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Χρηματοδότηση 

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα 
πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη 
αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.  
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 
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Άδειες Χρήσης 

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται 
σε άδειες χρήσης Creative Commons 



ΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΚΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ! 



Departure questions…  





Δευτέρα 09:00 με 12:00 

Τρίτη 09:00 με 12:00 

 
αλλά υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας 

μετά από συνεννόηση  και άλλες ημέρες 

Ώρες Γραφείου 



Ώρες Επικοινωνίας:   

  Τηλέφωνο  Γραφείου 26610-87402 

  Κινητό Τηλέφωνο      69444 56336 

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:   

   pkostagiolas@ionio.gr  

 

 

 

Ιστοσελίδα Μαθήματος στο eclass για την οποία 
απαιτείται εγγραφή  

Επικοινωνία & Πληροφόρηση  

mailto:pkostagiolas@ionio.gr


Αξιολόγηση  

• JOTs (Just One Thought) – 1 σελίδα    15 pts (Ε) 

 

• Annotated bibliography (max 10 entries)       20 pts (Ε) 

 

• Exhibit Review – Case Study (1000 words)   20 pts (Ε) 

 

• Literature Review Project 10-13 pp. paper + 

bibliography           60-100pts  

 

• Total possible points 100 pts 
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Ενδεικτικά Θέματα Εργασιών 

Μαθήματος  

• Μουσεία και Σχεδιασμός 

 

• Μουσεία και Οργάνωση  

 

• Μουσεία και Ηγεσία 

 

• Μουσεία και Έλεγχος  

• Μουσεία και Ποιότητα 

 

• Μουσεία και Τουρισμός  

 

• Μουσεία και Αξία  

 

• Μουσεία και Οικονομική 

Κρίση  
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Ενδεικτικά Θέματα Εργασιών 

Μαθήματος  
• Έρευνες επισκεπτών και αξιολόγηση 

 

• Διαχείριση Υλικής/Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς 

 

• Τουρισμός, πολιτισμική διαχείριση, τοπική κοινωνία 

και βιώσιμη ανάπτυξη 

 

• Αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στην μουσειακή 

επικοινωνία 
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 1η Ενότητα (10%) – Εισαγωγή στην Εργασία –   
◦ Ζητούμενο και Στόχοι Εργασίας (τι ψάχνω να βρω;) 
◦ Τεκμηρίωση της ανάγκης για την Εργασία (γιατί κάνω την 

εργασία;) 
 
 

 2η Ενότητα (40%) – Θεωρητική Επισκόπηση –  
 
 

 3η Ενότητα (40%) –Ειδικό μέρος εργασίας– 

 

 

 4η Ενότητα (10%) –Συμπεράσματα & Προτάσεις– 

Προτεινόμενη Δομή …  



11 

Ψηφιακή Οικονομία: προκλήσεις, 

κίνδυνοι & ευκαιρίες  



NO Fear of Change 

• Digital Natives versus Digital 

Immigrants … as a force of 

creativity and change!  

 

• Global Economic Crisis is opening 

the World … creates a burning 

platform!  
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Η κρίση αλλάζει 

τη ζωή μας και το 

μάνατζμεντ!  



Εννοιολογικές Παρατηρήσεις – 

Ορισμός του Μουσείου 
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Ως μουσείο ορίζεται ο μόνιμος θεσμός  

στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής 

της, ανοικτός στο κοινό, που αποκτά, συντηρεί, 

έρευνα, γνωστοποιεί-επικοινωνεί και εκθέτει 

υλικές μαρτυρίες του ανθρώπου και του 

περιβάλλοντός του με σκοπό τη μελέτη, την 

εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. 

Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των 

αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 

κληρονομιάς»  

«Ως μουσείο νοείται η υπηρεσία ή ο 

οργανισμός μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, με ή χωρίς ίδια νομική 

προσωπικότητα, που αποκτά, δέχεται, 

φυλάσσει, συντηρεί, καταγράφει, 

τεκμηριώνει, ερευνά, ερμηνεύει και κυρίως 

εκθέτει και προβάλλει στο κοινό συλλογές 

αρχαιολογικών, εθνολογικών ή άλλων 

υλικών μαρτυριών του ανθρώπου και του 

περιβάλλοντός του, με σκοπό τη μελέτη, 

την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.  

 

Ως μουσεία μπορούν να θεωρηθούν 

επίσης υπηρεσίες ή οργανισμοί που έχουν 

παρεμφερείς σκοπούς και λειτουργίες, 

όπως μουσεία ανοικτού χώρου»  



Πολιτιστική οικονομία 

Η πολιτιστική οικονομία αφορά στις αξίες των 

μουσείων:  

 

οικονομική αξία  

    

    αισθητική αξία,  

                       

     πληροφοριακή αξία 

άλλες αξίες...  
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Οι Πολιτισμικές Μονάδες ως μη-

κερδοσκοπικοί οργανισμοί 

Μουσεία, πινακοθήκες, οργανισμοί ή ιδρύματα που 
συνήθως χαρακτηρίζονται ως μη-κερδοσκοπικοί 
οργανισμοί, ακόμα κι αν ανήκουν στον ιδιωτικό 
τομέα, δεν έχουν ως στόχο το κέρδος.   

 

Παρατήρηση:  

Τέτοιοι οργανισμοί, ενώ μπορεί να έχουν χαρακτηριστεί 
παραπάνω μη-κερδοσκοπικοί, βρίσκονται σήμερα 

στην ανάγκη να ακολουθήσουν τη φιλοσοφία και τις 
πρακτικές της σύγχρονης διοίκησης για να 

μπορέσουν να καταστούν βιώσιμοι, να αναπτυχθούν 
περαιτέρω  και τελικά να εξυπηρετήσουν τους 

σκοπούς τους.   
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Διοίκηση Μουσείων  

Η διοίκηση μουσείων (ή πολιτισμικών μονάδων) μελετάται τα 
τελευταία 40 περίπου χρόνια, στο πλαίσιο της γενικότερης 

εφαρμογής της διοικητικής θεωρίας στα μουσεία.  

 

Στο χώρο των μουσείων, οι διευθυντές πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τους τρεις βασικούς παράγοντες, στους οποίους 
βασίζεται η επιτυχία των στόχων του οργανισμού:  
     α) ανθρώπινο δυναμικό 

     β) εξοπλισμός και υποδομές 

 γ) οικονομικοί παράγοντες 

     δ) συλλογές …  
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Google  
 

Information 
Resources /Library 









https://scholar.google.gr/citations?user=QHiIV-gAAAAJ&hl=el&oi=ao & 
https://www.researchgate.net/profile/Petros_Kostagiolas   

https://scholar.google.gr/citations?user=QHiIV-gAAAAJ&hl=el&oi=ao
https://scholar.google.gr/citations?user=QHiIV-gAAAAJ&hl=el&oi=ao
https://scholar.google.gr/citations?user=QHiIV-gAAAAJ&hl=el&oi=ao
https://www.researchgate.net/profile/Petros_Kostagiolas








Ευρετήρια  

• MEDLINE 

 

• CINAHL 

 

• Cochrane Collection Plus 
 

• Scopus/ScienceDirect,  

 

• SAGE 

 

• Emerald  

 

• Elsevier  

 

• Willey  

 

• Springer  

 

• … 



SCOPUS 



Elsevier/ Science Direct 



Emerald  



Wiley 



Taylor & Francis  





Springer 



DOAJ 



Διαδικασία αναζήτησης 

Λέξεις κλειδιά  

 

Retrieved papers cited by others 

 

Retrieved papers references search 

 

Unpublished data search  

( literature, phd thesis, societal meetings) 

 

 

 



PRISMA Μεθοδολογία 





Καλές πρακτικές 

• Χρησιμοποίησε ό,τι ταιριάζει και 

διευκολύνει: 

– Αποδελτίωση των δημοσιευμάτων με δικό σου 

τρόπο  

–  χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων  

 

Διαμόρφωσε αφήγηση με βάση τη βιβλιογραφία 

και όχι απλή παράθεση των περιλήψεων των 

ερευνών 

 



Συζήτηση & Συμπεράσματα 

• Περίληψη των βασικών αποτελεσμάτων  

• Αιτίες που δημιουργούν τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα  

• Κλινική σημασία 

• Θεωρητική αξία σε σχέση με υπάρχουσες 
γνώσεις και θεωρίες για το φαινόμενο ή ασθένεια 

• Αναγνώριση περιορισμών  

• Κατευθύνσεις για περαιτέρω έρευνα 

• Τα συμπεράσματα αφηγούνται αφαιρετικά ό,τι ο 
ερευνητής «έμαθε» από την έρευνα 





Διοίκηση Πολιτιστικών Φορέων 

Η διοίκηση μουσείων (ή πολιτισμικών μονάδων) μελετάται τα 
τελευταία 40 περίπου χρόνια, στο πλαίσιο της γενικότερης 

εφαρμογής της διοικητικής θεωρίας στα μουσεία.  

 

Στο χώρο των μουσείων, οι διευθυντές/τριες οφείλουν να 
λαμβάνουν υπόψη τους, τους παρακάτω βασικούς 

παράγοντες, στους οποίους βασίζεται η επιτυχία των 
στόχων του μουσείου:  

     α) ανθρώπινο δυναμικό 

     β) εξοπλισμός και υποδομές 

 γ) οικονομικοί παράγοντες 

     δ) πληροφόρηση & συλλογές …  
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Το περιεχόμενο και ο ρόλος της σύγχρονης διοίκησης 

Μουσείων … οι βασικές λειτουργίες της σύγχρονης διοίκησης 

για τα μουσεία (ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ) 

• Διάκριση μουσείων ως προς το νομικό 
καθεστώς  

• Κατανόηση των διαφορετικών αναγκών 
των χρηστών  

• Χορηγίες και επιχορηγήσεις  

• Εθελοντισμός  

• Διεπιστημονικό και διεθνές περιβάλλον των 
μουσείων  

• Ειδικά ζητήματα για τη διοίκηση μουσείων   
41 

Προγραμματισμός -Σχεδιασμός 

Οργάνωση  Διεύθυνση  - Συντονισμός Έλεγχος   



Ο ρόλος της Διοίκησης 

Μουσείων 
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Το περιβάλλον Διοίκησης Πολιτισμικών 

Φορέων  
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Ιδιωτικός & Δημόσιος 

Οικονομικός Τομέας  

Κράτος & ρυθμίσεις  - 

παρεμβάσεις  - 

νομοθεσία  

Πρωτογενής, 

Δευτερογενής και 

Τριτογενής Τομέας  

Κοινωνικός 

Οικονομικός Τομέας  

Κατανοώντας τις 

μικτές οικονομίες  



Ο ρόλος του Κράτους και Κρατικός 

Παρεμβατισμός  
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Νομοθεσία και Σύνταγμα 
Πολιτικές και λήψη 

αποφάσεων  

Πολικές για τον πολιτισμό  
Συλλογικές συμβάσεις 

και κοινωνικοί εταίροι   

 

 

Κράτος & ρυθμίσεις  - 

παρεμβάσεις  

  
 



Ο ρόλος του Κράτους και 

Κρατικός Παρεμβατισμός  

• Το κράτος μπορεί να ενθαρρύνει ή να 
αποθαρρύνει την ανάπτυξη ενός τομέα 
δραστηριοτήτων.   

– ΠΩΣ;  

– ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ;  

 

• Το κράτος μπορεί να επηρεάσει τον βαθμό και 
τη φύση του ανταγωνισμού.  

– ΠΩΣ; 

– ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ; 
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Στόχοι Μουσείων 

    Οι στόχοι 
αντικατοπτρίζουν την 
επιθυμητή κατάσταση 
στην οποία θέλει μια 

πολιτισμική μονάδα να 
βρεθεί στο μέλλον. 

     

    Η διοίκηση με τις δικές 
της πρακτικές μπορεί να 
αποτελεί ένα ξεχωριστό 
στόχο για το μουσείο, 

αλλά και μια 
δραστηριότητα 

προώθησης όλων των 
στόχων ως σύνολο.  

Τύπος Στόχου Ορισμός 

εκπαιδευτικοί / 

ερμηνευτικοί 

Στόχοι εκθέσεων, εκδόσεων, 

σεμιναρίων και άλλων προγραμμάτων 

για την προώθηση της γνώσης των 

επισκεπτών  

κοινωνικοί Στόχοι για την προώθηση θετικών 

αλλαγών για την κοινωνία  

επιμέλεια Στόχοι για την απόκτηση, διατήρηση 

και έρευνα των συλλογών 

επαγγελματικοί Στόχοι για τη συμμετοχή στα 

μουσειολογικά επαγγέλματα και τη 

συνεργασία με άλλα μουσεία 

οργανωτικοί / 

διοικητικοί 

Στόχοι για τα εσωτερικά ζητήματα 

του μουσείου 

μάρκετινγκ Στόχοι προώθησης και διαφήμισης 

του μουσείου 46 



Προϊόντα Μουσείων 

Τα μουσεία προσφέρουν τόσο άϋλα, όσο και υλικά προϊόντα. 

 

Άυλα: υπό την έννοια της εμπειρίας που προσφέρει η επίσκεψη στο 

χώρο ή η απόκτηση γνώσης από τις εκθέσεις ή άλλα προγράμματα. 

 

Υλικά: υπό τη μορφή πωλητηρίων, καφετεριών, εκδόσεων, κ.α.  

 

Αναγνωρίζοντας την ύπαρξη «προϊόντος» στο πλαίσιο της λειτουργίας 

ενός μουσείου, γίνεται αυτόματα κατανοητή και η αναγκαιότητα 

εφαρμογής της θεωρίας και των πρακτικών του μουσειακού 

μάρκετινγκ και της ποιότητας, προκειμένου το προϊόν να φτάσει 

τελικά στον επισκέπτη με τρόπο αποδεκτό. 
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Ενδεικτική Τυπολογία Πολιτισμικών 

Μονάδων και Μουσείων  

• Αρχαιολογικά Μουσεία και 
Συλλογές 

• Βυζαντινά Μουσεία και 
Συλλογές 

• Μουσεία Νεότερης/Μοντέρνας 
Τέχνης 

• Εικαστικά Μουσεία & 
Πινακοθήκες 

• Παιδικά Μουσεία 

• Ιστορικά & Λαογραφικά 
Μουσεία 

• Μουσεία Θεάτρου 

• Μουσεία Κινηματογράφου 

• Μουσεία Χορού 

• Μουσεία Βιομηχανικά, 
βιομηχανικής αρχαιολογίας, 
τεχνικού πολιτισμού 

• Μουσεία τυπογραφίας - 
βιβλίου 

• Παλαιοντολογικά Μουσεία 

• Της υπαίθρου, της γης 

• Μουσεία Μουσικής 
παράδοσης & Μουσικών 
Οργάνων 

• Μουσεία Επιστήμης & 
Τεχνολογίας 

• Ναυτικά Μουσεία 

• Μουσεία Φυσικής Ιστορίας 

• Μουσεία Ασιατικής Τέχνης 

• Μουσεία Αθλητισμού 
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1η λειτουργία 2η λειτουργία 3η λειτουργία 

 

«ΑΠΟΚΤΑ» 

 
 

 

 

Συλλογή αντικειμένων 

 

«ΔΙΑΤΗΡΕΙ» 

 
 

 

 

Επιμέλεια 

«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ 

και ΕΚΘΕΤΕΙ» 

 

 

 

 

Επικοινωνία-διάδοση 

Επικοινωνία / πληροφόρηση και οι βασικές 

λειτουργίες του Μουσείου  



Η «επικοινωνία» ως βασική παράμετρος 

του περιβάλλοντος  
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Εσωτερικό Περιβάλλον  

 

Χώρος – Συλλογή  

Εξωτερικό Περιβάλλον  

 

ΚΟΙΝΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 



   ΣΥΛΛΟΓΗ 

ΧΩΡΟΣ 

ΚΟΙΝΟ 

Επικοινωνία και τα βασικά στοιχεία του 

Μουσείου  



ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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Η παγκοσμιοποίηση διαμορφώνει μια ανάγκη για 
συνολικότερη σκέψη.  

τη συσχέτιση δηλαδή ενός μουσείου με όλες τις 
εκδηλώσεις και τα φαινόμενα στο εξωτερικό του 

περιβάλλον, καθώς και με άλλες καταστάσεις σχετικές με 
αυτό προερχόμενες από το εξωτερικό περιβάλλον του.  

 

Η παραπάνω αντίληψη είναι ιδιαίτερα σημαντική στην 
ανάπτυξη σχεδιασμών ...  

 

 

Ανάλυση Περιβάλλοντος:  

Εσωτερικό Περιβάλλον και Εξωτερικό Περιβάλλον   
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Εσωτερικό περιβάλλον 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 
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Πολιτιστικός  

Φορέας  
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Εξωτερικό περιβάλλον 

Νόμοι: 

Τοπικοί 

Εθνικοί 

Ευρωπαϊκοί 

Διεθνείς 

Τεχνολογία Αιχμής 

Καινοτομίες 

Μεταφορά Τεχνογνωσίας 

Οικονομία 

Χρήστες 

Ανταγωνιστές 

Μέτοχοι Κοινωνία 

Προμηθευτές  

Ε
π

ισ
κ

έ
π

τε
ς
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ 
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Πολιτιστικές –Κοινωνικές αξίες 

Πολιτιστικός  

Φορέας  



Διοίκηση Πολιτισμικών Οργανισμών  



Modern Times for Museum 

Management   
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Παράδειγμα … Σύστημα Διοίκησης …  

 



Βασικές Αρχές Λήψης Αποφάσεων 

Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων (decision-making process) :  

 

Σειρά ενεργειών με την οποία η διοίκηση επιλύει διάφορα προβλήματα. 



Λήψη Αποφάσεων στα 

Μουσεία  
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ΤΡΟΠΟΙ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

                                                             Απλουστευμένη τεχνική που βασίζεται στη                                        

                                                       υπόθεση ότι κάθε πρόβλημα έχει μόνο μία λύση,  

                                                       η λύση επηρεάζει μόνο το πρόβλημα και όχι την  

    ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ                υπόλοιπη οργάνωση.  

                                                       Όταν εφαρμοστεί η λύση παραμένει έγκυρη 

                                                        και θα πρέπει να αξιολογείται μόνο ως προς το  

                                                       πόσο καλά λύνει το συγκεκριμένο πρόβλημα 
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Πιο σύγχρονη και σύνθετη τεχνική, που θεωρεί ότι τα  

προβλήματα είναι σύνθετα και σχετίζονται μεταξύ τους. 

Οι λύσεις δεν λύνουν μόνο το πρόβλημα αλλά επιδρούν  

Και στο σύνολο του οργανισμού.  

Οι λύσεις θα πρέπει να αξιολογούνται ως προς το πόσο καλά λύνουν το 
πρόβλημα (επιδιωκόμενο αποτέλεσμα) και ως προς το πόσο επηρεάζουν τον 
οργανισμό (μη επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 

Ούτε οι λύσεις αλλά ούτε και τα προβλήματα παραμένουν 

σταθερές, νέες λύσεις χρειάζονται πάντα. 

Ανάγκη αξιολόγησης του αποτελέσματος, και ύπαρξης διαδικασίας 
αναπληροφόρησης (feedback) του οργανισμού.   

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ  
     ΤΡΟΠΟΣ 
 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

61 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ  
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  
(programmed decisions) 

Αφορούν προβλήματα που έχουν γίνει καλά                                                              
κατανοητά, είναι πολύ καλά δομημένα,                                                             
επαναλαμβάνονται συχνά και είναι δυνατό να  
αντιμετωπίζονται από τις καθιερωμένες και 
συστηματικές διαδικασίες και κανόνες. 
 

Αφορούν προβλήματα που δεν έχουν γίνει καλά 
κατανοητά, ούτε είναι πολύ καλά δομημένα αλλά είναι 
συνήθως μοναδικά και δεν μπορούν να 
αντιμετωπισθούν από τις καθιερωμένες και 
συστηματικές διαδικασίες και κανόνες 
 
Δημοφιλής τρόπος ανάπτυξης αναλυτικών ικανοτήτων  
Και λήψης απόφασης είναι η μελέτη υποδειγματικών 
θεμάτων (case study). 
  

ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
(non-programmed  
decisions) 



ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
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Ανώτερο 

Μεσαίο 

Κατώτερο 

Στρατηγικές Αποφάσεις : απρογραμμάτιστες αποφάσεις 

Διαχειριστικές Αποφάσεις : Αφορούν στην διαδικασία 
     ή στην τακτική υλοποίησης των Στρατηγικών στόχων 

Λειτουργικές Αποφάσεις : Καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο θα γίνονται οι διάφορες λειτουργίες.    



Εξουσία = Αποφάσεις 
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ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
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    ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
 

   ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
 
 

   ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 
 
 

   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ – ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ 
 
 

   ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 



Αποφάσεις για …  
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ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
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Επιδιώκει τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης και  
αποφεύγει τις αλλαγές. Διευθετεί τα προβλήματα με την  
Λογική της «εξομάλυνσης» ή τις αγνοεί εντελώς. 
Έχει μια δικαιολογία πάντα έτοιμη και αντιδρά δυναμικά στις  
Αλλαγές. 

Το στέλεχος που  
     Αποφεύγει  
τα προβλήματα 

Ασχολούνται με τα προβλήματα όταν αυτά εμφανίζονται. 
Δεν διστάζουν να προχωρήσουν σε αλλαγές όταν αυτές 
είναι απαραίτητες. 
 

Τα τρέχοντα προβλήματα απορροφούν τη σκέψη τους και 
βρίσκονται πάντα σε κατάσταση αντίδρασης. 
  

Το στέλεχος που  
          Λύνει  
τα προβλήματα 

Ασχολείται ενεργά για να ανακαλύψει τα προβλήματα και  
προσπαθεί να τα λύσει πριν εμφανιστούν με τη μορφή  
δυσκολιών για τον οργανισμό. Πιστεύει ότι ο καλύτερος  
τρόπος αντιμετώπισης των αλλαγών είναι η πρόβλεψή τους 
και όχι απλώς η αντιμετώπιση τους. 
Τα μικρά προβλήματα αντιμετωπίζονται πριν γίνουν μεγάλα  
και οι συχνές αλλαγές βοηθούν στο σωστό σχεδιασμό του  
μέλλοντος.    

Το στέλεχος που  
     Αναζητά  
τα προβλήματα 



Βασικές Αρχές Προγραμματισμού-

Σχεδιασμού  
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Σύμφωνα με τον σπουδαίο θεωρητικό Peter Drucker «ο 

προγραμματισμός είναι ό,τι πρέπει να γίνει σήμερα για να 

δικαιούμαστε το αύριο»…  

 

Έχοντας αναφέρει και τονίσει τη μοναδικότητα του χώρου 

των Μουσείων …  η παραπάνω διατύπωση ΕΙΝΑΙ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ …  

 

Ο προγραμματισμός αποτελεί την δραστηριότητα 

καθορισμού των αντικειμενικών στόχων, σκοπών  και 

μεθόδων-τρόπων για την επίτευξή τους.   



Τύποι Προγραμματισμού -

Σχεδιασμού 

• Στρατηγικός ή επιχειρησιακός προγραμματισμός 
– Παρέχει τη στρατηγική κατεύθυνση της Υπηρεσίας Πληροφόρησης. 

– Μακροχρόνιος & δεν εστιάζει στις τρέχουσες λειτουργίες. 

– Αφορά στην ανώτατη διοίκηση ως προς την ανάπτυξη και την εποπτεία.  

 

• Λειτουργικός ή Τακτικός Προγραμματισμός 
– Βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός που εστιάζει στις τρέχουσες 

λειτουργίες και εξελίξεις, ουσιαστικά αποτελεί καταγραφή συγκεκριμένων 

και χρονικά προσδιορισμένων βημάτων στο πλαίσιο της γενικής πορείας 

που έχει χαράξει η στρατηγική.  

– Αφορά περισσότερο το μεσαίο και χαμηλότερο επίπεδο διοίκησης της 

Υπηρεσίας Πληροφόρησης. 
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Καθορισμός Στρατηγικής 

Κατεύθυνσης  

• Καθορισμός της 
κατεύθυνσης 
– Τι θέλουμε να επιτύχουμε; 

 

• Κατάστρωση σχεδίων 
και στρατηγικών 
– Πώς θα επιτύχουμε αυτά που 

θέλουμε; 

 

• Έλεγχος της απόδοσης 
– Πώς γνωρίζουμε πόσο καλά 

τα πηγαίνουμε; 



Σύνοψη Διαδικασίας 

Προγραμματισμού…  



Ορισμοί Σχεδιασμού & Μεταβάσεις … 
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Συνοψίζοντας για την Στρατηγική και 

τον Στρατηγικό Σχεδιασμό 

• Με τους πιο απλούς όρους η Στρατηγική αποτελεί μια 
διαδικασία για την ανάπτυξη ενός Στρατηγικού Σχεδίου 
του οργανισμού.  

 

• O Στρατηγικός Σχεδιασμός είναι μία περιοδική επίσημη 
διαδικασία που μπορεί να απαιτήσει αρκετό χρόνο και 
προσπάθεια.  

 

• Το Στρατηγικό Σχέδιο απαρτίζεται από τη δήλωση 
αποστολής ενός οργανισμού και το στρατηγικό όραμα, 
τους μακροπρόθεσμους και τους βραχυπρόθεσμους 
στόχους, και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την 
επίτευξη των στόχων και των σκοπών. 

 



Περιεχόμενο Στρατηγικού Σχεδιασμού  
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  Αποστολή 
Είναι ο σκοπός ύπαρξης της υπηρεσίας πληροφόρησης. Εκφράζει το βασικό καθήκον 

του οργανισμού προς την κοινωνία. Απαντά στο θεμελιώδες ερώτημα: Ποιος ο 

βασικός λόγος ύπαρξης ? 

Όραμα  

Εκφράζει τις προσδοκίες και τα όνειρα των μελών της υπηρεσίας πληροφόρησης για το 

μέλλον. Περιγράφει τα γενικά χαρακτηριστικά μιας επιθυμητής  κατάστασης για το μέλλον. 

Απαντά στα ερωτήματα:  

•  ποια ιδανικά εξυπηρετούμε? 

•  πως θέλουμε να αισθανόμαστε για τον οργανισμό στο μέλλον? 

Στρατηγική 

Καθορισμός των βασικών μακροπρόθεσμων στόχων, υιοθέτηση πορείας δράσης, του 

εύρους δραστηριοτήτων και την κατανομή πόρων. Το περιεχόμενο της στρατηγικής 

συνίσταται σε τέσσερα (4) κύρια σημεία: 

• στους μακροπρόθεσμους στόχους, 

• το εύρος των δραστηριοτήτων, 

• τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, / πολιτικές διαφοροποίησης, 

• τη φιλοσοφία.  



Περιεχόμενα & Διάρθρωση 

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού  

 Δηλώσεις Αποστολής & Οράματος   

 

 Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης 

 Θεσμικό & κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας 

 Εσωτερικό Περιβάλλον  

 Εξωτερικό Περιβάλλον  

 

 Διαγνωστική Ανάλυση (ανάλυση SWOT) 

 

 Σχεδιασμός  

 Ανάπτυξη Οριζόντιων Σχεδίων Δράσης  

 Ανάπτυξη Κάθετων Σχεδίων Δράσης  

 Σύνδεση Σχεδίων Δράσης με επενδυτικά  

 προγράμματα  

 

 Μηχανισμός Παρακολούθησης & Ανασκόπησης 
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Οι έντονες  

μεταβολές που  

υφίστανται οι  

υπηρεσίες πληροφόρησης 

ωθούν διεθνώς στην 

ανάπτυξη  

επιχειρησιακών  

σχεδιασμών για να  

μειώσουν την  

αβεβαιότητα στην  

λήψη αποφάσεων για 

το μέλλον τους 



Διαχείριση Αλλαγών και 

Σχεδιασμός   
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Βήματα εφαρμογής προγράμματος 
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• FP5 

–  DIGICULT, Heritage4All 

 

• FP6  

– BRICKS, DELOS, EPOCH, MinervaPLUS, 
PrestoSpace  

 

• PULMAN, CALIMERA, Minerva/ MinervaPLUS  

 

• Εθνικά Προγράμματα + επιμέρους εφαρμογές + ιδιωτικός 
τομέας  

 

• EUROPEANA  

…Ευρωπαϊκές Πολιτικές = Αξίες … 

από πού να αρχίσουμε…? 
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Το ερευνητικό πρόγραμμα  CALIMERA 

 



Κατευθύνσεις για τα Μουσεία με βάση το 

Πρόγραμμα CALIMERA 
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1) Κοινωνική Ενσωμάτωση 

2) Πολιτισμική Ταυτότητα και Συνοχή 

3) Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και 

Συμμετοχή του πολίτη στα Κοινά 

4) Μάθηση 

5) Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη 

www.pulmanweb.org 

www.calimera.org 
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The Pacific Grove Museum of Natural 

History FY 2014/2015 Business Plan  
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Ανάλυση παραδείγματος Σχεδιασμού – 

Προγραμματισμού  

από την Ελληνική Βιβλιογραφία  

 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, 

http://www.libver.gr/ 
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Βασικές Αρχές Οργάνωσης 
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Οργάνωση είναι η δραστηριότητα 

εκείνη που καθορίζει τον επίσημο 

ρόλο που έχει κάθε εργαζόμενος 

μέσα στην υπηρεσία 

πληροφόρησης, καθώς και τους 

κανόνες και όρους μέσα στους 

οποίους διεξάγεται κάθε 

δραστηριότητα.    



Σύγχρονα ζητήματα για την Οργάνωση 

Μουσείων  

• Οι βασικοί ρόλοι σε ένα Μουσείο βρίσκονται υπό 
διαμόρφωση...  

 

• Συζήτηση για την λειτουργία της Οργάνωσης ... και η 
σημασία της τμηματοποίησης σε συνάρτηση με την 
παραπάνω διαπίστωση 

 

• Παραδείγματα από τον χώρο των μουσείων  ...  
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Μουσειακοί «Κόσμοι 

Παραγωγής» …  
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Νέα προϊόντα και υπηρεσίες... υπάρχουν συνέπειες για την 

οργάνωση των μουσείων...; Νέοι ρόλοι; 

• Εξειδικευμένους (αρχαιολόγους) ξεναγούς 

• Περιοδικές και άλλες εκθέσεις εκτός της μόνιμης (ιστορικές 
περιοδικές, μοντέρνας τέχνης, φωτογραφίας, ζωγραφικής, 
λαογραφικές κ.ά.) 

 

• Προβολές ταινιών ή παραστάσεις στο μουσείο 

 

• Φυλλάδια και έκτυπο υλικό  

• Μουσικές εκδηλώσεις στα μουσεία (κλασική, έντεχνη ελληνική, 
αρχαιοελληνική, ροκ, τζαζ)  

• Αναψυκτήριο και εστιατόριο 
– Τα καφέ των μουσείων θέλουν να γίνουν στέκια.  

– Η τάση τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα είναι γνωστή. Κάποια, μάλιστα, 
με πρώτα τα ιδιωτικά και τώρα δειλά δειλά τα κρατικά, ετοιμάζουν το 
έδαφος. Αποτελεί ανάγκη της εποχής ...   

• Παιδότοπους με δυνατότητα φύλαξης των μικρών παιδιών 
119 



Ο πυρήνας της ανάγκης για δομική 

οργάνωση σύμφωνα με την ICOM  

• Μια βασική διάσταση της σύγχρονης οργάνωσης μουσείων 
αποτελεί η αποκέντρωση εξουσιών σε όλο το προσωπικό του 
μουσείου. 

 

• Το προσωπικό του μουσείου αποτελείται από ένα ευρύτατο 
φάσμα ειδικοτήτων συμπεριλαμβανομένων  των επιμελητών, 
αρχειονόμων και βιβλιοθηκονόμων, κοινωνικών επιστημόνων, 
διοικητικού προσωπικού και οικονομολόγων, συντηρητών και 
τεχνικού προσωπικού καθώς και προσωπικού ασφαλείας.  

 

• Αποτελεί σημαντική λειτουργία η ανάλυση των ρόλων και των 
αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων έτσι ώστε να 
διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο συνέργιας ως προς την 
επίτευξη συνολικών και επιμέρους στόχων. 
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Διαστάσεις Οργανωτικού 

Σχεδιασμού 
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Δομική Διάσταση 
•  Σχεδιασμός θέσεων εργασίας 

• Ομαδοποίηση – Τμηματοποίηση θέσεων εργασίας 

• Καθορισμός του εύρους της διοίκησης 

• Καθορισμός των σχέσεων εξουσίας μεταξύ των διαφόρων 

θέσεων Εργασίας & ιεραρχικών επιπέδων 

• Διαμόρφωση των βασικών μηχανισμών συντονισμού μεταξύ των  

  διαφόρων μερών της οργάνωσης  

Λειτουργική  

Διάσταση 

•  Σχεδιασμός Διαδικασιών  

• Σχεδιασμών Κανόνων  

• Προτύπων Λήψης Απόφασης 

• Ροές Πληροφοριών 
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Εύρος της Διοίκησης ή το εύρος του 

ελέγχου (span of control) 

• Επίπεδα Διοίκησης: Συνήθως υπάρχουν τρία (3) 
επίπεδα διοίκησης: Ανώτερο – Μεσαίο – Κατώτερο  

  

• X=n (2^n/2 + n-1), X ο πιθανός αριθμός σχέσεων 
εμπλεκομένων. 

 

Άρα, για τον καθορισμό του n λαμβάνονται υπόψη: 
– Ομοιότητα των λειτουργιών  

– Γεωγραφική εγγύτητα  

– Φύση των δραστηριοτήτων των υφισταμένων  

– Ανάγκη συντονισμού των υφισταμένων    
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«Εργαλεία» Καταγραφής Οργανωτικής 

Διάρθρωσης Υπηρεσιών Πληροφόρησης 
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Οργανόγραμμα   

Εσωτερικός Κανονισμός 
Λειτουργίας 

Περιγραφές Θέσεων Εργασίας 



Μέθοδοι Ομαδοποίησης Δραστηριοτήτων- 

Τμηματοποίησης της Υπηρεσίας Πληροφόρησης  

• Τμηματοποίηση με βάση την λειτουργία 

 

• Τμηματοποίηση με βάση την υπηρεσία  

 

• Γεωγραφική τμηματοποίηση 

 

• Μικτή Τμηματοποίηση  

(Τμηματοποίηση πλέγματος) 
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Μια γενική δομή οργάνωσης ...   

126 

Μουσείο   

Επιμέλεια  

Μουσείου  

Οργάνωση  

Προγραμμάτων   

Μουσείου  

Διεύθυνση  

Μουσείου  

Εικαστικός επιμελητής  

(τέχνης) 

 

Επιμελητής ιστορικών 

συλλογών  

 

Επιμελητής επιστημονικών 

συλλογών  

 

Συντηρητής  

Εκθέσεις (μόνιμες & περιοδικές) 
(exhibitions) 
 
Εκπαίδευση (education) 
 
Εκδόσεις (publications) 
 
Πολυμεσικές εφαρμογές  (media)  
 
Γεγονότα (events) 

Διοίκηση Προσωπικού  
 
Τμήμα Οικονομικών  
 
Ασφάλεια  
 
Συντήρηση  
 
Ανάπτυξης & 
Σχεδιασμού  
 
Υπηρεσίες Επισκεπτών  

Η δομή αποτελεί συνάρτηση 

του μεγέθους του Μουσείου: 

Σε μικρά σε μέγεθος μουσεία 

ένα πρόσωπο  μπορεί να 

αναλαμβάνει πέραν του ενός 

ρόλου...  



Ενδεικτικά τμήματα της διεύθυνσης 

επιμέλειας συλλογών μουσείου  
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Ενδεικτικά τμήματα της διεύθυνσης 

προγραμμάτων μουσείου  
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Ενδεικτικά τμήματα της διεύθυνσης 

«Διεύθυνση Μουσείου»  
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Ενδεικτικές οργανωσιακές οντότητες Μουσείων 

• Διοικητικό συμβούλιο 

• Επιμελητής / μουσειολόγος  

• Γραφείο τύπου & δημοσίων σχέσεων  

• Τμήμα Ανάπτυξης & διαχείρισης 
συλλογών  

• Τμήμα Οπτικοακουστικών 
Συστημάτων Μουσείου  

• Φωτογραφικό εργαστήριο  

• Τμήμα Αρχείου (αρχειακό – 
φωτογραφικό αρχείο) 

• Τμήμα εκθεσιακής υποστήριξης  

• Τμήμα Ιστορικής καταγραφής 
τρέχουσας εικαστικής 
δραστηριότητας  

• Τμήμα διακίνησης και διερεύνησης 
έργων τέχνης  

• Τμήμα Εκπαίδευσης και ξεναγήσεων  

• Τμήμα ψηφιακών υπηρεσιών  

• Τμήμα Οικονομικών  

• Τμήμα Πωλητηρίου  

• Τμήμα υπηρεσιών εστίασης  

• Τμήμα δωρεών και 
κληροδοτημάτων  

• Τμήμα ανάπτυξης και σχεδιασμού  

• Τμήμα επιχορηγήσεων & 
υποτροφιών  

• Τμήμα προσωπικού  

• Τμήμα Ασφάλειας μουσείου  

• Τμήμα Νομικών υπηρεσιών  

• Τεχνική υπηρεσία  

& συντήρηση  

• Γραμματεία  

& πρωτόκολλο  130 



Η οργανωτική δομή επηρεάζεται από 

τη νομική τους μορφή ...  

ΝΠΔΔ  

 

ΝΠΙΔ  

 

ΜΚΟ  

 

Πανε
πιστη
μιακά   
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Παράδειγμα από τη διεθνή 

βιβλιογραφία  

132 



Ενδεικτικές Οργανωσιακές 

Οντότητες Βιβλιοθηκών και 

Αρχείων  

• ΑΝΑΓΝΩΣΤΉΡΙΟ 

• ΑΝΆΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΏΝ ΑΝΑΓΚΏΝ 

ΧΡΗΣΤΏΝ 

• ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΣΥΛΛΟΓΏΝ 

• ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 

• ΑΠΟΓΡΑΦΉ – ΑΠΌΣΥΡΣΗ 

• ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗ 

• ΒΙΒΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ 

• ΔΑΝΕΙΣΜΌς 

• ΔΙΑ-ΔΑΝΕΙΣΜΌς 

• ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ ΠΟΙΌΤΗΤΑς 

• ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ – ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗ 

• ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΎ 

• ΔΩΡΕΈς 

• ΕΘΕΛΟΝΤΈς – ΦΟΙΤΗΤΈς 

• ΕΙΔΙΚΈς ΥΠΗΡΕΣΊΕς 

• ΕΚΘΈΣΕΙς 

• ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΏΝ 

• ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΏΝ 

• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ – ΑΝΘΡΏΠΙΝΑ ΔΊΚΤΥΑ 

• ΈΡΕΥΝΕς ΧΡΗΣΤΏ Ν 

 

•  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ 

• ΘΕΜΑΤΙΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ ΌΡΩΝ 

• ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΆΦΗΣΗ 

• ΚΈΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗς 

• ΚΙΝΗΤΈς ΣΧΟΛΙΚΈς ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΕς 

• ΚΙΝΗΤΉ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ 

• ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΤΕΚΜΗΡΊΩΝ 

• ΝΟΜΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ 

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ 

• ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ – ΓΕΓΟΝΌΤΑ 

• ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΕ ΆΛΛΕς ΣΥΛΛΟΓΈς 

• ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΈς ΥΠΗΡΕΣΊΕς 

• ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ 

• ΠΡΌΣΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΎ 

• ΣΉΜΑΝΣΗ ΥΛΙΚΟΎ – ΣΦΡΑΓΊΔΕς 

• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΌς 

• ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΕ ΔΊΚΤΥΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΏΝ 

• ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΕς 

• ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ 

• ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ 

• ΧΟΡΗΓΊΕς 
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Ενδεικτικό οργανόγραμμα Βιβλιοθήκης 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  
ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ  
ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
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Ενδεικτικό οργανόγραμμα  

Αρχειακής Υπηρεσίας 



Δομή και Οργάνωση Βιβλιοθήκης 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

136 



Θέση Εργασίας- Ανάγκη για Ανάλυση Εργασίας 
στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης  

• Στοιχεία για τον Φορέα Εργασίας  
– Γνώσεις και Δεξιότητες  
– …  

• Στοιχεία για το Περιεχόμενο Εργασίας  
– Καθήκοντα και Αρμοδιότητες (κύρια & δευτερεύοντα) 
– … 

• Στοιχεία για το Περιβάλλον Εργασίας 
– Ειδικές απαιτήσεις για χρήση  
εξοπλισμού 
– …  
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Περιγραφή θέσης Εργασίας 
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Ανάλυση παραδειγμάτων 

Οργάνωσης    

από την βιβλιογραφία  

144 
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Δομή Τμήματος Επιμέλειας 

Συλλογής – ICOM  
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Δομή Τμήματος Προγραμμάτων 

– ICOM  
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Τμήμα Διαχείρισης Μουσείου - 

ICOM 
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Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης 

Πολίχνης  
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Οργανόγραμμα Βιβλιοθήκης ΑΠΘ 

153 



Οργανόγραμμα Ακαδημαϊκής 

Βιβλιοθήκης   
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Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   

Πανεπιστημίου Κρήτης  
155 



Οργάνωση Έκθεσης – 
Παράδειγμα Λειτουργικής Οργάνωσης  

156 
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Βασικές Αρχές Διεύθυνσης 

159 

Αποτελεί την λειτουργία διοίκησης για 

την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και 

των δεξιοτήτων του προσωπικού στo 

πλαίσιo άσκησης των επίσημων ρόλων 

της οργάνωσης καθώς και την 

καθοδήγηση του προσωπικού για την 

επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών 

και στόχων του οργανισμού. 

 

“…την διαφορά την κάνουν οι άνθρωποι … είτε 

διοικούν είτε εκτελούν  

είτε είναι οι χρήστες των υπηρεσιών 

πληροφόρησης…” 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPpIP3t8vQAhVDchQKHWnmBXoQjRwIBw&url=https://www.amazon.com/Museum-Administration-Introduction-American-Association/dp/0759102945&psig=AFQjCNGI_sgZaluAuPrc2n9rhJBL4aGr1Q&ust=1480422011895699
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Ρόλος – Ευθύνη Επιτροπής 

Μουσείου  
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Γενικές αρχές στην άσκηση της 

διεύθυνσης  

• Ενότητα στην Διεύθυνση  

 

• Συνέχεια στην Διεύθυνση 

 

• Aντικειμενικότητας, 
δικαιοσύνης και 
ευθύτητας 

 

• Ανάπτυξη ενσυνείδητης 
πειθαρχίας 

 



Chester Barnard 

Η θεωρία αποδοχής της εξουσίας 

Οι εργαζόμενοι αποδέχονται την εξουσία, όταν: 

• Κατανοούν τις εντολές 

• Αισθάνονται ότι οι εντολές είναι συμβατές με 
τους στόχους του οργανισμού 

• Οι εντολές δεν συγκρούονται με τα 
προσωπικά τους ‘πιστεύω’ 

• Είναι σε θέση να εκτελέσουν την εργασία 
όπως τους ανατέθηκε 



Διαμόρφωση σχέσεων εξουσίας 

Εξουσία 

Δύναμη 

Ευθύνη 

 

Τρόπος μεταβίβασης, 

περιεχόμενο 



Συγκέντρωση-αποκέντρωση 

εξουσίας 
• Σχετίζεται με τα ακόλουθα:  

• ο αριθμός των αποφάσεων που λαμβάνονται στα χαμηλότερα ιεραρχικά επίπεδα 

• η σπουδαιότητα των αποφάσεων (π.χ. οικονομικό μέγεθος) που λαμβάνονται στα 
χαμηλότερα ιεραρχικά επίπεδα 

• ανάγκη  ελέγχου των αποφάσεων που λαμβάνονται στα χαμηλότερα ιεραρχικά 
επίπεδα 

 

• Συνθήκες για να την σκεφτούμε… 
 

• Συνθήκες για να την αποφεύγουμε… 
 
• Προϋποθέσεις επιτυχούς Ανάθεσης Καθηκόντων (ΑΚ) 

1. Σχεδιασμός ΑΚ 
2. ΑΚ 
3. Καθορισμός μηχανισμών ελέγχου 
4. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 



Εμπόδια στην Ανάθεση Καθηκόντων  

– Έλλειψη εμπιστοσύνης στους υφισταμένους 

 

– Έλλειψη ικανών υφισταμένων 

 

– Μη αποδοχή εντολων 

 

– Έλλειψη καθορισμού καθηκόντων 

 

– Φόβος ανταγωνισμού των υφισταμένων 

 

– Εγωισμός 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

Το να καταφέρνεις να εργάζονται μαζί τα διάφορα 
μέρη ενός οργανισμού για την επίτευξη των κοινών 
σκοπών ή αλλιώς η σύνδεση, η εναρμόνιση και ο 
συγχρονισμός των δραστηριοτήτων μεταξύ τους, 
από άποψη χρόνου και τρόπου εκτέλεσης, κατά 

τέτοιον τρόπο ώστε η δραστηριότητα κάθε ατόμου 
ή κάθε ομάδας ατόμων, όχι μόνο να μην 

παρεμποδίζει τις δραστηριότητες των λοιπών 
ατόμων ή ομάδων, αλλά αντίθετα να τις στηρίζει και 

να τις διευκολύνει. 



Ηγεσία 

Η «ηγεσία» είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο 
επηρεάζει τη συμπεριφορά ή/και τις πράξεις μιας ομάδας ατόμων 

με  σκοπό την επίτευξη των προσδιορισμένων στόχων της 
Υπηρεσίας Πληροφόρησης. 

 
Ένας αποτελεσματικός διοικητής μπορεί να είναι ηγέτης! 



Ηγεσία & Μουσεία 

• Στις νέες συνθήκες έντονων μεταβολών και πιέσεων απαιτείται ηγεσία, η οποία υποστηρίζει τις 
αλλαγές και μετακινείται από τις ήδη υπάρχουσες δομές. 

 

• Οι ηγέτες στα Μουσεία δημιουργούν ένα περιβάλλον που να δέχεται την αλλαγή όχι σαν μία 
απειλή, αλλά ως ευκαιρία.  

 

• Οι ηγέτες στα Μουσεία παρέχουν ένα ξεκάθαρο όραμα και κατευθύνσεις σχετικά με τη σημασία 
και το ρόλο των οργανισμών αλλά και σε σχέση με το ρόλο των εργαζομένων.  



Σχολές Ερμηνείας της Ηγεσίας 

• Θεωρίες των Έμφυτων Χαρακτηριστικών 
– Έμφαση στην προσωπικότητα του Ηγέτη 

 

• Θεωρίες Συμπεριφοράς 
– Έμφαση στη συμπεριφορά του Ηγέτη και στον 

τρόπο εκδήλωσης της Ηγεσίας 

 

• Θεωρίες των Συνθηκών  
– Έμφαση στον Ηγέτη σε σχέση με τις συνθήκες 

που επικρατούν στο χώρο επιρροής του 



Θεωρίες Συμπεριφοράς 

University of Michigan (’40) 

Προσανατολισμός 

στον Άνθρωπο 
• Έμφαση στις 

διαπροσωπικές σχέσεις 

• Προσωπικό ενδιαφέρον 
για τις ανάγκες των 
ανθρώπων 

• Αποδοχή της 
διαφορετικότητας των 
ανθρώπων 

Προσανατολισμός 

στην Παραγωγή 
• Έμφαση στις τεχνικές 

παραμέτρους της 
εργασίας 

• Ενδιαφέρον για την 
ολοκλήρωση της 
εργασίας και έμφαση 
στο αποτέλεσμα 
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Προσανατολισμός του Ηγέτη στον Άνθρωπο οδηγεί σε: 

Υψηλή Παραγωγικότητα & Υψηλό Βαθμό Ικανοποίησης 

σε αντίθεση με τον Ηγέτη που προσανατολίζεται στην Παραγωγή 



Ιδιότητες αποτελεσματικών ηγετών 

• Όραμα  

• Δημιουργικότητα 

• Καινοτομία και 
επιχειρηματικότητα  

• Προγραμματισμός 

• Κουράγιο 

• Σύλληψη της αλήθειας 

• Εμπιστοσύνη 

• Αξίες 

 

• Ενθουσιασμός 

• Ενδιαφέρον για τους 
συνεργάτες 

• Επικοινωνία 

• Μεταμόρφωση (Ηγεσία 
μετάβασης, Ηγεσία 
αλλαγών) 

• Εμπνευσμένη 
υποκίνηση – 
καθοδήγηση  



Άξονες Διαφορών μεταξύ Διεύθυνσης 

& Ηγεσίας 

• Δημιουργία Περιεχομένου Δράσης 

 

• Ανάπτυξη Δικτύου Ανθρώπων για την 

Υλοποίηση του Περιεχομένου 

 

• Υλοποίηση 

 

• Αποτέλεσμα 



Δημιουργία Περιεχομένου Δράσης 

Διεύθυνση 

• Σχεδιασμός και 
Προϋπολογισμός 

 

• Αναλυτικός καθορισμός 
φάσεων υλοποίησης 

 

• Χρονοδιάγραμμα 

 

• Πόροι 

 
176 

Ηγεσία 

 Καθορισμός Κατεύθυνσης 

 

Όραμα 

 

 Στρατηγική για τις Αλλαγές 
που θα οδηγήσουν στο 
Όραμα 



Ανάπτυξη Δικτύου Ανθρώπων 

Διεύθυνση 

• Δημιουργία Δομής για 
την υλοποίηση των 
δράσεων 

• Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων και 
υπευθυνοτήτων των 
ατόμων 

• Καθιέρωση Πολιτικής 
και Διαδικασιών  

• Ανάπτυξη Συστήματος 
Παρακολούθησης της 
Εφαρμογής 
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Ηγεσία 

Ευθυγράμμιση Ανθρώπων 

 

Επικοινωνία μέσω Λόγων 
και Έργων με στόχο την 
κατανόηση του Οράματος 



Υλοποίηση 

Διεύθυνση 

• Έλεγχος και 
Επίλυση 
Προβλημάτων 

• Καταγραφή 
Αποτελεσμάτων 

• Σχεδιασμός και 
Οργάνωση 
Διορθωτικών 
Ενεργειών 

Ηγεσία 

• Παρακίνηση 

• Έμπνευση 

• Ενεργοποίηση των 
ανθρώπων για να 
ξεπεράσουν τα 
εμπόδια  

• Ώθηση για την 
Αλλαγή 
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Αποτέλεσμα 

Διεύθυνση 

• Δημιουργία 

Συστήματος 

Μέτρησης 

• Προσδιορισμός 

Δεικτών Απόδοσης 

και Συνεχής 

Παρακολούθησή 

τους 

Ηγεσία 

• Επίτευξη Αλλαγής 

σε Μακρο-Επίπεδο 

• Νέες Προσεγγίσεις 

• Νέες υπηρεσίες 

• Νέες Αγορές 
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Διευθυντικό Πλέγμα (Blake & 

Mouton, 1964) 

9 

8 

7 
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 1  2  3  4  5   6   7  8  9  

(1,9): Συνετή προσοχή στις ανάγκες των ανθρώπων που οδηγεί σε 

υγιές και φιλικό κλίμα και ρυθμό εργασίας. 

(9,9): Η εργασία ολοκληρώνεται μέσω προσωπικών δεσμευμένων 

ανθρώπων και με κοινή προσέγγιση και όραμα. Αναπτύσσονται 

σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού. 

(5,5): Η επαρκής απόδοση του οργανισμού επιτυγχάνεται μέσω 

εξισορρόπησης της ανάγκης για ολοκλήρωση εργασίας με την 

τήρηση του ηθικού των ανθρώπων σε υψηλό επίπεδο. 

(9,1): Η αποτελεσματικότητα απορρέει από τη διαμόρφωση 

συνθηκών εργασίας που ελάχιστα επηρεάζονται από τον ανθρώπινο 
παράγοντα. 

(1,1): Έμφαση στην ελαχιστοποίηση της προσπάθειας για την 

ολοκλήρωση της εργασίας. 
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Προσανατολισμός στην Παραγωγή 



Ερωτηματολόγιο 

Βασίζεται στο θεωρητικό 
υπόδειγμα του 

διοικητικού πλέγματος 
των Blake & Mouton. 



Διάρθρωση ερωτηματολογίου …1 



Διάρθρωση ερωτηματολογίου…2 



Ανάλυση ερωτηματολογίου …1 

• Απολυταρχική ηγεσία 

 

• Φτωχή ηγεσία 

 

• Ομαδική ηγεσία 

 

• Ηγεσία λέσχης 

 



Παράδειγμα Ανάλυσης …3  



Δεξιότητες για τα Μουσεία στον 21ο 

Αιώνα 

20th Century 

Museum/Library 

21st Century 

Museum/Library 

Primarily content driven Combination of audience and 

content driven 

Mostly tangible objects Tangible and digital objects 

One-way Multi-directional 

Focus on presentation and display Focus on audience engagement, 

experiences 

Acts independently Acts in highly collaborative 

partnerships 

Located in community Embedded in community 

Learning outcomes assumed, 

implied 

Learning outcomes purposeful 



“All libraries and museums—and the people 

they serve—stand to benefit from becoming 

more intentional and purposeful about 

accommodating the lifelong learning needs 

of people in the 21st century, and doing this 

work collaboratively in alignment with 

community needs.” 

 
From Libraries, Museums, and 21st Century Skills, IMLS (2009), pp. 7 

 



 reativity 

 ollaboration 

 ommunication 

 ritical Thinking 

 



Learning & Innovation Skills 

Critical Thinking & Problem Solving 

Creativity & Innovation 

Communication & Collaboration 

Visual Literacy 

Scientific and Numerical Literacy 

Cross-Disciplinary Thinking 

Basic Literacy 



Information, Media & Technology Skills 

ICT (Information, Communications & Technology) Literacy 

Information Literacy 

Media Literacy 



Life & Career Skills 

Social & Cross-Cultural Skills 
Initiative & Self-Direction 

Productivity & Accountability 

Leadership & Responsibility 

Flexibility & Adaptability 



21st Century Themes 

Environmental Literacy 
Civic Literacy 

Global Awareness 

Health Literacy 

Financial, Economic, Business, & Entrepreneurial Literacy 



“In the 21st century…expertise is less about 

having a stockpile of information or facts at 

one’s disposal and increasingly about 

knowing how to find and evaluate 

information on a given topic” 
 

 
-Douglas Thomas and John Seely Brown, A New Culture of Learning: 

Cultivating the Imagination in a World of Constant Change (2011) 



Γιατί οι δεξιότητες του 21ου 

Αιώνα είναι Σημαντικές? 



“All of these qualities—empathy, discipline, the 
capacity to solve problems, the capacity to think 
critically—these skills don’t just change how the 
world sees you. They change how we see ourselves. 
They allow each of us to seek out new horizons and 
new opportunities with confidence—with the 
knowledge the we’re ready; that we can face 
obstacles and challenges and unexpected setbacks. 
That’s the power of…education.” 
 
-President Obama, remarks to Booker T. Washington Graduates, Memphis, TN,  May 
16, 2011 

 



  Αλλαγές κατά τον 21ο Αιώνα 

20th Century 21st Century 

# Jobs/Lifetime 1-2 Jobs 
10-15 jobs (US Dept. of 

Labor 2004) 

Job Requirement Mastery of one field 

Simultaneous mastery 

of many rapidly 

changing fields 

Job Competition Local Global 

Work Model 
Routine; hands-on; fact 

based 

Non-routine; technical; 

creative; interactive 

Education Model 

Institution centered; 

forma degree 

attainment is primary 

goal 

Learner centered; self-

directed, lifelong 

learning is primary goal 

Organizational 

Culture 
Top down 

Multi-directional 

(bottom-up, top down, 

side to side, etc.) 



Σημαντικές Δεξιότητες για τη Μουσειακή Διοίκηση 
 

 

• Critical Thinking 

 

• Creativity and innovation 

 

• Resiliency 

 

• Communication 

 

• Collaboration 

 



National Research Council Study 

Image: Cover of report, Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and 
Skills in the 21st Century (2012), 
Center for Education, National Research Council 

Classifies 3 Domains of Competence 

 
o The Cognitive(critical thinking, 

information literacy, creativity) 

 

o The Intrapersonal (work ethic, flexibility, 

initiative) 

 

o The Interpersonal (teamwork, 

collaboration, leadership) 
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