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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Απασχολούμενο προσωπικό

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

 Αριθμός υπαλλήλων Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα

2 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Ανάγκες κατάρτισης προσωπικού

Κτίρια & εξοπλισμός

α/α Περιγραφή

1 164

2 420

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό

α/α Είδος Περιγραφή

1 Θερμαντικά σώματα

2

3

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Καταλληλόλητα, επάρκεια

Οι ειδικότητες και τα προσόντα του υπάρχοντος προσωπικού αντιστοιχούν στις 
απαιτήσεις των δραστηριοτήτων του Μουσείου, αλλά δεν επαρκούν σε επίπεδο 
διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών. Υπάρχει ανάγκη για προσωπικό στους εξής 
τομείς: οικονομικά, φύλαξη και καθαριότητα (οι ανάγκες καθαριότητας 
εξυπηρετούνται από ιδιωτική εταιρία). Οι υπάλληλοι είναι επιστημονικά 
καταρτισμένοι, ικανοί, συνεργάσιμοι, εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες, 
εξωστρεφείς και αποτελεσματικοί.

Δεν γίνεται επιμόρφωση του υπάρχοντος προσωπικού σε συστηματική βάση, πράγμα 
που καθίσταται αναγκαίο λόγω των συνεχών αλλαγών και των ολοένα αυξανόμενων 
απαιτήσεων, ιδιαίτερα στους τομείς της διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης του 
ΝΠΔΔ. Οι υπάλληλοι μεριμνούν οι ίδιοι -στο βαθμό που μπορούν- για την 
επιμόρφωσή τους, τόσο σε θέματα διοικητικά-οικονομικά όσο και σε θέματα που 
σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του μουσείου (πολιτισμός, εκπαίδευση, κλπ).

Επιφάνεια (τ.μ.)

Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου

Κέντρο Τέχνης και 
Πολιτισμού

Επαρκείς κτιριακές εγκαταστάσεις που αξιοποιούνται σε όλα τα επίπεδα. Πλήρης 
ασφαλιστική κάλυψη κτιρίων και περιεχομένου. Υποδομή για πρόσβαση ΑμεΑ (στους 
ισόγειους χώρους). Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο υπάρχων Η/Μ 
εξοπλισμός. Ανάγκη μόνωσης των ταρατσών και των εξωτερικών τοίχων των κτιρίων. 
Ανάγκη αντικατάστασης του συστήματος θέρμανσης του Κέντρου Τέχνης και 
Πολιτισμού. Ανάγκη αντικατάστασης του σύστηματος φωτισμού των κτιρίων. Ανάγκη 
κατασκευής στεγάστρου στον προαύλιο χώρο για τη σύνδεση των δύο κτιρίων.

2 για το υπόγειο και 2 για 
τον 1ο όροφο του Κέντρου 
Τέχνης και Πολιτισμού

Σύστημα φωτισμού των 
κτιρίων

Σύστημα ροηφόρων 
κυκλωμάτων, κατάλληλο 
για λαμπτήρες αλογόνου

Κατασκευή στεγάστρου 
στον προαύλιο χώρο

Μεταλλική κατασκευή 
διαστάσεων 6,8 x 5,4 μ., με 
διαφανή οροφή 
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Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό

Συντήρηση υποδομής και εξοπλισμού

α/α Είδος Περιγραφή

1 Η/Υ (3)

2

3 Φαξ (1)

4 Φωτοτυπικό (1)

5 Τηλεφωνικές συσκευές (3)

6

7 Κάμερες ασφαλείας (9)

8

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Η συντήρηση των συστημάτων Η/Υ γίνεται από ιδιωτική εταιρία.

α/α Είδος Περιγραφή

1 Φορητός υπολογιστής

Δραστηριότητες της Υπηρεσίας

Υποστήριξη της λειτουργίας της υπηρεσίας

Το υπάρχον σύστημα φωτισμού είναι πεπαλαιωμένο, με αποτέλεσμα τα έργα της 
μόνιμης συλλογής να απειλούνται από σοβαρή φθορά. Επίσης, είναι ανεπαρκές, και 
λόγω της παλαιάς τεχνολογίας του δεν δύναται να συντηρηθεί. Για την κατασκευή 
του στεγάστρου έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη, ωστόσο το Μουσείο δεν διαθέτει τους 
πόρους για την εκτέλεση του έργου.

Περιορισμένη δυνατότητα συντήρησης ή/και αναβάθμισης δομών και εξοπλισμού. Οι 
εργασίες εκτελούνται από υπαλλήλους του δήμου, ενώ τα υλικά αγοράζονται από τον 
προϋπολογισμό του Μουσείου.

Υφιστάμενα συστήματα Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών και προβλήματα

Πύργος - οθόνη - 
πληκτρολόγιο - ποντίκι 

Εκτυπώτες (2)

Σύστημα ήχου και εικόνας 
(1)

Προτζέκτορας, ενισχυτής, 
ηχεία, dvd player, 
μικρόφωνο

Οθόνες παρακολούθησης 
καμερών (2)

Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής & εξοπλισμό 
γραφείου 1 laptop για τις ανάγκες 

παρουσιάσεων-προβολών 
στο κοινό

Το Μουσείο παρέχει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, με δραστηριότητες 
σχεδιασμένες για όλες τις σχολικές βαθμίδες, διοργανώνει σε τακτική βάση περιοδικές 
εκθέσεις, θεματικές ομιλίες, τιμητικές βραδιές, προβολές και μουσικές βραδιές, ενώ 
παράλληλα προσφέρει σε εβδομαδιαία βάση διαλέξεις ιστορίας της τέχνης, ανοιχτές 
στο κοινό. Όλες οι δράσεις είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες των 
Πληροφοριών & Επικοινωνιών)

Γίνεται αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την προώθηση των δράσεων του 
μουσείου, αλλά και την οργάνωση των υπηρεσιών του (μισθοδοσία, λογιστική, κλπ). 
Ύπαρξη ενημερωμένης ιστοσελίδας του μουσείου. Ύπαρξη πωλητηρίου με ποικιλία 
ειδών.

Το ΝΠΔΔ επιχορηγείται από το δήμο Ζωγράφου. Οι πολιτιστικές και εκπαιδευτικές 
δράσεις του μουσείου εκπονούνται εσωτερικά. Όλες οι οικονομικές και διοικητικές 
υπηρεσίες διεκπεραιώνονται από τον διοικητικό υπάλληλο του ΝΠΔΔ, εκτός της 
ταμειακής, που εξυπηρετείται από την αντίστοιχη Υπηρεσία του δήμου. Τα λογισμικά 
λογιστικής και μισθοδοσίας που χρησιμοποιεί το ΝΠΔΔ είναι της εταιρίας OTS (ίδια 
λογισμικά με του δήμου Ζωγράφου). Απόδοση ΦΠΑ γίνεται από εξωτερικό λογιστή, 
με Πτυχίο Α' Τάξης. 
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Άλλες παρατηρήσεις

Συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες  του Δήμου και 
συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες εκτός Δήμου

Οι συνεχείς και ραγδαίες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και 
τις διαδικασίες λειτουργίας των δομών του ΝΠΔΔ, απαιτούν γρήγορη προσαρμογή, 
διαρκή ενημέρωση, άμεση ανταπόκριση του προσωπικού και καλή συνεργασία με 
υπηρεσίες του δήμου και λοιπούς φορείς διοίκησης και επίβλεψης των ΟΤΑ (πχ., 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση). Δυστυχώς, σε σχέση με τα παραπάνω, συμβαίνουν τα 
εξής: α) Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με κάποιες από τις υπηρεσίες του δήμου από 
τις οποίες εξαρτάται το μουσείο, η ενημέρωση σε σοβαρά και επείγοντα θέματα δεν 
είναι έγκαιρη, συχνά δε, είναι και εκπρόθεσμη. β) Στοιχεία απαραίτητα για τη 
διεκπεραίωση των οικονομικών θεμάτων και υποχρεώσεων του μουσείου δεν δίδονται 
στο χρόνο που πρέπει από τους αρμόδιους υπαλλήλους. γ) Υπάρχει πρόβλημα 
επικοινωνίας με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (δεν αποκρίνονται στις τηλεφωνικές 
κλήσεις), με αποτέλεσμα να καθυστερούν και να εκκρεμούν σημαντικά θέματα, όπως 
ο προϋπολογισμός, ο Ο.Ε.Υ., κλπ.       

Προγραμματισμός, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του έργου της Υπηρεσίας

Γίνεται ετήσιος προγραμματισμός των πολιτιστικών δράσεων του μουσείου, ο οποίος 
εγκρίνεται από το ΔΣ του. Το ΔΣ επίσης εγκρίνει τα οικονομικά και διοικητικά θέματα 
του ΝΠΔΔ. Αξιολόγηση του προσωπικού γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της 
Υπηρεσίας

Πλούσια και ποικίλη πολιτιστική δραστηριότητα μεγάλης εμβέλειας και αποδοχής, 
όπως φαίνεται από την ολοένα αυξανόμενη επισκεψιμότητα, τόσο μεμονωμένων 
επισκεπτών όσο και σχολικών ομάδων, και τη δημοσιότητα των δράσεων στον Τύπο. 
Αποτελεσματική διεκπεραίωση διοικητικών και οικονομικών ζητημάτων.

Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της 
Διεύθυνσης

Ενίσχυση και περαιτέρω εξέλιξη της ήδη υπάρχουσας πολιτικής σχεδιασμού και 
υλοποίησης καινοτόμων πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων, και δικτύωσης και 
συνεργασίας με άλλους πολιτιστικούς φορείς και μουσεία. Επιμόρφωση του 
προσωπικού με συμμετοχή-παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων. Περεταίρω 
αξιοποίηση των social media για την προβολή του μουσείου. Ανάπτυξη συστήματος 
αξιολόγησης των δράσεων του μουσείου (διαμόρφωση ερωτηματολογίων και 
ανάλυση των αποτελεσμάτων τους) για τη βελτιστοποίησή τους. Δημιουργία 
Συλλόγου Φίλων του μουσείου για την περεταίρω ενίσχυση και προώθηση των 
δραστηριοτήτων του μουσείου. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του 
ΥΠΠΟ. Αναγνώριση του μουσείου από το ΥΠΠΟ (βάσει της ΥΑ που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ Β' 2385/26-10-2011 και των σχετικών οδηγιών που αναμένονται) για την 
εδραίωση συνεργασίας μεταξύ των δύο και τη δυνατότητα εξασφάλισης 
επιχορηγήσεων.
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