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ΕΡΕΤΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 2019 ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΣΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΙΑ EFQM 

 
το πλαίςιο τθσ λιψθσ πιςτοποίθςθσ ςτο 2ο επίπεδο Αριςτείασ του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ Ποιότθτασ 

(ςφμφωνα με το διεκνϊσ αναγνωριςμζνο μοντζλο Επιχειρθματικισ Αριςτείασ του EFQM) το 

Πανεπιςτιμιο διεξιγαγε ζρευνα προςωπικοφ με ςκοπό να διερευνιςει τθν αντίλθψθ των εργαηομζνων 

του ιδρφματοσ ςε παράγοντεσ που ςχετίηονται με τθν εργαςιακι τουσ ικανοποίθςθ.  

H επιτροπι ςχεδιαςμοφ τθσ εν λόγω ζρευνασ ζκεςε ερωτιματα ςτο προςωπικό του Ιδρφματοσ ςχετικά 

με κζματα που άπτονται των παρακάτω γενικϊν περιοχϊν: ςτάςθ Διοίκθςθσ/προϊςταμζνων, 

προςωπικι και επαγγελματικι εξζλιξθ, οικονομικζσ και μθ οικονομικζσ αμοιβζσ και παροχζσ, εργαςιακό 

περιβάλλον, αντικείμενο εργαςίασ, ςυμμετοχι ςτθ λιψθ αποφάςεων, ςυναδελφικζσ ςχζςεισ. Επίςθσ, 

υπιρχε ερϊτθμα που αφοροφςε τθ ςυνολικι ικανοποίθςθ από τθν εργαςία. Αναλυτικά τα 

ερωτθματολόγια παρατίκενται ςτο Παράρτθμα. 

Με βάςθ τα κριτιρια Μοντζλου που αντιπροςωπεφουν τουσ άξονεσ ςφμφωνα με τουσ οποίουσ 

αξιολογείται θ πορεία ενόσ οργανιςμοφ προσ τθν αριςτεία, τα κριτιρια που αφοροφν το ανκρϊπινο 

δυναμικό είναι δφο. Ζνα από αυτά αφορά το ςφςτθμα διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ που 

ακολουκεί ζνασ οργανιςμόσ (βλζπε κάτω ςτο ςχιμα: άνκρωποι) και το άλλο αφορά τα αποτελζςματα 

δθλαδι τον αντίκτυπο που ζχουν οι πρακτικζσ ανκρϊπινου δυναμικοφ που εφαρμόηει ο οργανιςμόσ 

(βλζπε κάτω ςτο ςχιμα: Αποτελζςματα για τουσ Ανκρϊπουσ).  

 

Στήμα: Τα κριτήρια τοσ μοντέλοσ Επιτειρηματικής Αριστείας τοσ EFQM 

Πηγή: Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, 2013 

 

ε ότι αφορά το κριτιριο των ανκρϊπων που αναφζρεται ςτο ςφςτθμα Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ, κάκε οργανιςμόσ χρειάηεται να αξιοποιεί τισ ικανότθτεσ όλων των εργαηόμενων και να 

προωκεί τθ ςυνεχι ανάπτυξθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων τουσ, κακορίηοντασ τισ απαιτοφμενεσ 

επιδόςεισ των ατόμων, εμπλζκοντασ τουσ ςτο κακοριςμό ςτρατθγικισ, ϊςτε να επιτευχκοφν οι ςτόχοι 

του οργανιςμοφ. Οι άνκρωποι κα πρζπει να ανταμείβονται και να εργάηονται υπό ξεκάκαρουσ όρουσ 

ζχοντασ μία ςιγουριά για τθ μελλοντικι απαςχόλθςι τουσ και ζχοντασ εξαςφαλίςει ιςορροπία μεταξφ 

τθσ εργαςίασ και τθσ προςωπικισ ηωισ. Τπό όλουσ αυτοφσ τουσ όρουσ ενκαρρφνονται οι εργαηόμενοι 

να αποτελζςουν τουσ πρεςβευτζσ του οργανιςμοφ, διαδίδοντασ προσ τα ζξω τθν καλι εικόνα και φιμθ. 

 



 

ε επίπεδο αποτελεςμάτων για τουσ ανκρϊπουσ, ο οργανιςμόσ μετράει τισ αντιλιψεισ από τθν πλευρά 

του προςωπικοφ του, ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να κρίνει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ανάπτυξθσ, τθσ 

ςτρατθγικισ οργάνωςθσ προςωπικοφ, των υποςτθρικτικϊν πολιτικϊν και των διεργαςιϊν που 

εφαρμόηονται ςτον οργανιςμό. Οι δείκτεσ αποτελοφν εςωτερικά «ςτακμά» για τθν παρακολοφκθςθ, 

κατανόθςθ, πρόβλεψθ και βελτίωςθ τθσ επίδοςθσ ςε ςχζςθ με το προςωπικό και για τθ διερεφνθςθ του 

αντίκτυπου που ζχουν ςτθν αντίλθψθ του.   

Με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ που παρουςιάηονται παρακάτω, γίνεται ςαφζσ ότι το ΟΠΑ 

διατθρεί υψθλό ποςοςτό ικανοποίθςθσ Προςωπικοφ, τόςο ςε ςυνολικό επίπεδο όςο και ςτουσ 

περιςςότερουσ επιμζρουσ παράγοντεσ του Ερωτθματολογίου.  

Σο ερωτθματολόγιο απαντικθκε από 97 μζλθ του διδακτικοφ προςωπικοφ (ΔΕΠ, Λοιπό διδακτικό 

προςωπικό (ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, Επιςτθμονικοί υνεργάτεσ) και ΕΣΕΠ)  και 100 μζλθ Διοικθτικοφ Προςωπικοφ.  

ε επίπεδο διδαςκόντων το ποςοςτό ανταπόκριςησ ήταν 44% μεταξφ των οποίων 67 άντρεσ και 30 

γυναίκεσ, ενώ ςε επίπεδο μελών διοικητικοφ προςωπικοφ το ποςοςτό ανταπόκριςησ ήταν 38% εκ 

των οποίων οι 26 ήταν άντρεσ και 74 οι γυναίκεσ. Από το ςφνολο των 197 απαντιςεων, οι 187 

υποβλικθκαν θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ On Line Survey του πανεπιςτθμίου και τα 10 μζςω 

ζντυπου ερωτθματολογίου, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, που κατατζκθκε ςτθ γραμματοκυρίδα τθσ 

Διεφκυνςθσ Προςωπικοφ. Η περίοδοσ διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ ιταν θ 2-20 επτεμβρίου 2019. 

Η βαςικι εικόνα που παρουςιάηεται βάςει των ςχετικϊν αποτελεςμάτων, όπωσ φαίνεται και 

παρακάτω, είναι ότι οι εργαηόμενοι του ΟΠΑ ζχουν ςχετικά υψθλό βακμό ςυνολικισ ικανοποίθςθσ από 

τθν εργαςία τουσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, για το διοικθτικό προςωπικό, οι περιοχζσ μεγαλφτερθσ 

ικανοποίθςθσ αφοροφν τισ ςυναδελφικζσ ςχζςεισ, τθ ςτάςθ και υποςτιριξθ των προϊςταμζνων τουσ και 

το ενδιαφζρον αντικείμενο τθσ εργαςίασ τουσ. Για το διδακτικό προςωπικό, οι παράγοντεσ μεγαλφτερθσ 

ικανοποίθςθσ είναι το αντικείμενο του ζργου και θ ςτακερότθτα που παρζχει θ εργαςία. Ο παράγοντασ 

με τον μικρότερο βακμό ικανοποίθςθσ και για τισ δφο ομάδεσ προςωπικοφ είναι θ αμοιβι. το ςθμείο 

αυτό είναι ςθμαντικό να ειπωκεί ότι ςτον παράγοντα αυτό δεν είναι εφκολο να παρζμβει το 

Πανεπιςτιμιο κακϊσ οι αποδοχζσ του προςωπικοφ του ΟΠΑ δεν αποφαςίηονται από το Κδρυμα, αλλά 

αφοροφν αποφάςεισ που ςυνδζονται με τον κρατικό μθχανιςμό. Εκτόσ από τθν οικονομικι αμοιβι, οι 

εργαηόμενοι ςτο ΟΠΑ δείχνουν ςχετικά χαμθλι ικανοποίθςθ και ςε άλλουσ παράγοντεσ που ςυνκζτουν 

τισ μθ οικονομικζσ ανταμοιβζσ, όπωσ οι παροχζσ, θ επιβράβευςθ και οι ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ και 

εξζλιξθσ. Ειδικά για τα μζλθ του διοικθτικοφ προςωπικοφ, και θ ιςότιμθ μεταχείριςθ αποτελεί 

παράγοντα χαμθλισ ικανοποίθςθσ. Η κατθγορία αυτι των παραγόντων που αφοροφν τισ μθ 

οικονομικζσ ανταμοιβζσ είναι μια περιοχι που προςφζρεται για βελτιωτικζσ κινιςεισ από τθν πλευρά 

του Ιδρφματοσ, κακϊσ αυτό μπορεί να αξιοποιιςει περιςςότερο και να επικοινωνιςει πιο 

αποτελεςματικά κάποια από τα προγράμματα που ιδθ προςφζρει, όπωσ το πρόγραμμα διεκνοφσ 

κινθτικότθτασ Erasmus+, διάφορα προγράμματα χρθματοδότθςθσ ζρευνασ, χρθματοδότθςθ ταξιδιϊν 

για ςυνζδρια, καλοκαιρινι απαςχόλθςθ τζκνων, ςίτιςθ, και άλλα.  

Παρακάτω λοιπόν παρουςιάηονται τα αποτελζςματα και ςτισ δφο κατθγορίεσ προςωπικοφ του ΟΠΑ 

δθλαδι του ακαδθμαϊκοφ και διοικθτικοφ προςωπικοφ για τθν περίοδο 2019. το παράρτθμα 

παρουςιάηονται και τα δφο ερωτθματολόγια που ςυμπλιρωςαν οι ςυμμετζχοντεσ.  
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