίες & 
Δίκτυα  

Συμμετοχή σε 
όργανα, 
επιτροπές, κ.ά.  

Διασφάλιση 
κοινής 
κατεύθυνσης 

Δημόσια 
καταξίωση & 
αναγνώριση 

Προώθηση, 
προβολή  & 
διάδοση 

Διαχείριση 
αλλαγών 

Διοίκηση Έργου 
& ομαδική 
εργασία 

Ηλεκτρονική 
Διοίκηση & 
MIS 

Μετρήσιμοι 
στόχοι 

Διοικητικές 
διαδικασίες & 
Οργανωτικές 
δομές 

Ικανοποίηση 
αναγκών 
ομάδων 
συμφερόντων 

Σεβασμός 
ατομικών 
αναγκών 

Αναγνώριση & 
επιβράβευση 

Καθοδήγηση  
& Υποστήριξη 
 

Συνεχής 
ενημέρωση 

Δημιουργικότη
τα, καινοτομία 
& βελτίωση 

 
Υποκίνηση 

Διαχείριση Σχέσεων 
 

Αποστολή, Όραμα & Αξίες

Υποκίνηση & Υποστήριξη προσωπικού 
Διοίκηση Οργάνωσης,  Απόδοσης & Αλλαγής

Williams (1998), Metz (2001, 
Williams και Winston (2003), 
Iannuzzi (1992), Ammons - 
Stephens et al. (2009), κ.ά.  
 

Morgan 1996, Ershova (1998), Creth 
1995, Τζεκάκης (2002), Weiner 
(2003), Dewey (2005, Jurow (1990), 
Riggs (1998), Sheldon (1992), 
Ammons - Stephens et al. (2009), κ.ά. 
 

Ershova (1998), Creth (1995), 
Τζεκάκης (2002), Renaud & Murray 
2003, Ιannuzzi (1992), Riggs 
(1998), Young et.al  (2006), 
Βαρδακώστα (2007), Δεληόγλου 
και Παναγοπούλου (2008), κ.ά. 

Ershova (1998), Creth (1995), Lucier 
και Dooley (1985), Κατσιρίκου 
(2002, 2004), Riggs (1998), Young 
et.al (2006), Ammons - Stephens et 
al. (2009), Δεληόγλου και 
Παναγοπούλου (2008), κ.ά. 

Σχήμα 1 Θεωρητικό Πλαίσιο Διερεύνησης 
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3.4 Διεξαγωγή της έρευνας  

Η διαδικασία των συνεντεύξεων διήρκησε ένα μήνα περίπου, από την 1η Οκτωβρίου  

έως την 4η Νοεμβρίου 2011. Ο προγραμματισμός των συνεντεύξεων (ημέρα, ώρα και 

χώρος διεξαγωγής) έγινε σύμφωνα με τις προτιμήσεις των ερωτώμενων για να 

διασφαλιστεί η πιο ομαλή διεξαγωγή τους. Υπήρξε  προετοιμασία της ερευνήτριας 

πριν τις συνεντεύξεις π.χ. εντοπισμός δεδομένων και αρχείων που η μελέτη τους 

κρίθηκε σημαντική. Προτιμήθηκε να υπάρξει κάποια χρονική απόσταση ανάμεσα 

στις συνεντεύξεις έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα καταγραφής τους και εντοπισμού 

νέων θεμάτων υπό διερεύνηση. Η διάρκεια κάθε συνάντησης ήταν μέσα στα όρια του 

χρονικού προσδιορισμού του απαιτούμενου χρόνου για κάθε συνέντευξη (3 ώρες για 

τη Διεύθυνση, 2:30 ώρες για τον πιο έμπειρο υπάλληλο και από 1:30 ώρα περίπου για 

τους δύο άλλους υπαλλήλους). Οι μέθοδοι καταγραφής των δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων ήταν αυτή του 

μαγνητόφωνου (αφού δόθηκε η έγκριση από τους συμμετέχοντες) και αυτή των 

σημειώσεων. Κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων υπήρξε άμεση αλληλεπίδραση 

ερευνήτριας και ερευνώμενου καθώς και άντλησης πληροφορίας και δεδομένων.  

Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε στην ανάπτυξη ενός κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ της 

ερευνήτριας και των ερωτώμενων έτσι ώστε τα δεδομένα που θα προκύψουν να είναι 

αληθή, πλούσια και να ικανοποιούν τον γενικότερο ερευνητικό σχεδιασμό 

(Ιωσηφίδης 2008). Στη δημιουργία ενός θετικού και φιλικού κλίματος συνέβαλε και 

το γεγονός ότι η ερευνήτρια ανήκει στο προσωπικό της Υ.ΒΙ.Π. Όπου χρειάστηκε 

έγινε αποσαφήνιση βασικών εννοιών της έρευνας και δόθηκαν οι απαραίτητες 

διευκρινήσεις έτσι ώστε να υπάρχει ξεκάθαρος και κοινός εννοιολογικός κώδικας 

ανάμεσα στους συμμετέχοντες.  
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Κεφάλαιο 4  

Ανάλυση Δεδομένων και Ερμηνεία Ευρημάτων  

 

Στο τέλος κάθε συνέντευξης γινόταν  η απομαγνητοφώνησή της, δηλαδή οι 

διαδικασίες και ενέργειες μετατροπής του προφορικού λόγου σε γραπτό κείμενο. Για 

την αποθήκευση και ανάκτηση του ποιοτικού υλικού χρησιμοποιήθηκε η θεματική 

κωδικοποίηση των δεδομένων (thematic/ topic coding), η καταλογογράφηση 

(indexing), η οργάνωση δηλαδή και δόμηση των κωδικών του ποιοτικού υλικού σε 

κατηγορίες, και η σύνδεση μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών του ποιοτικού υλικού 

(cross referral). Για την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων ακολουθήθηκαν οι εξής 

διαδικασίες: ο περιορισμός των δεδομένων (data reduction), η παρουσίαση των 

δεδομένων (data display) και ο έλεγχος και η απόδοση νοήματος στα δεδομένα 

(conclusion drawing and verification), οι οποίες έλαβαν χώρα πριν, κατά τη διάρκεια 

αλλά και μετά τη συλλογή του ποιοτικού υλικού (Miles and Huberman 1994). Σε 

κάθε φάση της ανάλυσης γινόταν αναζήτηση σχέσεων, συσχετίσεων, αιτιακών 

σχέσεων, αντιθέσεων, αλληλουχιών, τάσεων καθώς και αντιστοίχηση κατηγοριών/ 

υποκατηγοριών με τα ερευνητικά ερωτήματα που αντιστοιχούν.  

 

4.1 Προφίλ Υ.ΒΙ.Π Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1962 και άρχισε να 

λειτουργεί ως δανειστική βιβλιοθήκη για τους καθηγητές από το 1965. Αρχικά 

στεγάστηκε σε ένα δωμάτιο στη Λ. Νίκης 45 και ύστερα από αρκετές μετακομίσεις, 

το 1990 η συλλογή της μεταφέρθηκε από την οδό Τσιμισκή 45 στις σημερινές της 

εγκαταστάσεις στον ημιόροφο του Πανεπιστημίου.  
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Μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου  (αρ. 13/28/6/01), η οποία 

ενέκρινε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, η Βιβλιοθήκη 

αναγάγει σε επίπεδο Διεύθυνσης και λειτουργούσε πλέον ως Υπηρεσία Βιβλιοθήκης 

και Πληροφόρησης (Υ.ΒΙ.Π.) (Κανονισμός της Υπηρεσίας και Βιβλιοθήκης 

Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας13, 2002). Με το άρθρο 16 του νόμου περί 

ρύθμισης θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, η Υ.ΒΙ.Π. μετονομάζεται σε Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης.  

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελεί μια σύγχρονη ακαδημαϊκή 

βιβλιοθήκη που έχει στόχο την προσφορά ουσιαστικού εκπαιδευτικού και 

πληροφοριακού έργου ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις ενός δυναμικά ανερχόμενου 

ακαδημαϊκού ιδρύματος, όπως το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Υ.ΒΙ.Π κύριος σκοπός της είναι η υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου, του διδακτικού 

έργου των μελών του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου και των 

ερευνητικών αναγκών των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Δευτερεύοντες 

σκοποί της Υ.ΒΙ.Π είναι η υποστήριξη τόσο του διοικητικού έργου του 

Πανεπιστημίου όσο και των προγραμμάτων συνεργασίας ή/και κοινωνικής 

προσφοράς του Ιδρύματος. Όπως αναφέρεται και στον κανονισμό της Υ.ΒΙ.Π για να 

εκπληρώσει τους σκοπούς της λειτουργίας της η Υ.ΒΙ.Π θέτει σε σταθερή βάση τους 

παρακάτω στόχους: 

• Έρευνα, εντοπισμός, αξιολόγηση και μεριμνά για την απόκτηση υλικού και την 

πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη 

των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου 

                                                 
13 Κανονισμός της Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης και Πληροφόρησης (Υ.ΒΙ.Π) 
http://www.lib.uom.gr/images/stories/pdf/kanonismoi/kanonismos_yvip.pdf 
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• Διαμόρφωση και ανάπτυξη δυναμικού και ευέλικτου συστήματος διαχείρισης και 

διάθεσης υλικού και πηγών πληροφόρησης στην Πανεπιστημιακή  Κοινότητα 

• Διαμόρφωση και προσφορά υπηρεσιών βιβλιογραφικής υποστήριξης και 

πληροφόρησης στις περιοχές ενδιαφέροντος των χρηστών 

• Οργάνωση και διατήρηση του υλικού της ώστε να είναι εύκολο να αναζητηθεί και 

κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες της 

• Διεξαγωγή σε τακτά χρονικά διαστήματα ερευνών για την εξακρίβωση των 

αναγκών των χρηστών της, όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε τόσο, και στενή 

συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους φοιτητές και τη διοίκηση του 

Πανεπιστημίου για το σκοπό αυτό. 

• Διαμόρφωση περιβάλλοντος που προωθεί τις διάφορες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και την ατομική και ομαδική μελέτη του υλικού της 

• Προσφορά ολοκληρωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης στην έρευνα και χρήση 

του υλικού και των διαθέσιμων πληροφοριακών πηγών και στην ανάπτυξη 

κριτικών ικανοτήτων έρευνας στους χρήστες 

• Προώθηση του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των Βιβλιοθηκών και συμμετοχή 

σε συνεργατικά σχήματα με σκοπό την καλύτερη εκμετάλλευση των διαθέσιμων 

σε εθνικό και διεθνές επίπεδο πηγών και την εξοικονόμηση πόρων 

• Καταβολή συνεχής προσπάθειας για τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει 

και μέριμνα για τη διαμόρφωση και προσφορά νέων 

• Παρακολούθηση και ενσωμάτωση των εξελίξεων στην βιβλιοθηκονομία και τις 

επιστήμες της πληροφόρησης καθώς και των τεχνολογικών εξελίξεων που θα 

διευκολύνουν τις επιτελούμενες εργασίες και θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη 

νέων υπηρεσιών 

• Υιοθέτηση των εθνικών και διεθνών προτύπων σχετικά με την οργάνωσή της, την 

επεξεργασία του υλικού της και την προσφορά υπηρεσιών 
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• Αναζήτηση, εξασφάλιση και διαχείριση με τον ωφελιμότερο τρόπο τους 

απαραίτητους οικονομικού πόρους για την απόκτηση υλικού και διάθεση 

υπηρεσιών 

• Αναζήτηση, εξασφάλιση και μέριμνα για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του 

εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την διάθεση και ανάπτυξη των υπηρεσιών 

της 

• Μέριμνα για την εξασφάλιση του κατάλληλου προσωπικού καθώς και για την 

διαρκή επιμόρφωση και ανάπτυξή του 

Θέτοντας ως πρωταρχικούς στόχους της την παροχή μιας πληθώρας υπηρεσιών με 

έμφαση στις ηλεκτρονικές και τις εξ αποστάσεως υπηρεσίες, η Βιβλιοθήκη και 

Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καταλύει τα όρια της 

φυσικής της χωροθέτησης υιοθετώντας τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και 

στελεχώνοντας τα Τμήματά της με εξειδικευμένο προσωπικό. Η Βιβλιοθήκη και 

Κέντρο Πληροφόρησης απαρτίζεται από 7 οργανικά Τμήματα (Εικόνα 3). Αυτά είναι 

τα ακόλουθα: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Επιστημονικής 

Πληροφόρησης & Τεκμηρίωσης, Τμήμα Τεχνικής Επεξεργασίας υλικού, Τμήμα 

Περιοδικών Εκδόσεων, Τμήμα Προσκτήσεων Μονογραφιών και Τμήμα 

Αυτοματισμού. 

Μετά τη δημιουργία των δυο νέων τμημάτων του Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 

του τμήματος Διοίκηση Τεχνολογίας στη Νάουσα και του τμήματος Μάρκετινγκ και 

Διοίκησης Λειτουργιών στην Έδεσσα, δημιουργήθηκαν και τα αντίστοιχα 

παραρτήματα της Βιβλιοθήκης. Η Βιβλιοθήκη επίσης υποστηρίζει την ανάπτυξη και 

τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. 
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Εικόνα 3 Οργανόγραμμα Υ.ΒΙ.Π Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Πηγή: Κανονισμός της Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης και Πληροφόρησης (Υ.ΒΙ.Π) 

Στο Παράρτημα Β παρουσιάζονται συνοπτικά οι Ενέργειες Αποτίμησης και 

Αξιολόγησης της Βιβλιοθήκης. 

 

4.2 Απάντηση στο 1ο Ερευνητικό Ερώτημα 

1ο Ερευνητικό ερώτημα: Πως αντιλαμβάνεται η Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης την 

έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας; 

 

Μέσα από την ανάλυση των απαντήσεων της Προϊσταμένης Διεύθυνσης της Υ.ΒΙ.Π 

και στους τέσσερις άξονες του ερωτηματολογίου επιχειρείται να δοθεί απάντηση στον 

πρώτα ερευνητικό ερώτημα της παρούσας έρευνας. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

εργάζεται στη Βιβλιοθήκη από το 1984 ενώ από το 1994 τελεί καθήκοντα 

Προϊσταμένης. 

 

4.2.1 Αποστολή, Όραμα και Αξίες – Διεύθυνση 

Αρχικά ζητήθηκε από την προϊσταμένη Διεύθυνσης να προσδιορίσει ποιες θεωρεί 

ομάδες συμφερόντων για τη Βιβλιοθήκη οι οποίες και παρουσιάζονται στο Σχήμα 2. 
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            Σχήμα 2 Ομάδες συμφερόντων για την Υ.ΒΙ.Π 

Αναφέρει σχετικά: «Κοίταξε για να πω την αλήθεια την πρώτη ομάδα που πάντα 

σκέφτομαι είναι το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, πράγμα που δεν θεωρώ σωστό, γιατί 

πρώτη ομάδα συμφερόντων θα έπρεπε να είναι οι χρήστες. Βέβαια συνεφέρω τον εαυτό 

μου και λέω κοίταξε τι γίνεται με τους χρήστες πρώτα, μετά το προσωπικό, μετά το 

Ίδρυμα κλπ και στο τέλος οι προμηθευτές». Αναφέρει ότι πρωταρχικός σκοπός της 

Βιβλιοθήκης είναι να ικανοποιηθούν οι πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών και ο 

δεύτερος να είναι το προσωπικό ικανοποιημένο, μιας και ευχαριστημένο προσωπικό 

πάντα σημαίνει ευχαριστημένοι χρήστες. «Μπορεί να μην το λέω ισοδύναμο, είναι 

όμως πάρα πολύ κοντά το ένα με το άλλο». Σε σχέση με την ανάπτυξη και τη 

διαμόρφωση της αποστολής, του οράματος και των στόχων της Βιβλιοθήκης η 

Προϊσταμένη αναφέρει ότι ένα βασικό κείμενο που τα αποτυπώνει σε πολύ γενικές 

γραμμές και σύμφωνα με τους περιορισμούς της νομοθεσίας είναι ο Οργανισμός και 

Κανονισμός της Υ.ΒΙ.Π  που είχε εκδοθεί το 2002 και αναπτύχθηκε κυρίως με βάση 

τα αμερικάνικα πρότυπα. Αναφέρεται στη συμμετοχή της στις αρχές του ’90 για δυο 

συνεχόμενες χρονιές σε μια Επιτροπή που είχε συσταθεί από το Πανελλήνιο Συνέδριο 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και είχε σαν αποστολή να προτείνει και να διαμορφώσει 

ένα πλαίσιο κανονισμού λειτουργίας και οργάνωσης των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

καθώς και στην απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, που ακολούθησε λίγο πριν την 

υποβολή της πρότασης για το ΕΠΕΑΚ ΙΙ το 2000, να ζητήσει από όλα τα Ιδρύματα να 

αναπτύξουν Κανονισμό Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών τους. Λέει σχετικά: «Εγώ το 

έκανα και με Οργανισμό μέσα, γιατί ήθελα να ξέρω, να δω πόσα άτομα επιτέλους θα 

 Υ.ΒΙ.Π 

 
 Προσωπικό  Χρήστες 

Ίδρυμα Προμηθευτές 
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πρέπει να δουλέψουν σε αυτή τη Βιβλιοθήκη σύμφωνα με τα δικά μου δεδομένα για να 

προσφέρουμε τις υπηρεσίες που θέλαμε, σε διπλή βάρδια εννοείται. Και η αλήθεια είναι 

ότι η Σύγκλητος έβγαλε μια πάρα πολύ καλή απόφαση, η οποία εκθείαζε τη Βιβλιοθήκη, 

γιατί για πρώτη φορά Υπηρεσία Πανεπιστημίου είχε πει ότι θα κάτσω και θα γράψω το 

πλαίσιο τις λειτουργίας μου, τους στόχους μου, τους σκοπούς μου, το που θέλω να πάω 

τουλάχιστον για μια 5ετία, σε αδρές γραμμές εννοείται, το τι ανάγκες από προσωπικό 

έχω, με τις εξειδικεύσεις κλπ.». Όσον αφορά στην εμπλοκή άλλων στην ανάπτυξη της 

αποστολής και των στόχων, σε σχέση με το προσωπικό δεν μπόρεσε να ανακαλέσει 

κάτι συγκεκριμένο (εάν και συνήθως όπως αναφέρει για τόσο σοβαρά πράγματα 

υπάρχουν ένα, δύο άτομα στην Υπηρεσία που έχουν τις γνώσεις και την εμπειρία να 

τα συζητήσει μαζί τους) και σημειώνει ότι είναι σίγουρη ότι το συζήτησε με αρκετούς 

συναδέλφους από άλλα Ιδρύματα. Κρίνει ότι έχει περάσει η αποστολή και οι κύριοι 

στόχοι της Βιβλιοθήκης στο προσωπικό κατά το 90% (εκτός από κάποιες περιπτώσεις 

που θεωρεί ότι είναι θέμα προσωπικότητας) και σε αυτό έχει συμβάλει τόσο η ίδια 

όσο και οι υπάλληλοι που φροντίζουν να το περνάει ο ένας στον άλλον. Αναφορικά 

στις συντελούμενες αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον των βιβλιοθηκών (π.χ. αυτές 

που αφορούν στην τεχνολογία, στην οικονομία, στη συμπεριφορά των χρηστών) 

κρίνει ότι καθιστούν την αναθεώρηση της αποστολής, του οράματος και των στόχων 

αναγκαία, επιτακτική. Λέει σχετικά: «Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ο σκοπός των 

βιβλιοθηκών γενικά. Το ότι ασχολούμαστε και με την εκπαίδευση - η εκπαίδευση δεν 

νομίζω ότι υπήρχε στην αποστολή και το όραμα των βιβλιοθηκών πριν 20 χρόνια - δεν 

γίνεται αποδεκτό από άλλους πολλές φορές. Ή το ότι ασχολούμαστε με την καταγραφή 

του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου. Αλλά μου φαίνεται ότι αυτά είναι όντως 

θέματα της Bιβλιοθήκης και θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον κόσμο. Σαφώς η μοίρα 

μας να τρέχουμε πίσω από τις τεχνολογικές εξελίξεις είναι και δώρο και κατάρα. 

Ησυχία πάντως δεν πρόκειται να βρούμε ποτέ». Όπως αναφέρει υπάρχει σαφώς 
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διατυπωμένη στρατηγική και πολιτική για την Βιβλιοθήκη και ότι οι επιμέρους 

στόχοι και σκοποί της διαμορφώθηκαν κατά καιρούς στα πλαίσια των έργων του 

ΕΠΕΑΚ και εκφράστηκαν κυρίως μέσα από αυτά. Πιστεύει ότι οι στρατηγικοί στόχοι 

είναι πάντα συνδεδεμένοι με την αποστολή και το όραμα της Βιβλιοθήκης και λέει 

χαρακτηριστικά: «Προς το παρόν ευτυχώς δεν μας ζητήθηκε από το Πανεπιστήμιο ή 

από κάποια νομοθεσία, που να πέρασε τουλάχιστον, να κάνουμε, να αναθέσουμε 

στόχους που είναι άσχετοι από το σκοπό, την αποστολή, το όραμα της Βιβλιοθήκης. Δεν 

ξέρω τι θα κάναμε σε μια τέτοια περίπτωση. Σαφώς θα αντιδρούσαμε. Ευτυχώς η 

Βιβλιοθήκη συμμετείχε, για να μην πω ότι τον έκανε μόνη της τον προγραμματισμό των 

ΕΠΕΑΕΚ, και έτσι δεν υπήρχε και η κόντρα μεταξύ οράματος, αποστολής και 

στρατηγικών στόχων. Ήταν όλα συμβατά». Αναφέρει ότι στο σύνολο κατά 90% έχει 

επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και στα δυο ΕΠΕΑΕΚ και τονίζει: «Έχουμε 

κάνει αυτά που λέγαμε. Μπορεί όχι όπως θα θέλαμε, μπορεί με καθυστερήσεις, μπορεί 

μερικά να ξέφυγαν, να έγιναν πλημμελώς, αλλά λίγα ευτυχώς. Σε γενικές γραμμές 

κάναμε πολλά και αρκετά καλά τα κάναμε». «Δουλειά, δουλειά, δουλειά…» απαντάει 

στο τι έχει κάνει γενικότερα για να το πετύχει αυτό. Στους παράγοντες που 

συμβάλλουν στη δημιουργία συνθηκών για αποτελεσματική επικοινωνία εντός της 

Βιβλιοθήκης αναφέρει το οργανόγραμμα της Βιβλιοθήκης καθώς και ότι σαν άτομο 

κρίνει ότι είναι προσιτή (Πίνακας 4). Στο Σχήμα 3 παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

τρόποι επικοινωνίας των στόχων της Βιβλιοθήκης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό πελάτη. Η Διεύθυνση αναφέρει σχετικά: «Ως προς τις άλλες ομάδες 

συμφερόντων γενικά δεν είμαι ευχαριστημένη. Πολλοί δεν βλέπουν ότι δημοσιεύουμε. 

Θα προτιμούσα να είχαμε βρει το χρόνο. Π.χ. η Βιβλιοθήκη έχει στόχο να κάνει αυτό. 

Δεν το ξέρει ο κόσμος. Κάπως να του το μετέδιδες. Ούτε και στο προσωπικό πολλές 

φορές είμαι ευχαριστημένη με το πώς μεταδίδεται. Σαφώς πιο εύκολα ή μερικές φορές 

άτυπα, που δεν είναι σωστό, αλλά είναι θέμα χρόνου. Και ανακάλυψα ότι και το 
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προσωπικό πολλές φορές δεν διαβάζει ότι ανακοινώνεται. Θα μπορούσαμε πάντως να 

κάνουμε καλύτερα αυτή τη δουλειά. Θα είχαμε και καλύτερα αποτελέσματα». 

 

Σχήμα 3 Επικοινωνία Στόχων Βιβλιοθήκης 

Αναφορικά στην ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού η 

διεύθυνση επισημαίνει ότι: «Θεωρώ ότι είμαστε σε καλά επίπεδα. Θεωρώ ότι ο κόσμος 

μου έχει εμπιστοσύνη. Δεν τον ευχαριστώ πάντα, ούτε καταφέρνω πάντα αυτά που θα 

ήθελα και εγώ και εκείνοι αλλά επειδή συνήθως κάνω μια προσπάθεια σε ότι θέλουμε 

να κάνουμε τουλάχιστον πιστεύω αναγνωρίζεται ότι η προσπάθεια έγινε άσχετα εάν δεν 

ήταν π.χ. επιτυχής». Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται οι τρόποι ενίσχυσης των σχέσεων 

εμπιστοσύνης και σεβασμού ανάμεσα στη Διεύθυνση και το προσωπικό, όπως αυτοί 

αναφέρονται από την ίδια. Η ανάθεση εργασιών χρησιμοποιείται τόσο για την 

ενίσχυση της εμπιστοσύνης όσο και του σεβασμού, ενώ στο σεβασμό κρίνει ότι 

συμβάλει το ότι συμπεριφέρεται με σεβασμό στο προσωπικό και ότι είναι στη 

διάθεση του προσωπικού να της πει και τα πιο μικρά. Αναφέρει ότι υπάρχει αξιακό 

πλαίσιο λειτουργίας στην Υπηρεσία, όχι καταγεγραμμένο, και κρίνει ότι καλό θα 

ήταν να γίνει κάποια καταγραφή των ηθικών κανόνων κυρίως για να αποφεύγονται 

παρεξηγήσεις στο καινούργιο προσωπικό. «Πιστεύω ότι η βασική ιδέα ότι ο στόχος 

μας είναι να εξυπηρετούμε κόσμο και άρα πρέπει να είμαστε καλοί σε αυτό το πράγμα, 

Πρόσκληση 
προσωπικού  
Β/Θ 

Συναντήσεις 
προσωπικού 

Εκτός Β/Θ 

Δημοσίευση 
σχεδιασμών, 
κανονισμών, 
εγγράφων 

Ενημερωτικά 
κείμενα 

Εντός Β/Θ 

Επικοινωνία 
Στόχων 

Βιβλιοθήκης 

Πρόσκληση 
προσωπικού 
Πανεπιστημίου 
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        Πίνακας 4 Παράγοντες για αποτελεσματική επικοινωνία εντός Βιβλιοθήκης 

 

Πίνακας  5 Τρόποι ενίσχυσης σχέσεων εμπιστοσύνης και σεβασμού 

Μεταβλητή Τρόποι ενίσχυσης Επεξήγηση 

Εμπιστοσύνη Ανάθεση έργων Ενίσχυση υπευθυνότητας «Πολλές φορές συνάδελφοι εδώ μέσα και εκτός μου λένε ότι είσαι “τρελή” που εμπιστεύεσαι πράγματα στο προσωπικό., 

αναθέτεις πράγματα και ίσως εξ ολοκλήρου σε προσωπικό. Και δεν θα αρνηθώ ότι σε μερικές περιπτώσεις απογοητεύτηκα αλλά από την άλλη 

αλλοίμονο εάν δεν αναθέσω σε προσωπικό πράγματα και εάν δεν μάθει κάποιος να αναλαμβάνει την ευθύνη για κάτι και να το φέρει εις πέρας » 
  Ανάδειξη ταλέντων (talent management) «Υποτίθεται ότι ένα από τα καθήκοντά μου, και το λέω πολύ σοβαρά αυτό το πράγμα, είναι να 

προετοιμάσω ανθρώπους που θα έρθουν στη θέση μου , όταν θα φύγω εγώ. Εφεδρείες έρχονται .Εάν δεν τα κάνεις όλα αυτά πως θα αναδειχθούν 

αυτοί που θα μπορούν, και εάν όχι για τη δικιά μου θέση, για μελλοντικούς προϊσταμένους τμημάτων, οτιδήποτε…» 
Σεβασμός 1. Συμπεριφορά  

 
2.Ανάθεση έργων 
3.Ακρόαση και των λιγότερα 
σημαντικών & τετριμμένων 

«Δεν πιστεύω ότι ένας προϊστάμενος πρέπει να συμπεριφέρεται υποτιμητικά σε κανέναν και πιστεύω ότι αυτό δεν το έχω κάνει, τουλάχιστον όχι 

θελημένα, όχι σκόπιμα»  

«Όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους, όπως και σε επίπεδο εξυπηρέτησης χρηστών όπου και το ασήμαντο θα ακούσεις, έτσι είναι και μέσα στο πλαίσιο 

το εργασιακό. Και πολλές φορές εάν τα ασήμαντα δεν τα ακούσεις, μπορεί να γίνουν και σημαντικά, να εξελιχθούν άσχημα» 

Παράγοντες  Επεξήγηση_ Απεικόνιση 

Οργανόγραμμα Υ.ΒΙ.Π «Ένας λόγος που έκανα το οργανόγραμμα της Βιβλιοθήκης flat με επτά τμήματα δεν ήταν μόνο ότι σκέφτηκα ότι θα μπορούσαν να εξελιχθούν στα πλαίσια του ελληνικού 

δημοσίου, με τα προηγούμενα δεδομένα, περισσότερα άτομα και να τους δώσω ένα ακόμη κίνητρο εκτός από το ηθικό το όποιο, ένα μικρό χρηματικό, του κάποιος να εξελιχθεί σε 

προϊστάμενο…ήταν ότι θεώρησα ότι μοιράζονται όχι τόσο οι αρμοδιότητες ούτε καθαρά ευθύνες …η υπευθυνότητα μοιράζεται περισσότερο έχοντας πιο πολλά τμήματα μέσα σε 

μια Βιβλιοθήκη και οι ομάδες γίνονται πιο μικρές και δένονται καλύτερα μεταξύ τους. Όλα αυτά πιστεύω ότι από πίσω είχαν και το θέμα της επικοινωνίας τουλάχιστον 

οργανωσιακά. Ήταν ένα απλό σχήμα το οποίο θα μπορούσε κατά τη γνώμη μου να διευκολύνει την επικοινωνία και οριζόντια μεταξύ των τμημάτων και με μένα ο καθένας, 

τουλάχιστον το κάθε τμήμα, είχε άμεση εξάρτηση. Πιστεύω όταν η πυραμίδα δεν είναι πολύ ψηλή σαφώς διευκολύνεται η επικοινωνία. Οργανωσιακά παραπάνω από 3 το πολύ 

επίπεδα ιεραρχίας στην εποχή μας και σε έναν χώρο σαν την Β/Θ θεωρώ ότι δεν βοηθάει».  

Προσιτότητα/ 

Προσβασιμότητα 

Διεύθυνσης 

«Θεωρώ ότι ποτέ κανένας δεν δίστασε να έρθει απλά να μου μιλήσει… ούτε ραντεβού κλείνω ούτε ώρες για το κοινό έχω ούτε πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα». «Το να είσαι 

προσιτός εγώ το θεωρώ σημαντικό για όλους, γι’ αυτό ακριβώς και εγώ δεν το αντιμετώπισα αλλιώς. Και γενικά αυτό θεωρώ ότι πρέπει να το έχουν όλοι οι άνθρωποι είτε είναι 

απλοί υπάλληλοι είτε είναι πρυτάνεις. Δηλαδή χάνεις πάρα πολλά, πάρα πολλή ενημέρωση , πάρα πολλή επαφή με το περιβάλλον εάν κλείνεσαι σε στεγανά. Δεν θεώρησα ότι ποτέ 

απαιτείται να βάλω περιορισμούς» 
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έστω και εάν δεν είναι καταγεγραμμένο, έχει περάσει μετά από τόσα χρόνια, έχει μπει 

δηλαδή στην κουλτούρα μας τουλάχιστον για το 90% των ατόμων, εάν δεν τους 

βάλουμε όλους». Θεωρεί ότι συμβάλει σε τέτοια θέματα και αναγνωρίζει τη συμβολή 

και του προσωπικού σε αυτό. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ηθικής 

μέσω του αξιακού πλαισίου πιστεύει ότι έχει συμβάλει στην καθιέρωση τους, αλλά 

ότι δεν είναι κάτι που πηγάζει πάντα από την κορυφή. Μπορεί όπως λέει η αρχή να 

γίνεται από την ίδια και να έχει δοθεί η βάση - ότι πρέπει να είμαστε σε γενικές 

γραμμές σωστοί, διαφανείς και όσο το δυνατόν πιο αμερόληπτοι μεταξύ μας και προς 

τους χρήστες - αλλά είναι κάτι που διαχέεται και μεταδίδεται από τον έναν στον 

άλλον.  

Πίνακας  6 Συγκρούσεις Συμφερόντων 

Είδη Δυνητικές Περιοχές Παράδειγμα _ Απεικόνιση 

Προσωπικό - χρήστες Θέματα 

εξυπηρέτησης 

(ωράριο, πρόστιμα 

κλπ) 

«Οι χρήστες θέλουν να λειτουργούμε 24 ώρες το 24ωρο και 

εμείς δεν μπορούμε» 

Ανάμεσα στο προσωπικό Θέματα λειτουργίας, 

προγράμματος κλπ 

«Εσωτερικά στη Β/Θ  μεταξύ του προσωπικού πάντα υπάρχουν 

και πάντα θα υπάρχουν αλλά δεν μου φαίνεται ότι σε τέτοιο 

σημείο που να δημιουργούν πρόβλημα και εάν εκδηλωθούν» 

Βιβλιοθήκη - Ίδρυμα  «ε εκεί είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα» 

 Status Βιβλιοθήκης «Σε γενικές γραμμές θα έλεγα με το status της Β/Θ που δεν είναι 

αναγνωρισμένο σε σχέση με άλλες υπηρεσίες του 

Πανεπιστημίου, άσχετα εάν εμείς είμαστε σε πολύ καλύτερη 

μοίρα σε αυτό το Πανεπιστήμιο, κυρίως γιατί υπήρξαν 

φωτισμένες Διοικήσεις, οι οποίες βοήθησαν, μέχρι κάποιο 

σημείο, για να αναγνωριστεί η αξία της Β/Θ. Αλλά σαφώς από 

τους φοιτητές μέχρι τους καθηγητές, τους περισσότερους, η 

άποψή τους για τη σημασία της Β/Θ ποικίλει τρομερά και πάρα 

πολλές φορές δεν είναι αυτή που θα θέλαμε εμείς…» 

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζεται η άποψη της προϊσταμένης για τα είδη των 

«συγκρούσεων συμφερόντων» που υπάρχουν και οι δυνητικές περιοχές που η ίδια τις 

εντοπίζει. Λέει σχετικά: «Οι συγκρούσεις πιστεύω ότι είναι θέμα πλέον συγκεκριμένης 

επίλυσης. Και μετά από την όποια επίλυση και την όποια απόφαση ληφθεί, να 

δημιουργηθεί ίσως ένα καινούργιο πλαίσιο συμπεριφοράς και νοοτροπίας και 



 68

κουλτούρας κλπ». Πιο συγκεκριμένα για τις συγκρούσεις ανάμεσα στο προσωπικό και 

στη διαχείρισή τους λέει: «Βασική μου άποψη είναι ότι εφόσον εκδηλωθεί μια τέτοιου 

είδους σύγκρουση και δεν είναι εντελώς αδικαιολόγητη και μικρής σημασίας, γιατί 

συμβαίνουν και αυτά, είναι να προσπαθήσω να βρω τρόπο να ικανοποιήσω αυτά που 

απαιτούνται, εφόσον μπορώ, εφόσον θέλω, εφόσον κρίνω ότι είναι σωστό. Γιατί η βάση 

δεν είναι να αποσιωπήσω τη σύγκρουση να ησυχάσω από αυτό. Η βάση είναι ότι, 

εφόσον φτάνουμε σε επίπεδο σύγκρουσης οι ανάγκες οι συγκρουόμενες είναι ισχυρές 

άρα θα πρέπει να τις λάβω υπόψη, άρα θα πρέπει να προσπαθήσω να τις ικανοποιήσω. 

Εάν υπάρχει η αντιπαράθεση για ένα χρονικό διάστημα, έντονα, σαφώς θα πρέπει να 

βρεθεί κάποια λύση και σαφώς θεωρώ ότι θα πρέπει να δω γιατί υπάρχει αυτή η 

σύγκρουση, όχι τόσο ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο, σε πολλές περιπτώσεις ναι, αλλά 

γιατί γίνεται και πως θα μπορούσε εν πάση περιπτώσει να εξομαλυνθεί. Ευχαριστώντας 

τους άλλους όχι τιμωρώντας». Πιστεύει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι συγκρούσεις 

επιλύονται μεταξύ των ατόμων και ότι δεν χρειάζεται κάτι πιο συγκεκριμένο, 

αυστηρό και προδιαγραμμένο.  

Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται συνοπτικά οι τομείς της Ενότητας Α (Αποστολή, το 

Όραμα και τις Αξίες) που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διεύθυνσης κρίνει την 

απόδοσής της αποτελεσματική (δυνατά σημεία), οι τομείς στους οποίους μπορεί να 

έχουν γίνει προσπάθειες για την ανάπτυξή και υλοποίησή τους αλλά θεωρεί ότι 

χρήζουν βελτίωσης (σημεία προς βελτίωση), και τέλος οι τομείς που πρέπει να 

αναπτυχθούν (σημεία προς ανάπτυξη). Βλέποντας συγκεντρωτικά τον Πίνακα 7 η 

απόδοσης της Διεύθυνσης κρίνεται ότι είναι σε καλά επίπεδα. Παρατηρείται επίσης 

ότι ενώ η Διεύθυνση θεωρεί ότι δημιουργεί τις συνθήκες για αποτελεσματική 

επικοινωνία με το προσωπικό και ότι η αποστολή, το όραμα και οι στόχοι έχουν 

περάσει σε αυτό, δεν είναι ευχαριστημένη με το πώς μεταδίδονται οι στρατηγικοί 
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στόχοι. Ευχαριστημένη επίσης δεν είναι και με το πως έχει επικοινωνήσει τους 

στρατηγικούς στόχους της Βιβλιοθήκης και στις άλλες ομάδες συμφερόντων. 

Πίνακας 7 Αποστολή, Όραμα και Αξίες - Διεύθυνση 

Αποστολή, Όραμα και Αξίες Δυνατά  
Σημεία 

Σημεία προς 
 Βελτίωση 

Σημεία προς
ανάπτυξη 

Ανάπτυξη & διαμόρφωση αποστολής, οράματος & στόχων       √   
Ύπαρξη σαφούς διατυπωμένης 
στρατηγικής & πολιτικής της Β/Θ 

      √   
Σύνδεση στρατηγικής με αποστολή & όραμα       √   
Επίτευξη προσδοκώμενου αποτελέσματος  
(αποστολής ,κλπ & στρατηγικών στόχων) 

      √   
Δημιουργία συνθηκών για αποτελεσματική επικοινωνία  με 
το προσωπικό 

      √   
Επικοινωνία αποστολής, οράματος & κύριου σκοπού/ στόχων_
προσωπικό 

  √   
Επικοινωνία  στρατηγικών στόχων σε προσωπικό &  
άλλες ομάδες συμφερόντων 

        √  
Αναθεώρηση αποστολής, οράματος & στόχων με βάση τις  
συντελούμενες αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον 

      √   
Σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης & σεβασμού       √   
Ηθικοί κανόνες_ Νοοτροπία & οργανωσιακή κουλτούρα   √   
Αξιακό πλαίσιο _ καταγραφή           √       
Διασφάλιση διαφάνειας & ηθικής       √   
Παροχή στο προσωπικό κατευθύνσεων διαχείρισης 
συγκρούσεων με τους χρήστες 

      √   
Διαχείριση Συγκρούσεων ανάμεσα στο προσωπικό       √   

 

4.2.2 Διοίκηση της Οργάνωσης, της Απόδοσης και της Αλλαγής - Διεύθυνση 

Αναφορικά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των διοικητικών διαδικασιών και των 

οργανωτικών δομών αναφέρει ότι αυτό έχει γίνει μετά από μελέτη αρκετών 

οργανογραμμάτων. Αναφέρει σχετικά: «Στη Βιβλιοθήκη ισχύει το Εξειδίκευση ανά 

Τμήμα. Είναι η πιο συνηθισμένη οργάνωση, το πιο συνηθισμένο στυλ οργάνωσης. 

Ουσιαστικά πιστεύω ότι αυτό έχει καταλήξει στο ομάδες εργασίας αλλά θεωρώ το να 

υπάρχει μια τυπική οργάνωση μέχρι ένα σημείο, η οποία μπορεί να είναι πολλή ευέλικτη, 

βοηθάει. Θεωρώ ότι είμαστε καλοί σε αυτό. Δηλαδή έχουμε ένα αντικείμενο κύριο όλοι 

μας και έχουμε τη θέληση να είμαστε ευέλικτοι και να συνεργαστούμε επιμέρους άτομα 

και να κάνουμε και κάτι άλλο που θέλει εξειδίκευση από διάφορα Τμήματα. Θεωρώ ότι 

από τη στιγμή που υπάρχουν κάποιες λειτουργίες βασικές στη Βιβλιοθήκη που πρέπει να 

γίνουν, το να ομαδοποιούνται τα άτομα που θα δουλεύουν σε αυτές είναι μια βασική, 

πολύ βασική οργάνωση» Για τις λειτουργίες της Βιβλιοθήκης λέει: «Οποιαδήποτε 
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χωλαίνει επιδρά σε όλες τις υπόλοιπες. Ίσως είναι κάποιες που είναι εκ των πραγμάτων 

πιο σημαντικές. Απλά πρέπει να τύχουν μεγαλύτερης προσοχής από τη Διοίκηση». Σε 

σχέση με τη ύπαρξη σαφώς διατυπωμένων περιγραφών θέσεων (ρόλος θέσης, 

σχέσεις αναφοράς, απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, αρμοδιότητες) αναφέρει: 

«(γέλιο)…αυτές είχαν γίνει τότε με το πρώτο σχέδιο που το είχα κάνει πάρα πολύ 

αναλυτικό και σαφώς πολύ πιο ελεύθερο και κάθε θέση είχε δυο σελίδες περιγραφή. Μετά 

ξύπνησα διότι όλα αυτά έπρεπε να προσαρμοστούν στην ελληνική πραγματικότητα και όχι 

τόσο από πλευράς ικανοτήτων κλπ όσο ότι στην προοπτική ότι αυτός ο κανονισμός θα 

πήγαινε να εγκριθεί από το Υπουργείο. Είναι ένας τρόπος περιγραφής αυτών των 

πραγμάτων, όσο το δυνατόν πιο σύντομος, όσο το δυνατόν πιο κατανοητός από άτομα 

που δεν είχαν σχέση με το αντικείμενο». Για τον κανονισμό και οργανισμό της Υ.ΒΙ.Π 

μίλησε και με το νομικό σύμβουλο του Πανεπιστημίου. Θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν 

καλές περιγραφές θέσεων εργασίας ενώ σε σχέση με την επικαιροποίηση τους 

αναφέρει: «Εγώ δεν πιστεύω ότι με τους ρυθμούς που δουλεύουν οι βιβλιοθήκες πλέον 

μπορείς εύκολα να έχεις ένα οργανόγραμμα και οργανισμό -το οργανόγραμμα όχι τόσο, 

αλλά περισσότερο θέματα όπως οι θέσεις εργασίας κλπ ε και η δομή του ίσως- παραπάνω 

από πέντε χρόνια. Δηλαδή, εάν κάνεις κάτι που θα το κρατήσεις και δέκα είσαι πολύ 

ευχαριστημένος, αφού οι αλλαγές είναι ραγδαίες». Μετά τη δημιουργία της ψηφιακής 

βιβλιοθήκης (ένα μεγάλο κομμάτι σχετικά με την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου 

και τη διάθεσή του από τη Βιβλιοθήκη δεν υπάρχει τόσο εμφανώς στον κανονισμό του 

2002,  γίνεται έμμεσα όπως αναφέρεται από την προϊσταμένη), των Παραρτημάτων και 

την πρόταση ανάθεσης στη Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστήμιου 

υπήρξαν προσπάθειες αλλαγής στη δομή και στην οργάνωση της Υ.ΒΙ.Π. Αρχικά έγινε 

μια πρόταση από μια τριμελή επιτροπή που ορίστηκε από το Πανεπιστήμιο βάσει της 

οποίας γινόταν συγχώνευση των επτά τμημάτων σε τρία και προέβλεπε τη δημιουργία 

Γραμματείας Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης. Ακολούθησε η πρόταση της Διεύθυνσης της 
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Βιβλιοθήκης (Παράρτημα Γ), για την οποία η προϊσταμένη αναφέρει: «Είχα κάνει μια 

δομή που προέβλεπε τέσσερα τμήματα, γιατί πιστεύω ότι και τα Τμήματα παίζουν ως ένα 

σημείο ρόλο στο status της Υπηρεσίας. Είχα κάνει κάτι μοντέρνο, πρακτικό. Βέβαια, 

επειδή η Βιβλιοθήκη τουλάχιστον μέχρι τώρα ήταν πολύ δραστήρια και από εκδηλώσεις 

και από επιμόρφωση προσωπικού και όλα αυτά θέλουν άτομα και παρακολούθηση, 

θεωρώ το να υπάρχει μια γραμματεία ήταν αναγκαίο. Αυτά που είχα προτείνει για να 

μπουν πλέον στο επίσημο κανονισμό ήταν κάτι πολύ σύντομο που απλά περιέγραφε με 

πολύ βασικές αδρές γραμμές το αντικείμενο εργασίας κάθε τμήματος της Βιβλιοθήκης, 

που νομίζω θα το έβλεπε η τότε Πρυτανεία και θα το έστελνε στο Υπουργείο.. . Αυτό έγινε 

πριν από δυο χρόνια. Είναι αρκετά πρόσφατο. Στα δυο χρόνια δεν υπήρξε κάτι που θα με 

έκανε να αλλάξω άποψη για τη δομή. Στα επόμενα δυο μπορεί να υπάρξει. Υπάρχουν οι 

διεθνείς αλλαγές που εκ των πραγμάτων ακολουθούμε. Τώρα εσωτερικές σαφώς και θα 

υπάρξουν αλλά δεν ξέρω ποιες θα είναι». Στο παρακάτω Σχήμα (4) παρουσιάζονται 

συνοπτικά οι λόγοι ανάπτυξης του τρέχοντος οργανογράμματος της Υ.ΒΙ.Π και οι 

τομείς ενίσχυσης.  

 

Σχήμα 4 Κίνητρα ανάπτυξης οργανογράμματος Υ.ΒΙ.Π 
 

Σε σχέση με την ανάπτυξη μετρήσιμων στόχων αναφέρει: «Αυτά είναι τα δύσκολα! 

Εντάξει είναι γνωστό ότι στις βιβλιοθήκες έχουμε πρόβλημα, δεν είναι μετρήσιμα τα 

περισσότερα πράγματα». Επισημαίνει ότι στα πλαίσια των έργων ΕΠΕΑΕΚ και ως προς 

την ολοκλήρωση των πακέτων εργασίας αυτή ήταν επιτυχής και ότι υπήρξαν μετρήσεις 

(δείκτες), παραδοτέα, τόσο σε αυτά όσο και σε αυτά που γίνονταν εσωτερικά. Τονίζει 

ότι σχεδόν όλα μπορούν να μετρηθούν και ότι θα επιθυμούσε να εφαρμόσει σε μόνιμη 

 
Οργανόγραμμα 

 
Επικοινωνία Εξέλιξη 

προσωπικού 

Ομάδες 
εργασίας 

Υποκίνηση 
προσωπικού 

Status Β/Θ Έλεγχος 
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βάση ένα σύστημα ΔΟΠ όπως είναι το ΚΠΑ ή το πρότυπο Αριστείας EFQM καθώς και 

ένα σύστημα μέτρησης απόδοσης όπως το ISO και λέει χαρακτηριστικά «πιστεύω ότι 

είναι χθεσινή ανάγκη…προχθεσινή. Μη σου πω δεκαετίας». Στα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα από την εφαρμογή τους αναφέρει «Βελτίωση διαδικασιών, ανακάλυψη 

πραγμάτων που δεν πέφτουν στην αντίληψή μου, κενών κλπ και πιστεύω το τελικό 

αποτέλεσμα θα ήταν και βελτίωση των υπηρεσιών προς τους χρήστες, ως ένα σημείο 

τουλάχιστον, και στη καλή περίπτωση μεγαλύτερη συμμετοχή του προσωπικού. 

Aναφέρομαι στο να αναπτυχθεί το ενδιαφέρον για κάτι, όχι απλά πρέπει να το κάνω, στην 

κινητοποίηση του προσωπικού». Παρόλο που τα δέχεται και τα θέλει λέει 

χαρακτηριστικά: «Είμαι αρκετά σκεπτικίστρια Δεν τα θεωρώ πανάκεια». Αναφέρεται 

στην εμπειρία που είχε από την εταιρία Swets, η οποία πιστοποιήθηκε κατά ISO, και 

απέκτησε μια γραφειοκρατία τρελή στην οικονομική διαχείριση ενώ ήταν πάρα πολύ 

ευέλικτη. Και συνεχίζει λέγοντας: «Απλά το να τα εφαρμόσεις έχουν όλα τα προβλήματα 

που τα ξέρουμε από τη θεωρία -αντιδράσεις, αλλαγές κλπ, μπορεί και κόστος -εάν όχι 

υλικό, κόστος φόρτου εργασίας. Εσωτερικά θα είσαι τέλειος - έχεις καταγράψει τις 

διαδικασίες- για το χρήστη τι κάνουμε. Εννοείται ότι προσπαθείς να προβλέψεις όσο το 

δυνατόν περισσότερα για να βάλεις μέσα εναλλακτικές κλπ…μέχρι ποιο σημείο μπορείς 

να το κάνεις αυτό;». Σχετικά με τα συστήματα ελέγχου λέει χαρακτηριστικά: «Θεωρώ 

ότι σε αυτό το θέμα πάσχω και αυτό είναι κυρίως λόγω φόρτου εργασίας. Και γιατί η 

δομή των δημοσίων υπηρεσιών στην Ελλάδα δεν τα βοηθάει αυτά. Πάντα ήμουν της 

άποψης ότι ο έλεγχος χρειάζεται, με το σωστό του σκοπό. Του να βλέπεις δηλαδή ότι κάτι 

δεν πάει καλά να το διορθώνεις, όχι τόσο σαν τιμωρία. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω ότι 

είμαι ευχαριστημένη σε αυτό το σημείο. Θα ήθελα για να πω την αλήθεια σε αυτό το 

σημείο περισσότερη συνεργασία, γιατί εγώ δεν μπορώ να ελέγξω 25 άτομα. Θα έπρεπε να 

μην κάνω τίποτα άλλο. Θέλει πιο σφικτό έλεγχο! Εάν υπήρχαν προϊστάμενοι επί μέρους 

τότε θα ήταν πιο εύκολο». Η ενίσχυση του status της Βιβλιοθήκης μέσα από την ύπαρξη 
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αρκετών τμημάτων (7 με το ισχύον οργανόγραμμα και 4 με την πρόταση αλλαγής της 

Διεύθυνσης) καθώς και του ελέγχου αποτελούσαν σημαντικά κίνητρα για την 

ανάπτυξη του οργανογράμματος (Σχήμα 4). Παρόλα αυτά ο έλεγχος είναι από τους 

τομείς που χρήζουν βελτίωσης και το status (Πίνακας 6) ανήκει στις δυνητικές 

περιοχές συγκρούσεων ανάμεσα στη Βιβλιοθήκη και το Ίδρυμα. Επίσης, ενώ η 

ανάπτυξη του οργανογράμματος είχε από πίσω το θέμα της επικοινωνίας (Πίνακας 4) 

αυτή δεν επετεύχθη σε σχέση με τους στρατηγικούς στόχους (Πίνακας 7). Αναφέρει ότι 

η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των διαφορετικών ομάδων 

συμφερόντων είναι μέσα στους στόχους και στα επιθυμητά αποτελέσματα της 

διεύθυνσης και επισημαίνει ότι: «Θα ήμουν το ευτυχέστερο άτομο στον κόσμο εάν τους 

είχα ευχαριστημένους όλους. Ε δεν γίνεται. Πάντως ο στόχος αυτός είναι». Για τη 

διασφάλιση τους λέει: «κάναμε διάφορα, ειδικά αυτά που έχουν να κάνουν με τη 

μέτρηση της ποιότητας». Αναφέρεται σε έρευνες (ικανοποίησης, αναγκών, κλπ) που 

έγιναν τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών και πηγών όσο και στο σύνολο της Βιβλιοθήκης 

καθώς και στη συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στα στατιστικά της ΜΟΠΑΒ και συνεχίζει 

λέγοντας «…και σαφώς θα συνεχίσουμε να κάνουμε και πιστεύω και ότι ο κόσμος, οι 

εργαζόμενοι, ενδιαφέρονται να γίνονται αυτά τα πράγματα, οι περισσότεροι μέσα στη 

Βιβλιοθήκη. Αυτό τουλάχιστον, κάποια στιγμή να μετράς κάποια πράγματα είτε ποιοτικά 

είτε ποσοτικά και να βλέπεις που είσαι είναι εννοείται απαραίτητο! Το εάν θα φτάσεις 

στο επίπεδο του ποιοτικού πλαισίου εργασίας…». Και τονίζει «μετράμε και είμαστε από 

τους λίγους που μετράμε εδώ μέσα». Σχετικά με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό αυτό έχει γίνει εκτός από τα τελευταία που έγιναν με το 

ServQual όπου αναφέρει: «Όχι τα τελευταία δεν τα αξιοποιήσαμε. Η αλήθεια είναι ότι 

ήρθαν και τα πράγματα πάνω κάτω τα τελευταία χρόνια. Τις ιδέες και τα αποτελέσματα 

του ServQual τα έχουμε αλλά θέλει δουλειά, θέλει κόσμο, θέλει άτομα». Η Βιβλιοθήκη 

χρησιμοποιεί αρκετά πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (M.I.S.) και η προϊσταμένη 



 74

αναφέρει ότι η δυνατότητα ευρείας ηλεκτρονικής προσβασιμότητας σε πληροφορίες 

της Υπηρεσίας (ηλεκτρονική διοίκηση) εξασφαλίζεται μέσω του ιστοσελίδας της 

Βιβλιοθήκης και της λίστας καθώς και ότι υπάρχει ουσιαστική συσχέτιση της 

ηλεκτρονικής διοίκησης με τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς σκοπούς της 

υπηρεσίας μέσα της παροχής καινοτόμων υπηρεσιών και υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας. Όσον αφορά στη λογική της υλοποίησης δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης 

με τη φιλοσοφία και πρακτική της Διοίκησης Έργου (project management) αναφέρει 

«Από project άλλο τίποτα» επεξηγώντας ότι αναφέρεται όχι μόνο στα πλαίσια των  

ΕΠΕΑΕΚ που για τα εννέα χρόνια που διήρκησαν έγιναν πολλά έργα αλλά και σε έργα 

που έγιναν εκτός πλαισίου ΕΠΕΑΕΚ (π.χ. η Βιβλιοθήκη του Πειραματικού, η νέα 

υπηρεσίας ηλεκτρονικής πληροφόρησης e –ρώτηση, το weeding, η μεταφορά της 

συλλογής στο Παράρτημα της Έδεσσας, κ.ά.). Επίσης σε σχέση με την προώθηση της 

ομαδικότητας επισημαίνει: «Γενικότερα πιστεύω ότι δεν γίνεται να κάνεις τίποτα χωρίς 

να δημιουργούνται ομάδες, εκτός εάν πρόκειται για δουλειά που μπορεί να το αναλάβει 

ένα άτομο. Εκεί δεν θα το επιδιώξω. Για πολλά project πρέπει να συνδυάζονται 

εξειδικεύσεις. Δεν γίνεται διαφορετικά». Σχετικά με τις αλλαγές (αλλαγές στις 

υπηρεσίες για τους χρήστες, οργανωσιακές αλλαγές, κ.ά.) αναφέρει ότι: «Στην 

πλειονότητα τους πιστεύω υπαγορεύονται από το εξωτερικό περιβάλλον. Και από το 

ευρύτερο Πανεπιστήμιο και από την  ευρύτερη πραγματικότητα και πάρα πολύ από την 

ευρύτερη διεθνή πραγματικότητα. Υπάρχουν και περιπτώσεις βέβαια που υπαγορεύονται 

και από το εσωτερικό» Επίσης, αναφέρει ότι η υποβολή προτάσεων γίνεται π.χ. με 

τεχνικά δελτία (περιγραφές, δράσεις, παραδοτέα) και επισημαίνει «Ο καθένας προτείνει 

ότι θέλει. Σαφώς η τελική απόφαση είναι σε εμένα, αλλά μου φαίνεται ότι αυτό γίνεται 

απλά όταν καταλήγουμε στο ότι ναι όντως καλό είναι και το κάνουμε…όχι γιατί εγώ το 

σκέφτηκα και το πρότεινα ή το επεξεργάστηκα περαιτέρω και το πρότεινα. Τώρα όσον 

αφορά θέματα σημαντικότερα και ευρύτερα, είπα και πριν, στο ΕΠΕΑΕΚ ότι συζητήσαμε 
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μεταξύ μας το συζητήσαμε.  Αλλά στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και για την Ψηφιακή Σύγκλιση 

(ΕΣΠΑ) ζητήθηκαν και σε αυτές τις περιπτώσεις προτάσεις από όλους. Ανταποκρίθηκαν - 

δεν έγιναν αποδεκτές αρκετές, γιατί δυστυχώς όταν  προκηρύσσονται τα μεγάλα project 

δεν σου δίνουν και σαφώς το πλαίσιο ή το πλαίσιο είναι πολύ συγκεκριμένο». Στα 

πλαίσια μιας αλλαγής αναφέρει ότι υπάρχει προσαρμογή και στην περίπτωση που μια 

αλλαγή καθιστά απαραίτητη την εκπαίδευση αυτή γίνεται διότι δεν μπορεί να γίνει 

αλλιώς η αλλαγή. Λέει χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι φτάνουμε σε ένα επίπεδο 

τουλάχιστον αποδοχής, εάν όχι ενσωμάτωσης και υιοθέτησης των καινούργιων 

πραγμάτων. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε πάντα σωστοί, δηλαδή περισσότερο λόγο 

έλλειψης χρόνου, περισσότερο γιατί μας παρέσυραν οι εξελίξεις χωρίς να το 

καταλάβουμε, υπήρξαν και περιπτώσεις που εγώ η ίδια θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχε γίνει 

καλύτερη προεργασία. Αλλά δεν γίνεται…πρέπει να αντιδράσεις τελευταία στιγμή. 

Τελευταία στιγμή το μαθαίνει και το προσωπικό, τι να κάνουμε. Η άποψή μου είναι καλό 

θα είναι να υπάρχει ανάλογα με το θέμα και η ανάλογη περίοδος προετοιμασίας, 

εννοείται. Και κυρίως το βάζω στο πρακτικό κομμάτι. Πάντα σκέφτομαι ότι οτιδήποτε, 

ακόμη και μια ομάδα ατόμων σκεφτεί, υπάρχει περίπτωση κάτι να της έχει ξεφύγει. 

Ακόμη καθαρά και από αυτή την άποψη θέλω να γίνεται η προετοιμασία. Αλλά υπάρχουν 

και περιπτώσεις που δεν είχε γίνει και υπήρξαν και παράπονα ότι εμείς δεν το ξέραμε, 

κλπ. Δεν αντιλέγω σε μερικές περιπτώσεις ήταν και δικαίως». Στο Σχήμα 5 επιχειρείται 

η σχηματική απεικόνιση με τη μορφή ενός δέντρου αποφάσεων (decision tree) της 

διαδικασίας ορισμού προτεραιοτήτων από τη Διεύθυνση σε επικείμενες αλλαγές. Καλή 

προοπτική θεωρεί ότι έχει μια αλλαγή που θα βελτιώσει την εικόνα της Βιβλιοθήκης ή 

τις υπηρεσίες προς τους χρήστες.  

 

 

 

(Να γίνει μια αλλαγή ή να μην γίνει;) 
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Είναι κάτι που υπαγορεύεται από τη Νομοθεσία, το Ίδρυμα, το Υπουργείο Παιδείας ή μια πηγή 

χρηματοδότησης; 

 

                                                       Ναι                      

  

Σχήμα 5 Ακολουθία αποφάσεων για την υλοποίηση ή όχι μιας αλλαγής 

Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται συνοπτικά η άποψη της Διεύθυνσης για τους τομείς 

της Ενότητας Β (Διοίκηση Οργάνωσης, Απόδοσης και Αλλαγής). Παρατηρείται ότι οι 

τομείς προς βελτίωση είναι περισσότεροι συγκριτικά με την προηγούμενη ενότητα 

(Πίνακας 7). 

Πίνακας 8 Διοίκηση της Οργάνωσης, της Απόδοσης και της Αλλαγής - Διεύθυνση 

Διοίκηση Οργάνωσης, Απόδοσης και Αλλαγής  Δυνατά 
Σημεία 

Σημεία προς
Βελτίωση 

Σημεία προς 
ανάπτυξη 

Σχεδιασμός & ανάπτυξη διοικητικών διαδικασιών και 
οργανωτικών δομών 

     √   
Διαδικασίες _ καταγραφή         √  
Περιγραφές θέσεων εργασίας         √  
Δείκτες μέτρησης απόδοσης _Στατιστικά      √   
Συστήματα μέτρησης απόδοσης            √ 
Μετρήσιμοι στόχοι (γενικά)         √  
Μετρήσιμοι στόχοι(στα πλαίσια έργων)       √   

Υλοποίηση Αλλαγής 

Ναι Όχι 

Υλοποίηση Αλλαγής Έχει καλή προοπτική βελτίωσης πραγμάτων; 

Ναι Όχι 

Υλοποίηση Αλλαγής Μη- 
Υλοποίηση Αλλαγής

Είναι κάτι που κρίνεται αναγκαίο; 

Όχι
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Συστήματα ελέγχου          √  
Ικανοποίηση αναγκών & προσδοκιών ομάδων 
συμφερόντων_ στόχοι  

      √   
Πρόβλεψη αναγκών & προσδοκιών ομάδων συμφερόντων       √   
Μέτρηση ποιότητας         √   
Πληροφοριακά Συστήματα  Διοίκησης       √   
Ηλεκτρονική Διοίκηση       √   
Συσχέτιση της ηλεκτρονικής διοίκησης με τους 
στρατηγικούς και επιχειρησιακούς σκοπούς 

      √   
Φιλοσοφία και πρακτική της Διοίκησης Έργου       √   
Στρατηγικός σχεδιασμός ομάδων εργασίας       √   
Διαχείριση Αλλαγών       √   
Προσαρμογή στις αλλαγές 
Επικοινωνία αλλαγών 

        √  
 

4.2.3 Υποκίνηση και Υποστήριξη του προσωπικού - Διεύθυνση 

Όσον αφορά στην καθοδήγηση δια του παραδείγματος και το κατά πόσο θεωρεί ότι 

είναι σημαντική για την υποκίνηση και την υποστήριξη των εργαζομένων λέει 

χαρακτηριστικά «Είναι αυτό που εφαρμόζω…κάνοντας αυτά που κάνω, θεωρώντας ότι 

δουλεύω αρκετά, ενδιαφέρομαι αρκετά, πονάω αρκετά για αυτό που κάνω και 

προσφέροντας αυτό το παράδειγμα. Όχι ότι είναι το καλύτερο. Πιστεύω απλά ότι είναι 

κάτι που μπορείς να το κάνεις και εύκολα και γρήγορα και άμεσα και συνέχεια. 

Προσπαθώ να δίνω το καλό παράδειγμα και πιστεύω ότι αυτό γίνεται για αρκετά χρόνια. 

Θέλει χρόνο βέβαια για να γίνει κατανοητό» Και συμπληρώνει «Θεωρώ ότι η 

υποκίνηση  είναι καλό να υπάρχει από μόνη της μέσα μας για οτιδήποτε, όχι μόνο για τη 

δουλειά. Προσπαθώ να το θίξω το θέμα, έμμεσα, άμεσα…με κάθε ευκαιρία». 

Προσπαθεί, εκ των πραγμάτων όπως λέει, η δράση να συμφωνεί με τους παγιωμένους 

στόχους και αξίες της Υπηρεσίας μιας και όλα σχετίζονται με αυτά. «Σαφώς η 

αναπληροφόρηση είναι βασικός στρατηγικός στόχος και βασική αρμοδιότητα μου. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις θεωρώ ότι έπρεπε να κάνω και άλλα πράγματα…και πιο νωρίς, 

πιο έγκαιρα» Αναφορικά στα θέματα που θα πρέπει να ενημερώνεται το προσωπικό 

σημειώνει «Σίγουρα για πράγματα που αφορούν όλους. Εντάξει υπάρχουν και τα θέματα 

τα εντελώς προσωπικά όπου ενημερώνονται αυτοί που τους αφορούν». Παρακάτω στο 

Σχήμα 6 παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους προσπαθεί να κρατά το προσωπικό 
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συνεχώς ενημερωμένο. Και τονίζει «Δεν ακολουθώ καθόλου τη γενικότερη νοοτροπία 

 

       Σχήμα 6 Συνεχής Ενημέρωση Προσωπικού – Τρόποι Υλοποίησης 

που υπάρχει στο Ίδρυμα, και από πλευράς Διοίκησης και από πλευράς ορισμένων 

Πρυτανικών Αρχών (όχι όλων) του να μη λες πράγματα στο προσωπικό. Δηλαδή, εγώ 

έχω ανακαλύψει ότι έχω συζητήσει πράγματα πάρα πολλά με το προσωπικό - ότι 

συζητιούνται πάρα πολλά πράγματα στη Βιβλιοθήκη είτε για εσωτερικά θέματα είτε για 

θέματα που έχουν σχέση με το Ίδρυμα εκτενέστερα- που άλλοι δεν τα συζητούν. Τα 

παρουσιάζουν ως αποφάσεις…χωρίς να ήταν κάτι κρυφό. Αλλά θεωρώ ότι είναι καλό 

σε ότι γίνεται να ξέρει πως κατέληξε εκεί και για ποιους λόγους. Υπάρχει ακόμη από 

πολλούς η νοοτροπία ότι το προσωπικό δεν πρέπει να ξέρει, το προσωπικό πρέπει να 

κάνει τη δουλειά του και τίποτα άλλο, πράγμα εντελώς εσφαλμένο». Και συνεχίζει 

λέγοντας «Πιστεύω ότι είναι ο κύριος λόγος που, παρότι είμαστε μεγάλη Υπηρεσία - 

έχουμε αρκετά άτομα και έχουμε και δύσκολο έργο και δύσκολα ωράρια κλπ- έχουμε 

μια καλούτσική δομή και έχουμε μια πορεία καλή. Ένας από τους κυριότερους λόγους. 

Γιατί εάν ο εργαζόμενος, έστω και εάν δεν τον αφορά άμεσα, ή έστω και εάν αντιδρά σε 

κάτι, δεν καταλάβει πως έγινε, πως προέκυψε ότι συζητιέται πως θα τον πείσεις, ειδικά 

και εάν αντιδρά κιόλας. Τι θα του πεις σε διατάζω; Στην εποχή μας δεν ισχύουν αυτά, 

δεν ξέρω εάν θα ισχύσουν από εδώ και πέρα, αλλά έως τώρα δεν ίσχυαν». Αναφέρει 

ότι πιστεύει ότι το προσωπικό έχει την υποστήριξή της για την πραγματοποίηση των 

υποχρεώσεων του, των σχεδίων και των στόχων του. Θεωρεί ότι έγινε αρκετή 

προσπάθεια τόσο από την ίδια όσο και από την ομάδα που τρέχανε τα διάφορα έργα. 

Συνεχής Ενημέρωση 
Αναπληροφόρηση 

Ηγεσία Ανακοινώσεις 
στη λίστα 
προσωπικού 

Συναντήσεις 
Προσωπικού 

Συναντήσεις 
ομάδων 

Προσωπικές 
Συναντήσεις 
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Στο Σχήμα 7 παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους προσπαθεί να υποστηρίζει το 

προσωπικό. Λέει χαρακτηριστικά «Σε πολλές περιπτώσεις πιστεύω ότι θα έπρεπε να  

 

            Σχήμα 7 Υποστήριξη προσωπικού – Τρόποι Υλοποίησης 

είχα δώσει και περισσότερη καθοδήγηση. Εντόπισα περιπτώσεις που υπήρχε ανάγκη 

για περισσότερη καθοδήγηση π.χ. με την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Ήταν όμως όλα 

συνάρτηση του χρόνου και των συνολικότερων υποχρεώσεων». Σε σχέση με την 

καθοδήγηση και την επιμόρφωση του προσωπικού για την υλοποίηση των έργων  

δίνει ένα ποσοστό επιτυχίας της τάξης του 70-75 %. Γενικά για την επιμόρφωση και 

εκπαίδευση του προσωπικού αναφέρει: «Πιστεύω μέχρι πρότινος που υπήρχε και η 

οικονομική δυνατότητα δεν είχε κανένας παράπονο ούτε από συμμετοχές σε συνέδρια, 

και ενημέρωση κλπ. εκτός βέβαια και εάν υπήρξαν κάποιες ακραίες περιπτώσεις που 

θέλαμε όλοι να πάμε κάπου και δεν γινόταν. Και στην εκπαίδευση ήμουν πολύ 

υποστηρικτική» Για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών για την μετεκπαίδευση του 

προσωπικού αναφέρει ότι παρόλα τα προβλήματα και τις αντιρρήσεις που μπορεί να 

αντιμετώπισε από την Πρυτανεία, διότι συνέπεσαν χρονικά οι σπουδές υπαλλήλων, 

ήταν αρκετά υποστηρικτική και υπογραμμίζει «Θεωρώ ότι κάποιος που θέλει να 

κάνεις σπουδές τη συγκεκριμένη στιγμή δεν πρέπει να τον διακόψουμε διότι δεν είναι 

σίγουρο ότι την επόμενη στιγμή θα έχει διάθεση να τις κάνει». Και συνεχίζει λέγοντας 

«Η υποστήριξη των εργαζομένων συμβάλλει σίγουρα στην αποτελεσματική επίτευξη 

των συνολικών στόχων της υπηρεσίας». Αναφέρει ότι εξουσιοδοτεί και αναθέτει 

ευθύνες στο προσωπικό σίγουρα μέχρι το επίπεδο της υλοποίησης κάποιου 

πράγματος. Από εκεί και πέρα παίζει ρόλο και το άτομο. Σημειώνει ότι υπάρχουν 

Υποστήριξη Προσωπικού 
Ηγεσία 

Καθοδήγηση 

  Ανάθεση έργων 

Επιμόρφωση/ 
εκπαίδευση 
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περιπτώσεις ατόμων στην Βιβλιοθήκη που τους έχει πολύ εμπιστοσύνη και τους δίνει 

την ανάλογη ελευθερία. «Συνήθως με το να εξουσιοδοτώ κάποιον είναι και για δικό 

μου όφελος γιατί δεν θέλω να τα αναλάβω όλα…δεν μπορώ….και εκείνο στο οποίο 

προσβλέπω είναι ότι θα τα κάνει τέλεια. Μακάρι να μπορούσα να εξουσιοδοτήσω τα 

πάντα και απλά εγώ να επέβλεπα…που λέει ο λόγος». Όσον αφορά στην προώθηση 

μιας κουλτούρας δημιουργικότητας, καινοτομίας και βελτίωσης αναφέρει ότι αυτό 

γίνεται και με τα έργα στα οποία συμμετέχει η Βιβλιοθήκη καθώς και μέσα από τις 

προτάσεις για έργα που κάνει η ίδια η Βιβλιοθήκη και ομολογεί ότι έχουν γίνει πολλά 

καινοτομικά και πρωτότυπα έργα. Σε σχέση με την ενθάρρυνση και την υποστήριξη 

των υπαλλήλων να κάνουν προτάσεις για καινοτομίες και βελτιώσεις λέει: «Σε σχέση 

με το προσωπικό δεν μπορώ να πω ότι είμαι και απόλυτα ευχαριστημένη γιατί τις 

περισσότερες καινοτομίες από τρία τέσσερα άτομα τις άκουσα εδώ μέσα. Είναι πολύ 

δύσκολο θέμα η υποκίνηση σε αυτό το κομμάτι. Δυσκολότερο από τα συνηθισμένα, που 

είναι δύσκολο έτσι και αλλιώς. Δυστυχώς εκείνο με το οποίο δεν είμαι καθόλου 

ευχαριστημένη στο προσωπικό είναι το θέμα της επαγγελματικής ενημέρωσης. Ο 

κόσμος δεν βλέπω να διαβάζει και να ενημερώνεται. Το έχω πει άπειρες φορές το ότι 

πρέπει να διαβάζουμε, να ενημερωνόμαστε». Συνήθως αναφέρει όταν υπάρχουν ιδέες 

και είναι καλές το επόμενο βήμα είναι σχεδιασμός της υλοποίησης, υπό τύπου έστω 

και μικρού project. «Υπήρξαν περιπτώσεις, παραπάνω από 2-3 δεν μπορώ να εντοπίσω  

τώρα, που μου έγιναν προτάσεις για πράγματα τα οποία δεν έχω υλοποιήσει και τα έχω 

ξεχάσει, γιατί τα θεώρησα ότι ήταν εντελώς άτοπα ή τραβηγμένα κατά τη γνώμη μου. 

Πήρα την απόφαση να μην το κάνω, αλλά όχι ότι πιστεύω ότι έκοψα τα φτερά για 

μελλοντικές προτάσεις». Σε σχέση με την αναγνώριση και την επιβράβευση του 

προσωπικού τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο αναφέρει: «Γενικά δεν 

πιστεύω ότι είμαι ιδιαίτερα ελαστική με τον εαυτό μου, ίσως και με τους άλλους. 

Μερικές φορές θεωρώ ότι θα έπρεπε να λέω κάποια μπράβο περισσότερο συχνά, αλλά 
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από την άλλη δεν θεωρώ ότι το προσωπικό δεν καταλαβαίνει, άσχετα εάν δεν ακούσει 

μπράβο, πότε υπάρχει εκτίμηση και αποδοχή». Επίσης σε άλλο σημείο της 

συνέντευξης αναφέρει «Είμαι λίγο δύσκολη στα μπράβο. Η αντίδραση μου, άσχετα εάν 

εκστομιστεί το μπράβο, πιστεύω ότι δίνει το θετικό μήνυμα όταν είμαι ευχαριστημένη με 

κάτι. Έχω αποκτήσει μετά από τόσα χρόνια ζωής την εντύπωση, ότι είμαι και εγώ 

αυστηρή με τον εαυτό μου. Ούτε εγώ μου λέω μπράβο οπότε ίσως γι’ αυτό δεν το 

εκφράζω και προς τα έξω». Αναγνωρίζει ότι το προσωπικό ίσως έχει ανάγκη να το 

ακούει και ότι είναι σημαντικό να το εκφράζει περισσότερο. «Και εγώ έχω ανάγκη να 

το ακούσω από άλλους» υποστηρίζει. Συνεχίζει λέγοντας «Ίσως ο πιο δυνατός τρόπος 

που έχω για να επιβραβεύσω κάποιον είναι η υπηρεσιακή του έκθεση ή και να μην 

επιβραβεύσω κάποιον. Και η αλήθεια είναι ότι για πέρσι πρώτη φορά καθιέρωσα 

μείωση βαθμολογίας για κάποια άτομα (1-2). Αλλά είπα ακριβώς για να μην αδικούνται 

άλλοι, ότι πρέπει να διορθωθεί η βαθμολογία. Περισσότερη ηθική επιβράβευση αυτού 

που κατέβαλε προσπάθεια και δούλεψε. Αυτό είναι το εργαλείο που τυπικά έχω στα 

χέρια μου και είναι πιο ισχυρό». Και συμπληρώνει: «Υπήρξαν και περιπτώσεις που 

θεώρησα εκ των υστέρων ότι έπρεπε να είχα επιβραβεύσει, όχι αδικήσει, να εκδηλώσω 

κάτι, και δεν το έκανα». Θεωρεί ότι είναι υποχρέωση της διοίκησης να σέβεται και 

να ασχολείται σοβαρά με τις ανάγκες και συνθήκες των υπαλλήλων και κρίνει ότι 

δείχνει κατανόηση και κάνει υπομονή όταν συντρέχουν λόγοι σοβαροί. Σε σχέση με 

τις συνθήκες αναφέρει ότι τις θεωρεί πολύ σημαντικές και υποχρέωση της να 

υποκινεί το προσωπικό για τη διατήρηση της τάξης και της καθαριότητας στο χώρο 

της Βιβλιοθήκης δίνοντας και η ίδια το καλό παράδειγμα. Όσον αφορά στην 

ασφάλεια των εργαζομένων αναφέρεται στο πλάνο εκκένωσης που έχει γίνει σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Τέλος, εκφράζει τους προβληματισμούς της για πως 

θα μπορούσε να κινητοποιήσει το προσωπικό να συνεχίσει να είναι παραγωγικό 

κόντρα στην ευρύτερη κατάσταση της ανασφάλειας και της αρνητικής ψυχολογίας 
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που επικρατεί στη χώρα. Σε αυτή την Ενότητα οι τομείς που χρήζουν βελτίωσης είναι 

αυτοί που έχουν να κάνουν με την υποκίνηση του προσωπικού για να συνεισφέρει 

ενεργά καθώς και για επαγγελματική ενημέρωση, την υποστήριξη και καθοδήγηση 

του προσωπικού, τη συνεχή ενημέρωση και αναπληροφόρηση του προσωπικού για 

σημαντικά θέματα, την αναγνώριση και επιβράβευση (Πίνακας 9). 

Πίνακας 9 Υποκίνηση και Υποστήριξη Προσωπικού - Διεύθυνση 

Υποκίνηση & Υποστήριξη του Προσωπικού Δυνατά  
Σημεία 

Σημεία προς
 Βελτίωση 

Σημεία προς  
ανάπτυξη 

Υποκίνηση προσωπικού & ενεργή συνεισφορά στην 
υπηρεσία 

         √  
Καθοδήγηση δια του παραδείγματος_ Δημιουργία 
πρότυπου ρόλου 

      √   
Δράση προσωπικού σύμφωνα με στόχους & αξίες       √   
Αναπληροφόρηση (όχι μόνο για αλλαγές)_          √  
Συνεχής ενημέρωση προσωπικού (για σημαντικά θέματα)       √            
Υποστήριξη προσωπικού _ πραγματοποίηση 
υποχρεώσεων, σχεδίων και στόχων του 

      √   
Υποστήριξη_ καθοδήγηση προσωπικού          √  
Επιμόρφωση/ εκπαίδευση προσωπικού       √   
Ανάπτυξη  προσωπικού       √   
Εξουσιοδότηση προσωπικού & ανάθεση ευθυνών       √   
Προώθηση κουλτούρας δημιουργικότητας, καινοτομίας & 
βελτίωσης 

      √   
Αναγνώριση & επιβράβευση του προσωπικού          √  
Ενθάρρυνση και υποστήριξη προσωπικού για  
υποβολή προτάσεων, ιδεών 

      √   
Υποκίνηση προσωπικού (επαγγελματική ενημέρωση)          √  
Ατομικές ανάγκες & συνθήκες προσωπικού_ σεβασμός & 
ενασχόληση της Διεύθυνσης 

      √     
 

4.2.4 Διαχείριση Σχέσεων – Διεύθυνση 

Σε σχέση με τις δημόσιες πολιτικές που επηρεάζουν τη λειτουργία της βιβλιοθήκης 

αναφέρεται στην ευρύτερη νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα στο Νόμο Πλαίσιο για 

τις βιβλιοθήκες, στην νομοθεσία που έχει να κάνει (με την Παιδεία, τα Α.Ε.Ι.), με το 

προσωπικό, και στους εσωτερικούς κανονισμούς του Πανεπιστημίου. Η προϊσταμένη 

αναφέρεται στη συμμετοχή της σε κάποια όργανα, επιτροπές, συνελεύσεις, τόσο 

εντός όσο και εκτός Πανεπιστημίου, τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω.  

Εντός Πανεπιστημίου: Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πανεπιστημίου (2-3 τελευταία χρόνια 

ως τακτικό μέλος και άλλα 2-3 πριν σαν αναπληρωματικό), Επιτροπές του 
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Πανεπιστημίου (ανεπίσημες), π.χ. για το σχεδιασμό του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, για τον 

Οργανισμό του Πανεπιστημίου κλπ., Επιτροπή Βιβλιοθήκης14 (ενίοτε όταν λειτουργεί)  

Εκτός Πανεπιστημίου: Επιτροπή επιστημονικών περιοδικών των βιβλιοθηκών των 

Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

(Σ.Ε.Α.Β15), εκπρόσωπος Πανεπιστημίου στη Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Α.Β, άλλες 

Επιτροπές του Σ.Ε.Α.Β. για θέματα copyright, θέματα σπουδών ΑμεΑ, Οργανωτική 

Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών16, Επιτροπές στα πλαίσιο του Πανελληνίου 

Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 

Μέσα από τα διάφορα όργανα κα επιτροπές που συμμετέχει διατηρεί 

προγραμματισμένες/ τακτικές επαφές με το Ίδρυμα στο κατάλληλο εκτελεστικό και 

νομοθετικό πλαίσιο. Λέει χαρακτηριστικά «Πάρα πολλές φορές και επειδή έχω πολύ 

δουλειά και επειδή η Υπηρεσία είναι λιγάκι αποκομμένη από τις υπόλοιπες διοικητικές 

υπηρεσίες του Πανεπιστημίου – και αυτό είναι κακό γιατί δεν μας νιώθουν κομμάτι 

τους, - υπάρχουν φορές που λέω ότι έχω πολύ καιρό να δω άτομα της Διοίκησης και με 

την παραμικρή ευκαιρία σηκώνομαι και πάω πάνω μόνο για να τους δω». «Κυρίως 

είναι θέμα προσωπικών επαφών, και ηλεκτρονικής επικοινωνίας ως ένα σημείο» 

αναφέρει σχετικά. Αναφορικά στους φοιτητές του Πανεπιστημίου επισημαίνει ότι οι 

προγραμματισμένες/ τακτικές επαφές υλοποιούνται μέσω της Υπηρεσίας 

Πληροφοριακής Παιδείας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και 

αναφέρει ότι «ίσως θα έπρεπε να βλέπαμε πως θα μπορούσαμε να έρθουμε σε πιο 

σταθερή επαφή με τους φοιτητές». Π.χ. λέει ότι θα μπορούσαν να συνεχιστούν οι 

εκδηλώσεις που γίνονταν πολλά χρόνια για τους πρωτοετείς όπου καλούσαν την 

Bιβλιοθήκη να συμμετέχει ως Υπηρεσία του Πανεπιστημίου καθώς και ίσως να 

                                                 
14 Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης ήταν ενεργή ως το 2000. Δεν λειτούργησε ουσιαστικά μετά το 2000 λόγω 
έλλειψης χρόνου και συγκεκριμένου πλαισίου που είχε τεθεί από τα ΕΠΕΑΕΚ, ώσπου την άνοιξη του 
2011 ορίστηκε μια πολυμελής επιτροπή (7-8 άτομα) η οποία δεν έχει ακόμη συγκληθεί από την 
προϊσταμένη Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης 
15 http://seab.lib.ntua.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=27&lang=el 
16 http://www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/syn/elindex.htm 
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οργανωθούν βραδιές βιβλίου τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους καθηγητές. Η 

προσέγγιση των τελευταίων θεωρεί ότι είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί, αν και 

στέλνονται κάποιες ανακοινώσεις στη λίστα του προσωπικού του Πανεπιστημίου που 

τους αφορούν. Εκτός Πανεπιστημίου, πέρα από τις επιτροπές που συμμετέχει, 

αναπτύσσει και διατηρεί συνεργασίες και δίκτυα με άλλες βιβλιοθήκες και φορείς 

μέσα από συνέδρια, λίστες, προσωπικές επαφές, προτάσεις σε άλλους για συμμετοχή 

σε projects. Aναφέρει ότι συζητήσεις για θέματα που αφορούν στις Βιβλιοθήκες 

γίνονται μέσω του Σ.Ε.Α.Β. τα τελευταία χρόνια, μέσω των συνεδρίων (π.χ. το 

Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που διοργανώνεται κάθε χρόνο), 

με την ευκαιρία κάποιου project. Αναφέρει ότι διασφαλίζοντας το κατάλληλο 

προσωπικό, την απαιτούμενη τεχνολογία, τις απαραίτητες για την εκπαιδευτική 

διαδικασία  και την ερευνητική προσπάθεια πηγές πληροφόρησης διασφαλίζεται ότι 

οι στόχοι και οι σκοποί της Βιβλιοθήκης συμβαδίζουν με τους στόχους και τους 

σκοπούς του Ιδρύματος. Λέει χαρακτηριστικά «Σε πολλές περιπτώσεις έχει 

αποδειχθεί ότι εμείς προηγούμαστε του Ιδρύματος. Πριν εκφραστούν κάποιες ανάγκες 

εμείς τις έχουμε εκπληρώσει. Το έχουμε κάνει και αυτό. Εννοείται εδώ και πολλά 

χρόνια οι Βιβλιοθήκες δεν ικανοποιούν απλά τις ανάγκες του Ιδρύματος, προβλέπουν. 

Και το έχουμε κάνει αρκετές φορές αυτό και με αρκετή επιτυχία άσχετα εάν δεν έχει 

γίνει γνωστό. Αλλά θεωρώ ότι το έχουμε κάνει και με τα project μας και με τις συλλογές 

μας, με τον τρόπο που επιλέγουμε τις συλλογές μας, με διάφορα πράγματα. Τώρα οι 

γενικότεροι σκοποί του Πανεπιστήμιου, η εκπλήρωση αυτών των σκοπών, είναι ο 

στόχος μας, ο δικός μας σκοπός εννοείται, από την ειδικότητα μας. Έτσι και αλλιώς, 

πρέπει να συμβαδίζουνε. Το κακό είναι ότι οι μέχρι τώρα Διοικήσεις του 

Πανεπιστημίου σπάνια γνωστοποιούσαν παρακάτω τους προγραμματισμούς τους και 

τους στόχους τους δικούς τους και είναι πράγμα που το ζήτησα ευθέως στις συναντήσεις 

που έκανε η τωρινή Πρυτανεία όταν ήταν να εκλεγεί» Επίσης σημειώνει «Η 
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Βιβλιοθήκη μας υπάρχει στους στόχους του Ιδρύματος. Είμαστε από τα λίγα Ιδρύματα 

που υπάρχει και είμαι ευχαριστημένη για αυτό. Από εκεί και πέρα φοβάμαι ότι είναι 

πλέον καθαρά σε προσωπικό επίπεδο κάθε Πρυτανείας πόσο θα την εντάξει και πόσο 

όχι μέσα στους σκοπούς του. Είναι κάτι απαραιτήτως απαραίτητο» και συνεχίζει 

λέγοντας «Υπάρχει υποστήριξη και προώθηση. Σε γενικές γραμμές για τα ελληνικά 

δεδομένα και από αυτά που ακούω είμαι ευχαριστημένη. Εκεί παίζει ρόλο ως ένα 

σημείο το ότι εγώ είμαι παλιά υπάλληλος πλέον και ο άλλος θα σκεφτεί ίσως να 

συζητήσει κάτι μαζί μου λόγο παλαιότητας, λόγο εμπειρίας». Αναφέρει ότι η θέσπιση 

των στόχων, εκροών και αποτελεσμάτων επηρεάζεται ως ένα σημείο και από 

άλλους, πέραν του προσωπικού π.χ. τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου σημειώνοντας 

ότι υπήρξαν περιπτώσεις που η υλοποίηση κάποιων στόχων καθυστέρησαν λόγω 

αρνητικών απαντήσεων π.χ. η υποχρεωτική κατάθεση πτυχιακών με απόδοση άδειας 

για δημοσίευση όπου αναφέρει ότι «πήγαμε τουλάχιστον 3 χρόνια πίσω στο να 

υλοποιήσουμε σωστά το ιδρυματικό καταθετήριο». Λέει ότι στα πλαίσια της ετήσιας 

υπηρεσιακής της έκθεσης της  ζητείται να προδιαγράψει τους στόχους της επόμενης 

χρονιάς (στόχοι κατά σειρά προτεραιότητας, χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, 

βαθμολογία επίτευξης στόχων, αιτιολογία αποκλίσεων επίτευξης στόχων) χωρίς όμως 

να προσδιορίζεται, να δίνεται ένα πλαίσιο από το Υπουργείο για το τι μπορεί να 

θεωρηθεί ως στόχος και πώς να διαχειριστεί νέους στόχους που θα προκύψουν. «Δεν 

υπήρχε αυτή η φιλοσοφία στο Ίδρυμα ή εάν υπήρχε έχει καταληφθεί εδώ και 

τουλάχιστον 20-30 χρόνια. Κακώς, και το ότι εμείς μετράμε το ότι μετράμε, στο είπα 

και πριν, άλλοι δεν πρόκειται να τα κάνουν. Δεχόμαστε ότι πρέπει να βλέπουμε τι 

κάνουμε, να κοιτάμε σε βασικές γραμμές, όχι σε λεπτομέρειες». Επισημαίνει ότι σε 

σχέση με τα αποτελέσματα οι τελευταίες Διοικήσεις του Πανεπιστημίου ζητούσαν 

τον τριετή απολογισμό της Βιβλιοθήκης αλλά χωρίς να υπάρχει έτσι 

εμπεριστατωμένα ένας έλεγχος, έστω υποτυπώδης (π.χ. κάνοντας κάποια σύγκριση 
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ανάμεσα στους στόχους και τα επιτεύξιμα αποτελέσματα). Σε σχέση με την επιδίωξη 

της δημόσιας καταξίωσης, του σεβασμού και την αναγνώριση της Βιβλιοθήκης και 

των υπηρεσιών της αναφέρει ότι αυτό γίνεται, πέρα από την όλη πορεία και το έργο 

της Βιβλιοθήκης που καταδεικνύεται η όποια πρόοδος γίνεται, μέσω: παρουσιάσεων 

σε συνέδρια (τόσο της ίδιας όσο και του προσωπικού της Βιβλιοθήκης), διοργάνωσης 

εκδηλώσεων, ημερίδων και συνεδρίων, δημοσίευσης άρθρων και άλλων κειμένων, 

δημοσίευσης απολογισμών και προγραμματισμών, συνεντεύξεων στην τηλεόραση, 

ενημερωτικού δελτίου (newsletter) Βιβλιοθήκης (πολύ σπάνια και στο newsletter του 

Πανεπιστημίου), ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης. Γενικά αναφέρει 

ότι δεν είναι πολύ ευχαριστημένη στο θέμα της προώθησης και θεωρεί ότι ένα άτομο 

περισσότερο της προβολής και της επίδειξης ίσως να τα κατάφερνε καλύτερα σε αυτό 

το κομμάτι. Παραδέχεται ότι η προβολή είναι κάτι που δεν κάνει με ευκολία και ότι 

κάποια πράγματα θα μπορούσε να τα παρουσιάσει ως πιο μεγάλα. Για μια συνέντευξη 

που έδωσε στην τηλεόραση λέει χαρακτηριστικά «Το έκανα γιατί έτσι θα βοηθούσα. 

Απλά ακόμα και εκεί πιστεύω ότι δεν είμαι υπερβολική. Απλά προσπαθώ να 

παρουσιάσω εννοείται θετικά κάτι το οποίο κάνω». Η Διεύθυνση παρόλο που θεωρεί 

ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικές και αξιόλογες προσπάθειες αναφορικά στη 

προώθηση, την αναγνώριση και την καταξίωση της Βιβλιοθήκης, είναι ένα τομέας 

όπου θα μπορούσαν να γίνουν και άλλα πράγματα (Πίνακας 10). 

Πίνακας 10 Διαχείριση Σχέσεων - Διεύθυνση 

Διαχείριση  Σχέσεων Δυνατά  
Σημεία 

Σημεία προς
 Βελτίωση 

Σημεία προς  
ανάπτυξη 

Διατήρηση προγραμματισμένων/ τακτικών & 
απρογραμμάτιστων επαφών _ομάδες συμφερόντων (στο 
κατάλληλο εκτελεστικό & νομοθετικό πλαίσιο 

      √   

Ανάπτυξη & διατήρηση συνεργασιών & δικτύων με 
σημαντικές ομάδες συμφερόντων, άλλες β/θ, μη 
κυβερνητικούς οργανισμούς, κ.ά.  

      √   

Διασφάλιση κοινή κατεύθυνσης (στόχοι & σκοποί) 
Βιβλιοθήκης και Ιδρύματος 

      √   
Δημόσια καταξίωση,  σεβασμός & αναγνώριση της Β/Θ 
και των υπηρεσιών της 

      √             
Προώθηση, προβολή και διάδοση των πηγών & 
υπηρεσιών ομάδες συμφερόντων (προϊόν και υπηρεσία 
που αποτελούν στόχο) 

      √   
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4.3 Απάντηση στο 2ο Ερευνητικό Ερώτημα 

2ο Ερευνητικό ερώτημα: Πως το προσωπικό της Βιβλιοθήκης αντιλαμβάνεται την 

έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας; 

 

Μέσα από την ανάλυση των απαντήσεων και στους τέσσερις άξονες του 

ερωτηματολογίου των τριών υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης που συμμετείχαν στην 

έρευνα επιχειρείται να δοθεί απάντηση στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα της 

παρούσας έρευνας. 

 

4.3.1 Αποστολή, Όραμα και Αξίες - Υπάλληλος Α 

Στις ομάδες συμφερόντων για την Βιβλιοθήκη συγκαταλέγει τους χρήστες (φοιτητές, 

διδακτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, εξωτερικούς χρήστες, κλπ.) της 

Βιβλιοθήκης, το προσωπικό, τη διοίκηση του πανεπιστημίου και τους προμηθευτές. Η 

αποστολή, το όραμα και οι στόχοι της Βιβλιοθήκης διατυπώνονται όπως αναφέρει σε 

διάφορους κανονισμούς (κανονισμός Βιβλιοθήκης, κανονισμός διαχείρισης συλλογής, 

κανονισμός δανεισμού, κλπ) καθώς και στις διάφορες αναφορές που ετοιμάζει η 

προϊσταμένη για τα έργα. Για τον Κανονισμό της Βιβλιοθήκης πιστεύει ότι δεν τον 

έχουν κοιτάξει οι περισσότεροι τόσο αναλυτικά και ότι η ανάπτυξη του έγινε από την 

προϊσταμένη στα πλαίσια συζητήσεων που είχαν γίνει σε επίπεδο διευθυντών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σχετικά με τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στους 

κανονισμούς. Σχετικά με τη ύπαρξη σαφώς διατυπωμένης στρατηγικής και 

πολιτικής της Υπηρεσίας αναφέρει: «Πιθανώς στα χαρτιά να υπάρχει, δεν έχει γίνει 

όμως κοινό κτήμα όλων των υπαλλήλων. Εγώ δεν το βιώνω ότι υπάρχει. Ένα πράγμα 

είναι να το διατυπώσεις και να το γράψεις και το άλλο είναι να το κοινωνήσεις στο 

προσωπικό και να γίνουν συμμέτοχοι αυτού του πράγματος και να το έχουν σαφώς στο 

μυαλό τους στην καθημερινή τους δραστηριότητα, να κατανοήσει τους στόχους, να τους 
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συμμεριστεί. Παρόλα αυτά έχει δημιουργηθεί μια κουλτούρα μέσα στον οργανισμό, 

δηλαδή έχει δημιουργηθεί μια αντίληψη προς τα πού περίπου πηγαίνει η Βιβλιοθήκη και 

το τι στρατηγικά οράματα και στόχους έχει. Μέσα από την δουλειά και μέσα από τις 

επιλογές που κάνει η Βιβλιοθήκη για κάποιες υπηρεσίες, για κάποια έργα, έτσι 

δημιουργείται αυτή η κουλτούρα που μπορείς να συνάγεις το στρατηγικό όραμα, τους 

στόχους». Ένας από τους στόχους που τονίζει ότι έχει περάσει στο σύνολο του 

προσωπικού είναι να ικανοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όσο γίνεται 

πιο άμεσα τις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών. Αναφορικά στα έργα  ΕΠΕΑΕΚ Ι 

και ΙΙ λέει ότι συμμετείχε ενεργά στην οργάνωση και ανάπτυξη τους και ότι η 

ολοκλήρωσή τους σε μεγάλο βαθμό έγινε με επιτυχία.  Επίσης, λέει ότι η  πρόταση για 

το ΕΠΕΑΕΚ Ι στηρίχθηκε εν πολλοίς, προς τιμή της τότε Διοίκησης του 

Πανεπιστημίου και της Βιβλιοθήκης, σε μια μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με το τι 

πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί (π.χ. η καινούργια χωροθέτηση της Βιβλιοθήκης, η 

ανάπτυξη των υπηρεσιών κλπ ήταν από τη μελέτη σκοπιμότητας). Για το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 

αναφέρει: ότι δεδομένης της αξιοπιστίας που είχε αποκτήσει το προσωπικό της 

Βιβλιοθήκης από το ΕΠΕΑΕΚ Ι στην Πρυτανεία, η πρόταση έγινε από τη Βιβλιοθήκη 

καθαρά με επιστημονική υπεύθυνη την προϊσταμένη, πράγμα σπάνιο, όπως λέει, μιας 

και τα περισσότερα Πανεπιστήμια όριζαν ως επιστημονικό υπεύθυνο κάποιο Μέλος 

ΔΕΠ. Σχετικά με τη δημιουργία συνθηκών για αποτελεσματική επικοινωνία από τη 

διεύθυνση της Βιβλιοθήκης αναφέρει: «Κατά αρχάς δεν υπάρχει μυστικοπάθεια. Δεν 

είναι κοίταξε αυτά είναι πράγματα που δεν πρέπει να τα ξέρεις εσύ, εγώ θα σου πω μόνο 

τι πρέπει να κάνεις και πως ή δεν πρέπει να ξέρεις. Από αυτή την άποψη υπάρχει 

ανοικτή επικοινωνία, ανοικτοί δίαυλοι επικοινωνίας. Επίσης, γίνονται, εντάξει 

παλιότερα γινόταν ίσως τακτικότερα, συνελεύσεις προσωπικού όπου συζητιούνται 

θέματα, κοινοποιούνται, στέλνονται emails για διάφορες δράσεις κλπ. Δεν υπάρχει 

αυταρχική διοίκηση στη Βιβλιοθήκη. Από την άλλη πλευρά όλα αυτά τα κανάλια 
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επικοινωνίας που είναι ανοικτά πολλές φορές δεν είναι συντονισμένα και δεν είναι 

οργανωμένα, και δεν είναι θεσμοθετημένα και τυποποιημένα ώστε να κάνουν την 

επικοινωνία αποτελεσματικότερη». Αναφέρει ότι πιθανόν να έγιναν πράγματα στη 

Βιβλιοθήκη χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση του προσωπικού, αλλά αυτό έγινε κυρίως 

εξαιτίας πίεσης του χρόνου. Επίσης, ότι μπορεί να μην έγινε γιατί δεν είναι 

οργανωμένο και θεσμοθετημένο σε τακτά διαστήματα, δηλαδή να περιμένεις ότι κάθε 

15 μέρες θα συναντιόμαστε ή ότι κάθε 15 μέρες η προϊσταμένη θα ενημερώνει και θα 

κοινοποιεί (μέσω email, wiki ή ενός block της Διεύθυνσης). Όσον αφορά στην 

ευρύτερη γνωστοποίηση της αποστολής, του οράματος, των αξιών, των 

στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων στις άλλες ομάδες συμφερόντων λέει ότι 

γίνεται, όχι όμως τόσο οργανωμένα και συγκροτημένα, μέσα από τη δράση της 

Βιβλιοθήκης και των προγραμματισμών/ απολογισμών που συντάσσονται από την 

προϊσταμένη. Σε μεγάλο βαθμό αναφέρει ότι έχουν αναπτυχθεί από τη Διεύθυνση της 

Βιβλιοθήκης σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού ανάμεσα στο 

προσωπικό και την ίδια. Υπογραμμίζει ότι από μεριάς Διεύθυνσης υπάρχει σε μεγάλο 

βαθμό η ανεκτικότητα, όχι όμως με την έννοια της υποχωρητικότητας. «Ανεκτικότητα 

σε αντιδράσεις, και αυτό το λέω και από προσωπική εμπειρία, ανεκτικότητα στις άλλες 

φωνές. Μπορεί στην αρχή να υπάρξει μια, ανθρώπινο είναι, επιφύλαξη ή ένα κλείσιμο. 

Στο τέλος όμως οποιαδήποτε διαφορετική φωνή βρίσκει το δρόμο της ακόμα και εάν 

είναι τελείως αντίθετη». Και συνεχίζει λέγοντας: «Σε γενικές γραμμές υπάρχει 

σεβασμός στη συνεισφορά σου και αναγνώριση. Μπορεί αυτό να μην γίνεται άμεσα. 

Πολλές φορές μπορεί να δημιουργηθεί και έμμεσα π.χ. μια έμμεση αναγνώριση προς 

κάποιον μπορεί να μην είναι μπράβο έκανες πολύ καλή δουλειά με το τάδε. Μια έμμεση 

αναγνώριση είναι αυτό να το κοιτάξει ο τάδε (ανάθεση δηλαδή) γιατί έχει ασχοληθεί 

πολύ». Αναφορικά στις συντελούμενες αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον της 

Βιβλιοθήκης μιλάει για τις τεχνολογικές εξελίξεις στις οποίες με αρκετή επιτυχία 
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προσαρμόστηκε η Βιβλιοθήκη (από τις πρώτες βιβλιοθήκες που είχαν Βάσεις 

Δεδομένων σε cd-rom και αυτοματοποιημένο σύστημα – Πτολεμαίος ΙΙ, κλπ), στις 

αυξανόμενες και διαφοροποιημένες ανάγκες και προσδοκίες των χρηστών, στις οποίες 

προσπάθησε να ανταποκριθεί μέσα από διάφορες έρευνες που έγιναν, αρκετές για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα, και στις νέες οικονομικές συνθήκες που οδηγούν στη 

διακοπή συνδρομών όλο και περισσότερων πηγών, στην αντικατάσταση άλλων από 

δωρεάν πηγές καθώς και στο γεγονός ότι τα νέα οικονομικά δεδομένα μπορούν να 

συμβάλλουν σε μια καλύτερη και σωστότερη αξιοποίηση του προϋπολογισμού της 

Βιβλιοθήκης, έτσι ώστε να αποφευχθούν υπερβολές και συμπεριφορές νεοπλουτισμού 

που ίσως χαρακτήρισαν τις Βιβλιοθήκες τα τελευταία χρόνια που είχαν βρεθεί 

αντιμέτωπες με τη διαχείριση μεγάλων budgets. Επισημαίνει ότι: «Στην κατάσταση 

αυτή που κλείνουν όλες οι στρόφιγγες χρηματοδότησης, ίσως θα πρέπει να δούμε τη 

Βιβλιοθήκη ως μια “zero budget library” που τα χάνει όλα, χάνει την πρόσβαση στις 

βάσεις δεδομένων, στα περιοδικά , κλπ. και να προσδιορίσουμε ποιος είναι ο λόγος 

ύπαρξής της και τι μπορεί να προσφέρει».  Αναφέρει ότι υπάρχει αξιακό πλαίσιο, 

ηθικοί κανόνες στην Υπηρεσία και ότι μπορεί να μην είναι κάτι καταγεγραμμένο, 

αλλά είναι κάτι που έχει περάσει στην κουλτούρα, γεγονός που κυρίως οφείλεται στη 

Διεύθυνση. Είναι κάτι που έγινε μέσα από προσπάθεια βέβαια (π.χ. σεμινάριο 

προσωπικού για το πώς συμπεριφερόμαστε στον χρήστη17, σεμινάρια για την 

προσφορά υπηρεσιών σε άτομα με προβλήματα όρασης18). Για τα θέματα διαφάνειας 

και ηθικής αναφέρει: «Νομίζω ότι σε αυτά τα θέματα τουλάχιστον, η προϊσταμένη είναι 

άτηκτη. Πολλές φορές μπορείς να την κατηγορήσεις ότι δεν είναι τόσο ευέλικτη γιατί 

                                                 
17 Είναι κάτι που έγινε για μια φορά και όπως ο υπάλληλος ομολογεί το 50% του προσωπικού που 
υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Βιβλιοθήκη μπορεί να μην το έχει παρακολουθήσει 
18 Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με βάση την αρχή της ισότιμης πρόσβασης στην 
πληροφορία, υπήρξε η πρώτη Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη στην Ελλάδα που επέκτεινε τις υπηρεσίες της 
σε άτομα με προβλήματα όρασης. Διοργάνωσε έξι κύκλους σεμιναρίων με τίτλο: Βιβλιοθήκες και 
προσφορά Υπηρεσιών σε Άτομα με προβλήματα όρασης. Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.lib.uom.gr/content/category/6/98/62/lang,iso8859-7/ 
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ακριβώς έχει πολύ υψηλά αυτά τα θέματα - δεν θέλει να υπάρξει η παραμικρή υπόνοια 

απέναντι σε τέτοιες ιστορίες- για αυτό πολλές φορές είναι τρομερά δύσκαμπτη και τυπική 

σε κάποια πράγματα». Σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων αναφέρει ότι 

υπάρχουν ανάμεσα στους χρήστες και το προσωπικό (π.χ. για το ωράριο, όπου οι 

χρήστες θέλουν να δουλεύει η Βιβλιοθήκη 24 ώρες το 24ωρο), ανάμεσα στη 

Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης και τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου (π.χ. για τις 

εκπαιδευτικές άδειες του προσωπικού της Βιβλιοθήκης), ανάμεσα στη Βιβλιοθήκη και 

τα Μέλη ΔΕΠ (π.χ. για τον κανονισμό δανεισμού, για την Υπηρεσία Πληροφοριακής 

Παιδείας), ανάμεσα στη Βιβλιοθήκη και τους προμηθευτές, ανάμεσα στη  Βιβλιοθήκη 

και το προσωπικό της και το υπόλοιπο προσωπικό του Πανεπιστημίου (π.χ. στη 

Βιβλιοθήκη έχει δημιουργηθεί μια ξεχωριστή κουλτούρα – δουλεύουμε Σάββατα, 

απογεύματα κλπ), ανάμεσα στη Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης και το προσωπικό (π.χ. 

για το 8ωρο εργασίας σε συνδυασμό με το ωράριο λειτουργίας, για το οποίο αναφέρει 

ότι στο τέλος υπήρξε συμβιβασμός), ανάμεσα στο προσωπικό. Σημειώνει ότι 

παρέχονται από τη Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης οι αναγκαίες κατευθύνσεις διαχείρισής 

τους στους υπαλλήλους. Σε σχέση με τις συγκρούσεις ανάμεσα στους χρήστες και το 

προσωπικό αναφέρει ότι στόχος είναι η εξυπηρέτηση του χρήστη και η επίλυση των 

προβλημάτων που προκύπτουν ενώ για τις συγκρούσεις που υπάρχουν κατά καιρούς 

ανάμεσα στο προσωπικό ή ανάμεσα στη Διεύθυνση και το προσωπικό τονίζει ότι 

αυτές έχουν διευθετηθεί τελικά με έναν ωραίο τρόπο. Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά οι απόψεις του Υπαλλήλου Α για τους τομείς αυτής της ενότητας. 

Πίνακας 11 Αποστολή, Όραμα και Αξίες -  Υπάλληλος Α 

Αποστολή, Όραμα & Αξίες Δυνατά  
Σημεία 

Σημεία προς 
Βελτίωση 

Σημεία προς  
ανάπτυξη 

Ύπαρξη σαφούς διατυπωμένης 
στρατηγικής & πολιτικής της Β/Θ 

       √  
Σύνδεση στρατηγικής με αποστολή & όραμα       √   
Επίτευξη προσδοκώμενου αποτελέσματος  
(αποστολής ,κλπ & στρατηγικών στόχων) 

      √   
Δημιουργία συνθηκών για αποτελεσματική επικοινωνία  με 
το προσωπικό 

        √  
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Επικοινωνία αποστολής, οράματος & κύριου σκοπού/ στόχων_ 
προσωπικό 

√   
Επικοινωνία  στρατηγικών στόχων σε προσωπικό &  
άλλες ομάδες συμφερόντων 

        √  
Αναθεώρηση αποστολής, οράματος & στόχων με βάση τις  
συντελούμενες αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον 

      √   
Σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης & σεβασμού       √   
Ηθικοί κανόνες_ Νοοτροπία & οργανωσιακή κουλτούρα √   
Διασφάλιση διαφάνειας & ηθικής       √   
Παροχή στο προσωπικό κατευθύνσεων διαχείρισης 
συγκρούσεων με τους χρήστες 

      √   
Διαχείριση Συγκρούσεων ανάμεσα στο προσωπικό    

 

4.3.2 Διοίκηση της Οργάνωσης, της Απόδοσης και της Αλλαγής- Υπάλληλος Α 

Για το σχεδιασμό των διοικητικών διαδικασιών και των οργανωτικών δομών λέει 

ότι αυτός έχει γίνει με βάση τις ανάγκες των χρηστών (αυτές προέκυψαν μέσα από 

μια έρευνα αναγκών και μια μελέτη σκοπιμότητας που είχε γίνει για τη Βιβλιοθήκη) 

ενώ σε σχέση με τις διαδικασίες αναφέρει ότι δεν είναι τόσο ξεκάθαρες για το 

προσωπικό και ότι ενώ υπάρχουν διαδικασίες που έχουν καταγραφεί  (π.χ. έχει γίνει 

καταγραφή διαδικασιών για την ανάπτυξη κανονισμών),  η καταγραφή τους δεν έχει 

γίνει τόσο συστηματικά, π.χ. όπως θα γινόταν με το ISO, και ότι περισσότερο έχουν 

καταγραφεί επιμέρους κομμάτια διαδικασιών και όχι ολόκληρες διαδικασίες. Κατά τη 

γνώμη του υπαλλήλου δεν υπάρχουν σαφώς διατυπωμένες περιγραφές θέσεων 

εργασίας. Τονίζει «αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της Βιβλιοθήκης». Είναι μια 

έλλειψη που όπως αναφέρει πηγάζει από το γεγονός ότι η ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης 

έγινε μέσα από έργα (ΕΠΕΑΕΚ) και έτσι το προσωπικό δεν ήταν σίγουρο για εάν και 

κατά πόσο θα συνεχίσει να εργάζεται στην Βιβλιοθήκη. Υπήρχαν περιγραφές 

καθηκόντων για τα έργα (το πραγματικό αντικείμενο εργασίας υπαλλήλων κάποιες 

φορές δεν ήταν συναφές με την περιγραφή θέσης) και επισημαίνει ότι μετά την 

μονιμοποίηση προσωπικού δεν υπήρξε αντίστοιχη περιγραφή συγκεκριμένη έργου 

θέσης. Τονίζει ότι «Θα μπορούσε ο καθένας να μετρήσει καλύτερα την απόδοση του, 

να ξέρει ότι έχει αυτά τα καθήκοντα, που έχει μείνει πίσω ή που έχω παράγει έργο, ή 

όταν λέει ότι δεν έχει κάτι να κάνει, ότι υπάρχει ανάγκη αλλαγής της περιγραφής 
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θέσης». Αναφορικά στις προσπάθειες αλλαγής στη δομή και στην οργάνωση της 

Υπηρεσίας στο παρελθόν υπογραμμίζει ως την πιο επαναστατική και μεγάλη αυτή 

που έγινε στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι, όπου άλλαξε από τη χωροθέτηση μέχρι το 

οργανόγραμμα, τις υπηρεσίες κλπ και τονίζει: «αυτή η αλλαγή έχει φτάσει στα όρια 

της, έχει χάσει το δυναμισμό της, έχει φτάσει στο τέλος της και πρέπει να γίνει μια 

καινούργια μεγάλη αλλαγή. Πιθανόν λιγότερα τμήματα, καλύτερη εναλλαγή θέσεων 

(rotation) του προσωπικού, πολύ καλές περιγραφές θέσεων εργασίας, προσόντων κλπ., 

δημιουργία συγκεκριμένων ομάδων εργασίας, που μπορεί να είναι και διατμηματικές, 

πολύ καλύτερη στοχοθέτηση και γνώση των στόχων και κυρίως των νέων στρατηγικών 

στόχων της Βιβλιοθήκης». Για την ύπαρξη μετρήσιμων στόχων αναφέρει ότι αυτοί 

είναι ελάχιστοι, π.χ. η Βιβλιοθήκη συμμετέχει στα στατιστικά της ΜΟΠΑΒ, η 

προϊσταμένη δίνει στατιστικά στοιχεία και στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου, και ότι 

είναι κάτι που σίγουρα θα μπορούσε να γίνει αλλά δεν είναι εύκολο να γίνει σε όλα. 

Υπογραμμίζει ως αρνητικό το μεγάλο κόστος, τόσο σε χρήμα, σε χρόνο και σε 

προσωπικό, και εκφράζει την αμφιβολία για το εάν τελικά η τοποθέτηση αριθμητικών 

στόχων αποτελεί πανάκεια για την καλύτερη απόδοση. Για το κομμάτι του ελέγχου 

αναφέρει ότι δεν υπάρχει αρκετός (όχι ότι δεν υπάρχει) και ότι θα ωφελούσε εάν 

υπήρχε περισσότερος έλεγχος (κατά κύριο λόγο υποστηρικτικός έλεγχος) στην 

υποκίνηση του προσωπικού (π.χ. σε περιπτώσεις κόπωσης, ή όταν έχει κάπου 

κολλήσει ο υπάλληλος) και κατά συνέπεια στην καλύτερη απόδοση του προσωπικού. 

Και λέει: «Κατά τη γνώμη μου οι οργανωτικές χαλαρότητες (π.χ. απουσία 

προϊσταμένων σε επιμέρους τμήματα) σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο στυλ ηγεσίας 

(που είναι ανοικτό και διαλλακτικό και που δεν έχει βρει τρόπους να περάσει μέσα στο 

ίδιο στυλ ηγεσίας, χωρίς να αλλάξει στυλ ηγεσίας, τον έλεγχο) δεν βοηθούν στο να 

ληφθεί αποτελεσματικός έλεγχος». Είναι η ικανοποίηση των αναγκών και των 

προσδοκιών των διαφορετικών ομάδων συμφερόντων μέσα στους στόχους και στα 
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επιθυμητά αποτελέσματα της Υπηρεσίας, λέει ο υπάλληλος, και επισημαίνει: «Από τις 

ομάδες συμφερόντων αυτούς που φροντίζουμε και νοιαζόμαστε περισσότερο, είναι 

αυτοί που γίνονται λήπτες των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης, οι χρήστες των υπηρεσιών 

της, όχι αυτοί που σχετίζονται με την παροχή της λήψης των υπηρεσιών, προσωπικό, 

προμηθευτές, Διοίκηση Πανεπιστημίου. Δεν λέω ότι πρέπει να έχουμε συγκρούσεις με 

αυτούς. Εννοώ ότι προτεραιότητα είναι οι χρήστες των υπηρεσιών». Και τονίζει: 

«Πιστεύω ότι στόχος της Βιβλιοθήκης ήταν όχι απλώς να ανταποκριθεί στις ανάγκες 

των χρηστών να είναι proactive δηλαδή να προβλέψει και να προσφέρει συνέχεια όσο 

το δυνατόν πιο ολοκληρωμένες και πιο καινοτόμες υπηρεσίες, που πιθανώς να μην τις 

είχαν συνειδητοποιήσει οι χρήστες. Οι περισσότερες υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν ή 

οργανώθηκαν δεν ήρθαν μετά από πίεση από τα κάτω, δεν ήρθαν με πίεση από τους 

χρήστες. Ούτε από τα πάνω και μάλιστα αντιθέτως για να μπορέσουμε να επιβάλουμε 

τη διάδοσή τους και τη χρήση τους εμείς πιέζαμε και προς τα κάτω και προς τα επάνω». 

Και συνεχίζει λέγοντας ότι σαφώς είναι σημαντικό να είναι ικανοποιημένο το 

προσωπικό, οι προμηθευτές συνεργάσιμοι, η Διοίκηση του Πανεπιστημίου 

υποστηρικτική, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος των τελικών χρηστών. Για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών αναφέρει ότι έχουν γίνει επιμέρους 

μετρήσεις/ έρευνες για υπηρεσίες και πηγές της Βιβλιοθήκης ενώ για την τελευταία 

προσπάθεια που έγινε με βάση το εργαλείο μέτρησης ποιότητας LibQual (ServQual) 

τονίζει ότι τα αποτελέσματα αξιοποιήθηκαν (όχι όμως συστηματικά) μέσα από την 

καμπάνια προώθησης που έγινε (αφίσες), με έμφαση τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες με 

motto το “Just Enter”, και την ανάπτυξη των εξωτερικών σχέσεων της Βιβλιοθήκης 

με τους χρήστες. Σε σχέση με τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης της 

Βιβλιοθήκης (σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική διοίκηση μέσω της ιστοσελίδας) 

αναφέρει ότι εξυπηρετούν τον στρατηγικό στόχο της καλύτερης εξυπηρέτησης των 

αναγκών των χρηστών, της υψηλότερης ποιότητας παροχής υπηρεσιών, της 
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διεύρυνση του χρόνου προσβασιμότητας (σε ενημέρωση, υπηρεσίες και πηγές 

διαθέσιμες 24 ώρες).  «Τα περισσότερα έργα (ΕΠΕΑΕΚ, κλπ) έχουν γίνει με τη 

φιλοσοφία της Διοίκησης Έργου και σε γενικές γραμμές υπήρχαν θεσμοί 

παρακολούθησης, αναδιαμόρφωσης, προετοιμασίας, υπάρχουν δηλαδή οι δομές και 

έχει αναπτυχθεί τεχνογνωσία στην παρακολούθηση των έργων (αναφορές, κλπ.), αλλά 

δεν μπορώ να πω ότι είμαστε οι πιο αποτελεσματικοί σε αυτό το πράγμα». Για την 

ομαδικότητα αναφέρει ότι αυτή προωθείται από τη Διεύθυνση, η οποία δεν 

λειτουργεί αυταρχικά και σε ατομικό επίπεδο, ενώ σημειώνει ότι πολλές φορές οι 

ομάδες δημιουργούνται με παρότρυνση ή επιλογή της Διεύθυνσης και άλλες φορές 

βγαίνουν από κάτω, από πραγματικές ανάγκες και από συνεννόηση του προσωπικού.  

Για την εφαρμογή σε μόνιμη βάση ενός συστήματος ΔΟΠ (EFQM, ΚΠΑ) αναφέρει: 

«Η αρχική μου στάση ήταν επιφυλακτική, από την άποψη ότι καταναλώνεις πολύ 

χρόνο, εστιάζεις σε διαδικασίες και χάνεις από τους στόχους…αλλά συζητώντας με 

ανθρώπους που είχαν την εμπειρία του EFQM (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου) 

κατάλαβα ότι είναι απαραίτητο….είναι σημερινή, χθεσινή ανάγκη». «Πιστεύω δηλαδή 

ότι είναι κάτι σαν ψυχανάλυση. Ότι τη φοβάσαι, ότι θα βγάλεις τα εσώψυχά σου, αλλά 

μέσα από αυτό το πράγμα θα μπορέσεις να προχωρήσεις πιο αποτελεσματικά και 

πατώντας στα πόδια σου πολύ καλύτερα». Για τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από 

την εφαρμογή ενός τέτοιου πλαισίου λέει: «Να ξέρεις κάθε στιγμή σαν οργανισμός 

ποιος είσαι, που πας και να μπορείς ανάλογα με τις περιστάσεις, γνωρίζοντας ποιος 

ήσουν και που πήγαινες, να αλλάζεις όταν χρειάζεται κατεύθυνση». Σε σχέση με την 

ανάπτυξη ενός συστήματος μέτρησης απόδοσης (π.χ. ISO) αναφέρει: «Είναι πιο 

στατικό. Το ISO σου λέει ποιος είσαι και που πας και σταματάει εκεί Δεν σου δίνει τη 

δυνατότητα τόσο εύκολα, ανά πάσα στιγμή να βλέπεις πως πας και που χρειάζεται να 

αλλάξεις. Να είναι μια δυναμική λειτουργία που να σε πηγαίνει συνέχεια μπροστά». Σε 

σχέση με τις αλλαγές, αναφέρει ότι αυτές κυρίως υπαγορεύονται από το εξωτερικό 
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περιβάλλον της Βιβλιοθήκης, ότι ο καθένας μπορεί να κάνει μια πρόταση για αλλαγή 

αλλά η τελική απόφαση ανήκει στη Διεύθυνση. Επίσης ότι γίνεται προσπάθεια από τη 

Διεύθυνση γνωστοποίησης μιας αλλαγής (ποια αλλαγή θα γίνει, με ποιο τρόπο, για 

πιο λόγο) μέσα από συναντήσεις προσωπικού, με την αποστολή email αλλά αυτή 

ίσως να μην είναι τόσο αποτελεσματική και τυποποιημένη λέγοντας χαρακτηριστικά 

«Αυτό που δεν υπάρχει είναι συστηματοποίηση όλων αυτών των πραγμάτων. Και εγώ 

τώρα ,καθώς κάνω αυτό το ερωτηματολόγιο, βλέπω ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά 

πράγματα και κάνουμε πολλά πράγματα τα οποία όμως κάπου χάνονται, δεν 

αξιοποιούνται και δεν υπάρχει κάτι που μπορείς να ανατρέξεις σταθερά σε αυτά και να 

δεις αυτά λέγαμε, αυτά κάναμε». Αναφέρει ότι πολλές φορές λαμβάνονται μέτρα 

προσαρμογής του προσωπικού σε αλλαγές, και πολύ καλά, όχι όμως πάντοτε. Π.χ. 

στα πλαίσια μεγάλων αλλαγών η προσαρμογή ήταν καλύτερη, ενώ οι μικρές αλλαγές 

δεν αφήναν περιθώρια προσαρμογής. «Μπορεί όμως μια μικρή αλλαγή να έχει μεγάλο 

αντίκτυπο και να χρειάζεται μεγάλη προσαρμογή» λέει σχετικά. Θεωρεί ότι είναι πολύ 

σημαντικό να κατανοούν οι υπάλληλοι το λόγο που γίνεται μια αλλαγή, όχι μόνο για 

να την υποστηρίξουν, γιατί ακόμα και να την αρνηθούν θα μπορούν να ξέρουν τους 

λόγους και γιατί θα μπορούν να έχουν στάση τεκμηριωμένη απέναντι σε κάθε 

αλλαγή. Αναφέρει ότι οι αλλαγές που δίνεται προτεραιότητα είναι αυτές που είναι πιο 

άμεσα εφαρμόσιμες και υλοποιήσιμες, αυτές που είναι πιο κοντά στον στρατηγικό 

σχεδιασμό, πιο κοντά στον πυρήνα των στρατηγικών στόχων, αυτές που επιβάλλονται 

από το εξωτερικό περιβάλλον (τεχνολογία, οικονομικές συνθήκες, Διοίκηση 

Πανεπιστημίου).  

Στον Πίνακα 12 παρουσιάζεται συνοπτικά η άποψη του Υπαλλήλου Α για την 

απόδοση της Διεύθυνσης σε σχέση με τους τομείς αυτής της Ενότητας. 
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Πίνακας 12 Διοίκηση Οργάνωσης,  Απόδοσης & Αλλαγής - Υπάλληλος Α 

Διοίκηση Οργάνωσης,  Απόδοσης & Αλλαγής Δυνατά 
Σημεία 

Σημεία προς 
Βελτίωση 

Σημεία προς 
ανάπτυξη 

Σχεδιασμός & ανάπτυξη διοικητικών διαδικασιών και 
οργανωτικών δομών 

     √   
Διαδικασίες _ καταγραφή        √  
Περιγραφές θέσεων εργασίας        √  
Δείκτες μέτρησης απόδοσης _Στατιστικά √   
Συστήματα μέτρησης απόδοσης          √ 
Μετρήσιμοι στόχοι (γενικά)        √  
Μετρήσιμοι στόχοι(στα πλαίσια έργων) √   
Συστήματα ελέγχου        √  
Ικανοποίηση αναγκών & προσδοκιών ομάδων συμφερόντων       √   
Πρόβλεψη αναγκών & προσδοκιών ομάδων συμφερόντων       √   
Μέτρηση ποιότητας       √   
Πληροφοριακά Συστήματα  Διοίκησης       √   
Ηλεκτρονική Διοίκηση       √   
Συσχέτιση της ηλεκτρονικής διοίκησης με τους στρατηγικούς 
και επιχειρησιακούς σκοπούς 

      √   
Φιλοσοφία και πρακτική της Διοίκησης Έργου       √   
Στρατηγικός σχεδιασμός ομάδων εργασίας       √   
Διαχείριση Αλλαγών       √   
Προσαρμογή στις αλλαγές 
Επικοινωνία αλλαγών 

       √  
 

4.3.3 Υποκίνηση και Υποστήριξη του προσωπικού – Υπάλληλος Α 

Σύμφωνα με τον εξεταζόμενο υπάλληλο το προσωπικό υποκινείται, αλλά όχι στο 

βαθμό που θα μπορούσε. Υπάρχει όπως αναφέρει η κουλτούρα της ανάθεσης αλλά 

λείπουν οι περιγραφές θέσεων εργασίας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην 

υποκίνηση. Θεωρεί ότι σε μεγάλο βαθμό η Διεύθυνση λειτουργεί ως πρότυπο ρόλου 

και ότι αυτό είναι σημαντικό για την υποστήριξη και την υποκίνηση του προσωπικού, 

και λέει σχετικά: «Το πιο άμεσα αντιληπτό…η προϊσταμένη δεν είναι με το ρολόι. 

Μπορείς να τη δεις εδώ Σάββατο και Κυριακή, και το απόγευμα, να την πάρεις 

τηλέφωνο σπίτι, κλπ.». Επίσης τονίζει ότι φροντίζει η δράση του προσωπικού να 

συμφωνεί με τους παγιωμένους στόχους και τις αξίες της Βιβλιοθήκης, 

ενθαρρύνοντας το και επιλύοντας τυχόν προβλήματα που δεν συνάδουν αντίστοιχες 

συμπεριφορές. Σε πολύ μεγάλο βαθμό αναφέρει ότι υπάρχει συνεχής ενημέρωση των 

υπαλλήλων για σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την Υπηρεσία, και ότι παρόλο 
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που ξέρει ότι υπάρχουν παράπονα, ότι γίνονται παραλήψεις, δεν νομίζει ότι κανένας 

πιστεύει ότι υπάρχει εσκεμμένη απόκρυψη πραγμάτων («η διεύθυνση είναι ανοικτή 

σε επικοινωνία και υπάρχει εύκολη πρόσβαση του προσωπικού προς αυτήν» λέει 

σχετικά) και ότι είναι κυρίως θέμα χρόνου και έλλειψης συστηματικής οργάνωσης.  

Για την αναπληροφόρηση λέει ότι δεν συγκεντρώθηκε ποτέ οργανωμένα και δεν 

διαχύθηκε από όλους προς όλους. Νομίζει ότι το προσωπικό έχει την υποστήριξη της 

Διεύθυνσης για την πραγματοποίηση των υποχρεώσεων, των σχεδίων και των 

στόχων του (π.χ. δεν δίστασε να έρθει σε σύγκρουση με τη Διοίκηση του 

Πανεπιστημίου για τις εκπαιδευτικές άδειες ατόμων του προσωπικού) και ότι η 

Διεύθυνση υποστηρίζει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την εξέλιξη του 

προσωπικού. Μπορούν όμως όπως τονίζει να γίνουν πράγματα να βελτιωθεί και να 

γίνει πιο οργανωμένα/ συστηματικά και αποτελεσματικά (π.χ. τα κίνητρα, η 

ενημέρωση, η εκπαίδευση, η προσαρμογή στις αλλαγές) μιας και αυτό σίγουρα 

συμβάλει στην αποτελεσματική επίτευξη των συνολικών στόχων της Υπηρεσίας. 

Θεωρεί ότι στο προσωπικό γενικότερα δίνεται σε μεγάλο βαθμό εξουσιοδότηση, 

ανάλογα πάντα με το άτομο (σε προσωπικό επίπεδο νιώθει ότι υπάρχει απόλυτη 

ελευθερία και εμπιστοσύνη). «Αυτό που προσλαμβάνω εγώ είναι ότι προωθείται 

απόλυτα μια κουλτούρα δημιουργικότητας, καινοτομίας και βελτίωσης μέσα από 

την πράξη και το παράδειγμα της ίδιας της Διεύθυνσης και από το γεγονός ότι η ίδια 

μεταδίδει ότι δεν μένουμε στάσιμοι, κοιτάζουμε πώς να βελτιώσουμε τα πράγματα και 

πώς να προσαρμοστούμε σε νέες απαιτήσεις, κλπ. Νομίζω ότι αυτό όχι απλώς έχει 

κοινοποιηθεί μέσα στη Βιβλιοθήκη, άλλα έχει αρχίσει να θεωρείται και ένα από τα 

χαρακτηριστικά της και έξω από το χώρο της. Αυτή είναι καθαρά η εικόνα που έχει η 

Βιβλιοθήκη προς τα έξω. Ακόμα και οι χρήστες το προσλαμβάνουν αυτό». Το 

προσωπικό, όπως λέει, ενθαρρύνεται και έχει την υποστήριξη της διεύθυνσης για να 

κάνει προτάσεις για καινοτομίες και βελτιώσεις από το γεγονός ότι η Διεύθυνση 
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είναι ανοικτή σε τέτοιες προτάσεις. Αναφέρει σχετικά: «Δεν υπάρχει περίπτωση να πει 

ότι εγώ παρεξηγήθηκα γιατί μου έκανες πρόταση ή δεν είναι δική σου δουλειά…κοίταξε 

τη δουλειά σου και μην ασχολείσαι με τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, 

άρα σίγουρα δεν αποθαρρύνεται». Επίσης, ότι η Διεύθυνση ζητάει τη γνώμη του 

προσωπικού για βελτιώσεις αλλά «δεν υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση… άρα κάτι δεν 

πάει καλά. Σημαίνει ότι είτε δεν τους πείθεις ή δεν υπάρχει ένα οργανωμένο πλαίσιο 

και φοβούνται ότι και να πω κάτι τι θα βγει (προβληματισμός). Να σου πω όμως, τόσα 

χρόνια εδώ, η ιδέα για μια αλλαγή δεν θα εφαρμοστεί ποτέ αμέσως, σπάνια. Αλλά ποτέ 

αυτός ο σπόρος δεν πάει χαμένος (π.χ. πέρασαν 10 χρόνια για να γίνει η συλλογή 

λογοτεχνίας. Υπήρχε σαν ιδέα αλλά υπήρχαν αντιστάσεις και συγκρούσεις ομάδων 

συμφερόντων)». Λέει ότι υπήρξαν προτάσεις που δεν υλοποιήθηκαν και σε 

προσωπικό επίπεδο έχει γενικά την αίσθηση ότι τελικά υλοποιούνταν. Τονίζει ότι η 

επαγγελματική ενημέρωση μπορεί να είναι μια παράμετρος για το γεγονός ότι οι 

προτάσεις γίνονται από λίγους, αλλά ότι είναι και κάτι που προκύπτει όταν βρεθεί 

κάποιος αντιμέτωπος με μια πραγματική ανάγκη και συμμεριστεί και ενστερνιστεί 

κάποιους στόχους για να την καλύψει και δεν είναι κάτι που μπορεί να επιβληθεί. Η 

διεύθυνση ενισχύει την επαγγελματική ενημέρωση, υποστηρίζοντας την ενημέρωση 

και επιμόρφωση του προσωπικού (συνέδρια, ενημέρωση για καινοτόμες δράσεις σε 

άλλες βιβλιοθήκες, μετεκπαίδευση προσωπικού, κλπ). Λέει ότι τις περισσότερες 

φορές αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται οι προσπάθειες και σε ατομικό και σε 

ομαδικό επίπεδο και ότι φαντάζεται ότι είναι μεγάλη απογοήτευση και αποθάρρυνση 

όταν αυτό δεν συμβαίνει, μιας και δεν το έχει βιώσει σε προσωπικό επίπεδο. Πιστεύει 

ότι η επιβράβευση (ηθική κυρίως) μπορεί να συμβάλει στην υποκίνηση του 

προσωπικού, να νιώθει ότι κάπου συνεισφέρει και συμμετέχει σε μια κοινή 

κατεύθυνση. Θεωρεί ότι η Διεύθυνση έχει υποχρέωση να σέβεται και να ασχολείται 

σοβαρά με τις ατομικές ανάγκες και συνθήκες των υπαλλήλων της και είναι κάτι 
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που γίνεται (το αναφέρει και από προσωπική εμπειρία και από εμπειρία άλλων στην 

Βιβλιοθήκη), και το γεγονός αυτό συμβάλλει στο να ξέρει το προσωπικό ότι δεν 

αντιμετωπίζεται ισοπεδωτικά, σαν ένα γρανάζι, αλλά σαν άνθρωπος, αυξάνοντας έτσι 

την υπευθυνότητα του. Υπογραμμίζει παράλληλα ότι θα πρέπει να υπάρχουν όρια 

ώστε να μην καταλήγει να γίνεται κατάχρηση. Σύμφωνα με τον συγκεντρωτικό 

Πίνακα  13 οι τομείς που χρήζουν βελτίωσης έχουν να κάνουν με την υποκίνηση του 

προσωπικού (τόσο για ενεργή συνεισφορά στην Υπηρεσία όσο και για επαγγελματική 

ενημέρωση), καθώς και με την αναπληροφόρηση για την οποία αναφέρει ότι δεν 

συγκεντρώθηκε ποτέ οργανωμένα από όλους προς όλους. 

Πίνακας 13 Υποκίνηση και Υποστήριξη του Προσωπικού – Υπάλληλος Α 

Υποκίνηση & Υποστήριξη του Προσωπικού Δυνατά  
Σημεία 

Σημεία προς 
Βελτίωση 

Σημεία προς  
ανάπτυξη 

Υποκίνηση προσωπικού & ενεργή συνεισφορά στην 
υπηρεσία 

       √  
Καθοδήγηση δια του παραδείγματος_ Δημιουργία πρότυπου 
ρόλου 

      √   
Δράση προσωπικού σύμφωνα με στόχους & αξίες       √   
Αναπληροφόρηση (όχι μόνο για αλλαγές)_        √  
Συνεχής ενημέρωση προσωπικού (για σημαντικά θέματα)       √   
Υποστήριξη προσωπικού _ πραγματοποίηση υποχρεώσεων, 
σχεδίων και στόχων του 

      √   
Υποστήριξη_ καθοδήγηση προσωπικού       √   
Επιμόρφωση/ εκπαίδευση προσωπικού       √   
Ανάπτυξη προσωπικού       √   
Εξουσιοδότηση προσωπικού & ανάθεση ευθυνών       √   
Προώθηση κουλτούρας δημιουργικότητας, καινοτομίας & 
βελτίωσης 

      √   
Αναγνώριση & επιβράβευση του προσωπικού       √   
Ενθάρρυνση και υποστήριξη προσωπικού για  
υποβολή προτάσεων, ιδεών 

      √   
Υποκίνηση προσωπικού (επαγγελματική ενημέρωση        √  
Ατομικές ανάγκες & συνθήκες προσωπικού_ σεβασμός & 
ενασχόληση της διεύθυνσης 

      √   
 

4.3.4 Διαχείριση Σχέσεων – Υπάλληλος Α 

Αναγνωρίζει ότι η Διεύθυνση έχει αναπτύξει πολύ τις σχέσεις, τις συνεργασίες και τα 

δίκτυα εκτός Πανεπιστημίου μέσα από τη συμμετοχή της σε επιτροπές και 

κοινοπραξίες και έχει κερδίσει το σεβασμό αλλά ότι έχει μείνει λίγο πίσω στις 

σχέσεις εντός του Πανεπιστημίου το οποίο το αποδίδει κυρίως σε ιστορικούς λόγους 
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(η Βιβλιοθήκη από την αρχική περίοδο της στενής επίβλεψης και της μεγάλης 

δυσπιστίας από το Ίδρυμα, πέρασε στη φάση της εμπιστοσύνης και του χαμηλού 

ελέγχου και από εκεί και πέρα λίγο χαλάρωσαν τα δίκτυα των σχέσεων κυρίως με τα 

μέλη ΔΕΠ, δημιουργήθηκε απόσταση σε ένα κανάλι επικοινωνίας που θα έπρεπε να 

είναι μονίμως ανοικτό, αυτό ανάμεσα στη Βιβλιοθήκη και τη Διοίκηση). Αναφέρεται 

στην πρόσφατη εκλογή του στην ΜΟ.ΔΙ.Π (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του 

Πανεπιστημίου καθώς και στο γεγονός ότι πιστεύει ότι η Βιβλιοθήκη πρέπει να παίξει 

ένα ρόλο, και γιατί μπορεί να διαχειριστεί κάποιες πηγές που μπορούν να 

λειτουργήσουν σαν εργαλεία για τη διαχείριση της ποιότητας όπως είναι οι Βάσεις 

Δεδομένων, αλλά κυρίως γιατί μπορεί να προωθήσει μέσα από τη στρατηγική 

ποιότητας του Πανεπιστημίου και κάποιους στόχους που συνδέονται με στρατηγικούς 

στόχους όπως είναι η ανοικτή πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο κλπ.  Είναι 

στη φύση της Βιβλιοθήκης, όπως επισημαίνει, να λαμβάνει υπόψη του στόχους του 

ακαδημαϊκού ιδρύματος, μέσα στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί και ότι δεν 

λειτουργεί εν κενό. «Βασικός της στόχος είναι η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και 

των ερευνητικών αναγκών του προσωπικού του Πανεπιστημίου, όλα που κάνει τα κάνει 

για αυτό το σκοπό». «Η Βιβλιοθήκη προβλέπει  ανάγκες αλλά μέσα στο πλαίσιο του 

Πανεπιστημίου».  Νιώθει ότι η Βιβλιοθήκη είναι στους σκοπούς του Ιδρύματος (π.χ. 

το Ίδρυμα ενδιαφέρθηκε να κάνει τη μελέτη σκοπιμότητας). «Υπάρχουν διακυμάνσεις 

στο πόσο είναι στο επίκεντρο (ανάλογα με την Πρυτανεία), αλλά γενικά έχει υψηλή 

θέση, αναγνωρισμένο status (π.χ. όταν το Ίδρυμα έχει επίσημους επισκέπτες, όπως το 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή και άλλους, ξεναγήσεις σχολείων, η Βιβλιοθήκη είναι από 

τα πρώτα μέρη που θα επισκεφτούν)». Αναφορικά στη συμμετοχή της Διοίκηση του 

Πανεπιστημίου στη θέσπιση των στόχων, των εκροών και των αποτελεσμάτων λέει 

ότι ο ρόλος είναι ελεγκτικός ενώ όσον αφορά στη Διοίκηση της Υπηρεσίας ότι η 

Διοίκηση του Πανεπιστημίου επεμβαίνει είτε θετικά είτε αρνητικά, όχι όμως σε 
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μεγάλο βαθμό (π.χ. υπήρχε αντίσταση από τη Διοίκηση να δουλεύει Σάββατο η 

Βιβλιοθήκη, επενέβησαν στην έγκριση εκπαιδευτικών αδειών του προσωπικού). 

Όσον αφορά στη δημόσια καταξίωση, στο σεβασμό και την αναγνώριση της 

Βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών της αυτός όπως λέει επιδιώκεται από τη Διεύθυνση 

μέσα από τις συνεργασίες της με άλλες Βιβλιοθήκες, μέσω του έργου της, του ότι 

είναι ανοικτή στην κοινωνία της πόλης, και γενικότερα με την παροχή ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών από απόσταση. «Νομίζω ότι είμαστε από τις βιβλιοθήκες που έχουν σαν 

στόχο να μην περιχαρακώσουν τις υπηρεσίες τους μόνο στενά στο Πανεπιστήμιο αλλά 

αυτά που έχουν να μπορούν να τα παράγουν και να τα παρέχουν ευρύτερα στην 

κοινωνία». Για την προώθηση, προβολή και διάδοση των πηγών και των 

υπηρεσιών της υπογραμμίζει ότι αυτό γίνεται και αναφέρει ότι στα πλαίσια του 

marketing plan που είχε γίνει, το motto της Βιβλιοθήκης “Just Enter” είχε διττό 

νόημα: «Ότι πρώτον έλα στη Βιβλιοθήκη…μη διαστάσεις να έρθεις…δεν είναι ο χώρος 

με τις σκόνες, ο σκοτεινός, η αποθήκη των βιβλίων κλπ αλλά υπάρχει π.χ. και η 

συλλογή της λογοτεχνίας για την ψυχαγωγία σου…και ότι ταυτόχρονα δεν χρειάζεται να 

έρθεις με φυσική παρουσία …μπορείς πατώντας enter από τον υπολογιστή σου να μπεις 

σε διάφορες υπηρεσίες». Σχετικά με την προώθηση υπηρεσιών και πηγών ανά ομάδα 

συμφερόντων αναφέρει ότι έχουν γίνει προσπάθειες (π.χ. αποστολή ενημερωτικών 

email στη λίστα του προσωπικού για υπηρεσίες, πηγές, εκπαιδευτικά σεμινάρια για 

πηγές της Βιβλιοθήκης, προγράμματα πληροφοριακής παιδείας για προπτυχιακούς 

και μεταπτυχιακούς φοιτητές). Στον Πίνακα 14 που ακολουθεί παρουσιάζονται 

συνοπτικά οι απόψεις του υπαλλήλου για τους τομείς αυτής της ενότητας. 

Πίνακας 14 Διαχείριση Σχέσεων - Υπάλληλος Α 

Διαχείριση Σχέσεων Δυνατά  
Σημεία 

Σημεία προς 
Βελτίωση 

Σημεία προς  
ανάπτυξη 

Διατήρηση προγραμματισμένων/ τακτικών & 
απρογραμμάτιστων επαφών _ομάδες συμφερόντων (στο 
κατάλληλο εκτελεστικό & νομοθετικό πλαίσιο) 

     √   

Ανάπτυξη & διατήρηση συνεργασιών & δικτύων με 
σημαντικές ομάδες συμφερόντων, άλλες β/θ, μη 
κυβερνητικούς οργανισμούς, κ.ά.  

        √  
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Κοινοί Στόχοι & σκοποί Β/Θ_ Ιδρύματος      √   
Δημόσια καταξίωση,  σεβασμός & αναγνώριση της Β/Θ και 
των υπηρεσιών της 

     √   
Προώθηση, προβολή και διάδοση των πηγών & 
υπηρεσιών_ ομάδες συμφερόντων (προϊόν και υπηρεσία που 
αποτελούν στόχο) 

     √   

 

4.3.5 Αποστολή, Όραμα και Αξίες - Υπάλληλος Β 

Στις ομάδες συμφερόντων για την Βιβλιοθήκη αναφέρει τους χρήστες (κατά 

προτεραιότητα αυτούς που είναι μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας), τη διοίκηση 

του Πανεπιστημίου και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Για το πώς έχουν 

κοινοποιηθεί και έχουν φτάσει στο προσωπικό η αποστολή, το όραμα και οι στόχοι 

της Βιβλιοθήκης ο Υπάλληλος Β λέει χαρακτηριστικά: «Περισσότερο βιωματικά, 

μέσα από τη δουλειά βγαίνει (βλέποντας τι κάνεις, το αντίκτυπο αυτού που κάνεις). Δεν 

μου το έμαθε κάποιος, π.χ. αυτό είναι, αυτό θα κάνουμε. Τώρα δηλαδή εάν διαβάσεις 

έναν κανονισμό που σου λέει αυτός είναι ο στόχος, εντάξει εμπνεύστηκες και είναι 

αυτό;». Σημειώνει ότι δεν έγιναν σε αρκετό βαθμό οι απαραίτητες ενέργειες από τη 

Διεύθυνση για να περάσει η αποστολή, το όραμα, οι στόχοι και υπογραμμίζει το πόσο 

σημαντικό και πόσο καίριο είναι να γίνεται αυτό. «Αυτό που κυρίως έλειπε ήταν η 

παρότρυνση που νομίζω πως δεν υπήρχε αρκετά ή η επιβράβευση για αυτό που έκανες 

για να κάνουμε κάτι καλύτερο. Τα μπράβο νομίζω ότι ήταν λίγα και πολύ συγκεκριμένα 

και μεταξύ μας. Άκουσα περισσότερα μπράβο από τους έξω μεμονωμένα παρά από εδώ 

πέρα μέσα, έτσι νομίζω…». Αναφορικά στη δημιουργία από τη Διεύθυνση 

κατάλληλων συνθηκών για αποτελεσματική επικοινωνία λέει ότι τα πρώτα χρόνια 

που τα άτομα ήταν πιο λίγα και συγκεντρωμένα στο ίδιο γραφείο αυτό γινόταν 

καλύτερα, το προσωπικό ήταν ενήμερο για τα πάντα και υπήρχε πιο άμεση 

ενημέρωση. Με το πέρασμα όμως των χρόνων, την αύξηση του προσωπικού και την 

αλλαγή στη χωροθέτηση της Βιβλιοθήκης αυτό κάπου χάθηκε, ο καθένας 

απομονώθηκε στο δικό του τμήμα και η ενημέρωση γίνεται κυρίως με email. Π.χ. 

«Πολύ σημαντικά πράγματα τα έμαθα από φήμη και όχι από εκεί που έπρεπε ή εκ των 
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υστέρων χωρίς να ερωτηθώ. Όχι για το εάν θες ή δεν θες, αλλά του στυλ γίνεται αυτό 

ποια είναι η άποψη σου ή σε ενημερώνω εσένα πριν, αφού σε αφορά άμεσα», λέει 

αναφερόμενη στη μετακίνηση συναδέλφου στο τμήμα που εργαζόταν ως η μοναδική 

υπάλληλος. Για τους στρατηγικούς και επιχειρηματικούς στόχους αναφέρει ότι 

αυτοί κοινοποιούνται μέσα από συναντήσεις προσωπικού, ενημερωτικών εντύπων και 

ότι η ενημέρωση έχει να κάνει με το προσωπικό ενδιαφέρον του καθενός και δεν 

πιστεύει ότι για τα έργα που υλοποιήθηκαν στην Βιβλιοθήκη δεν προηγήθηκε αυτή η 

αρχική έστω ενημέρωση. Σχετικά με την ανάπτυξη από τη Διεύθυνση σχέσεων 

αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα στην ίδια και το προσωπικό νομίζει ότι αυτό έχει 

επιτευχθεί ενώ για τις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης εκφράζει επιφυλάξεις και 

αναφέρει «Προσωπικά δεν νιώθω ότι πάντοτε γινόταν το καλύτερο που μπορούσε να 

γίνει. Νομίζω ότι σε πολλά θέματα θα μπορούσαν να είναι ακόμα καλύτερα τα 

πράγματα». Κρίνει ότι μια μεγαλύτερη προσπάθεια της Διεύθυνσης για την 

ενδυνάμωση τόσο του σεβασμού όσο και της εμπιστοσύνης θα οδηγούσε στη 

διασφάλιση και των δυο. Αναφέρει ότι έχει περάσει στη κουλτούρα της Βιβλιοθήκης, 

στην πλειονότητα του προσωπικού η ηθική συμπεριφορά (δεν κρίνει ότι είναι 

απαραίτητο να γίνει κάποιο σεμινάριο για το πώς να συμπεριφερόμαστε στους 

χρήστες), τόσο σε σχέση με τον εξωτερικό όσο σε σχέση με το εσωτερικό, αλλά ότι 

θα έπρεπε να γίνουν κάποιες ενέργειες από τη Διεύθυνση στο κομμάτι που έχει να 

κάνει με τον επαγγελματισμό και την εργατικότητα, γιατί νομίζει ότι είναι κάτι 

εντελώς προσωπικό στο πως θα λειτουργήσει ο καθένας (εάν θα δουλέψει και πόσο) 

και ότι εάν υπήρχαν κάποιοι κανόνες (όχι απαραίτητα γραπτοί), θα μπορούσαν να 

ήταν καλύτερα τα πράγματα. Π.χ. αναφέρει «να είναι κάτι το οποίο όταν εγώ θα 

παρεκκλίνω να υπάρχει κάτι που θα με επαναφέρει στην τάξη. Να μην είναι στην καλή 

μου την ευχέρεια να το κάνω. Ας ήταν πιο αυστηρά αυτά τα πράγματα. Να υπάρχουν 

κάποια όρια». Σχετικά με τη διαφάνεια νομίζει ότι η Βιβλιοθήκη είναι σε πολύ καλό 
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επίπεδο και ότι η συμβολή της Διεύθυνσης είναι σημαντική σε αυτό. Υπογραμμίζει 

ότι το πολύ καλό εσωτερικό κλίμα μεταδίδεται και προς τα έξω, στους χρήστες και 

συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Για τις συγκρούσεις συμφερόντων, 

αναφέρει ότι μεμονωμένες συγκρούσεις για διάφορα ζητήματα υπάρχουν (ανάμεσα 

στους χρήστες και το προσωπικό, ανάμεσα στο προσωπικό, ανάμεσα στη Διεύθυνση 

και στο προσωπικό). Για τις συγκρούσεις ανάμεσα στο προσωπικό αναφέρει ότι δεν 

είναι και τόσο εμφανής ο ρόλος της Διεύθυνσης η οποία προωθεί κυρίως την επίλυση 

των διαφορών ανάμεσα στις συγκρουόμενες πλευρές, μην παίρνοντας τις 

περισσότερες φορές ξεκάθαρη θέση, ενώ κάποιες φορές θα χρειαζόταν. Για το πώς να 

διαχειρίζεται το προσωπικό τις συγκρούσεις με χρήστες θεωρεί ότι είναι κάτι που 

πλέον είναι γνωστό το ότι το προσωπικό προσπαθεί να τις λύσει μόνο του και εάν 

όμως το πρόβλημα είναι πάρα πολύ έντονο και δεν μπορεί να κάνει τίποτα τότε 

απευθύνεται στη Διεύθυνση. Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι οι τομείς που 

χρήζουν βελτίωσης είναι αυτοί που έχουν να κάνουν με τις προσπάθειες της 

Διεύθυνσης για δημιουργία συνθηκών για αποτελεσματική επικοινωνία καθώς και για 

την επικοινωνία της αποστολής, του οράματος και των στόχων στο προσωπικό. 

Κρίνει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια της Διεύθυνσης για την ενίσχυση των 

σχέσεων εμπιστοσύνης ενώ για τις συγκρούσεις που προκύπτουν ανάμεσα στο 

προσωπικό αναφέρει ότι σε πολλές περιπτώσεις θα βοηθούσε εάν έπαιρνε ξεκάθαρη 

θέση (Πίνακας 15). 

Πίνακας  15 Αποστολή, Όραμα και Αξίες – Υπάλληλος Β 

Αποστολή, Όραμα & Αξίες 
 

Δυνατά  
Σημεία 

Σημεία προς 
Βελτίωση 

Σημεία προς 
ανάπτυξη 

Δημιουργία συνθηκών για αποτελεσματική επικοινωνία  
με το προσωπικό 

       √  
Επικοινωνία αποστολής, οράματος & κύριου σκοπού/ στόχων_ 
προσωπικό 

       √  
Επικοινωνία  στρατηγικών στόχων σε προσωπικό &  
άλλες ομάδες συμφερόντων 

    √   
Σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης         √  
Σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού      √   
Ηθικοί κανόνες_ Νοοτροπία & οργανωσιακή κουλτούρα      √   
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Διασφάλιση διαφάνειας & ηθικής      √   
Παροχή στο προσωπικό κατευθύνσεων διαχείρισης 
συγκρούσεων με τους χρήστες 

     √   
Διαχείριση Συγκρούσεων ανάμεσα στο προσωπικό         √  

 

4.3.6 Διοίκηση της Οργάνωσης, της Απόδοσης και της Αλλαγής – Υπάλληλος Β 

Στον Πίνακα 16 παρουσιάζονται συνοπτικά οι απόψεις του Υπαλλήλου Β για την 

απόδοση της Διεύθυνσης σε σχέση με τους τομείς αυτής της ενότητας. Ακολουθεί 

περιγραφική παρουσίαση των απόψεων. 

Πίνακας 16 Διοίκηση της Οργάνωσης, της Απόδοσης και της Αλλαγής- Υπάλληλος Β 

Διοίκηση Οργάνωσης,  απόδοσης & Αλλαγής Δυνατά  
Σημεία 

Σημεία προς 
Βελτίωση 

Σημεία προς 
ανάπτυξη 

Σχεδιασμός & ανάπτυξη διοικητικών διαδικασιών και 
οργανωτικών δομών 

    √   
Διαδικασίες _ καταγραφή         √  
Περιγραφές θέσεων εργασίας        √  
Δείκτες μέτρησης απόδοσης _Στατιστικά     √   
Συστήματα μέτρησης απόδοσης          √ 
Μετρήσιμοι στόχοι (γενικά)         √  
Μετρήσιμοι στόχοι(στα πλαίσια έργων)     √   
Συστήματα ελέγχου          √  
Ικανοποίηση αναγκών & προσδοκιών ομάδων συμφερόντων     √   
Μέτρηση ποιότητας       √   
Πληροφοριακά Συστήματα  Διοίκησης     √   
Ηλεκτρονική Διοίκηση     √   
Φιλοσοφία και πρακτική της Διοίκησης Έργου     √   
Στρατηγικός σχεδιασμός ομάδων εργασίας     √   
Διαχείριση Αλλαγών     √   
Επικοινωνία αλλαγών         √  
Προσαρμογή στις αλλαγές     √   

 

Κρίνει ότι ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης σε γενικές γραμμές είναι εντάξει, αλλά 

επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που έγινε θα πρέπει να γίνουν 

διορθώσεις, προσθέσεις, διασαφηνίσεις. Πιο συγκεκριμένα, για το αντικείμενο 

εργασίας αναφέρει ότι στον κανονισμό είναι πολύ γενικά γραμμένα, οι περιγραφές 

θέσεων είναι συνοπτικές, ότι σίγουρα το προσωπικό απασχολείται και με άλλα 

πράγματα από αυτά που αναφέρονται και ότι χρειάζεται μια επικαιροποίηση και 

αναθεώρηση των περιγραφών. Για τις διοικητικές διαδικασίες και τις οργανωτικές 
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δομές λέει ότι ενώ θεωρεί ότι σε γενικές γραμμές είναι ξεκάθαρες υπάρχουν κάποια 

σημεία που θέλουν διευκρίνιση, τα οποία πάνω στη δουλειά δημιουργούν σύγχυση 

και μια διαφορετική αντιμετώπιση από τον καθένα (π.χ. το πώς αντιμετωπίζει ο 

υπάλληλος τα θέματα των προστίμων). Για την καταγραφή διαδικασιών αναφέρει 

ότι κάποιες που μπορούν να καταγραφούν, καταγράφονται και ότι γενικά κάποια 

τμήματα καταγράφουν (π.χ. διάφοροι οδηγοί). Λέει: «Π.χ. Έχει να κάνει και με το 

τμήμα. Στο δικό μου είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα, πιο τεχνικά. Σε άλλα (π.χ. 

στο πληροφοριακό) καλό θα είναι να καταγραφούν». Αναφορικά στην ανάπτυξη 

μετρήσιμων στόχων μιλάει για την προσωπική της εμπειρία στο τμήμα που 

απασχολείται όπου π.χ. στόχος ήταν να εξαντλήσει συγκεκριμένο χρηματικό για 

παραγγελίες νέου υλικού. Επισημαίνει ότι πέρα από τα στατιστικά που της ζητούνται 

για την εργασία της κάθε χρόνο, δεν είναι ξεκάθαρα διατυπωμένος ο βαθμός 

απόδοσης της και αυτό είναι κάτι που ισχύει για κάθε υπάλληλο. Υπογραμμίζει την 

ανάγκη να διατυπωθεί πιο ξεκάθαρα ο αναμενόμενος βαθμός απόδοσης κάθε 

υπαλλήλου λέγοντας χαρακτηριστικά «Νομίζω άμα βρούμε αυτό …έχουμε λύσει όλα 

τα άλλα». Πιστεύει ότι το να υπάρχει καλύτερος έλεγχος βοηθάει στο να κάνει κανείς 

σωστά τη δουλειά του, βοηθάει τις περιπτώσεις, όχι αυτές που κινούνται μόνες, αλλά 

αυτές που κολάνε ή είναι έτοιμες να κολλήσουν να κινητοποιηθούν. Θεωρεί ότι η 

ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των διαφορετικών ομάδων 

συμφερόντων πάντοτε ήταν μέσα στους στόχους και στα επιθυμητά αποτελέσματα 

της Βιβλιοθήκης. Για τους χρήστες λέει «πάντοτε ότι γινόταν προσπαθούσαμε να τους 

ικανοποιήσουμε, να φύγουν χαρούμενοι αυτοί π.χ. η διεύρυνση του ωραρίου είναι κάτι 

προς ικανοποίησή τους, όταν προσπαθείς εσύ να κάνεις καλά τι δουλειά σου ή να 

προσφέρεις παραπάνω υπηρεσίες τους ικανοποιείς ακόμα περισσότερα. Αυτός είναι ο 

στόχος. Πάντα είναι αυτοί οι στόχος». Αναφέρει ότι η Διεύθυνση προσπαθεί να 

διασφαλίσει την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών μέσα από έρευνες 
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ικανοποίησης χρηστών που έχουν γίνει κατά καιρούς. Την προσπάθεια αυτή ενισχύει 

και η δυνατότητα ευρείας ηλεκτρονικής προσβασιμότητας σε πληροφορίες της 

Βιβλιοθήκης μέσα από την ιστοσελίδα της, η οποία μαζί με τη λίστα του προσωπικού 

της Βιβλιοθήκης αποτελούν για το προσωπικό σημαντικές πηγές πληροφόρησης και 

ενημέρωσης. Τονίζει ότι η Βιβλιοθήκη για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της 

κυρίως βασίζεται στη φιλοσοφία της Διοίκησης Έργου. Αναγνωρίζει τη σημαντική 

συμβολή της Διεύθυνσης στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη διοίκηση 

έργου αναπτύσσοντας και συμμετέχοντας σε ότι καλύτερο γίνεται στο Ελλαδικό (και 

όχι μόνο) χώρο. Για τη δημιουργία ομάδων εργασίας αναφέρει ότι αυτό γίνεται στα 

πλαίσια υλοποίησης κάποιου έργου και κυρίως με παρότρυνση και κατεύθυνση της 

Διεύθυνσης. Συμφωνεί με την εφαρμογή κάποιου συστήματος ΔΟΠ σε μόνιμη βάση 

καθώς και την ανάπτυξη ενός συστήματος μέτρησης της απόδοσης στη Βιβλιοθήκη 

και ευελπιστεί ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαλε στην διατύπωση και ανάπτυξη ξεκάθαρων 

και μετρήσιμων στόχων, κάτι που θα βελτίωνε την απόδοση του προσωπικού, την 

εξυπηρέτηση του κοινού, και γενικά όλα. Για τις αλλαγές αναφέρει ότι 

υπαγορεύονται και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό περιβάλλον της 

Βιβλιοθήκης, ότι υπάρχουν αλλαγές που τις έχει προτείνει το προσωπικό, με την 

τελική απόφαση να ανήκει στη Διεύθυνση, ενώ πιστεύει ότι γίνεται γνωστοποίηση 

από τη Διεύθυνση στο προσωπικό ποια αλλαγή θα γίνει, με ποιο τρόπο, και τους 

λόγους που την υπαγορεύουν, όχι τόσο αναλυτικά και μπορεί όχι σε όλες τις 

περιπτώσεις, πράγμα που ίσως δεν χρειάζεται όπως υποστηρίζει. Για τις άλλες ομάδες 

συμφερόντων (χρήστες, πρυτανεία) αναφέρει ότι η ενημέρωση για την αλλαγή 

γίνεται αφού υλοποιηθεί κάτι (εκτός και εάν χρειάζεται να δοθεί έγκριση της 

Πρυτανείας). Κρίνει ότι στα πλαίσια μιας αλλαγής όταν χρειάζεται προσαρμογή αυτή 

γίνεται.  
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4.3.7 Υποκίνηση και Υποστήριξη του προσωπικού – Υπάλληλος Β 

Αναφέρει ότι δεν υπάρχει αρκετή υποκίνηση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης έτσι 

ώστε να συνεισφέρει ενεργά στην Υπηρεσία και επεξηγεί ότι: «Λίγο είμαστε αφημένοι 

στην τύχη μας. Ότι έχει καλύτερο ο καθένας να προσφέρει θα το προσφέρει». Επίσης, 

μιλώντας προσωπικά, λέει ότι ενώ υπάρχει η επιθυμία και η όρεξη να κάνει 

πράγματα, πολλές φορές έχει νιώσει να αποθαρρύνεται από τη σκέψη ότι μπορεί να 

φανεί περίεργος (κουτός ή ακόμα και κακός) ο τόσο ζήλος και ενθουσιασμός καθώς 

και από το γεγονός ότι δεν έχει ακούσει κάποιο μπράβο παρόλο το ενδιαφέρον και 

την αγάπη που έχει δείξει για τη δουλειά. «Π.χ. θα μπορούσαν να μου έλεγαν πάρε μια 

μέρα ρεπό που έκανες αυτό ή που κάθισες τόσες ώρες παραπάνω στη δουλειά». Και 

συνεχίζει λέγοντας: «Δεν αναγνωρίζεται και δεν επιβραβεύεται και τόσο η 

προσπάθεια είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο. Εάν γινόταν νομίζω ότι ο καθένας 

θα προσπαθούσε να προσφέρει το καλύτερο μιας και θα είχε κάποιο όφελος…και 

προσωπικό και συλλογικό». Θεωρεί την καθοδήγηση δια του παραδείγματος 

σημαντική για την υποκίνηση και την υποστήριξη των εργαζομένων και ότι θα ήθελε 

να επιβραβεύεται το προσωπικό για κάτι θετικό που έκανε ενώ να “τιμωρείται” για το 

αντίθετο. Αναφέρει ότι η Διεύθυνση λειτουργεί ως ένα βαθμό ως πρότυπο ρόλου με 

την εργατικότητα, την ικανότητα και την ευφυΐα της. Τονίζει όμως ως αρνητικό το 

γεγονός ότι δεν θέλει η Διεύθυνση να παίζει το ρόλο του κακού, κάτι που κάποιοι 

άνθρωποι θα εκμεταλλευτούν, κάποιοι θα επαναπαυθούν και μετά από κάποιο σημείο 

αυτό ισοπεδώνει τα πάντα, και ότι κάποιος που θα κάνει το κάτι παραπάνω δε νιώθει 

τη διαφορά. Πιστεύει ότι το προσωπικό ενημερώνεται για τα περισσότερα (εάν όχι 

για όλα) και αυτό γίνεται μέσα από συναντήσεις προσωπικού και μέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στα πλαίσια μιας αλλαγής η αναπληροφόρηση αποτελεί 

βασικό στρατηγικό στόχο και βασική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης. Θεωρεί ότι σε 

μεγάλο βαθμό το προσωπικό έχει την υποστήριξη της Διεύθυνσης για την 
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πραγματοποίηση των υποχρεώσεων, των σχεδίων και των στόχων του τόσο στα 

πλαίσια της δουλειάς όσο και εκτός (π.χ. επιμόρφωση, εκπαίδευση προσωπικού) και 

ότι κάνει ότι περνάει από το χέρι της να βοηθήσει, κάτι που συμβάλει στο να νιώθει ο 

υπάλληλος ότι είναι μέλος κάπου και να θέλει να αποδώσει τα μέγιστα. Για την 

εκτέλεση μια εργασίας ή την υλοποίηση ενός έργου οι επεξηγήσεις και η 

καθοδήγηση δίνονται μέσα από τις συναντήσεις προσωπικού, την κοινοποίηση 

εγγράφων με email και την επιμέρους προσωπική επαφή. «Ότι θέλεις να σου 

επεξηγήσει θα σου επεξηγήσει» αναφέρει σχετικά και ότι είναι προσιτή και διαθέσιμη 

όταν τη χρειαστείς. Γενικότερα πιστεύει ότι δίνεται αρκετή εξουσιοδότηση και 

ελευθερία στο προσωπικό, και όχι μόνο από προσωπική εμπειρία, πράγμα που όπως 

επισημαίνει ίσως και να είναι κακό γιατί σημασία δεν έχει να υπάρχει έλεγχος μετά 

την υλοποίηση κάποιου πράγματος αλλά έχει σημασία και η πορεία (τι έκανες και 

πως το έκανες, πόσο σωστά και πόσο γρήγορα έγινε, κλπ.). Τονίζει ότι προωθείται 

από τη Διεύθυνση μια κουλτούρα δημιουργικότητας, καινοτομίας και βελτίωσης 

και ότι η διαδικασία της ενθάρρυνσης και της υποστήριξης του προσωπικού να 

κάνει προτάσεις για καινοτομίες και βελτιώσεις είναι συνεχής. Ότι είναι ανοικτή σε 

προτάσεις και ανά πάσα στιγμή μπορεί όποιος θέλει να προτείνει κάτι και εάν είναι 

καλό και υλοποιήσιμο θα το δεχτεί (το ότι μπορεί να μην υλοποιήθηκαν κάποιες 

προτάσεις δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα κακό αναφέρει), ότι προσκαλεί και 

παροτρύνει το προσωπικό να κάνει προτάσεις (άσχετα εάν οι προτάσεις γινόντουσαν 

από συγκεκριμένα άτομα), και ότι δίνει τη δυνατότητα και υποστηρίζει το προσωπικό 

να αναπτυχθεί. Θεωρεί ότι η Διεύθυνση σέβεται και ασχολείται σοβαρά με τις 

ατομικές ανάγκες και συνθήκες των υπαλλήλων της και λέει «Νομίζω ότι είναι 

ανοικτή και ότι είναι άνθρωπος που και θα σε ακούσει και θα σε βοηθήσει, αρκεί να 

είναι δικαιολογημένο…και αυτό συμβάλει στο να είναι πιο ανθρώπινες οι σχέσεις. Έχει 

κάνει υπερβάσεις πάνω σε αυτά τα θέματα…δεν είναι στυγνή επαγγελματίας». Στον 
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Πίνακα 17 που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι παραπάνω θέσεις του 

Υπαλλήλου. 

Πίνακας 17 Υποκίνηση και Υποστήριξη προσωπικού – Υπάλληλος B 

Υποκίνηση & Υποστήριξη του Προσωπικού Δυνατά  
Σημεία 

Σημεία προς 
Βελτίωση 

Σημεία προς 
ανάπτυξη 

Υποκίνηση προσωπικού & ενεργή συνεισφορά στην υπηρεσία        √  
Καθοδήγηση δια του παραδείγματος_     √   
Δημιουργία πρότυπου ρόλου        √  
Συνεχής ενημέρωση προσωπικού (για σημαντικά θέματα)     √   
Υποστήριξη προσωπικού _ πραγματοποίηση υποχρεώσεων, 
σχεδίων και στόχων του 

    √   
Υποστήριξη_ καθοδήγηση προσωπικού     √   
Επιμόρφωση/ εκπαίδευση προσωπικού     √   
Ανάπτυξη προσωπικού     √   
Εξουσιοδότηση προσωπικού & ανάθεση ευθυνών     √   
Παροχή κινήτρων & αντικινήτρων         √  
Προώθηση κουλτούρας δημιουργικότητας, καινοτομίας & 
βελτίωσης 

    √   
Αναγνώριση & επιβράβευση του προσωπικού         √  
Ενθάρρυνση και υποστήριξη προσωπικού για  
υποβολή προτάσεων, ιδεών 

    √   
Υποκίνηση προσωπικού (επαγγελματική ενημέρωση)         √  
Ατομικές ανάγκες & συνθήκες προσωπικού_ σεβασμός & 
ενασχόληση της διεύθυνσης 

    √   
 

4.3.8 Διαχείριση Σχέσεων – Υπάλληλος Β 

Η Διεύθυνση κρίνεται ότι αναπτύσσει αποτελεσματικά σχέσεις/ συνεργασίες και 

δίκτυα μέσα από συμμετοχές και εισηγήσεις σε συνέδρια, ημερίδες (που είτε 

διοργανώνει είτε θα παραβρεθεί τόσο η ίδια όσο και το προσωπικό) και μέσα από τα 

διάφορα όργανα και επιτροπές που συμμετέχει. Σχετικά με το εάν οι στόχοι και οι 

σκοποί της Βιβλιοθήκης συμβαδίζουν με τους στόχους και τους σκοπούς του 

Ιδρύματος λέει: «Βέβαια γίνεται αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ πως θα μπορούσε να 

ήταν διαφορετικοί. Πρέπει να συμβαδίζουν. Οι στόχοι πρέπει να είναι κοινοί». Θεωρεί 

ότι η Βιβλιοθήκη υπάρχει στους στόχους του Ιδρύματος και ότι υπήρχε ανέκαθεν μια 

καλή αντιμετώπιση της Βιβλιοθήκης εκφράζοντας βέβαια την άποψη ότι η 

υποστήριξη θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη δεδομένης της πρωτοπορίας της 

Βιβλιοθήκης σε πολλά πράγματα και λέει: «Ίσως δεν κάνουμε εμείς αισθητή την 

παρουσία μας και των επιτευγμάτων μας. Άλλοι κάνουν πολύ λιγότερα και τα 
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παρουσιάζουν με τέτοιο τρόπο που λες…ενώ η προϊσταμένη μας είναι πιο μετριόφρων 

σε αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι δεν έχει πάρει τα ανάλογα μπράβο η Βιβλιοθήκη από 

το Ίδρυμα για αυτό που έχει προσφέρει». Γενικότερα αναφέρει ότι επιδιώκεται από τη 

Διεύθυνση η δημόσια καταξίωση, ο σεβασμός και η αναγνώριση της Βιβλιοθήκης 

και των υπηρεσιών της. «Η παρουσία της είναι αισθητή, αλλά θα μπορούσε να ήταν πιο 

έντονη» λέει χαρακτηριστικά. Νομίζει ότι έχουν γίνει ενέργειες για την προώθηση 

υπηρεσιών και πηγών ανά ομάδα συμφερόντων (π.χ. πληροφοριακή παιδεία) αλλά 

θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα (π.χ. εκδήλωση για τον καλύτερο χρήστη 

της χρονιάς) που θα προωθούσαν περισσότερο την εικόνα της Βιβλιοθήκης και εντός 

του Ιδρύματος. «Η διάθεση υπάρχει, αλλά είναι κάτι που απαιτεί περισσότερους 

πόρους» λέει σχετικά. Στον Πίνακα 18 που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

παραπάνω θέσεις του Υπαλλήλου 

Πίνακας 18 Διαχείριση Σχέσεων – Υπάλληλος Β 

Διαχείριση Σχέσεων Δυνατά  
Σημεία 

Σημεία προς 
Βελτίωση 

Σημεία προς 
ανάπτυξη 

Ανάπτυξη & διατήρηση συνεργασιών & δικτύων με σημαντικές 
ομάδες συμφερόντων, άλλες β/θ, μη κυβερνητικούς 
οργανισμούς, κ.ά.  

    √   

Κοινοί Στόχοι & σκοποί Β/Θ_ Ιδρύματος     √   
Δημόσια καταξίωση,  σεβασμός & αναγνώριση της Β/Θ και των 
υπηρεσιών της 

    √   
Προώθηση, προβολή και διάδοση των πηγών & 
υπηρεσιών_ ομάδες συμφερόντων (προϊόν και υπηρεσία που 
αποτελούν στόχο) 

    √   

 

4.3.9 Αποστολή, Όραμα και Αξίες -Υπάλληλος Γ 

Οι  διάφορες κατηγορίες χρηστών, η διοίκηση του πανεπιστημίου και το προσωπικό 

της Βιβλιοθήκης (κατά επέκταση τα διάφορα τμήματα της Βιβλιοθήκης) είναι οι 

ομάδες συμφερόντων που αναφέρονται από τον Υπάλληλο. Για την αποστολή, το 

όραμα και τους στόχους της Βιβλιοθήκης αναφέρει: «Ξέρω ότι υπάρχει ο κανονισμός 

όπου αναφέρονται αυτά και γνωρίζω τι πρέπει να κάνει το τμήμα μου αλλά αυτό έχει 

φτάσει σε εμένα περισσότερο εμπειρικά, επειδή το έμαθα στην πορεία και επειδή μου το 

δίδαξαν οι παλιότεροι συνάδελφοι, και όχι επειδή το διάβασα κάπου». Στις ενέργειες 
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που έχουν γίνει από τη Διεύθυνση για να περάσει η αποστολή και οι στόχοι της 

αναφέρει τη γενικότερη δράση της Βιβλιοθήκης καθώς και τη διαφήμιση των πηγών 

και των υπηρεσιών (μέσα από την ιστοσελίδα της, μέσω του marketing plan που έχει 

κάνει, μέσω των συνεδρίων). Υπογραμμίζει ότι η Βιβλιοθήκη δεν έχει κάπως ορίσει το 

όραμα της, το που θέλει να φτάσει. Σε σχέση με επικοινωνία με τον εξωτερικό πελάτη 

αναφέρει ότι γίνεται μέσω ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης και μέσω 

της λίστας του προσωπικού του Πανεπιστημίου (Staff) και ότι όσοι ενδιαφέρονται 

μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω. Σε σχέση με την επικοινωνία της Διεύθυνσης 

με τον εσωτερικό πελάτη, το προσωπικό, αναφέρει ότι πολλές φορές είναι ελλιπής. 

Για τους στρατηγικούς και επιχειρηματικούς στόχους αναφέρει ότι γίνεται 

ενημέρωση για αρκετά πράγματα κυρίως μέσω των συναντήσεων προσωπικού, αλλά 

υπήρχαν περιπτώσεις (π.χ. για το marketing plan, κάποια υποέργα) που δεν 

προηγήθηκε ενημέρωση, παρά μόνο εκ των υστέρων μέσω email ή συνάντησης 

προσωπικού, χωρίς όμως αυτό να ήταν σκόπιμο («ίσως δεν θεωρεί απαραίτητο να 

ενημερώνει για τα πάντα τους πάντες» λέει σχετικά), κάτι όμως που έχει σχολιαστεί 

από το προσωπικό. Αναφέρει ότι γενικότερα έχουν αναπτυχθεί από τη Διεύθυνση 

σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού ανάμεσα στο προσωπικό και την 

ίδια. Τονίζει ότι η ίδια εμπνέει σεβασμό και λέει σχετικά: «Δεν μιλάει άσχημα σε 

κανένα. Πάντα ότι έχει να πει θα το πει με ήρεμο τόνο και όταν θέλει να δείξει την ισχύ 

της πάλι θα τη δείξει ίσως με τις λέξεις που θα χρησιμοποιήσει αλλά δεν είναι ποτέ 

άσχημες και δεν σε προσβάλει με κανένα τρόπο». Για την εμπιστοσύνη λέει ότι ενώ τη 

δείχνει σε αυτούς που της έχουν αποδείξει ότι την αξίζουν, δεν είναι πολύ 

αποφασιστική με άτομα που δεν την αξίζουν έτσι ώστε να τα βάλει στο σωστό το 

δρόμο γεγονός που κλονίζει την εμπιστοσύνη των υπαλλήλων προς το πρόσωπό της. 

Την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό της κλονίζει επίσης και το ότι επειδή είναι πολύ 

τυπική, πολλές φορές αυτή η τυπικότητα της και ο φόβος της σε εισαγωγικά να μην 
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την επιπλήξουν από την Πρυτανεία την οδηγούν σε αποφάσεις που δεν συμφέρουν το 

προσωπικό της (π.χ. το ωράριο εργασίας). Δεν κρίνει ότι είναι απαραίτητη η 

ενδυνάμωση του σεβασμού μιας και τον κερδίζει με τον ανάλογο τρόπο ομιλίας, το 

βλέμμα και τη συμπεριφορά απέναντι στο προσωπικό, ενώ για την εμπιστοσύνη 

θεωρεί ότι θέλει λίγη δουλειά ακόμη και ότι υπήρξαν στιγμές που η ίδια φοβήθηκε να 

μιλήσει γιατί πίστεψε ότι δεν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα.  Υπάρχει, αναφέρει, αξιακό 

πλαίσιο λειτουργίας (όχι καταγεγραμμένο) στη Βιβλιοθήκη, το οποίο έχει περάσει 

στο σύνολο του προσωπικού σε πρώτο επίπεδο από τη Διεύθυνση (π.χ. το ντύσιμο 

των υπαλλήλων, τη συμπεριφορά τους απέναντι στους χρήστες) και σε δεύτερο μέσα 

από την εμπειρία. Τονίζει ότι η διαφάνεια σε όλα είναι κάτι που υποστηρίζεται πολύ 

από τη Διεύθυνση, η οποία θέλει να είναι τυπική και να μη δίνει δικαιώματα, ενώ για 

συμβολή του αξιακού πλαισίου στην εξυπηρέτηση των χρηστών αναφέρει: «Κοίτα 

δεν είναι τυχαίο που λένε όλοι ότι η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι 

Βιβλιοθήκη Κολεγίου για την εξυπηρέτηση και για το τι υπηρεσίες παρέχει. Και όλα 

αυτά είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της συμπεριφοράς και του αξιακού πλαισίου που έχει 

θέσει η Διεύθυνση». Στις συγκρούσεις συμφερόντων αναφέρει αυτές που προκύπτουν 

ανάμεσα στο προσωπικό (π.χ. βάρδιες εργασίας) και ανάμεσα στο προσωπικό και 

τους χρήστες (π.χ. πρόστιμα, τρόπος εξυπηρέτησης). Αναφορικά στις συγκρούσεις 

ανάμεσα στο προσωπικό λέει ότι η στάση της Διεύθυνσης είναι ουδέτερη έτσι ώστε 

να μην δημιουργήσει μεγαλύτερες εντάσεις ανάμεσα στο προσωπικό και δώσει 

συνέχεια, σε κάποια όμως θέματα (π.χ. συγκρούσεις ανάμεσα στο προσωπικό που 

δουλεύει στα γραφεία και αυτού που δουλεύει στην εξυπηρέτηση) το γεγονός ότι δεν 

παίρνει ξεκάθαρη θέση μπορεί να μην βοηθάει στην επίλυση τους.  Σε σχέση με τις 

συγκρούσεις ανάμεσα στο προσωπικό και τους χρήστες αναφέρει ότι το προσωπικό 

τις διαχειρίζεται μέχρι το σημείο της δικαιοδοσίας του και μετά εάν υπάρξει ανάγκη 

προωθείται το θέμα στη Διεύθυνση, η οποία παίρνει θέση και δίνει λύση στο όποιο 
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πρόβλημα, με στόχο πάντα την εξυπηρέτηση του χρήστη, υποστηρίζοντας όμως το 

προσωπικό όταν θεωρεί ότι έκανε σωστά τη δουλειά του. Ακολουθεί συγκεντρωτικός 

πίνακας (Πίνακας 19) των απόψεων του υπαλλήλου για τους τομείς αυτής της 

ενότητας. 

Πίνακας 19 Αποστολή, Όραμα και Αξίες – Υπάλληλος Γ 

Αποστολή, Όραμα & Αξίες 
 

Δυνατά  
Σημεία 

Σημεία προς 
Βελτίωση 

Σημεία προς 
ανάπτυξη 

Δημιουργία συνθηκών για αποτελεσματική επικοινωνία  με 
το προσωπικό 

       √  
Επικοινωνία αποστολής, οράματος & κύριου σκοπού/ στόχων_ 
προσωπικό 

       √  
Επικοινωνία  στρατηγικών στόχων σε προσωπικό &  
άλλες ομάδες συμφερόντων 

       √  
Σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης         √  
Σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού      √   
Ηθικοί κανόνες_ Νοοτροπία & οργανωσιακή κουλτούρα      √   
Διασφάλιση διαφάνειας & ηθικής      √   
Παροχή στο προσωπικό κατευθύνσεων διαχείρισης 
συγκρούσεων με τους χρήστες 

     √   
Διαχείριση Συγκρούσεων ανάμεσα στο προσωπικό        √  

 

4.3.10 Διοίκηση της Οργάνωσης, της Απόδοσης και της Αλλαγής – Υπάλληλος Γ 

Στον Πίνακα 20 βλέπουμε συνοπτικά για τους τομείς αυτής της ενότητας την άποψη 

του Υπαλλήλου, ενώ ακολουθεί περιγραφική ανάλυση της.  

Πίνακας 20 Διοίκηση της Οργάνωσης, της Απόδοσης και της Αλλαγής- Υπάλληλος Γ 

Διοίκηση Οργάνωσης,  Απόδοσης & Αλλαγής Δυνατά  
Σημεία 

Σημεία προς 
Βελτίωση 

Σημεία προς 
ανάπτυξη 

Σχεδιασμός & ανάπτυξη διοικητικών διαδικασιών και 
οργανωτικών δομών 

    √   
Διαδικασίες _ καταγραφή          √  
Περιγραφές θέσεων εργασίας         √  
Δείκτες μέτρησης απόδοσης _Στατιστικά     √   
Συστήματα μέτρησης απόδοσης           √ 
Μετρήσιμοι στόχοι (γενικά)         √  
Μετρήσιμοι στόχοι(στα πλαίσια έργων)     √   
Συστήματα ελέγχου          √  
Ικανοποίηση αναγκών & προσδοκιών ομάδων συμφερόντων     √   
Μέτρηση ποιότητας       √   
Πληροφοριακά Συστήματα  Διοίκησης     √   
Ηλεκτρονική Διοίκηση     √   
Φιλοσοφία και πρακτική της Διοίκησης Έργου     √   
Στρατηγικός σχεδιασμός ομάδων εργασίας     √   
Διαχείριση Αλλαγών     √   
Επικοινωνία αλλαγών        √  



 116

Προσαρμογή στις αλλαγές     √ 
 

Αναφέρει ότι γενικά έχουν σχεδιαστεί καλά οι διοικητικές διαδικασίες και οι 

οργανωτικές δομές και ότι είναι ξεκάθαρες για το προσωπικό (π.χ. τι πρέπει να κάνει, 

σε ποιον αναφέρεται ο καθένας, κ.ά.) αλλά ότι εάν υπήρχαν προϊστάμενοι σε επίπεδο 

τμημάτων (όχι τόσο στα πολύ μικρά τμήματα) αυτό θα βοηθούσε π.χ. στο να μην 

αναφέρονται όλοι στη Διεύθυνση, στο να υπάρχει επίλυση προβλημάτων σε τοπικό 

επίπεδο και πιο άμεσα και στην καλύτερη οργάνωση. Σχετικά με την καταγραφή 

διαδικασιών δεν πιστεύει ότι αυτό γίνεται ιδιαίτερα (π.χ. αναφέρεται στο κανονισμό 

τοποθέτησης βιβλίων στα ράφια, στις υπηρεσιακές εκθέσεις που καλείται να 

συμπληρώσει σε ατομικό επίπεδο το προσωπικό σχετικά με την επιμόρφωση, το 

αντικείμενο εργασίας και το τι νέο έχει γίνει κατά τη διάρκεια ενός έτους), ενώ όσον 

αφορά στις υπηρεσίες προς τους χρήστες ότι υπάρχουν φυλλάδια ενημερωτικά. Για 

τις περιγραφές θέσεων εργασίας αναφέρει ότι στα πλαίσια των έργων υπήρχαν, 

σημειώνοντας ότι υπήρξαν και περιπτώσεις που προσωπικό απασχολήθηκε με άλλο 

αντικείμενο από αυτό που όριζε η περιγραφή της θέσης του. Γενικότερα δεν θεωρεί 

ότι είναι ξεκάθαρες και λέει σχετικά : «Δεν είναι όπως στον εξωτερικό που πηγαίνεις 

για μια συγκεκριμένη δουλειά και σου λένε το “job description”. Tουλάχιστον εγώ 

δεν προσλήφθηκα έτσι». Υπογραμμίζει ότι θα βοηθούσε να γίνουν καλύτερες 

περιγραφές θέσεων, κυρίως για νέο προσωπικό. Πέρα από την ολοκλήρωση των 

διάφορων έργων (στόχοι, χρονοδιαγράμματα, κ.ά.) δεν θεωρεί ότι έχουν αναπτυχθεί 

μετρήσιμοι στόχοι στην Υπηρεσία και ότι είναι ξεκάθαρος στο προσωπικό ο 

αναμενόμενος βαθμός απόδοσής του και ότι αυτό που γίνεται είναι να ζητούνται 

κάποια στατιστικά. Θεωρεί ότι το να γίνει πιο ξεκάθαρος ο αναμενόμενος βαθμός 

απόδοσης του προσωπικού σε κάποια τμήματα είναι πιο εύκολο (π.χ. τμήμα 

καταλογογράφησης), ενώ σε κάποια άλλα (π.χ. αυτά που έχουν να κάνουν με την 
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εξυπηρέτηση) δεν είναι. Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης του ελέγχου που ασκείται και 

αναφέρει ότι ο έλεγχος ασκείται κυρίως αφού ολοκληρωθεί κάτι. Κρίνει ότι στόχος 

της Βιβλιοθήκης, ο λόγος της ύπαρξής της, είναι η ικανοποίηση των αναγκών και 

των προσδοκιών των χρηστών και αυτό γίνεται μέσα από πηγές και υπηρεσίες που 

παρέχονται, τις οποίες προσπαθεί να διατηρήσει αξιοποιώντας τη χρήση ελεύθερων 

λογισμικών καθώς και μέσα από έρευνες για τις υπηρεσίες και τις πηγές της. Τα 

πληροφοριακά συστήματα διοίκησης της Βιβλιοθήκης καθώς και η δυνατότητα 

ηλεκτρονικής προσβασιμότητας σε πηγές και υπηρεσίες μέσω του ιστότοπου της 

λειτουργούν υποστηρικτικά για την εκπλήρωση αυτού του στόχου. Αναγνωρίζει ότι 

υπάρχει στη Βιβλιοθήκη η λογική της Διοίκησης Έργου και ότι η Διεύθυνση 

προωθεί τη συνεργασία του προσωπικού και το στρατηγικό σχεδιασμό ομάδων για 

την υλοποίηση έργων, κυρίως με δική της παρότρυνση και ελάχιστες φορές με 

πρόταση του προσωπικού. Εκφράζει θετική στάση απέναντι στην εφαρμογή σε 

μόνιμη βάση ενός συστήματος ΔΟΠ ή ενός συστήματος μέτρησης της απόδοσης 

λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε την εργασία, θα βελτίωνε την απόδοση και τη 

συνεργασία του προσωπικού, θα βελτίωνε την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση των 

χρηστών, θα βελτίωνε την εικόνα της Βιβλιοθήκης (μέσω της πιστοποίησης που 

μπορεί να έπαιρνε) και γενικά θα συνέβαλε θετικά σε όλα. Οι αλλαγές που 

υλοποιούνται, όπως αναφέρει, υπαγορεύονται και από το εξωτερικό και από το 

εσωτερικό περιβάλλον της Βιβλιοθήκης και αποσκοπούν πρωτίστως στην 

ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών. Προτάσεις για αλλαγές μπορούν να γίνουν 

από όλους αλλά η απόφαση είναι της Διεύθυνσης. Γνωστοποιείται τις περισσότερες 

φορές από τη Διεύθυνση ποια αλλαγή θα γίνει, με ποιο τρόπο, και τους λόγους που 

την υπαγορεύουν στους υπαλλήλους (συναντήσεις προσωπικού, email), ενώ 

αναφέρεται στο γεγονός ότι η ενημέρωσή της για μετακίνηση σε άλλο τμήμα έγινε 

πρώτα από φήμες και μετά της έγινε η ανακοίνωση.  Για τις άλλες ομάδες 
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συμφερόντων αναφέρει ότι η γνωστοποίηση γίνεται με email (προσωπικό 

Πανεπιστημίου), ανακοινώσεις, έντυπες ή στην ιστοσελίδα (φοιτητές, εξωτερικοί 

χρήστες, επισκέπτες, κλπ.). Θεωρεί όταν υπήρξε ανάγκη για προσαρμογή του 

προσωπικού σε μια αλλαγή αυτή έγινε (π.χ. εκπαίδευση).  

 

4.3.11 Υποκίνηση και Υποστήριξη του προσωπικού – Υπάλληλος Γ  

Δεν πιστεύει ότι υπάρχει αρκετή υποκίνηση του προσωπικού ώστε να συνεισφέρει 

ενεργά στη Βιβλιοθήκη εστιάζοντας κυρίως στην έλλειψη αρκετής και οργανωμένης 

καθοδήγησης στην υλοποίηση πραγμάτων. Θεωρεί ότι η καθοδήγηση δια του 

παραδείγματος δεν συμβάλει πάντα στην υποκίνηση και υποστήριξη των 

υπαλλήλων και ότι θα προτιμούσε αυτό να γίνεται με τη μορφή παρότρυνσης και 

παροχής κινήτρων (π.χ. λέει: «θεωρώ καλύτερο να μου πει, ξέρεις πάρε αυτό, σου έχω 

εμπιστοσύνη, κάνε ότι καταλαβαίνεις, θα το δούμε μετά μαζί και έχω και εγώ να σου 

προτείνω πράγματα. Να μου δώσει να μάθω πράγματα μέσα από αυτό»). Εκφράζει την 

άποψη ότι κάποιες φορές οι πολλές ασχολίες της Διεύθυνσης την κρατούν μακριά 

από το προσωπικό και από την καθοδήγηση που θα μπορούσε να του δώσει. 

Αναφέρει ότι η Διεύθυνση προσπαθεί να κρατά το προσωπικό συνεχώς 

ενημερωμένο για σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την Υπηρεσία (στα πλαίσια 

μιας αλλαγής και όχι μόνο) μέσα από συναντήσεις προσωπικού και μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατατάσσει στα θετικά της το ότι είναι προσιτή σαν 

άνθρωπος και γενικότερα εύκολο να τη βρεις και όχι μόνο εντός ημερών και ωρών 

λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Η υποστήριξη της Διεύθυνσης για την 

πραγματοποίηση υποχρεώσεων, σχεδίων και στόχων στα πλαίσια της εργασίας 

παρέχεται (εκφράζοντας προσωπική άποψη) με τη μορφή ελέγχου περισσότερο ο 

οποίος κυρίως γίνεται στο τέλος της υλοποίησης, υπογραμμίζοντας την έλλειψη 

επαρκούς καθοδήγησης σε όλη τη διάρκεια. Σχετικά με την επιμόρφωση του 
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προσωπικού (π.χ. εκπαιδευτικές άδειες) αναφέρει ότι είναι υποστηρικτική αλλά ότι θα 

μπορούσε να είναι πιο πολύ. Επίσης, ότι μη θέλοντας να δώσει αφορμές στη 

Διοίκηση του Πανεπιστημίου βάζει όρια (π.χ. το προσωπικό πήρε αρκετά λιγότερο 

του δικαιούμενου χρόνου εκπαιδευτικής άδειας). Όσον αφορά στην εξουσιοδότηση 

που δίνεται στο προσωπικό λέει: «Στη αρχή φαίνεται ότι έχουμε τον πλήρη έλεγχο, 

αλλά εν τέλει δεν τον έχουμε. Δεν ένιωσα απόλυτη ελευθερία. Υπάρχει ελεγχόμενη 

ελευθερία. Αρχικά μου έδινε την ελευθερία αλλά μετά στο τέλος που την έπαιρνε» 

εξηγώντας ότι η τελική απόφαση είναι στη Διεύθυνση, η οποία προφανώς ακολουθεί 

αυτό που έχει στο μυαλό της εξαρχής. Το πόση ελευθερία δίνεται πιστεύει ότι έχει να 

κάνει και με το άτομο. Μέσα από μια συνεχής ενημέρωση για καινοτόμες δράσεις 

και μέσα από συνεχή παρότρυνση και υποστήριξη του προσωπικού να συμμετέχει σε 

συνέδρια, ημερίδες, κλπ. προωθείται από τη Διεύθυνση μια κουλτούρα 

δημιουργικότητας, καινοτομίας και βελτίωσης. Αναφέρει ότι η Διεύθυνση θέλει την 

πρωτοβουλία των υπαλλήλων, θέλει να ψάχνονται, να ενημερώνονται και είναι 

ανοικτή σε προτάσεις και το γεγονός ότι αυτό δεν γίνεται όσο θα ήθελε μπορεί να 

έχει να κάνει με τη ρουτίνα, με τη διάθεση του προσωπικού να ασχολείται με νέα 

πράγματα καθώς και με την ενθάρρυνση και υποστήριξη του προσωπικού που δεν 

είναι αρκετή. Σε σχέση με την επιβράβευση του προσωπικού λέει ότι δεν ακούγεται 

πολύ συχνά το μπράβο από τη Διεύθυνση αλλά αναφέρει σχετικά: «Δεν μου έχει πει 

ποτέ “μπράβο για τη δουλειά που έκανες”, θα καταλάβω όμως ότι είναι ικανοποιημένη 

από εμένα, θα μου δείξει ότι έκανα σωστή δουλειά. Καταλαβαίνεις ότι είναι 

ικανοποιημένη από ένα άτομο από τον τρόπο που μιλάει, από τον τρόπο που 

συνεργάζεται μαζί του». Σημειώνει ότι σίγουρα η πιο έκδηλη επιβράβευση θα 

συνέβαλε στην υποκίνηση του προσωπικού και στην αύξηση του ενδιαφέροντος για 

δουλειά και υπογραμμίζει την ανάγκη να επεμβαίνει πιο ενεργά σε περιπτώσεις 

προσωπικού “που έχουν χάσει το δρόμο”. Τονίζει ότι υπάρχει πολύ υποστήριξη σε 
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ανθρώπινο επίπεδο και λέει: «Έστω και για τα πιο μικρά ποτέ δεν έπεσα πάνω σε 

τοίχο. Πάντα ήταν και δεκτική να με ακούσει και να μου δώσει το ελεύθερο π.χ. να 

πάρω άδεια, ή οτιδήποτε. Σε ανθρώπινο επίπεδο είναι πολύ κοντά». Το γεγονός ότι 

είναι προσιτή και σέβεται και ασχολείται σοβαρά με τις ατομικές ανάγκες και 

συνθήκες των υπαλλήλων της συμβάλει όπως λέει στην ανάπτυξη μιας πιο 

ανθρώπινης σχέσης. Συνοπτική παρουσίαση των απόψεων γίνεται στον ακόλουθο 

πίνακα (Πίνακας 21). 

Πίνακας 21 Υποκίνηση και Υποστήριξη προσωπικού – Υπάλληλος Γ 

Υποκίνηση & Υποστήριξη του Προσωπικού Δυνατά  
Σημεία 

Σημεία προς 
Βελτίωση 

Σημεία προς 
ανάπτυξη 

Υποκίνηση προσωπικού & ενεργή συνεισφορά στην 
υπηρεσία 

      √  
Καθοδήγηση δια του παραδείγματος       √  
Δημιουργία πρότυπου ρόλου       √  
Συνεχής ενημέρωση προσωπικού (για σημαντικά θέματα)      √   
Υποστήριξη προσωπικού _ πραγματοποίηση υποχρεώσεων, 
σχεδίων και στόχων του 

     √   
Υποστήριξη_ καθοδήγηση προσωπικού       √  
Επιμόρφωση/ εκπαίδευση προσωπικού      √   
Ανάπτυξη προσωπικού      √   
Εξουσιοδότηση προσωπικού & ανάθεση ευθυνών       √  
Παροχή κινήτρων & αντικινήτρων       √  
Προώθηση κουλτούρας δημιουργικότητας, καινοτομίας & 
βελτίωσης 

     √   
Αναγνώριση & επιβράβευση του προσωπικού       √  
Ενθάρρυνση και υποστήριξη προσωπικού για  
υποβολή προτάσεων, ιδεών 

    √   
Υποκίνηση προσωπικού (επαγγελματική ενημέρωση     √   
Ατομικές ανάγκες & συνθήκες προσωπικού_ σεβασμός & 
ενασχόληση της διεύθυνσης 

    √   
 

4.3.12 Διαχείριση Σχέσεων – Υπάλληλος Γ 

Αναφορικά στην ανάπτυξη σχέσεων, συνεργασιών και δικτύων εκτός του 

Πανεπιστημίου θεωρεί ότι γίνεται πολύ αποτελεσματικά από τη Διεύθυνση μέσα από 

επιτροπές (π.χ. ΣΕΑΒ) κλπ που συμμετέχει ενώ για εντός Πανεπιστημίου αναφέρει 

ότι μπορεί μεν να είναι δικτυωμένη (επιτροπές κ.ά.) αλλά η παρουσία της δεν είναι 

όσο ισχυρή θα έπρεπε για μια Προϊσταμένη Διεύθυνσης, ενώ επισημαίνει τον 

χαμηλών τόνων χαρακτήρα της Διεύθυνσης. Πιστεύει ότι μέσα από την παροχή 
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υπηρεσιών και την εξασφάλιση πηγών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της 

ακαδημαϊκής κοινότητας (καθηγητές, φοιτητές, ερευνητές) διασφαλίζεται από τη 

Διεύθυνση ότι οι στόχοι και οι σκοποί της συμβαδίζουν με τους στόχους και τους 

σκοπούς του Ιδρύματος. Πιστεύει ότι η Βιβλιοθήκη υπάρχει στους στόχους του 

Πανεπιστημίου, «τη λένε διαμάντι του Πανεπιστημίου» αναφέρει χαρακτηριστικά, και 

ότι η Πρυτανεία έχει πολλές φορές πει τα καλύτερα λόγια για αυτήν. Για το εάν 

υπάρχει κοινή κατεύθυνση Βιβλιοθήκης και Ιδρύματος αναφέρει: «Η Βιβλιοθήκη 

είναι ο καθρέφτης του Πανεπιστημίου. Όλοι αυτοί φοιτητές που έρχονται στο 

Πανεπιστήμιο εάν πρέπει να πηγαίνουν σε άλλες Βιβλιοθήκες για να βρίσκουν αυτό που 

χρειάζονται, τότε δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει η Βιβλιοθήκη. Σκοπός είναι να 

κρατήσουμε τους φοιτητές μέσα στη Βιβλιοθήκη. Και όχι μόνο τους φοιτητές, και τους 

επισκέπτες, και τους εξωτερικούς χρήστες». Κρίνει ότι οι ενέργειες της Διεύθυνσης για 

δημόσια καταξίωση, σεβασμός και αναγνώριση της Βιβλιοθήκης  και των 

υπηρεσιών της θα μπορούσαν να είναι και περισσότερες. Τονίζει ότι το γεγονός ότι το 

τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου έχει βάλει τη Βιβλιοθήκη στα πλαίσια 

των ξεναγήσεων που γίνονται στο Ίδρυμα (διάφοροι φορείς και επισκέπτες της χώρας 

και του εξωτερικού) συμβάλει στην καταξίωση της. Η καταξίωση, ο σεβασμός και η 

αναγνώριση της Βιβλιοθήκης επιδιώκεται και μέσω της παρουσίας (εισηγήσεις, 

ανακοινώσεις, κλπ.) της προϊσταμένης και του προσωπικού της Βιβλιοθήκης σε 

συνέδρια απλά θεωρεί ότι δεν προωθούνται αρκετά υπηρεσίες και διάφορα έργα που 

γίνονται. Αναφέρει ότι η πολύ καλή εικόνα και φήμη που είχε η Βιβλιοθήκη ενίσχυσε 

την επιθυμία της να εργαστεί σε αυτήν.  Αναφέρει τα προγράμματα πληροφοριακής 

παιδείας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου και την 

αποστολή ενημερωτικών email στη λίστα του προσωπικού του Πανεπιστημίου (staff) 

ως παραδείγματα προώθησης, προβολής και διάδοσης των πηγών και των 

υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων υπογραμμίζοντας 
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την ανάγκη να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για την προώθηση της Βιβλιοθήκης. 

Στον Πίνακα 22 που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι παραπάνω θέσεις του 

Υπαλλήλου. 

Πίνακας 22 Διαχείριση Σχέσεων – Υπάλληλος Γ 

Διαχείριση Σχέσεων Δυνατά  
Σημεία 

Σημεία προς 
Βελτίωση 

Σημεία προς 
ανάπτυξη 

Ανάπτυξη & διατήρηση συνεργασιών & δικτύων με 
σημαντικές ομάδες συμφερόντων, άλλες β/θ, μη 
κυβερνητικούς οργανισμούς, κ.ά.  

 √  

Κοινοί Στόχοι & σκοποί Β/Θ_ Ιδρύματος      √   
Δημόσια καταξίωση,  σεβασμός & αναγνώριση της Β/Θ και 
των υπηρεσιών της 

     √   
Προώθηση, προβολή και διάδοση των πηγών & 
υπηρεσιών_ ομάδες συμφερόντων (προϊόν και υπηρεσία που 
αποτελούν στόχο) 

     √   

 

4.4 Ικανοποίηση σκοπού έρευνας 

Για να ανταποκριθούμε στο σκοπό της παρούσας έρευνας που είναι η διερεύνηση  

των δυνατών  σημείων της ηγεσίας της Βιβλιοθήκης καθώς των σημείων που χρήζουν 

βελτίωσης, κρίνεται σκόπιμο να γίνει αρχικά σύγκριση των απόψεων των τριών 

υπαλλήλων που συμμετείχαν στην έρευνα και στην συνέχεια αφού εντοπιστούν τόσο 

οι κοινές όσο και διαφορετικές τοποθετήσεις τους στους τομείς της έρευνας να 

προχωρήσουμε στη σύγκρισή τους με τις απόψεις της Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης.  

 
4.4.1 Σύγκριση απόψεων προσωπικού 

Στους δυο πίνακες που ακολουθούν (Πίνακας 23 και Πίνακας 24) συγκρίνονται οι 

απόψεις των τριών υπαλλήλων που συμμετείχαν στην έρευνα σε σχέση με το πώς 

κρίνουν την απόδοση της Διεύθυνσης στους διάφορους τομείς. Επιχειρείται η 

κατάταξη των απόψεων σύμφωνα με τις απαντήσεις που έχουν δώσει  (** πολύ καλή * 

καλή - *μέτρια  - ανεπαρκής -- καμία). Σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα 23 και 

Πίνακα 24 παρατηρείται ότι στην ενότητα σχετικά με τη Διοίκηση της Οργάνωσης, της 

Απόδοσης & της Αλλαγής υπάρχει σημαντική σύγκλιση απόψεων της τάξης του 76, 47 

% ανάμεσα στους υπαλλήλους (απόλυτη συμφωνία στους 13 από τους 17 τομείς)
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Πίνακας 23 Σύγκριση Απόψεων Υπαλλήλων ( Α) 

Αποστολή, Όραμα & Αξίες Υποκίνηση & Υποστήριξη Προσωπικού 
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Πίνακας 24 Σύγκριση Απόψεων Υπαλλήλων(Β) 

                                            Διοίκηση της Οργάνωσης, της Απόδοσης & της Αλλαγής     Διαχείριση Σχέσεων  
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** πολύ καλή * καλή - *μέτρια - ανεπαρκής -- καμία (δεν χρησιμοποιείται) 

 

 



 125

ενώ στην ενότητα σχετικά με την Αποστολή, το Όραμα & τις Αξίες μόνο κατά το 33,3 % 

συμφωνούν απόλυτα οι υπάλληλοι μεταξύ τους (συμφωνία στους 3 από τους 9 τομείς). 

Χαμηλό ποσοστό συμφωνίας απόψεων της τάξης του 40% εντοπίζεται και στην ενότητα 

σχετικά με την Υποκίνηση & Υποστήριξη προσωπικού (απόλυτη συμφωνία στους 6 από 

τους 15 τομείς), ενώ στην ενότητα που αφορά στη Διαχείριση Σχέσεων υπάρχει 

συμφωνία κατά το 50%. Στη συνέχεια επιχειρείται πιο λεπτομερής σύγκριση των 

απόψεων στις επιμέρους ενότητες. Ξεκινώντας με τους τομείς τις ενότητας Αποστολή, 

Όραμα και Αξίες παρατηρείται ότι παρόλο που και από τους τρεις υπαλλήλους 

υπογραμμίζεται η προσιτότητα και η διαθεσιμότητα της Διεύθυνσης, κρίνεται ότι η 

δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για αποτελεσματική επικοινωνία είναι ένας τομέας 

που χρήζει βελτίωσης. Απόλυτη συμφωνία στις απόψεις παρατηρείται και σχετικά με τη 

πολύ σημαντική συμβολή της Διεύθυνσης στη διασφάλιση της διαφάνειας και της ηθικής 

στην Υπηρεσία. Εάν και δεν υπάρχει κάποιο αξιακό πλαίσιο καταγεγραμμένο οι 

υπάλληλοι συμφωνούν ότι οι ηθικοί κανόνες έχουν περάσει στην κουλτούρα της 

Υπηρεσίας. Η μικρή διαφορά του ενός υπαλλήλου (Β) με τους άλλους δυο (πολύ καλή 

για τους 2 και καλή για τον έναν) έγκειται στο γεγονός ότι συμπεριλαμβάνει στα πλαίσια 

της ηθικής συμπεριφοράς το να είναι κάποιος εργατικός και επαγγελματίας και αυτό να 

οριοθετείται και να ελέγχεται πιο αποτελεσματικά από τη Διεύθυνση. Αναφορικά στην 

αποστολή, στο όραμα και τις αξίες και το πώς αυτά έχουν περάσει στο προσωπικό οι δυο 

υπάλληλοι (Β και Γ) συμφωνούν ότι έχει γίνει βιωματικά μέσα από την εργασία και ότι 

χρειάζεται να γίνουν περισσότερες ενέργειες της Διεύθυνσης προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ο υπάλληλος Γ υπογραμμίζει την απουσία οράματος για την Υπηρεσία. Η άποψη του Α 

υπαλλήλου διαφέρει γιατί θεωρεί ότι έχει περάσει στην κουλτούρα της Βιβλιοθήκης το 

προς τα πού περίπου πηγαίνει η Βιβλιοθήκη και το τι στρατηγικά οράματα και στόχους 

έχει. Η διαφορά στις απόψεις μπορεί να είναι δικαιολογημένη αρκεί να λάβουμε υπόψη 

τον ενεργό ρόλο του υπάλληλου Α σε πολλά θέματα που αφορούν στην Υπηρεσία. 
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Αδυναμία εντοπίζεται από τους δύο υπαλλήλους στην αποτελεσματική επικοινωνία των 

στρατηγικών στόχων της Βιβλιοθήκης ( Α και Γ), ενώ ο υπάλληλος Β υποστηρίζει ότι 

δεν έλειπε η αρχική έστω ενημέρωση για έργα που θα υλοποιούνταν στην Βιβλιοθήκη. 

Σε σχέση με τη διαχείριση συγκρούσεων ανάμεσα στο προσωπικό οι υπάλληλοι Β και Γ 

εντοπίζουν την ανάγκη να είναι πιο εμφανής ο ρόλος της Διεύθυνσης. Τέλος, ενώ ο 

υπάλληλος Α αναφέρει ότι σε μεγάλο βαθμό έχουν αναπτυχθεί σχέσεις αμοιβαίου 

σεβασμού και εμπιστοσύνης ανάμεσα στη Διεύθυνση και το προσωπικό, οι υπάλληλοι Β 

και Γ εντοπίζουν μια αδυναμία στις σχέσεις εμπιστοσύνης. Συνεχίζοντας με τους τομείς 

της ενότητας σχετικά με τη Διοίκηση της Οργάνωσης, της Απόδοσης και  της Αλλαγής 

βλέπουμε ότι υπάρχει συμφωνία απόψεων σχετικά με τη χρήση αρκετών πληροφοριακών 

συστημάτων διοίκησης στην Υπηρεσία καθώς και για τη διασφάλιση της ευρείας 

ηλεκτρονικής προσβασιμότητας σε πληροφορίες της. Στα πολύ δυνατά σημεία της 

Διεύθυνσης κατατάσσουν επίσης και το στρατηγικό σχεδιασμό ομάδων εργασίας, την 

ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των ομάδων συμφερόντων (και οι τρεις 

υπάλληλοι δίνουν έμφαση στην ομάδα των χρηστών) καθώς και στις ενέργειες μέτρησης 

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και πηγών. Στα δυνατά σημεία της 

Διεύθυνσης αναφέρουν και την ανάπτυξη σε πολύ μεγάλο βαθμό μιας λογικής 

υλοποίησης δραστηριοτήτων με τη φιλοσοφία και λογική της Διοίκηση Έργου. Ο 

υπάλληλος Α, που συμμετείχε στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ΕΠΕΑΕΚ, αφήνει 

και κάποια περιθώρια βελτίωσης σε αυτό τον τομέα ενώ εκφράζει πιο θετική άποψη για 

την ανάπτυξη μετρήσιμων στόχων στα πλαίσια των έργων σε σχέση με τους άλλους δυο. 

Καλή κρίνεται και από τους τρεις υπαλλήλους η απόδοση της Διεύθυνσης αναφορικά 

στην απόδοση στατιστικών καθώς και στο πως έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί οι 

διοικητικές διαδικασίες και οργανωτικές δομές, όπου οι δυο από τους τρεις (Α και Γ) 

υπογραμμίζουν ότι η ύπαρξη προϊσταμένων σε επίπεδο τμημάτων θα συνέβαλε στην 

αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Σε γενικές γραμμές ευχαριστημένοι εμφανίζονται 
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και οι τρεις σχετικά με το πώς διαχειρίζεται η Διεύθυνση τις αλλαγές εντοπίζοντας μια 

αδυναμία στην επικοινωνία των αλλαγών. Ο Υπάλληλος Γ εστιάζει στην ανεπαρκή 

προσαρμογή σε πιο μικρές αλλαγές που μπορεί να είχαν μεγάλο αντίκτυπο. Μέτρια 

κρίνονται και τα συστήματα ελέγχου της Υπηρεσίας ενώ τονίζεται η ανάγκη για πιο 

συστηματική και πιο ολοκληρωμένη καταγραφή διαδικασιών κυρίως όσον αφορά στο 

εσωτερικό πελάτη. Ανεπαρκής κρίνεται η ανάπτυξη μετρήσιμων στόχων στην Υπηρεσία 

με τον αναμενόμενο βαθμό απόδοσης του προσωπικού όχι ξεκάθαρο. Τη σημαντικότητα 

ύπαρξης καλύτερων και πιο ξεκάθαρων περιγραφών θέσεων εργασίας υπογραμμίζουν οι 

ερωτώμενοι με τους δυο υπαλλήλους (Α και Γ) να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις 

αρνητικές συνέπειες αυτής της αδυναμίας. Σχετικά με την ανάπτυξη ενός συστήματος 

μέτρησης απόδοσης υπήρξε ομοφωνία. Προχωρώντας στην ενότητα σχετικά με την 

Υποκίνηση και Υποστήριξη του προσωπικού παρατηρείται ότι η προώθηση μιας 

κουλτούρας δημιουργικότητας, καινοτομίας και βελτίωσης από τη Διεύθυνση καθώς και 

ο σεβασμός και η ενασχόληση της με τις ατομικές ανάγκες και συνθήκες του 

προσωπικού κρίνεται από τους ερωτώμενους ότι είναι στα δυνατά της σημεία. Στα πολύ 

θετικά στοιχεία της Διεύθυνσης οι δυο υπάλληλοι (Α και Β) κατατάσσουν και την 

ενθάρρυνση και υποστήριξη του προσωπικού να κάνει προτάσεις ενώ ο υπάλληλος Γ 

κρίνει ότι η μεγαλύτερη υποκίνηση και παρότρυνση του προσωπικού θα συνέβαλε στο 

να γίνεται πιο αποτελεσματικά. Οι ερωτώμενοι συμφωνούν ότι η Διεύθυνση υποστηρίζει 

τη ανάπτυξη και επιμόρφωση/ εκπαίδευση του προσωπικού με τον ένα υπάλληλο (Α) να 

κρίνει ότι θα μπορούσε να γίνεται πιο οργανωμένα και συστηματικά και τον άλλο (Γ) να 

αναφέρεται σε περιπτώσεις που θα μπορούσε να γίνει σε πιο μεγάλο βαθμό. Διαφωνία 

απόψεων παρατηρείται σχετικά με την αναγνώριση και επιβράβευση του προσωπικού 

καθώς και με την παροχή κινήτρων και αντικινήτρων με τις εκτιμήσεις για την 

αποτελεσματικότητα της Διεύθυνσης σε αυτό το κομμάτι να κυμαίνονται από ανεπαρκή 

έως καλή. Την πιο θετική άποψη παρουσιάζει ο Υπάλληλος Α ενώ o Υπάλληλος B 
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επισημαίνει την ανάγκη για ύπαρξη θετικών συνεπειών για την καλή απόδοση και 

αρνητικών επιπτώσεων για την κακή απόδοση καθώς και για “κυρώσεις” για τη μη-

αποτελεσματική εκτέλεση εργασίας. Ομοφωνία παρατηρείται σχετικά με την υποστήριξη 

του προσωπικού για την πραγματοποίηση των υποχρεώσεων και των στόχων του, με τη 

συνεχή ενημέρωση του προσωπικού για σημαντικά θέματα της Υπηρεσίας καθώς και για 

την υποκίνηση για επαγγελματική ενημέρωση, όπου εκτιμάτε καλή η απόδοση της 

Διεύθυνσης. Η υποκίνηση του προσωπικού για ενεργή συμμετοχή στην Υπηρεσία ανήκει 

στα σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Αναποτελεσματική θεωρείται η υποστήριξη του 

προσωπικού μέσω της καθοδήγησης από τον Υπάλληλο Γ σε αντίθεση με τη πολύ θετική 

άποψη των δύο άλλων υπαλλήλων. Αυτό ενισχύεται και από τη διαφορά στις απόψεις 

που υπάρχει ανάμεσα στον Υπάλληλο Γ (ανεπαρκής) και τους δυο άλλους υπαλλήλους 

(καλή) σχετικά με την καθοδήγηση δια του παραδείγματος και του πόσο αποτελεσματικά 

αυτή υλοποιείται από τη Διεύθυνση. Θετική είναι η άποψη των υπαλλήλων Α και Β 

σχετικά με την εξουσιοδότηση του προσωπικού και την ανάθεση ευθυνών ενώ ο 

Υπάλληλος Γ εκφράζει επιφυλάξεις για το πόσο αποτελεσματικά αυτό υλοποιείται, κάτι 

που ίσως μπορεί να αποδοθεί και στην παλαιότητα των δυο υπαλλήλων. Ενώ ο 

Υπάλληλος Α κρίνει ότι σε μεγάλο βαθμό η Διεύθυνση αποτελεί πρότυπο ρόλου ενώ οι 

δυο άλλοι υπάλληλοι ότι αυτό γίνεται ως ένα βαθμό όχι τόσο ικανοποιητικό. Αναφορικά 

στην συνεχή ενημέρωση του προσωπικού για σημαντικά θέματα της Υπηρεσίας οι δυο 

υπάλληλοι (Β και Γ) αναγνωρίζουν ότι αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό. Τέλος, στην 

ενότητα της Διαχείρισης Σχέσεων βλέπουμε ότι η άποψη των ερωτώμενων σχετικά με τη 

διασφάλιση κοινών στόχων και σκοπών ανάμεσα στη Βιβλιοθήκη και το Ίδρυμα είναι 

πολύ θετική αναγνωρίζοντας παράλληλα την ύπαρξη της Βιβλιοθήκης στους στόχους του 

Ιδρύματος. Ομοφωνία επίσης παρατηρείται σε σχέση με την ανάπτυξη μια λογικής 

προώθησης, προβολής και διάδοσης των πηγών και των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης σε 

σχέση με τις ομάδες συμφερόντων όπου θεωρούν ότι ακόμη και εάν έχουν γίνει 
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σημαντικές προσπάθειες θα μπορούσαν να γίνουν και άλλα πράγματα. Αναφορικά στην 

αποτελεσματική ανάπτυξη και διατήρηση από τη Διεύθυνση σχέσεων/ συνεργασιών και 

δικτύων με σημαντικές ομάδες συμφερόντων επισημαίνουν ότι αυτό έχει γίνει 

αποτελεσματικά με αυτές που βρίσκονται εκτός του Πανεπιστημίου ενώ οι υπάλληλοι Α 

και Γ επισημαίνουν την ανάγκη ενδυνάμωση και ενίσχυσης των σχέσεων εντός του 

Ιδρύματος. Σε σχέση με τις ενέργειες της Διεύθυνσης για δημόσια καταξίωση, σεβασμό 

και αναγνώριση της Υπηρεσίες οι δυο υπάλληλοι (Β και Γ) επισημαίνουν ότι θα 

μπορούσαν να είναι περισσότερες αν και έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό. Ο υπάλληλος 

Β υπογραμμίζει την όχι τόσο έντονη αναγνώριση της Βιβλιοθήκης και της συμβολής της 

εντός του Ιδρύματος.  

 

4.4.2 Σύγκριση απόψεων Διεύθυνσης και Προσωπικού 

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να δούμε την άποψη της Διεύθυνσης (Η) σε σχέση με 

τους τομείς που υπάρχει ταύτιση απόψεων ανάμεσα στο προσωπικό (Πίνακας 25) και 

σε σχέση με τους τομείς που  παρατηρείται διαφορά ή διχασμός απόψεων (Πίνακας 

26). Με μια πρώτη ματιά στον Πίνακα 25 παρατηρείται ότι οι απόψεις των υπαλλήλων 

δεν συγκλίνουν μόνο μεταξύ τους αλλά και με τη άποψη της Διεύθυνσης, με μόνη 

εξαίρεση την πιο θετική άποψη της Διεύθυνσης σχετικά με τη δημιουργία κατάλληλων 

συνθηκών για αποτελεσματική επικοινωνία. Προχωρώντας στον Πίνακα 26 

οδηγούμαστε σε κάποιες διαπιστώσεις. Αναφορικά στις μεταβλητές τις σχετικές με την 

Αποστολή, το Όραμα και τις Αξίες μπορούμε να πούμε ότι μικρότερη διαφορά στις 

απόψεις του προσωπικού με την άποψη της Διεύθυνσης σχετικά με τα θετικά της 

στοιχεία παρουσιάζεται στις σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού και στο ότι οι ηθικοί 

κανόνες έχουν περάσει στην οργανωσιακή κουλτούρα της Βιβλιοθήκης. Μάλιστα η 

άποψη της Διεύθυνσης για την απόδοση της σε αυτούς τους τομείς δεν είναι τόσο 

θετική ( κρίνει ότι είναι “καλή”) σε σχέση με την άποψη των δύο (Α και Γ) από τους  
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Πίνακας 25 Ομοφωνία Υπαλλήλων VS Άποψη Διεύθυνσης 

Αποστολή, Όραμα  

& Αξίες 

    Υποκίνηση & Υποστήριξη Προσωπικού Διοίκηση της Οργάνωσης, της Απόδοσης & της Αλλαγής Διαχείριση Σχέσεων 

 
Μ 
Ε 
Τ 
Α 
Β 
Λ 
Η 
Τ 
Ε 
Σ 

Α
πο
τε
λε
σμ
ατ
ικ
ή 
επ
ικ
οι
νω
νί
α 

Δι
ασ
φά
λι
ση

 δ
ια
φά
νε
ια
ς &

 η
θι
κή
ς 

Δι
αχ
εί
ρι
ση

 σ
υγ
κρ
ού
σε
ω
ν 
με

  χ
ρή
στ
ες

_ 
κα
τε
υθ
ύν
σε
ις

 

Συ
νε
χή
ς ε
νη
μέ
ρω

ση
 π
ρο
σω

πι
κο
ύ 

Υ
πο
στ
ήρ
ιξ
η 
πρ
οσ
ω
πι
κο
ύ 

_ 
πρ
αγ
μα
το
πο
ίη
ση

 υ
πο
χρ
εώ
σε
ω
ν,

 
κα
ι σ
τό
χω
ν 

 

Α
νά
πτ
υξ
η 
πρ
οσ
ω
πι
κο
ύ 

Π
ρο
ώ
θη
ση

 κ
ου
λτ
ού
ρα
ς δ
ημ
ιο
υρ
γι
κό
τη
τα
ς, 
κα
ιν
οτ
ομ
ία
ς 

 &
 β
ελ
τί
ω
ση
ς 

Υ
πο
κί
νη
ση

 π
ρο
σω

πι
κο
ύ 

(ε
πα
γγ
ελ
μα
τι
κή

 ε
νη
μέ
ρω

ση
 

Α
το
μι
κέ
ς 
αν
άγ
κε
ς 

&
 σ
υν
θή
κε
ς π

ρο
σω

πι
κο
ύ_

 σ
εβ
ασ
μό
ς &

 
εν
ασ
χό
λη
ση

 τη
ς δ
ιε
ύθ
υν
ση
ς 

Σχ
εδ
ια
σμ
ός

 &
 α
νά
πτ
υξ
η 
δι
οι
κη
τι
κώ

ν 
δι
αδ
ικ
ασ
ιώ
ν 
κα
ι  

ορ
γα
νω
τι
κώ

ν 
δο
μώ

ν 

Δι
αδ
ικ
ασ
ίε
ς _

 κ
ατ
αγ
ρα
φή

 

Δε
ίκ
τε
ς μ

έτ
ρη
ση
ς 
απ
όδ
οσ
ης

 _
Στ
ατ
ισ
τι
κά

 

Συ
στ
ήμ
ατ
α 
μέ
τρ
ησ
ης

 α
πό
δο
ση
ς 

Μ
ετ
ρή
σι
μο
ι σ
τό
χο
ι (
γε
νι
κά

) 

Συ
στ
ήμ
ατ
α 
ελ
έγ
χο
υ 

Ικ
αν
οπ
οί
ησ
η 
αν
αγ
κώ

ν 
&

 π
ρο
σδ
οκ
ιώ
ν 
ομ
άδ
ω
ν 

 σ
υμ
φε
ρό
ντ
ω
ν  

Μ
έτ
ρη
ση

 π
οι
ότ
ητ
ας

   

Π
λη
ρο
φο
ρι
ακ
ά 
Συ
στ
ήμ
ατ
α 

 Δ
ιο
ίκ
ησ
ης

 

Η
λε
κτ
ρο
νι
κή

 Δ
ιο
ίκ
ησ
η 

Στ
ρα
τη
γι
κό
ς σ

χε
δι
ασ
μό
ς ο

μά
δω

ν 
ερ
γα
σί
ας

 

Δι
αχ
εί
ρι
ση

 Α
λλ
αγ
ώ
ν 

Επ
ικ
οι
νω
νί
α 
αλ
λα
γώ
ν 

Κ
οι
νο
ί Σ
τό
χο
ι &

 σ
κο
πο
ί Β

/Θ
_ 
Ιδ
ρύ
μα
το
ς 

Π
ρο
ώ
θη
ση

, π
ρο
βο
λή

 κ
αι

 δ
ιά
δο
ση

 τω
ν 
πη
γώ
ν 

&
 

υπ
ηρ
εσ
ιώ
ν_

 ο
μά
δε
ς σ

υμ
φε
ρό
ντ
ω
ν  

Α - * ** ** * * * ** * **     *  -* * -- -  -* ** ** ** ** ** * -* ** * 

Β -* ** ** * * * ** * **     * -* * -- - -* ** ** ** ** ** * -* ** * 

Γ -* ** ** * * * ** * **    * -* * -- - -* ** ** ** ** ** * -* ** * 

Η * ** ** * * * ** * **    * -* * -- - -* ** ** ** ** ** * -* ** * 

** πολύ καλή * καλή - *μέτρια - ανεπαρκής -- καμία (δεν χρησιμοποιείται) 

 



 131

Πίνακας 26 Διαφωνία Υπαλλήλων VS Άποψη Διεύθυνσης 
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τρεις που την θεωρούν “πολύ καλή”. Σχετικά ακραίες απόψεις εμφανίζονται για 

τη διαχείριση των συγκρούσεων ανάμεσα στο προσωπικό από τη Διεύθυνση με 

την τελευταία να θεωρεί ότι είναι αποτελεσματική και τους δύο υπαλλήλους (Β 

και Γ) να θεωρούν ότι αποτελεί έναν τομέα που χρήζει βελτίωσης. Με πολύ 

όμορφο τρόπο θεωρεί ότι ξεπερνιούνται οι όποιες διαφορές ο Υπάλληλος Α. 

Διακύμανση εντοπίζεται σχετικά με την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης ανάμεσα στο προσωπικό και τη Διεύθυνση με τους δύο 

υπαλλήλους να κρίνουν ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια από τη Διεύθυνση 

(«μέτρια») , τον Υπάλληλο Γ να την κρίνει πολύ καλή και την ίδια τη Διεύθυνση 

να την κρίνει καλή. Αδυναμία εντοπίζεται τόσο από τη Διεύθυνση όσο και από 

τους δύο υπαλλήλους (Α και Γ) σχετικά με την αποτελεσματικότητα της 

επικοινωνίας των στρατηγικών στόχων της Υπηρεσίας τόσο στον εσωτερικό όσο 

και στον εξωτερικό πελάτη, με μόνο τον υπάλληλο Β να εμφανίζεται να μην έχει 

κάποια παράπονο θεωρώντας ότι έστω η αρχική ενημέρωση από τη Διεύθυνση 

υπήρχε πάντα. Ενώ η Διεύθυνση και ο Υπάλληλος Α εμφανίζονται να είναι 

ικανοποιημένοι με το πως έχουν περάσει η αποστολή, το όραμα και οι στόχοι της 

Βιβλιοθήκης, οι υπάλληλοι Β και Γ κρίνουν ότι θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη 

προσπάθεια σε αυτόν τον τομέα. Προχωρώντας στην ενότητα σχετικά με την 

Υποκίνηση και Υποστήριξη του προσωπικού ευχαριστημένοι εμφανίζονται τόσο 

οι υπάλληλοι όσο και η Διεύθυνση με την απόδοση της τελευταίας σχετικά με την 

ενθάρρυνση και υποστήριξη του προσωπικού να υποβάλει προτάσεις και ιδέες με 

τον υπάλληλο Γ να θεωρεί ότι θα βοηθούσε στο να γίνονται προτάσεις από 

περισσότερους υπαλλήλους εάν η υποστήριξη και η ενθάρρυνση ήταν 

μεγαλύτερη. Μεγάλες αποκλίσεις δεν υπάρχουν στις απόψεις του προσωπικού 

και τις Διεύθυνσης σχετικά με την επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού, 

όπου σε γενικές γραμμές όλοι εμφανίζονται ευχαριστημένοι. Θετική άποψη 
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(“καλή”) εκφράζουν σχετικά με την καθοδήγηση δια του παραδείγματος και την 

εξουσιοδότηση του προσωπικού τόσο η Διεύθυνση όσο και οι δύο υπάλληλοι (Α 

και Β) ενώ ο υπάλληλος Γ δεν εμφανίζεται να είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος. 

Αρνητική (“ανεπαρκής”) είναι η άποψη των δυο υπαλλήλων (Β και Γ) σχετικά με 

την υποκίνηση του προσωπικού για ενεργή συμμετοχή στην Υπηρεσία, ενώ 

ευχαριστημένοι δεν εμφανίζονται να είναι (“μέτρια”) τόσο η Διεύθυνση όσο και ο 

υπάλληλος Α. Ο τομέας που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και στον οποίο εμφανίζεται 

δυσαρεστημένος (“ανεπαρκής”) ο υπάλληλος Γ είναι αυτός της υποστήριξης του 

προσωπικού μέσω της καθοδήγησης, τομέας που οι άλλοι δυο υπάλληλοι 

εμφανίζονται πολύ ευχαριστημένοι (“πολύ καλή”) και τη Διεύθυνση να κρίνει 

την απόδοση της καλή. Η άποψη της Διεύθυνσης ότι κάνει ότι μπορεί για να δίνει 

το καλό παράδειγμα (“καλή”) βρίσκει σύμφωνο μόνο τον υπάλληλος Α. Όχι πολύ 

ευχαριστημένη εμφανίζεται να είναι η Διεύθυνση με το πώς και πόσο 

αναγνωρίζει και επιβραβεύει το προσωπικό , άποψη που βρίσκει σύμφωνους τους 

δύο υπαλλήλους (Β και Γ), ενώ ο υπάλληλος Α εμφανίζεται ευχαριστημένος, 

προσωπικά τουλάχιστον μιλώντας. Σημείο προς βελτίωση κρίνεται η απόδοση 

της Διεύθυνσης σχετικά με την παροχή κινήτρων και αντικινήτρων στο 

προσωπικό από τους υπαλλήλους Β και Γ (ανεπαρκής και μέτρια αντίστοιχα), σε 

αντίθεση με την προσωπική της εκτίμηση και σε συμφωνία με την άποψη του 

υπαλλήλου Α. Στον τομέα της Διοίκηση της Οργάνωσης, της Απόδοσης και της 

Αλλαγής η θετική άποψη της Διεύθυνσης για την ύπαρξη της λογικής υλοποίησης 

δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης με τη φιλοσοφία και πρακτική της Διοίκησης 

έργου καθώς και για την ανάπτυξη μετρήσιμων στόχων (στα πλαίσια των έργων) 

φέρνει σύμφωνους σε πολύ μεγάλο τους υπαλλήλους. Οι περιγραφές θέσεων 

εργασίας κρίνονται τόσο από τη Διεύθυνση όσο και από το προσωπικό ότι 

ανήκουν στα αδύνατα σημεία της Υπηρεσίας, ενώ για την προσαρμογή στις 
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αλλαγές η Διεύθυνση εμφανίζεται να είναι πιο αυστηρή με την 

αποτελεσματικότητα της σε αυτόν τον τομέα συγκριτικά με τους δυο υπαλλήλους 

(Β και Γ). Τέλος, στο τομέα της Διαχείρισης Σχέσεων η θετική άποψη της 

Διεύθυνσης σε σχέση με την δημόσια καταξίωση, το σεβασμό και την 

αναγνώριση της Βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών της συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό 

με την άποψη των υπαλλήλων, ενώ έρχεται σε αντίθεση με την άποψη των δυο 

υπαλλήλων (Α και Γ) αναφορικά με την ανάπτυξη και διατήρηση συνεργασιών 

και δικτύων και την τόνωση των σχέσεων εντός του Ιδρύματος.  

Η σημασία της ηγεσίας τονίζεται ιδιαίτερα στις εμπειρίες βιβλιοθηκών από την 

εφαρμογή του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας EFQM με το κριτήριο της ηγεσίας 

να έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα για την επίδοσή τους (Barrionuevo and Perez (2001); 

Melo and Pires (2008)). Η ηγεσία επίσης αποδεικνύεται να έχει, αν όχι την καλύτερη 

επίδοση, μια από τις καλύτερες σε σχέση με τα υπόλοιπα κριτήρια του μοντέλου 

(Herget and Hierl (2007); Truccolo et al. (2005); Stavridis and Tsimpoglou (2011)). 

Κοινά σημεία προς βελτίωση αποτελούν η εσωτερική επικοινωνία (Herget and Hierl 

2007), η διαχείριση της αλλαγής και ο καθορισμός κρίσιμων δεικτών απόδοσης τόσο 

σε ατομικό όσο και ομαδικό επίπεδο (Stavridis and Tsimpoglou 2011). Στα κοινά 

δυνατά σημεία εντοπίζεται η ευθυγράμμιση της Βιβλιοθήκης με την αποστολή και 

τους στόχους του Ιδρύματος, η ενθάρρυνση του προσωπικού για συμμετοχή σε 

σημαντικά έργα, εκπαιδευτικά προγράμματα, η ηλεκτρονική διοίκηση, η διεξαγωγή 

ερευνών ικανοποίησης χρηστών σε τακτά χρονικά διαστήματα (Stavridis and 

Tsimpoglou 2011). Συγκρίνοντας τα ευρήματα της παρούσας έρευνας (σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά της Ηγεσίας της Υ.ΒΙ.Π) με τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει 

ένας αποτελεσματικός ηγέτης, σε αυτά μπορούμε να συμπεριλάβουμε: την ηθική, την 

καινοτομία, τον σχεδιασμό και την οργάνωση, τη διαχείριση έργων, τη δημιουργία 

ομάδων, την ενθάρρυνση για συμμετοχή των υπαλλήλων (Quinn et al. 2007), την 
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ακεραιότητα, το να θέτει το καλό παράδειγμα, την κατανόηση, την ικανότητα καλού 

ακροατή, την αυτοβελτίωση (Hernon et al. 2008), την κουλτούρα συνεχής μάθησης 

και ανάπτυξης του προσωπικού (Creth 1995), το να εμπιστεύεται τους υφισταμένους 

του και να προκαλεί διαφορετικές απόψεις (Ershova 1998), την ανάπτυξη 

συνεργασιών και συμμαχιών (Riggs 1998). Τέλος, η αυτογνωσία και η αυτεπίγνωση 

αναφέρονται από τη βιβλιογραφία ως σημαντικά χαρακτηριστικά για την ηγεσία 

(Goleman (2000); Βαρδακώστα και Κωσταγιόλας (2006)), και η Διεύθυνση της 

Βιβλιοθήκης αποδεικνύεται ότι τα έχει σε μεγάλο βαθμό. 

 

Κεφάλαιο 5  

Συμπεράσματα και Προτάσεις 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι μια αναγνωρισμένη βιβλιοθήκη 

σε εθνικό επίπεδο, ανοικτή στην ευρύτερη κοινωνία και με ένα αρκετά αναπτυγμένο 

δίκτυο σχέσεων και συνεργασιών με σημαντικές ομάδες συμφερόντων. Παρόλα αυτά 

όπως προκύπτει η Διεύθυνση θα πρέπει να ενισχύσει τις σχέσεις και τα κανάλια 

επικοινωνίας με τις ομάδες συμφερόντων που βρίσκονται εντός του Ιδρύματος καθώς 

και την προώθηση, προβολή και διάδοση της Βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών της. 

Οι προσπάθειες που καταβάλλει η Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης για συνεχή βελτίωση 

της απόδοσης της βρίσκονται σε κοινή κατεύθυνση με το Ίδρυμα που τη στεγάζει και 

έχουν περάσει στην οργανωσιακή κουλτούρα της Υπηρεσίας. Τα αποτελέσματα από 

τις έρευνες αναγκών και ικανοποίησης των χρηστών της Βιβλιοθήκης έχουν 

δημιουργήσει προϋποθέσεις προς αξιοποίηση και διασύνδεση με τις στρατηγικές 

επιδιώξεις της Βιβλιοθήκης και σε συνδυασμό με την παροχή απομακρυσμένης 

πρόσβασης σε πηγές και υπηρεσίες και με την κουλτούρα καινοτομίας, βελτίωσης και 

ηθικής που υπάρχει στην Υπηρεσία ενισχύονται οι προσπάθειες για την παροχή 
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ποιοτικών υπηρεσιών. Η αυξανόμενη χρησιμοποίηση λογισμικών ανοικτού κώδικα19 

δεδομένης της μείωσης των προϋπολογισμών για τις βιβλιοθήκες αποτελεί μια ακόμη 

αξιόλογη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.  

Η ύπαρξη και η τεκμηρίωση πολιτικών και κανονισμών διασφαλίζει την εύρυθμη 

λειτουργία των διάφορων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης. Στα πλαίσια των έργων και 

της υλοποίησης τους αναπτύχθηκαν μετρήσιμοι στόχοι και δείκτες μέτρησης 

απόδοσης και κρατούνται στατιστικά για τις περισσότερες εργασίες της Βιβλιοθήκης. 

Παρόλα αυτά η ανάπτυξη και στοχοθέτηση κρίσιμων δεικτών απόδοσης, οι οποίοι να 

αποτελούν οδηγό για την αξιολόγηση και βελτίωση των στρατηγικών και των 

πρακτικών της Υ.ΒΙ.Π, δεν έχει ακόμη ωριμάσει και δεν έχει διεισδύσει σε όλο το 

εύρος της οργανωτικής της δομής. Έτσι κρίνεται σημαντική η συστηματοποίηση των 

μετρήσιμων στόχων ενώ υπογραμμίζεται η ανάγκη για ανάπτυξη συστημάτων 

μέτρησης απόδοσης (π.χ. ISO), επικαιροποίηση των περιγραφών θέσεων εργασίας, 

ενίσχυση του ελέγχου και της καταγραφής διαδικασιών.  

Το προσωπικό δείχνει έναν μεγάλο βαθμό αφοσίωσης και υπερηφάνειας για την 

Υπηρεσία. Μεγάλη έμφαση δίνεται από τη Διεύθυνση στην επιμόρφωση και 

εκπαίδευση του προσωπικού και προωθείται η ανάπτυξή του, ενώ ένα πνεύμα 

ομαδικότητας είναι διάχυτο στην Υπηρεσία. Μεγαλύτερη όμως έμφαση θα πρέπει να 

δοθεί στην αναγνώριση και επιβράβευση του προσωπικού και στη χρησιμοποίηση πιο 

αποτελεσματικών τεχνικών υποκίνησης του. Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών 

του προσωπικού της Βιβλιοθήκης και ο καλύτερος σχεδιασμός και προγραμματισμός 

των διαδικασιών επιμόρφωσης και ανάπτυξης του θα συνέβαλε στις προσπάθειες 

υποστήριξης, υποκίνησης και συνεχής επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού.  

                                                 
19 Λογισμικό ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιείται από την Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας http://www.lib.uom.gr/content/category/7/147/63/lang,iso8859-7/ 
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Ενώ τα κανάλια επικοινωνίας είναι ανοικτά, η Διεύθυνση είναι προσιτή και 

γενικότερα δεν υπάρχει μυστικοπάθεια στην Υπηρεσία, κρίνεται αναγκαία η 

συστηματοποίηση της επικοινωνίας τόσο με τον εσωτερικό όσο και με τον εξωτερικό 

πελάτη με σκοπό την παροχή ενιαίας, επίκαιρης και έγκαιρης πληροφόρησης. 

Απαραίτητη κρίνεται η διατύπωση οράματος για την Υπηρεσία και η επικοινωνία 

αυτού.  

Συνολικά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η Βιβλιοθήκη ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό 

τους στόχους που έχει θέσει στον Κανονισμό Λειτουργίας της.  

Στο Σχήμα  8 παρουσιάζεται συνοπτικά η επιρροή (θετική ή αρνητική) του Στυλ 

Ηγεσίας της Υ.ΒΙ.Π στη Βιβλιοθήκη και στο ευρύτερο περιβάλλον της. Στο Σχήμα 9 

παρουσιάζονται οι μεταβλητές σε σχέση με το προσωπικό που αποδείχτηκε ότι 

επηρεάζονται πιο πολύ (είτε θετικά είτε αρνητικά) από το στυλ ηγεσίας της 

Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης. 

 

Σχήμα 8 Επιρροή Στυλ Ηγεσίας Βιβλιοθήκης 

Μέσα από την προσπάθεια αξιολόγησης της απόδοσης της Ηγεσίας της Υ.ΒΙ.Π του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την αξιοποίηση του πρώτου κριτηρίου του EFQM για 

Στυλ Ηγεσίας 

επιρροή σε Προσωπικό 
Βιβλιοθήκης 

Εικόνα 
Βιβλιοθήκης 

Ίδρυμα Κοινωνία 

+ - + -

+  +  
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την Ηγεσία, το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM αποδεικνύεται ένα 

εργαλείο κατάλληλο για τις βιβλιοθήκες κάτι που επιβεβαιώνεται και από την 

 

Σχήμα 9 Επιρροή Στυλ Ηγεσίας Βιβλιοθήκης στο προσωπικό 

βιβλιογραφία (Πίνακας 3). Η συνειδητοποίηση του ρόλου της Ηγεσίας μιας 

ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης για συνεχή βελτίωση (kaizen), η αφύπνιση και ο 

προβληματισμός του προσωπικού για σημαντικά θέματα ηγεσίας και ποιότητας που 

αφορούν στην Υπηρεσία, ο εντοπισμός των περιοχών προς βελτίωση και η 

συνειδητοποίηση ότι η αποτίμηση σε μόνιμη βάση αποτελεί μια αναγκαιότητα 

αποτελούν μερικά από τα οφέλη αυτής της εμπειρίας. Πρόκληση σίγουρα αποτελεί 

ότι η Βιβλιοθήκη μπορεί να δει την απόδοσή της να βελτιώνεται μέσα από αυτή την 

εμπειρία και την αξιοποίηση των δεδομένων και αποτελεσμάτων που 

συγκεντρώθηκαν. Η παρούσα έρευνα αποτελεί ένα βήμα προς τη βελτίωση της 

ποιότητας της Βιβλιοθήκης μέσω της αποτελεσματικής Ηγεσίας. Η Υπηρεσία θα 

αποκτήσει μεγαλύτερα και ολοκληρωμένα οφέλη από την πλήρη εφαρμογή του 

Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM με απώτερο σκοπό της χρησιμοποίηση 

του μοντέλου EFQM ως τρόπου λειτουργίας σε μια προσπάθεια συνεχής αποτίμησης 

της προόδου της Υπηρεσίας και την παράλληλη καλλιέργεια μιας διαρκής ώθησης 

Στυλ Ηγεσίας 

Επικοινωνία 
Ενημέρωση 

Επιβράβευση 

Σεβασμός & 
Εμπιστοσύνη 

Υποκίνηση 

Αξιακό Πλαίσιο 
Διαχείριση συγκρούσεων 

Υποστήριξη 
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προς την αριστεία. Προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα; Η δέσμευση της 

Ηγεσίας και η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων ομάδων.  

Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες σήμερα βρίσκονται σε μια αβέβαιη θέση, μιας και οι 

πόροι απόκτησης και πρόσβασης πληροφοριών ελαττώνονται ενώ αυξάνονται οι 

δυνατότητες πρόσβασης σε διαθέσιμες πληροφορίες. Οι ηγέτες των ακαδημαϊκών 

βιβλιοθηκών δεν θα πρέπει ποτέ να σταματήσουν να προσπαθούν να αποδεικνύουν 

ότι οι βιβλιοθήκες τους έχουν τις προϋποθέσεις για να είναι η καρδιά των ιδρυμάτων. 

Αυτή η στάση θα ανοίξει ορίζοντες σε ευκαιρίες και λεωφόρους τις οποίες μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν για να αποδείξουν την αξία και την αποτελεσματικότητα των 

βιβλιοθηκών τους. Μια πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες των ακαδημαϊκών 

βιβλιοθηκών είναι η ισορροπία ή η διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στο παρόν 

(π.χ. παροχή υπηρεσιών στους τρέχοντες χρήστες) και το μέλλον (σχεδιασμός 

κατάλληλων υπηρεσιών και προϊόντων για τον μελλοντικό χρήστη). Η διασφάλιση 

αυτής της υγιούς ισορροπίας ανάμεσα στο παρόν και το μέλλον αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα θέματα για τους ηγέτες των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών σήμερα 

(Moropa 2010). 

Η αξιολόγηση αγκαλιάζει την αλλαγή και ενθαρρύνει τις βιβλιοθήκες για την 

αντιμετώπιση της αλλαγής ως μια θετική δύναμη. Μέσω του προγραμματισμού και 

της έρευνας, οι βιβλιοθηκονόμοι μπορούν να έχουν μια καλύτερη ιδέα για το μέλλον 

και μπορούν να το αντιμετωπίσουν με σχετικές, αποτελεσματικές και αποδοτικές 

υπηρεσίες και δραστηριότητες. Επιπλέον, μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες 

προκλήσεις και τις καινοτομίες, και οι βιβλιοθήκες θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν 

σημαντικό και θετικό ρόλο στην κοινωνία της πληροφορίας (Hernon and McLure 

(1990); Hernon and Altman (1996)).  
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Οι βιβλιοθήκες του μέλλοντος χρειάζονται πραγματικούς ηγέτες εάν θέλουν να 

ευημερήσουν και να αναπτυχθούν. Οι βιβλιοθηκονόμοι πρέπει να είναι ευέλικτοι στα 

πλαίσια των συνεχών αλλαγών στις ευκαιρίες και στις συνθήκες. Οι βιβλιοθηκονόμοι 

θα πρέπει να ασκούν τις υφιστάμενες δυνατότητες ηγεσίας που τους δίνονται και να 

καλλιεργούν την αξία της ομαδικής εργασίας. Δεν είναι όμως μόνο οι διευθυντές 

βιβλιοθηκών που έχουν ανάγκη από αυτές τις διοικητικές ικανότητες. Τα τελευταία 

χρόνια οι απαιτήσεις να έχει κάθε βιβλιοθηκονόμος διοικητική ικανότητα έγιναν 

μεγαλύτερες. Οι βιβλιοθήκες χρειάζονται μάνατζερ σε όλα τα επίπεδα έτσι ώστε να 

διαχειριστούν την αλλαγή που συμβαίνει στον κόσμο της πληροφόρησης. Οι 

βιβλιοθηκονόμοι που περιμένουν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο και να αναπτύξουν 

ηγετικές ικανότητες μέχρι κάποιος να τους δώσει μια τυπική ηγετική θέση, θα 

περιμένουν πολύ καιρό. Θα πρέπει να καταλάβει, να ενθαρρύνει και να βοηθήσει ο 

ένας τον άλλον.  

Αν και έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν τα 

χαρακτηριστικά και το στυλ διοίκησης των διευθυντών των ακαδημαϊκών 

βιβλιοθηκών, οι ρόλοι και οι υπευθυνότητες τους, το ηγετικό δυναμικό των 

βιβλιοθηκών και η εξέλιξη της σταδιοδρομίας του, εν τούτοις, υπάρχει ακόμη ανάγκη 

έρευνας του πεδίου των χαρακτηριστικών για τους ηγέτες των βιβλιοθηκών, κυρίως 

σε εθνικό επίπεδο. Πολλές πλευρές δεν έχουν καταγραφεί και περαιτέρω μελέτες και 

έρευνες είναι απαραίτητες. Τομείς που χρήζουν μελέτης αποτελούν οι επιπτώσεις των 

διαφορετικών στυλ ηγεσίας στην αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων και στην 

ικανοποίησή τους από την εργασία, ο καθορισμός του ποια στυλ ηγεσίας και ποια 

χαρακτηριστικά είναι τα πιο αποτελεσματικά και σε ποια  περιβάλλοντα. Οι 

άνθρωποι διαφέρουν μεταξύ τους. Ένας πραγματικός ηγέτης θα πρέπει να γνωρίζει 

αυτές τις διαφορές και να εργάζεται για την βελτιστοποίηση των ικανοτήτων και των 

προτιμήσεων του καθένα. Ένας πραγματικός ηγέτης κατανοεί ότι οι άνθρωποι 
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μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους και ταχύτητες και διαχειρίζεται το σύστημα 

ανάλογα. Η στρατολόγηση και διατήρηση προσωπικού υψηλής ποιότητας 

(προδιαγραφών) είναι μια συνεχής πρόκληση η οποία χρήζει ερευνητικής προσοχής. 

Μπορεί επίσης να είναι γόνιμο να μελετηθεί ο βαθμός στον οποίο οι πιθανοί 

υποψήφιοι για διευθυντική θέση έχουν αποκτήσει τα χαρακτηριστικά που θεωρούνται 

ως πιο σημαντικά για έναν ηγέτη βιβλιοθήκης. Τέλος, ίσως να πρέπει να υπάρξει μια 

πιο προσεκτική διερεύνηση του επιπέδου εκπαίδευσης των υπευθύνων βιβλιοθηκών 

(π.χ. πόσοι έχουν ένα μεταπτυχιακό τίτλο στη διοίκηση επιχειρήσεων).  

Θα πρέπει όλοι να αγκαλιάσουμε αυτό το θέμα της ηγεσίας με σοβαρότητα και 

συλλογισμό. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τους επαγγελματίες της πληροφόρησης 

να συμμετάσχουν σε έργα και προγράμματα τα οποία θα διερευνήσουν θέματα 

ηγεσίας καθώς και αναπτύξουν πόρους που θα διευκολύνουν την γαλούχηση της 

επόμενης γενιάς ηγετών για τις βιβλιοθήκες.  

Τα συμπεράσματα της διεξαγόμενης έρευνας συνοψίζονται στην αναφορά για τη 

Διεύθυνση της Υ.ΒΙ.Π που βρίσκεται στο Παράρτημα Δ. 
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Παράρτημα Α 
 
 
Ερωτηματολόγιο Συνέντευξης Διεύθυνσης Υ.ΒΙ.Π 

 

Αποστολή, Όραμα και Αξίες 

 

1. Έχετε αναπτύξει γραπτώς την αποστολή, το όραμα και τους στόχους για την 

Υπηρεσία σας; Με ποιο τρόπο έχουν αυτά διαμορφωθεί και αναπτυχθεί (π.χ. 

υπάρχει εμπλοκή των σημαντικών ομάδων συμφερόντων); Ποιες θεωρείτε ομάδες 

συμφερόντων για την Βιβλιοθήκη; 

2. Υπάρχει σαφώς διατυπωμένη στρατηγική και πολιτική της Υπηρεσίας; Έχετε 

συνδέσει την αποστολή και το όραμα της υπηρεσίας σας με στρατηγικούς 

(μακροπρόθεσμος και μεσοπρόθεσμούς) και επιχειρησιακούς (συγκεκριμένους 

και βραχυπρόθεσμους) στόχους και δράσεις; Θεωρείτε ότι έχει επιτευχθεί το 

προσδοκώμενο/ αναμενόμενο αποτέλεσμα από τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη 

της αποστολής και του οράματος; Τι ενέργειες έχουν γίνει;  

3. Ποιες συνθήκες κρίνετε απαραίτητες για την αποτελεσματική επικοινωνία; Με 

ποιο τρόπο τις έχετε εξασφαλίσει; Ποιο είναι το προσδοκώμενο αποτέλεσμα; Με 

ποιο τρόπο/ τρόπους  εξασφαλίζετε την ευρύτερη γνωστοποίηση της αποστολής, 

του οράματος, των αξιών, των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων στο 

προσωπικό της Βιβλιοθήκης και στις άλλες ομάδες συμφερόντων;  

4. Κρίνετε ότι έχετε αναπτύξει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού 

ανάμεσα σε εσάς και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης; Με ποιο τρόπο τις 

ενδυναμώνετε;  

5. Κρίνετε ότι οι συντελούμενες αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον της 

Βιβλιοθήκης καθιστούν την αναθεώρηση της αποστολής, του οράματος και των 

στόχων αναγκαία/ επιτακτική; Εσείς πως το έχετε διαχειριστεί; 

6. Υπάρχει κάποιο αξιακό πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας σας (ηθικοί κανόνες) 

που να αφορά τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό πελάτη; Πρόκειται 

για γραπτούς ή άγραφους νόμους; Με ποιο τρόπο διασφαλίζεται η διαφάνεια και 

η ηθική μέσω του αξιακού πλαισίου; Με ποιο τρόπο το αξιακό πλαίσιο συμβάλλει 

στην εξυπηρέτηση του «πελάτη»;  
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7. Υπάρχουν «συγκρούσεις συμφερόντων»; Αν ναι, που οφείλονται; Κυρίως σε 

ποιους τομείς (δυνητικές περιοχές) τις εντοπίζετε; Με ποιο τρόπο τις 

διαχειρίζεστε; Παρέχετε τις αναγκαίες κατευθύνσεις διαχείρισής τους στους 

υπαλλήλους;  

 

 

Διοίκηση της Οργάνωσης, της Απόδοσης και της Αλλαγής 

 

9. Με ποιο τρόπο έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί οι διοικητικές διαδικασίες και οι 

οργανωτικές δομές; Υπάρχει συμφωνία/ σύνδεση αυτών με τη στρατηγική, το 

σχεδιασμό, τις ανάγκες και προσδοκίες των ομάδων συμφερόντων; Υπάρχει 

κάποιο σύστημα για τη διοίκηση των διαδικασιών (π.χ. ISO);  

10. Όσον αφορά στις μορφές διοίκησης παρακαλούμε επιβεβαιώστε ή όχι την ύπαρξη 

οργανογράμματος και σαφώς διατυπωμένων περιγραφών θέσεων. Υπήρξαν 

προσπάθειες αλλαγής στη δομή και στην οργάνωση της Υπηρεσίας στο παρελθόν; 

Τι προβλέπετε για το μέλλον; (π.χ. νέες θέσεις, αρμοδιότητες, κ.ά.) 

11. Έχετε αναπτύξει μετρήσιμους στόχους στην Υπηρεσία σας; Εάν ναι, με ποιο 

τρόπο; Υπάρχει συμφωνία για αυτούς τους στόχους μεταξύ όλων των 

εμπλεκόμενων μερών; Εάν όχι, γιατί; Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει;  

12. Είναι η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των διαφορετικών 

ομάδων συμφερόντων μέσα στους στόχους σας και στα επιθυμητά αποτελέσματα; 

Πως τα διασφαλίζετε; Π.χ. έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο εργαλείο μέτρησης 

ποιότητας  (π.χ. ServQual, LibQual κ.ά.); Εάν ναι, πως το/ τα αξιοποιήσατε; 

13. Ποια πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (Management Information Systems 

M.I.S.) χρησιμοποιείτε στη Βιβλιοθήκη σας;  

14. Πως εξασφαλίζετε τη δυνατότητα ευρείας ηλεκτρονικής προσβασιμότητας σε 

πληροφορίες της υπηρεσίας σας (ηλεκτρονική διοίκηση); Υπάρχει ουσιαστική 

συσχέτιση της ηλεκτρονικής διοίκησης με τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς 

σκοπούς της Βιβλιοθήκης; Πως; 

15. Υπάρχει η λογική της υλοποίησης δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης με τη 

φιλοσοφία και πρακτική της Διοίκησης Έργου (project management); 

Δημιουργείτε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη διοίκηση έργων; Πως;  

Προωθείτε την ομαδικότητα; Με ποιο τρόπο;   
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16. Θα επιθυμούσατε να εφαρμόσετε σε μόνιμη βάση ένα σύστημα Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας όπως είναι το ΚΠΑ ή το πρότυπο Αριστείας EFQM; 

17. Έχετε αναπτύξει κάποιο σύστημα μετρήσιμων στρατηγικών και επιχειρησιακών 

στόχων και μέτρησης της απόδοσης του οργανισμού σας; (π.χ. Εξισορροπημένη 

Βαθμολόγηση, ISO 9001:2000). Ποιοι ήταν οι λόγοι της ανάπτυξής τους; Ποιά 

είναι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή τους; Εάν όχι, θα σας 

ενδιέφερε να αναπτύξετε και να εφαρμόσετε ένα τέτοιο σύστημα; Κρίνετε ότι 

είναι μελλοντική ή σημερινή ανάγκη; 

18. Οι αλλαγές που υλοποιούνται υπαγορεύονται από το εσωτερικό περιβάλλον της 

Υπηρεσίας ή από το εξωτερικό; Οι αλλαγές από ποιον προτείνονται και από ποιόν 

αποφασίζονται;. Γνωστοποιείτε ποια αλλαγή θα γίνει, με ποιο τρόπο, και τους 

λόγους που την υπαγορεύουν στους υπαλλήλους και σε όλες τις ομάδες 

συμφερόντων; Υπάρχει προσαρμογή; (τρόποι). Ορίζετε προτεραιότητες για τις 

απαραίτητες αλλαγές; Με ποιο κριτήριο; 

 

 

Υποκίνηση και Υποστήριξη του προσωπικού  

 

19. Θεωρείτε την καθοδήγηση δια του παραδείγματος σημαντική για την υποκίνηση 

και την υποστήριξη των υπαλλήλων; Πως αυτή υλοποιείται; Φροντίζετε η δράση 

να συμφωνεί με τους παγιωμένους στόχους και αξίες της Υπηρεσίας; Πως; 

20. Με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι θα πρέπει να κρατάτε τους υπαλλήλους συνεχώς 

ενημερωμένους για σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την Υπηρεσία; Για 

ποια θέματα πληροφορείται το προσωπικό; Στα πλαίσια μιας αλλαγής, και όχι 

μόνο, θεωρείτε ότι η αναπληροφόρηση αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο και 

βασική αρμοδιότητα σας; Με ποιο τρόπο παρέχετε στους υπαλλήλους τη σχετική 

αναπληροφόρηση;  

21. Υποστηρίζετε τους υπαλλήλους για την πραγματοποίηση των υποχρεώσεων τους, 

των σχεδίων και των στόχων τους; Πως; Θεωρείτε ότι η υποστήριξη των 

εργαζομένων συμβάλλει στην αποτελεσματική επίτευξη των συνολικών στόχων 

της Υπηρεσίας; Ως ποιο σημείο τους εξουσιοδοτείτε και τους αναθέτετε ευθύνες;  

22. Προωθείτε μια κουλτούρα δημιουργικότητας, καινοτομίας και βελτίωσης; Πως 

και γιατί; Με ποιο τρόπο ενθαρρύνετε και υποστηρίζετε τους υπαλλήλους να 

κάνουν προτάσεις για καινοτομίες και βελτιώσεις;  
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23. Αναγνωρίζετε και επιβραβεύετε τις προσπάθειες των ομάδων και των ατόμων; 

Πως; Γιατί το θεωρείται σημαντικό; Τι προσδοκάτε από αυτό;   

24. Θεωρείται ότι είναι υποχρέωση της διεύθυνσης να σέβεται και να ασχολείται 

σοβαρά με τις ατομικές ανάγκες και συνθήκες των υπαλλήλων της; Ποια είναι τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα;  

 

 

Διαχείριση Σχέσεων  

 

25. Προσδιορίστε ποιες είναι οι δημόσιες πολιτικές που επηρεάζουν τη λειτουργία 

της Βιβλιοθήκης; 

26. Συμμετέχετε σε κάποια όργανα, επιτροπές, συνελεύσεις, κ.ά. τόσο εντός όσο και 

εκτός του Πανεπιστημίου;  Ποιος είναι ρόλος σας σε αυτά; 

27. Με ποιο τρόπο διατηρείτε προγραμματισμένες/ τακτικές και απρογραμμάτιστες 

επαφές με τις ομάδες συμφερόντων στο κατάλληλο εκτελεστικό και νομοθετικό 

πεδίο; Με ποιο τρόπο αναπτύσσετε και διατηρείτε συνεργασίες και δίκτυα με 

σημαντικές ομάδες συμφερόντων, άλλες βιβλιοθήκες, φορείς, μη κυβερνητικούς 

οργανισμούς, κ.ά.;  

28. Πως διασφαλίζετε ότι οι στόχοι και οι σκοποί της Βιβλιοθήκης συμβαδίζουν με 

τους στόχους και τους σκοπούς του Ιδρύματος; Πως διασφαλίζετε ότι η 

Βιβλιοθήκη συνδέεται με πράγματα που έχουν αξία για το Ίδρυμα; Η Βιβλιοθήκη 

υπάρχει στους στόχους Ιδρύματος; 

29. Ποιοι συμμετέχουν και πως στη θέσπιση των στόχων, εκροών και 

αποτελεσμάτων, καθώς και στην ανάπτυξη του συστήματος διοίκησης της 

οργάνωσης, πέραν του προσωπικού της Βιβλιοθήκης;  

30. Με ποιο τρόπο επιδιώκεται τη δημόσια καταξίωση, το σεβασμό και την 

αναγνώριση της οργάνωσης και των υπηρεσιών της; Προωθείτε, προβάλετε και 

διαδίδετε τις πηγές και τις υπηρεσίες σας σε σχέση με τις ομάδες συμφερόντων 

(προϊόν και υπηρεσία που αποτελούν στόχο); 
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Ερωτηματολόγιο Συνέντευξης Προσωπικού Υ.ΒΙ.Π 
 

Αποστολή, Όραμα και Αξίες 

 

1.  Υπάρχουν σαφώς διατυπωμένοι η αποστολή, το όραμα και οι στόχοι για την 

Υπηρεσία σας; Με ποιο τρόπο έχουν κοινοποιηθεί και έχουν φτάσει στο 

προσωπικό της Βιβλιοθήκης καθώς και στις άλλες ομάδες συμφερόντων 

(ενέργειες Διεύθυνσης); Ποιες θεωρείτε ομάδες συμφερόντων για την Υπηρεσία 

σας; Ποιες ενέργειες έχουν γίνει από τη Διεύθυνση για να επιτευχθεί το 

προσδοκώμενο/ αναμενόμενο αποτέλεσμα από τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη 

της αποστολής και του οράματος; 

2.  Κρίνετε ότι δημιουργούνται από τη Διεύθυνση οι κατάλληλες συνθήκες για 

αποτελεσματική επικοινωνία; Αιτιολογήστε. Πιστεύετε ότι το προσωπικό είναι 

ενήμερο για τους στρατηγικούς και επιχειρηματικούς στόχους της Βιβλιοθήκης; 

Με ποιο τρόπο γνωστοποιούνται από τη Διεύθυνση οι στρατηγικοί και 

επιχειρηματικοί στόχοι τόσο στο προσωπικό όσο και στις άλλες ομάδες 

συμφερόντων; 

3.  Κρίνετε ότι έχουν αναπτυχθεί από τη Διεύθυνση σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης 

και σεβασμού ανάμεσα στο προσωπικό και στην ίδια; Σε ποιες ενέργειες 

προβαίνει η Διεύθυνση για την ενδυνάμωσή τους; 

4.  Ποιες είναι οι ενέργειες που έχουν γίνει από τη Διεύθυνση για την ανάπτυξη ενός 

αξιακού πλαισίου (ηθικοί κανόνες) λειτουργίας της Υπηρεσίας σας αναφορικά 

τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό πελάτη; Πρόκειται για γραπτούς ή 

άγραφους νόμους; Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι διασφαλίζεται από τη Διεύθυνση 

η διαφάνεια και η ηθική μέσω του αξιακού πλαισίου; Με ποιο τρόπο πιστεύετε 

ότι το αξιακό πλαίσιο συμβάλλει στην εξυπηρέτηση του «πελάτη»; 

5.  Πιστεύετε ότι υπάρχουν «συγκρούσεις συμφερόντων» στην υπηρεσία σας; Αν ναι, 

που οφείλονται; Κυρίως σε ποιους τομείς (δυνητικές περιοχές) τις εντοπίζετε; Με 

ποιο τρόπο τις διαχειρίζεστε και ως ποιο σημείο; Παρέχονται από τη Διεύθυνση οι 

αναγκαίες κατευθύνσεις διαχείρισής τους στους υπαλλήλους;  
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Διοίκηση της Οργάνωσης, της Απόδοσης και της Αλλαγής 

 

6. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με το πώς έχουν σχεδιαστεί και το πώς 

εφαρμόζονται οι διοικητικές διαδικασίες και οι οργανωτικές δομές; Πως 

αντιλαμβάνεστε τον εαυτό σας μέσα σε αυτές; Θεωρείτε ότι έχουν γίνει οι 

απαραίτητες ενέργειες από τη Διεύθυνση για να γίνουν τόσο οι διοικητικές 

διαδικασίες όσο και οι οργανωτικές δομές ξεκάθαρες στο προσωπικό; Γίνεται 

καταγραφή διαδικασιών; Με ποιο τρόπο; 

7. Υπάρχουν σαφώς διατυπωμένες οι περιγραφές θέσεων εργασίας για το 

προσωπικό της Βιβλιοθήκης; Είναι ξεκάθαρα ο ρόλος θέσης σας, οι σχέσεις 

αναφοράς, οι απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες και οι αρμοδιότητες σας; 

8.  Έχουν αναπτυχθεί μετρήσιμοι στόχοι στην υπηρεσία σας; Εάν ναι, πως αυτοί 

μετριούνται; Ποιες είναι οι ενέργειες της Διεύθυνσης για να γίνεται ξεκάθαρος 

στο προσωπικό ο αναμενόμενος βαθμός απόδοσής του; Σας ζητούνται στατιστικά 

στοιχεία για την εργασία σας (δείκτες μέτρησης απόδοσης); Εάν όχι, γιατί; 

Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει; 

9. Θεωρείτε ότι είναι η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των 

διαφορετικών ομάδων συμφερόντων μέσα στους στόχους και στα επιθυμητά 

αποτελέσματα της Υπηρεσίας σας; Με ποιες ενέργειες αυτά διασφαλίζονται από 

τη Διεύθυνση; Π.χ. έχουν γίνει έρευνες ικανοποίησης χρηστών; έχει 

χρησιμοποιηθεί κάποιο εργαλείο μέτρησης ποιότητας  (π.χ. ServQual, LibQual 

κ.ά.); Γνωρίζετε εάν έχουν αξιοποιηθεί τα αποτελέσματα και πως έχει γίνει αυτό; 

10. Ποια πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (Management Information System 

M.I.S.) χρησιμοποιείτε στη Βιβλιοθήκη σας;  

11. Πως εξασφαλίζεται η δυνατότητα ευρείας ηλεκτρονικής προσβασιμότητας σε 

πληροφορίες του οργανισμού σας (ηλεκτρονική διοίκηση);  

12. Υπάρχει η λογική της υλοποίησης δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης με τη 

φιλοσοφία και πρακτική της Διοίκησης Έργου (project management); Με ποιες 

ενέργειες δημιουργεί η Διεύθυνση τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη διοίκηση 

έργων; Με ποιους τρόπους προωθεί και ενθαρρύνει το στρατηγικό σχεδιασμό 

ομάδων εργασίας;  
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13. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με α) την εφαρμογή σε μόνιμη βάση ενός 

συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας όπως είναι το ΚΠΑ ή το πρότυπο 

Αριστείας EFQM , β) την ανάπτυξη ενός συστήματος μετρήσιμων στρατηγικών 

και επιχειρησιακών στόχων και μέτρησης της απόδοσης της υπηρεσίας σας (π.χ. 

Εξισορροπημένη Βαθμολόγηση, ISO 9001:2000).; Ποια είναι τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα (επιπτώσεις) από την εφαρμογή ενός τέτοιου πλαισίου; Κρίνετε ότι 

είναι μελλοντική ή σημερινή ανάγκη; 

14. Οι αλλαγές που υλοποιούνται υπαγορεύονται από το εσωτερικό περιβάλλον της 

υπηρεσίας ή από το εξωτερικό; Γνωστοποιείται από τη Διεύθυνση ποια αλλαγή 

θα γίνει, με ποιο τρόπο, και τους λόγους που την υπαγορεύουν στους υπαλλήλους 

και σε όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων; Ποιες είναι οι ενέργειες της Διεύθυνσης; 

Υπάρχει προσαρμογή; (τρόποι).  

 

Υποκίνηση και Υποστήριξη του προσωπικού 

 

15. Πιστεύετε ότι το προσωπικό της Βιβλιοθήκης υποκινείται έτσι ώστε να 

συνεισφέρει ενεργά στην Υπηρεσία; Εάν ναι, ποιες είναι οι ενέργειες της 

Διεύθυνσης; Εάν, όχι εξηγήστε. Θεωρείτε την καθοδήγηση δια του 

παραδείγματος σημαντική για την υποκίνηση και την υποστήριξη των 

εργαζομένων; Πως αυτή υλοποιείται στην Υπηρεσία σας; Ποια πιστεύετε ότι είναι 

η συμβολή της Διεύθυνσης για τη δημιουργία ενός πρότυπου ρόλου;  

16. Με ποιες ενέργειες η Διεύθυνση κρατά το προσωπικό συνεχώς ενημερωμένο για 

σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την Υπηρεσία; Για ποια θέματα 

ενημερώνεται το προσωπικό; Στα πλαίσια μιας αλλαγής, και όχι μόνο, θεωρείτε 

ότι η αναπληροφόρηση αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο και βασική 

αρμοδιότητα της Διεύθυνσης; Με ποιο τρόπο παρέχεται από τη Διεύθυνση στους 

υπαλλήλους η σχετική αναπληροφόρηση;  

17. Οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης έχουν την υποστήριξη της Διεύθυνσης για την 

πραγματοποίηση των υποχρεώσεων, των σχεδίων και των στόχων τους; Με 

ποιους τρόπους γίνεται αυτό; Θεωρείτε ότι η υποστήριξη των υπαλλήλων 

συμβάλλει στην αποτελεσματική επίτευξη των συνολικών στόχων της Υπηρεσίας; 

Πιστεύετε ότι δίνονται οι κατάλληλες επεξηγήσεις και η απαραίτητη καθοδήγηση 

από τη Διεύθυνση για την εκτέλεση μιας εργασίας ή την υλοποίηση ενός έργου; 
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Πως αυτό υλοποιείται; Ως ποιο σημείο δίνεται η εξουσιοδότηση στο προσωπικό 

και του ανατίθενται ευθύνες;  

18. Με ποιες ενέργειες προωθείται από τη Διεύθυνση μια κουλτούρα 

δημιουργικότητας, καινοτομίας και βελτίωσης; Πως η Διεύθυνση ενθαρρύνει και 

υποστηρίζει το προσωπικό να κάνει προτάσεις για καινοτομίες και βελτιώσεις; 

19.  Με ποιους τρόπους αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται οι προσπάθειες των 

ομάδων και των ατόμων από τη Διεύθυνση; Που θεωρείτε ότι συμβάλει αυτό; 

(προσδοκώμενα αποτελέσματα προσωπικού). 

20. Θεωρείτε ότι είναι υποχρέωση της Διεύθυνσης να σέβεται και να ασχολείται 

σοβαρά με τις ατομικές ανάγκες και συνθήκες των υπαλλήλων της; Το κάνει; Με 

ποιο τρόπο; Που συμβάλλει/ ή θα συνέβαλε αυτό κατά τη γνώμη σας;  

 

 

Διαχείριση Σχέσεων  

 

21. Θεωρείτε ότι η Διεύθυνση αναπτύσσει αποτελεσματικά σχέσεις/ συνεργασίες και 

δίκτυα τόσο εντός όσο και εκτός του Πανεπιστημίου; Με ποιο τρόπο πιστεύετε 

ότι αναπτύσσονται και διατηρούνται από τη Διεύθυνση συνεργασίες και δίκτυα με 

σημαντικές ομάδες συμφερόντων, άλλες βιβλιοθήκες, φορείς,  μη κυβερνητικούς 

οργανισμούς, κ.ά.  

22. Πως πιστεύετε ότι διασφαλίζεται από τη Διεύθυνση ότι οι στόχοι και οι σκοποί 

της συμβαδίζουν με τους στόχους και τους σκοπούς του Ιδρύματος; Πως 

διασφαλίζεται ότι η Βιβλιοθήκη συνδέεται με πράγματα που έχουν αξία για το 

Ίδρυμα; Πιστεύετε ότι η Βιβλιοθήκη υπάρχει στους στόχους Ιδρύματος; Υπάρχει 

κοινή κατεύθυνση; 

23. Επιδιώκεται από τη Διεύθυνση η δημόσια καταξίωση, ο σεβασμός και η 

αναγνώριση της Βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών της; Ποιες ενέργειες έχουν γίνει 

από τη Διεύθυνσης προς αυτή την κατεύθυνση; Πιστεύετε ότι έχει αναπτυχθεί μια 

λογική προώθησης, προβολής και διάδοσης των πηγών και των υπηρεσιών της 

Βιβλιοθήκης σε σχέση με τις ομάδες συμφερόντων (προϊόν και υπηρεσία που 

αποτελούν στόχο); Με ποιους τρόπους;  
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Παράρτημα Β 
 

 
 

Ιστορικό Αξιολόγησης της Βιβλιοθήκης, των πηγών και των υπηρεσιών της20 
 

Χρονικό 
διάστημα 

Αντικείμενο 
Έρευνας  

Εργαλείο/ 
Μέθοδος 

Πληθυσμός 
έρευνας/ δείγμα 

Τίτλος 

1-30 Ιουνίου 
1997 

Βιβλιοθήκη Συνέντευξη 
 
ICAP A.E. 

Μέλη 
Πανεπιστημιακής 
Κοινότητας και 
εξωτερικοί 
χρήστες 

Έρευνα για τις ανάγκες των 
χρηστών της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Ιανουάριος 
1999- 
Σεπτέμβριος 
2000 

Συλλογών 
περιοδικών 

Conspectus 
και Course 
Analysis 

 Αποτελέσματα της εφαρμογής 
της μεθόδου Conspectus στις 
συλλογές περιοδικών 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών 

Ιανουάριος 
2005 – 
Ιούνιος 2006 

Υπηρεσία 
Ηλεκτρονικής 
Πληροφόρησης 
«e – ρώτηση» 

Ερωτηματολόγιο Χρήστες Έρευνα Ικανοποίησης 
Χρηστών από την Υπηρεσία 
Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης 
της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Ιανουάριος 
2007 – 
Αύγουστος 
2008 

Πύλη Θεματικής 
Αναζήτησης 
«Θύρα» 

 Χρήστες Αξιολόγησης της θεματικής 
πύλης της βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Θύρα 

24 - 28 
Μαϊου 2008 

Βιβλιοθήκη  
 
Περιλαμβάνει: 
έρευνα αναγκών 
χρηστών, έρευνα 
ικανοποίησης 
χρηστών 
 

LibQUAL+™  
(ServQual)  
 
Καπα Research 

Χρήστες 
Έρευνα για τη Βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
 

11 Μαρτίου 
– 5 Ιουνίου 
2008 
 
 

Ηλεκτρονικές 
Πηγές 
Πληροφόρησης 
(Βάσεις 
Δεδομένων, 
Ηλεκτρονικά 
Περιοδικά) 

Mines for 
Libraries +™ 
(ARL) 

Χρήστες 
 

MINES FOR LIBRARIES™  
Μετρώντας τον αντίκτυπο των 
Ηλεκτρονικών Πηγών 
Πληροφόρησης 

2008 Υπηρεσία 
Διαδανεισμού 
(smILLe) 

- Ερωτηματολόγιο 
(ηλεκτρονικό & 
έντυπο) 
- Συνέντευξη 

 
 

Προσωπικό & 
Χρήστες   

Ποιοτική και ποσοτική 
αξιολόγηση του ηλεκτρονικού 
συστήματος Διαδανεισμού  
(smILLe) 

Ιούλιος 2000 
– 
Δεκέμβριος 
2008 

Υπηρεσίας 
Πληροφοριακής 
Παιδείας 

Ερωτηματολόγιο 
 

Προπτυχιακοί & 
Μεταπτυχιακοί 
φοιτητές 
Πανεπιστημίου 

Πληροφοριακή Παιδεία και 
Ελληνική Ανώτατη 
Εκπαίδευση: Η Περίπτωση 
του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας 

 
 
Σημείωση: Με τον όρο «Χρήστες Βιβλιοθήκης» εννοούνται όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής 
Κοινότητας (προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, διδακτικό προσωπικό, διοικητικό 
προσωπικό, κ.ά. ), οι εξωτερικοί χρήστες καθώς και οι επισκέπτες της Βιβλιοθήκης 

                                                 
20 Τα στοιχεία βασίστηκαν στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης http://www.lib.uom.gr/ 
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Αποτίμηση της Βιβλιοθήκης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Υποβολή Στατιστικών 
Στοιχείων στη ΜΟΠΑΒ 
(2002 – 2010) 

Απολογισμοί Βιβλιοθήκης 
(1989 – 2010)  
 

Ετήσιες εκθέσεις της 
Διοίκησης της 
Βιβλιοθήκης 

Ετήσιες εκθέσεις 
του προσωπικού 
της Βιβλιοθήκης 

Ετήσιες εκθέσεις των 
Τμημάτων της 
Βιβλιοθήκης 
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Παράρτημα Γ 

 

Πρόταση Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης για αλλαγή οργανωτικής δομής Υ.ΒΙ.Π 

(05/01/2010) 

 

 

ΠΡΟΪΣΤ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & 
ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΧΡΗΣΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Γραφείο 
Υποστήριξης 
Χρηστών 

Παράρτημα 
Νάουσας 

Παράρτημα 
Έδεσσας 

Παράρτημα 
Πειραματικού 

Σχολείου ΠΑΜΑΚ 

Γραφείο 
Βιβλιοθηκονομικής 
Επεξεργασίας Υλικού

Γραφείο Ιστορικού 
Αρχείου του 

Πανεπιστημίου 

Γραφείο Ψηφιακής 
Βιβλιοθήκης 

Γραφείο 
Τεχνολογιών  

Πληροφόρησης & 
Μηχανογράφησης 

Γραφείο 
Υποστήριξης της 
Εκπαίδευσης 

Γραφείο 
Προσκτήσεων και 

Συνδρομών 

Γραφείο 
Γραμματείας και 

Δημοσίων 
Σχέσεων 
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Παράρτημα Δ 
 
 

 

 

ΗΓΕΣΙΑ 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 
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Η παρούσα αναφορά συντάσσεται στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας με τίτλο: 

Ηγεσία και Ποιότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες : Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η αξιολόγηση της Ηγεσίας της Βιβλιοθήκης 

βασίστηκε στην συνέντευξη της Προϊσταμένης Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης καθώς 

και σε συνεντεύξεις υπαλλήλων της Υπηρεσίας. Στην παρούσα αναφορά 

παρουσιάζονται τα πλέον σημαντικά ευρήματα της διεξαγόμενης έρευνας και στις 

τέσσερις υπό εξέταση ενότητες (Αποστολή, Όραμα & Αξίες, Διοίκηση της Οργάνωσης, 

της Απόδοσης και της Αλλαγής, Υποκίνηση και Υποστήριξη του προσωπικού, 

Διαχείριση Σχέσεων) είτε αυτά αφορούν «Δυνατά Σημεία» είτε αφορούν «Σημεία 

προς Βελτίωση». 
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1. Δυνατά Σημεία 

 

Αποστολή, Όραμα και Αξίες 

• Καθιέρωση αξιακού πλαισίου (ηθικών κανόνων) στην οργανωσιακή 

κουλτούρα 

• Διασφάλιση Διαφάνειας και Ηθικής μέσω του αξιακού πλαισίου 

• Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού 

 

Διοίκηση της Οργάνωσης, της Απόδοσης και της Αλλαγής 

• Εξασφάλιση της δυνατότητας της ευρείας ηλεκτρονικής προσβασιμότητας σε 

πληροφορίες, πηγές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και 

ουσιαστική συσχέτιση της ηλεκτρονικής διοίκησης με τους στρατηγικούς και 

επιχειρησιακούς της σκοπούς  

• Υιοθέτηση της λογικής της υλοποίησης δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης με 

τη φιλοσοφία και πρακτική της Διοίκησης Έργου (project management) 

• Προώθηση του στρατηγικού σχεδιασμού ομάδων εργασίας 

• Εκτεταμένη χρήση πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης τόσο για τον 

εσωτερικό όσο και για τον εξωτερικό πελάτη 

• Συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της απόδοσης μέσω ερευνών μέτρησης της 

απόδοσης και βαθμού ικανοποίησης των χρηστών 

• Θετική στάση (δέσμευση) της ηγεσίας στις αρχές της αριστείας και την 

εφαρμογή σε μόνη βάση ενός συστήματος ΔΟΠ  (π.χ. EFQM)  

• Προσανατολισμός στόχων στην ικανοποίηση των αναγκών και των 

προσδοκιών των ομάδων συμφερόντων 
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Υποκίνηση και υποστήριξη του προσωπικού  

• Ενθάρρυνση τη συμμετοχής του προσωπικού σε δραστηριότητες βελτίωσης, 

σε σημαντικά έργα και εκπαιδευτικά/ επιμορφωτικά προγράμματα  

• Προώθηση κουλτούρας δημιουργικότητας, καινοτομίας και βελτίωσης – 

ενθάρρυνση των υπαλλήλων να κάνουν προτάσεις για καινοτομίες και 

βελτιώσεις 

• Σεβασμός και ενασχόληση με τις ατομικές ανάγκες και συνθήκες των 

υπαλλήλων 

 

Διαχείριση σχέσεων  

• Η Βιβλιοθήκη ευθυγραμμίζεται με την αποστολή, τους στόχους και τους 

σκοπούς του Ιδρύματος διασφαλίζοντας κοινή κατεύθυνσης με αυτό 

• Η Βιβλιοθήκη είναι στους στόχους του Ιδρύματος 

• Ανάπτυξη και διατήρηση συνεργασιών και δικτύων με σημαντικές ομάδες 

συμφερόντων, άλλες βιβλιοθήκες, φορείς, κλπ μέσα από συμμετοχή σε 

όργανα, επιτροπές, συνελεύσεις, συνέδρια και  οργάνωση εκδηλώσεων, 

συνεργατικές προσπάθειες, κλπ 

• Επίτευξη δημόσιας καταξίωσης, σεβασμού και αναγνώρισης της Βιβλιοθήκης 

και των υπηρεσιών της 

 

2.  Σημεία προς Βελτίωση 

Αποστολή, Όραμα και Αξίες 

• Διατύπωση οράματος 

• Ενίσχυση της επικοινωνίας και γνωστοποίησης της αποστολής, του οράματος 

και των στόχων 
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• Σαφέστερη και συστηματικότερη επικοινωνία στρατηγικών στόχων 

 

Διοίκηση της Οργάνωσης, της Απόδοσης και της Αλλαγής 

• Τροποποίηση των οργανωτικών δομών (οργανόγραμμα) 

• Επικαιροποίηση των περιγραφών θέσεων εργασίας 

• Καταγραφή διαδικασιών σχετικών με τις καθημερινές δραστηριότητες 

• Ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης απόδοσης / μετρήσιμων στόχων - 

Διασαφήνιση του αναμενόμενου βαθμού απόδοσης 

• Ενίσχυση και συστηματοποίηση του ελέγχου  

• Ωρίμανση του συστήματος Διαχείρισης Αλλαγών 

 

Υποκίνηση και υποστήριξη του προσωπικού  

• Συστηματοποίηση της συνεχής ενημέρωσης του προσωπικού 

• Ενίσχυση της αναγνώρισης και της επιβράβευσης του προσωπικού (τόσο σε 

προσωπικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο) – παροχή κινήτρων και αντικινήτρων 

• Ενίσχυση της υποκίνησης του προσωπικού 

 

Διαχείριση σχέσεων  

• Ενίσχυση της προώθησης, προβολής και διάδοσης της Βιβλιοθήκης και των 

υπηρεσιών της 

• Ενίσχυση των σχέσεων εντός του Πανεπιστημίου 

 


