
ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο γηα ηε Γηαρείξηζε Αλζξωπίλωλ Πόξωλ 

ζηηο Γεκόζηεο Βηβιηνζήθεο 

 

Βαζηιαθάθε Δπγελία θαη Υαιεπιίνγινπ Άξηεκηο 

 

Διζαγωγή 
Οη επηηαγέο ηεο λέαο νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο απαηηνχλ επειημία 

κνξθψλ θαη δνκψλ, επηβάιινληαο ζε Οξγαληζκνχο, δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο, ηελ πινπνίεζε θαη 

εθαξκνγή ηξαηεγηθψλ ρεδηαζκψλ ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο, δηαδηθαζίεο, ηνλ πιηθφ εμνπιηζκφ, 

θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο. Οη ζπγγξαθείο ζην παξφλ άξζξν, ζθνπφ έρνπλ λα δηακνξθψζνπλ 

θαη λα πξνηείλνπλ έλα Πξφηππν - Οδεγφ, απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ηξαηεγηθνχ 

ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (ΓΑΠ) κηαο Γεκφζηαο Βηβιηνζήθεο (εθεμήο ΓΒ). 

Αξρηθά ζα γίλεη αλαθνξά ζην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη θαη θαζνξίδεη ηνλ ζθνπφ, ηελ 

απνζηνιή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ΓΒ. Δλ ζπλερεία, ζα θαηαγξαθνχλ θαη ζα αμηνινγεζνχλ νη 

εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην επξχηεξν θαη εγγχηεξν πεξηβάιινλ 

ιεηηνπξγίαο ησλ ΓΒ θαη ζα επηρεηξεζεί ε πξαγκαηνπνίεζε αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΓΒ, κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο S.W.O.T. θνπφο ηνπ 

άξζξνπ είλαη ε αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (Γ.Α.Π.), κε έκθαζε ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ ησλ Γεκφζησλ Βηβιηνζεθψλ. 

 

Νομοθεηικό Πλαίζιο Λειηοςπγίαρ ηων Δλληνικών Γημόζιων Βιβλιοθηκών 

Οη ΓΒ είλαη Ννκηθά Πξφζσπα Γεκφζηνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.). Σν 2003 δεκνζηεχηεθε Νφκνο ζε δχν 

ηεχρε: ην πξψην ηεχρνο, ππ’ αξηζκφλ 3149 αξ. θχιινπ 141 (10 Ινπλίνπ 2003) θαη ην δεχηεξν, ππ’ 

αξηζκφλ 1173 θχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο (20 Απγνχζηνπ 2003), αληίζηνηρα. 

 Σα ηδηαίηεξα άξζξα ηνπ λφκνπ 3149/2003 πνπ αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην Β΄ θαζνξίδνπλ: 

α) ηελ Ίδξπζε θαη ηνλ Σθνπό ηεο Γεκόζηαο Βηβιηνζήθεο, β) ηε Γηνίθεζε, ηηο Αξκνδηόηεηεο Οξγάλσλ 

ησλ Βηβιηνζεθώλ, γ) ηνπο Πόξνπο – ηε Σηέγαζε, δ) ην Γεληθό Σπκβνύιην Βηβιηνζεθώλ, ε) ηελ Δληαία 

Οξγάλσζε Γεκνηηθώλ θαη άιισλ Βηβιηνζεθώλ. ην Γεχηεξν Σεχρνο ηνπ Νφκνπ, ζην θχιιν 1173 

ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ ΓΒ.  

Ο «Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο Γεκφζησλ Βηβιηνζεθψλ» παξέρεη κηα ζεηξά απφ νδεγίεο πνπ 

αθνξνχλ: α) ζηελ Οπγάνωζη ηος Υλικού, β) ζηε Γιασείπιζη Υλικού, γ) ζηελ Παποσή Υπηπεζιών 

απφ ηηο Βηβιηνζήθεο, δ) ζηε Λειηοςπγία Βιβλιοθηκών, ε) ζηηο Σςνεπγαζίερ κε ινηπά Ιδξχκαηα 

Πιεξνθφξεζεο, ζη) ζην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ησλ Γημόζιων Κένηπων Πληποθόπηζηρ θαη ησλ 

Παξαξηεκάησλ, ηαζεξψλ θαη Κηλεηψλ Μνλάδσλ, θαη δ) ζηε Λειηοςπγία Γικηύος Βιβλιοθηκών. 

θνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε εμαζθάιηζε αθ’ ελφο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη αθ’ εηέξνπ ηεο 

δηακφξθσζεο πξνυπνζέζεσλ αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο ησλ ΓΒ. Ωο εθ ηνχηνπ, ν Νφκνο 3149/2003 

πξνζδηνξίδεη ηηο παξακέηξνπο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςελ θαηά ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζχληαμεο ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο ΓΒ. 

ε θάζε πεξίπησζε, εθηφο ηνπ Νφκνπ ε χπαξμε ελφο Οδεγνχ-Πξνηχπνπ ΓΑΠ ιεηηνπξγεί 

επηθνπξηθά. Μέζσ απηνχ πξνζδηνξίδνληαη ηφζν νη γεληθέο παξάκεηξνη, φζν θαη πην εμεηδηθεπκέλα 

ζέκαηα. ε θάζε πεξίπησζε, απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε επηηπρήο δηακφξθσζε, ζχληαμε θαη 

εθαξκνγή ηνπ ΓΑΠ, πνπ, ελ ζπλερεία, ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ΓΒ θαη ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ, πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ζηα νηθεία 

θαη επξχηεξα φξηα ηεο πεξηνρήο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. 

 

Γημόζιερ Βιβλιοθήκερ: Η Δξέλιξη 

Οη ΓΒ ζηελ Διιάδα θαηά ηα ηειεπηαία έηε βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία ζπλερνχο εμέιημεο, 

εγθαηαιείπνληαο βαζκηαία πεπεξαζκέλεο κνξθέο ιεηηνπξγίαο. Οη αλαδπφκελεο πξνθιήζεηο είλαη 

αθ’ ελφο ζηηο θνηλσληθέο θαη αθ’ εηέξνπ ηερλνινγηθέο. Οη ηειεπηαίεο, κάιηζηα, πξνζθέξνληαη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ. Η ζπλερήο πνζνηηθή αχμεζε ζηε 

κνξθή θαη ζην πεξηερφκελν ησλ πνιηηηζηηθψλ κέζσλ, αιιά θαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ αιθαβεηηζκνχ ελίνηε επηβάιινπλ ζηηο ΓΒ. ηελ εμέιημε. Η δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη 



 2 

ε εληαία πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν, ζην πιαίζην ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο, δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνζηίζεληαη πάλσ ζε ήδε ππάξρνπζεο, ηηο νπνίεο νη ΓΒ παξαδνζηαθά πξνζέθεξαλ, κπνξνχλ λα 

απνθέξνπλ κειινληηθά θαη άιινπο θαξπνχο. αλ απνηέιεζκα, νη ΓΒ (PULMAN, 2004): 

o Οθείινπλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλωληθή ελζωκάηωζε ηωλ πνιηηώλ, ζε κηα επνρή πνπ 

δηαθξίλεηαη γηα ηελ πνιηηηζκηθή θαη πιεζπζκηαθή ηεο αλνκνηνγέλεηα. 

o Να ζπληξέρνπλ ζηελ ελδπλάκωζε ηνπ Γεκνθξαηηθνύ Πνιηηεύκαηνο θαη ζηελ πξνώζεζε 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε ζηα θνηλά θαη λα απνηειέζνπλ ρώξνπο πξόζβαζεο ζηηο 

Γεκόζηεο Τπεξεζίεο θαη ζηηο παξαγόκελεο από απηέο πιεξνθνξίεο. 

o Να παξέρνπλ πξόζβαζε θαη ππεξεζίεο γηα άηνκα κε ζωκαηηθέο θαη καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, θαζψο θαη κε δπζθνιίεο ζρεηηθέο κε ηα αηζζεηήξηα όξγαλα, ψζηε λα 

απνθεπρζεί ε πιεξνθνξηαθή απνκφλσζε ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ (e-Inclusion). 

o Να αλαπηχζζνπλ ππεξεζίεο γηα ηελ Τπνζηήξημε ηεο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Δμ’ 

Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζεο (e-learning), θαζψο θαη ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλωληθή αλάπηπμε ηνπ ηόπνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

o Να απνηειέζνπλ ζεκεία πξόζβαζεο ζε πνηθηιόκνξθν πνιηηηζηηθό πεξηερόκελν, ψζηε λα 

γίλνπλ νη ζεκαηνθύιαθεο ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο. 

o Να εθζπγρξνλίζνπλ ηνλ ηξόπν δηνίθεζεο, δίλνληαο έκθαζε ζε ζεκεία, φπσο: κεηξήζεηο 

απφδνζεο θαη εξγαιεία αμηνιφγεζεο, ρξεκαηνδνηηθέο θαη νηθνλνκηθέο επθαηξίεο, 

ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα/ θνηλνπξαμηψλ θ.α. 

o Να αθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο, ελζωκαηώλνληαο ηεο ζην βαζκφ πνπ ηηο 

ρξεηάδνληαη θαη ζύκθωλα κε ηηο δηεζλείο θαη εζληθέο πξαθηηθέο. 

 

Η Ανάγκη Ανάπηςξηρ Σηπαηηγικού Σσεδιαζμού Γιοίκηζηρ Ανθπωπίνων Πόπων 
Η αλάπηπμε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (ΓΑΠ), φπσο πξνείπακε, 

είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηνπο Οξγαληζκνχο Πιεξνθφξεζεο. Ο ΓΑΠ νξίδεηαη σο «ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο απνζηνιήο, ησλ ζηφρσλ, ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζρεδίσλ δξάζεο αλαθνξηθά κε 

ηελ ζηξαηνιφγεζε, επηινγή, αλάπηπμε, αμηνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηνπο 

νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαξθνχο αληαγσληζηηθήο αλάπηπμεο» 

(Καλειιφπνπινο, 1991; Anthony, Perrewe and Kacmar, 1996). Οη αλσηέξσ παξάγνληεο είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο, πξνθαιψληαο αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ζπκβαηφηεηάο ηνπο, ηελ 

αλάπηπμε ή ηελ παξαθκή ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 Οη ΓΒ απεπζπλφκελεο ζε έλα επξχ θάζκα θνηλνχ, θαιχπηνληαο πνηθίιεο αλάγθεο θαη 

παξέρνληαο πιήζνο ππεξεζηψλ, νθείινπλ λα δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε ζέκαηα 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζρεδηαζκνχ. Έρνληαο σο πνιχηηκν εξγαιείν θαη βνεζφ έλαλ Πξφηππν-Οδεγφ 

ΓΑΠ ζα κπνξνχζαλ εμνηθνλνκψληαο ρξφλν, αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο λα 

ζπληάμνπλ απνηειεζκαηηθά έλαλ ΓΑΠ πνπ ζα αλαθέξεηαη, ηφζν ζηηο καθξνπξφζεζκεο, φζν θαη 

ζηηο κεζνπξφζεζκεο αλάγθεο ηνπο. Γηα ηελ δηακφξθσζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ΓΑΠ είλαη 

απαξαίηεην, ζε πξψηε θάζε, λα πξνζδηνξηζηνχλ νη εμσηεξηθνί θαη εζσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηεο ΓΒ. θνπφο ηεο αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο απηψλ 

απνηειεί ε ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή ζχληαμε ηνπ θπξίσο θνξκνχ ελφο Πξνγξακκαηηζκνχ ΓΑΠ. 

 

Ανάλςζη και Αξιολόγηζη Δζωηεπικού Πεπιβάλλονηορ Γημοζίων Βιβλιοθηκών 

Σν Δζσηεξηθφ Πεξηβάιινλ κηαο ΓΒ αθνξά ζηελ νξγάλσζε, ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη 

ηα ζπζηήκαηά ηεο, ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο ηεο, ηελ πιηθνηερληθή ηεο ππνδνκή θαη ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία, άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηνπο ζηφρνπο θαη ην φξακα ηεο 

βηβιηνζήθεο. Οη παξάγνληεο δηακφξθσζεο δηαθνξνπνηνχληαη, θαζψο απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ 

απμνκεηψλνληαη, ζε αλαινγία θαη άκεζε ζπλάξηεζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, αλ θαη νξηζκέλνη παξάγνληεο παξακέλνπλ θνηλνί.. ηηο ΓΒ ν Νφκνο 

3149/ 10.06.03 θαζνξίδεη ζε αδξέο γξακκέο ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπο, παξέρνληαο γεληθέο 

νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ θαλνληζκνχ 

ιεηηνπξγίαο, ηνλ θαζνξηζκφ πξνζθηήζεσλ – εθθαζαξίζεσλ πιηθνχ, ηελ πξφζιεςε εηδηθνηήησλ 

πξνζσπηθνχ θιπ. 
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ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1) Οξγαλόγξακκα Βηβιηνζήθεο: Γνκή ηεο βηβιηνζήθεο, δηνηθεηηθή δηάξζξσζε θαη ππφζηαζε, 

ηκήκαηα πνπ ηελ απαξηίδνπλ, ζρέζεηο ηεξαξρίαο. 

2) Λεηηνπξγίεο Βηβιηνζήθεο: 1) Οξγάλσζε Υιηθνύ «εξγαζία ππνδνκήο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

πνηνηηθήο εμππεξέηεζεο», πεξηιακβάλνληαο: α) Αλάπηπμε Σπιινγώλ, β) Σήκαλζε νπ Υιηθνύ – 

Σθξαγίδεο, γ) Δπεμεξγαζία Υιηθνύ, δ) Απόδνζε Βηβιηνγξαθηθώλ Γεδνκέλσλ, ε) Απνγξαθή, ζη) 

Απόζπξζε. 

3) Τπεξεζίεο Βηβιηνζήθεο: «Γηαρείξηζε Τιηθνχ», 1) Πξόζβαζε, 2) Γηαηήξεζε – Αλαπαξαγσγή 

ηεθκεξίσλ 3) Έθζεζε ηεθκεξίσλ θαη κεηαθνξά 4) Παξνρή ππεξεζηώλ από βηβιηνζήθεο 

(Πιεξνθνξηαθέο, Γαλεηζηηθέο, Υπεξεζίεο Αλαγλσζηεξίνπ, Πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν, Φσηνηύπεζε, 

Δθδόζεηο, Παηδηθά θαη Δθεβηθά Τκήκαηα, Υπεξεζίεο ζε Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο, Πξνβνιή ησλ 

ππεξεζηώλ, Πνιηηηζηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο) 

4) Αλζξώπηλν Γπλακηθό Βηβιηνζήθεο: 1) Καηεγνξία Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) 1α) ΠΔ 

Βηβιηνζεθνλόκσλ, 1β) ΠΔ Φηινζνθηθώλ Σρνιώλ 1γ) ΠΔ Ιζηνξηθώλ, 2) Καηεγνξία Τερλνινγηθήο 

Δθπαίδεπζεο (ΤΔ), 2α)ΤΔ Γηνηθεηηθόο – Λνγηζηηθόο, 2β) ΤΔ Πιεξνθνξηθήο, 2γ) ΤΔ 

Βηβιηνζεθνλόκσλ, 3) Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ,) 3
α
) ΓΔ Γηνηθεηηθώλ 

Γξακκαηέσλ, 3β) ΓΔ Οδεγώλ θαη 4) Καηεγνξία Υπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΥΔ), 4α)ΥΔ 

Πξνζσπηθνύ Καζαξηόηεηαο, 4β) ΥΔ Φπιάθσλ – Νπρηνθπιάθσλ. Σν πξνζσπηθφ είλαη ππνρξεσκέλν 

1) λα βνεζά θαη λα εμππεξεηεί ζηελ αλαδήηεζε θαη ηνλ εληνπηζκό ηεθκεξίσλ, 2) λα παξέρεη ηηο 

δεηεζείζεο πιεξνθνξίεο, 3) λα θέξεη εηο πέξαο βηβιηνζεθνλνκηθέο εξγαζίεο, 4) λα κεηέρεη ζε 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 5) λα ζπλεξγάδεηαη κε ζπλαδέιθνπο. 

5) Τιηθνηερληθόο Δμνπιηζκόο Βηβιηνζήθεο – ηέγαζε: ζχλνιν ππνδνκψλ θαη ην θηίξην 

ζηέγαζεο. 

6) Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε Βηβιηνζήθεο – Πόξνη: ζπλάξηεζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ. Έζνδα: 

1) Φξεκαηνδόηεζε Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ-εηήζηα θξαηηθή επηρνξήγεζε-ηαθηηθό 

πξνϋπνινγηζκό ΥΠΔΠΘ, 2) ινηπέο Φξεκαηνδνηήζεηο (Υπνπξγεία, Ν.Π.Γ.Γ., ΔΔ), 3) Κιεξνλνκηέο, 

θιεξνδνζίεο, επηρνξεγήζεηο, δσξεέο, 4) πσιήζεηο έληππσλ ή ειεθηξνληθώλ εθδόζεσλ, ινηπνύ 

πιηθνύ5) εθδειώζεηο, 6) εηζηηήξηα εηζόδνπ, 7) εθκηζζώζεηο αθηλήησλ. Έμνδα: 1) αγνξά πιηθνύ, 2) 

αγνξά ππνδνκώλ, 3) αγνξά ππεξεζηώλ, 4) ζπκκεηνρή ζε δίθηπα/θνηλνπξαμίεο, 5) θάιπςε ησλ 

ιεηηνπξγηθώλ θαη 6) κηζζνδνζία. 

7) Μέγεζνο πιινγήο Βηβιηνζήθεο 

8) Δζωηεξηθόο Καλνληζκόο Βηβιηνζήθεο: «Δζσηεξηθφο Οδεγφο Λεηηνπξγίαο»: 1. Γηαδηθαζηηθά 

ζέκαηα αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο πιηθνύ, 2. Γηαδηθαζίεο δαλεηζκνύ θαη δηαδαλεηζκνύ, 3. Δηδηθέο 

ππνρξεώζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ, 4. Θέκαηα ιεηηνπξγίαο θηλεηώλ κνλάδσλ θαη παξαξηεκάησλ, 5. 

Θέκαηα νξγάλσζεο εθδειώζεσλ, εθζέζεσλ θιπ., 6. Θέκαηα ιεηηνπξγίαο επηκέξνπο ηκεκάησλ θ.α. 

9) ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο – Υάξαμε Πνιηηηθήο – Όξακα – Μειινληηθά ρέδηα: 1) δήισζε 

ζθνπνύ ΓΒ., 2) θαηαγξαθή παξνύζαο θαηάζηαζεο θαη ζρεδηαζκό δξάζεο 6 κήλεο-έσο 6 έηε, 3) 

αλάπηπμε ζρεδίνπ δηνηθεηηθήο δξάζεο (νξγάλσζε, πξνγξακκαηηζκό, έιεγρν), 4) αλάπηπμε ζρεδίσλ 

δξάζεο γηα ηε δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πόξσλ θαη 5) αλάπηπμε δεηθηώλ γηα κέηξεζε θαη θαηαγξαθή 

πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ ζηνηρείσλ αμηνιόγεζεο ηεο Β., ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ ζηειερώλ ηεο. 

10) Κνπιηνύξα Βηβιηνζήθεο: γεληθφηεξε θηινζνθία Οξγαληζκνχ, εηθφλα ηνπ ζηελ θνηλσλία. 

Πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΓΒ.(αλζξψπηλν δπλακηθφ, εγθαηαζηάζεηο, ππεξεζίεο, 

φξακα-ζηφρνπο). 

Πίλαθαο 1: Δζσηεξηθφ Πεξηβάιινλ Γεκνζίσλ Βηβιηνζεθψλ 

 

Ανάλςζη και Αξιολόγηζη Δξωηεπικού Πεπιβάλλονηορ Γημοζίων Βιβλιοθηκών 

Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί ην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ πνπ αθνξνχλ ζην θνηλσληθφ, 

νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ γίγλεζζαη ηεο ρψξαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή πνπ ε 

βηβιηνζήθε δξαζηεξηνπνηείηαη, ηελ χπαξμε Ννκνζεζίαο, αιιά θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηηο αλάγθεο ηνπ θνηλνχ πνπ εμππεξεηείηαη. Οη δπλάκεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην επξχηεξν 

πεξηβάιινλ επεξεάδνπλ άκεζα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ εμέιημε ηεο ΓΒ, ρσξίο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα 
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λα ηηο επεξεάζεη θαη ε ίδηα, ηνπιάρηζηνλ, ζηνλ ίδην βαζκφ, ζε άκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο. Οη παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κεηαιιάζζνληαη κε 

ξαγδαίνπο ξπζκνχο, γεγνλφο πνπ, ελίνηε, πξνθαιεί ακεραλία ή θαη ζχγρπζε. Τπφ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο, νξζφηεξε κέζνδνο θξίλεηαη γηα ηηο ΓΒ ζπλερήο δπλακηθή επνπηεία ηνπ επηζηεηνχ ησλ 

δπλάκεσλ θαη νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα γηα άκεζε αληαπφθξηζε ζηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζπλ 

ησ ρξφλσ. 

 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1) Γεκνγξαθηθά ηνηρεία Πιεζπζκνύ Γήκνπ 

2) Ννκνζεηηθό & Καλνληζηηθό Πιαίζην – Κπβεξλεηηθή Πνιηηηθή – Γεκνηηθή Πνιηηηθή – 

Δπξωπαϊθή Πνιηηηθή: Νφκνο 3149/2003, πνιηηηθέο θαη νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

απνθάζεηο Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ θιπ. 

3) Δμειίμεηο Κνηλωληθννηθνλνκηθνύ Δπηπέδνπ Πιεζπζκνύ: παξάκεηξνη κέηξεζεο ηνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ (κέζνο φξνο εηζνδήκαηνο θαηά θεθαιήλ ησλ θαηνίθσλ, 

κνξθσηηθφ επίπεδν, ήζε-έζηκά ηνπ, επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε θα.) 

4) «Νέα Οηθνλνκία» - «Αγνξά Τπεξεζηώλ Πιεξνθόξεζεο» - «Αληαγωληζηηθόηεηα»: αλάγθε 

παξνρήο ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο (added value services)- πέξαζκα απφ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο (Information Society) ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο (Knowledge Society). Η πνηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ απνηειεί ην «θιεηδί» γηα ηελ εμαζθάιηζε κηαο θπξίαξρεο ζέζεο ζηελ αγνξά ηεο 

Πιεξνθφξεζεο. Μηα επηηπρεκέλε ΓΒ ζα δηεθδηθήζεη πςειφηεξεο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, 

δηαηεξψληαο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (competitive advantage). Οη ΓΒ πξέπεη λα δηαθξίλνληαη 

απφ: α) ζηαζεξφηεηα (reliability), β) ππεπζπλφηεηα (responsiveness), γ) δπλαηφηεηεο πξνζαξκνγήο 

, δ) αμηνπηζηία (credibility) πξντφληνο, ε) επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα (competence) ζη) αζθάιεηα 

(security) (Ghobadian, Speller and Jones, 1993). 

5) Ύπαξμε όκνξωλ Οξγαληζκώλ Πιεξνθόξεζεο: χπαξμε ή κε άιισλ βηβιηνζεθψλ 

6) Σερλνινγηθή Πξόνδνο: α) εθαξκνζκέλεο ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο ηεθκεξίσλ, πνπ αθνξνχλ 

ζηηο κεραλνγξαθεκέλεο εθαξκνγέο δηαρείξηζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο δηαδηθαζίαο δηαθίλεζεο ελφο 

ηεθκεξίνπ κέζα ζηε βηβιηνζήθε, β) εθαξκνζκέλεο ηερλνινγίεο workflow management (ξνήο 

εξγαζηψλ) γηα ηε δηαρείξηζε έξγσλ, εγγξάθσλ θαη δηαδηθαζηψλ, γ) εθαξκνζκέλεο ηερλνινγίεο 

αλάγλσζεο γξακκσηνχ θψδηθα πνπ ζπληεινχλ ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ ιαζψλ θαη δ) ηα 

Γίθηπα ηειεθσλίαο (Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην 2004 – 2007: Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Βέξνηαο, 

2004). 

7) Δμειίμεηο ζηελ Δπηζηήκε ηεο Πιεξνθόξεζεο 

8) Δλδηαθέξνληα Υξεζηώλ – Αλάγθεο - Αηηήκαηα 

9) Αγνξά Δξγαζίαο γηα Δπαγγέικαηα ηεο Πιεξνθόξεζεο (Βηβιηνζεθνλόκνη – Αξρεηνλόκνη – 

Σεθκεξηωηέο) 

Πίλαθαο 2: Δμσηεξηθφ Πεξηβάιινλ Γεκνζίσλ Βηβιηνζεθψλ 

 

Γιαγνωζηική Ανάλςζη Τύπος S.W.O.T. 

Η δηαγλσζηηθή αλάιπζε ηχπνπ S.W.O.T. απνηειεί κέζνδν επξείαο εθαξκνγήο, κε αμηφπηζηα 

απνηειέζκαηα πνπ ζηεξίδνληαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ ηνπ 

εμεηαδφκελνπ Οξγαληζκνχ, ησλ επθαηξηψλ θαη απεηιψλ πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ ην πεξηβάιινλ 

(Zawada, 2001, Morris, 2005). Η ρξήζε ηεο κεζφδνπ ελδείθλπηαη γηα ηελ θαηαγξαθή θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ΓΒ, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ελφο 

ΓΑΠ, ηθαλνχ λα πξνιακβάλεη κειινληηθέο αλάγθεο. Η αλάιπζε S.W.O.T. απνηειεί ζχλνιν 

επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ, φπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηα αξρηθά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε: (Morris, 2005; 

Franco and Diaz, 1995) 

 S – Strengths: Σα δπλαηά ζεκεία, ηφζν ηνπ επξχηεξνπ, φζν θαη ηνπ εηδηθφηεξνπ πεξηβάιινληνο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ΓΒ. 
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 W – Weaknesses: Σα αδχλαηα ζεκεία ηεο πνπ κπνξνχλ λα ζηαζνχλ ηξνρνπέδε θαηά ηελ 

αλάιεςε δξάζεσλ. 

 O – Opportunities: Οη επθαηξίεο πνπ παξέρνληαη θαη πνπ πξέπεη λα θαζίζηαληαη αληηιεπηέο, λα 

θαηαγξάθνληαη θαη λα αμηνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά. 

 T – Threats: Οη απεηιέο πνπ εληνπίδνληαη, θπξίσο, ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη επηηάζζνπλ 

αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο, κε ζθνπφ ηελ πξφνδν θαη ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ. 

ην παξφλ άξζξν, ζα εθαξκνζηεί ε αλάιπζε S.W.O.T. θαη ζα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

παξάγνληεο πνπ ηελ απνηεινχλ (Zawada, 2001; Johnson, 1994; Houben, Lenie and Vanhoof, 1999). 

 
Γςναηά Σημεία – Strengths Αδύναηα Σημεία – Weaknesses 

 Κχξνο, Φήκε, Αμηνπηζηία 

 Ννκνζεηηθφ Πιαίζην 

 Μνλαδηθφηεηα 

 ηαζεξή Οξγάλσζε 

 Δχθνιε πξφζβαζε 

 Αληαγσληζηηθφηεηα 

 Οηθνλνκηθνί Πφξνη 

 Σερλνινγηθή Τπνδνκή 

 ηεγαζηηθφ 

 Πνηθίιν Πξνζσπηθφ 

 Αλαπνηειεζκαηηθή Γηνίθεζε 

 Δξγαζηαθφ Κιίκα- Κνπιηνχξα 

 Πεξηνξηζκέλεο Τπεξεζίεο 

 Αδπλακία Πξνκήζεηαο Νένπ Τιηθνχ 

Δςκαιπίερ – Opportunities Απειλέρ – Threats 

 Νέα Οηθνλνκία – πκπξάμεηο – πλεξγαζίεο 

 Κνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα 

 Πξνγξάκκαηα Πνηφηεηαο – Πηζηνπνίεζε 

 Νέεο Σερλνινγίεο 

 Νέεο Θεσξίεο Γηνίθεζεο 

 Νένη Πξνκεζεπηέο 

 Νέα Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα 

 Κφζηνο Πξνκεζεηψλ 

 Νέεο Πιεξνθνξηαθέο Αλάγθεο 

 Βηβιηνζήθε – Απνζεθεπηηθφο Υψξνο 

 Πιεξνθνξηαθνί Φνξείο ηεο γχξσ πεξηνρήο 

 Γξαθεηνθξαηία 

Πίλαθαο 3: Η Αλάιπζε S.W.O.T. 

 

Γςναηά Σημεία (Strengths): α) Σν θχξνο, ε θήκε θαη ε αμηνπηζηία κηαο ΓΒ β) Σν λνκνζεηηθφ 

πιαίζην πνπ ηελ θαζηεξψλεη σο επίζεκν θνξέα θαη λνκηθφ πξφζσπν, παξέρνληαο ειεπζεξίεο θαη 

πξνλφκηα. γ) Η κνλαδηθφηεηά ηνπο, αθνχ ελίνηε θαιχπηνπλ πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο κεγάιεο 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο δ) Ο «μεθάζαξνο» ηξφπνο νξγάλσζεο, δηνίθεζεο ιεηηνπξγίαο. ε) Η 

ειεχζεξε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο. ζη) Η αληαγσληζηηθφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη 

κε ινηπνχο Οξγαληζκνχο, θπξίσο ιφγσ ηεο δσξεάλ παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 

Αδύναηα Σημεία (Weaknesses): α) Οη κεησκέλνη, ζπρλά αλχπαξθηνη νηθνλνκηθνί πφξνη ησλ ΓΒ. β) 

Η ειιηπήο ηερλνινγηθή ππνδνκή. γ) Η αδπλακία θάιπςεο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ ηαθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ. δ) Σν θηηξηαθφ ζέκα ησλ ΓΒ, ζε ζπλάξηεζε κε δεηήκαηα ζπληήξεζεο/ αλάπηπμεο 

ζπιινγήο θαη εμαζθάιηζεο αλαγλσζηεξίσλ. ε) Η ζηειέρσζε ησλ ΓΒ κε πξνζσπηθφ ρσξίο 

επηζηεκνληθφ ππφβαζξν ή ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ ζη) Η αδπλακία επηθνηλσλίαο κε ηε Γηνίθεζε. δ) 

Δξγαζηαθέο πξνζηξηβέο ιφγσ επηθνηλσληαθήο αδπλακίαο ε) Η παξνρή ππεξεζηψλ ρσξίο 

πξνζηηζέκελε αμία. η) Η κε ζπρλή αλαλέσζε ηεο ζπιινγήο. 

 

Δςκαιπίερ (Opportunities): α) Σν πεξηβάιινλ ηεο Νέαο Οηθνλνκίαο (ζπκπξάμεηο-ζπλεξγαζίεο) πνπ 

παξέρεη έδαθνο γηα αλάπηπμε ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο β) Η ζπκκεηνρή ζε Κνηλνηηθά 

πξνγξάκκαηα (θνηλνπξαμίεο, ηερλνγλσζία, εμνπιηζκφο). γ) Η ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα 

πνηφηεηαο, εμαζθάιηζε θαη δηαηήξεζε ηεο πηζηνπνίεζεο. δ) Η αλάπηπμε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ. 

ε) Η αλάπηπμε θαη εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ζεσξηψλ θαη πξαθηηθψλ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο. ζη) Η 

εκθάληζε λέσλ πξνκεζεπηψλ πνπ παξέρνπλ θαιχηεξεο ππεξεζίεο κε ιηγφηεξν θφζηνο. 

 

Απειλέρ (Threats): α) Η ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ κε 

απνηέιεζκα ηελ απαμίσζε ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγίαο. β) Σν απμαλφκελν θφζηνο 

πξνκήζεηαο πιηθνχ (έληππν/ειεθηξνληθφ) γ) Οη απμαλφκελεο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο. δ) Η 

αληίιεςε ηεο ΓΒ κνλάρα σο ρψξνπ απνζήθεπζεο θαη δηαθχιαμεο ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο,. 
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ε) Η χπαξμε άιισλ πιεξνθνξηαθψλ Οξγαληζκψλ ζηελ πεξηνρή ζη) Η γξαθεηνθξαηία πνπ 

δπζρεξαίλεη ηελ αλάπηπμε θαη πηνζέηεζε λέσλ ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

 

Ανάπηςξη Σσεδίος Γιοίκηζηρ Ανθπωπίνων Πόπων: Ππογπαμμαηιζμόρ 

Η δηακφξθσζε ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ΓΑΠ νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε 

ην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο ΓΒ, 

φπσο θαη ηνπο παξάγνληεο αλάιπζεο S.W.O.T. Αθνινπζεί ε παξάζεζε παξαδείγκαηνο ζην πιαίζην 

αλάπηπμεο ΓΑΠ γηα ηηο ΓΒ. Σν ρέδην Γξάζεο πνπ αλαπηχζζεηαη αθνξά ζηελ Δπηινγή 

Πξνζσπηθνχ. 

 

Σρέδηα Γξάζεο Γεκνζίσλ Βηβιηνζεθώλ. 

 Σσέδιο Γπάζηρ_ 

 ηόρνο: Δπηινγή Πξνζσπηθνχ 

 Πνιηηηθή: Ο ηδξπηηθφο λφκνο ηνπ 2003 πξνβιέπεη φηη ην κφληκν πξνζσπηθφ πνπ ζα θιεζεί λα 

επαλδξψζεη ηελ ΓΒ πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηνπο θαησηέξσ θιάδνπο αλά θαηεγνξία: 

Α) Καηεγνξία ΠΔ: Βηβιηνζεθνλφκσλ, Φηινζνθηθψλ ρνιψλ θαη Ιζηνξηθψλ. 

Β) Καηεγνξία ΣΔ: Γηνηθεηηθφο-Λνγηζηηθφο, Πιεξνθνξηθήο θαη Βηβιηνζεθνλνκίαο. 

Γ) Καηεγνξία ΓΔ: Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ θαη Οδεγψλ. 

Γ) Καηεγνξία ΤΔ: Πξνζσπηθνχ Καζαξηφηεηαο θαη Φπιάθσλ- Νπρηνθπιάθσλ. 

 Τινπνίεζε: Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιάβεη κηα ΓΒ πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηηο παξαπάλσ 

εηδηθφηεηεο. Η ΓΒ δηαηεξεί ηε δπλαηφηεηα επηινγήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηθξαηέζηεξσλ βάζεη 

πξνζφλησλ ππνςεθίσλ. Η δηαδηθαζία-πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ 

πξέπεη λα είλαη θαηαγεγξακκέλε. Σα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη νθείινπλ λα είλαη ζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλα θαη λα πξνζδηνξίδνληαη ηα ζπκκεηέρνληα ζηε δηαδηθαζία κέξε. Ιδαληθή είλαη ε 

Πνιηηηθή πνπ ζα πξνζδψζεη πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο δηαδηθαζίεο 

θαη ηαπηφρξνλα ζα πξνθπιάμεη ηε ΓΒ απφ απφθιηζε ηηζέκελσλ ζηφρσλ. 

 Έιεγρνο: Θα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε χπαξμε ή φρη κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ε πιήξεο εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαη ησλ νδεγηψλ εθαξκνγήο θαη ην 

αλ απηνί πνπ έρνπλ επηιεγεί πιεξνχλ, ελ ηέιεη, ηηο πξνυπνζέζεηο. 

 

 Παπάδειγμα Σσεδίος Γπάζηρ  

 ηόρνο: ηειέρσζε Βηβιηνζήθεο. 

 Πνιηηηθή: Κάζε ΓΒ δχλαηαη λα απαζρνιεί έσο επηά (7) άηνκα κφληκν πξνζσπηθφ, ε δε 

Κεληξηθή ΓΒ δψδεθα (12). Δάλ ε ΓΒ ραξαθηεξηζηεί «ηζηνξηθή», πξνζηίζεληαη άιιεο δχν (2) 

ζέζεηο αλά πεξίπησζε. 

 Τινπνίεζε: Α) Η Κεληξηθή ΓΒ απαζρνιεί δχν άηνκα ΠΔ Βηβιηνζεθνλνκίαο, δχν ΣΔ 

Βηβιηνζεθνλνκίαο, έλαλ ΣΔ Γηνηθεηηθφ Λνγηζηηθφ θαη ΣΔ Πιεξνθνξηθήο αληίζηνηρα, δχν ΓΔ 

Γηνηθεηηθνχο Γξακκαηείο θαη ΓΔ Οδεγνχο, έλα ΤΔ Πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο θαη έλα ΤΔ 

Φχιαθα-Νπρηνθχιαθα. Β) Η Γεκφζηα Βηβιηνζήθε: έλαλ ΠΔ Βηβιηνζεθνλνκίαο, δχν ΣΔ 

Βηβιηνζεθνλνκίαο, έλα ΣΔ Γηνηθεηηθφ –Λνγηζηηθφ θαη ΣΔ Πιεξνθνξηθήο, έλαλ ΓΔ Γηνηθεηηθφ 

Γξακκαηέα θαη έλα ΤΔ Πξνζσπηθφ Καζαξηφηεηαο. Γ) Γηα ηελ Ιζηνξηθή ΓΒ πξνβιέπνληαη 

επηπιένλ ζέζεηο αλά θαηεγνξία θαη θιάδν: έλαο ΠΔ Φηινζνθηθψλ ρνιψλ θαη ΠΔ Ιζηνξηθψλ θαη 

έλαο ΤΔ Φχιαθα- Νπρηνθχιαθα. 

 Έιεγρνο: Σν Δθνξεπηηθφ πκβνχιην ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή ηεο ΓΒ νθείιεη λα 

ειέγρεη, αλ απαζρνιείηαη θαη ην απαηηνχκελν κφληκν πξνζσπηθφ θαη αλάινγα λα πξνθεξχζζεη ηηο 

ζέζεηο. 

 

Δλδεηθηηθό Σρέδην Διέγρνπ θαη Παξαθνινύζεζεο ΣΣΓΑΠ γηα ηηο Γεκόζηεο Βηβιηνζήθεο 

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ελδεηθηηθέο πνζνηηθέο κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα ζρέδηα 

δξάζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ: 

 

 



 7 

Α/Α Κωδικόρ –Ονομαζία   Δνδεικηικέρ Μεηπήζειρ  

1 Γ_1: Δπηινγή Πξνζσπηθνχ 

 

Α) Καηεγνξία ΠΔ: 3 Δηδηθφηεηεο: Βηβιηνζεθνλφκσλ, Φηινζνθηθψλ 

ρνιψλ θαη Ιζηνξηθψλ. 

Β) Καηεγνξία ΣΔ: 3 Δηδηθφηεηεο: Γηνηθεηηθφο-Λνγηζηηθφο, Πιεξνθνξηθήο 

θαη Βηβιηνζεθνλνκίαο. 

Γ) Καηεγνξία ΓΔ: 2 Δηδηθφηεηεο:  Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ θαη Οδεγψλ. 

Γ) Καηεγνξία ΤΔ: 2 Δηδηθφηεηεο: Πξνζσπηθνχ Καζαξηφηεηαο θαη 

Φπιάθσλ- Νπρηνθπιάθσλ. 

4 Γ_4: ηειέρσζε Βηβιηνζήθεο 

 

Α) Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε:  

 2 ΠΔ Βηβιηνζεθνλνκίαο, 

 2 ΣΔ Βηβιηνζεθνλνκίαο, 

 1 ΣΔ Γηνηθεηηθφ Λνγηζηηθφ  

 1 ΣΔ Πιεξνθνξηθήο, 

 2 ΓΔ Γηνηθεηηθνχο Γξακκαηείο  

 2 ΓΔ Οδεγνχο, 

 1 ΤΔ Πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο 

 1ΤΔ Φχιαθα-Νπρηνθχιαθα.  

Β) Η Γεκφζηα Βηβιηνζήθε:  

 1 ΠΔ Βηβιηνζεθνλνκίαο, 

 2 ΣΔ Βηβιηνζεθνλνκίαο, 

 1 ΣΔ Γηνηθεηηθφ –Λνγηζηηθφ  

 1 ΣΔ Πιεξνθνξηθήο,  

 1 ΓΔ Γηνηθεηηθφ Γξακκαηέα 

 1 ΤΔ Πξνζσπηθφ Καζαξηφηεηαο.  

Γ) Ιζηνξηθή Βηβιηνζήθε πξνβιέπεηαη ε πξνζζήθε ησλ εμήο επηπιένλ 

ζέζεσλ αλά θαηεγνξία θαη θιάδν:  

 1 ΠΔ Φηινζνθηθψλ ρνιψλ θαη ΠΔ Ιζηνξηθψλ 

 1 ΤΔ Φχιαθα- Νπρηνθχιαθα. 

Πίλαθαο 4: Πνζνηηθέο Μεηξήζεηο ρεδίσλ Γξάζεο ΓΑΠ 

 

Καηαληκηικά Σςμπεπάζμαηα - Πποβλημαηιζμοί 

Η αλάπηπμε ρεδίνπ Γξάζεο ΓΑΠ ζηηο ΓΒ, φπσο αλαπηχρζεθε παξαπάλσ δελ απνηειεί κηα 

κεκνλσκέλε ελέξγεηα, αιιά αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ επξχηεξνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο 

θάζε Βηβιηνζήθεο. Ωο δηαδηθαζία, ε αλάπηπμε ελφο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, επηζεκαίλεη ηα 

ηξέρνληα θαη κειινληηθά θξίζηκα ζέκαηα κηαο ΓΒ θαη εθεπξίζθεη ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνχο 

πξνζέγγηζήο ηνπο, πνπ είλαη ζπλεπείο κε ηνπο δηαηηζέκελνπο πφξνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, πάληνηε ζε άκεζε ζπλνρή κε ηελ εζληθή θαη δηεζλή πνιηηηθή ζε ζέκαηα 

Βηβιηνζεθψλ – Οξγαληζκψλ Πιεξνθφξεζεο. 

 Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζε απηφ ην ζεκείν γηα ηηο Διιεληθέο Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο, είλαη 

ην θαηά πφζν αζθνχλ νξγαλσκέλε δηνίθεζε θαη αλαπηχζζνπλ ζρεηηθά ρέδηα Γξάζεο, βάζεη ησλ 

νπνίσλ πνξεχνληαη, δεκηνπξγνχλ ιεηηνπξγίεο, ππεξεζίεο θαη πξντφληα γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

θνηλνχ ηνπο. Έλα άιιν αθαλζψδεο δήηεκα είλαη ην θαηά πφζν ν ππάξρσλ Νφκνο θαιχπηεη ηηο 

ζχγρξνλεο Γηνηθεηηθέο αλάγθεο ησλ Γεκνζίσλ Βηβιηνζεθψλ θαη πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα γίλνπλ 

γηα ηε βειηίσζε απηνχ. 

 ε θάζε πεξίπησζε, ην ζπκπέξαζκα ην νπνίν πξνθχπηεη είλαη φηη φλησο νη ΓΒ ρξεηάδνληαη 

«δηνηθεηηθή ηφλσζε» θαη άζθεζε κεζφδσλ ΓΑΠ γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηα 

απμαλφκελα θαζήθνληά ηνπο σο ζεκεία πιεξνθνξηαθήο αλαθνξάο ζηνπο θφιπνπο ηεο θνηλσλίαο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. 
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