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Περίληψη 

 

 

Σε περιόδους κρίσης, η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ευημερία και 

την ανάπτυξη της χώρας. Τα συστήματα εκπαίδευσης οφείλουν να διακρίνονται από 

προσαρμοστικότητα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, να μεταφέρουν τη γνώση 

και τις ικανότητες σε άτομα και επιχειρήσεις. 

 

Σκοπός της εργασίας ενόψει των προαναφερθέντων είναι να παρουσιασθεί και να 

προβληθεί η άμεση ανάγκη για την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) 

στις παρεχόμενες υπηρεσίες ενός Δημόσιου Οργανισμού, όπως είναι το ελληνικό 

Πανεπιστήμιο, διότι πέρα από την επιβίωσή του, επιβάλλεται η εξεύρεση νέων τρόπων 

βελτίωσης για την αποτελεσματικότητά του. Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι η ΔΟΠ 

είναι ένα δυναμικό και όχι στατικό σύστημα διαχείρισης, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα 

τη συνεχή εξέλιξη και την προσαρμογή σε νέα δεδομένα. 

 

Στην παρούσα εργασία αφού γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη 

φιλοσοφία και τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, διερευνάται με τη μέθοδο του 

ερωτηματολογίου η δυνατότητα προσέγγισης μιας τέτοιας μεθοδολογίας σε ένα ιδιαίτερα 

σημαντικό τμήμα του Πανεπιστημίου και πιο συγκεκριμένα στον Ειδικό Λογαριασμό 

Κονδυλιών και Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Π.Θ., ο οποίος ασχολείται με τη διαχείριση των 

ερευνητικών προγραμμάτων. Η διεξαγόμενη έρευνα βασίστηκε στις γενικές απαιτήσεις 

εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Μοντέλου EFQM, δηλαδή στην εφαρμογή ενός συστήματος 

για την απόκτηση μιας φιλοσοφίας-κουλτούρας, η οποία βασίζεται στη συνεχή βελτίωση 

για την ‘άριστη’ λειτουργία των οργανισμών. 

 

Έτσι, μέσα από την εφαρμογή της αυτό-αξιολόγησης του Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ. διερευνήθηκε 

κατά πόσο υπάρχει πρόσφορο έδαφος στην εν λόγω Υπηρεσία, να υιοθετήσει τις αρχές του 

προτύπου EFQM, δηλαδή αν υπάρχει η δέσμευση της διοίκησης, η κουλτούρα, η γνώση 

στους εργαζόμενους, καθώς και οι απαιτούμενες δυνατότητες και δεξιότητες για την 

εφαρμογή των αρχών της «Οργανωτικής Αριστείας».   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Οι πολύπλοκες και δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις απαιτούν την 

αναπροσαρμογή των Πανεπιστημίων σε ένα νέο περιβάλλον δράσης, ώστε να μπορέσουν 

να ανταποκριθούν επιτυχώς στις ανάγκες και προσδοκίες των ατόμων. Η σύγχρονη εποχή 

χαρακτηρίζεται από την αύξηση του ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς. Ο ανταγωνισμός 

μεταξύ των Πανεπιστημίων είναι ιδιαίτερα μεγάλος και δεν περιορίζεται μόνο σε εθνικό 

επίπεδο. Ταυτόχρονα, οι δημόσιες δαπάνες για την έρευνα και την εκπαίδευση, οι οποίες 

είναι και οι κύριες πηγές χρηματοδότησης στα Πανεπιστήμια έχουν μειωθεί σημαντικά. 

Αυτό οδηγεί σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όσον αφορά την αναζήτηση πηγών 

χρηματοδότησης μέσω της έρευνας. Ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση χρηματοδότησης 

λαμβάνει χώρα μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων οργανισμών. Οι 

δύο τάσεις - η ενίσχυση του ανταγωνισμού σε συνδυασμό με τη μείωση πόρων - δείχνουν 

ότι στο μέλλον μόνο, τα ιδρύματα που θα παρέχουν άριστη εκπαίδευση και έρευνα θα 

έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας, δηλαδή θα μπορούν να αποκτήσουν το 

συγκριτικό πλεονέκτημα μέσω της καινοτομίας, της δημιουργικότητας αλλά και της 

υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε διοικητικό επίπεδο.  

 

Στην παρούσα εργασία, επιχειρείται να παρουσιασθεί η ιδιαίτερη σημασία της υιοθέτησης 

ενός συστήματος και μίας μεθοδολογίας που βασίζονται στις αρχές της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας, γνωστή επίσης ως ΔΟΠ (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας) ή TQM (Total Quality 

Management). Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας δίνει ιδιαίτερη έμφαση, στην αξιολόγηση και 

στη συνεχή ανατροφοδότηση, στο ανθρώπινο δυναμικό, στη σύγχρονη τεχνολογία και στην 

καινοτομία, στοιχεία που συνδυάζονται έτσι ώστε επιχειρήσεις και οργανισμοί να 

μεγιστοποιούν τη χρηματική και κοινωνική τους αξία, να ελαχιστοποιούν το κόστος και να 

προσεγγίζουν τον πελάτη-πολίτη. Η εφαρμογή των παραπάνω, έχει ιδιαίτερη σημασία στον 

τομέα της εκπαίδευσης, καθώς η γνώση αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο τη κουλτούρας ενός 

λαού, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ατομική, κοινωνική και εθνική του πρόοδο. Η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας μέσω της αξιολόγησης, έχει αποδειχθεί ότι καθορίζει τα 

πλεονεκτήματα αλλά και τα σημεία που έχουν προοπτική βελτίωσης δημιουργώντας 

συνεχή ανάπτυξη σε έναν οργανισμό.  
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Όπως, αναφέρθηκε και παραπάνω, οι νέες συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται από την 

παγκόσμια οικονομία καθιστούν αναγκαία την προσαρμογή των Ιδρυμάτων στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε νέα δεδομένα, με κύριο χαρακτηριστικό την Ποιότητα στις 

οργανωτικές δομές της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Η ‘Ποιότητα’ αποτελεί 

ένα σύστημα αξιών και μεθόδων που εξασφαλίζει:  

 

α) την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 

β) την ικανοποίηση των πελατών-πολιτών 

γ) τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των οργανισμών 

 

Η υιοθέτηση των παραπάνω πρακτικών θα δώσει στις διοικήσεις των φορέων τα 

απαραίτητα μέσα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ζητούμενο είναι η υιοθέτηση 

βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης, λειτουργίας και στη διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων, με απώτερο σκοπό την επίτευξη της ποιότητας που βασίζεται σε 

μετρήσιμα, ποσοτικά και πρακτικά χαρακτηριστικά. Έτσι, διαμορφώνεται και το 

κατάλληλο πεδίο διαρκούς βελτίωσης των Α.Ε.Ι., προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να 

αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις μέσω της συστηματικής και προληπτικής προσέγγισης 

που παρέχει η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. (Zink & Bauerle, 1997). 

 

Σημαντικό ρόλο στην προώθηση και υιοθέτηση της Ολικής Ποιότητας έχει το Ευρωπαϊκό 

Ίδρυμα Ποιοτικής Διοίκησης (EFQM), το οποίο αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση της 

αποδοτικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών, καθώς αποτελεί σημαντικό εργαλείο για 

την επίτευξη της ‘οργανωτικής αριστείας’. Με την εδραίωση της επιτυχίας του στον 

επιχειρηματικό κόσμο, το μοντέλο αυτό άρχισε να βρίσκει εφαρμογή και σε φορείς του 

δημόσιου τομέα. Στην περίπτωση του κλάδου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η ποιότητα 

μπορεί να αποδειχθεί ως τον κρισιμότερο παράγοντα για την επιτυχία ή αποτυχία ενός 

οργανισμού, με ζητούμενο την αριστεία τόσο στα μαθησιακά όσο και στα ερευνητικά 

αποτελέσματα. Η δυνατότητα προσέγγισης ενός Μοντέλου ‘Οργανωτικής αριστείας’ θα 

επιχειρηθεί να εξακριβωθεί, στην παρούσα εργασία, μέσα από την αυτό-αξιολόγηση ενός 

σημαντικότατου Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως αυτό 

του Ε.Λ.Κ.Ε.    
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Η Διπλωματική εργασία αποτελείται από τα δύο ακόλουθα κύρια μέρη: 

 

Αρχικά στο πρώτο μέρος της εργασίας και στο Κεφάλαιο 1 γίνεται εκτενής  αναφορά στη 

θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος, με την ανάλυση βασικών εννοιών, οι οποίες 

αποσαφηνίζουν τις έννοιες της Ποιότητας και της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Στο ίδιο 

Κεφάλαιο προσεγγίζονται οι βασικότεροι παράγοντες για την επιτυχή εφαρμογή και 

ανάπτυξη της ΔΟΠ. Τα Βραβεία Ποιότητας όπως και τα Συστήματα Διασφάλισης της 

Ποιότητας μελετώνται στο Κεφάλαιο 2. Εν συνεχεία, στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι 

μέθοδοι και τρόποι εφαρμογής της ΔΟΠ στην Ανώτατη Εκπαίδευση, δίνοντας έμφαση στο 

Ευρωπαϊκό Μοντέλο ‘Οργανωτικής Αριστείας’, στο οποίο βασίστηκε και η έρευνα της 

εργασίας.  

 

Ακολούθως, το δεύτερο μέρος αποτελεί την εμπειρική προσέγγιση της μελέτης, όπου 

παρουσιάζονται τα κύρια ευρήματα της έρευνας από την πρακτική εφαρμογή της αυτό-

αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δυνατότητας προσέγγισης 

θέσπισης αρχών αριστείας στην Υπηρεσία του Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ. Επομένως, στο Κεφάλαιο 

4 της εργασίας περιλαμβάνεται το προφίλ του ΕΛΚΕ Α.Π.Θ., ενώ στο  Κεφάλαιο 5 

εξηγείται η μεθοδολογία της έρευνας. Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

της έρευνας από την ανάλυση των δεδομένων. Συμπεράσματα και προτάσεις 

διατυπώνονται στο τέλος της ερευνητικής εργασίας, στο Κεφάλαιο 7, που ενδέχεται να 

βοηθήσουν την συγκεκριμένη Υπηρεσία στην πορεία της προς τη διάκριση «Committed to 

Excellence» του EFQM. Επιπλέον, διατυπώνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα στο 

ίδιο αντικείμενο. Τέλος, παρατίθενται η βιβλιογραφία και τα Παραρτήματα όπου 

περιλαμβάνεται και το ερωτηματολόγιο της έρευνας.  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.  

Η ΕΝΝΟΙΑ & ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

1.1 Η έννοια της Ποιότητας 

 

Η ποιότητα είναι υποκειμενική έννοια, 

δύσκολα μπορεί να ορισθεί με ενιαίο τρόπο 

και γι΄ αυτό το λόγο έχουν κατά καιρούς        

διατυπωθεί σειρά ορισμών. Παρακάτω, 

παρατίθενται ορισμοί που διατυπώθηκαν 

από ορισμένους διακεκριμένους «γκουρού» 

της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, και οι 

οποίοι θεωρούνται από τους πιο αποδεκτούς 

ορισμούς της:  

 «Η καταλληλότητα για χρήση» (Juran, 1964) 

 «Η συμμόρφωση με προδιαγραφές» (Juran, 1968) 

 «Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις» (Crosby, 1979)  

 «Η στόχευση στις ανάγκες των πελατών, παρούσες και μελλοντικές» 

(Deming, 1986) 

 Ο βαθμός στον οποίο ένα σύνολο έμφυτων χαρακτηριστικών ικανοποιεί 

απαιτήσεις» (ISO 9000:2000)  

 Τα χαρακτηριστικά ενός αγαθού ή υπηρεσίας που ικανοποιούν πλήρως ή 

ξεπερνούν τις προσδοκίες των καταναλωτών (Κέφης, 2014)  

 

Από όλους τους ορισμούς ο επικρατέστερος είναι ο εξής: «Είναι ό,τι παρέχει πλήρη 

ικανοποίηση στον πελάτη» (Ζαβλάνος, 2003). Επίσης, ένα προϊόν χαρακτηρίζεται για τη 

χαμηλή, καλή ή άριστη ποιότητά του καθώς πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω 

απαιτήσεις:   

 

Όλοι μας την θαυμάζουμε 

Πολλοί από εμάς την θέλουμε 

Λίγοι από εμάς μπορούμε να την 

έχουμε  

Pheffer 
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 Να πληρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής ή διάθεσης του 

 Ασφάλεια και λειτουργικότητα 

 Εξυπηρέτηση σκοπού για τον οποίο δημιουργήθηκε 

 Ικανοποίηση του κοινού 

 

Εν κατακλείδι, ποιότητα είναι η ικανοποίηση των πελατών και δείκτης ποιότητας είναι οι 

πελάτες που προμηθεύονται το ίδιο προϊόν και ως εκ τούτου η σημασία της σε μία 

επιχείρηση είναι θεμελιώδης, καθώς αποτελεί παράγοντα επιβίωσης και ανάπτυξης. Στο 

παρελθόν είχε επικρατήσει η αντίληψη ότι η ποιότητα περιοριζόταν στην τελική 

επιθεώρηση των προϊόντων, δηλαδή βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που είχαν θεσπιστεί, 

τα προϊόντα κρίνονταν αποδεκτά, διορθώνονταν ή απορρίπτονταν. Η αντίληψη αυτή έχει 

πλέον ξεπεραστεί, διότι το κόστος της επιδιόρθωσης ή της απόρριψης των ελαττωματικών 

είναι μεγάλο. Σημασία έχει η πρόβλεψη για την αποφυγή ελαττωματικών ή την 

ελαχιστοποίηση λαθών, διότι η ικανοποίηση του πελάτη από την ‘άψογη’ παροχή 

υπηρεσιών αποτελεί δείκτη της μελλοντικής πορείας μιας επιχείρησης. Η προβολή και η 

προφορική διαφήμιση οδηγεί την επιχείρηση σε καλύτερα μακροχρόνια αποτελέσματα, 

καθιστώντας την περισσότερο ανταγωνιστική 

(Λαλούμης-Κατσώνη 2014). 

 

Αρχές Διαχείρισης της Ποιότητας 

Σύμφωνα με τον Κέφη (2014) οι αρχές 

διαχείρισης της ποιότητας, οι οποίες πρέπει 

να εφαρμόζονται από μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό για την επίτευξη της συνεχούς 

βελτίωσης των επιδόσεων τους, είναι οι ακόλουθες 

 Να αντιλαμβάνεται, να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών και να ξεπερνά τις 

προσδοκίες των απαιτήσεών τους 

 Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος μέσα στην επιχείρηση ή οργανισμό 

 Κυρίαρχο ρόλο έχει το ανθρώπινο δυναμικό  

 Επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα από ενιαίες διεργασίες 

 Αναγνώριση και κατανόηση των αλληλοσχετιζόμενων εργασιών που βελτιώνουν 

την απόδοση μιας επιχείρησης. 

Που θέλουμε να πάμε;  

Πως θα πάμε;  

Ποια είναι τα όπλα μας;  
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 Στόχος η συνεχής βελτίωση 

 Αποφάσεις που βασίζονται στην ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών. 

 Ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και προμηθευτών  

 

Με την εφαρμογή όλων των παραπάνω, μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός μπορεί να 

επιτύχει τους ακόλουθους στόχους:  

 Την ικανοποίηση των πελατών αφού το προϊόν ή υπηρεσία ανταποκρίνεται και 

καλύπτει τις απαιτήσεις τους.  

 Την ικανοποίηση των εργαζομένων αφού εργάζονται με καλύτερες συνθήκες 

εργασίες.  

 Την ικανοποίηση των προμηθευτών, με τη δημιουργία σταθερών σχέσεων που 

βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. 

 Την ικανοποίηση των μετόχων και επενδυτών, λόγω της αυξημένης απόδοσης 

της επένδυσής τους. 

 Την ικανοποίηση του κοινωνικού συνόλου αφού πληρούνται όλες οι 

κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις, μειώνονται οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις και βελτιώνονται οι συνθήκες ασφάλειας και υγείας.  

 

1.2 Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας –ΔΟΠ 

 

Ο θεσμός της Ολικής Ποιότητας αναπτύχθηκε στην Ευρώπη με καθυστέρηση σε σύγκριση 

με την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ. Η Ολική Ποιότητα είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

διοίκησης, στο οποίο εμπλέκονται τα στελέχη και οι εργαζόμενοι με βασικό στόχο τη 

διατήρηση ή βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των παραγόμενων αγαθών ή υπηρεσιών. 

Μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός πρέπει να διαθέτει όραμα (vision). Η διάδοση του 

οράματος αποτελεί καθήκον και υποχρέωση της διεύθυνσης. Όλοι οι στόχοι που έχουν 

τεθεί, όπως και οι δραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων πρέπει να συντονίζονται με 

το όραμα της επιχείρησης ή του οργανισμού. Τόσο το όραμα όσο και η αποστολή (mission) 

του οργανισμού θέτουν γενικούς στόχους και ως εκ τούτου χρειάζονται και την ύπαρξη 

πολιτικής (politics), η οποία καθορίζει τον τρόπο επίτευξής τους.  
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Επομένως, η Ολική Ποιότητα (TQ) αποτελεί στρατηγική και ένα σύστημα επικεντρωμένο 

στους ανθρώπους (εργαζόμενους – προμηθευτές - πελάτες), η οποία έχει ως στόχο τη 

συνεχή αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η 

κεντρική φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, κατά τους Ιάπωνες ως «kaisen», 

αφορά τη συνεχή αναζήτηση νέων μεθόδων βελτίωσης όλων των λειτουργιών μιας 

επιχείρησης ή ενός οργανισμού (Τσιότρας,1995). 

 

1.2.1 Ιστορική αναδρομή της ΔΟΠ 

 

Οι κοινωνικοοικονομικές αλλαγές, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι απαιτήσεις της 

αγοράς επηρέασαν και οδήγησαν επιχειρήσεις και οργανισμούς σε αποτελεσματικότερες 

μορφές διοίκησης, με δεδομένο ότι στη σύγχρονη εποχή οι επιχειρήσεις, προκειμένου να 

εμφανίζονται ανταγωνιστικές στην αγορά, έπρεπε να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών 

και τη διαρκώς αυξημένη ζήτηση για ποιότητα. Έτσι, διαμορφώθηκε μία νέα τάση 

διοίκησης, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management, TQM).  

 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία το 1950 και αποτελεί μία 

διαφορετική προσέγγιση της λειτουργίας της διοίκησης καθώς εκφράζει ένα νέο τρόπο 

«Management», που επιδιώκει τη βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων σε μία επιχείρηση ή 

σ΄ έναν οργανισμό και την απόκτηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά. 

Πατέρες της Ολικής Ποιότητας θεωρούνται οι W. Edwards Deming, Joseph Juran, P. 

Crosby και G. Taguchi. Η έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας διατυπώθηκε από τον 

Deming τη δεκαετία του 1950, υιοθετήθηκε από τις ιαπωνικές επιχειρήσεις και συνεχίζει 

να αποτελεί τη βασικότερη μορφή διοίκησης της Ιαπωνίας. Στους ηγέτες της ποιότητας 

εντάσσεται και ο Ishikawa ο οποίος εισήγαγε τα επτά εργαλεία ποιότητας και τους κύκλους 

ποιότητας (Ishikawa, 1985). Οι όροι «Ολική Ποιότητα Ελέγχου», «Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας» και «Ποιότητα Συστημάτων» θεμελιώθηκαν από τον Feigenbaum, ο οποίος 

διεύρυνε την ιδέα της ποιότητας, από την εφαρμογή της κυρίως στις τεχνικές μεθόδους, 

στη στρατηγική διοίκηση των επιχειρήσεων (Feigenbaum, 1961). Ως εκ τούτου, πολλές 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών υιοθέτησαν αυτό το συνολικό μοντέλο διοίκησης της 
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ποιότητας, σε όλους τους τομείς των επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα στο μάρκετινγκ, 

στις πωλήσεις, στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών κ.ά 

 

Αρχικά η ποιότητα βασίστηκε στην Επιθεώρηση, δηλαδή στη σύγκριση των παραγόμενων 

προϊόντων ή υπηρεσιών με προδιαγραφές στην πρωτογενή τους μορφή. Στη συνέχεια, ο 

Έλεγχος Ποιότητας εφαρμόστηκε στο σύνολο των τεχνικών δραστηριοτήτων βάσει 

συγκεκριμένων προδιαγραφών. Οι απαιτήσεις των πελατών οδήγησαν στην εγκαθίδρυση 

Συστημάτων Διασφάλισης της Ποιότητας, δηλαδή σε συγκεκριμένες προγραμματισμένες 

διαδικασίες, οι οποίες εξασφαλίζουν, ότι προϊόντα ή υπηρεσίες πληρούν ορισμένες 

προδιαγραφές. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, είναι το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό 

σύστημα ελέγχου της ποιότητας στο σύνολο των δραστηριοτήτων και μεθόδων με τη 

συνεχή βελτίωση και την πλήρη αξιοποίηση όλου του δυναμικού (έμψυχου και άψυχου), 

με το μικρότερο δυνατό κόστος. Τέλος, η ΔΟΠ περικλείει τα παραπάνω συστήματα 

ποιότητας ελέγχου και επομένως αποτελεί ένα υπέρ-σύνολό τους (Τσιότρας, 1995). 

 

 

Σχήμα 1-1: Τα επίπεδα εξέλιξης της ελέγχου της ποιότητας, Πηγή: Τσιότρας (1995) 

 

Σήμερα, επιχειρήσεις και οργανισμοί συμπεριλαμβανομένων και πολλών δημόσιων 

ιδρυμάτων υιοθετούν το σύστημα της ΔΟΠ, η οποία συνδέεται κυρίως με την απόκτηση 

του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Willis & Taylor, 1999). Σύμφωνα με τους Goldberg 

και Cole (2002), η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας παρουσιάζει μια στρατηγική επιλογή και 

μια ολοκληρωμένη φιλοσοφία για την «άριστη» οργανωσιακή διαχείριση, η οποία 
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επιτρέπει στους οργανισμούς να επιτύχουν τους στόχους τους αποτελεσματικά και 

αποδοτικά που θα τις οδηγήσει στην επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

 

1.2.2 Βασικές αρχές της ΔΟΠ 

 

Οι βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι οι ακόλουθες: 

 Η δέσμευση της ηγεσίας 

Η δέσμευση και συμμετοχή του 

ανθρώπινου δυναμικού εξαρτάται από τη 

Διεύθυνση μιας επιχείρησης ή ενός 

οργανισμού, η οποία μεριμνά να 

δημιουργεί το όραμα να παρακινεί και να 

επιβραβεύει το προσωπικό. 

 Η έννοια του εσωτερικού και εξωτερικού 

πελάτη 

Πελάτης δεν είναι μόνο ο τελικός 

αποδέκτης ενός προϊόντος η μιας 

υπηρεσίας (εξωτερικός πελάτης), αλλά 

και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι αν δεν είναι 

ικανοποιημένοι μπορεί να 

δημιουργήσουν σοβαρότατα προβλήματα 

στη λειτουργία μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.  

 Η ικανοποίηση του πελάτη 

Θεμελιώδης αρχή της Ολικής Ποιότητας είναι η ικανοποίηση του πελάτη που 

αποτελεί και την κινητήρια δύναμη για την συνεχή βελτίωση μιας επιχείρησης ή 

οργανισμού. 

 Η φιλοσοφία των μηδέν λαθών 

Άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό που προβαίνει στην άμεση επίλυση των 

προβλημάτων που προκύπτουν. 

 Η συνεχής εκπαίδευση 

Βασικά χαρακτηριστικά της 

ΔΟΠ: 

α) η δέσμευση των διοικητικών 

στελεχών για συνεχή υποστήριξη 

που οδηγεί στην εξασφάλιση της 

ποιότητας,  

β) η γνώση μέσα από διαδικασίες 

συνεχούς επιμόρφωσης και 

εκπαίδευσης των εμπλεκομένων, 

ώστε να εξαλείφονται τα λάθη,  

γ) η συμμετοχή όλων των 

εργαζομένων στη διατύπωση 

απόψεων, στη στοχοθεσία ακόμα 

και στη λήψη αποφάσεων. 
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Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού είναι άκρως απαραίτητη, διότι οδηγεί 

στην αλλαγή νοοτροπίας. 

 Η συνεχής βελτίωση (Κέφης, 2014) 

 

Μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός που υιοθετεί τις αρχές της Ολικής Ποιότητας εστιάζει 

να βελτιώνει όλες τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί εφαρμόζοντας τον αέναο κύκλο P – D 

– C – A (Plan-Do-Check-Act).  

 

 

Σχήμα 1-2: Ο κύκλος Deming, Πηγή: en. Wikipedia.org 

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος ζητούμενο για την επιτυχή εφαρμογή του 

είναι η εμπλοκή όλων των εργαζομένων, από τον κατώτερο ως το ανώτερο διοικητικό 

στέλεχος. Η δέσμευση από την πλευρά της διοίκησης, η οποία θα χαράξει μία ενιαία 

στρατηγική, ένα κοινό όραμα, θα δημιουργήσει την κουλτούρα στην επιχείρηση-οργανισμό 

εξασφαλίζοντας την ενεργό συμμετοχή όλου του προσωπικού.  

 

Ως αποτέλεσμα εφαρμογής της ΔΟΠ, οι διαδικασίες σε μία επιχείρηση-οργανισμό 

προσπαθούν να περιορίσουν ή ακόμα και να εξαλείψουν τα λάθη, παραδίδοντας με τον 

τρόπο αυτό αγαθά και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, τα οποία ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις των πελατών έγκαιρα και σε ανταγωνιστική τιμή. Η ΔΟΠ στοχεύει στην 

καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη. Η έννοια του πελάτη, όπως προαναφέρθηκε, 
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είναι διευρυμένη, ώστε να καλύπτει τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς 

πελάτες.  

 

Επομένως ζητούμενο είναι: 

α) Η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών (εξωτερικός πελάτης). 

β) Η ικανοποίηση των αναγκών του προσωπικού (εσωτερικός πελάτης)  

(Δερβιτσιώτης, 2005). 

 

Κατά την εφαρμογή ενός συστήματος ΔΟΠ δύναται να εμφανισθούν προβλήματα, τα 

οποία μπορεί να οφείλονται στη φυσική αντίσταση των υπαλλήλων, η οποία σχετίζεται με 

το φόβο για την αλλαγή που επέρχεται στον τρόπο εργασίας τους. Επίσης, άλλοι 

παράγοντες που επιδρούν αρνητικά είναι: 

 Εμπόδια αντίληψης (π.χ αδυναμία θεώρησης κάποιου προβλήματος)  

 Εμπόδια κουλτούρας (π.χ. το παραδοσιακό είναι προτιμότερο από την αλλαγή) 

 Εμπόδια που προκύπτουν από το εσωτερικό περιβάλλον (π.χ. έλλειψη 

συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων) (James P, 1998). 

 

Συνοψίζοντας, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

διοίκησης με βασικούς πυλώνες την ικανοποίηση των πελατών (εσωτερικών - 

εξωτερικών), τον στρατηγικό σχεδιασμό, τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, τη 

δέσμευση της ηγεσίας, την ενδυνάμωση των εργαζομένων, τη διά βίου εκπαίδευση και την 

ομαδική εργασία. Τα βασικά αξιώματα της ΔΟΠ, απεικονίζονται ως εξής: 

 

Σχήμα 1-3: Αρχές της ΔΟΠ, Πηγή: Τσιότρας (1995) 
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1.2.3 Αντικειμενικοί σκοποί της ΔΟΠ 

 

Οι αντικειμενικοί σκοποί της ΔΟΠ είναι:  

 Η καλύτερη ποιότητα των αγαθών και υπηρεσιών. 

 Η γρηγορότερη ανταπόκριση στην κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών. 

 Η μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες 

απαιτήσεις. 

 Το χαμηλότερο κόστος μέσω της βελτίωσης της ποιότητας που οδηγεί στη 

διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης σε σχέση με το λειτουργικό 

κόστος.  

 Η βελτίωση της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης. 

 Η αύξηση της ικανότητας της επιχείρησης για καινοτομίες. 

 Η ευελιξία στις μεταβολές του περιβάλλοντος. 

 Η χρήση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. 

 Η ανάπτυξη μόνιμης νοοτροπίας στους εργαζομένους ως φυσιολογική έκφραση της 

οργανωτικής κουλτούρας της επιχείρησης. (Κέφης 2014 & Gower 2001). 

 Η ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος μεταξύ των εργαζομένων σε μία επιχείρηση, 

το οποίο μπορεί να οδηγήσει εκτός από την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και σε 

ένα καλύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Τσιότρας, 1995).  

 

Η επιχείρηση που έχει υιοθετήσει τις αρχές Ολικής Ποιότητας ακολουθεί μία 

επιχειρηματική στρατηγική, η οποία βασίζεται σε πληροφορίες των πελατών, εντοπίζοντας 

τα δυνατά και αδύνατα σημεία της, προσπαθώντας διαρκώς να εξασφαλίσει ένα 

γρηγορότερο ρυθμό βελτίωσης της απόδοσης, έτσι ώστε να γίνεται περισσότερο 

ανταγωνιστική (Λαλούμης, & Κατσώνη, 2010). Επομένως, σήμερα και τα ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, όπως η 

ανάγκη να ανταποκριθούν στις διαφορετικές κοινωνικές απαιτήσεις, στην αύξηση των 

εκπαιδευτικών τους δαπανών σε συνδυασμό με τη μείωση των κρατικών ενισχύσεων, 

καθώς και στην ανάγκη να προσαρμοστούν στη νέα εποχή της πληροφορίας και της 

γνώσης, πρέπει να δραστηριοποιηθούν με ευελιξία στα νέα δεδομένα. Πολλοί ερευνητές 
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πιστεύουν, ότι τα Πανεπιστήμια πρέπει να αποδεχθούν την πρόκληση για την ανάπτυξη της 

Ποιότητας (Quintanilla, 1999). 

 

1.2.4 Η έννοια της ΔΟΠ στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

 

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο όρος Ποιότητα, αναφέρεται στην κάλυψη  αναγκών των 

φοιτητών, όπως και στην ικανοποίηση των προσδοκιών όλων των μελών της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης (Sims & Sims, 1995). Επίσης, η ποιότητα αφορά και στην επιτυχία των Α.Ε.Ι. 

να παρέχουν το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον στους φοιτητές, προκειμένου να 

πετύχουν σημαντικούς στόχους μάθησης (Gordon, Parington, 1993).   

 

Η διοίκηση Ολικής Ποιότητας στον τομέα της εκπαίδευσης σημαίνει την διαρκή 

προσπάθεια βελτίωσης και προσέγγισης προς το ‘άριστο’, δηλαδή την τελειότητα ως προς 

την εκπαιδευτική διαδικασία και τη μάθηση. Οι βασικότερες αρχές της ολικής ποιότητας 

στην εκπαίδευση είναι: 

 Η εστίαση στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου. 

 Η πίστη στη συνεχή βελτίωση. 

 Η συμμετοχή όλων των ατόμων. 

 Μία νέα φιλοσοφία διοίκησης. 

 Μία διαφορετική θεωρητική προσέγγιση διοίκησης. 

 Μία μακροπρόθεσμη διαδικασία. 

 Μία διαδικασία που υποστηρίζεται από εργαλεία ποιότητας. 

 

Επομένως, σύμφωνα με τις αρχές της ΔΟΠ, ο καθηγητής αποκτά το ρόλο του ‘μέντορα’ 

και η σχέση του με το φοιτητή μεταβάλλεται, δεδομένου ότι δεν είναι πλέον μόνον κριτής 

αλλά και υποστηρικτής του έργου του. Επιπλέον, ο καθηγητής αναπτύσσει συνεργασίες με 

όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της εκπαιδευτικής διαδικασίας (γονείς, φοιτητές, συναδέλφους, 

κοινωνία κ.ά) (Ζαβλάνος, 2003). 

 



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

15 

 

Οι αρχές της φιλοσοφίας της ΔΟΠ, εκτός από τις επιχειρήσεις, μπορούν εξίσου να 

εφαρμοστούν και στα Πανεπιστήμια, καθώς η Ολική Ποιότητα αποβλέπει στον τομέα της 

εκπαίδευσης: 

 Στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών. 

 Στην ανάθεση ευθυνών και στους φοιτητές. 

 Στη βελτίωση όλων των λειτουργιών και στην αποτελεσματική και κριτική μάθηση. 

 Στην ενδυνάμωση των ατόμων και στην ομαδική εργασία. 

 Στη συμμετοχή όλων όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (φοιτητές, 

ακαδημαϊκό, εργαστηριακό και διοικητικό προσωπικό) (Ζαβλάνος, 2003)  

 

Πιο συγκεκριμένα, η Διοίκηση Ολικής ποιότητας είναι μία φιλοσοφία διοίκησης με 

διαφορετική προσέγγιση και σκέψη, αποτελεί μια μακροπρόθεσμη διαδικασία, η οποία 

υποστηρίζεται από εργαλεία ποιότητας. Οι καθηγητές της Ολικής Ποιότητας είναι 

καθοδηγητές και ‘μέντορες’ προς τους φοιτητές. Η εκπλήρωση των προσδοκιών των 

φοιτητών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της Ολικής Ποιότητας. 

Οι ανάγκες των ατόμων αλλάζουν και ως εκ τούτου απαιτείται συνεχής προσπάθεια 

βελτίωσης και προσαρμογή στα νέα δεδομένα. 

 

Σύμφωνα με τους (Arturo Calvo-Μora, et al., 2006),  (Rupert Beinhauer et al., 2014), τα 

Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω υιοθέτησης της φιλοσοφίας της ΔΟΠ, 

μπορούν να πετύχουν την αριστεία, εφόσον έχουν μεριμνήσει για τα ακόλουθα: 

  Για την υλοποίηση οποιασδήποτε πρωτοβουλίας αναφορικά με τη βελτίωση της 

ποιότητας, είναι απαραίτητο να υπάρχει δέσμευση από την ηγεσία, η οποία θα 

διαδώσει και τις αξίες σε ολόκληρο τον οργανισμό.  

 Οι στόχοι θα συνάδουν με τις αξίες της ποιότητας και θα υπάρχει ο κατάλληλος 

σχεδιασμός, όπως και η οργάνωση για την επίτευξή τους.  

 Η καθορισμένη στρατηγική του Ιδρύματος θα ικανοποιεί τις προσδοκίες όλων των 

ενδιαφερόμενων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (stakeholders). 

 Υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που αποσκοπούν στη συνεχή βελτίωση. 

 Ανάπτυξη συστημάτων δεικτών τόσο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 

των διαδικασιών (μαθησιακά αποτελέσματα), όσο και για την πληροφόρηση, 

καθηγητών, προσωπικού, φοιτητών και κοινωνίας. 
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  Διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων (κατάρτιση, διδασκαλία, αναγνώριση, 

επιβράβευση κ.ά.) 

  Κατάλληλη διαχείριση των περιορισμένων πόρων που διαθέτουν τα Δημόσια 

Πανεπιστήμια, μέσω της οργάνωσης, του προγραμματισμού, του ελέγχου, της 

ορθής διαχείρισης των προμηθευτών κ.ά.  

  Ανάπτυξη και βελτίωση της διδασκαλίας μέσω σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας. 

κ.α 

 

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η ΔΟΠ μπορεί να επιτευχθεί μέσω συγκεκριμένων στόχων, 

τους οποίους συμμερίζονται όλοι: καθηγητές, φοιτητές και διοικητικά στελέχη. Άλλωστε, η 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχή 

εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, δεδομένου ότι η διαδικασία βελτίωσης της 

Ποιότητας σε κάποιον οργανισμό βασίζεται στους ανθρώπους του (Ahmad & Schroeder, 

2002). Κατά τους Zink και Schmidt, (1995) οι στόχοι που τίθενται πρέπει να αφορούν όλες 

τις δραστηριότητες ενός Πανεπιστημίου μέσω μιας διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού. 

  

Επομένως, συστήματα διαχείρισης της Ποιότητας, όπως η ΔΟΠ, η οποία έχει βοηθήσει τις 

επιχειρήσεις να αποκτήσουν καλές πρακτικές στη λειτουργία τους και να ξεπεράσουν 

πολλά από τα προβλήματα τους μπορούν να εφαρμοστούν και στον τομέα της εκπαίδευσης 

(Peak, 1995).  

 

Βέβαια, η υιοθέτηση ενός συστήματος ΔΟΠ σε ένα ΑΕΙ, δε σημαίνει πως αυτομάτως όλες 

οι υπηρεσίες που παρέχει γίνονται περισσότερο ποιοτικές, αλλά ότι ο οργανισμός θέτει 

στόχους ποιότητας, παρακολουθεί τις απαιτήσεις και την ικανοποίηση των πελατών και 

υλοποιεί κύκλους συνεχούς βελτίωσης. Συνεπώς, οι υπηρεσίες του οργανισμού 

βελτιώνονται συνεχώς με την πάροδο του χρόνου. 
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1.3 Βασικοί Παράγοντες Επιτυχίας της ΔΟΠ 

1.3.1 Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στους Ανθρώπινους Πόρους 

 

Η έννοια ‘Ολική’ στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού σημαίνει, ότι όλοι οι 

εργαζόμενοι, είτε σε ατομικό, είτε σε συλλογικό επίπεδο, συμμετέχουν και διαμορφώνουν 

το τελικό αποτέλεσμα του παραγόμενου έργου ή μιας υπηρεσίας. «Η ποιότητα, η επιδίωξη 

της ικανοποίησης των πελατών, πρέπει να σχεδιαστεί σε όλα τα συστήματα του οργανισμού 

και να γίνει συνείδηση όλων των υπαλλήλων του» (Gower, 2001). Το επίπεδο των 

προσφερόμενων υπηρεσιών και η διασφάλιση της ποιότητας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης ή του οργανισμού. Η έννοια του πελάτη 

επεκτείνεται τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό πελάτη, δηλαδή στον 

εργαζόμενο (εσωτερικός πελάτης), ο οποίος συμμετέχει δυναμικά στην επιχείρηση ή στον 

οργανισμό. Σημαντικό ρόλο έχει η διοίκηση, η οποία ενθαρρύνει το ανθρώπινο δυναμικό 

να λειτουργεί μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας, επικοινωνίας και εμπιστοσύνης, μεριμνά για 

την εκπαίδευση-επιμόρφωση του, φροντίζει για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων του, εφαρμόζει συστήματα αμοιβών και κάνει χρήση νέων τεχνολογιών, 

αυξάνοντας την ταχύτητα εξυπηρέτησης. 

 

Στην ικανοποίηση των εργαζομένων και συνακόλουθα στην υψηλή ποιότητα παροχής 

υπηρεσιών καθοριστικό παράγοντα αποτελούν η  ανταμοιβή, η επαγγελματική ανάπτυξη, η 

δημιουργία σχεδίων κατάρτισης η δέσμευση και συμμετοχή για την επίτευξη της ποιότητας 

η δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος επικοινωνίας (Flynn et al., 1994, 

Gatewood & Riordan, 1997, Ahire et al., 1996, Zink & Schmidt, 1995). Στον τομέα της 

εκπαίδευσης, οι Detert και Jenni (2000), όπως και οι Osseo-Asare και Longbottom (2002) 

υπογραμμίζουν ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης αποτελεί βασικό παράγοντα για την 

υιοθέτηση των αρχών της ΔΟΠ, ο οποίος συνεπάγεται τη συνεχή απόκτηση νέων γνώσεων 

και δεξιοτήτων από όλους τους εργαζόμενους. Επομένως, τόσο η γνώση όσο και το 

ανθρώπινο δυναμικό θεωρούνται ολοένα και περισσότερο, ως οι κύριοι μοχλοί του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο σημερινό παγκόσμιο, δυναμικό και σύνθετο 

επιχειρηματικό περιβάλλον (Victor Oltra, 2005). 
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Σχήμα 1-4: Ανθρώπινοι πόροι και ΔΟΠ 

 

 

1.3.2 Η Ηγεσία 

 

Αποτελεσματικοί ηγέτες Ολικής Ποιότητας θεωρούνται τα άτομα που επηρεάζουν θετικά 

τους εργαζομένους, τους εμπνέουν, τους παρακινούν καθοδηγώντας τους προς τις αρχές 

και το πρόγραμμα Ποιότητας που ακολουθεί η επιχείρηση ή ο οργανισμός. Σύμφωνα με 

τους Wickramasinhe και Gamage (2008) ο ρόλος της Διεύθυνσης του Ανθρώπινου 

Δυναμικού μπορεί να χαρακτηριστεί ως το «τιμόνι» της επιχείρησης.   

 

Η δέσμευση από την πλευρά της διοίκησης για την εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ, θα 

πρέπει να είναι ορατή και μόνιμη (Dean & Bowen, 1994), δεδομένου ότι η ηγεσία 

λειτουργεί ως οδηγός και υποστηρικτής της παραπάνω φιλοσοφίας. Επιπλέον, η συμμετοχή 

του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να ενθαρρυνθεί και οι προσπάθειές τους 

για τη βελτίωση του οργανισμού θα πρέπει να αναγνωρίζονται. (Yusof & Aspinwall, 

1999). Πιο συγκεκριμένα, για την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος της ΔΟΠ, τα 

ανώτερα στελέχη μεριμνούν για τα ακόλουθα:  

 

 Δέσμευση  

 Ανάπτυξη των αρχών της Ποιότητας σε όλες τις λειτουργίες (σχεδιασμός 

εργασιακών συστημάτων, στρατολόγηση, επιλογή κ.ά.) 

 Πραγματοποίηση μετρήσεων σε κάθε στάδιο. 

 Επιθεώρηση, έλεγχος, αξιολόγηση, όπου θεωρείται απαραίτητο.  

  Προώθηση της συλλογικής εργασίας. 

 Παρακίνηση και συστήματα ανταμοιβών. 
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 Εκπαίδευση-επιμόρφωση εργαζομένων κ.ά 

 

Έχει παρατηρηθεί από σχετικές μελέτες, ότι στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η 

ηγεσία πρέπει σαφώς να δίνει έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, μέσα από την παρακίνηση, 

τη δημιουργία ομάδων για τη διαχείριση της ποιότητας, εφαρμόζοντας μακροπρόθεσμο 

στρατηγικό σχεδιασμό, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη δομή και αναπτύσσοντας 

συστήματα για συνεχή βελτίωση. Εν ολίγοις, η ηγεσία είναι η κινητήριος δύναμη, ο οδηγός 

και η ‘ψυχή’ όλων των πτυχών ενός συστήματος ποιότητας (Davies et al. (2001), Detert & 

Jenni, 2000).  

 

Σύμφωνα με τον Eckel (2001) τα κυριότερα βήματα, στο χώρο των Πανεπιστημίων, για την 

επιτυχή εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ, τα οποία σχετίζονται με τις ιδιότητες των ηγετών 

είναι τα ακόλουθα: 

 Η στάση και η προσέγγισή τους για τη διευκόλυνση της αλλαγής. 

 Η καλλιέργεια και ανάπτυξη ενός νέου τρόπου σκέψης στο ανθρώπινο δυναμικό 

των Ιδρυμάτων. 

 Η ανάπτυξη της ικανότητας μάθησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής 

και η απόκτηση γνώσης από την ενημέρωση των διαφόρων ενδιαφερομένων 

μελών (stakeholders). 

 Η πρόσβαση και η χρήση κατάλληλων μέσων για την αλλαγή.  

 

Επομένως, η εργασία σχεδιάζεται με τέτοιον τρόπο χρησιμοποιώντας άριστες πρακτικές σε 

θέματα, όπως η ενδυνάμωση, η αναγνώριση, η ασφάλεια και ευμάρεια των εργαζομένων, 

τα οποία διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων, αυξάνουν τη δέσμευση 

και τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και βελτιώνουν τα αποτελέσματα της 

εργασίας τους (Dessler, 2012). 

 

1.3.3 Η Ομαδική Εργασία 

 

Η αλλαγή νοοτροπίας και η προσέγγιση μίας περισσότερο συλλογικής αντιμετώπισης των 

προβλημάτων οδηγεί σε υγιή συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων και στην ανάπτυξη 
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σχέσεων. «Η ομαδική συνεργασία σε ολόκληρο τον οργανισμό είναι βασικός συντελεστής της 

πραγματοποίησης της ΔΟΠ, επειδή δημιουργεί εμπιστοσύνη, βελτιώνει την επικοινωνία και 

αναπτύσσει την αλληλεξάρτηση» (Gower, 2001).  

 

Η συλλογική προσέγγιση εμφανίζει πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τη μεμονωμένη 

αντιμετώπιση για τον κάθε εργαζόμενο χωριστά, καθώς τα προβλήματα που προκύπτουν 

αντιμετωπίζονται με καλύτερο τρόπο από περισσότερα άτομα. Ο συνδυασμός γνώσεων 

από πολλά άτομα, επιδρά θετικά στην ψυχολογία και στο ηθικό των εργαζομένων, 

βελτιώνοντας την επικοινωνία μεταξύ τους. Τέλος, έχει παρατηρηθεί ότι οι ομαδικές 

προτάσεις μπορούν πιο εύκολα να υλοποιηθούν από τις ατομικές. (Λαλούμης & Κατσώνης, 

2010). 

 

1.3.4 Η Συγκριτική Αξιολόγηση (Benchmarking) 

 

Η τεχνική της συγκριτικής αξιολόγησης ‘benchmarking’ αποσκοπεί στη σύγκριση των 

πρακτικών λειτουργίας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού με τις άριστες πρακτικές που 

εφαρμόζονται σε ισχυρές επιχειρήσεις-οργανισμούς και ιδιαίτερα εκείνων που ηγούνται σε 

παγκόσμια κλίμακα, έτσι ώστε να προσδιοριστούν και να αντιμετωπιστούν οι διαφορές 

μεταξύ τους. Το ‘benchmarking’ διακρίνεται σε:  

α) Εσωτερικό έλεγχο 

β) Ανταγωνιστικό έλεγχο 

γ) Λειτουργικό έλεγχο (Τσιότρας, 1995) 

 

1.3.5 Η Καινοτομία 

 

Η καινοτομία δε συνδέεται, πλέον μόνο με τα τεχνολογικά επιτεύγματα αλλά και με τις 

νέες μεθόδους διοίκησης ως αποτέλεσμα καινοτόμου σκέψης, σύγχρονης αντίληψης για τη 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, δημιουργικότητας και απαξίωσης παλαιών 

τετριμμένων τακτικών. Ο 21
ος

 αιώνας είναι ο αιώνας της ποιότητας και της καινοτομίας, 

δηλαδή «κάνω κάτι καινούριο και διευρύνω το ήδη υπάρχον» (Κέφης 2014), σε τομείς όπως 
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για παράδειγμα, η δημιουργία μιας ευρείας γκάμας αγαθών και υπηρεσιών, η εισαγωγή 

νέων μεθόδων παραγωγής, διανομής και προμηθειών, η εφαρμογή της διοίκησης αλλαγών, 

η αναδιοργάνωση του εργασιακού περιβάλλοντος, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού κ.ά.  

 

Τέλος, βασική φιλοσοφία της ΔΟΠ είναι οι συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης του συνόλου 

των δραστηριοτήτων (και των πόρων) ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης. Επομένως, ο 

συνδυασμός καινοτομίας και ποιότητας είναι αναγκαίος για την επιβίωση των 

επιχειρήσεων αλλά και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εθνικών οικονομιών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.  

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, όπως προαναφέρθηκε, είναι μια φιλοσοφία και ένα σύνολο 

βέλτιστων πρακτικών για την οργανωσιακή ‘τελειότητα’ ενός οργανισμού. Στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση χρησιμοποιούνται ευρέως τυποποιημένα πρότυπα και βραβεία 

ποιότητας, τα οποία είχαν εφαρμοστεί κυρίως σε επιχειρήσεις, όπως το Βραβείο Deming 

Μοντέλο Ποιότητας στην Ιαπωνία, το Malcolm Baldrige National Quality Award 

(MBNQA) Μοντέλο Ποιότητας στην Αμερική, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας, του 

Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διοίκησης της Ποιότητας (EFQM), και το Διεθνές Πρότυπο 

Ποιότητας ISO 9001. Τα παραπάνω Βραβεία - Μοντέλα και Πρότυπα, τα οποία θα 

παρουσιασθούν στη συνέχεια, χρησιμοποιούνται από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ως 

οδηγός στην αξιολόγηση τους.  

 

2.1 Το Βραβείο Deming  

 

Το βραβείο Deming καθιερώθηκε το 1951 στην Ιαπωνία προς τιμήν του αμερικανού 

φυσικού, μαθηματικού και στατιστικολόγου W. Edwards Deming, ο οποίος καθιέρωσε 

διεθνώς τις στατιστικές Τεχνικές ελέγχου Ποιότητας και θεωρείται ο «πατέρας» του 

παγκόσμιου κινήματος για την Ποιότητα. Το βραβείο αυτό επικεντρώνεται κυρίως στην 

επιχειρησιακή εφαρμογή των στατιστικών τεχνικών ελέγχου αγνοώντας έννοιες, όπως 

ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων, ικανοποίηση του πελάτη και αξιολόγηση των λειτουργιών 

μιας επιχείρησης σύμφωνα με τα ακόλουθα δέκα κριτήρια: 

1. Πολιτική και σχεδιασμός επιχείρησης. 

2. Οργάνωση και διοίκηση. 

3. Έλεγχος ποιότητας, επιμόρφωση και διάχυση πληροφοριών. 

4. Συλλογή, επεξεργασία και διάχυση πληροφοριών σχετικών με την ποιότητα. 

5. Ανάλυση στοιχείων. 

6. Προτυποποίηση. 
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7. Έλεγχος διασφάλισης ποιότητας. 

8. Διασφάλιση Ποιότητας. 

9. Αποτελέσματα . 

10. Μελλοντικά σχέδια (Κέφης, 2014). 

 

2.2 Το Βραβείο Baldridge  

 

Το Βραβείο Baldridge καθιερώθηκε το 1987 με σκοπό την προώθηση της ενημέρωσης και 

την ευαισθητοποίηση για θέματα ποιότητας και απονέμεται σε τρεις κατηγορίες 

επιχειρήσεων: στις βιομηχανικές, στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών και σε μικρές 

επιχειρήσεις. Το βραβείο αυτό δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ικανοποίηση του πελάτη για 

την επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η αξιολόγηση βασίζεται στα ακόλουθα 

επτά κριτήρια:  

1. Ηγεσία 

2. Ανάλυση πληροφοριών 

3. Σχεδιασμός της στρατηγικής της ποιότητας 

4. Ανάπτυξη και διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού 

5. Διαχείριση των διαδικασιών ποιότητας 

6. Ποιοτικά και παραγωγικά αποτελέσματα 

7. Ικανοποίηση του πελάτη (Κέφης, 2014) 

 

 
 

Σχήμα 2-1: Το Βραβείο Baldridge, Πηγή: Baldridge Award 
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2.3 Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας  

 

Το 1988 δεκατέσσερις μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες προχώρησαν στην ίδρυση του 

Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διοίκησης της Ποιότητας (European Foundation for Quality 

Management-EFQM), με σκοπό την προώθηση της ΔΟΠ σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης. 

Το 1991 ο Οργανισμός αυτός με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ποιότητας καθιέρωσαν δύο βραβεία: α) το Ευρωπαϊκό Έπαθλο 

Ποιότητας που δίνεται σε επιχειρήσεις, οι οποίες ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια και 

β) το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (EQA), που απονέμεται στην καλύτερη υποψήφια 

επιχείρηση για την εφαρμογή ποιοτικών διαδικασιών, το οποίο όπως και το βραβείο 

Baldrige δίνουν έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό σε αντίθεση με το περισσότερο 

‘τεχνοκρατικό βραβείο’ Deming. (Κέφης, 2014) 

  

Τα παραπάνω βραβεία είχαν αρχικά εφαρμογή κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, στις 

επιχειρήσεις και στη συνέχεια ξεκίνησαν να υιοθετούνται και στο δημόσιο τομέα, όπως 

στον κλάδο της υγείας και της εκπαίδευσης. Επίσης, σε ορισμένους δημόσιους 

οργανισμούς, όπως στα Πανεπιστήμια τα παραπάνω πρότυπα ποιότητας τροποποιήθηκαν, 

προκειμένου να μπορούν να εφαρμοστούν αλλάζοντας, για παράδειγμα την έννοια του 

«πελάτη» σε «φοιτητή» (Evans & Lindsay, 2005).   

 

 

Εικόνα 2-1: Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας-Πηγή: EQA 

 

2.4 Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) 

 

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης βασίζεται στο μοντέλο EFQM και αποτελεί ένα εύχρηστο 

εργαλείο αυτοαξιολόγησης, το οποίο μετρά τις επιδόσεις των οργανισμών του δημόσιου 
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τομέα και συμβάλλει με αποφασιστικό τρόπο στην εισαγωγή τεχνικών διοίκησης ποιότητας 

στη Δημόσια Διοίκηση. Έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 2.000 εφαρμογές σε διάφορους 

τομείς του δημόσιου τομέα. Το ΚΠΑ αποτελεί ένα μοντέλο ολιστικής διοίκησης καθώς 

παρέχει ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης, το οποίο είναι παρόμοιο με τα πιο σημαντικά 

εργαλεία της ΔΟΠ. Βασικός σκοπός του ΚΠΑ είναι να εισάγει τις αρχές και τις αξίες της 

ΔΟΠ στη Δημόσια Διοίκηση, να δημιουργήσει την κουλτούρα μέσα από την 

αυτοαξιολόγηση, ώστε να πραγματοποιηθεί η μετάβαση από την αλληλουχία των 

δραστηριοτήτων «Προγραμματισμός - Εκτέλεση» σε έναν περισσότερο ολοκληρωμένο 

κύκλο ποιότητας: Προγραμματισμός – Εκτέλεση – Έλεγχος - Ανάδραση (Κέφης, 2014). 

 

2.5 Η Διασφάλιση της Ποιότητας - ISO 

 

Την τελευταία δεκαετία η φιλοσοφία της Ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζει 

συνεχώς έδαφος. Στο πλαίσιο της εξέλιξης και της εφαρμογής ευέλικτων και 

αποτελεσματικών τρόπων διοίκησης, τα Συστήματα Διασφάλισης της Ποιότητας φαίνεται 

να αποτελούν προϋπόθεση για την επιβίωση και την ευημερία των επιχειρήσεων. Έτσι, τα 

στελέχη επιχειρήσεων προκειμένου να ενδυναμώσουν την ανταγωνιστική τους θέση 

καταφεύγουν στην πιστοποίηση της Ποιότητας. Οι περισσότερες ιδιωτικές ή δημόσιες 

επιχειρήσεις και όσοι εμπλέκονται στην εμπορική και παραγωγική δραστηριότητα 

οδηγούνται στην απόκτηση Πιστοποιητικού Ποιότητας. Σε πλήθος περιπτώσεων απαιτείται 

η ύπαρξη πιστοποιητικού διασφάλισης της ποιότητας ως προϋπόθεση συμμετοχής σε 

διακηρύξεις, διαγωνισμούς ή εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που προκηρύσσει το Δημόσιο. 

Στην Ελλάδα οι όροι «Ποιότητα», «Ολική Ποιότητα» και «Διασφάλιση της Ποιότητας» 

έφτασαν με σχετική καθυστέρηση. Τα συστήματα ISO έκαναν την εμφάνισή τους στις 

αρχές της δεκαετίας του 1990 (Κέφης, 2014). 

 

Εικόνα 2-2: Το ISO, Πηγή: ISO 
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Ως Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας ορίζεται το σύνολο όλων των συστηματικών 

σχεδιασμών, οι οποίοι προσδίδουν υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης, ότι το αγαθό ή η 

υπηρεσία ικανοποιούν προσδιορισμένες απαιτήσεις. Η καθιέρωση ενός τέτοιου 

συστήματος, με κυρίαρχο στοιχείο την τυποποίηση, είναι αναγκαία σε κάθε επιχείρηση ή  

οργανισμό συνιστά στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, στην έγκαιρη διάγνωση 

των λαθών, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση του κόστους. Μεταξύ των 

πιο γνωστών Προτύπων αποτελεί η σειρά ISO 9000, η οποία έχει συνταχθεί από το Διεθνή 

Οργανισμός Τυποποίησης (International Standardization Organization-ISO), μια διεθνή 

συνομοσπονδία εθνικών φορέων διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το οποίο 

διασφαλίζεται, μέσω διαδικασιών τυποποίησης, ότι το τελικό προϊόν θα είναι σύμφωνο με 

τις προδιαγραφές που θέτει ο πελάτης. Σε κάθε επιχείρηση ή οργανισμό δημιουργούνται 

πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές και κανονισμοί, την ευθύνη των οποίων για την έκδοσή 

τους έχει αποκλειστικά στην Ελλάδα ο ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης). 

Επομένως, επιχειρήσεις και οργανισμοί εφαρμόζοντας αυτό το σύστημα, αποκτούν 

ουσιαστικά εργαλεία διοίκησης ελέγχου και βελτίωσης με έντονη αναφορά στις έννοιες του 

κύκλου Deming: Σχεδιασμό – Εφαρμογή – Έλεγχο - Ενέργειες (PDCA: PLAN-DO-

CHECK-ACT). 

 

Τα Πρότυπα διακρίνονται, ανάλογα με τον φορέα που τα δημιουργεί σε: α) εθνικά, β) 

ευρωπαϊκά και γ) διεθνή. Η διασφάλιση της Ποιότητας σε κάποιον φορέα απαιτεί ένα 

Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας που έχει ως στόχο την αναβάθμιση των επιχειρήσεων 

ή οργανισμών. Έτσι, μία επιχείρηση ή οργανισμός εφαρμόζοντας ένα τέτοιο Πρότυπο 

παρέχει την εγγύηση ότι δεσμεύεται από την αρχή για την πλήρη ικανοποίηση των 

αναγκών του πελάτη, όσον αφορά στην ποιότητα, είτε σε επίπεδο παραγωγής κάποιου 

προϊόντος, είτε σε επίπεδο παροχής υπηρεσίας, παραπέμποντας σε διαδικασίες ελέγχου. Ως 

αποτέλεσμα, αποκτά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη λειτουργία της. Τέλος, τα 

Πρότυπα της σειράς ISO περιλαμβάνουν απαιτήσεις και οδηγίες και υπάρχει η δυνατότητα 

αναθεώρησης τους. (Παπαργύρης, 2010). 

 

Ενδεικτικά, αναφέροντα τα ακόλουθα οφέλη από την Πιστοποίηση του ΕΛΟΤ EN ISO 

9001: 

 Η αύξηση ικανοποίησης των πελατών. 
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 Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

 Η βελτίωση της εικόνας του οργανισμού. 

 Η μείωση του λειτουργικού κόστους και η εξοικονόμηση πόρων. 

 Η ενθάρρυνση της εσωτερικής επικοινωνίας, η οποία συντελεί και στην αύξηση 

ικανοποίησης του προσωπικού κ.ά. (Λαλούμης και Κατσώνης, 2010). 

 

2.6 Η μετάβαση από το ISO 9000 στο Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας 

 

Το σύγχρονο ανταγωνιστικό πλαίσιο έχει προσανατολίσει οργανισμούς και επιχειρήσεις να 

στρέφονται παράλληλα και στα βραβεία ποιότητας. Η επιθεώρηση (audit) συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών, στη βάση δεδομένων προδιαγραφών, εξελίχθηκε σε έλεγχο ποιότητας 

(quality control), δηλαδή στον έλεγχο ενός συνόλου λειτουργικών διαδικασιών που 

επιβεβαιώνουν την ποιότητα ενός αγαθού-υπηρεσίας, βάσει συγκεκριμένων 

προδιαγραφών. Ο έλεγχος υφίσταται κατά την παραγωγή και δε λειτουργεί προληπτικά, 

συνεπώς δεν προλαβαίνει το λάθος. Επομένως, από την ανάγκη συμμόρφωσης σε 

συγκεκριμένες προδιαγραφές για την αποφυγή ελαττωματικών προϊόντων, όπως απαιτεί η 

σειρά ISO 9000, οι οργανισμοί στρέφονται στις αρχές τις ΔΟΠ, δηλαδή στη συνεχή 

βελτίωση των λειτουργιών τους, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Δερβιτσιώτης, 2005). Βέβαια, το πρότυπο ISO 9001: 

2000, αποτελεί ένα πραγματικό βήμα προς τον τομέα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

δεδομένου ότι στρέφεται από τη ‘διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων’ στη 

‘διασφάλιση ικανοποίησης των πελατών’ (Vouzas & Gotzamani 2005).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ EFQM ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

3.1 Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διοίκησης της Ποιότητας (European 

Foundation for Quality Management-EFQM) 

3.1.1 Εισαγωγή 

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διοίκησης της Ποιότητας (EFQM), τα μέλη του οποίου 

ξεπερνούν τα εννιακόσια (900), τόσο από τον ιδιωτικό, όσο και από τον δημόσιο τομέα, 

όπως επιχειρήσεις, ερευνητικά ινστιτούτα και διακεκριμένα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια 

σε περισσότερες από τριάντα (30) χώρες, σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα διατηρεί έναν 

Εθνικό Εταίρο – (National Partner Organization-NPO). Για την Ελλάδα και την Κύπρο, 

επίσημος εταίρος είναι η ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων). 

 

Βασικός σκοπός του Ιδρύματος είναι η ώθηση και παροχή βοήθειας προς τις 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οργανισμούς να αναπτύξουν εκείνες τις διαδικασίες που 

θα τις οδηγήσουν στην επιχειρηματική ή οργανωτική τελειότητα (αριστεία), μέσω της 

εφαρμογής ενός συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

 

H χρήση του μοντέλου EFQM δίνει τη δυνατότητα στις σύγχρονες επιχειρήσεις -

οργανισμούς: 

 Να συγκρίνουν την εξέλιξη τους σε σχέση με ένα ‘επιχειρηματικό 

πρότυπο τελειότητας’. 

 Να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες για συνεχή βελτίωση. 

 Να αναθεωρήσουν το στρατηγικό τους πρόγραμμα με βάση τις 

μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

 Να ενεργοποιήσουν τα άτομα και τις ομάδες. 

 Να επιτύχουν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. 

 Να εφαρμόσουν συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking), ώστε να 

συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους με αυτά των άλλων επιχειρήσεων-

οργανισμών. 
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Σχήμα 3-1: Βασικές αρχές του Μοντέλου EFQM, Πηγή: EFQM 

 

 

Στην επόμενη ενότητα αναλύεται διεξοδικά κάθε πτυχή του μοντέλου, όπως τα επίπεδα 

Αριστείας που μπορεί να αποκτήσει μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός και τα εννέα (9) 

βασικά κριτήρια που αυτό απαρτίζεται. 

 

3.1.2. Τα επίπεδα του EFQM-Excellence Model 

 

To EFQM-Excellence Model απαρτίζεται από τα ακόλουθα επίπεδα: 

1. Δέσμευση στην επιχειρηματική Αριστεία (Committed to Excellence): Το επίπεδο 

αυτό αναφέρεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή σε οργανισμούς του 

δημόσιου τομέα που επιθυμούν μέσα από μία διαδικασία αυτό-αξιολόγησης, η 

οποία βασίζεται σε εννέα κριτήρια, να αποτυπώσουν την τρέχουσα κατάσταση, 

να θέσουν νέους στόχους και να λάβουν βελτιωτικά μέτρα. Σε δεύτερο χρόνο 

αποδεικνύεται αν έχουν υλοποιηθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί ύστερα από 

επιτόπια επίσκεψη εκπαιδευμένων και εξουσιοδοτημένων ατόμων (Validators), 

οι οποίοι μέσω συνεντεύξεων και συζητήσεων με το αρμόδιο προσωπικό του 

οργανισμού και της επιθεώρησης των κατάλληλων εγγράφων θα πιστοποιήσουν 

την επιχείρηση ή τον οργανισμό, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι 

ικανοποιούνται τα κριτήρια του Μοντέλου.  

2. Αναγνώριση στην Επιχειρηματική Αριστεία (Recognized for Excellence): Το 

επίπεδο αυτό έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις και οργανισμούς που εφαρμόζουν 
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επιτυχώς τις αρχές της ΔΟΠ και επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για 

το συγκεκριμένο βραβείο. Οι επιχειρήσεις εκπονούν μία έκθεση αξιολόγησης, η 

οποία εξετάζεται από επιτόπιο έλεγχο εξειδικευμένων αξιολογητών και αν 

συγκεντρώνουν περισσότερες από τετρακόσιες (400) μονάδες, τότε 

πιστοποιούνται. 

3. Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (European Quality Award-EQA): Για το 

συγκεκριμένο βραβείο απαιτείται προσπάθεια πολλών χρόνων, καθώς είναι 

σχεδιασμένο για επιχειρήσεις με υψηλές προδιαγραφές (standards), οι οποίες 

θεωρούνται υποδείγματα δράσης (role models) και συνεχούς βελτίωσης. 

 

Τα επίπεδα αναγνώρισης δημιουργήθηκαν για να επιβραβεύσουν τα αποτελέσματα των 

επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και να παροτρύνουν τη συστηματική προσπάθεια 

βελτίωσής τους. Επιπλέον, αποτελούν ορόσημα και αποδεικνύουν την πρόοδο μίας 

επιχείρησης ή οργανισμού στο ανθρώπινο δυναμικό, στους προμηθευτές και στους 

πελάτες. 

 

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ποιοτικής Διοίκησης απονέμει κάθε χρόνο, τη διάκριση 

για τον Ευρωπαϊκό Μάνατζερ Ποιότητας (Quality Leader of the Year). Οι υποψήφιοι 

που είναι ανώτατα ή ανώτερα στελέχη είτε από τον δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό 

τομέα αξιολογούνται κατά 40% από το βιογραφικό τους και κατά 60% από τα 

αποτελέσματα της δραστηριότητάς τους σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης, την 

εμπειρία τους, την υιοθέτηση καινοτόμων ιδεών, την κοινωνική ευθύνη των 

επιχειρήσεων και γενικότερα την εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ (EFQM, 2014). 

 

3.1.3 Η αξιολόγηση του EFQM-Εxcellence Model 

 

Σύμφωνα με την επικρατούσα σύγχρονη απόδοση της ορολογίας, η Ποιότητα αποδίδει 

τα επίπεδα απόδοσης μέσα σε μια οργάνωση, όπου οι επιχειρήσεις «πληρούν ή 

υπερβαίνουν τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερόμενων μερών τους» (EFQM, 2012). Το 

μοντέλο EFQM είναι ένα μη δεσμευτικό πλαίσιο, το οποίο αναγνωρίζει ότι η αριστεία 

μπορεί να επιτευχθεί με βιώσιμο τρόπο, μέσω της υιοθέτησης διαφορετικών 

προσεγγίσεων (Rusell, 2000). Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν ορισμένες θεμελιώδεις 

έννοιες, οι οποίες ορίζονται σε εννέα διαστάσεις ή κριτήρια, τα οποία χρησιμεύουν ως 

οδηγός στην εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ), όπως και στη μέτρηση 
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των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται μέσα από την ‘άριστη οργάνωση’ (Lau & 

Anderson, 1998). Επομένως, το Ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας EFQM αποτελείται από 

εννέα (9) κριτήρια που χωρίζονται σε δύο ομάδες: α) στις προϋποθέσεις και β) στα 

αποτελέσματα, τα οποία έχουν ως εξής: 

 

Προϋποθέσεις:  

1. Ηγεσία: Αξιολογούνται οι δραστηριότητες των ανωτάτων διοικητικών στελεχών 

που έχουν δεσμευτεί για την πιστή εφαρμογή των αρχών-αξιών της ΔΟΠ, στην 

καθοδήγηση και στη μετάδοση των αξιών αυτών. 

2. Πολιτική και Στρατηγική: Εξετάζεται ο τρόπος που ο οργανισμός καθορίζει το 

όραμα, την αποστολή και τη φιλοσοφία (οργανωτικές αξίες και στιλ διοίκησης) 

και πως ενσωματώνονται οι βασικές αρχές της ΔΟΠ. Επίσης, ερευνά αν ο 

οργανισμός χρησιμοποιεί εξωτερικό ‘benchmarking’.  

3. Ανθρώπινοι πόροι: Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται η ανάπτυξη και αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης ή του οργανισμού, το οποίο θα πρέπει 

διαρκώς να αναπτύσσεται και να διευρύνει τις γνώσεις του μέσω των 

εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών προγραμμάτων, ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί 

αποτελεσματικά τους στόχους της επιχείρησης.  

4. Πόροι και συνεργασίες: Με βάση αυτό το κριτήριο αξιολογείται η ορθολογική 

διαχείριση των πόρων και ανάπτυξη μορφών συνεργασίας με τους προμηθευτές 

μιας επιχείρησης και κατά πόσο συμβαδίζουν με τους στόχους και τις αξίες της 

επιχείρησης ή του οργανισμού.  

5. Διαδικασίες: Εξετάζεται αν βελτιώνονται οι διαδικασίες λειτουργίας και 

ανάπτυξης δραστηριοτήτων, αν εισάγονται καινοτόμες υπηρεσίες, λαμβάνοντας 

υπόψη και τις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Επίσης, περιλαμβάνεται 

η ανάγκη για τον έλεγχο των διαδικασιών και της αποτελεσματικότητάς τους, 

όπως και η εφαρμογή τυχών διορθωτικών αλλαγών. 

 

Αποτελέσματα: 

6. Ικανοποίηση των πελατών: Αναλύεται ο τρόπος αντίληψης και ο βαθμός 

ικανοποίησης των πελατών για προϊόντα και υπηρεσίες της επιχείρησης ή του 

οργανισμού. Η αντιληπτική ικανότητα, η οποία μπορεί να προκύψει ύστερα από 

ερωτήσεις στους πελάτες, διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη λήψη αποφάσεων.  
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7. Ικανοποίηση των εργαζομένων: Αξιολογείται ο βαθμός ικανοποίησης των 

εργαζομένων από τις αποφάσεις της διοίκησης και μελετώνται οι απόψεις και οι 

γνώμες τους.  

8. Επιδράσεις στο κοινωνικό σύνολο: Εξετάζεται η επίδραση των δραστηριοτήτων 

μιας επιχείρησης στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, όπως για παράδειγμα η 

προστασία φυσικών πόρων, η μείωση της ρύπανσης κ.α.  

9. Αποτελέσματα-Αποδοτικότητα των κυρίων-βασικών λειτουργιών: Αξιολογούνται τα 

αποτελέσματα με τη χρήση δεικτών, για την παραγωγικότητα, τα κέρδη και την 

επίτευξη των στόχων. Επιπλέον, γίνεται σύγκριση με τους στόχους που είχαν τεθεί 

αρχικά κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού. Τέλος, τα αποτελέσματα και οι 

τάσεις που προκύπτουν συγκρίνονται με βάση την τεχνική του ‘benchmarking’. 

(EFQM, 2014). 

 

 

Εικόνα 3-1: Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM, Πηγή: EFQM 

 

3.1.4. Η Μέθοδος RADAR και PΑΤΗFINDER Cαrd 

 

Η μέθοδος RADAR είναι ένα ακρωνύμιο, του οποίου τα αρχικά σημαίνουν: 

 Results (Αποτελέσματα) 

 Approach (Προσέγγιση) 

 Deployment (Ανάπτυξη) 

 Assessment (Αξιολόγηση) 

 Review (Αναθεώρηση) 
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Το εργαλείο αυτό είναι μία μήτρα μέτρησης αποτελεσμάτων που συνοδεύεται από την 

κλίμακα βαθμολόγησης RADAR (RADAR Scoring Matrix). Αποτελεί ένα ιδιαίτερα 

χρήσιμο εργαλείο για την επιτυχή εφαρμογή του Μοντέλου Αριστείας, καθώς 

απεικονίζει παραστατικά τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από μία επιχείρηση, όπως: 

 Ο καθορισμός των στόχων μέσω της πολιτικής και στρατηγικής που 

εφαρμόζονται. 

 Ο προγραμματισμός και η ανάπτυξη προσεγγίσεων, έτσι ώστε να αποδίδονται 

τα απαραίτητα αποτελέσματα στο παρόν και στο μέλλον. 

 Η εξασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των προσεγγίσεων.   

 Η διαρκής αξιολόγηση και επανεξέταση των προσεγγίσεων για τη συνεχή 

βελτίωση τους.  

 

Ένα δεύτερο εργαλείο αξιολόγησης, που παρέχει το EFQM για τον προσδιορισμό 

ευκαιριών βελτίωσης και την επιλογή των κατάλληλων σχεδίων υλοποίησης τους 

αποτελεί η Pathfinder Card, δηλαδή η κάρτα προσδιορισμού της παρούσας θέσης της 

επιχείρησης ή του οργανισμού σε σχέση με την έννοια της Επιχειρηματικής Αριστείας. 

Η διαφορά με την προηγούμενη μέθοδο είναι ότι δεν αποτελεί εργαλείο βαθμολόγησης 

της επιχείρησης.  

 

Εν κατακλείδι, το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας δημιουργεί εκείνες τις 

προϋποθέσεις για προγραμματισμό, μόνιμη ανάπτυξη, συνεχή ανατροφοδότηση και 

βελτίωση, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματικότητα.  

 

3.2 Η Εφαρμογή της Ποιότητας και του Ευρωπαϊκού Μοντέλου 

EFQM στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

3.2.1 Ιστορική Αναδρομή 

 

Η προσπάθεια για τη διασφάλιση της Ποιότητας στον τομέα της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης στην Ευρώπη, έχει ξεκινήσει αρχής γενομένης από τα τέλη του 1990 ως 

αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης. Το 1999, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Παιδείας 

υπέγραψαν μια συμφωνία, η οποία ονομάζεται ‘Διακήρυξη της Μπολόνια’, για την 

προώθηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Η δήλωση αυτή αποσκοπούσε στη δημιουργία κοινής βάσης για τη 
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δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) που θα 

εξασφάλιζε τη συγκρισιμότητα των ευρωπαϊκών πτυχίων, την αυξημένη κινητικότητα 

του προσωπικού/φοιτητών και τη συντονισμένη προσπάθεια διασφάλισης της 

Ποιότητας (Η διακήρυξη της Μπολόνια, 1999), (Ρηγάτου 2002). Μετά τη Διακήρυξη 

της Μπολόνια, το 2000, δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση Διασφάλισης της 

Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ENQA) για την προώθηση της ευρωπαϊκής 

συνεργασίας στον τομέα της διασφάλισης της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

και στη διάδοση πληροφοριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών της. Σκοπός της 

ENQA είναι να αναπτυχτούν καλές πρακτικές και να ενισχυθεί η ενθάρρυνση της 

ευρωπαϊκής διάστασης σχετικά με τη Διασφάλιση της Ποιότητας (ENQA, 2014). 

 

Στη συνέχεια στο Ανακοινωθέν του Βερολίνου (2003) αναγνωρίστηκε η ευθύνη των 

Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διασφάλιση της Ποιότητας. Αυτή η 

συνεχής διαδικασία διαλόγου οδήγησε στην υιοθέτηση Ευρωπαϊκών Προτύπων και 

κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες έχουν ονομαστεί: European Standards and 

Guidelines (ESG) από την ENQA (2005). Η πιο σημαντική πτυχή της ESG είναι ότι 

λαμβάνει υπόψη της, την εθνική παράδοση, το πλαίσιο και τη νομοθεσία των χωρών, 

επιδιώκοντας παράλληλα να τεθούν και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το 2008, η ENQA μαζί 

με κάποιες άλλες κορυφαίες ευρωπαϊκές οργανώσεις δικτύου δημιούργησαν το 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (EQAR), 

το οποίο είναι ένα μητρώο εγγεγραμμένων μελών, έργο των οποίων είναι η Διασφάλιση 

της Ποιότητας των Ιδρυμάτων και η συμμόρφωσή τους στις απαιτήσεις της ESG. Μια 

άλλη ευρωπαϊκή δύναμη, η οποία προωθεί τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση είναι η Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (European 

University Association-EUA) μέσω του Ινστιτούτου Προγράμματος Αξιολόγησης 

(Intitutional Εvaluation Program-IEP). Τέλος, η κατάταξη, η οποία εστιάζεται σε ένα 

σύνολο κριτηρίων για την επιτυχία στα Πανεπιστήμια σε παγκόσμιο επίπεδο σχετίζεται 

με τις γενικές προσπάθειες για τη στροφή στην Ποιότητα, η οποία πρόσφατα έχει 

αποκτήσει αυξημένη δημοτικότητα στην Ευρώπη. Η κατάταξη αποτελεί σημείο 

αναφοράς για τα Πανεπιστήμια που επιθυμούν να συγκρίνουν (benchmarking) τις 

επιδόσεις τους (EUA, 2013). 

 

Επομένως, έχουν διατυπωθεί, όπως και έχουν υιοθετηθεί διαφορετικές προσεγγίσεις 

αναφορικά με τον τρόπο Διαχείρισης της Ποιότητας στα Πανεπιστήμια, όπως για 

παράδειγμα η αυτο-αξιολόγηση και εξωτερική αξιολόγηση, η διαπίστευση, η 
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πιστοποίηση και τα διαφορετικά μοντέλα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Wiklund et 

al., 2003). 

 

3.2.2 Η διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

 

H υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 

υπήρξε ένας από τους βασικούς λόγους των εν εξελίξει μεταρρυθμίσεων με ζητούμενο 

τη Διασφάλιση της Ποιότητας (ΔΠ). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα όσο και οι κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της ποιότητας στον 

Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG), που εκδόθηκαν το 2005, θεωρούνται 

ως ακρογωνιαίος λίθος. Η διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση είναι ένας στόχος προτεραιότητας στη διαδικασία σύγκλισης με το 

Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ). Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό των Πανεπιστημίων χάριν της 

ανταγωνιστικότητας το 2007 διατύπωσε:  

- Την ανάγκη επίτευξης του εκσυγχρονισμού των Πανεπιστημίων της Ευρώπης, ως 

βασικό στοιχείο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας που βασίζεται στη μεταφορά 

γνώσης και στην καινοτομία.  

- Την ανάγκη επαρκούς αυτονομίας, τη βελτίωση της διακυβέρνησης προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι νέες ανάγκες της κοινωνίας.  

- Τη σημασία της Διασφάλισης της Ποιότητας, ως κινητήρια δύναμη της αλλαγής στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Edwards et al.2009).  

 

Άλλωστε, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το έτος 2010 σε διακόσια είκοσι δύο (222) 

Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από χώρες της Ευρώπης, αναφορικά με το 

θέμα της Διασφάλισης της Ποιότητας, διαπιστώθηκε ότι οι διαδικασίες Διασφάλισης 

της Ποιότητας είναι πραγματικά στην ημερήσια διάταξη των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων. 

Από τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας αποδεικνύεται ότι τα Πανεπιστήμια 

αναπτύσσουν, πλέον, συστήματα Διασφάλισης της Ποιότητας τα οποία βρίσκονται σε 

εξέλιξη. Βέβαια, η περίπτωση του κάθε Πανεπιστημίου είναι διαφορετική, καθώς 

αρκετά έχουν προχωρήσει ιδιαίτερα σε ορισμένους τομείς, ενώ άλλα είναι μόλις στην 

αρχή του «ταξιδιού» (Loukkola & Zhang, 2010).  
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Επομένως, η βελτίωση της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί 

προτεραιότητα. Άλλωστε, διεθνείς οργανισμοί διαπίστευσης έχουν δημιουργηθεί, 

προκειμένου να αναγνωρισθεί η δέσμευση στην Ποιότητα, αλλά και η συνεχής 

βελτίωση των Πανεπιστημίων, όπως για παράδειγμα τα κριτήρια του Malcolm Baldrige 

στις ΗΠΑ για την επίτευξη ‘αριστείας’ στην εκπαίδευση. Βέβαια, πολλά από αυτά τα 

Πανεπιστήμια είναι επί του παρόντος εστιασμένα στην ανάπτυξη Συστημάτων 

Διασφάλισης της Ποιότητας, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Gavin  & Juan, 

2013). Επιπλέον, αρκετά Ιδρύματα υποβάλλουν αίτηση για την πιστοποίηση σύμφωνα 

με το Πρότυπο ISO (Mira et al, 2002 & Hutyra, 2005).  

 

Η προσέγγιση των Πανεπιστημίων για τη διασφάλιση της ποιότητας, μέσα από την 

τυποποίηση και την εφαρμογή αυστηρών κανονισμών στις διαδικασίες μπορεί να 

δημιουργήσει ένα λιγότερο ευνοϊκό περιβάλλον για την αλλαγή στα Πανεπιστήμια, σε 

αντίθεση με άλλα συστήματα εφαρμογής Ποιότητας, όπως είναι το Ευρωπαϊκό 

Μοντέλο EFQM, το οποίο τονίζει τη συνεχή βελτίωση της Ποιότητας μέσα από την 

ανθρώπινη δέσμευση και την οργανωτική κουλτούρα, δίνοντας έμφαση στην 

καινοτομία και στη μάθηση. 

 

3.2.3 Η εφαρμογή αρχών TQM και του Μοντέλου EFQM στον ευρωπαϊκό χώρο 

της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Θέτοντας ως στόχο τη βελτίωση της Ποιότητας στα μαθησιακά αποτελέσματα και στην 

ικανοποίηση των φοιτητών, τα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης γίνονται 

ολοένα και περισσότερο πρόθυμα να υιοθετήσουν πρακτικές και συστήματα Ολικής 

Ποιότητας. Τα συστήματα αυτά είναι παρόμοια με αυτά που έχουν εφαρμοστεί με 

επιτυχία στις επιχειρήσεις, όσον αφορά στα αποτελέσματα, στη μείωση κόστους και 

στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Sahney et al. 2008 & Dick et al., 2008 & Sohail et al., 

2003). 

 

Πολλοί μελετητές πιστεύουν ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας μπορεί να εφαρμοστεί 

σε οποιοδήποτε δημόσιο φορέα, συμπεριλαμβανομένης και της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, τόσο σε διοικητικό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. (Moon & Smith 

1998). Επιπροσθέτως, έχει υποστηριχθεί ότι η ΔΟΠ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 
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Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ως εργαλείο αυτό-αξιολόγησης για τη συνεχή βελτίωση 

και τον εντοπισμό των αδύνατων σημείων (Antony & Preece, 2002).  

 

Ωστόσο, υπάρχουν και απόψεις μελετητών, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η ΔΟΠ, δεν 

μπορεί να εφαρμοστεί στην Ανώτατη Εκπαίδευση, λόγω της ιδιαιτερότητάς της 

(Ramsden, 1998). Το πρόβλημα φαίνεται να δημιουργείται στη δυσκολία προσαρμογής 

του μοντέλου στο πεδίο της μάθησης και για αυτό δεν είναι ιδιαίτερα πολλές οι 

περιπτώσεις εφαρμογής του στην ανώτατη εκπαίδευση, παρά μόνο στη χρησιμοποίησή 

του για τη βελτίωση των διοικητικών του υπηρεσιών (Srikanthan & Dalrymple, 2005). 

Έχει παρατηρηθεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και απαραίτητη η ακαδημαϊκή 

ελευθερία στις μεθόδους διδασκαλίας, όπως και στην έρευνα χωρίς να περιορίζεται από 

συγκεκριμένες πρακτικές (Deem, 1998). 

 

Σύμφωνα με τον Green (1994) δύο είναι οι βασικές διαστάσεις που πρέπει να 

αξιολογούνται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: η «παραγωγή» αποφοίτων, η οποία  

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των οργανισμών-επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό 

και η ενίσχυση της γνώσης μέσω της έρευνας, στις οποίες, όπως υποστηρίζει υπάρχει η 

δυνατότητα εφαρμογής της ΔΟΠ. Ο ίδιος ερευνητής δε λαμβάνει υπόψη του τη 

μοναδικότητα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς θεωρεί αφενός ότι τα 

Πανεπιστήμια απαρτίζονται από επαγγελματίες καθηγητές που οι ίδιοι μέσα από την 

αυτό-αξιολόγησή τους μπορούν να μετρούν την Ποιότητα της απόδοσής τους στη 

διδασκαλία και αφετέρου τα Πανεπιστήμια βρίσκονται σε μια συνεχή διαδικασία 

βελτίωσης, μέσω της έρευνας για την απόκτηση νέας γνώσης.  

 

Σε γενικές γραμμές οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα Πανεπιστήμια μπορούν να 

υιοθετήσουν τη φιλοσοφία της ΔΟΠ με επιτυχία, τόσο στη διδασκαλία, όσο και στην 

έρευνα με την κατάλληλη προσαρμογή (Voss et al., 2005 & Harvey, William, 2010). 

Επίσης, σε πολλές χώρες, έχει παρατηρηθεί, ότι υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για 

την εφαρμογή του Μοντέλου Αριστείας EFQM, για τις οποίες θα γίνει εκτενέστερη 

αναφορά στη συνέχεια της εργασίας. 

 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Τα Πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζουν σήμερα νέες προκλήσεις. 

Διάφορα μέλη Πανεπιστημίων (stakeholders) από πολλές περιοχές, ασκούν πίεση και 

εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την ευρύτερη και βελτιωμένη παροχή υπηρεσιών στην 
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Ανώτατη Εκπαίδευση, γεγονός που συνδέεται με την ανάγκη αναζήτησης πόρων και 

γενικότερα με την ανάγκη καλύτερης αξιοποίησης τους. Ζητούμενο είναι ο 

επαναπροσδιορισμός της λειτουργίας τους, ώστε να είναι περισσότερο επικεντρωμένα 

στην εξυπηρέτηση του φοιτητή (πελάτη) και στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων με έναν 

πιο ‘επιχειρηματικό’ τρόπο. Μια κοινοπραξία Βρετανικών Πανεπιστημίων επιχειρεί την 

υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος και την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (EFQM) με 

απώτερο σκοπό την επίτευξη της αριστείας ως μέσο στην αντιμετώπιση αυτών των 

ζητημάτων. Σύμφωνα με τους ερευνητές Trevor και Davies (2004), από την εφαρμογή 

του μοντέλου αριστείας EFQM σε Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου έχει 

διαπιστωθεί ότι δημιουργείται μια νοοτροπία περισσότερο ‘πελατο-κεντρική’ στα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης επιτρέπει στον 

οργανισμό να διακρίνει τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και εκείνες τις περιοχές, οι οποίες 

χρήζουν βελτίωσης. Επομένως, η αυτο-αξιολόγηση αποτελεί το όχημα για τη 

συστηματική συνεχή βελτίωση ενός οργανισμού (Coulambidou, Dale 1995). Σύμφωνα 

με τους Kanji και Tambi (1999) τα κριτήρια της αυτό-αξιολόγησης που εφαρμόζουν τις 

αρχές της ΔΟΠ μπορούν επιτυχώς να εφαρμοστούν στα Πανεπιστήμια και να 

αποτελέσουν το μέσο για την ‘οργανωσιακή αριστεία’.  

 

Υπάρχουν πολλά μοντέλα ποιότητας που έχουν ήδη προταθεί για χρήση σε ιδρύματα 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διαχείριση Ποιότητας 

(EFQM), Μοντέλο Αριστείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Έκδοση 2003, είναι ένα 

από αυτά που αναπτύχθηκε και προσαρμόστηκε στις ανάγκες των Ακαδημαϊκών 

Ιδρυμάτων από τον Carol Steed στο Πανεπιστήμιο Sheffield Hallam της Μεγάλης 

Βρετανίας. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη σε Πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας 

διαπιστώθηκε, ότι για την επιτυχή εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου χρειάζεται 

να δοθεί έμφαση: 

1) Στην ομαδική εργασία παρά στον ατομικισμό.  

2) Στην προοπτική της αυτο-βελτίωσης του ακαδημαϊκού προσωπικού.  

3) Στη δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος (Davies & Douglas, 2007). 

 

Τέλος, τα τελευταία χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα περισσότερα Πανεπιστήμια, 

διεξάγουν έρευνες ικανοποίησης των φοιτητών και δεν περιορίζονται στην άποψη μόνο 

του προσωπικού των Ιδρυμάτων, διευρύνοντας έτσι τους δείκτες μέτρησης αναφορικά 

με τις επιδόσεις λειτουργίας των Ιδρυμάτων (Sheffield Hallam University, 2003). 
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Ισπανία 

Ύστερα από την εφαρμογή έρευνας σε εκατόν έντεκα (111) δημόσια Πανεπιστήμια της 

Ισπανίας με θέμα την εφαρμογή των αρχών του Μοντέλου EFQM, παρατηρήθηκε από 

τα αποτελέσματα, ότι η ανώτατη διοίκηση των Πανεπιστήμιων αποτελεί βασικό 

παράγοντα επιτυχίας για τη δημιουργία ενός τέτοιου μοντέλου διαχείρισης της 

Ποιότητας που οδηγεί τα Πανεπιστήμια στην αριστεία. Η ανώτατη διοίκηση είναι αυτή, 

όπως προκύπτει, η οποία καθοδηγεί και συντελεί στην ανάπτυξη της αριστείας των 

βασικών διαδικασιών στο Πανεπιστήμιο, μέσω της δέσμευσης της, της διαμόρφωσης 

στρατηγικής, της δημιουργίας εταιρικών σχέσεων, της κατάλληλης κατανομής των 

πόρων και της ορθής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων (Arturo et al., 2005). 

 

3.2.4. Η Ποιότητα στα ΑΕΙ και η ελληνική πραγματικότητα – ΑΔΙΠ & ΜΟΔΙΠ 

 

Στην Ελλάδα, αντίστοιχα με το εξωτερικό γίνονται προσπάθειες για την ανάπτυξη της 

ΔΟΠ στην εκπαίδευση. Το μάθημα της «Διοίκησης Ολικής Ποιότητας» διδάσκεται σε 

πολλά Τμήματα Πανεπιστημίων, όπως επίσης έχουν δημιουργηθεί και μεταπτυχιακά 

προγράμματα με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Πολλές διοικητικές μονάδες 

όπως και εργαστήρια Τμημάτων έχουν ήδη πιστοποιηθεί κατά ISO, όπως για 

παράδειγμα: ο Ε.Λ.Κ.Ε., η Οικονομική και Τεχνική Υπηρεσία και προσφάτως το 

Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Θ. Στην Ελλάδα μόνο ένα Τμήμα και 

πιο συγκεκριμένα το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου 

Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει διακριθεί με τον τίτλο 

“Committed to Excellence” του EFQM. Τέλος, μέλη του EFQM αποτελούν το 

Πανεπιστήμιο της Κύπρου με τη διάκριση ‘’Recognized for Excellence’’, όπως και το 

Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας με τη διάκριση ‘’Committed to Excellence’’ με πέντε 

αστέρια. 

 

Τα ελληνικά πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό με πανεπιστήμια του 

εξωτερικού, καθώς μεγάλος αριθμός φοιτητών καταφεύγει στο εξωτερικό, είτε για 

προπτυχιακές, είτε για μεταπτυχιακές σπουδές. Επίσης, τα πανεπιστήμια στη χώρα μας, 

με τις αντίξοες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν, παρουσιάζουν σοβαρά 

προβλήματα λειτουργίας που έχουν ως συνέπεια την ελλιπή αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων των υλικών και ανθρώπινων πόρων των Ιδρυμάτων, διότι έχουν να 

αντιμετωπίσουν: 
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α) Την έλλειψη επαρκών οικονομικών πόρων. 

β) Τον μεγάλο αριθμό εισακτέων, χωρίς να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή σε μέσα, 

εξοπλισμό, χώρους και εργαστήρια. 

γ) Την έλλειψη προσωπικού όλων των κατηγοριών, διδακτικού, εργαστηριακού 

(συνταξιοδοτήσεις και μη αναπλήρωση των κενών θέσεων) και διοικητικού 

(συνταξιοδοτήσεις-εφεδρεία-διαθεσιμότητα). 

 

Τα Πανεπιστήμια, προκειμένου να χειριστούν την προαναφερθείσα κατάσταση 

χρειάζεται να στραφούν σε αλλαγές, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με την 

εισαγωγή της φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη λειτουργία τους, η 

οποία θα τα οδηγήσει στην ανάπτυξη διαδικασιών συνεχούς βελτίωσης και ανανέωσης. 

Άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε, Πανεπιστήμια σε Ευρώπη και Αμερική από το 1990, 

παρατηρώντας, την πρόοδο που είχαν σημειώσει οι επιχειρήσεις αποφάσισαν και 

στραφήκαν: 

α) Στην υιοθέτηση των αρχών Ποιότητας. 

β) Στην εφαρμογή της Ολικής Ποιότητας στις διαδικασίες διδασκαλίας.  

γ) Στη χρήση σύγχρονων μορφών τεχνολογίας. 

 

Σε γενικές γραμμές, παρατηρείται ότι, η Ποιότητα στην ελληνική Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση έχει προσανατολιστεί σε Συστήματα Διασφάλισης της Ποιότητας, 

εφαρμόζοντας τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Χώρου της Ανώτατης 

εκπαίδευσης μέσω της Ανώτατης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας 

(ΑΔΙΠ). Τα συστήματα αυτά επικεντρώνονται στην Ποιότητα της εκπαίδευσης, και πιο 

αναλυτικά στρέφονται στην «άριστη» προετοιμασία φοιτητών, η οποία θα τους 

βοηθήσει στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία αλλά και στην ενθάρρυνση των 

ερευνητών για την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων. Σημαντικοί παράγοντες στη 

Διασφάλιση της Ποιότητας των ελληνικών Πανεπιστήμιων αποτελούν: οι ικανότητες 

του διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού, προκειμένου να προετοιμάσουν τους 

φοιτητές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, οι μέθοδοι διδασκαλίας, η υλικοτεχνική 

υποδομή, οι αίθουσες διδασκαλίας, η διοικητική υποστήριξη των φοιτητών, οι 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες κ.α. Επομένως, τα ελληνικά Πανεπιστήμια, εφαρμόζοντας τις 

αρχές της ΑΔΙΠ, επιδιώκουν να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικά, άριστα 

οργανωμένα διοικητικά, παρέχοντας υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Για το 

έργο της ΑΔΙΠ γίνεται αναλυτική αναφορά παρακάτω. 
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Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας-ΑΔΙΠ 

Η Ανώτατη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ) είναι ο 

φορέας, ο οποίος στοχεύει στη μεταβολή της λειτουργίας και των διαδικασιών της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης και του τρόπου διοίκησής της. Η διασφάλιση της Ποιότητας 

στην Ανώτατη Εκπαίδευση θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά με το Ν. 3374/2005 με την 

επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.), η 

οποία μετονομάστηκε με το Ν.4009/2011 σε «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 

Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (ΑΔΙΠ) με διεθνή ονομασία «Hellenic Quality 

Assurance and Accreditation Agency» (HQA).  

 

Η ΑΔΙΠ απαρτίζεται από ανώτατους δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι προτείνονται 

από τα ίδια τα Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και καλύπτουν ολόκληρο το 

φάσμα των επιστημών που συνθέτουν την Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας. Η ανώτατη 

αρχή αποτελεί την εποπτική και συντονιστική αρχή του Συστήματος Διασφάλισης της 

Ποιότητας στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

Αποστολή της Αρχής είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, 

η διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής των ΑΕΙ και η πιστοποίηση της 

ποιότητας στην λειτουργία τους. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η ΑΔΙΠ «εγγυάται τη 

διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης και έχει ως αποστολή την υποστήριξη των 

ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην πραγματοποίηση των διαδικασιών που 

στοχεύουν στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας. Επίσης μεριμνά για την 

ενημέρωση των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης για τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις 

και τάσεις στα συναφή ζητήματα και την προαγωγή της έρευνας στον τομέα αυτόν 

(Άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 3374/2005). 

 

Επιπλέον, με το Ν. 4009/2011 η ΑΔΙΠ αναλαμβάνει και την πιστοποίηση των 

προγραμμάτων των ακαδημαϊκών μονάδων της ανώτατης εκπαίδευσης. Επομένως, στο 

πλαίσιο της αποστολής της, η Αρχή ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

 Διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δημοσιοποιεί εκ των 

προτέρων τις σχετικές διαδικασίες, κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο, ιδίως, 

των κοινών αρχών και κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 

Εκπαίδευσης. 
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 Αναπτύσσει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και βάση 

δεδομένων της αξιολόγησης, σε συνεργασία με τις Μονάδες Διασφάλισης 

της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι. 

  Υποστηρίζει τα Α.Ε.Ι. και τις επί μέρους μονάδες τους στο σχεδιασμό των 

διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης. 

  Διεξάγει μελέτες και έρευνες σχετικές με την αποστολή της. 

 Πιστοποιεί περιοδικά την ποιότητα των εσωτερικών συστημάτων 

διασφάλισης της ποιότητας των ΑΕΙ και των προγραμμάτων σπουδών 

ανώτατης εκπαίδευσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα προγράμματα 

σύντομου κύκλου, δια βίου μάθησης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς 

και συνεργασίας με άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής 

ή της αλλοδαπής. 

 Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 

καθώς και τα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ, τρόπους και μέσα για τη συνεχή 

διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 

Η ΑΔΙΠ μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει τα ακόλουθα: 

 Έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση των διαδικασιών εσωτερικής και 

εξωτερικής αξιολόγησης 380 τμημάτων των ελληνικών ΑΕΙ, και συντόνισε 

την έλευση άνω των 1580 εξωτερικών εμπειρογνωμόνων καθηγητών ΑΕΙ 

του εξωτερικού. 

 Περάτωσε τη σύνταξη του Μητρώου εξωτερικών εμπειρογνωμόνων της 

ΑΔΙΠ, το οποίο σήμερα περιλαμβάνει 4.867 Επιστήμονες (Καθηγητές, 

Ερευνητές κλπ) του εξωτερικού. Το Μητρώο αυτό ενσωματώθηκε στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας "ΑΠΕΛΛΑ", η οποία 

αποτελεί το νέο εργαλείο για την πλήρωση κενών θέσεων στις βαθμίδες των 

καθηγητών των ΑΕΙ. 

 Υποστήριξε τις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης καθηγητών των ΑΕΙ, 

ανταποκρινόμενη στα αιτήματα τμημάτων ΑΕΙ για την επιλογή εκλεκτόρων 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 με βάση το 

οποίο τα εξωτερικά μέλη των εκλεκτορικών επιλέγονται από το Μητρώο 

Ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων της ΑΔΙΠ. 

 Το Τμήμα Τεκμηρίωσης και Ερευνών της δραστηριοποιήθηκε στη 

συγκέντρωση και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων, στον 

καθορισμό δεικτών ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση, καθώς και στη 
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σύνταξη μελετών βάση των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης των 

Τμημάτων, των Εκθέσεων των Ιδρυμάτων που συντάσσονται από τις 

ΜΟΔΙΠ των ΑΕΙ και των Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης. Τα ανωτέρω 

στοιχεία και μελέτες διαβιβάστηκαν στο Υπουργείο Παιδείας προκειμένου 

να ληφθούν υπόψη στη σύνταξη του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ.  

 Μελέτησε και συνέταξε τα Κριτήρια Αναδιάρθρωσης του Χάρτη της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης.   

Επίσης, η ΑΔΙΠ κατ΄επιταγήν του Ν.4009/11 μελέτησε και συνέταξε:  

 Ανάλυση Γενικών Κριτηρίων Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών.  

 Σχέδιο Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών 

 Σχέδιο Περιγράμματος Μαθήματος. 

 Σχέδιο για την Αξιολόγηση Ιδρύματος και την Πιστοποίηση του Εσωτερικού 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. 

Τέλος, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δημοσιοποιούνται από την ΑΔΙΠ, ώστε να 

εξασφαλίζεται η διαφάνεια του εθνικού συστήματος της ανώτατης παιδείας. Με βάση 

τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης λαμβάνονται από τα ακαδημαϊκά 

ιδρύματα και την Πολιτεία τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης και βελτίωσης της 

Ποιότητας του έργου που επιτελούν τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο 

της αποστολής τους, προκειμένου να παρέχουν ανώτατη παιδεία υψηλού ποιοτικού 

επιπέδου (ΑΔΙΠ, 2014). 

 

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας-ΜΟΔΙΠ 

Με το Νόμο 3374/2005 θεσμοθετήθηκε η ίδρυση της "Μονάδας Διασφάλισης 

Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)" σε κάθε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, προκειμένου να 

υποστηρίξει και να συντονίσει τις διαδικασίες αξιολόγησης του για την εσωτερική 

Διασφάλιση της Ποιότητας. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου 

του Ιδρύματος και αποτελείται από τον Πρύτανη ή έναν από τους αναπληρωτές του, ως 

Πρόεδρο, από πέντε καθηγητές του Α.Ε.Ι., έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας 

προσωπικού με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας 

προσωπικού, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των 

μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων. Η ΜΟΔΙΠ είναι υπεύθυνη για τη 

διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού 

έργου των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία 
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και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ. 

 

Πιο συγκεκριμένα η ΜΟΔΙΠ είναι αρμόδια για: 

 Την ανάπτυξη πολιτικής, στρατηγικής και διαδικασιών βελτίωσης του 

Ιδρύματος 

  Την οργάνωση, λειτουργία και βελτίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας 

  Το Συντονισμό και υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των μονάδων 

  Την υποστήριξη διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των 

Προγραμμάτων Σπουδών (ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ, 2014). 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ε.Λ.Κ.Ε.-Α.Π.Θ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.  

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ 

Α.Π.Θ. (Ε.Λ.Κ.Ε.-Α.Π.Θ.) 

4.1 Το Προφίλ του Ε.Λ.Κ.Ε.-Α.Π.Θ. 

 

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ. περιλαμβάνει την Επιτροπή Διαχείρισης, σε συνδυασμό με τη 

Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού, σύμφωνα με την ΥΑ ΚΑ 679/96 περί σύστασης 

"Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας" (ΕΛΚΕ) στα ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας. Η 

υπηρεσία αυτή είναι το θεσμοθετημένο όργανο του Α.Π.Θ. για τη διαχείριση της 

Έρευνας και των συναφών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Πρέπει να επισημανθεί, ότι 

η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού διατηρεί διοικητικά την αυτοτέλειά της σε 

σχέση με τη διοίκηση του Πανεπιστημίου 

 

 

Εικόνα 4-1: Το κτίριο του ΕΛΚΕ-ΑΠΘ, Πηγή: ΕΛΚΕ ΑΠΘ 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας  

πραγματεύεται τη διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε 

πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών. Οι δαπάνες αυτές είναι απαραίτητες 

για τις ανάγκες των έργων, καθώς συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της 

έρευνας με την παραγωγή και ειδικότερα: 
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- των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών έργων, 

- της συνεχιζόμενης κατάρτισης, 

- της παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, 

- της εκπόνησης ειδικών μελετών, 

- της εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, 

- της παροχής γνωμοδοτήσεων, 

- της σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, 

- των λοιπών σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων. 

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ ως το διοικητικό όργανο της ερευνητικής 

δραστηριότητας του πανεπιστημίου, αποτελείται από έναν Αναπληρωτή Πρύτανη που 

ορίζεται από τον Πρύτανη ως Πρόεδρος και από εκπροσώπους όλων των Σχολών του 

ΑΕΙ, σύμφωνα με το Ν.4009/2011. Είναι αρμόδιο για την οργάνωση, την απρόσκοπτη 

λειτουργία και την ποιοτική διαχείριση των παραγόμενων νέων γνώσεων και 

υπηρεσιών, που αναπτύσσονται από το επιστημονικό του προσωπικό. Παράλληλα, η 

Επιτροπή Διαχείρισης και η Γραμματεία μεριμνούν για τη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε., την αναβάθμιση της λειτουργίας του, σύμφωνα με τις νέες 

τεχνολογικές εξελίξεις, τα σύγχρονα μοντέλα διοικητικής οργάνωσης και τα διεθνή 

πρότυπα διαχείρισης της έρευνας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται:   

α) Η ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση της ερευνητικής δράσης,  

β) Η δημιουργία νέων ερευνητών, 

γ) Η αξιοποίηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων έρευνας. (ΕΛΚΕ ΑΠΘ, 2014) 

 

4.2 Προώθηση της Ποιότητας και Αριστείας στον Ε.Λ.Κ.Ε.-Α.Π.Θ. 

 

Οι Βασικοί Άξονες Ανάπτυξης της Έρευνας και της αποτελεσματικής διοίκησης του 

οργανισμού είναι οι ακόλουθοι:  

 η προώθηση της ποιότητας  

 η προώθηση της αριστείας 

 

Η πολιτική ποιότητας συνίσταται στην εφαρμογή βέλτιστων διαδικασιών ελέγχου και 

συγκεκριμένων συστημάτων πιστοποίησης, τα οποία εγγυώνται την παραγωγή 

επιστημονικής έρευνας υψηλής ποιότητας. H στρατηγική πολιτική ποιότητας που 

εφαρμόζει ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ., ξεκίνησε με την πιστοποίηση της Γραμματείας το 



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΛΚΕ ΑΠΘ 

47 

 

Νοέμβριο του 2002 με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2000, η οποία και 

επαναπιστοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2006, τον Φεβρουάριο του 2009 και τον 

Φεβρουάριο του 2012. Ο διεθνής αυτός τίτλος εξασφαλίζει, ότι ο οργανισμός που τον 

κατέχει, λειτουργεί με ένα αντικειμενικό σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, με σκοπό 

την ικανοποίηση των πελατών του, όπως και των δικών του απαιτήσεων. 

 

 

 

Εικόνα 4-2: Το Οργανόγραμμα της Γραμματείας του ΕΛΚΕ ΑΠΘ (αριστερά) και η 

Πιστοποίηση με το Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας ISO (δεξία) 

 

 

4.2.1 Αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της Γραμματείας του Ε.Λ.Κ.Ε.- Α.Π.Θ. 

 

Ενδεικτικά, αναφέρονται, παρακάτω, ορισμένες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της 

Υπηρεσίας ύστερα από την πιστοποίηση της με το Πρότυπο Διασφάλισης της 

Ποιότητας ISO: 9001.  Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες αλλαγές στους 

παρακάτω τομείς: 

 Δομή, Οργανόγραμμα, Ανθρώπινο Δυναμικό (Συστημική φιλοσοφία, 

μεθοδολογία αξιολόγησης προσωπικού). 

 Σχέση με τους Πελάτες (Μέτρηση και Ανάλυση της Ικανοποίησης Πελατών, 

καταγραφή και Ανάλυση των Παραπόνων των Πελατών, Βελτίωση του τρόπου 

επικοινωνίας με τους Πελάτες). 
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  Εσωτερική επικοινωνία μεταξύ προσωπικού και Τμημάτων (Το υπηρεσιακό 

σημείωμα, το έντυπο πρότασης βελτίωσης).  

 Εισαγωγή διαδικασιών και οδηγιών εργασίας  κ.α 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικού για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών 

του οργανισμού. 

 Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού.  

 Πρόγραμμα εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων. 

 Πρόληψη των σφαλμάτων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της Γραμματείας. 

 Θέσπιση αντικειμενικών μετρήσιμων στόχων, συνεχής ανασκόπηση και 

επαναπροσδιορισμός τους κ.α  

 

4.2.2 Η Πολιτική Ποιότητας και τα οφέλη από την Πιστοποίηση κατά ISO  

 

Τα οφέλη από την οργανωτική αλλαγή της Γραμματείας του Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ είναι τα 

ακόλουθα: 

 Η δέσμευση για συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές 

απαιτήσεις που διέπουν τον Οργανισμό. 

 Η πρόληψη σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών του 

Οργανισμού. 

 Η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. 

 Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των Πελατών (Φορέων 

Χρηματοδότησης). 

 Η δημιουργία, ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση ενός πρότυπου μοντέλου 

διαχείρισης των έργων. 

 Η δημιουργία εργαλείων γρήγορης και ευέλικτης επικοινωνίας τόσο με 

τους φορείς χρηματοδότησης όσο και με τους συνεργάτες (ΕΥ) και το 

ευρύ κοινό. 

 Η εκμετάλλευση όλων των δυνατών πόρων (ανθρωπίνων, οικονομικών, 

υλικοτεχνικών και τεχνογνωσίας) για τη σύνδεση του ακαδημαϊκού με 

τον επαγγελματικό και εργασιακό χώρο. 

 Η θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των 

αντικειμενικών στόχων. 

 Η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής όλων των εργαζομένων τόσο 

στην εφαρμογή όσο και στη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης 
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Ποιότητας με απώτερο σκοπό η Ποιότητα να αποτελέσει μέρος της 

κουλτούρας τους. 

 Η καλλιέργεια κλίματος ενθάρρυνσης της καινοτομίας στον ερευνητικό 

και διοικητικό τομέα κ.ά. 

 

4.2.3 Η Πολιτική Αριστείας 

 

Η πολιτική αριστείας που εφαρμόζει ο Ε.Λ.Κ.Ε αφορά στην ενθάρρυνση της διάκρισης 

του ερευνητικού δυναμικού του Πανεπιστημίου σε όλα τα πεδία της επιστημονικής 

γνώσης. Η επιβράβευση των υψηλών ατομικών επιδόσεων των ερευνητών, η 

δημιουργία νέων ερευνητικών μονάδων και η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για 

καινοτόμες δράσεις αποτελούν συστατικά της πολιτικής της αριστείας. 

 

Από τη μια πλευρά, η πολιτική ποιότητας υποστηρίζει τη βελτίωση της εσωτερικής 

οργάνωσης των ερευνητικών μονάδων του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα και τις απαιτήσεις της εποχής. Από την άλλη πλευρά, η πολιτική αριστείας 

τροφοδοτεί με κίνητρα ηθικής και δευτερευόντως υλικής φύσης το ερευνητικό 

δυναμικό του Πανεπιστημίου (ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ, 2014). 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες δράσεις που πραγματοποιούνται από 

τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ. και οι οποίες, ενσωματώνουν χαρακτηριστικά και στοιχεία 

από τη φιλοσοφία της ΔΟΠ (αριστεία, ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, σύγχρονη 

τεχνολογία κ.α). 

 

4.3 Εφαρμογή καλών πρακτικών στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ. 

 

Η υπηρεσία εφαρμόζει πρακτικές, οι οποίες φαίνεται να προσεγγίζουν, τις αρχές της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες: 

 

1) Διατήρηση υψηλότατου επιπέδου υποδομών και υπηρεσιών στον τομέα της 

ηλεκτρονική διακυβέρνησης 
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Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ. αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία των υποδομών 

επικοινωνίας για την έρευνα υποστηρίζει διαχρονικά την αναβάθμιση πανεπιστημιακών 

δικτύων και δεδομένων στο Α.Π.Θ. Επιπλέον, στη Γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε. έχει 

αναπτυχθεί και εξελίσσεται ηλεκτρονικό σύστημα, τεχνολογικά δυνατό και καινοτόμο 

με σκοπό να χρησιμοποιείται:  

 ως εργαλείο διαχείρισης έργων 

 ως μέσον επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού, των συνεργατών και πελατών 

 ως μέσον πληροφόρησης για την ερευνητική δραστηριότητα 

 ως εργαλείο επεξεργασίας δεδομένων για την επιλογή στρατηγικής του ΕΛΚΕ 

 ως περιεχόμενο για τη μετάδοση-μεταφορά τεχνογνωσίας σε άλλους φορείς 

 

Το πληροφοριακό σύστημα λειτούργησε ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον 

Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς προκάλεσε το ενδιαφέρον Ειδικών Λογαριασμών άλλων 

Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων με αποτέλεσμα να έχει 

διατεθεί, μέχρι σήμερα, προς χρήση σε δεκαεννέα (19) από αυτούς.    

 

2) Αναβάθμιση και Διασφάλιση της Ποιότητας σε Εργαστήρια και Υποδομές  

 

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική του Α.Π.Θ. και αποσκοπεί στην 

αναβάθμιση της ερευνητικής του υποδομής, όπως και στην προσαρμογή του στα διεθνή 

πρότυπα για την ερευνητική αριστεία. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ενισχύει την πιστοποίηση κατά τα 

πρότυπα των σειρών ISO 9000, ISO/IEC17025 και ΕΝ 45001. Εργαστήρια και 

ερευνητικές μονάδες του Α.Π.Θ. διαφόρων επιστημονικών περιοχών, έχουν 

πιστοποιηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών ποιότητας. 

 

3) Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας (Υποτροφίες Αριστείας) 

 

Επίσης, ο Ε.Λ.Κ.Ε. ενισχύει την ερευνητική δραστηριότητα του ΑΠΘ μέσω της 

χορήγησης υποτροφιών αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε υποψήφιους 

διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, οι οποίοι πραγματοποιούν έρευνα στο 

ΑΠΘ. Παράλληλα, ενισχύει την ερευνητική δραστηριότητα νεοδιοριζόμενων λεκτόρων 

και επίκουρων καθηγητών με τη χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων κατόπιν 

αξιολόγησης. Τέλος, ενισχύει τη δραστηριότητα των καθηγητών και λεκτόρων των 

Σχολών ανθρωπιστικών επιστημών, δεδομένου ότι διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες για 

χρηματοδότηση από άλλους φορείς.      
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4) Προβολή και ανταγωνιστικότητα  

 

 Στο πλαίσιο της ενίσχυσης δυνατότητας για την αναζήτηση ερευνητικών 

προγραμμάτων, ο Ε.Λ.Κ.Ε. παρέχει υποστήριξη για το συντονισμό, την έκδοση 

υλικού και την οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την «Οργάνωση και 

Συγγραφή Προτάσεων Ερευνητικών Έργων» στην Αγγλική και Ελληνική 

γλώσσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους ερευνητές.  

 Ενισχύει τη διεθνή και ευρωπαϊκή συνεργασία του ΑΠΘ μέσα από την 

εξυπηρέτηση και την παροχή πληροφοριών σε αλλοδαπούς ερευνητές, οι οποίοι 

ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιστημονικά στην Ελλάδα με σκοπό να 

αποτελέσει το Α.Π.Θ. πόλο έλξης για νέους επιστήμονες σε διεθνές επίπεδο. 

 Χρηματοδοτεί τη διοργάνωση Ημερίδων, Εθνικών και Διεθνών Συνεδρίων, τα 

οποία πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα των Σχολών και των Τμημάτων του 

ΑΠΘ, για την ενίσχυση και την προβολή της ερευνητικής δραστηριότητας του 

Ιδρύματος. 

 Ενισχύει την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας του ΑΠΘ που 

προκύπτουν από την ερευνητική παραγωγή του επιστημονικού προσωπικού του. 

Μεριμνά για τη δημιουργία ενός κατάλληλου μηχανισμού, ο οποίος στοχεύει 

στην κατοχύρωση και πρακτική εφαρμογή των εφευρέσεων και υπηρεσιών με 

την έκδοση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.  

 Τέλος, με τη δημιουργία του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας, το οποίο είναι 

αρμόδιο για τη διάχυση της πληροφορίας, σχετικά με την αξιοποίηση των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων προωθείται η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ 

δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, δίνοντας έτσι έμφαση στην προώθηση της 

έρευνας και της παραγόμενης τεχνογνωσίας σε καινοτόμα προϊόντα και 

υπηρεσίες του ΑΠΘ. 

 

5) Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας 

 

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης νέων πιο αποτελεσματικών δομών διεπιστημονικής 

συνεργασίας, ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ. ίδρυσε ένα νέο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας 

και Καινοτομίας, το Φεβρουάριο του 2014, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις 

προκλήσεις της νέας χρηματοδοτικής περιόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

στηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.   
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Στόχοι του ΚΕΔΕΚ: 

 

 εκπόνηση διεπιστημονικής έρευνας που βρίσκεται στην πρωτοπορία της 

επιστήμης στους επτά ερευνητικούς τομείς και σε άξονες αιχμής, 

 ενίσχυση της επιστημονικής αριστείας, 

 μετάδοση της γνώσης και μεταφορά της τεχνολογίας που δημιουργείται στο 

ΚΕΔΕΚ σε κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, 

 επίτευξη υψηλής εξωτερικής χρηματοδότησης, 

 προσέλκυση των ικανότερων νέων ερευνητών από την Ελλάδα (μειώνοντας την 

διαρροή τους στο εξωτερικό) και από άλλες χώρες 

 βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ευημερίας της 

περιφέρειας, της χώρας και της ευρύτερης περιοχής, 

 δημιουργία παράδοσης διεπιστημονικής έρευνας (ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ, 2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙA ΕΡΕΥΝΑΣ 

5.1 Αντικείμενο και σκοπός έρευνας 

 

Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στη διάγνωση του τρόπου και επιπέδου λειτουργίας του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ-ΑΠΘ), με σημείο αναφοράς το ανθρώπινο δυναμικό της. 

Επιπλέον, εντοπίζονται οι υπάρχουσες «άριστες πρακτικές» (best practice) που 

εφαρμόζονται στην Υπηρεσία για τη βελτίωση της Ποιότητας, αλλά και τα σημεία που 

χρήζουν βελτίωσης. Επιμέρους στόχος της έρευνας, είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα 

εφαρμογής της ποιότητας σύμφωνα με το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας. Το 

ερωτηματολόγιο, το οποίο διανεμήθηκε στο προσωπικό της Υπηρεσίας καλύπτει τις 

γενικές απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Μοντέλου EFQΜ. Ειδικότερα, διατυπώνονται 

προτάσεις, ανάλογα με τα ευρήματα της έρευνας, για τη συνεχή βελτίωση των 

λειτουργιών της Υπηρεσίας σύμφωνα τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Σε 

κάθε προσέγγιση της αξιολόγησης, το αντικείμενο ανάλυσης είναι εκείνο που επηρεάζει 

τα αποτελέσματα που ενδιαφέρουν το ανθρώπινο δυναμικό της Υπηρεσίας, το οποίο 

αποτελεί και τον βασικό παράγοντα επιτυχίας ενός τέτοιου εγχειρήματος. Η 

συγκεκριμένη αξιολόγηση περιλαμβάνει ένα σύνολο κριτηρίων, μέσω των οποίων 

εξετάζονται ο τρόπος λειτουργίας και οι επιδόσεις της εν λόγω Υπηρεσίας. 

 

5.2 Σχεδιασμός της έρευνας 

 

Στο πλαίσιο διερεύνησης προοπτικών ‘οργανωτικής αριστείας’ σε μία διοικητική 

υπηρεσία ενός δημόσιου Ελληνικού Πανεπιστημίου, διεξήχθη έρευνα στον Ε.Λ.Κ.Ε. 

του Α.Π.Θ., τον Δεκέμβριο του 2014. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μορφή 

ερωτηματολογίου που αποτελεί την πλέον καθιερωμένη μέθοδο συλλογής στοιχείων, το 

οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν ηλεκτρονικά οι εργαζόμενοι στη συγκεκριμένη 

Υπηρεσία. Για την πραγματοποίησή της έρευνας λήφθηκε σχετική έγκριση από την 

Επιτροπή Διαχείρισης (Επταμελή Επιτροπή) του Ε.Λ.Κ.Ε Α.Π.Θ. Στη συνέχεια 

στάλθηκε το ερωτηματολόγιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για την ενίσχυση του 

ενδιαφέροντος από την πλευρά του προσωπικού και τη συμμετοχή του στην ερευνητική 
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διαδικασία, δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, λύθηκαν απορίες και 

υπογραμμίστηκε η σημασία της συμμετοχής του σε αυτήν, ύστερα από επιτόπια  

επίσκεψη του διεξάγοντα. Τέλος, σε συνοδευτική επιστολή δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση 

στην ανωνυμία και στην εμπιστευτικότητα των απαντήσεων. 

 

5.3 Εργαλείο της έρευνας 

 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας συντάχθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο βασίστηκε 

στην επισήμως μεταφρασμένη ελληνική γλώσσα, εκδοχή του μοντέλου αυτό-

αξιολόγησης EFQM. Στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, στο οποίο υπάρχουν πενήντα 

τέσσερις (54) ερωτήσεις, συμπεριλαμβανόμενων και των ερωτήσεων που σχετίζονται 

με γενικά-δημογραφικά στοιχεία που αφορούν το φύλο, την ηλικία, το εκπαιδευτικό 

υπόβαθρο και το επίπεδο ιεραρχίας έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις, έτσι ώστε να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της συγκεκριμένης Υπηρεσίας, ενώ η δομή και το 

θεωρητικό πλαίσιο του μοντέλου EFQM διατηρήθηκαν. Η προσαρμογή στη διατύπωση 

των ερωτήσεων, έγινε με τρόπο ώστε το περιεχόμενό να είναι κατανοητό και να μην 

υπάρχουν ασάφειες. Έτσι, το ερωτηματολόγιο αποτελείται από ερωτήσεις 

(υποκριτήρια), οι οποίες ομαδοποιούνται σε εννέα (9) ομάδες ερωτήσεων, και πιο 

συγκεκριμένα στα εννέα (9) βασικά κριτήρια (Ηγεσία, Πολιτική και Στρατηγική, 

Ανθρώπινο Δυναμικό, Πόροι και Συνεργασίες, Διαδικασίες, Αποτελέσματα Πελατών 

(Εσωτερικών), Αποτελέσματα Προσωπικού, Αποτελέσματα Κοινωνικού Συνόλου και 

Επιχειρησιακά Αποτελέσματα).  

 

Οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ανάλογα με τον τύπο της 

ερώτησης προσδιορίζονται οι πρακτικές που εφαρμόζονται στην Υπηρεσία. Για την 

απάντηση των ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκε πενταβάθμια κλίμακα Likert, με τις 

ακόλουθες επιλογές:  1 = Διαφωνώ απόλυτα, 2 = Διαφωνώ, 3 = Δεν έχω άποψη, 4 = 

Συμφωνώ, 5 = Συμφωνώ απόλυτα.  

Η τελική μορφή του ερωτηματολογίου, όπως αυτό διανεμήθηκε στο προσωπικό του 

Ε.Λ.Κ.Ε. παρατίθεται στο Παράρτημα. 
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5.4 Περιορισμοί της έρευνας 

 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους ίδιους τους συμμετέχοντες στην 

έρευνα, χωρίς την παρουσία συνεντευκτή, εξασφαλίζει την ανωνυμία. Ωστόσο, 

αποτελεί μειονέκτημα στην περίπτωση που το υπό εξέταση θέμα απαιτεί 

διευκρινιστικές επισημάνσεις. Στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια να περιοριστούν 

τα προβλήματα αυτά με την αναλυτική διατύπωση των ερωτήσεων και με τη 

διευκρίνιση ότι ήταν δυνατή η επικοινωνία με τον διεξάγοντα για την παροχή 

επεξηγήσεων.  

 

5.5 Επεξεργασία και στατιστική ανάλυση δεδομένων 

 

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική εφαρμογή Google 

Form, ενώ για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων, το Microsoft Office Excel 

2007 και το στατιστικό πακέτο SPSS Version 22.0 

 

Όλα τα στοιχεία της έρευνας κωδικοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε ένα αρχείο 

δεδομένων (Data File) για την ανάλυση και επεξεργασία τους. Η διαδικασία της 

ανάλυσης ξεκίνησε με τον καθορισμό των μεταβλητών και την καταχώρηση όλων των 

πληροφοριών που αφορούσαν την κάθε μεταβλητή. Η περιγραφική στατιστική των 

ποιοτικών μεταβλητών του ερωτηματολόγιου μελετήθηκε με τη χρήση του 

‘Frequencies’ του SPSS. Oι μεταβλητές των ερωτήσεων που έχουν απαντηθεί 

χρησιμοποιώντας τη κλίμακα Likert, είναι διακριτές και μπορούν να πάρουν τιμές 

(1,2,3,4,5).  

 

Οι πέντε (5) διακριτές τιμές (1,2,3,4,5) της κλίμακας Likert των απαντήσεων 

ομαδοποιήθηκαν σε τρεις (3) μέσω της διαδικασίας επανα-κωδικοποίησης των ίδιων 

μεταβλητών (recode into same variable), προκειμένου να διερευνηθεί και να εντοπιστεί  

η θετική, αρνητική ή ουδέτερη τάση που επικρατεί στις απαντήσεις των ερωτηθέντων. 

Πιο συγκεκριμένα, έγινε ομαδοποίηση των μεταβλητών ‘Διαφωνώ απόλυτα’ (τιμή 1) 

και ‘Διαφωνώ’ (τιμή 2) σε μια μεταβλητή ‘Διαφωνώ’ (νέα τιμή 1), όπως αντίστοιχα και 

οι μεταβλητές ‘Συμφωνώ απόλυτα’ και ‘Συμφωνώ’ ομαδοποιήθηκαν σε μία νέα 
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μεταβλητή ‘Συμφωνώ (τιμή 3). Τέλος, η μεταβλητή ‘Δεν έχω άποψη’ παρέμεινε ως είχε 

(τιμή 2). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

6.1 Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας 

 

Στην ενότητα αυτή εκτίθενται τα ευρήματα της έρευνας σε συνάρτηση με τις 

απαντήσεις του προσωπικού του Ε.Λ.Κ.Ε. Η ανάλυση και περιγραφή των 

αποτελεσμάτων αναφέρονται αρχικά σε κάθε ερώτηση και στη συνέχεια ακολουθεί 

σύντομη ανάλυση και περιγραφή για κάθε κριτήριο, ενώ στο τέλος παρουσιάζονται τα 

συνολικά αποτελέσματα. Για την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων κάθε 

ερώτησης, γίνεται ταυτόχρονη παράθεση των αντιστοίχων πινάκων, διαγραμμάτων και 

σχημάτων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έχει ως εξής: 

 

6.1.1 Βασικά στοιχεία του δείγματος 

 

Στο πρώτο στάδιο της επεξεργασίας των δεδομένων που προέκυψαν από την έρευνα 

πεδίου, αναλύθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του δείγματος: το φύλο, η ηλικία, η 

σχέση εργασίας, το επίπεδο εκπαίδευσης και ιεραρχίας. 

 

Δείγμα και ανάλυση δημογραφικών στοιχείων 

Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης του Ε.Λ.Κ.Ε. στις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις του προσωπικού, σε όλα τα Τμήματα της Υπηρεσίας 

(Τμήματα Διοικητικών και Οικονομικών Συναλλαγών, Τμήμα Λογιστηρίου, Τμήμα 

Παρακολούθησης έργων, Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Τμήμα Μηχανογράφησης κ.α). 

Από τα 70 ερωτηματολόγια που αναμενόταν να συμπληρωθούν, σύμφωνα με τον 

αριθμό των εργαζομένων, στην Υπηρεσία επεστράφησαν συμπληρωμένα σε 

ηλεκτρονική μορφή τα πενήντα ένα (51). Σημειώθηκε δηλαδή ποσοστό ανταπόκρισης 

73%. Αρχικά θα προχωρήσουμε στην περιγραφική ανάλυση δημογραφικών στοιχείων 

του προσωπικού της Υπηρεσίας.  

 

Φύλο: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ως ποσοστό επί του συνόλου το 

50,98% των συμμετεχόντων είναι άντρες ενώ το 43,02% είναι γυναίκες. 
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Σχήμα 6-1: Φύλο 

 

Ηλικία: Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων είναι ηλικίας 36-45 με ποσοστό 

47,06% ,ενώ το 39,22% είναι από 26-35 και το 11,76% είναι από 46-55. Τέλος, μόλις 

το 1,96% είναι ηλικίας από 56 και άνω. 

 

Σχήμα 6-2: Ηλικία 

 

Σχέση εργασίας: Όσον αφορά τη μορφή σχέσεων εργασίας, από τα αποτελέσματα 

προκύπτει, ότι το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων εργάζεται με σύμβαση 

έργου/εργασίας σε ποσοστό 78,43% ενώ με μόνιμη σχέση εργασίας εργάζεται το 

21,57%. 



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΛΚΕ ΑΠΘ 

59 

 

 

Σχήμα 6-3: Σχέση εργασίας 

 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Μεγάλη σημασία έχει να δούμε και το επίπεδο εκπαίδευσης του 

προσωπικού που συμμετείχε στην έρευνα. Από το σύνολο των ερωτηθέντων το 92, 15%  

είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από το οποίους το 37,25% είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού διπλώματος και το 3,92% είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. 

Τέλος, το 7,84% έχει βασικό τίτλο σπουδών-Λύκειο. 

 

 

Σχήμα 6-4: Επίπεδο εκπαίδευσης 
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Επίπεδο Ιεραρχίας: Το 74,51% των ερωτηθέντων εργάζονται ως Υπάλληλοι στην 

Υπηρεσία και το 11,76% είναι Υπεύθυνοι Τμημάτων. Τέλος, το 13,73% του 

προσωπικού είναι Προϊστάμενοι Τμημάτων.  

 

 

Σχήμα 6-5: Επίπεδο ιεραρχίας 

 

 

.1.2 Κριτήρια μοντέλου EFQM 

 

Στη συνέχεια της εργασίας ακολουθεί η επεξεργασία και ανάλυση των απαντήσεων του 

ερωτηματολογίου, οι οποίες βασίζονται στα εννέα (9) κριτήρια του Ευρωπαϊκού 

Μοντέλου EFQM. 

 

Κριτήριο 1. ΗΓΕΣΙΑ 

1) Η Διοίκηση συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες βελτίωσης που αποφασίζει για την 

Υπηρεσία; 

 

Σε ποσοστό 78,4% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται μόλις στο 7.8%. Τέλος, 

το 13,7% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 
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Διάγραμμα 6-1: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 1 

 

 

2) Η Διοίκηση είναι ορατή και κατανοεί τις ανάγκες και προσδοκίες: α) των 

εργαζομένων, β) των συνεργατών. γ) των πελατών;  

 

Σε ποσοστό 74,5% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 21.6% . Τέλος, το 

3,9% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

Διάγραμμα 6-2: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 2 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

62 

 

3) Η Διοίκηση αναπτύσσει συστηματικά το Όραμα και την Κουλτούρα της Υπηρεσίας, 

αποτελώντας ιδανικό υπόδειγμα μίας κουλτούρας "Επιχειρηματικής Αριστείας’’; 

 

Σε ποσοστό 58,8% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 21.5% . Τέλος, το 

19,6% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

Διάγραμμα 6-3: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 3 

 

 

4) Είναι σαφής και γνωστή η διαδικασία με την οποία αξιολογείται και αναπτύσσεται 

το προσωπικό της Υπηρεσίας; 

 

 

Διάγραμμα 6-4: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 4 
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Σε ποσοστό 41,1% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 21.6% . Τέλος, το 

37,2% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

5) Η Διοίκηση επικοινωνεί με τους συνεργάτες, τους πελάτες και με το προσωπικό της 

Υπηρεσίας σε συστηματική και προληπτική βάση; 

 

Σε ποσοστό 68,6% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 23.5% . Τέλος, 

μόλις το 7,8% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

Διάγραμμα 6-5: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 5 

 

 

6) Η Διοίκηση θεωρεί την εκπαίδευση, ανάπτυξη και κατάρτιση του προσωπικού ως 

προτεραιότητα στην οποία συστηματικά επενδύει; 

 

Σε ποσοστό 66,7% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 23.5% . Τέλος, 

μόλις το 9,8% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 
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Διάγραμμα 6-6: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 6 

 

 

7) Η Διοίκηση αναγνωρίζει την ανάγκη για αλλαγές ως ευκαιρία ανάπτυξης και 

βελτίωσης και ενθαρρύνει τη συμμετοχή του προσωπικού σ’ αυτές; 

 

Σε ποσοστό 64,7% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 19,6% . Τέλος, το 

15,7% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

Διάγραμμα 6-7: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 7 
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8) Η Διοίκηση αναγνωρίζει και επιβραβεύει την ατομική και ομαδική προσπάθεια; 

 

Σε ποσοστό 62,7% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 21,6% . Τέλος, το 

15,7% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

 

Διάγραμμα 6-8: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 8 

 

 

 

Κριτήριο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

9) Λειτουργούν μέσα στην Υπηρεσία οι κατάλληλοι μηχανισμοί που δίνουν τη 

δυνατότητα στη Διοίκηση να συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να 

γνωρίζει τις ανάγκες και απαιτήσεις: α) των πελατών της, β) του προσωπικού της, γ) 

των εξωτερικών συνεργατών της (π.χ. προμηθευτές), δ) της κοινωνίας μέσα στην οποία 

λειτουργεί; 

 

Σε ποσοστό 70,6% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 13,7% . Τέλος, το 

15,7% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 
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Διάγραμμα 6-9: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 9 

 

 

10) Υπάρχει σύστημα αξιολόγησης των επιδόσεων της Υπηρεσίας; 

 

Σε ποσοστό 58,8% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 11,8% . Τέλος, το 

29,4% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

Διάγραμμα 6-10: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 10 
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11) Η Υπηρεσία αξιοποιεί τις ιδέες των ανθρώπων της για τη βελτίωση της λειτουργίας 

της; 

 

Σε ποσοστό 70,6% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 17,6% . Τέλος, το 

11,8% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

Διάγραμμα 6-11: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 11 

 

 

12) Στην Υπηρεσία μας γνωρίζουμε όλοι μέσα από σαφείς διαδικασίες: α) το Όραμά 

μας (δηλ. τι επιθυμούμε να πετύχουμε στο μέλλον), β) την Αποστολή μας (δηλ. το λόγο 

ύπαρξής μας), γ) τις Αξίες μας (δηλ. τι πιστεύουμε ως Υπηρεσία), δ) τους Ετήσιους 

Στόχους μας (δηλ. τι αποτελέσματα θέλουμε να πετύχουμε); 

 

Σε ποσοστό 58,8% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 29,4% . Τέλος το 

11,8% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 
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Διάγραμμα 6-12: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 12 

 

 

13) Η Διοίκηση της Υπηρεσίας σε συνεργασία με το προσωπικό καθορίζει και ιεραρχεί 

της στόχους καθώς και τα σχέδια δράσης που απαιτούνται για τη βελτίωση των 

λειτουργιών της; 

 

Σε ποσοστό 58,2% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 25,5% . Τέλος, το 

15,7% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

Διάγραμμα 6-13: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 13 
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14) Γνωρίζουμε την Πολιτική και Στρατηγική της Υπηρεσίας καθώς και τους 

Στρατηγικούς Στόχους της και συμμετέχουμε ενεργά στην επίτευξη τους μέσα από 

συστηματικές και οργανωμένες συναντήσεις με τη Διοίκηση; 

Σε ποσοστό 43,2% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 41,2% . Τέλος, το 

15,7% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

Διάγραμμα 6-14: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 14 

 

 

 

Κριτήριο 3. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

15) Στην Υπηρεσία η πολιτική διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού είναι σαφής και 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης Πολιτικής και Στρατηγικής της. 

 

Σε ποσοστό 58,8% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 17,6% . Τέλος, το 

23,5% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 
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Διάγραμμα 6-15: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 15 

 

 

16) Η Υπηρεσία αξιοποιεί τις ικανότητες κάθε εργαζόμενου και προωθεί τη συνεχή 

ανάπτυξή των γνώσεων και δεξιοτήτων του, προασπίζοντας την αρχή «ο κατάλληλος 

άνθρωπος στην κατάλληλη θέση»; 

 

Σε ποσοστό 58,8% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 29,4% . Τέλος το 

11,8% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος.  

 

 

Διάγραμμα 6-16: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 16 
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17) Η Υπηρεσία ενθαρρύνει: α) τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, β) την ατομική και 

ομαδική συμμετοχή των εργαζομένων σε έργα βελτίωσης, γ) τη λειτουργία καναλιών 

επικοινωνίας και ανοιχτού διαλόγου με τους εργαζόμενους, δ) την επιβράβευση και 

αναγνώριση των εργαζομένων; 

 

Σε ποσοστό 54,9% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 23,5% . Τέλος, το 

21,6% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

Διάγραμμα 6-17: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 17 

 

 

18) Οι στόχοι των εργαζομένων της Υπηρεσίας ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της 

Υπηρεσίας μέσω καθορισμένων συναντήσεων μεταξύ των εργαζομένων και των 

προϊσταμένων τους; 

 

Σε ποσοστό 70,6% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 13,7% . Τέλος, το 

15,7% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 
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Διάγραμμα 6-18: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 18 

 

 

19) Η Υπηρεσία μου παρέχει ευκαιρίες να αναπτύξω τις ικανότητές μου και να 

διευρύνω τις γνώσεις που είναι σχετικές με το αντικείμενό μου; 

 

Σε ποσοστό 60,8% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 25,5% . Τέλος, το 

13,7% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

Διάγραμμα 6-19: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 19 
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20) Το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης είναι σαφές και εφαρμόζεται συστηματικά 

μέσα από καθορισμένες και γνωστές διαδικασίες;  

 

Σε ποσοστό 45,1% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 31,4% . Τέλος, το 

23,5% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

Διάγραμμα 6-20: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 20 

 

 

 

Κριτήριο 4. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

21) Η Υπηρεσία έχει αναπτύξει τις απαιτούμενες χρηματοοικονομικές στρατηγικές και 

διαδικασίες προκειμένου οι χρηματοοικονομικοί πόροι της να υποστηρίζουν την 

Πολιτική, Στρατηγική καθώς και τους Στόχους της; 

 

Σε ποσοστό 60,8% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 5,9% . Τέλος, το 

33,3% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 
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Διάγραμμα 6-21: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 21 

 

 

22) Η Υπηρεσία έχει σχεδιάσει και αναπτύξει Στρατηγική για τη διαχείριση της 

τεχνολογίας, που να ευθυγραμμίζεται με την Πολιτική και την Στρατηγικής της; 

 

Σε ποσοστό 72,5% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται μόλις στο 3,9% . Τέλος, 

το 23,5% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

Διάγραμμα 6-22: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 22 
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23) Η Υπηρεσία προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της, αξιοποιεί αποτελεσματικά 

τις επενδύσεις της σε εξοπλισμό, μηχανήματα, κτίρια, αίθουσες κ.λπ. και εκσυγχρονίζει 

την τεχνολογία της (π.χ. ηλεκτρονικά μηχανήματα); 

 

Σε ποσοστό 92,2% οι ερωτηθέντες συμφωνούν, χωρίς να διαφωνεί κανένας. Τέλος, 

μόλις το 7,8% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

Διάγραμμα 6-23: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 23 

 

24) Η Υπηρεσία χρησιμοποιεί επαρκώς και αποτελεσματικά την τεχνολογία 

προκειμένου να ενδυναμώσει τη διάχυση της πληροφορίας και τη γνώση/μάθηση καθώς 

και την εσωτερική επικοινωνία; 

 

Διάγραμμα 6-24: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 24 
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Σε ποσοστό 94,1% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται μόλις στο 3,9% . Τέλος, 

το 2,0% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

25) Η Υπηρεσία εφαρμόζει καινοτόμες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον; 

 

Σε ποσοστό 76,5% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται μόλις στο 3,9% . Τέλος, 

το 19,6% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

Διάγραμμα 6-25: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 25 

 

 

26) Η Υπηρεσία επιδιώκει συστηματικά μέσα από τη σωστή διαχείριση των πόρων της: 

α) Να ελαττώσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων φυσικών πόρων( 

π.χ. νερό, χαρτί κ.λπ.), β) Να μειώσει την απώλεια υλικών (π.χ. αναλώσιμα); 

 

Σε ποσοστό 70,6% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 13,7% . Τέλος, το 

15,7% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 
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Διάγραμμα 6-26: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 26 

 

 

 

Κριτήριο 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

27) Η Υπηρεσία εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης διεργασιών, όπως είναι τα πρότυπα 

ποιότητας ISO 9000, ή και συστήματα/πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος, 

προστασίας των πληροφοριών, και άλλα παρόμοια συστήματα 

 

Σε ποσοστό 96,1% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, χωρίς να 

διαφωνεί κανένας. Τέλος, το 3,9% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

Διάγραμμα 6-27: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 27 
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28) Η Υπηρεσία συγκεντρώνει και επεξεργάζεται πληροφόρηση που συλλέγει από: α) 

τους πελάτες της, β) τους εξωτερικούς συνεργάτες της, γ) το προσωπικό της, με στόχο 

τη διερεύνηση των αναγκών και προσδοκιών τους, στο πλαίσιο της προσπάθειας για 

διαρκή βελτίωση των διαδικασιών/μηχανισμών της και τη δημιουργία προστιθέμενης 

αξίας για όλους όσους συμμετέχουν στη λειτουργία της; 

 

Σε ποσοστό 70,6% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 9,8% . Τέλος, το 

19,6% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

Διάγραμμα 6-28: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 28 

 

 

29) Η Υπηρεσία έχει καθιερώσει και παρακολουθεί συστηματικά δείκτες για τη 

μέτρηση της επίδοσης των διάφορων διεργασιών της;  

 

Σε ποσοστό 66,7% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται μόλις στο 2,0% . Τέλος, 

το 31,4% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 
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Διάγραμμα 6-29: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 29 

 

 

30) Παρατηρήσεις, παράπονα, υποδείξεις, σχόλια από την πλευρά των πελατών και 

συνεργατών της που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών μας καταγράφονται συστηματικά και λαμβάνονται υπόψη από τη Διοίκηση 

της Υπηρεσίας 

 

Σε ποσοστό 74,5% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται μόλις στο 9,8% . Τέλος, 

το 15,7% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

Διάγραμμα 6-30: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 30 
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31) Η Υπηρεσία αναπτύσσει συστηματικά νέες υπηρεσίες για τους πελάτες και 

συνεργάτες της αξιοποιώντας κατάλληλα την έρευνα καθώς και τη γνώμη των πελατών, 

συνεργατών και του προσωπικού (όπου απαιτείται); 

 

Σε ποσοστό 80,4% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται μόλις στο 5,9% . Τέλος, 

το 13,7% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

 

Διάγραμμα 6-31: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 31 

 

 

32) Οι πελάτες και οι συνεργάτες ενημερώνονται ολοκληρωμένα και συστηματικά 

σχετικά με τις νέες υπηρεσίες της Υπηρεσίας ή τις αλλαγές στις ήδη υπάρχουσες. 

 

Σε ποσοστό 84,3% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται μόλις στο 7,8% . Τέλος, 

το 7,8% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 
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Διάγραμμα 6-32: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 32 

 

 

 

Κριτήριο 6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 

33) Η Υπηρεσία μετρά, παρακολουθεί και βελτιώνει συστηματικά τις εντυπώσεις των 

πελατών και συνεργατών σε θέματα όπως για παράδειγμα: α) Η γενική εντύπωσή τους 

προς την Υπηρεσία, β) Η ποιότητα των υπηρεσιών της, γ) Η ανταπόκριση του 

προσωπικού της σε παράπονα ή τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν, δ) Η ταχύτητα 

εξυπηρέτησης 

 

 

Διάγραμμα 6-33: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 33 
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Σε ποσοστό 64,7% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 11,8% . Τέλος, το 

23,5% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

34) Έχουν τεθεί και μας έχουν γνωστοποιηθεί συγκεκριμένοι στόχοι σχετικά με θέματα 

που αφορούν την ικανοποίηση των πελατών και συνεργατών (π.χ. χρόνοι ανταπόκρισης 

σε παράπονα, χαρακτηριστικά "ποιότητας" των υπηρεσιών μας κ.λπ.); 

 

Σε ποσοστό 53,0% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 17,6% . Τέλος, το 

29,4% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

Διάγραμμα 6-34: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 33 

 

 

35) Η Υπηρεσία μας αξιοποιεί τα αποτελέσματα από έρευνες ικανοποίησης των 

πελατών και συνεργατών για να δρομολογήσει βελτιωτικές ενέργειες στις διαδικασίες 

και τις λειτουργίες της; 

 

Σε ποσοστό 58,8% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 11,8% . Τέλος, το 

29,4% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 
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Διάγραμμα 6-35: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 35 

 

36) Σε ότι αφορά στην ικανοποίηση των πελατών και συνεργατών η Υπηρεσία διαθέτει 

στοιχεία τριετίας που μας δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουμε την τάση (θετική ή 

αρνητική) και να ενεργούμε κατάλληλα; 

 

Σε ποσοστό 41,2% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται μόλις στο 7,8% . Τέλος, 

το 51,0% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

Διάγραμμα 6-36: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 36 
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Κριτήριο 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

37) Η Υπηρεσία διαθέτει και αξιοποιεί τους κατάλληλους μηχανισμούς για να μετρά 

συστηματικά τις εντυπώσεις του συνόλου του προσωπικού της σε θέματα ενδεικτικά: α) 

Καθημερινή επικοινωνία στην εργασία, β) Ίσες ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης, γ) 

Αναγνώριση, επιβράβευση και ανταμοιβές, δ) Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας, ε) 

Καθορισμός στόχων και αξιολόγηση; 

 

Σε ποσοστό 47,1% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 37,3% . Τέλος, το 

15,7% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

Διάγραμμα 6-37: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 37 

 

 

38) Απ΄όσο γνωρίζω έχουν μειωθεί  σημαντικά τα τρία τελευταία χρόνια: α) Οι 

απεργίες ή άλλα προβλήματα, β) Τα παράπονα του προσωπικού, γ) Οι καθυστερήσεις 

προσέλευσης στην Υπηρεσία. 

 

Σε ποσοστό 56,9% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται μόλις στο 5,9% . Τέλος, 

το 37,3% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 
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Διάγραμμα 6-38: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 38 

 

 

39) Έχουν τεθεί και μας έχουν γνωστοποιηθεί συγκεκριμένοι στόχοι σχετικά με θέματα 

που αφορούν στην ικανοποίηση του προσωπικού από την εργασία του, την ποιότητα 

της εσωτερικής επικοινωνίας, την αναγνώριση, επιβράβευση και τις δυνατότητες 

εξέλιξης καριέρας κ.ά; 

 

Σε ποσοστό 43,1% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 33,3% . Τέλος, το 

23,5% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

Διάγραμμα 6-39: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 39 
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40) Η Υπηρεσία διαθέτει και αξιοποιεί συστηματικά στοιχεία σύγκρισης επιδόσεων 

(benchmarking) σχετικά με την ικανοποίηση του προσωπικού άλλων υπηρεσιών; 

 

Σε ποσοστό 23,5% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 57,4% . Τέλος, το 

49,0% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

 

Διάγραμμα 6-40: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 40 

 

 

41) Σε ότι αφορά την ικανοποίηση του προσωπικού από την εργασία, την ποιότητα της 

εσωτερικής επικοινωνίας, την αναγνώριση και επιβράβευση η Υπηρεσία διαθέτει 

στοιχεία τριετίας που δίνουν τη δυνατότητα αναγνώρισης/μελέτης της τάσης και 

κατάλληλης αξιοποίησής της 

 

Σε ποσοστό 27,5% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 21,6% . Τέλος, το 

51,0% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 
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Διάγραμμα 6-41: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 41 

 

 

Κριτήριο 8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ ΣΥΝΟΛΟΥ 

42) Η Υπηρεσία διαθέτει και αξιοποιεί τους κατάλληλους μηχανισμούς για να μετρά 

συστηματικά τις εντυπώσεις της κοινωνίας για το κοινωνικό της έργο και γενικά για την 

κοινωνική της παρουσία και συμβολή στην τοπική κοινότητα ή γενικότερα στη χώρα. 

 

 

Διάγραμμα 6-42: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 42 
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Σε ποσοστό 29,4% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 15,7% . Τέλος, το 

54,9% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

43) Η Υπηρεσία έχει διακριθεί σε θέματα Κοινωνικής Ευθύνης; 

 

Σε ποσοστό 19,6% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 13,7% . Τέλος, το 

66,7% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

Διάγραμμα 6-43: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 43 

 

 

44) Έχουν τεθεί και μας έχουν γνωστοποιηθεί συγκεκριμένοι στόχοι σχετικά με θέματα 

που αφορούν στην κοινωνική συμβολή της Υπηρεσίας στην τοπική κοινότητα ή στη 

χώρα γενικότερα; 

 

Σε ποσοστό 27,5% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 33,3% . Τέλος, το 

39,2% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 
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Διάγραμμα 6-44: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 44 

 

 

45) Η Υπηρεσία διαθέτει και αξιοποιεί συστηματικά στοιχεία σύγκρισης επιδόσεων 

(benchmarking) με άλλες υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν στην κοινωνική συμβολή 

της; 

 

Σε ποσοστό 23,5% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 17,6% . Τέλος, το 

58,8% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

 

Διάγραμμα 6-45: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 45 
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46) Σε ότι αφορά στην κοινωνική συμβολή της Υπηρεσίας υπάρχουν σχετικά στοιχεία 

τριετίας που δίνουν τη δυνατότητα αναγνώρισης/μελέτης της τάσης και κατάλληλης 

αξιοποίησής της; 

 

Σε ποσοστό 19,6% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται στο 15,7% . Τέλος, το 

64,7% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

Διάγραμμα 6-46: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 46 

 

 

 

Κριτήριο 9. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

47) Η Υπηρεσία διαθέτει μηχανισμούς για να παρακολουθεί και να βελτιώνει 

συστηματικά δείκτες επίδοσης που συνδέονται με την ανάπτυξή της και την απόδοσή 

των κρίσιμων διεργασιών της όπως είναι πχ. Χρόνος εισαγωγής/ανάπτυξης νέων 

υπηρεσιών, λάθη, επαναλήψεις εργασίας κ.λπ. 

 

Σε ποσοστό 68,6% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ το 

ποσοστό του προσωπικού που δηλώνει ότι διαφωνεί ανέρχεται μόλις στο 5,9% . Τέλος, 

το 25,5% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 
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Διάγραμμα 6-47: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 47 

 

 

48) Η Υπηρεσία παρακολουθεί και βελτιώνει συστηματικά δείκτες επίδοσης που 

αφορούν στην αποτελεσματική οικονομική διαχείρισή της (πχ. κυκλοφοριακή 

ρευστότητα, απόδοση ιδίων κεφαλαίων, κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων κ.λπ.); 

 

Σε ποσοστό 56,9% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ δεν 

διαφωνεί κανένας. Τέλος, το 43,1% δηλώνει πως δεν έχει άποψη επί του θέματος. 

 

 

 

Διάγραμμα 6-48: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 48 
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49) Σε ότι αφορά στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (αποτελέσματα κρίσιμων 

διεργασιών) η Υπηρεσία διαθέτει στοιχεία τριετίας που δίνουν τη δυνατότητα 

αναγνώρισης/μελέτης της τάσης και κατάλληλης αξιοποίησής της. 

 

Σε ποσοστό 62,7% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την παραπάνω ερώτηση, ενώ δεν 

υπάρχει προσωπικό που δηλώνει ότι διαφωνεί. Τέλος, το 37,3% δηλώνει πως δεν έχει 

άποψη επί του θέματος. 

 

 

Διάγραμμα 6-49: Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση 49 

 

 

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι σε μεγάλο βαθμό 

εφαρμόζονται βέλτιστες πρακτικές στη λειτουργία της Υπηρεσίας. Οι συγκεκριμένες 

πρακτικές, σύμφωνα και με τη θεωρία, είναι απαραίτητες στην αποτελεσματική 

εφαρμογή της Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά 

τα ευρήματα της έρευνας, τα οποία είναι επικεντρωμένα στα εννέα (9) κριτήρια της 

έρευνας αναδεικνύοντας, έτσι, τόσο τα δυνατά όσο και τα αδύνατα σημεία της 

Υπηρεσίας, στο πλαίσιο πάντα της έρευνας για την προσέγγιση ενός Μοντέλου 

‘’Αριστείας’’. 
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6.2 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα – ανάλυση και ερμηνεία 

 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας και σύμφωνα με τον Πίνακα 6-1, εξάγονται ειδικά 

συμπεράσματα ανά κριτήριο του μοντέλου EFQM, τα οποία αναλύονται σε αυτήν την 

ενότητα. 

 

Πίνακας 6-1: Στατιστικά στοιχεία των απαντήσεων στα 9 κριτήρια 

 

 

6.2.1 Κριτήριο - Ηγεσία 

 

Στο κριτήριο «Ηγεσία» παρατηρείται ότι η μέση τιμή των απαντήσεων «Συμφωνώ» και 

«Συμφωνώ Απόλυτα» είναι 0,6526 ήτοι 65,26% με τυπική απόκλιση 0,11965, γεγονός 

που εκφράζει ότι η Διοίκηση της υπηρεσίας, σε γενικές γραμμές, καταφέρνει να 

αναπτύσσει το όραμα και την κουλτούρα στην υπηρεσία, συμμετέχει ενεργά στις 

διαδικασίες, υιοθετεί σωστούς τρόπους επικοινωνίας με το προσωπικό της, αναγνωρίζει 

την ανάγκη για αλλαγή ως ευκαιρία ανάπτυξης, δίνει προτεραιότητα στην εκπαίδευση 

και επιβραβεύει τόσο την ομαδική όσο και την ατομική προσπάθεια. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα η πρώτη ερώτηση συγκεντρώνει και το υψηλότερο ποσοστό θετικών 

απαντήσεων στο κριτήριο αυτό, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων 

υποστηρίζει σε ποσοστό 78,4%, ότι η Διοίκηση συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες 

βελτίωσης της Υπηρεσίας. Από την άλλη πλευρά, στην ερώτηση 4, αναφορικά με το 

θέμα του τρόπου αξιολόγησης του προσωπικού, το 41,1% των ερωτηθέντων απαντά ότι 

γνωρίζει σχετικά με τη διαδικασία, ενώ οι υπόλοιποι, κυρίως διατηρούν ουδέτερη 

στάση σε ποσοστό 32,7%. Επομένως, από τα δεδομένα της έρευνας, καταγράφεται, ότι 
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είναι αναγκαίο να καταστεί περισσότερο σαφής ο τρόπος αξιολόγησης του προσωπικού 

όπως και της εξέλιξής του.  

 

6.2.2 Κριτήριο - Πολιτική και Στρατηγική 

 

Ομοίως, στο κριτήριο «Πολιτική και Στρατηγική» από τα αποτελέσματα της έρευνας, 

προκύπτει ότι η μέση τιμή των απαντήσεων «Συμφωνώ» και «Συμφωνώ Απόλυτα» 

είναι 0,6013 ήτοι 60,13% με τυπική απόκλιση 0,10165, γεγονός που εκφράζει θετική 

τάση στις απαντήσεις του προσωπικού σχετικά με πρακτικές που εφαρμόζονται στην 

υπηρεσία. Συγκεκριμένα, στα δυνατά σημεία της υπηρεσίας συγκαταλέγονται οι 

μηχανισμοί που αναπτύσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. για τη συλλογή εκείνων των 

πληροφοριών από εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες, αφού στις δύο (2) ερωτήσεις, 

αναφορικά με το θέμα αυτό, το προσωπικό απαντά θετικά σε ποσοστό 70,6% ότι 

«Συμφωνεί» και «Συμφωνεί απόλυτα». Η Διοίκηση, δηλαδή, είναι σε θέση να 

αναγνωρίζει τις εκάστοτε ανάγκες των πελατών, τις οποίες αξιοποιεί σε συνεργασία με 

το προσωπικό της καθορίζοντας τους στόχους για τη βελτίωση της λειτουργίας της. Στα 

αδύνατα σημεία της Υπηρεσίας συγκαταλέγεται η ερώτηση 9, διότι το προσωπικό της 

υπηρεσίας φαίνεται να μη γνωρίζει με σαφήνεια την Πολιτική και τους Στρατηγικούς 

στόχους της Υπηρεσίας, καθώς μόνο το 43,10% απαντά θετικά, ενώ το υπόλοιπο 

προσωπικό σε ποσοστό 41,0% διαφωνεί. Επομένως, σύμφωνα και με τις αρχές της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας η Διοίκηση πρέπει να αυξήσει τις συναντήσεις με το 

προσωπικό, οι οποίοι θα γνωρίζουν επακριβώς την Πολιτική της υπηρεσίας και θα 

συμμετέχουν με ενεργό τρόπο στην επίτευξή της. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στις 

υπόλοιπες απαντήσεις του κριτηρίου το προσωπικό δηλώνει ικανοποιημένο, καθώς οι 

θετικές απαντήσεις τους ανέρχονται σε ποσοστό άνω του 50%. 

 

6.2.3 Κριτήριο - Ανθρώπινο Δυναμικό 

 

Δεδομένων των απαντήσεων του προσωπικού, οι απαντήσεις ποικίλλουν ως προς τον 

ανθρώπινο παράγοντα. Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι η μέση τιμή των 

απαντήσεων «Συμφωνώ» και «Συμφωνώ Απόλυτα» είναι 0,58170 ήτοι 58,17% με 

τυπική απόκλιση 0,8288. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις δοθείσες απαντήσεις, διαφαίνεται  

θετική στάση του προσωπικού στη συγκεκριμένη κατηγορία. Στα δυνατά σημεία της 
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Υπηρεσίας σχετικά με τη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού συγκαταλέγονται οι 

ερωτήσεις 18 και 19, καθώς το προσωπικό σε ποσοστά 70,6% και 60,8% αντίστοιχα, 

φαίνεται να είναι ικανοποιημένο από την παροχή ευκαιριών και την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων του, όπως και με τη θέσπιση στόχων των εργαζομένων, οι οποίοι 

ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της υπηρεσίας. Οι ερωτήσεις όμως σχετικά με την 

πολιτική διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, τη 

λειτουργία καναλιών επικοινωνίας όπως και το σύστημα αξιολόγησης και απόδοσης 

φαίνεται ότι αποτελούν περιοχές της Υπηρεσίας που χρήζουν βελτίωσης. Σύμφωνα και 

με την προαναφερθείσα θεωρία για την υιοθέτηση των αρχών της ΔΟΠ η ενδυνάμωση 

και εμπλοκή του προσωπικού με τη στρατηγική και τη λειτουργία της Υπηρεσίας είναι 

αναγκαία. 

 

6.2.4 Κριτήριο - Πόροι και Συνεργασίες  

 

Στα δυνατά σημεία της Υπηρεσίας φαίνεται να εντάσσεται το συγκεκριμένο κριτήριο, 

καθώς η μέση τιμή στο σύνολο των ερωτηθέντων είναι ίση με 0,77778 ήτοι 77,78% ότι 

«Συμφωνούν» και «Συμφωνούν απόλυτα» με τυπική απόκλιση 0,12987. Μάλιστα σε 

ορισμένες περιπτώσεις ερωτήσεων, οι οποίες σχετίζονται με την εφαρμογή καλών 

πρακτικών στη λειτουργία της Υπηρεσίας εντοπίζονται τα υψηλότερα ποσοστά θετικών 

απαντήσεων του προσωπικού, τα οποία κυμαίνονται από 92% έως 94%. Πιο 

συγκεκριμένα ο Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ. προκειμένου να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει 

αξιοποιεί με αποτελεσματικό τρόπο σε επενδύσεις, εξοπλισμό και μηχανήματα, όπως 

και στον εκσυγχρονισμό της τεχνολογίας, την οποία χρησιμοποιεί επαρκώς για την 

ενδυνάμωση και διάχυση της πληροφορίας και την εσωτερική επικοινωνία.  

 

6.2.5 Κριτήριο - Διαδικασίες 

 

Αντίστοιχα ποσοστά εντοπίζονται και στο κριτήριο Διαδικασίες, καθώς από την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων παρατηρείται ότι η μέση τιμή του ποσοστού των 

ερωτηθέντων ανέρχεται σε 0,78758 ήτοι 78,75% ότι «Συμφωνούν» και «Συμφωνούν 

Απόλυτα» με τυπική απόκλιση 0,10626,. Το κριτήριο αυτό, όπως προκύπτει από τις 

απαντήσεις της έρευνας, είναι το πιο δυνατό σημείο της Υπηρεσίας καθώς 

συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό από όλα τα κριτήρια. Έτσι, από την ανάλυση των 
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αποτελεσμάτων προκύπτει, ότι η υπηρεσία έχει βελτιώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις 

διαδικασίες της χρησιμοποιώντας συστήματα διαχείρισης διεργασιών. όπως είναι τα 

Πρότυπα Ποιότητας ISO. Εξάλλου, στο πλαίσιο του Συστήματος Διασφάλισης της 

Ποιότητας στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ, η χρήση δεικτών ποιότητας για τη μέτρηση 

επίδοσης των διεργασιών της, αλλά και η συγκέντρωση και αξιοποίηση της 

πληροφορίας που συλλέγει από τους πελάτες και συνεργάτες της, εφαρμόζονται σε 

συστηματική βάση. Επιπλέον, από τις απαντήσεις του προσωπικού διαπιστώνεται ότι η 

Υπηρεσία ενημερώνει ολοκληρωμένα και συστηματικά τους πελάτες της για τις 

προσφερόμενες και νέες υπηρεσίες. 

 

6.2.6 Κριτήριο - Αποτελέσματα Πελατών 

 

Στα κριτήρια «Αποτελέσματα» παρατηρείται αντίστοιχη διάθεση στις απαντήσεις, 

καθώς στο πρώτο κριτήριο που σχετίζεται με τους εσωτερικούς πελάτες, οι απαντήσεις 

κυμαίνονται και πάλι σε ποσοστά άνω του 50%, με μέση τιμή 0,54412 ήτοι 54,41% ότι 

«Συμφωνούν» και «Συμφωνούν απόλυτα» με τυπική απόκλιση 0,10046. Το προσωπικό 

φαίνεται να συμφωνεί ότι η Υπηρεσία υλοποιεί συγκεκριμένες δράσεις που σχετίζονται 

με τη μέτρηση, παρακολούθηση και βελτίωση των εντυπώσεων των πελατών της 

υπηρεσίας, τη γνωστοποίηση στόχων, όπως και την αξιοποίηση αποτελεσμάτων από 

έρευνες που αφορούν την ικανοποίηση τους. Στα αδύνατα σημεία της υπηρεσίας 

εντάσσεται η 36
η
 ερώτηση, διότι από το ποσοστό των απαντήσεων, το οποίο είναι ίσο 

με 41,2% αναφορικά με το κατά πόσο η Υπηρεσία διαθέτει στοιχεία τριετίας σχετικά με 

την ικανοποίηση των πελατών, το 51% απαντά ότι δεν έχει άποψη. Βέβαια, η 

περίπτωση αυτή δικαιολογείται, μιας και οι δείκτες επίδοσης αφορούν σε μεγαλύτερο 

βαθμό το ανώτατο management, τη Διεύθυνση, η οποία αποτελεί και το Συμβούλιο 

Ποιότητας στην Υπηρεσία. Σύμφωνα, όμως με τη θεωρία και τις αρχές της ΔΟΠ, θα 

πρέπει να υπάρχει πληροφόρηση και ανατροφοδότηση σε όλο το προσωπικό για όλα τα 

θέματα που σχετίζονται με την Ποιότητα.  
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6.2.7 Κριτήριο - Αποτελέσματα Προσωπικού 

 

Στα αποτελέσματα του προσωπικού, όπως και στις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, οι 

οποίες σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό της Υπηρεσίας η μέση τιμή των 

απαντήσεων  περιορίζεται στο 0,39608 ήτοι 39,61% με τυπική απόκλιση 0,13893, ότι 

«Συμφωνούν» και «Συμφωνούν απόλυτα». Τα πιο δυνατά σημεία σε σχέση με τα 

«Αποτελέσματα Προσωπικού» εντοπίζονται στις ερωτήσεις 38
η
 και 39

η
 με ποσοστά 

που ανέρχονται σε 56,9% αντίστοιχα. Το προσωπικό διατυπώνει ότι η Υπηρεσία 

μεριμνά με τη γνωστοποίηση συγκεκριμένων στόχων για θέματα που αφορούν την 

ικανοποίηση του, την εσωτερική επικοινωνία, την αναγνώριση και εξέλιξή του. Επίσης, 

δεν προκύπτει να δημιουργούνται παράπονα, απεργίες και καθυστερήσεις στην 

υπηρεσία. Από την άλλη πλευρά, όμως φαίνεται ότι πρέπει να ενισχυθεί το επίπεδο 

πληροφόρησης ή να δοθεί έμφαση από την Υπηρεσία στη λήψη πρόσθετων 

βελτιωτικών μέτρων σχετικά με την αξιοποίηση των κατάλληλων μηχανισμών για τη 

μέτρηση συστηματικών εντυπώσεων του προσωπικού σε θέματα καθημερινής 

επικοινωνίας, εξέλιξη καριέρας και καθορισμού στόχων. Επιπλέον, η Υπηρεσία μπορεί 

να προβεί στη σύγκριση επιδόσεων αναφορικά με την ικανοποίηση προσωπικού και με 

άλλες υπηρεσίες (benchmarking). Αδύνατο σημείο, όπως και στο προηγούμενο 

κριτήριο αποτελεί η ελλιπής πληροφόρηση του προσωπικού σχετικά με το κατά πόσο η 

υπηρεσία διαθέτει στοιχεία τριετίας για την ικανοποίηση των πελατών, καθώς ενώ 

υπάρχει ένα ποσοστό από το σύνολο του προσωπικού, το οποίο ανέρχεται σε 27,4% 

που απαντά ότι «Συμφωνεί» το 50,9% φαίνεται να μην έχει άποψη και αυτό σχετίζεται 

και πάλι με το γεγονός, ότι τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται κυρίως από το Συμβούλιο 

Ποιότητας της Υπηρεσίας. 

 

6.2.8 Κριτήριο - Αποτελέσματα Κοινωνικού Συνόλου  

 

Στο κριτήριο αυτό από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι η Υπηρεσία χρειάζεται 

να λάβει βελτιωτικά μέτρα και να αυξήσει το επίπεδο πληροφόρησης του προσωπικού, 

σε θέματα, τα οποία σχετίζονται με την κοινωνική της συμβολή. Τα ποσοστά σε όλες 

τις κατηγορίες απαντήσεων διαφοροποιούνται από τα παραπάνω κριτήρια και 

υπερισχύει η απάντηση «Δεν έχω άποψη» με μέση τιμή 0,56863 ήτοι 56,87% και 

τυπική απόκλιση 0,10917, η οποία είναι και η υψηλότερη τιμή στο σύνολο των 
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κριτηρίων. Αντίστοιχα, η μέση τιμή στις απαντήσεις «Συμφωνώ» και «Συμφωνώ 

απόλυτα» είναι 0,23922 ήτοι 23,92% και αποτελεί και τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο 

των κριτηρίων.   

 

6.2.9 Κριτήριο - Επιχειρησιακά Αποτελέσματα 

 

Στο τελευταίο κριτήριο της αξιολόγησης, τα επιχειρησιακά αποτελέσματα, οι 

απαντήσεις του προσωπικού σχετίζονται με το κατά πόσο η Υπηρεσία διαθέτει 

μηχανισμούς, προκειμένου να παρακολουθεί και να βελτιώνει συστηματικά δείκτες 

επίδοσης που βελτιώνουν κρίσιμες διεργασίες στη λειτουργία της, στην οικονομική της 

διαχείριση και στα χρηματοοικονομικά της αποτελέσματα. Στην προκειμένη 

περίπτωση, οι απαντήσεις ανέρχονται και πάλι πάνω από το 50% των θετικών 

απαντήσεων, ότι δηλαδή «Συμφωνούν» και «Συμφωνούν απόλυτα» σε ποσοστό με 

μέση τιμή 0,62745 ήτοι 62,74% και τυπική απόκλιση 0,5882. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Από την αυτό-αξιολόγηση της Υπηρεσίας στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ. προκύπτει ότι η 

εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Οργανωτικής Αριστείας EFQM είναι πιθανή. Τα 

υψηλά ποσοστά «Συμφωνώ» και «Συμφωνώ απόλυτα» καταδεικνύουν τα δυνατά 

σημεία της Υπηρεσίας σε όλα τα επίπεδα, εκτός από ορισμένες απαντήσεις σε 

συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία επιδέχονται βελτίωση. Βασική επιδίωξη είναι η 

εφαρμογή αρχών αριστείας μέσω της συνεχούς βελτίωσης της οργάνωσης και 

λειτουργίας της Υπηρεσίας. 

 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, συνάγεται το συμπέρασμα, το οποίο απορρέει από τη 

συνεκτίμηση των δεδομένων της έρευνας ότι σε γενικές γραμμές, παρατηρείται θετική 

διάθεση από το προσωπικό σε όλα τα κριτήρια. Το γεγονός αυτό φανερώνει ότι η 

Διοίκηση της Υπηρεσίας φαίνεται να ικανοποιεί τα κριτήρια και να εφαρμόζει 

βέλτιστες πρακτικές στην Υπηρεσία. Επιπλέον, προκύπτει ότι ο ΕΛΚΕ έχει 

ενσωματώσει, σε μεγάλο βαθμό βασικές αρχές της ΔΟΠ στη λειτουργία της, με την 

εγκαθίδρυση ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

των Προτύπων της σειράς ISO:9001. Είναι γεγονός, ότι η εμπέδωση των αρχών της 

ΔΟΠ είναι πιο εύκολη εφόσον προϋπάρχει ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και 

ιδιαίτερα τα αναθεωρημένα πρότυπα ISO 9001 της έκδοσης 2000, τα οποία δεν 

περιορίζονται αποκλειστικά στην «Διασφάλιση της Ποιότητας» αλλά και «στη 

Διαχείριση της Ποιότητας» (Λογοθέτης, 2005).  

 

Επιπλέον, όπως προκύπτει από την παρούσα έρευνα φαίνεται ότι η Υπηρεσία 

χρησιμοποιεί και εργασιακά συστήματα υψηλής απόδοσης στο ανθρώπινο δυναμικό 

του, καθώς το προσωπικό που εργάζεται στην Υπηρεσία διαθέτει υψηλές ικανότητες 

και δεξιότητες, το οποίο εκπαιδεύεται διαρκώς μέσα από την παρακολούθηση πλήθους 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται συστήματα προηγμένης 

τεχνολογίας της πληροφορικής και ηλεκτρονικές εφαρμογές, τα οποία αναπτύσσονται 

από το ίδιο το προσωπικό του ΕΛΚΕ και σε καθημερινή βάση εξελίσσονται κ.ά. Έτσι, 

παρέχεται η δυνατότητα στο ανθρώπινο δυναμικό της Υπηρεσίας να ενισχύει τη 

δημιουργικότητά του, να στρέφεται σε καινοτόμες δράσεις και τυχόν προβλήματα που 

προκύπτουν να λύνονται με άμεσο και γρήγορο τρόπο. 
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Παρόλα αυτά η εν λόγω Υπηρεσία, όπως προκύπτει έχει αναπτύξει συστήματα που 

βασίζονται στη φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και επομένως καθίσταται 

εφικτό στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της λειτουργίας της, να προχωρήσει σε 

βελτιωτικά μέτρα που θα την οδηγήσουν και στην απόκτηση μίας διάκρισης σύμφωνα 

με το Μοντέλο EFQM, το οποίο ενσωματώνει την ποιότητα σε όλες τις δραστηριότητες 

ενός οργανισμού και δεν αποτελεί μία μεμονωμένη διαδικασία. Το Σύστημα 

Διασφάλισης της Ποιότητας ISO, παρόλο που έχει ως στόχο τη διασφάλιση και τη 

βελτίωση της ποιότητας δεν αποτελεί κατ΄ανάγκη εγγύηση ποιοτικής παροχής 

υπηρεσίας, διότι ο ρόλος του περιορίζεται στην προσπάθεια διασφάλισης της 

ποιότητας. Άλλωστε, σύμφωνα με τους Λαλούμη και Κατσώνη (2010) το ISO 

καθορίζει τις απαιτήσεις του Προτύπου αλλά δεν επεξηγεί τον τρόπο ικανοποίησης των 

απαιτήσεων αυτών και έτσι δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας.  

 

Ωστόσο, από την ανάλυση των ερευνητικών ευρημάτων, προκύπτουν περιοχές στη 

λειτουργία της υπηρεσίας, οι οποίες θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Τα κριτήρια που 

σχετίζονται με το Ανθρώπινο Δυναμικό όπως και με την κοινωνική συμβολή της 

Υπηρεσίας εμφανίζουν, κατά κοινή ομολογία, σε ορισμένες απαντήσεις κάποια 

αδύνατα σημεία. Σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Μοντέλου EFQM, η Διοίκηση, η 

οποία αποτελεί και το Συμβούλιο Ποιότητας της Υπηρεσίας μπορεί να προσδιορίσει εκ 

νέου και με σαφήνεια την πολιτική της περί διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, Η 

Διεύθυνση φαίνεται ότι καταβάλλει προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση της υπηρεσίας 

και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, αφού αποδεικνύεται, βάσει των αποτελεσμάτων, 

ότι έχει κατορθώσει να δημιουργήσει την ‘οργανωτική κουλτούρα’ στην Υπηρεσία. 

Από τα παραπάνω ποσοστά των απαντήσεων, οι περισσότεροι εργαζόμενοι δείχνουν 

μεγάλο βαθμό αφοσίωσης και πνεύμα ομαδικότητας. Επίσης, μεγάλη έμφαση δίνεται 

από τη Διεύθυνση στην επιμόρφωση και στην εκπαίδευση του προσωπικού. 

Μεγαλύτερη όμως έμφαση μπορεί να δοθεί στον τρόπο αξιολόγησης, στην αναγνώριση, 

στην επιβράβευση και σε αποτελεσματικές τεχνικές υποκίνησής του προσωπικού 

κυρίως με την εμπλοκή του σε θέματα Ποιότητας. 

 

Ενδεικτικά, θα μπορούσαν να διατυπωθούν ορισμένες προτάσεις-συμβουλές, οι οποίες 

βασίζονται στις αρχές της ΔΟΠ, σύμφωνα και με τη θεωρία και ενδεχομένως να 

βοηθήσουν την υπηρεσία στην πορεία της προς τη διάκριση «Committed to Excellence» 
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EFQM. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δέσμευση της διοίκησης, η οποία αποτελεί τον 

παράγοντα-κλειδί στην εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ για την άριστη παροχή 

υπηρεσιών προς τους πελάτες. Η συμμετοχή της Διοίκησης κρίνεται απαραίτητη στο 

πρόγραμμα σχεδίασης και βελτίωσης της Ποιότητας, λαμβάνοντας υπόψη και της 

απαιτήσεις των πελατών (εσωτερικών-εξωτερικών) με την ανάληψη ευθυνών για τη 

δημιουργία μιας νέας ‘κουλτούρας’ Διοίκησης με σκοπό την αριστεία και την 

καινοτομία. Η Διοίκηση που μεταδίδει το Όραμα της Ποιότητας πρέπει να συμμετέχει 

σε αυτό. Το Συμβούλιο Ποιότητας που υπάρχει στην Υπηρεσία και είναι αρμόδιο για το 

συντονισμό, την εκπαίδευση και την υποστήριξη νέων επιστημονικών εργαλείων 

ποιότητας, μπορεί να επικεντρωθεί στο σχεδιασμό εκείνων των δράσεων που 

σχετίζονται με την αναβάθμιση, τον εντοπισμό ευκαιριών για βελτίωση του 

προγράμματος Ποιότητας και τον προσανατολισμό του προσωπικού προς τις αρχές της 

Ολικής Ποιότητας. 

 

Σε πρώτη φάση προτείνεται η μέτρηση της παρούσης κατάστασης. Η πραγματοποίηση 

δηλαδή, μίας πιο αναλυτικής αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης με τη χρήση 

του εργαλείου RADAR, από την οποία θα προκύψει η ακριβής βαθμολογία σε κάθε 

κριτήριο του Μοντέλου. Έτσι, η Διοίκηση, στη συνέχεια μπορεί να προβεί στην 

ανάληψη διορθωτικών ενεργειών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Σκόπιμο, θα ήταν να 

καθιερωθούν νέα εργαλεία ποιότητας στην υπηρεσία, εκτός από τα ήδη υπάρχοντα και 

να εφαρμοστούν και νέοι δείκτες μέτρησης για τον προσδιορισμό της. Η ανάλυση, η 

συλλογή πληροφοριακών και στατιστικών στοιχείων είναι ιδιαίτερα χρήσιμα εργαλεία 

για την αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος.   

 

Θα μπορούσε ίσως να υπάρξει επανασχεδιασμός του προγράμματος που θα ορίζει νέους 

στόχους, κατευθύνσεις και τον τρόπο επίτευξής τους, με απώτερο σκοπό πλέον την 

άριστη παροχή υπηρεσιών. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική είναι η δημιουργία πλάνου 

ποιότητας και σχεδιασμού πορείας, σύμφωνα με τις επιθυμίες και απαιτήσεις τόσο των 

εσωτερικών (εργαζομένων - συνεργατών) όσο και των εξωτερικών πελατών (φορέων 

χρηματοδότησης).  

 

Κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας του συγκεκριμένου εγχειρήματος αποτελεί εκτός από 

τη Δέσμευση της Διοίκησης και η Δέσμευση-αποδοχή της συμμετοχής του Προσωπικού. 

Για την ενεργό συμμετοχή του προσωπικού της Υπηρεσίας είναι σημαντικό η Διοίκηση 

να προωθεί την πρωτοβουλία και να ενισχύει τη συμμετοχή του προσωπικού στον 
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σχεδιασμό και στη στρατηγική της Διοίκησης. Για το σκοπό αυτό μπορεί να 

δημιουργήσει ομάδες, οι οποίες θα ασχολούνται, παράλληλα με τα καθήκοντά τους, με 

θέματα που άπτονται στη βελτίωση της ποιότητας, εκτός από τους ήδη ορισμένους 

Επιθεωρητές Ποιότητας που υπάρχουν στην υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες 

βελτίωσης ποιότητας μπορούν να απαρτίζονται από αντιπροσώπους όλων των 

Τμημάτων της υπηρεσίας. Έτσι, το προσωπικό αποκτά κίνητρα και τα απαραίτητα 

εργαλεία για την επίλυση προβλημάτων και υιοθετείται η πολιτική που στηρίζει τη 

συνολική ευθύνη. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται με συστηματικό τρόπο, η 

ενημέρωση των εργαζομένων σε θέματα ποιότητας και οι διορθωτικές δράσεις για την 

επίλυση τυχόν προβλημάτων και λαθών με μεθοδικό τρόπο. Άλλωστε, σύμφωνα με τις 

αρχές της ΔΟΠ τόσο οι εσωτερικές, όσο και οι εξωτερικές πληροφορίες είναι καλό να 

μοιράζονται εξίσου μεταξύ όλων των εργαζομένων ώστε να ενθαρρύνονται και να 

γίνονται υπεύθυνοι, προκειμένου να συνδράμουν στη βελτίωση της Ποιότητας (Vouzas 

& Psyxogios, 2007). 

 

Σε σχέση με όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, είναι επιθυμητή η καθιέρωση 

συστήματος αναγνώρισης και ανταμοιβής για την επιβράβευση όσων υλοποιούν ή 

ξεπερνούν τους στόχους που τους έχουν ανατεθεί. Επίσης, απαραίτητη είναι η 

κατάλληλη ενημέρωση και κατάρτιση του προσωπικού σε νέες μεθόδους και τεχνικές 

στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας. Στόχος της υπηρεσίας θα είναι η 

πρόληψη και η υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών, όταν και αν προκύπτουν λάθη. 

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική είναι η σωστή επικοινωνία, έτσι ώστε να μην εμποδίζεται 

το ομαδικό πνεύμα και η συνεργασία μεταξύ ατόμων και τμημάτων προς όφελος της 

υπηρεσίας.  

 

Επομένως, όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λειτουργία της υπηρεσίας θα  

υπόκεινται σε συνεχή βελτίωση, δίνοντας έμφαση στην ικανοποίηση των εσωτερικών 

και εξωτερικών πελατών της Υπηρεσίας αλλά και στην ενίσχυση της πρόληψης για 

«άριστες υπηρεσίες». Άλλωστε, η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος, ΔΟΠ διακρίνεται 

για το δυναμικό του χαρακτήρα, καθώς η ανάπτυξη των εργαζομένων με τη συνεχή 

εκπαίδευση και εκμάθησή τους σε νέες μεθόδους και τεχνικές, όπως και η συνεχής 

βελτίωση των διαδικασιών δε σταματά ποτέ. 

 

Σε γενικές γραμμές η επιδίωξη για την πιστοποίηση και διάκριση των διεθνών αυτών 

προγραμμάτων, όπως και των βραβείων ποιότητας μπορούν να ωφελήσουν τον 
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Ε.Λ.Κ..Ε. του Α.Π.Θ. σε μία περαιτέρω αναγνώριση, όπως και επιβράβευση για τις 

εξαιρετικές του επιδόσεις σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια του Ευρωπαϊκού 

Μοντέλου EFQM. Επιπλέον, η αυτό-αξιολόγηση συνεπάγεται μια συνεχή και 

συστηματική διαδικασία για τον προσδιορισμό αδυναμιών, την αναζήτηση ευκαιριών 

για βελτίωση και την προσπάθεια για συνεχή μάθηση. Τέλος, χρήσιμο για την υπηρεσία 

θα ήταν να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν τα δεδομένα και τα αποτελέσματα 

που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας αυτής. 

 

Συνολικά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο Ε.Λ.Κ.Ε., αποτελεί μία περίπτωση 

βέλτιστης πρακτικής εφαρμογής των αρχών της ΔΟΠ, καθώς ικανοποιεί σε μεγάλο 

βαθμό τα κριτήρια του μοντέλου αριστείας EFQM και με ορισμένες βελτιωτικές 

δράσεις, μπορεί και εφόσον επιθυμεί, να προχωρήσει σε μία τέτοια διάκριση θέτοντας 

υποψηφιότητα στο επίπεδο που θεωρεί ότι ανταποκρίνεται καλύτερα. Επομένως, η 

διαρκής ώθηση  από την «ποιοτική παροχή υπηρεσιών» προς την «άριστη παροχή 

υπηρεσιών» μπορεί να επιτευχθεί στην υπηρεσία με την πλήρη εφαρμογή του 

Ευρωπαϊκού Μοντέλου EFQM.  

 

Πρόταση για μελλοντική έρευνα 

 

Η υιοθέτηση ενός συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) μπορεί να 

συνεισφέρει τα μέγιστα στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ωστόσο η εφαρμογή της 

συχνά παρουσιάζει δυσκολίες και συναντά εμπόδια λόγω των ιδιαιτεροτήτων που 

παρουσιάζουν τα ΑΕΙ. Έτσι, μία μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να καταγράψει τις 

δυνατότητες ή τις αδυναμίες που υπάρχουν στα Πανεπιστήμια της χώρας, προκειμένου 

αυτά να εφαρμόσουν με επιτυχία ένα σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Επιπλέον, 

σε περίπτωση που γίνει μέλος του Ευρωπαϊκού Μοντέλου EFQM ο Ε.Λ.Κ.Ε. του 

Α.Π.Θ., μία νέα έρευνα θα μπορούσε να αναδείξει τις βελτιώσεις που θα υπάρξουν 

στην Υπηρεσία ως αποτέλεσμα εφαρμογής του παραπάνω Μοντέλου. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Το μοντέλο ‘’Επιχειρηματικής ή Οργανωτικής Αριστείας’’ μεταβάλλεται συνεχώς και 

προσαρμόζεται στις τρέχουσες αντιλήψεις. Η καθιέρωση και η ευρεία διάδοσή του 

θεσμού των βραβείων έχει συμβάλλει στη διάδοση και υιοθέτηση των αρχών, της 

φιλοσοφίας και της μεθοδολογίας της ΔΟΠ. Εξάλλου, η ΔΟΠ έχει φτάσει σε τέτοιο 

επίπεδο αναγνώρισης που εφαρμόζεται σε μονάδες του δημόσιου ή  ιδιωτικού τομέα, 

χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι είναι μία εύκολη διαδικασία. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της αποτελούν οι διαρκείς και συντονισμένες 

προσπάθειες όλων.  

 

Στην εκπαίδευση η εφαρμογή της Ολικής Ποιότητας έχει διαπιστωθεί ότι ενδυναμώνει 

το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, αυξάνει την αποδοτικότητά και την 

ικανοποίηση όλων. Βέβαια η μετάβαση στην αριστεία σε ένα Πανεπιστήμιο που 

εφαρμόζει τις αρχές της Ολικής Ποιότητας προϋποθέτει μακροχρόνιο προγραμματισμό, 

αλλαγή νοοτροπίας με τη δέσμευση και τη συμμετοχή όλων, τη χρήση εργαλείων 

ποιότητας, τη συγκέντρωση δεδομένων, την επεξεργασία δεικτών και τη συνεχή 

εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Η Ολική Ποιότητα των Ιδρυμάτων ενισχύεται 

και από την συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) με άλλα Πανεπιστήμια του 

εξωτερικού που έχουν εφαρμόσει άριστες πρακτικές (best practices) προς σ΄αυτήν την 

κατεύθυνση. 

 

Επομένως, οι οργανισμοί, όπως τα Πανεπιστήμια τα οποία επιθυμούν να πετύχουν 

επιδόσεις υπεροχής, αποκτώντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σε ένα διαρκώς 

μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο περιβάλλον, οφείλουν να μεριμνούν για την αυτό-

αξιολόγησή τους σε επιμέρους χαρακτηριστικά των λειτουργιών τους και σε σχέση με 

τους ανταγωνιστές στο ευρύτερο περιβάλλον τους.  

 

Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο αξιολόγησης EFQM, προκύπτει ότι βοηθά τα στελέχη στο 

σχηματισμό γνώμης για το τι αποτελεί δυνατότητα και τι αποτελεί αδυναμία της 

επιχείρησης ή του οργανισμού. Η μέθοδος αξιολόγησης αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο 

σχεδιασμού και συνεχούς βελτίωσης. Η έρευνα αυτό-αξιολόγησης, βάσει του μοντέλου 

αριστείας EFQM, έλαβε χώρα στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ. που διαχειρίζεται την 

ερευνητική δραστηριότητα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας καταδεικνύοντας 
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κυρίως τα δυνατά όπως και ορισμένα αδύνατα σημεία της Υπηρεσίας. Τα επιμέρους 

ευρήματα παρουσιάζονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6. 

 

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, η διάκριση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου EFQM 

από τους αξιολογητές του θεσμού, φαίνεται να αποτελεί απλή υπόθεση για την 

Υπηρεσία τουλάχιστον όσον αφορά στο πρώτο επίπεδο «Recognized to Excellence». 

Βέβαια, σύμφωνα και με την προαναφερθείσα θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος, 

σε κάθε περίπτωση ο στόχος προς μία τέτοια διάκριση προϋποθέτει εκτός από τη 

Δέσμευση της Ηγεσίας και την προσπάθεια όλου του προσωπικού.  

 

Ο Ε.Λ.Κ.Ε., όπως διαπιστώνεται από τα δεδομένα της έρευνας, φαίνεται ότι ήδη έχει 

υιοθετήσει και ενσωματώσει βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην 

οργάνωση και λειτουργία του, σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο και άρα μπορεί να 

αναζητήσει δράσεις, στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσής της. Επομένως, αν και 

εφόσον, η υπηρεσία προχωρήσει σε μία διαδικασία υποβολής αίτησης για την 

εφαρμογή του μοντέλου του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Διοίκηση της Ποιότητας 

EFQM θα είναι σε θέση να βελτιώσει την εικόνα της, η οποία δεν θα περιορίζεται στην 

παρούσα κατάσταση αλλά θα δημιουργήσει και μία νέα δυναμική, η οποία θα 

χαρακτηρίζει τόσο την αποτελεσματικότητά όσο και την μελλοντική πορεία της. Το 

γεγονός ότι ήδη εφαρμόζονται οι αρχές του προτύπου ISO, διευκολύνουν ιδιαίτερα την 

Υπηρεσία να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της εξέλιξης της ποιότητας, σύμφωνα 

και με τη θεωρία.    

 

Εν κατακλείδι, η ικανοποίηση των κριτηρίων του Μοντέλου EFQM, θα δώσει τη 

δυνατότητα στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ. να μπορεί να προσδιορίζει ανά πάσα στιγμή και 

να θέτει νέους στόχους για δράση και ενέργειες βελτίωσης. Επομένως, μέσω της αυτό-

αξιολόγησης δύναται να οδηγηθεί στην αυτοδιάγνωση και στην αυτοβελτίωση μέσω 

της συνεχούς ανασκόπησης των δραστηριοτήτων της και των αποτελεσμάτων της, 

σύμφωνα με τα κριτήρια του Μοντέλου. (Λογοθέτης, 2005). Τότε στην περίπτωση αυτή 

η Υπηρεσία μπορεί να επιδείξει τη δέσμευσή της στα ιδανικά της Ποιότητας και της 

Αριστείας προς όφελος των εργαζομένων, των συνεργατών, των πελατών της και 

γενικότερα ολόκληρης της κοινωνίας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

* Required 

ΦΥΛΟ * 

o ΑΡΡΕΝ  

o ΘΗΛΥ  

ΗΛΙΚΙΑ * 

o 18-25  

o 26-35  

o 36-45  

o 46-55  

o 56-  

Σχέση Εργασίας * 

o Μόνιμη Σχέση Εργασίας  

o Σύμβαση Έργου/Εργασίας  

o Άλλου είδους σχέση Εργασίας  

Επίπεδο Εκπαίδευσης * 

o Απόφοιτος Λυκείου  

o Απόφοιτος Πανεπιστημίου/ΑΤΕΙ  

o Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος  

o Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος  

Επίπεδο Ιεραρχίας * 

o Προϊστάμενος  

o Υπεύθυνος  

o Υπάλληλος  
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Η Διοίκηση συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες βελτίωσης που αποφασίζει 

για την Υπηρεσία. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη, 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Η Διοίκηση είναι ορατή και κατανοεί τις ανάγκες και προσδοκίες: α) των 

εργαζομένων, β) των συνεργατών. γ) των πελατών. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη, 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Η Διοίκηση αναπτύσσει συστηματικά το Όραμα και την Κουλτούρα της 

Υπηρεσίας, αποτελώντας ιδανικό υπόδειγμα μίας κουλτούρας 

"Επιχειρηματικής Αριστείας". * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη , 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Είναι σαφής και γνωστή η διαδικασία με την οποία αξιολογείται και 

αναπτύσσεται το προσωπικό της Υπηρεσίας. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3=, Δεν έχω άποψη 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Η Διοίκηση επικοινωνεί με τους συνεργάτες, τους πελάτες και με το 

προσωπικό της Υπηρεσίας σε συστηματική και προληπτική βάση. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη , 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

      

Η Διοίκηση θεωρεί την εκπαίδευση, ανάπτυξη και κατάρτιση του 

προσωπικού ως προτεραιότητα στην οποία συστηματικά επενδύει. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη , 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Η Διοίκηση αναγνωρίζει την ανάγκη για αλλαγές ως ευκαιρία ανάπτυξης 

και βελτίωσης και ενθαρρύνει τη συμμετοχή του προσωπικού σ΄αυτές. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη, 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Η Διοίκηση αναγνωρίζει και επιβραβεύει την ατομική και ομαδική 

προσπάθεια.  

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη, 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Λειτουργούν μέσα στην Υπηρεσία οι κατάλληλοι μηχανισμοί που δίνουν τη 

δυνατότητα στη Διοίκηση να συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες 

προκειμένου να γνωρίζει τις ανάγκες και απαιτήσεις: α) των πελατών της, 

β) του προσωπικού της, γ) των εξωτερικών συνεργατών της (π.χ. 

προμηθευτές), δ) της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργεί. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη, 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

      

Υπάρχει σύστημα αξιολόγησης των επιδόσεων της Υπηρεσίας. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη, 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Η Υπηρεσία αξιοποιεί τις ιδέες των ανθρώπων της για τη βελτίωση της 

λειτουργίας της. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη, 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Στην Υπηρεσία μας γνωρίζουμε όλοι μέσα από σαφείς διαδικασίες: α) το 

Όραμά μας (δηλ. τι επιθυμούμε να πετύχουμε στο μέλλον), β) την Αποστολή 

μας (δηλ. το λόγο ύπαρξής μας), γ) τις Αξίες μας (δηλ. τι πιστεύουμε ως 

Υπηρεσία), δ) τους Ετήσιους Στόχους μας (δηλ. τι αποτελέσματα θέλουμε 

να πετύχουμε). * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη, 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Η Διοίκηση της Υπηρεσίας σε συνεργασία με το προσωπικό καθορίζει και 

ιεραρχεί τους στόχους καθώς και τα σχέδια δράσης που απαιτούνται για τη 

βελτίωση των λειτουργιών της. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη, 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 
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Γνωρίζουμε την Πολιτική και Στρατηγική της Υπηρεσίας καθώς και τους 

Στρατηγικούς Στόχους της και συμμετέχουμε ενεργά στην επίτευξη τους 

μέσα από συστηματικές και οργανωμένες συναντήσεις με τη Διοίκηση. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη, 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Στην Υπηρεσία η πολιτική διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού είναι 

σαφής και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης Πολιτικής και 

Στρατηγικής της. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη , 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Η Υπηρεσία αξιοποιεί τις ικανότητες κάθε εργαζόμενου και προωθεί τη 

συνεχή ανάπτυξή των γνώσεων και δεξιοτήτων του, προασπίζοντας την 

αρχή "ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση" * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη , 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Η Υπηρεσία ενθαρρύνει: α) τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, β) την 

ατομική και ομαδική συμμετοχή των εργαζομένων σε έργα βελτίωσης, γ) τη 

λειτουργία καναλιών επικοινωνίας και ανοιχτού διαλόγου με τους 

εργαζόμενους, δ) την επιβράβευση και αναγνώριση των εργαζομένων * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη, 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 
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Οι στόχοι των εργαζομένων της Υπηρεσίας ευθυγραμμίζονται με τους 

στόχους της Υπηρεσίας μέσω καθορισμένων συναντήσεων μεταξύ των 

εργαζομένων και των προϊσταμένων τους * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη , 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Η Υπηρεσία μου παρέχει ευκαιρίες να αναπτύξω τις ικανότητές μου και να 

διευρύνω τις γνώσεις που είναι σχετικές με το αντικείμενό μου. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3=, Δεν έχω άποψη, 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης είναι σαφές και εφαρμόζεται 

συστηματικά μέσα από καθορισμένες και γνωστές διαδικασίες. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη , 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

 

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Η Υπηρεσία έχει αναπτύξει τις απαιτούμενες χρηματοοικονομικές 

στρατηγικές και διαδικασίες προκειμένου οι χρηματοοικονομικοί πόροι της 

να υποστηρίζουν την Πολιτική, Στρατηγική καθώς και τους Στόχους της. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη , 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Η Υπηρεσία έχει σχεδιάσει και αναπτύξει Στρατηγική για τη διαχείριση της 

τεχνολογίας, που να ευθυγραμμίζεται με την Πολιτική και την Στρατηγικής 

της. * 
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1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη , 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Η Υπηρεσία προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της, αξιοποιεί 

αποτελεσματικά τις επενδύσεις της σε εξοπλισμό, μηχανήματα, κτίρια, 

αίθουσες κ.λπ. και εκσυγχρονίζει την τεχνολογία της (π.χ. ηλεκτρονικά 

μηχανήματα). * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη , 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Η Υπηρεσία χρησιμοποιεί επαρκώς και αποτελεσματικά την τεχνολογία 

προκειμένου να ενδυναμώσει τη διάχυση της πληροφορίας και τη 

γνώση/μάθηση καθώς και την εσωτερική επικοινωνία. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη , 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Η Υπηρεσία εφαρμόζει καινοτόμες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον. 

* 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη, 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Η Υπηρεσία επιδιώκει συστηματικά μέσα από τη σωστή διαχείριση των 

πόρων της: α) Να ελαττώσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και 

άλλων φυσικών πόρων( π.χ. νερό, χαρτί κ.λπ.), β) Να μειώσει την απώλεια 

υλικών (π.χ. αναλώσιμα). * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη , 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  
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1 2 3 4 5 

      

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Η Υπηρεσία εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης διεργασιών, όπως είναι τα 

πρότυπα ποιότητας ISO 9000, ή και συστήματα/πρότυπα προστασίας του 

περιβάλλοντος, προστασίας των πληροφοριών, και άλλα παρόμοια 

συστήματα. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη, 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Η Υπηρεσία συγκεντρώνει και επεξεργάζεται πληροφόρηση που συλλέγει 

από: α) τους πελάτες της, β) τους εξωτερικούς συνεργάτες της, γ) το 

προσωπικό της, με στόχο τη διερεύνηση των αναγκών και προσδοκιών 

τους, στο πλαίσιο της προσπάθειας για διαρκή βελτίωση των 

διαδικασιών/μηχανισμών της και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για 

όλους όσους συμμετέχουν στη λειτουργία της. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη , 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Η Υπηρεσία έχει καθιερώσει και παρακολουθεί συστηματικά δείκτες για τη 

μέτρηση της επίδοσης των διάφορων διεργασιών της. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη , 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Παρατηρήσεις, παράπονα, υποδείξεις, σχόλια από την πλευρά των πελατών 

και συνεργατών της που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της 
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ποιότητας των υπηρεσιών μας καταγράφονται συστηματικά και 

λαμβάνονται υπόψη από τη Διοίκηση της Υπηρεσίας. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη , 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Η Υπηρεσία αναπτύσσει συστηματικά νέες υπηρεσίες για τους πελάτες και 

συνεργάτες της αξιοποιώντας κατάλληλα την έρευνα καθώς και τη γνώμη 

των πελατών, συνεργατών και του προσωπικού (όπου απαιτείται). * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη, 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Οι πελάτες και οι συνεργάτες ενημερώνονται ολοκληρωμένα και 

συστηματικά σχετικά με τις νέες υπηρεσίες της Υπηρεσίας ή τις αλλαγές 

στις ήδη υπάρχουσες. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη, 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) 

Η Υπηρεσία μετρά, παρακολουθεί και βελτιώνει συστηματικά τις 

εντυπώσεις των πελατών και συνεργατών σε θέματα όπως για παράδειγμα: 

α) Η γενική εντύπωσή τους προς την Υπηρεσία, β) Η ποιότητα των 

υπηρεσιών της, γ) Η ανταπόκριση του προσωπικού της σε παράπονα ή 

τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν, δ) Η ταχύτητα εξυπηρέτησης. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη, 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 
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Έχουν τεθεί και μας έχουν γνωστοποιηθεί συγκεκριμένοι στόχοι σχετικά με 

θέματα που αφορούν την ικανοποίηση των πελατών και συνεργατών (π.χ. 

χρόνοι ανταπόκρισης σε παράπονα, χαρακτηριστικά "ποιότητας" των 

υπηρεσιών μας κ.λπ.). * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη, 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Η Υπηρεσία μας αξιοποιεί τα αποτελέσματα από έρευνες ικανοποίησης των 

πελατών και συνεργατών για να δρομολογήσει βελτιωτικές ενέργειες στις 

διαδικασίες και τις λειτουργίες της. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη , 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Σε ότι αφορά στην ικανοποίηση των πελατών και συνεργατών η Υπηρεσία 

διαθέτει στοιχεία τριετίας που μας δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουμε 

την τάση (θετική ή αρνητική) και να ενεργούμε κατάλληλα. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη, 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η Υπηρεσία διαθέτει και αξιοποιεί τους κατάλληλους μηχανισμούς για να 

μετρά συστηματικά τις εντυπώσεις του συνόλου του προσωπικού της σε 

θέματα ενδεικτικά: α) Καθημερινή επικοινωνία στην εργασία, β) Ίσες 

ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης, γ) Αναγνώριση, επιβράβευση και 

ανταμοιβές, δ) Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας, ε) Καθορισμός στόχων και 

αξιολόγηση. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη , 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  
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1 2 3 4 5 

      

Απ΄όσο γνωρίζω έχουν μειωθεί σημαντικά τα τρία τελευταία χρόνια: α) Οι 

απεργίες ή άλλα προβλήματα, β) Τα παράπονα του προσωπικού, γ) Οι 

καθυστερήσεις προσέλευσης στην Υπηρεσία. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη, 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Έχουν τεθεί και μας έχουν γνωστοποιηθεί συγκεκριμένοι στόχοι σχετικά με 

θέματα που αφορούν στην ικανοποίηση του προσωπικού από την εργασία 

του, την ποιότητα της εσωτερικής επικοινωνίας, την αναγνώριση, 

επιβράβευση και τις δυνατότητες εξέλιξης καριέρας κ.ά. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη , 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Η Υπηρεσία διαθέτει και αξιοποιεί συστηματικά στοιχεία σύγκρισης 

επιδόσεων (benchmarking) σχετικά με την ικανοποίηση του προσωπικού 

άλλων υπηρεσιών. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη , 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Σε ότι αφορά την ικανοποίηση του προσωπικού από την εργασία, την 

ποιότητα της εσωτερικής επικοινωνίας, την αναγνώριση και επιβράβευση η 

Υπηρεσία διαθέτει στοιχεία τριετίας που δίνουν τη δυνατότητα 

αναγνώρισης/μελέτης της τάσης και κατάλληλης αξιοποίησής της. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη, 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

      

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

Η Υπηρεσία διαθέτει και αξιοποιεί τους κατάλληλους μηχανισμούς για να 

μετρά συστηματικά τις εντυπώσεις της κοινωνίας για το κοινωνικό της 

έργο και γενικά για την κοινωνική της παρουσία και συμβολή στην τοπική 

κοινότητα ή γενικότερα στη χώρα. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη, 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Η Υπηρεσία έχει διακριθεί σε θέματα Κοινωνικής Ευθύνης. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη , 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Έχουν τεθεί και μας έχουν γνωστοποιηθεί συγκεκριμένοι στόχοι σχετικά με 

θέματα που αφορούν στην κοινωνική συμβολή της Υπηρεσίας στην τοπική 

κοινότητα ή στη χώρα γενικότερα. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη, 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Η Υπηρεσία διαθέτει και αξιοποιεί συστηματικά στοιχεία σύγκρισης 

επιδόσεων (benchmarking) με άλλες υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν 

στην κοινωνική συμβολή της. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη , 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

      

Σε ότι αφορά στην κοινωνική συμβολή της Υπηρεσίας υπάρχουν σχετικά 

στοιχεία τριετίας που δίνουν τη δυνατότητα αναγνώρισης/μελέτης της 

τάσης και κατάλληλης αξιοποίησής της. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη , 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η Υπηρεσία διαθέτει μηχανισμούς για να παρακολουθεί και να βελτιώνει 

συστηματικά δείκτες επίδοσης που συνδέονται με την ανάπτυξή της και την 

απόδοσή των κρίσιμων διεργασιών της όπως είναι πχ. Χρόνος 

εισαγωγής/ανάπτυξης νέων υπηρεσιών, λάθη, επαναλήψεις εργασίας κ.λπ. * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη, 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Η Υπηρεσία παρακολουθεί και βελτιώνει συστηματικά δείκτες επίδοσης 

που αφορούν στην αποτελεσματική οικονομική διαχείρισή της (πχ. 

κυκλοφοριακή ρευστότητα, απόδοση ιδίων κεφαλαίων, κυκλοφοριακή 

ταχύτητα αποθεμάτων κ.λπ.) * 

1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη, 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

Σε ότι αφορά στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (αποτελέσματα 

κρίσιμων διεργασιών) η Υπηρεσία διαθέτει στοιχεία τριετίας που δίνουν τη 

δυνατότητα αναγνώρισης/μελέτης της τάσης και κατάλληλης αξιοποίησής 

της. * 
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1=Διαφωνω απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3= Δεν έχω άποψη, 4= Συμφωνώ, 5= 

Συμφωνώ απόλυτα  

 
1 2 3 4 5 

      

 

Submit
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

 

Πίνακας 1.1- Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 1 για την Ηγεσία 

 Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Διαφωνώ 4 7.8 7.8 7.8 

Δεν έχω άποψη 7 13.7 13.7 21.6 

Συμφωνώ 28 54.9 54.9 76.5 

Συμφωνώ απόλυτα 12 23.5 23.5 100.0 

Total 

51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 2.1- Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 2 για την Ηγεσία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνω απόλυτα 1 2.0 2.0 2.0 

Διαφωνώ 10 19.6 19.6 21.6 

Δεν έχω άποψη 2 3.9 3.9 25.5 

Συμφωνώ 29 56.9 56.9 82.4 

Συμφωνώ απόλυτα 9 17.6 17.6 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 3.1 Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 3 για την Ηγεσία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνω απόλυτα 3 5.9 5.9 5.9 

Διαφωνώ 8 15.7 15.7 21.6 

Δεν έχω άποψη 10 19.6 19.6 41.2 

Συμφωνώ 24 47.1 47.1 88.2 

Συμφωνώ απόλυτα 6 11.8 11.8 100.0 

Total 51 100.0 100.0  
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Πίνακας 4.1 Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης  4 για την Ηγεσία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνω απόλυτα 4 7.8 7.8 7.8 

Διαφωνώ 7 13.7 13.7 21.6 

Δεν έχω άποψη 19 37.3 37.3 58.8 

Συμφωνώ 15 29.4 29.4 88.2 

Συμφωνώ απόλυτα 6 11.8 11.8 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 5.1 Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης  5 για την Ηγεσία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 2.0 2.0 2.0 

Διαφωνώ 11 21.6 21.6 23.5 

Δεν έχω άποψη 4 7.8 7.8 31.4 

Συμφωνώ 26 51.0 51.0 82.4 

Συμφωνώ απόλυτα 9 17.6 17.6 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 6.1 Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης  6 για την Ηγεσία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 2 3.9 3.9 3.9 

Διαφωνώ 10 19.6 19.6 23.5 

Δεν έχω άποψη 5 9.8 9.8 33.3 

Συμφωνώ 20 39.2 39.2 72.5 

Συμφωνώ απόλυτα 14 27.5 27.5 100.0 

Total 51 100.0 100.0  
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Πίνακας 7.1 Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης  7 για την Ηγεσία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 2 3.9 3.9 3.9 

Διαφωνώ 8 15.7 15.7 19.6 

Δεν έχω άποψη 8 15.7 15.7 35.3 

Συμφωνώ 20 39.2 39.2 74.5 

Συμφωνώ απόλυτα 13 25.5 25.5 100.0 

Total 

51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 8.1- Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης  8 για την Ηγεσία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 2 3.9 3.9 3.9 

Διαφωνώ 9 17.6 17.6 21.6 

Δεν έχω άποψη 8 15.7 15.7 37.3 

Συμφωνώ 24 47.1 47.1 84.3 

Συμφωνώ απόλυτα 8 15.7 15.7 100.0 

Total 

51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 9.2-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης  9 για την Πολιτική και 

Στρατηγική 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 3 5.9 5.9 5.9 

Διαφωνώ 4 7.8 7.8 13.7 

Δεν έχω άποψη 8 15.7 15.7 29.4 

Συμφωνώ 24 47.1 47.1 76.5 

Συμφωνώ απόλυτα 12 23.5 23.5 100.0 

Total 

51 100.0 100.0  
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Πίνακας 10.2-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης  10 για την Πολιτική 

και Στρατηγική  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 2.0 2.0 2.0 

Διαφωνώ 5 9.8 9.8 11.8 

Δεν έχω άποψη 15 29.4 29.4 41.2 

Συμφωνώ 17 33.3 33.3 74.5 

Συμφωνώ απόλυτα 13 25.5 25.5 100.0 

Total 

51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 11.2-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 11 για την Πολιτική 

και Στρατηγική 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 3 5.9 5.9 5.9 

Διαφωνώ 6 11.8 11.8 17.6 

Δεν έχω άποψη 6 11.8 11.8 29.4 

Συμφωνώ 23 45.1 45.1 74.5 

Συμφωνώ απόλυτα 13 25.5 25.5 100.0 

Total 

51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 12.2-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης  12 για την Πολιτική 

και Στρατηγική 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 4 7.8 7.8 7.8 

Διαφωνώ 11 21.6 21.6 29.4 

Δεν έχω άποψη 6 11.8 11.8 41.2 

Συμφωνώ 20 39.2 39.2 80.4 

Συμφωνώ απόλυτα 10 19.6 19.6 100.0 

Total 

51 100.0 100.0  
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Πίνακας 13.2-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης  13 για την Πολιτική 

και Στρατηγική  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνά απόλυτα 3 5.9 5.9 5.9 

Διαφωνώ 10 19.6 19.6 25.5 

Δεν έχω άποψη 8 15.7 15.7 41.2 

Συμφωνώ 23 45.1 45.1 86.3 

Συμφωνώ απόλυτα 7 13.7 13.7 100.0 

Total 

51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 14.2-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης  14 για την Πολιτική 

και Στρατηγική  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 3 5.9 5.9 5.9 

Διαφωνώ 18 35.3 35.3 41.2 

Δεν έχω άποψη 8 15.7 15.7 56.9 

Συμφωνώ 14 27.5 27.5 84.3 

Συμφωνώ απόλυτα 8 15.7 15.7 100.0 

Total 

51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 15.3-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 15 για το Ανθρώπινο 

Δυναμικό 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 2 3.9 3.9 3.9 

Διαφωνώ 7 13.7 13.7 17.6 

Δεν έχω άποψη 12 23.5 23.5 41.2 

Συμφωνώ 24 47.1 47.1 88.2 

Συμφωνώ απόλυτα 6 11.8 11.8 100.0 

Total 

51 100.0 100.0  
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Πίνακας 16.3-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης  16  για το Ανθρώπινο 

Δυναμικό 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 6 11.8 11.8 11.8 

Διαφωνώ 9 17.6 17.6 29.4 

Δεν έχω άποψη 6 11.8 11.8 41.2 

Συμφωνώ 21 41.2 41.2 82.4 

Συμφωνώ απόλυτα 9 17.6 17.6 100.0 

Total 

51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 17.3-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης  17  για το Ανθρώπινο 

Δυναμικό 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 2 3.9 3.9 3.9 

Διαφωνώ 10 19.6 19.6 23.5 

Δεν έχω άποψη 11 21.6 21.6 45.1 

Συμφωνώ 19 37.3 37.3 82.4 

Συμφωνώ απόλυτα 9 17.6 17.6 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 18.3-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 18 για το Ανθρώπινο 

Δυναμικό 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 2 3.9 3.9 3.9 

Διαφωνώ 5 9.8 9.8 13.7 

Δεν έχω άποψη 8 15.7 15.7 29.4 

Συμφωνώ 28 54.9 54.9 84.3 

Συμφωνώ απόλυτα 8 15.7 15.7 100.0 

Total 51 100.0 100.0  
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Πίνακας 19.3-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 19 για το Ανθρώπινο 

Δυναμικό 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 3 5.9 5.9 5.9 

Διαφωνώ 10 19.6 19.6 25.5 

Δεν έχω άποψη 7 13.7 13.7 39.2 

Συμφωνώ 20 39.2 39.2 78.4 

Συμφωνώ απόλυτα 11 21.6 21.6 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 20.3-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 20 για το Ανθρώπινο 

Δυναμικό 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 5 9.8 9.8 9.8 

Διαφωνώ 11 21.6 21.6 31.4 

Δεν έχω άποψη 12 23.5 23.5 54.9 

Συμφωνώ 17 33.3 33.3 88.2 

Συμφωνώ απόλυτα 6 11.8 11.8 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 21.4-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 21 για τους Πόρους και 

Συνεργασίες 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 2.0 2.0 2.0 

Διαφωνώ 2 3.9 3.9 5.9 

Δεν έχω άποψη 17 33.3 33.3 39.2 

Συμφωνώ 18 35.3 35.3 74.5 

Συμφωνώ απόλυτα 13 25.5 25.5 100.0 

Total 51 100.0 100.0  
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Πίνακας 22.4-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 22 για τους Πόρους και 

Συνεργασίες 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 2.0 2.0 2.0 

Διαφωνώ 1 2.0 2.0 3.9 

Δεν έχω άποψη 12 23.5 23.5 27.5 

Συμφωνώ 23 45.1 45.1 72.5 

Συμφωνώ απόλυτα 14 27.5 27.5 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 23.4-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 23 για τους Πόρους και 

Συνεργασίες 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν έχω άποψη 4 7.8 7.8 7.8 

Συμφωνώ 22 43.1 43.1 51.0 

Συμφωνώ απόλυτα 25 49.0 49.0 100.0 

Total 
51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 24.4-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 24 για τους Πόρους και 

Συνεργασίες 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 2 3.9 3.9 3.9 

Δεν έχω άποψη 1 2.0 2.0 5.9 

Συμφωνώ 26 51.0 51.0 56.9 

Συμφωνώ απόλυτα 22 43.1 43.1 100.0 

Total 
51 100.0 100.0  
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Πίνακας 25.4-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 25 για τους Πόρους και 

Συνεργασίες 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 2.0 2.0 2.0 

Διαφωνώ 1 2.0 2.0 3.9 

Δεν έχω άποψη 10 19.6 19.6 23.5 

Συμφωνώ 24 47.1 47.1 70.6 

Συμφωνώ απόλυτα 15 29.4 29.4 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 26.4-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 26 για τους Πόρους και 

Συνεργασίες 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 2.0 2.0 2.0 

Διαφωνώ 6 11.8 11.8 13.7 

Δεν έχω άποψη 8 15.7 15.7 29.4 

Συμφωνώ 23 45.1 45.1 74.5 

Συμφωνώ απόλυτα 13 25.5 25.5 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 27.5-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 27 για τις Διαδικασίες 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν έχω άποψη 2 3.9 3.9 3.9 

Συμφωνώ 30 58.8 58.8 62.7 

Συμφωνώ απόλυτα 19 37.3 37.3 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 28.5-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 28 για τις Διαδικασίες 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 2 3.9 3.9 3.9 

Διαφωνώ 3 5.9 5.9 9.8 

Δεν έχω άποψη 10 19.6 19.6 29.4 

Συμφωνώ 25 49.0 49.0 78.4 

Συμφωνώ απόλυτα 11 21.6 21.6 100.0 

Total 51 100.0 100.0  
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Πίνακας 29.5-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 29 για τις Διαδικασίες 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 1 2.0 2.0 2.0 

Δεν έχω άποψη 16 31.4 31.4 33.3 

Συμφωνώ 18 35.3 35.3 68.6 

Συμφωνώ απόλυτα 16 31.4 31.4 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 30.5-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 30 για τις Διαδικασίες 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 2.0 2.0 2.0 

Διαφωνώ 4 7.8 7.8 9.8 

Δεν έχω άποψη 8 15.7 15.7 25.5 

Συμφωνώ 21 41.2 41.2 66.7 

Συμφωνώ απόλυτα 17 33.3 33.3 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 31.5-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 31 για τις Διαδικασίες 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 2.0 2.0 2.0 

Διαφωνώ 2 3.9 3.9 5.9 

Δεν έχω άποψη 7 13.7 13.7 19.6 

Συμφωνώ 22 43.1 43.1 62.7 

Συμφωνώ απόλυτα 19 37.3 37.3 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 32.5-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 32 για τις Διαδικασίες 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 2.0 2.0 2.0 

Διαφωνώ 3 5.9 5.9 7.8 

Δεν έχω άποψη 4 7.8 7.8 15.7 

Συμφωνώ 29 56.9 56.9 72.5 

Συμφωνώ απόλυτα 14 27.5 27.5 100.0 

Total 
51 100.0 100.0  
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Πίνακας 33.6-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 33 για τα 

Αποτελέσματα Πελατών 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 2 3.9 3.9 3.9 

Διαφωνώ 4 7.8 7.8 11.8 

Δεν έχω άποψη 12 23.5 23.5 35.3 

Συμφωνώ 21 41.2 41.2 76.5 

Συμφωνώ απόλυτα 12 23.5 23.5 100.0 

Total 
51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 34.6-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 34 για τα 

Αποτελέσματα Πελατών 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 2.0 2.0 2.0 

Διαφωνώ 8 15.7 15.7 17.6 

Δεν έχω άποψη 15 29.4 29.4 47.1 

Συμφωνώ 17 33.3 33.3 80.4 

Συμφωνώ απόλυτα 10 19.6 19.6 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 35.6-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 35 για τα 

Αποτελέσματα Πελατών  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 3 5.9 5.9 5.9 

Διαφωνώ 3 5.9 5.9 11.8 

Δεν έχω άποψη 15 29.4 29.4 41.2 

Συμφωνώ 17 33.3 33.3 74.5 

Συμφωνώ απόλυτα 13 25.5 25.5 100.0 

Total 
51 100.0 100.0  
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Πίνακας 36.6-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 36 για τα 

Αποτελέσματα Πελατών 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 2 3.9 3.9 3.9 

Διαφωνώ 2 3.9 3.9 7.8 

Δεν έχω άποψη 26 51.0 51.0 58.8 

Συμφωνώ 11 21.6 21.6 80.4 

Συμφωνώ απόλυτα 10 19.6 19.6 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 37.7-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 37 για τα 

Αποτελέσματα Προσωπικού 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 3 5.9 5.9 5.9 

Διαφωνώ 16 31.4 31.4 37.3 

Δεν έχω άποψη 8 15.7 15.7 52.9 

Συμφωνώ 14 27.5 27.5 80.4 

Συμφωνώ απόλυτα 10 19.6 19.6 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 38.7-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 38 για τα Αποτελέσματα 

Προσωπικού 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 3 5.9 5.9 5.9 

Δεν έχω άποψη 19 37.3 37.3 43.1 

Συμφωνώ 20 39.2 39.2 82.4 

Συμφωνώ απόλυτα 9 17.6 17.6 100.0 

Total 
51 100.0 100.0  
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Πίνακας 39.7-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 39 για τα 

Αποτελέσματα Προσωπικού 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 2 3.9 3.9 3.9 

Διαφωνώ 15 29.4 29.4 33.3 

Δεν έχω άποψη 12 23.5 23.5 56.9 

Συμφωνώ 17 33.3 33.3 90.2 

Συμφωνώ απόλυτα 5 9.8 9.8 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 40.7-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 40 για τα 

Αποτελέσματα Προσωπικού 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 4 7.8 7.8 7.8 

Διαφωνώ 10 19.6 19.6 27.5 

Δεν έχω άποψη 25 49.0 49.0 76.5 

Συμφωνώ 6 11.8 11.8 88.2 

Συμφωνώ απόλυτα 6 11.8 11.8 100.0 

Total 
51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 41.7-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 41 για τα Αποτελέσματα 

Προσωπικού 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 2 3.9 3.9 3.9 

Διαφωνώ 9 17.6 17.6 21.6 

Δεν έχω άποψη 26 51.0 51.0 72.5 

Συμφωνώ 7 13.7 13.7 86.3 

Συμφωνώ απόλυτα 7 13.7 13.7 100.0 

Total 51 100.0 100.0  
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Πίνακας 42.8-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 42 για τα 

Αποτελέσματα Κοινωνικού Συνόλου 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 2 3.9 3.9 3.9 

Διαφωνώ 6 11.8 11.8 15.7 

Δεν έχω άποψη 28 54.9 54.9 70.6 

Συμφωνώ 9 17.6 17.6 88.2 

Συμφωνώ απόλυτα 6 11.8 11.8 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 43.8-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 43 για τα 

Αποτελέσματα Κοινωνικού Συνόλου 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 2.0 2.0 2.0 

Διαφωνώ 6 11.8 11.8 13.7 

Δεν έχω άποψη 34 66.7 66.7 80.4 

Συμφωνώ 3 5.9 5.9 86.3 

Συμφωνώ απόλυτα 7 13.7 13.7 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 44.8-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 44  για τα 

Αποτελέσματα Κοινωνικού Συνόλου 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 2 3.9 3.9 3.9 

Διαφωνώ 15 29.4 29.4 33.3 

Δεν έχω άποψη 20 39.2 39.2 72.5 

Συμφωνώ 6 11.8 11.8 84.3 

Συμφωνώ απόλυτα 8 15.7 15.7 100.0 

Total 51 100.0 100.0  
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Πίνακας 45.8-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης  45 για τα Αποτελέσματα 

Κοινωνικού Συνόλου 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 2.0 2.0 2.0 

Διαφωνώ 8 15.7 15.7 17.6 

Δεν έχω άποψη 30 58.8 58.8 76.5 

Συμφωνώ 7 13.7 13.7 90.2 

Συμφωνώ απόλυτα 5 9.8 9.8 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 46.8-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 46  για τα 

Αποτελέσματα Κοινωνικού Συνόλου 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 2 3.9 3.9 3.9 

Διαφωνώ απόλυτα 6 11.8 11.8 15.7 

Δεν έχω άποψη 33 64.7 64.7 80.4 

Συμφωνώ 2 3.9 3.9 84.3 

Συμφωνώ απόλυτα 8 15.7 15.7 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 47.9-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 47 για τα 

Επιχειρησιακά Αποτελέσματα 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 2.0 2.0 2.0 

Διαφωνώ 2 3.9 3.9 5.9 

Δεν έχω άποψη 13 25.5 25.5 31.4 

Συμφωνώ 17 33.3 33.3 64.7 

Συμφωνώ απόλυτα 18 35.3 35.3 100.0 

Total 51 100.0 100.0  
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Πίνακας 48.9-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 48 για τα για τα 

Επιχειρησιακά Αποτελέσματα 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν έχω άποψη 22 43.1 43.1 43.1 

Συμφωνώ 14 27.5 27.5 70.6 

Συμφωνώ απόλυτα 15 29.4 29.4 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

Πίνακας 49.8-Συχνότητες των απαντήσεων ερώτησης 49 για τα Επιχειρησιακά 

Αποτελέσματα  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν έχω άποψη 19 37.3 37.3 37.3 

Συμφωνώ 17 33.3 33.3 70.6 

Συμφωνώ απόλυτα 15 29.4 29.4 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

 

 


