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Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης :  

Πιλοτική Εφαρμογή στην Κεντρική Βιβλιοθήκη  

 του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

 

Η ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών της Εκπαιδευτικής και 

Ερευνητικής Κοινότητας αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και 

βασικό σκοπό ύπαρξης και αποστολής μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης. 

Στα πλαίσια του αναβαθμισμένου ρόλου της Μονάδας Ολικής Ποιότητας 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β.), η οποία μετονομάστηκε σε 

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

(ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.), περιλαμβάνεται η υποστήριξη της εφαρμογής του 

Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην αξιολόγηση των Ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ως πρώτο βήμα πρακτικής εφαρμογής και 

ελέγχου των σχετικών διαδικασιών προγραμματίσαμε την πιλοτική 

εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) σε δύο 

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της χώρας: τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων και στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου που διέθετε τα αναγκαία στοιχεία εφαρμογής της σχετικής 

μεθοδολογίας.  

Ήδη από το 2013 η ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. έχει προσαρμόσει το 

Ερωτηματολόγιο του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στα χαρακτηριστικά 

των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Για το λόγο αυτό συνέταξε 

Οδηγό ο οποίος παρουσιάζει αναλυτικά το Κ.Π.Α. με το σύνολο των 

Κριτηρίων, Υποκριτηρίων και των ερωτήσεών του.  

Ο Οδηγός αυτός είναι αναρτημένος και δημόσια προσβάσιμος στην 

ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση :  

http://www.mopab.gr/publications/mopab_caf.pdf 

http://www.mopab.gr/publications/mopab_caf.pdf
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Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού για τη δημιουργία από την 

Ανάδοχο Εταιρεία «Νέστωρ Συμβουλευτική Α.Ε.-MINDWARE» μιας 

Κεντρικής υποδομής Επιχειρηματικής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και 

Υπηρεσίες Πληροφόρησης δημιουργήθηκε Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο 

έχοντας ως βάση τον παραπάνω Οδηγό της ΜΟΠΑΒ και Βάση 

Δεδομένων, η οποία επιτρέπει την απευθείας επεξεργασία και ανάλυση 

των δεδομένων καθώς και την άμεση εξαγωγή των σχετικών 

αποτελεσμάτων.  

Στις υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρείας περιλαμβάνονταν η 

υποστήριξη στην πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου σε δύο Ακαδημαϊκές 

Βιβλιοθήκες της χώρας.  

Μεταξύ των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που επελέγησαν για την 

πιλοτική εφαρμογή ήταν η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου.  

Η παρούσα Έκθεση Αυτοαξιολόγησης καταγράφει τα αποτελέσματα 

της πιλοτικής εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην 

Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τη 

διαδικασία πρόσβασης, συμπλήρωσης και επεξεργασίας του σχετικού  

ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με την εφαρμογή που ανέπτυξε η 

ανάδοχος εταιρεία. 

 

Δρ. Γιώργος Κ. Ζάχος 

Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης  

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Υπεύθυνος ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. 
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Εισαγωγή - Αξιολόγηση στις Βιβλιοθήκες 

Η Αξιολόγηση αποτελεί μέρος της διαδικασίας αλλαγής και της 

επιδίωξης μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης να λειτουργεί αποτελεσματικά 

έχοντας στο επίκεντρο την ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών των 

χρηστών της.  

Η Αξιολόγηση μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης μπορεί να αφορά 

την Εσωτερική της λειτουργία, δηλαδή τη Διοίκηση, τις Διαδικασίες, τη 

σχέση μεταξύ  κόστους – οφέλους των λειτουργιών που εφαρμόζονται, το 

βαθμό ικανοποίησης των χρηστών της από τις συλλογές, υπηρεσίες, 

υποδομές που διαθέτει κ.α.  

 

Common Assessment Framework (CAF) 

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης - Common Assessment Framework 

(CAF) αποτελεί ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Μοντέλο 

Αυτοαξιολόγησης των δημοσίων οργανισμών. Διαμορφώθηκε από την 

Ομάδα Καινοτόμων Δημοσίων Υπηρεσιών (Innovation Public Services 

Group), που λειτουργεί στα πλαίσια της Ε.E. στην οποία ομάδα 

συμμετέχει ενεργά και η χώρα μας.  

Το ΚΠΑ αποτελεί ένα πρώτο εγχείρημα λήψης μεταρρυθμιστικών 

μέτρων στα πλαίσια της υποχρέωσης της Ελλάδας για την εκπλήρωση 

κριτηρίων «διοικητικής σύγκλισης», που θα ισχύσουν για όλα τα κράτη-

μέλη της Ε.Ε.  

 

Στόχοι του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης 

Το Κ.Π.Α. αποτελεί ένα απλό, οικονομικό και εύχρηστο εργαλείο 

που μπορεί να βοηθήσει κάθε φορέα να χρησιμοποιήσει τις τεχνικές 

διοίκησης της ολικής ποιότητας, ώστε να βελτιώσει τις επιδόσεις του.  
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Οι βασικοί στόχοι του συνοψίζονται στα ακόλουθα τέσσερα σημεία : 

1. Εισαγωγή των Αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και εν 

συνεχεία δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κύκλου Ποιότητας 

αποτελούμενου από τον Προγραμματισμό, την Εκτέλεση, τον Έλεγχο και 

την Ανάδραση 

2. Διευκόλυνση της αυτοαξιολόγησης, ώστε να αποτυπωθεί επαρκώς 

η υφιστάμενη κατάσταση και να σχεδιαστούν δράσεις βελτίωσης 

 3. Σύνδεση μεταξύ των διαφορετικών μοντέλων που 

χρησιμοποιούνται στη διοίκηση ποιότητας 

4. Διευκόλυνση της συγκριτικής μάθησης μεταξύ των οργανώσεων 

του δημοσίου τομέα. 

 

Δομή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (CAF) 

Οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα του Κοινού Πλαισίου 

Αξιολόγησης για τις Δημόσιες Υπηρεσίες αποτυπώνονται στο 

Σχεδιάγραμμα 1 :  

Σχεδιάγραμμα 1 : 
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Το παραπάνω Σχεδιάγραμμα περιλαμβάνει τα εννέα (9) Κριτήρια 

αξιολόγησης : 

1. Ηγεσία 

2. Στρατηγική και προγραμματισμός 

3. Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 

4. Εξωτερικές συνεργασίες και πόροι 

5. Διοίκηση διαδικασιών και αλλαγών 

6. Αποτελέσματα προσανατολισμένα προς το χρήστη 

7. Αποτελέσματα για το ανθρώπινο δυναμικό 

8. Αποτελέσματα σχετικά με την κοινωνία 

9. Κύρια αποτελέσματα 

Τα πέντε πρώτα Κριτήρια αφορούν στις απαραίτητες προϋποθέσεις 

της αποτελεσματικής - αποδοτικής λειτουργίας μιας Βιβλιοθήκης, ενώ τα 

τελευταία τέσσερα στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 

δραστηριότητας μιας Βιβλιοθήκης. 

Το ΚΠΑ είναι ένα γενικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί 

σε κάθε Βιβλιοθήκη δίχως, όμως, να τροποποιούνται τα 9 Κριτήρια, τα 

28 Υποκριτήρια και το σύστημα βαθμολογίας. Η Αυτοαξιολόγηση 

συνεπάγεται το ότι δεν υπάρχουν εξωτερικοί αξιολογητές αλλά το ότι η 

Βιβλιοθήκη αξιολογείται από το ίδιο το Προσωπικό της. 

 

Πιλοτική Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην 

Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Με βάση τα παραπάνω και σε συνεννόηση με την Ανάδοχο Εταιρεία 

που ανέλαβε την πιλοτική εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης 

αποφασίστηκε η πραγματοποίησή της στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση του προσωπικού 

της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στις 27-03-2015 σε Εργαστήριο 
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Πληροφορικής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. 

Η διαδικασία περιλάμβανε τα παρακάτω βήματα: 

1. Η Διευθύντρια της Κεντρικής Βιβλιοθήκης κα. Σταυρούλα Κουρή ήρθε 

σε συνεννόηση με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης και το πληροφόρησε 

για τον τρόπο πραγματοποίησης της πιλοτικής Αυτοαξιολόγησης. 

2. Σύμφωνα με τη δεύτερη φάση της διαδικασίας του Κ.Π.Α. πρέπει να 

συγκροτηθεί μια Ομάδα Αυτοαξιολόγησης που θα αντιπροσωπεύει 

κατά το δυνατόν όλους του τομείς της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Μετά 

από παρότρυνση του κ. Ζάχου, αποφασίστηκε η ομάδα να αποτελείται 

από τους περισσότερους υπαλλήλους της. Έτσι, στη ομάδα 

συμμετείχαν 16 υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης και η Διευθύντρια. 

3. Ακολούθησε η επιμόρφωση όσων συμμετείχαν στην Αυτοαξιολόγηση. 

Η Ανάδοχος Εταιρεία με την παρουσία των στελεχών της κ. Γιώργου 

Στόγια και κ. Γιάννη Ζάραγγα καθώς και του Διευθυντή της 

Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γεώργιου Ζάχου 

ενημέρωσε το προσωπικό πάνω στις αρχές της Διασφάλισης Ολικής 

Ποιότητας και στην Αυτοαξιολόγηση βάσει του Κ.Π.Α. Καθοριστική 

ήταν η συμβολή του Ειδικού Πληροφορικής κ. Σάββα Δημητριάδη, ο 

οποίος χειριζόταν τη Βάση Δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της 

Αυτοαξιολόγηση. Επεξηγήθηκαν οι σκοποί και η φύση της 

διαδικασίας, η δομή του μοντέλου, ο τρόπος βαθμολόγησης καθώς και 

το περιεχόμενο των Κριτηρίων και Υποκριτηρίων. Επιπρόσθετα, 

πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της ηλεκτρονικής εφαρμογής και της 

Βάσης Δεδομένων, μέσω των οποίων η ομάδα Αυτοαξιολόγησης της 

Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης συνδέεται στην παραπάνω Βάση 

Δεδομένων και συμπληρώνει τα Ηλεκτρονικά Ερωτηματολόγια του 

Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης αντί για έντυπα. Τέλος, έγινε περιγραφή 

της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των δεδομένων και του αντίστοιχου 

τρόπου βαθμολόγησης, που επιτρέπει την άμεση εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων, τη συνακόλουθη ενημέρωση του προσωπικού και την 
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χωρίς καμία καθυστέρηση έναρξη της συζήτησης για τα προτεινόμενα 

μέτρα βελτίωσης. 

4. Στη συνέχεια, οι υπάλληλοι της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ 

(Ομάδα Αυτοαξιολόγησης) συνδέθηκαν στη Βάση Δεδομένων της 

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. μέσω Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ξεκίνησαν τη 

συμπλήρωση του Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου του Κ.Π.Α.  Για τη 

διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης επιλέχθηκε τα μέλη του προσωπικού 

να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο με βάση την εμπειρία τους και 

τη γενικότερη πληροφόρησή τους για το διαθέσιμο αποδεικτικό υλικό 

χωρίς τη χρήση εγγράφων. Οι απόψεις που κατέγραψαν βασίστηκαν 

στη δική τους γνώση και εμπειρία από την εργασία τους στη 

Βιβλιοθήκη, χωρίς να σημειώνουν τα αποδεικτικά στοιχεία τόσο για τα 

δυνατά, όσο και για σημεία εκείνα που απαιτούν βελτίωση. Κατόπιν, 

τα μέλη βαθμολόγησαν κάθε Υποκριτήριο σύμφωνα με τον τρόπο 

βαθμολόγησης που τους αναλύθηκε. Μάλιστα, για τη διευκόλυνσή 

τους η Ανάδοχος Εταιρεία μοίρασε έντυπο με οδηγίες για τον τρόπο 

βαθμολόγησης των Κριτηρίων. 

5. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

Επισημάνθηκαν τόσο τα δυνατά σημεία όσο και τα σημεία βελτίωσης. 

Ακολούθησε σύντομη συζήτηση όπου το προσωπικό κλήθηκε να 

προτείνει μέτρα βελτίωσης των τομέων που παρουσίασαν χαμηλότερη 

βαθμολογία. 

Η παρούσα έκθεση Αυτοαξιολόγησης καταγράφει τα συμπεράσματα 

που προέκυψαν από την πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου. Παρουσιάζει 

τη βαθμολογία των κριτηρίων και Υποκριτηρίων, τα Δυνατά Σημεία και 

τα Σημεία Βελτίωσης καθώς και τις τάσεις που ακολούθησαν οι 

απαντήσεις του προσωπικού σε κάθε Υποκριτήριο. Τέλος, στο 

Παράρτημα που βρίσκεται στο τέλος της Έκθεσης παρατίθενται 

αναλυτικοί Πίνακες με το σύνολο των Κριτηρίων – Υποκριτηρίων και των 

Ερωτήσεων με τις βαθμολογίες που έδωσε το προσωπικό. 
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Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίων και Υποκριτηρίων  

Η βαθμολόγηση των Κριτηρίων του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης 

που έγινε μέσω της εφαρμογής που αναπτύχθηκε από την Ανάδοχο 

Εταιρεία παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα που βρίσκεται στο 

δεύτερο μέρος της παρούσας Έκθεσης.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παραρτήματος και τη μελέτη της 

Συνολικής Βαθμολογίας των Κριτηρίων γίνεται φανερό πώς την 

υψηλότερη βαθμολογία (30) έχει συγκεντρώσει το Κριτήριο 1, που αφορά 

στην «Ηγεσία». Ακολουθεί το Κριτήριο 7 - «Αποτελέσματα για το 

Ανθρώπινο Δυναμικό» - με βαθμολογία 25.    

Οι χαμηλότερες συνολικές βαθμολογίες εντοπίζονται στο Κριτήριο 

2, που αξιολογεί τη «Στρατηγική και τον Προγραμματισμό» της 

Βιβλιοθήκης με βαθμολογία 17, και στα Κριτήρια 8 και 9, που 

αναφέρονται στα «Αποτελέσματα σχετικά με την κοινωνία» και στα «Κύρια 

αποτελέσματα» αντίστοιχα με βαθμολογία 19. 

Οι συνολικές βαθμολογίες των υπόλοιπων Κριτηρίων κινούνται 

μεταξύ του 20 και του 22 φανερώνοντας μια αρμονική κατανομή στις 

απαντήσεις των υπαλλήλων της υπηρεσίας. 

Σημειώνεται ότι ο Μέσος ρος Βαθμολογίας όλων των Κριτηρίων 

είναι 21,55. 

Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται στο Γράφημα με τη Συνολική 

Βαθμολογία των Κριτηρίων που ακολουθεί : 
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12 
 

Αναφορικά με τη Συνολική Βαθμολογία των Υποκριτηρίων γίνεται 

φανερό πως την υψηλότερη βαθμολογία (34) έχει συγκεντρώσει το 

Υποκριτήριο 1.3, που αφορά στο τι κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για 

να υποκινήσει και υποστηρίξει τους υπαλλήλους της και να δράσει ως 

πρότυπο ρόλου. Ακολουθεί το Υποκριτήριο 4.5 που εξετάζει πως 

διαχειρίζεται η Βιβλιοθήκη την Τεχνολογία με βαθμολογία 31. Υψηλές 

είναι και οι βαθμολογίες των Υποκριτηρίων 1.2 (29) και 1.1 (28). 

Η χαμηλότερη Συνολική Βαθμολογία εντοπίζεται στο Υποκριτήριο 

4.3, που αξιολογεί το πώς η Βιβλιοθήκη διαχειρίζεται τα οικονομικά με 

βαθμολογία 13. Ακολουθούν το Υποκριτήριο 6.2, που αναφέρεται στους 

«Δείκτες που αφορούν μετρήσεις για τους χρήστες» με βαθμολογία 14, το  

Υποκριτήριο 2.4, που εξετάζει το τι κάνει η Βιβλιοθήκη για να 

«σχεδιάσει, εφαρμόσει και επικαιροποιήσει το πρόγραμμα για τον 

εκσυγχρονισμό και την καινοτομία» (βαθμολογία 15) και τα Υποκριτήρια 

2.1 και 2.2, που αφορούν στο τι κάνει η Βιβλιοθήκη για να «συλλέξει 

πληροφορίες που σχετίζονται με τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες 

των εμπλεκομένων» και να «αναπτύξει, αναθεωρήσει και επικαιροποιήσει 

τη στρατηγική και τον προγραμματισμό λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 

των εμπλεκομένων και τους διαθέσιμους πόρους» με βαθμολογία 16. 

Οι συνολικές βαθμολογίες των υπόλοιπων Υποκριτηρίων κινούνται 

μεταξύ του 17 και του 27 φανερώνοντας μια αρμονική κατανομή στις 

απαντήσεις των υπαλλήλων της υπηρεσίας. 

Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται στο Γράφημα με τη Συνολική 

Βαθμολογία των Υποκριτηρίων που ακολουθεί : 
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Κατανομή των απαντήσεων ανά Κριτήριο 

Χρήσιμη είναι η εξέταση των απαντήσεων των υπαλλήλων ανά 

Κριτήριο, καθώς παρέχει μια σαφέστερη εικόνα για τον τρόπο με τον 

οποίο αξιολογούν τη Βιβλιοθήκη. 

Αναφορικά με την κατανομή των απαντήσεων στο Κριτήριο 1, οι 

υπάλληλοι της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου επέλεξαν περισσότερο τη βαθμολογία 20 (155 φορές), ενώ 

ακολούθησε η βαθμολογία 40 (137 φορές) και η βαθμολογία 0 (86 

φορές). 

Και στο Κριτήριο 2 οι υπάλληλοι επέλεξαν περισσότερο τη 

βαθμολογία 20 (138 φορές) κι ακολούθησαν οι βαθμολογίες 0 και 40 

από 81 και 39 φορές αντίστοιχα. 

Στο Κριτήριο 3 η βαθμολογία 20 επιλέχθηκε 147 φορές, 93 φορές 

το 0 και 52 φορές το 60. 

206 φορές επιλέχθηκε το 20 στο Κριτήριο 4, 175 φορές το 0 και 

118 το 40.  

Η βαθμολογία 20 ξεχωρίζει και στα επόμενα Κριτήρια. Στο 5 φτάνει 

τις 140 φορές, ενώ ακολουθεί με 84 το 40 και με 76 το 0. 

Στο Κριτήριο 6 το 20 επιλέχθηκε 107 φορές και τα 40 και 0 από 64 

και 54 φορές αντίστοιχα. 

Και στο Κριτήριο 7 οι υπάλληλοι επέλεξαν περισσότερο το 20 (231 

φορές) κι έπειτα το 40 (147) και το 0 (73). 

Από 103 φορές επελέγησαν τα 20 και 0 στο Κριτήριο 8 και 63 το 

40. 

Στο τελευταίο Κριτήριο 154 φορές διάλεξε το προσωπικό τη 

βαθμολογία 20 και από 58 και 56 τα 0 και 40 αντίστοιχα. 

Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται στα Γραφήματα με την 

Κατανομή των απαντήσεων ανά Κριτήριο που ακολουθούν :  
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Δυνατά Σημεία 

Τα δυνατά σημεία αφορούν σε εκείνους του τομείς, τους οποίους το 

προσωπικό της Βιβλιοθήκης αξιολογεί ως καλύτερους. Εστιάζοντας στις 

10 ερωτήσεις που έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία διαπιστώνεται ότι 4 

από αυτές ανήκουν στο Κριτήριο 1, από 2 στα Κριτήρια 4 και 5, ενώ 1 

ερώτηση προέρχεται από τα Κριτήρια 7 και 8.  

Την υψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσε η ερώτηση Q818 που 

αφορά στο «βαθμό που η Βιβλιοθήκη έχει δράσεις για τη διαχείριση των 

πόρων της και για την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. ανακύκλωση);» 

κι έλαβε 53 βαθμούς. Ακολουθεί η ερώτηση Q713 που εξετάζει «σε ποιο 

βαθμό το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης διευκολύνει την 

ικανοποίηση των προσωπικών και οικογενειακών αναγκών των 

υπαλλήλων» και η Q514 που αξιολογεί αν «είναι εύκολα προσβάσιμες 

στο κοινό οι παρεχόμενες υπηρεσίες (π.χ. διάθεση μέσω του διαδικτύου, 

διευρυμένο ωράριο κτλ)». Οι ερωτήσεις Q117 και Q428 που αναφέρονται 

στο βαθμό «ενημέρωσης του προσωπικού για σημαντικά θέματα που 

απασχολούν τη Βιβλιοθήκη» και στο «βαθμό επικοινωνίας της 

Βιβλιοθήκης με τους εμπλεκόμενους στη λειτουργία της με τη χρήση 

σύγχρονων τεχνολογιών; (π.χ. διαδίκτυο, ασύρματα δίκτυα, εσωτερικό 

δίκτυο κτλ) έλαβαν βαθμολογία 44. 

Δύο ερωτήσεις συγκέντρωσαν βαθμολογία 42. Η Q122 αξιολογεί το 

«βαθμό επάρκειας με τον οποίο αντιμετωπίζονται από την ηγεσία οι 

ατομικές ανάγκες των υπαλλήλων». Η Q515 αναφέρεται στο «βαθμό 

χρήσης ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας της Βιβλιοθήκης με τους 

χρήστες που συναλλάσσονται με αυτήν». 

Τέλος, την πρώτη δεκάδα των ερωτήσεων με την πιο υψηλή 

βαθμολογία συμπληρώνουν τρεις ερωτήσεις με βαθμολογία 41, 40 και 

39 αντίστοιχα. Η Q111 αξιολογεί «σε ποιο βαθμό η δραστηριότητα της 

Βιβλιοθήκης είναι προσανατολισμένη στο να ικανοποιεί τις προσδοκίες 

και τις ανάγκες όσων εξυπηρετούνται από αυτήν». Η Q430 αναφέρεται σε 

ποιο «βαθμό η τοποθεσία που βρίσκεται το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η 
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Βιβλιοθήκη διευκολύνει την πρόσβαση των υπαλλήλων της αλλά και 

όσων έρχονται σε επαφή με αυτή», ενώ η Q116 εξετάζει «σε ποιο βαθμό 

είναι εύκολα προσβάσιμες στο κοινό οι παρεχόμενες υπηρεσίες (π.χ. 

διάθεση μέσω του διαδικτύου, διευρυμένο ωράριο κτλ)». 

Τα παραπάνω αποτυπώνονται στον Πίνακα και το Γράφημα που 

ακολουθούν :  
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Δυνατά Σημεία 
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Σημεία Βελτίωσης 

Τα σημεία βελτίωσης αφορούν σε εκείνους του τομείς, τους οποίους 

το προσωπικό της Βιβλιοθήκης θεωρεί ότι απαιτούν μεγαλύτερη 

βελτίωση. Εστιάζοντας στις 10 ερωτήσεις που έλαβαν τη χαμηλότερη 

βαθμολογία διαπιστώνεται ότι από 3 ανήκουν στα Κριτήρια 4 και 8, ενώ 

από 1 ερώτηση στα Κριτήρια 3, 6, 7 και 9.  

Τη χαμηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσε η ερώτηση Q810 που 

αφορά στο «βαθμό ικανοποίησης από την συμβολή της Βιβλιοθήκης στα 

πολιτιστικά δρώμενα της τοπικής κοινωνίας» κι έλαβε βαθμολογία 2. 

Ακολουθούν τρεις ερωτήσεις που έλαβαν βαθμολογία 5. Πρόκειται για 

την ερώτηση Q404 που αξιολογεί το «εάν δημιουργούνται οι κατάλληλες 

συνθήκες για την ανταλλαγή υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης με 

υπαλλήλους άλλων Βιβλιοθηκών ή υπηρεσιών που αποτελούν τους 

βασικούς συνεργάτες της και, αν ναι, κατά πόσο αυτή η διαδικασία 

κρίνεται αποτελεσματική», την Q611 που σχετίζεται με το αν 

«δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την ανταλλαγή υπαλλήλων 

της Βιβλιοθήκης με υπαλλήλους άλλων Βιβλιοθηκών ή υπηρεσιών που 

αποτελούν τους βασικούς συνεργάτες της και, αν ναι, κατά πόσο αυτή η 

διαδικασία κρίνεται αποτελεσματική» και η Q813 που αφορά στην 

«ικανοποίηση από την κάλυψη των θεμάτων της Βιβλιοθήκης από τα 

Μ.Μ.Ε.» 

Δύο ερωτήσεις συγκέντρωσαν βαθμολογία 6. Η Q416 αξιολογεί «σε 

ποιο βαθμό οι αποφάσεις που ενέχουν κόστος αναλύονται στη λογική 

κόστους-οφέλους». Η Q915 αναφέρεται στο «βαθμό που η Βιβλιοθήκη 

βασίζεται για την λειτουργία της σε ίδια έσοδα και πηγές 

χρηματοδότησης από την κοστολόγηση των παρεχόμενων από αυτήν 

υπηρεσιών».  

Οι επόμενες τρεις ερωτήσεις έλαβαν βαθμολογία 7. Η Q415 εξετάζει 

«σε ποιο βαθμό η οικονομική διαχείριση είναι αποκεντρωμένη στις καθ' 

ύλην οργανικές μονάδες της Βιβλιοθήκης με παράλληλο κεντρικά 

επιτηρούμενο έλεγχο των δαπανών». Η Q727 αφορά «σε ποιο βαθμό η 
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απόδοση του προσωπικού μετριέται με τη χρήση δεικτών;» Η Q809 

αξιολογεί «σε ποιο βαθμό είναι ικανοποιητική τη δημοσιογραφική 

κάλυψη των δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης από τα Μ.Μ. Ε.» 

Τέλος, την πρώτη δεκάδα των ερωτήσεων με την πιο χαμηλή 

βαθμολογία συμπληρώνει η Q305 (βαθμολογία 8) που αξιολογεί «σε ποιο 

βαθμό τα κριτήρια για την πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και 

για τις ανταμοιβές, προαγωγές κτλ. εξασφαλίζουν ίση και δίκαιη 

αντιμετώπιση».   

Τα παραπάνω αποτυπώνονται στον Πίνακα και το Γράφημα που 

ακολουθούν :  
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Σημεία Βελτίωσης 
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Κριτήρια και Υποκριτήρια Αναλυτικά 

Εξετάζοντας αναλυτικά τα επιμέρους Κριτήρια και Υποκριτήρια 

μπορούμε να κάνουμε λεπτομερέστερες παρατηρήσεις για το κάθε ένα. 

Κριτήριο 1 - Ηγεσία 

Το Κριτήριο 1, το οποίο αφορά στην Ηγεσία, αποτελείται από 4 

Υποκριτήρια.  

Στο Υποκριτήριο 1.1 οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης καλούνται να 

μελετήσουν τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το τι κάνει η ηγεσία της 

Βιβλιοθήκης για να δώσει μια σαφή κατεύθυνση στη Βιβλιοθήκη 

αναπτύσσοντας την αποστολή, το όραμα και τις αξίες της. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό (36,27%) έλαβε η βαθμολογία 20, ενώ ακολούθησε το 40 με 

25,49%. Οι βαθμολογίες 0 και 60 πήραν από 20,59% και 15,69% 

αντίστοιχα. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 28. 

Υποκριτήριο 1.1 
  Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 

0 21 20,59% 

20 37 36,27% 

40 26 25,49% 

60 16 15,69% 

80 2 1,96% 

100 0 0,00% 

X 0 0,00% 

 
102 100,00% 

 

Στο Υποκριτήριο 1.2 οι υπάλληλοι καλούνται να αξιολογήσουν το τι 

κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να αναπτύξει και εφαρμόσει ένα 

σύστημα διοίκησης της Βιβλιοθήκης που αποσκοπεί στην απόδοση και 

την αλλαγή. Ποσοστό 36,03% έλαβε η βαθμολογία 40, ενώ ακολούθησε 

η βαθμολογία 20 με 28,68% και το 0 με 19,12%. Ποσοστό 11,76% πήρε 

το 60. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 29. 

 

 



27 
 

Υποκριτήριο 1.2 
  Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 

0 26 19,12% 

20 39 28,68% 

40 49 36,03% 

60 16 11,76% 

80 2 1,47% 

100 1 0,74% 

X 3 2,21% 

 
136 100,00% 

 

Στο Υποκριτήριο 1.3 οι υπάλληλοι καλούνται να εκτιμήσουν το τι 

κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να Υποκινήσει και υποστηρίξει τους 

υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης και να δράσει ως πρότυπο ρόλου. Κι εδώ 

οι υπάλληλοι επέλεξαν περισσότερο τη βαθμολογία 20 (34,56%) κι 

έπειτα το 40 (31,62%) και τα 60 (16,18%) και 0 (11,76%). Η συνολική 

βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 34. 

Υποκριτήριο 1.3 
  Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 

0 16 11,76% 

20 47 34,56% 

40 43 31,62% 

60 22 16,18% 

80 5 3,68% 

100 3 2,21% 

X 0 0,00% 

 
136 100,00% 

 

 Στο Υποκριτήριο 1.4 οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης εξετάζουν τι 

κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης, για να διαχειρίζεται τις σχέσεις με τις 

επιβλέπουσες αρχές και τους άλλους εμπλεκόμενους, ώστε να 

εξασφαλιστούν οι κοινές ευθύνες. Οι βαθμολογίες 20 (37,25%), 0 

(27,06%), 40 (22,35%) και 60 (9,41%) ξεχώρισαν σε αυτό το 

Υποκριτήριο. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 24. 
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Υποκριτήριο 1.4 
  Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 

0 23 27,06% 

20 32 37,65% 

40 19 22,35% 

60 8 9,41% 

80 2 2,35% 

100 0 0,00% 

X 1 1,18% 

 
85 100,00% 

 

Αναφορικά με τη συνολική κατανομή των απαντήσεων του 

Κριτηρίου 1, ποσοστό 34% έλαβε η βαθμολογία 20, 30% το 40, 19% το 

0, 14% το 60 και 2% το 80. 

Η κατανομή των βαθμολογιών για το Κριτήριο 1 αποτυπώνεται στην 

πίτα που ακολουθεί :  
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Κριτήριο 2 - Στρατηγική και προγραμματισμός 

Το Κριτήριο 2, το οποίο αφορά στη Στρατηγική και τον 

προγραμματισμό, αποτελείται από 4 Υποκριτήρια.  

Στο Υποκριτήριο 2.1 οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης καλούνται να 

μελετήσουν τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το τι κάνει η Βιβλιοθήκη 

για να συλλέξει πληροφορίες που σχετίζονται με τις παρούσες και 

μελλοντικές ανάγκες των εμπλεκόμενων. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

(52,94%) έλαβε το 20, ενώ ακολούθησε η βαθμολογία 0 με 31,37% και 

το 40 με 11,76%. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 16. 

Υποκριτήριο 2.1 
  Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 

0 16 31,37% 

20 27 52,94% 

40 6 11,76% 

60 1 1,96% 

80 0 0,00% 

100 0 0,00% 

X 1 1,96% 

 
51 100,00% 

 

Στο Υποκριτήριο 2.2 οι υπάλληλοι καλούνται να αξιολογήσουν το τι 

κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να αναπτύξει, αναθεωρήσει και 

καταστήσει επίκαιρη τη στρατηγική και τον προγραμματισμό 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των συμμετεχόντων στη διαδικασία και 

τους διαθέσιμους πόρους. Ποσοστό 53,16% πήρε η βαθμολογία 20, ενώ 

ακολούθησαν οι βαθμολογίες 0 και 40 με 27,85% και 13,92% 

αντίστοιχα. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 16. 
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Υποκριτήριο 2.2 
  Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 

0 22 27,85% 

20 42 53,16% 

40 11 13,92% 

60 2 2,53% 

80 0 0,00% 

100 0 0,00% 

X 2 2,53% 

 
79 100,00% 

 

Στο Υποκριτήριο 2.3 οι υπάλληλοι καλούνται να εκτιμήσουν το τι 

κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να εφαρμόσει τη στρατηγική και τον 

προγραμματισμό σε όλη τη Βιβλιοθήκη. Οι υπάλληλοι επέλεξαν 

περισσότερο τη βαθμολογία 20 (54,9%) κι έπειτα τα 40 και 0 (21,57% 

και 15,69% αντίστοιχα). Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 

21. 

Υποκριτήριο 2.3 
  Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 

0 8 15,69% 

20 28 54,90% 

40 11 21,57% 

60 1 1,96% 

80 0 0,00% 

100 0 0,00% 

X 3 5,88% 

 
51 100,00% 

 

 Στο Υποκριτήριο 2.4 οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης εξετάζουν τι 

κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να σχεδιάσει, εφαρμόσει και 

καταστήσει επίκαιρο το πρόγραμμα για τον εκσυγχρονισμό και την 

καινοτομία. Οι βαθμολογίες 20 (48,24%), 0 (34,12%) και 60 (12,94%) 

ξεχώρισαν σε αυτό το Υποκριτήριο. Η συνολική βαθμολογία του 

Υποκριτηρίου είναι 15. 
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Υποκριτήριο 2.4 
  Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 

0 29 34,12% 

20 41 48,24% 

40 11 12,94% 

60 0 0,00% 

80 0 0,00% 

100 0 0,00% 

X 4 4,71% 

 
85 100,00% 

 

Αναφορικά με τη συνολική κατανομή των απαντήσεων του 

Κριτηρίου 2, 51% έδωσε το προσωπικό στη βαθμολογία 20, 30% στο 0, 

14% στο 40, 4% στο «καμία απάντηση» και 1% στο 60. 

Η κατανομή των βαθμολογιών για το Κριτήριο 2 αποτυπώνεται στην 

πίτα που ακολουθεί :  
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Κριτήριο 3 - Ανθρώπινο Δυναμικό 

Το Κριτήριο 3, το οποίο αφορά στo Ανθρώπινο Δυναμικό, 

αποτελείται από 3 Υποκριτήρια.  

Στο Υποκριτήριο 3.1 το προσωπικό της Βιβλιοθήκης καλείται να 

μελετήσει τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το τι κάνει η Βιβλιοθήκη 

για να προγραμματίσει, διοικήσει και βελτιώσει το ανθρώπινο δυναμικό 

με διαφάνεια σε σχέση με τη στρατηγική και τον προγραμματισμό της. 

Τις περισσότερες φορές (ποσοστό 41,18%) επιλέχθηκε η βαθμολογία 0, 

ενώ ακολούθησαν τα 20 και 40 με 38,66% και 11,76%. Η συνολική 

βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 17. 

Υποκριτήριο 3.1 
  Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 

0 49 41,18% 

20 46 38,66% 

40 14 11,76% 

60 3 2,52% 

80 4 3,36% 

100 0 0,00% 

X 3 2,52% 

 
119 100,00% 

 

Στο Υποκριτήριο 3.2 οι υπάλληλοι καλούνται να αξιολογήσουν το τι 

κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να προσδιορίσει, αναπτύξει και 

χρησιμοποιήσει τις ικανότητες των υπαλλήλων εναρμονίζοντας άτομα και 

ομάδες με τους σκοπούς και τους στόχους της Βιβλιοθήκης. Σε ποσοστό 

52,94% επιλέχθηκε η βαθμολογία 20, ενώ ακολούθησαν οι βαθμολογίες 

0 και 40 (20,17% και 17,65% αντίστοιχα). Η συνολική βαθμολογία του 

Υποκριτηρίου είναι 23. 
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Υποκριτήριο 3.2 
  Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 

0 24 20,17% 

20 63 52,94% 

40 21 17,65% 

60 6 5,04% 

80 3 2,52% 

100 0 0,00% 

X 2 1,68% 

 
119 100,00% 

 

Στο Υποκριτήριο 3.3 οι υπάλληλοι καλούνται να εκτιμήσουν το τι 

κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να ενεργοποιήσει το προσωπικό 

μέσω της ανάπτυξης του ανοικτού διαλόγου και της ενδυνάμωσής του. 

Εδώ οι υπάλληλοι επέλεξαν περισσότερο τη βαθμολογία 20 (44,71%) κι 

έπειτα τα 0 και 40 (23,53% και 20%). Η συνολική βαθμολογία του 

Υποκριτηρίου είναι 25. 

Υποκριτήριο 3.3 
  Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 

0 20 23,53% 

20 38 44,71% 

40 17 20,00% 

60 3 3,53% 

80 4 4,71% 

100 2 2,35% 

X 1 1,18% 

 
85 100,00% 

 

Αναφορικά με τη συνολική κατανομή των απαντήσεων του 

Κριτηρίου 3, 46% έδωσε το προσωπικό στη βαθμολογία 20, 29% στο 0, 

16% στο 40 και 4% στο 60 και μικρότερα ποσοστά τα υπόλοιπα. 

Η κατανομή των βαθμολογιών για το Κριτήριο 3 αποτυπώνεται στην 

πίτα που ακολουθεί :  
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Κριτήριο 4 - Συνεργασίες και Πόροι 

Το Κριτήριο 4, το οποίο αφορά στις Συνεργασίες και τους Πόρους 

της Βιβλιοθήκης, αποτελείται από 6 Υποκριτήρια.  

Στο Υποκριτήριο 4.1 το προσωπικό της Βιβλιοθήκης καλείται να 

μελετήσει τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το τι κάνει η Βιβλιοθήκη 

για να αναπτύσσει και να υλοποιεί βασικές σχέσεις συνεργασίας με 

άλλους φορείς και ομάδες χρηστών. Το μεγαλύτερο ποσοστό έλαβε το 0 

(40%), ενώ ακολούθησαν οι βαθμολογίες 20 και 40 με 32,94% και 

15,29% αντίστοιχα. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 19. 

Υποκριτήριο 4.1 
  Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 

0 34 40,00% 

20 28 32,94% 

40 13 15,29% 

60 6 7,06% 

80 2 2,35% 

100 0 0,00% 

X 2 2,35% 

 
85 100,00% 

 

Στο Υποκριτήριο 4.2 οι υπάλληλοι καλούνται να αξιολογήσουν το τι 

κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να αναπτύσσει και να εφαρμόζει 

συνεργασίες με τους χρήστες της Βιβλιοθήκης. Ποσοστό 42,65% έλαβε η 

βαθμολογία 20, ενώ ακολούθησαν τα 0 και 40 με 36,76% και 13,24% 

αντίστοιχα. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 18. 

Υποκριτήριο 4.2 
  Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 

0 25 36,76% 

20 29 42,65% 

40 9 13,24% 

60 2 2,94% 

80 1 1,47% 

100 1 1,47% 

X 1 1,47% 

 
68 100,00% 
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Στο Υποκριτήριο 4.3 οι υπάλληλοι καλούνται να εκτιμήσουν το τι 

κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να διαχειρίζεται τα οικονομικά σε 

συνεργασία με το Ίδρυμα στο οποίο ανήκει. Εδώ οι υπάλληλοι επέλεξαν 

περισσότερο τη βαθμολογία 0 (38,82%) κι έπειτα τα 20 και «καμία 

απάντηση (20,59% και 19,41% αντίστοιχα). Ποσοστό 18,82% 

συγκέντρωσε το 40. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 13. 

Υποκριτήριο 4.3 
  Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 

0 66 38,82% 

20 35 20,59% 

40 32 18,82% 

60 3 1,76% 

80 1 0,59% 

100 0 0,00% 

X 33 19,41% 

 
170 100,00% 

 

 Στο Υποκριτήριο 4.4 οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης εξετάζουν τι 

κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να διαχειρίζεται την πληροφορία και 

τη γνώση. Οι βαθμολογίες 20 (44,12%), 40 (24,51%), και 0 (21,57%) 

ξεχώρισαν σε αυτό το Υποκριτήριο. Η συνολική βαθμολογία του 

Υποκριτηρίου είναι 23. 

Υποκριτήριο 4.4 
  Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 

0 22 21,57% 

20 45 44,12% 

40 25 24,51% 

60 5 4,90% 

80 1 0,98% 

100 1 0,98% 

X 3 2,94% 

 
102 100,00% 

 

Στο Υποκριτήριο 4.5 οι υπάλληλοι αξιολογούν το τι κάνει η ηγεσία 

της Βιβλιοθήκης για να διαχειρίζεται την τεχνολογία. Το υψηλότερο 

ποσοστό συγκέντρωσε η βαθμολογία 20 (45,10%) κι ακολούθησε το 40 
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(27,45%) και τα 60 και 0 (από 9,8%). Η συνολική βαθμολογία του 

Υποκριτηρίου είναι 31. 

 

Υποκριτήριο 4.5 
  Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 

0 5 9,80% 

20 23 45,10% 

40 14 27,45% 

60 5 9,80% 

80 2 3,92% 

100 1 1,96% 

X 1 1,96% 

 
51 100,00% 

 

 Στο Υποκριτήριο 4.6 οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης αποφαίνονται 

για τι κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να διαχειρίζεται τους χώρους 

της. Οι βαθμολογίες 20 (45,1%), 40 (24,51%) και 0 (22,55%) 

συγκέντρωσαν περισσότερο τις προτιμήσεις του προσωπικού σε αυτό το 

Υποκριτήριο. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 24. 

Υποκριτήριο 4.6 
  Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 

0 23 22,55% 

20 46 45,10% 

40 25 24,51% 

60 6 5,88% 

80 2 1,96% 

100 0 0,00% 

X 0 0,00% 

 
102 100,00% 

 

Αναφορικά με τη συνολική κατανομή των απαντήσεων του 

Κριτηρίου 4, ποσοστό 36% έλαβε η βαθμολογία 20, 30% το 0, 20% το 

40, 7% το «καμία απάντηση» και 5% το 60 και μικρότερα ποσοστά τα 

υπόλοιπα. 

Η κατανομή των βαθμολογιών για το Κριτήριο 4 αποτυπώνεται στην 

πίτα που ακολουθεί :  
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Κριτήριο 5 - Διαδικασίες 

Το Κριτήριο 5, το οποίο αφορά στις Συνεργασίες και τους Πόρους 

της Βιβλιοθήκης, αποτελείται από 3 Υποκριτήρια.  

Στο Υποκριτήριο 5.1 το προσωπικό της Βιβλιοθήκης καλείται να 

μελετήσει τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το τι κάνει η Βιβλιοθήκη 

για να προσδιορίζει, σχεδιάζει, διαχειρίζεται και βελτιώνει τις διαδικασίες 

σε συνεχόμενη βάση. Το μεγαλύτερο ποσοστό έλαβε η βαθμολογία 20 

(40,52%), ενώ ακολούθησε το 0 με 24,18% και το 40 με 22,88%. Η 

συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 22. 

Υποκριτήριο 5.1 
  Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 

0 37 24,18% 

20 62 40,52% 

40 35 22,88% 

60 10 6,54% 

80 1 0,65% 

100 0 0,00% 

X 8 5,23% 

 
153 100,00% 

 

Στο Υποκριτήριο 5.2 οι υπάλληλοι καλούνται να αξιολογήσουν το τι 

κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να αναπτύσσει και να παρέχει 

υπηρεσίες και προϊόντα προσανατολισμένα προς τον χρήστη. Ποσοστό 

36,97% έλαβε η βαθμολογία 20, ενώ ακολούθησε το 40 με 26,05% και 

το 0 με 21,85%. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 26. 

Υποκριτήριο 5.2 
  Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 

0 26 21,85% 

20 44 36,97% 

40 31 26,05% 

60 12 10,08% 

80 2 1,68% 

100 1 0,84% 

X 3 2,52% 

 
119 100,00% 
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Στο Υποκριτήριο 5.3 οι υπάλληλοι καλούνται να εκτιμήσουν το τι 

κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να καινοτομεί ως προς τις 

διαδικασίες με τη συμμετοχή χρηστών. Εδώ οι υπάλληλοι επέλεξαν 

περισσότερο τη βαθμολογία 20 (50%) κι έπειτα τα 0 και 40 (30,88% και 

14,71% αντίστοιχα). Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 17. 

Υποκριτήριο 5.3 
  Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 

0 21 30,88% 

20 34 50,00% 

40 10 14,71% 

60 1 1,47% 

80 0 0,00% 

100 0 0,00% 

X 2 2,94% 

 
68 100,00% 

 

 Αναφορικά με τη συνολική κατανομή των απαντήσεων του 

Κριτηρίου 5, ποσοστό 41% έλαβε η βαθμολογία 20, 25% το 0, 22% το 

40, 7% το 60 και μικρότερα ποσοστά τα υπόλοιπα. 

Η κατανομή των βαθμολογιών για το Κριτήριο 5 αποτυπώνεται στην 

πίτα που ακολουθεί :  
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Κριτήριο 6 - Αποτελέσματα προσανατολισμένα προς το 

Χρήστη 

Το Κριτήριο 6, το οποίο αφορά σε Αποτελέσματα προσανατολισμένα 

προς το Χρήστη της Βιβλιοθήκης, αποτελείται από 2 Υποκριτήρια.  

Στο Υποκριτήριο 6.1 το προσωπικό της Βιβλιοθήκης καλείται να 

μελετήσει τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το τι έχει κάνει η 

Βιβλιοθήκη για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες του 

κοινού στο οποίο απευθύνεται μέσω αποτελεσμάτων των μετρήσεων 

ικανοποίησης των χρηστών. Το μεγαλύτερο ποσοστό έλαβε το 20  

(45,59%), ενώ ακολούθησε η βαθμολογία 40 με 38,24%. Ποσοστό 

10,29% πήρε η βαθμολογία 0. Η συνολική βαθμολογία του 

Υποκριτηρίου είναι 26. 

Υποκριτήριο 6.1 
  Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 

0 14 10,29% 

20 62 45,59% 

40 52 38,24% 

60 4 2,94% 

80 0 0,00% 

100 0 0,00% 

X 4 2,94% 

 
136 100,00% 

 

Στο Υποκριτήριο 6.2 οι υπάλληλοι καλούνται να αξιολογήσουν το τι 

κάνει η ηγεσία της Βιβλιοθήκης για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις 

προσδοκίες του κοινού στο οποίο απευθύνεται μέσω δεικτών που 

αφορούν μετρήσεις για τον χρήστη. Ποσοστό 44,12% έλαβε η 

βαθμολογία 20, ενώ ακολούθησε το 0 με 39,22% και το 40 με 11,76%. 

Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 14. 
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Υποκριτήριο 6.2 
  Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 

0 40 39,22% 

20 45 44,12% 

40 12 11,76% 

60 0 0,00% 

80 0 0,00% 

100 0 0,00% 

X 5 4,90% 

 
102 100,00% 

 

Αναφορικά με τη συνολική κατανομή των απαντήσεων του 

Κριτηρίου 6, ποσοστό 45% έλαβε η βαθμολογία 20, 27% το 40 και 23% 

το 0 και μικρότερα ποσοστά τα υπόλοιπα. 

Η κατανομή των βαθμολογιών για το Κριτήριο 6 αποτυπώνεται στην 

πίτα που ακολουθεί :  
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Κριτήριο 7 - Αποτελέσματα για το Ανθρώπινο Δυναμικό 

Το Κριτήριο 7, το οποίο αφορά στα Αποτελέσματα για το Ανθρώπινο 

Δυναμικό, αποτελείται από 2 Υποκριτήρια.  

Στο Υποκριτήριο 7.1 το προσωπικό της Βιβλιοθήκης καλείται να 

μελετήσει τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το τι έχει κάνει η 

Βιβλιοθήκη για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες του 

ανθρώπινου δυναμικού της μέσω αποτελεσμάτων της μέτρησης της 

ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

έλαβε κι εδώ το 20 με 48,53% κι ακολούθησαν τα 40 και 0 με 28,82% 

και 10,29% αντίστοιχα. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 

27. 

Υποκριτήριο 7.1 
  Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 

0 35 10,29% 

20 165 48,53% 

40 98 28,82% 

60 23 6,76% 

80 3 0,88% 

100 2 0,59% 

X 14 4,12% 

 
340 100,00% 

 

Στο Υποκριτήριο 7.2 οι υπάλληλοι καλούνται να αξιολογήσουν το τι 

έχει κάνει η Βιβλιοθήκη για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις 

προσδοκίες του ανθρώπινου δυναμικού της μέσω υπολογισμού δεικτών 

αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού της. Ποσοστό 38,82% 

έλαβε το 20, ενώ ακολούθησε το 40 με 28,82% και το 0 με 22,35%. Η 

συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 23. 
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Υποκριτήριο 7.2 
  Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 

0 38 22,35% 

20 66 38,82% 

40 49 28,82% 

60 8 4,71% 

80 1 0,59% 

100 1 0,59% 

X 7 4,12% 

 
170 100,00% 

 

Αναφορικά με τη συνολική κατανομή των απαντήσεων του 

Κριτηρίου 7, ποσοστό 45% έλαβε η βαθμολογία 20, 29% το 40, 14% το 

0 και 6% το 60 και μικρότερα ποσοστά τα υπόλοιπα. 

Η κατανομή των βαθμολογιών για το Κριτήριο 7 αποτυπώνεται στην 

πίτα που ακολουθεί :  
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Κριτήριο 8 - Αποτελέσματα σχετικά με την κοινωνία   

Το Κριτήριο 8, το οποίο αφορά στις Συνεργασίες και τους Πόρους 

της Βιβλιοθήκης, αποτελείται από 2 Υποκριτήρια.  

Στο Υποκριτήριο 8.1 το προσωπικό της Βιβλιοθήκης καλείται να 

μελετήσει ποια αποτελέσματα έχει επιτύχει η Βιβλιοθήκη για να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας γενικότερα μέσω των 

αποτελεσμάτων των κοινωνικών μετρήσεων όπως τα αντιλαμβάνονται η 

Διοίκηση του Ιδρύματος και οι εμπλεκόμενοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

έλαβε το 20 (34,12%), ενώ ακολούθησε η βαθμολογία 0 με 29,41%, το 

40 με 23,53% και το «καμία απάντηση» με 8,82%. Η συνολική 

βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 19. 

Υποκριτήριο 8.1 
  Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 

0 50 29,41% 

20 58 34,12% 

40 40 23,53% 

60 4 2,35% 

80 3 1,76% 

100 0 0,00% 

X 15 8,82% 

 
170 100,00% 

 

Στο Υποκριτήριο 8.2 οι υπάλληλοι καλούνται να αξιολογήσουν ποια 

αποτελέσματα έχει επιτύχει η Βιβλιοθήκη για να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες της κοινωνίας γενικότερα μέσω δεικτών κοινωνικής επίδοσης 

καθιερωμένων από την Βιβλιοθήκη και το Ίδρυμα στο οποίο ανήκει. 

Ποσοστό 38,97% έλαβε η βαθμολογία 0, ενώ ακολούθησε το 20 με 

33,09% και το 40 με 16,91%. Η συνολική βαθμολογία του 

Υποκριτηρίου είναι 18. 
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Υποκριτήριο 8.2 
  Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 

0 53 38,97% 

20 45 33,09% 

40 23 16,91% 

60 5 3,68% 

80 1 0,74% 

100 3 2,21% 

X 6 4,41% 

 
136 100,00% 

 

Αναφορικά με τη συνολική κατανομή των απαντήσεων του 

Κριτηρίου 8, ποσοστό 34% έλαβαν οι βαθμολογίες 0 και 20, 21% το 40, 

7% το «καμία απάντηση» και μικρότερα ποσοστά τα υπόλοιπα. 

Η κατανομή των βαθμολογιών για το Κριτήριο 8 αποτυπώνεται στην 

πίτα που ακολουθεί :  
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Κριτήριο 9 - Κύρια αποτελέσματα επίδοσης 

Το Κριτήριο 9, το οποίο αφορά στα Κύρια αποτελέσματα επίδοσης 

της Βιβλιοθήκης, αποτελείται από 2 Υποκριτήρια.  

Στο Υποκριτήριο 9.1 το προσωπικό της Βιβλιοθήκης καλείται να 

μελετήσει την αποδοτικότητα της Βιβλιοθήκης αναφορικά με τα 

Εξωτερικά αποτελέσματα, τα εξερχόμενα και τα αποτελέσματα των 

στόχων. Το μεγαλύτερο ποσοστό έλαβε το 20 (48,74%), ενώ ακολούθησε 

η βαθμολογία 40 με 20,17%, το 0 με 16,81% και το «καμία απάντηση» 

με 10,92%. Η συνολική βαθμολογία του Υποκριτηρίου είναι 20. 

Υποκριτήριο 9.1 
  Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 

0 20 16,81% 

20 58 48,74% 

40 24 20,17% 

60 3 2,52% 

80 1 0,84% 

100 0 0,00% 

X 13 10,92% 

 
119 100,00% 

 

Στο Υποκριτήριο 9.2 οι υπάλληλοι καλούνται να αξιολογήσουν την 

αποδοτικότητα της Βιβλιοθήκης αναφορικά με τα Εσωτερικά 

αποτελέσματα. Ποσοστό 51,34% έλαβε η βαθμολογία 20, ενώ 

ακολούθησε η βαθμολογία 0 με 20,32% και τα 0 και «καμία απάντηση» 

με 20,32% και 8,02% αντίστοιχα. Η συνολική βαθμολογία του 

Υποκριτηρίου είναι 19. 

Υποκριτήριο 9.2 
  Βαθμολογία Κατανομή Ποσοστό 

0 38 20,32% 

20 96 51,34% 

40 32 17,11% 

60 6 3,21% 

80 0 0,00% 

100 0 0,00% 

X 15 8,02% 

 
187 100,00% 
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Αναφορικά με τη συνολική κατανομή των απαντήσεων του 

Κριτηρίου 9, ποσοστό 50% έλαβε η βαθμολογία 20, 19% το 0, 18% το 

40, 9% το «καμία απάντηση» και μικρότερα ποσοστά τα υπόλοιπα. 

Η κατανομή των βαθμολογιών για το Κριτήριο 9 αποτυπώνεται στην 

πίτα που ακολουθεί :  
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Συμπεράσματα 

Η πιλοτική εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην 

Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποτέλεσε 

την πρώτη επαφή του προσωπικού με ένα μοντέλο Αυτοαξιολόγησης. 

Από την πρώτη αυτή εφαρμογή του μοντέλου  εξήχθησαν χρήσιμα 

συμπεράσματα τόσο για τη διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης όσο και για 

το Ηλεκτρονικό Υποσύστημα που ανέπτυξε η Ανάδοχος Εταιρεία για την 

υλοποίησή της : 

1. Η εφαρμογή του μοντέλου είναι εύκολα υλοποιήσιμη. Η 

διαδικασία έγινε γρήγορα κατανοητή από το προσωπικό το οποίο 

έδειξε ενδιαφέρον και συμμετείχε πρόθυμα στη διαδικασία. Σε 

αυτό συνέβαλε η λεπτομερής παρουσίαση του Κοινού Πλαισίου 

Αυτοαξιολόγησης, της ηλεκτρονικής εφαρμογής και της Βάσης 

Δεδομένων από τα στελέχη της Αναδόχου Εταιρείας, που 

απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις και τις απορίες του 

προσωπικού. 

2. Η ηλεκτρονική εφαρμογή είναι εύχρηστη και λειτουργική. Δεν 

παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα ούτε στο Ηλεκτρονικό 

Ερωτηματολόγιο, ούτε στη Βάση Δεδομένων και η διαδικασία 

κύλησε ομαλά και γρήγορα. Διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία 

Αυτοαξιολόγησης διευκολύνεται και επιταχύνεται ιδιαίτερα από 

το Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο, καθώς τα μέλη του 

προσωπικού δε συμπληρώνουν έντυπα ερωτηματολόγια, αλλά 

συνδέονται στην παραπάνω Βάση Δεδομένων καταχωρώντας τις 

απαντήσεις τους ηλεκτρονικά.  

3. Κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης του Ηλεκτρονικού 

Ερωτηματολογίου προέκυψαν ορισμένες απορίες σχετικά με 

κάποια από τα ερωτήματα στα οποία έπρεπε να απαντήσει το 

προσωπικό. Το γεγονός αυτό κατέδειξε την ανάγκη μεγαλύτερης 

προσαρμογής ή και ολοκληρωτικής αφαίρεσης κάποιων 

ερωτήσεων που δεν ανταποκρίνονται στα δεδομένα των 

Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.  
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4. Η επεξεργασία των δεδομένων αλλά και η βαθμολόγηση 

επιτρέπουν την άμεση εξαγωγή και παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων. Μέσα από αναλυτικούς Πίνακες και 

Διαγράμματα, τα οποία δημιουργούνται αυτόματα από την 

Ηλεκτρονική εφαρμογή, παρουσιάζονται τα δεδομένα σε πλήρη 

ανάλυση και επισημαίνονται τόσο τα δυνατά σημεία όσο και τα 

σημεία βελτίωσης της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης. 

5. Η ενημέρωση των μελών του προσωπικού για τα αποτελέσματα 

της εφαρμογής γίνεται χωρίς καμία καθυστέρηση. Αυτό 

συμβάλλει στη θετική στάση τους απέναντι στο μοντέλο, καθώς 

δε μειώνεται το ενδιαφέρον τους για την Αυτοαξιολόγηση λόγω 

χρονοβόρας επεξεργασίας των δεδομένων.  

6. Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθίσταται εφικτή η άμεση 

έναρξη της συζήτησης για τα προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης. Το 

προσωπικό, έτσι, έχοντας μόλις συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια 

είναι σε θέση να προτείνει μέτρα για εκείνα τα σημεία που 

παρουσίασαν χαμηλότερη βαθμολογία και έκρινε ότι χρήζουν 

βελτίωσης.  
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Παράρτημα  

Πίνακες και Γραφήματα με τα Κριτήρια, τα Υποκριτήρια και 

τις Ερωτήσεις 

Στο Παράρτημα παρατίθενται αναλυτικά όλα τα Κριτήρια, τα 

Υποκριτήρια και οι Ερωτήσεις με τις βαθμολογίες τις οποίες έδωσαν οι 

υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν 

από την Ηγεσία και το Προσωπικό προκειμένου να εξαχθούν 

ασφαλέστερα συμπεράσματα και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τη 

βελτίωση της Βιβλιοθήκης.   

Στην πρώτη στήλη του Πίνακα από αριστερά παρατίθεται ο κωδικός 

της ερώτησης ο οποίος φέρει το αρχικό γράμμα Q και παρέχει 

πληροφορίες για το Κριτήριο και τον αύξοντα αριθμό της ερώτησης. Για 

παράδειγμα, το Q101 φανερώνει το Κριτήριο στο οποίο ανήκει – ο 

αριθμός 1 μετά το Q παραπέμπει στο Κριτήριο 1 – αλλά και τον αύξοντα 

αριθμό της ερώτησης – πρόκειται για τον αριθμό 01 που βρίσκεται στο 

τέλος του κωδικού. 

Στη δεύτερη στήλη αναφέρεται το Κριτήριο με τον τίτλο του καθώς 

και το Υποκριτήριο στο οποίο ανήκει η ερώτηση. 

Στην τρίτη παρατίθεται το πλήρες κείμενο της ερώτησης. 

Τέλος, στην τελευταία εμφανίζονται αναλυτικά οι βαθμολογίες με 

τον αριθμό των φορών που επελέγησαν από το Προσωπικό της 

Βιβλιοθήκης. 

Για την καλύτερη κατανόηση των δεδομένων μετά το τέλος κάθε 

Κριτηρίου παρατίθεται αναλυτικό Γράφημα με την κατανομή των 

απαντήσεων ανά Υποκριτήριο. 
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Κριτήριο 1 – Υποκριτήριο 1 
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Κριτήριο 1 – Υποκριτήριο 2 
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Κριτήριο 1 – Υποκριτήριο 3 
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Κριτήριο 1 – Υποκριτήριο 4 
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Κριτήριο 2 – Υποκριτήριο 1 

 

Κριτήριο 2 – Υποκριτήριο 2 

 

 



59 
 

Κριτήριο 2 – Υποκριτήριο 3 

 

Κριτήριο 2 – Υποκριτήριο 4
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Κριτήριο 3 – Υποκριτήριο 1 
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Κριτήριο 3 – Υποκριτήριο 2 
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Κριτήριο 3 – Υποκριτήριο 3 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 



65 
 

Κριτήριο 4 – Υποκριτήριο 1 
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Κριτήριο 4 – Υποκριτήριο 2
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Κριτήριο 4 – Υποκριτήριο 3 
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Κριτήριο 4 – Υποκριτήριο 4
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Κριτήριο 4 – Υποκριτήριο 5 

 

Κριτήριο 4 – Υποκριτήριο 6 
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Κριτήριο 5 – Υποκριτήριο 1 
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Κριτήριο 5 – Υποκριτήριο 2 
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Κριτήριο 5 – Υποκριτήριο 3 
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Κριτήριο 6 – Υποκριτήριο 1 
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Κριτήριο 6 – Υποκριτήριο 2 
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Κριτήριο 7 – Υποκριτήριο 1 
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Κριτήριο 7 – Υποκριτήριο 2 
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Κριτήριο 8 – Υποκριτήριο 1 
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Κριτήριο 8 – Υποκριτήριο 2 
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Κριτήριο 9 – Υποκριτήριο 1 
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Κριτήριο 9 – Υποκριτήριο 2 

 



89 
 

 


