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Πρόλογος  

     Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ως η πιο σύγχρονη τάση µεταξύ των θεωριών του 
µανατζµεντ, πέρα από την έννοια της ποιότητας που εισάγει και την  συνεχή 
βελτίωση που υπόσχεται, διατείνεται ότι µπορεί να εφαρµοστεί παντού. Στην 
σύντοµη εξελικτική της πορεία από τα µέσα του προηγούµενου αιώνα µέχρι και 
σήµερα, ξεκινώντας από την ανοικοδόµηση της κατεστραµµένης µεταπολεµικής 
ιαπωνικής βιοµηχανίας, µεταπήδησε γεωγραφικά και λειτουργικά τόσο στην 
παραγωγική διαδικασία της στρατιωτικής και διαστηµικής βιοµηχανίας των ΗΠΑ όσο 
και στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών. Παρόµοια εγχειρήµατα ανέλαβε και η 
Ευρώπη τα τελευταία τριάντα χρόνια διευρύνοντας το πεδίο εφαρµογής στην παροχή 
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, αποκρυσταλλώνοντας αυτή της την εµπειρία στην 
θέσπιση των δικών της διαδικασιών και βραβείων ποιότητας. Η Ελλάδα  στα πλαίσια 
της εναρµόνισης της µε τις ευρωπαϊκές πρακτικές και συχνά διαµέσου των 
ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραµµάτων άρχισε δειλά να υιοθετεί αντίστοιχα 
µοντέλα διοίκησης τόσο στον ιδιωτικό όσο κυρίως στο δηµόσιο τοµέα  µόλις τα 
τελευταία χρόνια.  

     Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας όπως κάθε οργανωσιακή αλλαγή συνεχίζει 
να αντιµετωπίζει αντιστάσεις και δυσπιστία στην εφαρµογή της. Περισσότερο 
συνειδητές είναι οι επιφυλάξεις των ταξικών θεωρήσεων που µεταξύ άλλων 
αρνούνται την εξοµοίωση της λειτουργίας του κράτους µε αυτήν οποιουδήποτε άλλου 
οικονοµικού οργανισµού καθώς και την απόδοση του όρου «πελάτη» πέρα από του  
«πολίτη» στον αποδέκτη των υπηρεσιών του κράτους.  Βλέπουν µε δυσπιστία τη 
συµµετοχικότητα των εργαζοµένων στα µοντέλα διοίκησης ανθρώπινων πόρων που 
εισάγει η ∆ΟΠ, ως προσπάθεια µετριασµού του ρόλου και της ισχύος των 
συνδικάτων, καλλιεργώντας έτσι την εντύπωση ότι η ∆ΟΠ δεν είναι συµβατή µε το 
πολιτικό στοιχείο. 

     Παρά τις ενστάσεις η υπόσχεση της ∆ΟΠ για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών προς 
τους πολίτες εµπεριέχει σαφή πολιτικό χαρακτήρα παρά τις διαβεβαιώσεις για 
τεχνοκρατική αντίληψη των πραγµάτων. Τόσο οι παραδοσιακές θεωρίες µάνατζµεντ 
όσο και η ∆ΟΠ αναγνωρίζουν την συµµετοχή των σωµατείων (stakeholders) στη 
διοίκηση των οργανισµών. Παράλληλα η ∆ΟΠ προϋποθέτει τη «δέσµευση µε την 
ποιότητα» κυρίως της ηγεσίας για την επιτυχή εφαρµογή της αλλά και την συµµετοχή 
της µεσαίας διοίκησης και των εργαζοµένων στον σχεδιασµό και την εφαρµογή 
ποιοτικών διαδικασιών µε στόχο την συνεχή βελτίωση.  

     Με δεδοµένη την εµπλοκή του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού στη ∆ΟΠ σε 
έναν εργασιακό χώρο προκύπτει εύλογα η διαπίστωση ότι  η δέσµευση µε την 
ποιότητα των συµµετόχων-εργαζοµένων µε την ενδεχόµενη άλλη ιδιότητα τους ως 
συνδικαλιστών αποτελεί κρίσιµο παράγοντα επιτυχίας.  

     Καθώς η ∆ΟΠ δεν εφαρµόζεται “a la carte” (κατά περίπτωση), τόσο προϋπόθεση, 
όσο και αποτέλεσµα της «δέσµευσης µε την ποιότητα» των συνδικαλιστών είναι η 
καθολική δραστηριοποίηση τους µε όρους ποιότητας.  Τα αποτελέσµατα µιας τέτοιας 
συµπεριφοράς εξετάζονται όλο και εκτενέστερα στη διεθνή κυρίως βιβλιογραφία, στα 
πλαίσια της ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων.  Από τη βιβλιογραφία ωστόσο 
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απουσιάζει σχεδόν παντελώς µία εξέταση των πιθανών αποτελεσµάτων της 
λειτουργίας των συνδικαλιστών µε όρους ποιότητας στα πλαίσια των σωµατείων τους 
και της εφαρµογής της ∆ΟΠ στους µηχανισµούς διοίκησης των συνδικάτων.  

     Στην παρούσα εργασία εξετάζοντας την περίπτωση της λειτουργίας ενός 
πρωτοβάθµιου σωµατείου εργαζοµένων και συγκεκριµένα του Συλλόγου 
Εργαζοµένων ΙΚΑ Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας επιχειρείται να 
διαπιστωθεί αν και κατά πόσο αυτή απέχει από την λειτουργία µε όρους ποιότητας, 
µε κριτήριο τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των µελών άρα και πελατών του 
σωµατείου. 

     Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας επιχειρείται, χρησιµοποιώντας τις αρχές 
και τα εργαλεία της ∆ΟΠ, ο εντοπισµός των σφαλµάτων, η ερµηνεία της παθογένειας 
και η διατύπωση πιθανών προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του.   

     Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται  µια θεωρητική προσέγγιση του υπό εξέταση 
ζητήµατος, που όπως ήδη έχει αναφερθεί αναζητά την ενδεχόµενη σχέση  ενός 
πρωτοβάθµιου συνδικαλιστικού οργάνου µε τις αρχές της ∆ιοίκησης Ολικής 
Ποιότητας. Έτσι µετά από µια σύντοµη ιστορική αναδροµή, ακολουθεί η παρουσίαση 
των κύριων θεωρητικών της Ποιότητας καθώς επίσης και µια βιβλιογραφική 
καταγραφή των αρχών και των λειτουργιών της. Στην συνέχεια ακολουθεί η 
θεωρητική προσέγγιση του συνδικαλιστικού κινήµατος εν γένει, κάτι που µετέπειτα 
εξειδικεύεται στην ελληνική δηµόσια διοίκηση.  

     Το δεύτερο κεφάλαιο ξεκινά µε την παρουσίαση του υπό εξέταση οργανισµού, του 
Συλλόγου Εργαζοµένων ΙΚΑ Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας. Ακολουθεί  η 
µεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας, οι λόγοι επιλογής του συγκεκριµένου 
εργαλείου µέτρησης (SERVQUAL) καθώς επίσης και τα ευρήµατα της έρευνας µέσω 
αναλυτικών πινάκων µετά την στατιστική τους επεξεργασία. Επιπλέον παρατίθενται 
πίνακες που εξετάζουν και τις τυχόν διαφοροποιήσεις βάσει των περιγραφικών 
χαρακτηριστικών του δείγµατος.  

     Στο τελευταίο κεφάλαιο επιχειρείται µια ερµηνεία της στατιστικής έρευνας  
βασισµένη τόσο στα ίδια τα αποτελέσµατα που προέκυψαν, όσο και στην 
βιβλιογραφική τεκµηρίωση  που έχει ήδη προηγηθεί. Στο τέλος της εργασίας 
διατυπώνονται και συγκεκριµένες προτάσεις που θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην 
κατεύθυνση της υιοθέτησης πρακτικών ολικής ποιότητας και σε πολιτικούς φορείς, 
όπως είναι και το πρωτοβάθµιο σωµατείο που εξετάστηκε.  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

Ιστορική αναδροµή 

     Στις αρχές του 20ου αιώνα οι παγκόσµιες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες 
διαµόρφωσαν ένα συγκεκριµένο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των νεωτερικών 
πια εθνικών κρατών, γεγονός που βέβαια επηρέασε βαθύτατα τον τρόπο της 
οικονοµικής τους συγκρότησης. Η γεωργία και το εµπόριο, οι δυο βασικοί πυλώνες 
της οικονοµικής ζωής των περασµένων αιώνων παραχωρούσαν την θέση τους 
µαζικά πια στην βιοµηχανία και λίγο αργότερα στον τοµέα των υπηρεσιών.  

     Με το ξέσπασµα του Α΄Π.Π. η ανάγκη για µαζική παραγωγή προϊόντων ήταν 
τεράστια. Η ποσότητα ήταν το βασικό και µοναδικό µέληµα τόσο των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων όσο και των κρατικών που ήταν άλλωστε και οι κύριοι παραγωγείς. 
Σύµφωνα µε τον Frederick Taylor, o οποίος θεωρείται και θεµελιωτής της οργάνωσης 
και διοίκησης των επιχειρήσεων, η αύξηση της παραγωγής ήταν το µοναδικό 
εργαλείο µέσω του οποίου µπορούσε να επιτευχθεί τόσο η αύξηση των µισθών όσο 
και η µεγιστοποίηση των κερδών1.  

     Με τον τεϋλορισµό εισάγεται ουσιαστικά η πλήρης αποκοπή του εργαζόµενου 
από την ποιότητα του προϊόντος που παράγει αφού η παραγωγικότητα του 
συνδέεται αποκλειστικά µε την ποσότητα που παράγει. Για πρώτη φορά εφαρµόζεται 
ο θεσµός του Επιθεωρητή ο οποίος είναι υπεύθυνος για µια πολύ πρώιµης µορφής 
διασφάλισης ποιότητας, στο βαθµό που µοναδική του αρµοδιότητα αποτελούσε η 
σύγκριση  του τελικού προϊόντος  µε τις βασικές του προδιαγραφές. Καθώς όµως η 
ανάγκη για ζήτηση συνεχώς διογκωνόταν και αφού βάσει του µοντέλου που µόλις 
περιγράφηκε ήταν αδύνατο να διαγνωστούν τυχόν προβλήµατα πριν από τον 
σχεδιασµό ή κατά την διάρκεια της παραγωγής, οι µεγάλοι οργανισµοί της εποχής, 
όπως ήταν ο στρατός και ο τοµέας εξερεύνησης του διαστήµατος υιοθέτησαν νέα 
µοντέλα ελέγχου της ποιότητας. Στην πραγµατικότητα ο όρος αυτός περιελάµβανε το 
σύνολο των λειτουργικών και τεχνικών διαδικασιών που επιβεβαιώνουν την ποιότητα 
ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας βάσει συγκεκριµένων προδιαγραφών2.  

     Για άλλη µια φορά όµως, ο έλεγχος ποιότητας αποδείχθηκε ανεπαρκής 
µηχανισµός αφού δεν ήταν σε θέση να ελέγξει και κατ΄ επέκταση να παρέµβει στην 
διαδικασία της παραγωγής. Το νέο µοντέλο που υιοθετήθηκε ήταν αυτό της 
∆ιασφάλισης της Ποιότητας το οποίο και περιελάµβανε το σύνολο των 
προγραµµατισµένων και συστηµατικών ενεργειών και διαδικασιών που ήταν 
απαραίτητες για να διασφαλίσουν ότι ένα προϊόν ή µια υπηρεσία πληροί ορισµένες 
προδιαγραφές3. Οι παραπάνω τρόποι οργάνωσης της παραγωγής και του ελέγχου 
αυτής όσο και αν στην σηµερινή εποχή µοιάζουν να διαφοροποιούνται σε µεγάλο 
βαθµό από τα µοντέλα ολικής ποιότητας, δεν παύουν να αποτελούν την βάση πάνω 
στην οποία συγκροτήθηκε µε µεγάλες παραλλαγές η σηµερινή ∆ΟΠ. 

                                                           
1
 Stuart Hall, Bram Gieben, Η διαμόρφωση της νεωτερικότητας, εκδ.Σαββάλας, Αθήνα, 2003, σελ. 300 

2
 Τσιότρας Γεώργιος, Βελτίωση της Ποιότητας, εκδ. Μπένου, Αθήνα, 2002, σελ. 21 

3
 Ό.π. 
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     Η αφετηρία αυτής της εξελικτικής πορείας της συµπίπτει χρονικά µε την 
καθιέρωση του “Βραβείου Deming”, από την Ένωση Ιαπώνων Επιστηµόνων και 
Μηχανικών το 1951, προς τιµήν του «πατέρα της ∆ΟΠ» που συνέβαλε τα µέγιστα 
στην ανόρθωση την κατεστραµµένης µεταπολεµικής ιαπωνικής βιοµηχανίας.  Στη 
διάρκεια αυτής της πορείας η ∆ΟΠ περνάει σταδιακά από το χώρο των τεχνικών σ’ 
αυτόν των διοικητικών επιστηµών4, βασίζοντας την επιστηµονική της αυτοτέλεια στη 
µέτρηση των αποτελεσµάτων και την πιστοποίηση των διαδικασιών µε στόχο την 
διαρκή βελτίωση της πελατοκεντρικά οριζόµενης ποιότητας των προϊόντων και 
υπηρεσιών και το µειωµένο κόστος χάρη στην αξία που η ποιότητα προσθέτει.   

     ∆ιατυπώνονται οι βασικές ιδέες (core ideas) και αρχές (principles) οι οποίες 
συνθέτουν ένα πλαίσιο µε ισχυρή συνοχή που πλέον αναγνωρίζεται και ονοµάζεται 
∆ΟΠ ή αυτό που σήµερα ονοµάζουµε «µαλακή πλευρά της ∆ΟΠ»5.  Στον αντίποδα, 
«τη σκληρή πλευρά της ∆ΟΠ», αναπτύσσονται ο Στατιστικός Έλεγχος και η χρήση 
των Εργαλείων Ποιότητας, ένα σύνολο διαγραµµάτων (Pareto, αιτίας-
αποτελέσµατος, ροής, διασποράς, ελέγχου), ιστογραµµάτων και φύλλων ελέγχου, 
που πλαισιώνουν την προσπάθεια µέτρησης της ποιότητας. 

     Η ανάγκη τυποποίησης και πιστοποίησης των διαδικασιών παραγωγής που 
προτάσσεται, ικανοποιείται θεσµικά µε τη σύσταση του ∆ιεθνούς Οργανισµού 
Τυποποίησης ISO, ως πρωτοπόρου και εξέχοντος διεθνούς οργανισµού, παράλληλα 
µε τη µετέπειτα λειτουργία αντίστοιχων, εθνικών και µη, φορέων.  Το Πρότυπο 
Πιστοποίησης ISO 9000 αποτελεί το πρώτο από µία σειρά προτύπων που 
απευθυνόταν αποκλειστικά στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, έχοντας µέχρι 
σήµερα επεκταθεί σε ένα ευρύ φάσµα προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών, υλικών 
και συστηµάτων, σε πάνω από 150 χώρες και 500.000 επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
αλλά και του δηµοσίου, πλέον, τοµέα.   Η ιδιαίτερη σηµασία των προτύπων ISO πέρα 
από εισαγωγικό στη ∆ΟΠ εργαλείο για τις επιχειρήσεις µέσα από τη δηµιουργία µιας 
κουλτούρας ποιότητας, είναι το γεγονός ότι τις έφερε σε µια πρώτη επαφή µε τα 
βραβεία ποιότητας που τότε θεσπίζονταν,6 όπως το Malcolm Baldrige Award 
(MBNQA) και το «Βραβείο Αρίστευσης στην Ποιότητα και Παραγωγικότητα» από τη 
N.A.S.A., 2 χρόνια νωρίτερα. 

     Την ίδια περίοδο της δεκαετίας του ‘80, στην ευρωπαϊκή ήπειρο συντελούταν  ένα 
πρωτόγνωρο εγχείρηµα υπερεθνικής ολοκλήρωσης, στην κατεύθυνση προς την Ε.Ε..  
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις διέβλεψαν στη ∆ΟΠ µία ευκαιρία εναρµόνισης των 
εθνικών πολιτικών και πρακτικών στη βάση του Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ. 
Ενθαρρύνθηκε µία δηµόσια διοίκηση προσανατολισµένη στα αποτελέσµατα, που 
παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ικανοποιεί τους πολίτες, συµβάλλοντας 

                                                           
4
 Pike, J. and Bernes, R., “TQM in Action: A practical Approach to Continuous Performance 

   Improvement. London: Chapman and Hall,1996, p. 25 
5
 Vouzas,F., Psychogios, A.G., “ Assessing managers awareness of TQM”, The TQM Magazine, 

Vol.19, No 1,2007 
6
 Γκοτζαμάνη Aικ., « Η εφαρμογή των προτύπων συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ISO 9000 στην 

Ελληνική βιομηχανία. Αξιολόγηση της προσφοράς τους ως μέσο βελτίωσης της ποιότητας και 

εισαγωγής στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας», διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 1999, σελ. 5-45 
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στην επιτυχή ανάληψη του διττού ρόλου του κράτους που επιχειρεί και του κράτους-
θεµατοφύλακα του δηµόσιου συµφέροντος. 7 

     Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ιοίκησης της Ποιότητας (EFQM) που ιδρύεται στις 
Βρυξέλλες, ενσωµατώνει τις µέχρι τότε γνωστές τεχνικές και εργαλεία της ποιότητας 
σε ένα νέο Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας, θεσπίζοντας το Ευρωπαϊκό Βραβείο 
Ποιότητας στο ανώτατο (τρίτο) επίπεδο Αριστείας για τους συµµετέχοντες από τον 
ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα οργανισµούς.  Η σηµασία του EFQM για την 
ευρωπαϊκή πορεία της ∆ΟΠ, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι σ’ αυτό βασίστηκε η 
δηµιουργία του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης – ΚΠΑ (CAF), του πιο σύγχρονου και 
εύχρηστου εργαλείου αυτοαξιολόγησης που µετρά τις επιδόσεις των οργανώσεων 
του δηµοσίου τοµέα και συµβάλει αποφασιστικά στην εισαγωγή τεχνικών διοίκησης 
ποιότητας στη δηµόσια διοίκηση,8 στα πλαίσια του εκσυγχρονισµού και της 
σύγκλισης της δηµόσιας διοίκησης στα κράτη-µέλη της Ε.Ε.. 

 

Σχήμα 1: Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (CAF) – σχηματική απεικόνιση 
9
 

 

     Η περιγραφείσα ιστορική εξέλιξη της ∆ΟΠ αποκαλύπτει µία δυναµική σχέση µε το 
οικονοµικό και πολιτικό γίγνεσθαι των περιόδων και γεωγραφικών περιοχών που 
                                                           
7
 Zeppou, M. and Sotirakou, T., “A dual core model for enhancing government performance”, in 

Epstein, M. and Manzoni, J.F. (Eds), Performance Measurement and Management Control: Superior 

Organisational Performance, Elsevier, Boston, MA, 2004 
8
 Engel C., Common Assessment Framework : The state of affairs, Eipascope, (1),2002, p. 35. 

9
 Πηγή: ΥΠΕΣΔΔΑ :  

http://www.gspa.gr/%280815347266715291%29/eCPortal.asp?id=3771&nt=19&lang=1&pID=235&p

2ID=811&lang=1 
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διένυσε, στοιχείο σηµαντικό προκειµένου να κατανοήσουµε την επίδρασή της στην 
ελληνική πραγµατικότητα που επικεντρώνεται το παρόν σύγγραµµα.  Θα ήταν 
ωστόσο παράλειψη να µην αναφερθούν συνοπτικά οι βασικές ιδέες και αρχές της, 
όπως αυτές διατυπώθηκαν από τους κύριους θεωρητικούς εκφραστές της, 
προκειµένου να αντιληφθούµε το εύρος και την προσαρµοστικότητα αυτού που 
σήµερα αποτελεί το σύγχρονο µοντέλο ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. 
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Ορισµός της ποιότητας από τους θεωρητικούς της ∆ΟΠ 

     Πρωτεργάτες του νέου µοντέλου υπήρξαν οι Ε. Deming, J.M.Juran, P.B.Crosby, 
A.V. Feigenbaum, , K. Ishikawa και G. Taguchi. Ξεκινώντας από την ταραγµένη 
παγκόσµια µεταπολεµική περίοδο, και εργαζόµενοι οι περισσότεροι είτε στην 
ανώτερη διοίκηση είτε στον τοµέα της βιοµηχανίας, κατάφεραν να επηρεάσουν µε το 
έργο και τις ιδέες τους το σύνολο της λειτουργίας των επιχειρήσεων και άρα 
ολόκληρης της οικονοµίας. Καθένας από τους παραπάνω θεωρητικούς συνέβαλλε µε 
καθοριστικό τρόπο στην ανέγερση του σηµερινού οικοδοµήµατος της ∆ιοίκησης 
Ολικής Ποιότητας, µετατοπίζοντας ουσιαστικά µε το πέρασµα των χρόνων το βάρος 
από το προϊόν και την υπηρεσία στον οργανισµό και στην ικανοποίηση του πελάτη.  

     Συγκεκριµένα, ο Deming (1900 – 1993) πρωτοστατώντας στην ανοικοδόµηση της 
κατεστραµµένης ιαπωνικής οικονοµίας µετά το τέλος του Β’ Π.Π. όρισε την ποιότητα 
ως κάτι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την συνεχή βελτίωση ενός παραγωγικού 
συστήµατος που βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση λειτουργίας10. Αποδίδοντας την 
ευθύνη για την σωστή εφαρµογή του συγκεκριµένου µοντέλου στην ηγεσία, πρότεινε 
ποιοτικές βελτιώσεις µέσω ενός αυτοσυντηρούµενου προγράµµατος που συνέδεε 
την παραγωγή µε τις ανάγκες των καταναλωτών εµπλέκοντας  ταυτόχρονα το 
σύνολο των τµηµάτων µιας επιχείρησης11. Ο κύκλος του Deming ( P.lan-D.o-C.heck-
A.ct ) όπως έµεινε γνωστός προβλέπει τέσσερα σταθερά επαναλαµβανόµενα βήµατα 
που περιλαµβάνουν το σχεδιασµό, την υλοποίηση, τον έλεγχο, και εν τέλει την 
δράση. Mε έναν τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας, ο οποίος περιελάµβανε αρχές 
όπως η ηγεσία µε όραµα, η συνεχής εκπαίδευση, η ανοιχτή διατµηµατική συνεργασία 
και επικοινωνία, η ικανοποίηση τόσο των εργαζοµένων όσο και των πελατών, ο 
«πατέρας» της ∆ΟΠ εγκαινίασε έναν νέο τρόπο διοίκησης σύµφωνα µε τον οποίο 
όταν οι άνθρωποι και οι οργανισµοί ως ένα ενιαίο σύστηµα εστιάζουν στην ποιότητα, 
τότε αυτή αυξάνεται και το κόστος µειώνεται.  

     Ο Juran (1904 – 2008), διαδραµατίζοντας εξίσου σηµαντικό ρόλο µε τον Deming 
στην ανοικοδόµηση της ιαπωνικής οικονοµίας, όρισε την ποιότητα σαν 
καταλληλότητα για χρήση (fitness for use) που απαιτεί ποιότητα στην σχεδίαση, 
ποιότητα στην προσαρµογή προς τις προδιαγραφές, διαθεσιµότητα και κατάλληλη 
εξυπηρέτηση µετά την πώληση12.Αποδίδοντας την αποκλειστική ευθύνη για την 
εφαρµογή της στα ανώτερα στελέχη, και θεωρώντας πως ο χρήστης είναι ο 
µοναδικός της κριτής, όρισε τρία στάδια για αποτελεσµατική ποιότητα διοίκησης. Το 
πρώτο περιελάµβανε τον προ-σχεδιασµό της ποιότητας (quality planning), το 
δεύτερο τον ποιοτικό έλεγχο (quality control) και το τρίτο την βελτίωση ποιότητας 
(quality improvement)13. 

     O P.B. Crosby (1926 – 2001) έµεινε γνωστός για την θεωρία του περί µηδενικών 
λαθών (zero effects) καθώς επίσης και για το γενικότερο δόγµα του που 
συµπυκνώνεται στην φράση «κάντο σωστά από την πρώτη φορά». Σύµφωνα µε τον 

                                                           
10

 Deming E., Out of the Crisis, MIT Press, Cambridge, 1986 
11

 Goetsch D.L. and Davis S.B., Quality Management: Introduction to Total Quality Management for 

Production, Processing and Services, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, 2006 
12

 Juran J.M., Juran on Planning for Quality, The Free Press, New York, 1988 
13

 Juran J.M., The Quality Trilogy: A Universe Approach to Managing Quality, Quality Progress, 1986 
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Crosby η ποιότητα είναι δωρεάν, και το κόστος προκύπτει µόνο σε περίπτωση που 
αυτή απουσιάζει. Αναγνωρίζοντας πως η διοίκηση οφείλει να διέπεται από τρεις 
βασικές αρχές, αποφασιστικότητα, εκπαίδευση και εφαρµογή14, και επιθυµώντας 
ταυτόχρονα να µειώσει το χρόνο εφαρµογής των προγραµµάτων ποιότητας, όρισε 
ένα πλέγµα ενεργειών, σύµφωνα µε το οποίο µπορούσαν να επιτευχθούν οι στόχοι 
ποιότητας. Το πλέγµα αυτό του Crosby (The Quality Management Maturity Grad) 
περιελάµβανε πέντε στάδια: αβεβαιότητα (uncertainty) , αγρύπνιση (awakening), 
διαφώτιση (enlightment), σοφία (wisdom)  και σιγουριά(certainty)15. 

     Ο Feingenbaum (1922 -  ) είναι ο πρώτος που εισήγαγε και όρισε την έννοια του 
Ολικού Ποιοτικού Ελέγχου. Ο Ολικός Ποιοτικός Έλεγχος είναι ένα αποτελεσµατικό 
σύστηµα το οποίο ενσωµατώνει τις προσπάθειες για την ανάπτυξη, την διατήρηση 
και την βελτίωση της ποιότητας σε έναν οργανισµό, έτσι ώστε να διευκολύνει την 
παραγωγή και την εξυπηρέτηση για την πλήρη ικανοποίηση των πελατών16. 
Υπέρµαχος της ιδέας ότι η ποιότητα πρέπει να σχεδιαστεί και να χτιστεί µέσα στο 
προϊόν και όχι να ελέγχει πάνω σε αυτό, όρισε εννιά παράγοντες που την 
επηρεάζουν. Αυτοί ήταν οι αγορές, τα χρήµατα, η διοίκηση, οι άνθρωποι, η 
υποκίνηση, τα υλικά, οι µηχανές, η µηχανοποίηση, οι µοντέρνες πληροφοριακές 
µέθοδοι και οι ανερχόµενες απαιτήσεις για προϊόντα.  

     O Ishikawa  (1915 – 1989) είναι ο πρώτος που προώθησε τους Κύκλους 
Ποιότητας (Quality Circles) ενσωµατώνοντας σε αυτούς και κάποια γνωστά 
διαγράµµατα όπως το διάγραµµα «αιτίου- αποτελέσµατος» ή το Pareto, τα οποία 
θεωρούσε ότι µπορούσαν να βοηθήσουν καταλυτικά στην επίλυση προβληµάτων 
κατά την διάρκεια της εφαρµογής της ποιότητας. Ασχολήθηκε εκτενώς µε την έννοια 
του Ποιοτικού Ελέγχου, τον οποίο και όρισε ως την ανάπτυξη, σχεδιασµό, παραγωγή 
και παροχή ενός ποιοτικού προϊόντος το οποίο είναι το πιο οικονοµικό, το πιο 
χρήσιµο και αυτό που ικανοποιεί πάντα τον πελάτη17.  

     Tέλος ο Taguchi  (1924 -  ) όρισε την ποιότητα ως την πρόκληση ελάχιστων 
απωλειών στο κοινωνικό σύνολο από την στιγµή που το προϊόν διατίθεται στην 
κατανάλωση18. Στις απώλειες συµπεριέλαβε τις  καθυστερήσεις της παραγωγής, τα 
λάθη, τις επιδιορθώσεις, τις επικαλύψεις καθηκόντων, την κακή επικοινωνία και το 
αντίστοιχο κόστος για τον πελάτη λόγω κακής απόδοσης του προϊόντος και χαµηλής 
αξιοπιστίας19.  

     Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι δεν υπάρχει µία µοναδική κοινά αποδεκτή 
διατύπωση για τον ορισµό της «ποιότητας», αλλά  ανάλογα µε τη θεωρητική 

                                                           
14

 Goetsch D.L. and Davis S.B., Quality Management: Introduction to Total Quality Management for 

Production, Processing and Services, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, 2006 
15

 Crosby P.B., Quality is Free, Mc Graw-Hill, New York, 1979 
16

 Feingenbaum A.V., Total Quality Control, Mc Graw-Hill, New York, 1983 
17

 Ishikawa K., What is Total Quality Control? The Japanese Way, trans. D.J. Lu, Prentice Hall, 

Engelwood- Cliffs, N.J., 1985 
18

 Taguchi G., Introduction to Quality Engineering, Asian Productivity Organization, Tokyo, 1986 
19

 Τσιότρας Γ.Δ., Βελτίωση Ποιότητας, εκδ. Μπένου, Αθήνα, 2002, σελ. 78 
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προσέγγιση και τις µεταβολές της εξέλιξης των συστηµάτων διοίκησης µπορεί να 
µετασχηµατίζεται, να προσαρµόζεται  και να ορίζεται ως: 20 

• Αξία (value) 21 

• τήρηση προδιαγραφών (conformance to specifications) 22  

• συµµόρφωση σε απαιτήσεις  ( conformance to requirements)23  

• καταλληλότητα για χρήση (fitness for use)24  

• αποφυγή απωλειών ( loss avoidance) 25 

• ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη (meeting or exceeding customer 
expectations)26  

 

     Πάραυτα, αποτελεί κοινό παρονοµαστή όλων των προσεγγίσεων  ότι ο τελικός 
κριτής της ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος ή της παρεχόµενης υπηρεσίας 
είναι ο αποδέκτης του, δηλαδή ο πελάτης.  Ο πελατοκεντρικός σχεδιασµός συνιστά 
µία από τις βασικές αρχές της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, οι οποίες παρατίθενται 
συνοπτικά στη συνέχεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Reeves, C.A, Bednar, D.A. “Defining Quality: Alternatives and Implications” Academy of 

Management Review, 1994, vol. 19, No. 3, 419-445 
21

 Feigenbaum ,1951 
22

 Gilmore,1974 
23

 Crosby,1979 
24

 Juran,1974 
25

 Taguchi,1989 
26

 Parasuraman, et.al,1985, Granroos, etc. 
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Βασικές ιδέες και αρχές της ∆ΟΠ 

     Όπως και για την ποιότητα, έτσι και για την ∆ΟΠ δεν υπάρχει µοναδικός 
αποδεκτός ορισµός της, αφού δεν αποτελεί µία περιορισµένη έννοια άλλα µία 
φιλοσοφία και µία διαδικασία αλλαγής κουλτούρας που αφορά ολόκληρο τον 
οργανισµό κι έχει σαφείς αξίες και αρχές που προάγουν µία συµπεριφορά ολικής 
ποιότητας.27   

     Ο πελάτης, κατέχει κυριαρχικό ρόλο στη ∆ΟΠ όπως καταδεικνύεται από την 
τοποθέτηση του στην πρώτη θέση της ανεστραµµένης οργανωτικής πυραµίδας (βλ. 
σχήµα ) και ο οργανισµός πρέπει να λειτουργεί µέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο 
είναι προσανατολισµένο σε αυτόν.28  ∆ιακρίνεται σε εξωτερικό, τον τελικό αποδέκτη 
του προϊόντος ή της υπηρεσίας και εσωτερικό, που αποτελεί µέρος του 
οργανισµού,29 καθώς στη ροή των εργασιών µέσα σε έναν οργανισµό, το άτοµο είναι 
πελάτης για τον προηγούµενο και προµηθευτής για τον επόµενο.30  

 

Σχήμα 2: Η ανεστραμμένη οργανωτική πυραμίδα της ΔΟΠ
31

 

 

     Οι διαδικασίες είναι εξίσου κεντρική έννοια στην ∆ΟΠ όπου αρχή αποτελεί η 
αντιµετώπιση κάθε εργασίας ως διαδικασία και στόχος του οργανισµού είναι να 

                                                           
27

 Linkow, P. , “Is your culture ready for total quality?”, Quality Progress, Vol. 22 No.11,1989,  p.69 
28

Ζαβλάνος, Μ.Μ. (2006), “Η Ποιότητα στις Παρεχόμενες Υπηρεσίες και τα Προϊόντα”, Εκδόσεις 

Σταμούλης Α.Ε, Αθήνα, σελ. 74  
29

 Morgan, C. and Murgatroyd, S., “Total Quality Management in the Public Sector”, Open University 

Press, Philadelphia;, 1994  Atkinson, E.P, “Creating Culture Change: The Key to Successful Total 

Quality Management”, IFS Ltd, UK., 1990 
30

 Ζαβλάνος, Μ.Μ., “Η Ποιότητα στις Παρεχόμενες Υπηρεσίες και τα Προϊόντα”, Εκδόσεις Σταμούλης 

Α.Ε, Αθήνα, 2006, σελ.72 
31

 Ο. π. 
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µεγιστοποιήσει τον αριθµό των διαδικασιών που βελτιώνονται32. Επιπλέον η 
τυποποίηση των διαδικασιών αποσκοπεί  στην εξάλειψη των σφαλµάτων, την 
µείωση των καθυστερήσεων, την µεγιστοποίηση της χρήσης των εισροών τον 
προσανατολισµό στους πελάτες και τις µεταβαλλόµενες ανάγκες τους, και τη 
κατανόηση της λειτουργίας του οργανισµού και τελικά την παροχή καλύτερων 
προϊόντων και υπηρεσιών για τους πελάτες33.  

     Η µέτρηση είναι το κλειδί για την βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών. Αν κάτι 
δεν µπορώ να το µετρήσω δεν µπορώ να το ελέγξω , αν δεν µπορώ να το ελέγξω 
δεν µπορώ να το διαχειριστώ δεν µπορώ να το βελτιώσω34. Ωστόσο για να έχει 
νόηµα η µέτρηση θα πρέπει να πληρούνται τρία κριτήρια: α) να είναι έγκυρη και 
αξιόπιστη, β) λειτουργική, δηλαδή να στηρίζει τον σκοπό του οργανισµού και γ) 
νοµιµοποιηµένη δηλαδή να χαίρει εµπιστοσύνης από τους χρήστες της35. Το 
σύστηµα µέτρησης  του οργανισµού εισάγεται µε ευθύνη της διοίκησης, αφορά την 
αξιολόγηση της απόδοσης, δηλαδή την µέτρηση των αποτελεσµάτων και στη ∆ΟΠ 
µπορεί να κυµαίνεται από συγκριτική αξιολόγηση οργανισµών (benchmarking) µέχρι 
την αυτοαξιόλογηση από τους εργαζόµενους (κριτήρια βραβείου EFQM). Mέσω της 
ανάπτυξης τυποποιηµένων διαδικασιών, τεχνικών µετρήσεων και αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων συλλέγονται και αξιολογούνται πληροφορίες που προκύπτουν από 
την ίδια την διαδικασία εκτέλεσης ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων ή η 
ανάληψη  διορθωτικής δράσης. Το σύνολο των παραπάνω  συνιστά τον ποιοτικό 
έλεγχο, στοιχείο εξίσου σηµαντικό στη ∆ΟΠ36.  

     Το ανθρώπινο δυναµικό αναβαθµίζει το ρόλο του συνολικά στις πρακτικές της 
∆ΟΠ σε σχέση µε τις θεωρίες ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (HRM) του 
παραδοσιακού µάνατζµεντ. Οι καινοτοµίες συνίστανται37 στην αποκέντρωση των 
ευθυνών και της εξουσίας, στην από κοινού διαχείριση των δραστηριοτήτων σε όλα 
τα επίπεδα του οργανισµού από τα στελέχη και τους εργαζόµενους, και στην οµαδική 
εργασία (µέσω διατµηµατικών οµάδων) που θεωρείται απαραίτητο συστατικό ή 
διαδικασία στην εφαρµογή της ∆ΟΠ38. Προκειµένου να ανταπεξέλθει το ανθρώπινο 
δυναµικό στο νέο του ρόλο, η διοίκηση οφείλει να εξασφαλίσει ένα περιβάλλον 
οµαδικής εργασίας και διαδικασίες εκπαίδευσης που σχεδιάζονται µε την συµµετοχή 
των εργαζοµένων και οδηγούν στην ενδυνάµωσή (empowerment)  τους και στην 
ανάπτυξη και αξιολόγηση των δεξιοτήτων τους. Ως αποτέλεσµα, προάγεται  η από 
κοινού κατανόηση και δέσµευση της αποστολής τους, και µιας προσανατολισµένης 
στον πελάτη συµπεριφοράς που συνθέτουν την νέα οργανωσιακή κουλτούρα που 
εισάγει η ∆ΟΠ. 

                                                           
32

 Morgan, C. and Murgatroyd, S., “Total Quality Management in the Public Sector”Open University 

Press, Philadelphia., 1994 
33

 Ζαβλάνος, Μ.Μ., “Η Ποιότητα στις Παρεχόμενες Υπηρεσίες και τα Προϊόντα”, Εκδόσεις Σταμούλης 

Α.Ε, Αθήνα,2006,  σελ.107 
34

 Ο.π. 
35

 Politt , C. and Bouckaert, G., “Quality Improvement in European Public Services. Concepts, Cases 

and Commentary”, Sage Publications Ltd, 1995,p 164-170 
36

 James, P. , “ Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας ”, Κλειδάριθμος, Αθήνα, 1998 
37

 Ο’ Dell (1986) στο James, P. , “ Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας ”, Κλειδάριθμος, Αθήνα, 1998 
38

 Brunetti H.W.  “Achieving Total Quality: Integrating Business Strategy and Customer Needs”, 

Quality Resources, 1993 
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     Η ηγεσία , αν και βρίσκεται στην βάση της οργανωσιακής πυραµίδας  καλείται να 
διαδραµατίσει έναν εξίσου σηµαντικό, κοµβικό και επιτελικό ρόλο. Κοµβικό γιατί 
καλείται να λειτουργήσει ως καταλύτης ανάµεσα στις διαδικασίες και τους 
ανθρώπους και επιτελικό µέσω της επιτήρησης όχι των ανθρώπων αλλά των 
διαδικασιών39.  Προϋποτίθεται ότι η διοίκηση  αποκεντρώνει τις εξουσίες, συµµετέχει 
στις διαδικασίες, ενθαρρύνει την εκπαίδευση και εν γένει είναι πλήρως αφοσιωµένη 
και υποστηρικτική απέναντι στο πρόγραµµα ποιότητας40. Γενικά η αφοσίωση ή 
δέσµευση της ηγεσίας µε την ποιότητα συγκαταλέγεται στις βασικότερες  αξίες της 
∆ΟΠ.41  

     Αν και οι αρχές της ∆ΟΠ έχουν γενική ισχύ και µπορούν να εφαρµοστούν τόσο 
στη βιοµηχανία όσο και στην παροχή υπηρεσιών42, εύλογα οι διαστάσεις ποιότητας 
των αγαθών προσδιορίζονται διαφορετικά από αυτές των υπηρεσιών. Με τον όρο 
διαστάσεις ποιότητας νοούνται οι παράγοντες εκείνοι του προϊόντος ή της υπηρεσίας 
οι οποίοι µπορούν να ποσοτικοποιηθούν και στη συνέχεια να µετρηθούν µε 
προκαθορισµένες µεθόδους έρευνας. 

     Συνοπτικά διαστάσεις ποιότητας των αγαθών ορίζονται οι εξής: 43 

• Απόδοση (Performance): αναφέρεται στα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά 
του προϊόντος 

• Στοιχεία (Features): αναφέρεται στα δευτερεύοντα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά του προϊόντος 

• Αξιοπιστία (Reliability): αναφέρεται στην πιθανότητα λειτουργίας σε 
συγκεκριµένο διάστηµα και συνθήκες 

• Συµµόρφωση (Conformance): αναφέρεται στον βαθµό συµµόρφωσης µε τις 
προδιαγραφές 

• Αντοχή (Durability): αναφέρεται στη διάρκεια χρήσης πριν την κατάρρευση ή 
την αντικατάσταση του προϊόντος 

• Εξυπηρέτηση (Serviceability): αναφέρεται στην  ταχύτητα, την ευγένεια και 
την ικανότητα επιδιόρθωσης 

• Αισθητική (Aesthetics): αναφέρεται στην εµφάνιση, την αφή, την ακουστική, 
την γεύση και την µυρωδιά. 

     Αντίστοιχα ορίζονται δέκα κοινά αποδεκτές διαστάσεις ποιότητας των 
υπηρεσιών44 (που συγχωνεύονται στις πέντε πρώτες, στα πλαίσια του εργαλείου 
µέτρησης servqual), ως εξής: 

                                                           
39

 Koehler, W.J. and Pankowski, M.J., ”Quality Government. Designing, Developing, and Impementing 

TQM”, St. Lucie Press, Florida, 1996 
40

 Powell, TC. , “Total Quality Management as competitive advantage: a review and empirical study”, 

Strategic Management Journal, Vol. 16 No.1,1995  pp. 15-37. 
41

 Lagrosen, S. and Lagrosen, Y. , “Management of service quality - differences in values, practices and 

outcomes”, Managing Service Quality, Vol. 13 No.5, 2003, pp 370-381. 
42

 Morgan, C. and Murgatroyd, S. “Total Quality Management in the Public Sector”, Open University 

Press, Philadelphia, 1994 
43

 Τσιότρας Γεώργιος, Βελτίωση της Ποιότητας, εκδ. Μπένου, Αθήνα, 2002, σελ. 19 
44

 Parasuraman, A., Zeithamsi, V.A. and Berry, L.L.  “Determinants of Perceived Service Quality”, 

American Marceting Acossiation, 1985, p. 47. 
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• Αξιοπιστία (Reliability): φερεγγυότητα, εµπιστοσύνη για παράδοση του 
υποσχόµενου 

• Ανταπόκριση (Responsivness): η προθυµία στην παροχή της υπηρεσίας, 
ταχύτητα και χρονική συνέπεια 

• ∆ιασφάλιση (Assurance) : αίσθηµα ασφάλειας στη συναλλαγή 
• Ενσυναίσθηση (Empathy): κατανόηση και εξατοµικευµένη εξυπηρέτηση 
• Υλικά (Tangibles): εγκαταστάσεις, εξοπλισµός, εµφάνιση προσωπικού 
• Πρόσβαση: εύκολη πρόσβαση στον χώρο και ευελιξία όρων παροχής της 

υπηρεσίας  για όλους τους πελάτες 
• Αφοσίωση / ∆ιαθεσιµότητα: ετοιµότητα στην εξυπηρέτηση  
• Αρµοδιότητα / Ικανότητα: οι γνώσεις και δεξιότητες του προσωπικού  
• Ευγένεια: σεβασµός και φιλικότητα στην εξυπηρέτηση 
• Επικοινωνία : αµφίδροµη πληροφόρηση για τις ανάγκες του πελάτη και τις 

υπηρεσίες του οργανισµού. 
 

     Συµπερασµατικά η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας µπορεί να οριστεί ως το σύνολο 
των δραστηριοτήτων και µεθόδων που εφαρµόζονται από τον οργανισµό µε στόχο 
την ικανοποίηση του πελάτη και ταυτόχρονα την ενεργοποίηση όλου του δυναµικού, 
έµψυχου και άψυχου, του οργανισµού µε το µικρότερο δυνατό κόστος. 
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Η ∆ΟΠ στο δηµόσιο τοµέα 

     Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας  έχει εφαρµοστεί ευρέως στις ιδιωτικές επιχειρήσεις 
κάτι που δεν αποδείχθηκε και τόσο εύκολο για τον δηµόσιο τοµέα. Άλλωστε οι δυο 
αυτοί κύριοι παραγωγείς προϊόντων και υπηρεσιών των σύγχρονων οικονοµιών 
διαφέρουν ποικιλοτρόπως. ∆ιέπονται από διαφορετικό νοµικό και θεσµικό πλαίσιο, 
παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς το κίνητρο του κέρδους, ενώ ταυτόχρονα ο 
τρόπος σύνδεσης των εργασιακών στόχων µε εκείνων  της διοίκησης ή του 
οργανισµού καθορίζονται µε εντελώς διαφορετικούς τρόπους στους δυο τοµείς45.  

     Ιστορικά µετά την ανασυγκρότηση του δυτικού κόσµου µε το τέλος του Β’ Π.Π., το 
σύνολο σχεδόν των κρατών ακολούθησε την κεϋνσιανή πολιτική   δηµιουργώντας 
ουσιαστικά κράτη πρόνοιας. Πρόκειται για µια περίοδο θεσµικής και συστηµικής 
εξασφάλισης απέναντι στις ανεξέλεγκτες αγορές. Η αύξηση της σηµασίας του 
πολιτικού υποσυστήµατος έναντι των υπολοίπων, (οικονοµία, κουλτούρα) µέσω του 
κρατικού παρεµβατισµού φάνηκε να αποτελεί και τον όρο για την διασφάλιση της 
αναπαραγωγής του κυρίαρχου  status quo. Σύντοµα όµως η ρυθµιστική παρέµβαση 
του κράτους αµφισβητείται, αφού η κεφαλαιακή συσσώρευση, η ανάπτυξη των 
παραγωγικών δυνάµεων και η διεθνοποίηση της αγοράς την περιορίζουν σε τέτοιο 
βαθµό που το κράτος επικεντρώνεται πια στο ρόλο στήριξης της αγοραίας 
ανταγωνιστικότητας46.  

     Τα ισχυρά κράτη πρόνοιας αρχίζουν να παραχωρούν την θέση τους σε 
νεοφιλελεύθερες προσεγγίσεις βασικό χαρακτηριστικό των  οποίων ήταν η 
εναρµόνιση του δηµόσιου τοµέα µε τους κανόνες της αγοράς. Πάνω στην λογική της 
«ελεύθερης επιλογής47», η αγορά αποτελεί το νέο προνοµιακό ρυθµιστικό πεδίο. 

     Χώρες όπως  η Αµερική και η θατσερική Αγγλία πρωτοστατούν στις ριζικές αυτές 
αλλαγές επιβάλλοντας στον δηµόσιο τοµέα πρακτικές του ιδιωτικού  µε την λογική ότι 
η επιτυχής και κερδοφόρα λειτουργία των αγορών θα µπορούσε να µεταφερθεί και 
στο δηµόσιο µε τα ίδια αποτελέσµατα. Υιοθετείται ο όρος Νέο ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ 
ως µια σύγχρονη εστιαζόµενη στον πελάτη-πολίτη προσέγγιση, η οποία αποσκοπεί 
στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων δηµοσίων υπηρεσιών48. Στόχος του 
Ν∆Μ να αλλάξει τις παραδοσιακές πρακτικές του δηµόσιου τοµέα, που µέχρι τότε 
οργάνωνε την λειτουργία του βάσει ενός πατερναλιστικού µοντέλου διοίκησης, µε 
τυποποιηµένες και σταθερές πρακτικές απασχόλησης, καθώς επίσης και 
συλλογικοποιηµένες εργασιακές σχέσεις µέσω των συνδικάτων49. Σύµφωνα µε το 
κυρίαρχο πρόταγµα του Ν∆Μ η δηµόσια διοίκηση όφειλε να αποποιηθεί τον παλιό 
της εαυτό και να τον συγκροτήσει εκ νέου δανειζόµενη χαρακτηριστικά και πρακτικές 
του ιδιωτικού τοµέα.  

                                                           
45

 Harel G.H. and Tzafrir S.S., HRM Practices in the Public and Private Sector: Differences and 

Similarities, Frontiers of Empirical Research and Development, 2001, p. 316-350  
46

 Σακελλαρόπουλος Θ., Η μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους, εκδ. Κριτική, Αθήνα, 1999 ,σελ.83 
47

 Forrest R., «The Privitization of Collective Consumption», Gottdiener M. & Pickvance C. , Urban Life 

in Transition, Sage, 1991  
48

 Mwita J.L., Performance Management Model: A systems based approach to public service quality, 

The International Journal of Public Sector Management, Vol. 13 
49

 Farnham D. & Horton S., Managing People at the Public Services, London Mc Millan, 1996 
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     Οι απόψεις αυτές κυρίαρχες στις ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν το ρεύµα των 
θεωρητικών της διοικητικής σύγκλησης. Υποστηρίζουν ότι υπάρχουν καθολικές 
πρακτικές διοίκησης που µπορούν να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά παντού- 
υπάρχει ένας άριστος τρόπος να γίνονται τα πράγµατα, ένα καθολικά εφαρµόσιµο 
µοντέλο διοίκησης-  και για αυτό η σύγκληση πρέπει να πραγµατοποιείται στην βάση  
των «άριστων πρακτικών»50. 

     Σε πλήρη αντιδιαστολή οι θεωρητικοί της διοικητικής απόκλισης υποστηρίζουνε 
ότι τα διοικητικά συστήµατα επηρεάζονται από το περιεχόµενο των εθνικών 
θεσµικών πλαισίων και της εγχώριας κουλτούρας, γεγονός που αντανακλάται στις 
διαφορετικές εθνικές διοικητικές πρακτικές. Οι χώρες διαφέρουνε σαφώς η µία από 
την άλλη και οι πολιτισµικές τους διαφορές αντικατοπτρίζονται στην νοµοθεσία και 
άλλους θεσµικούς παράγοντες όπως οι εργασιακές σχέσεις, η επιρροή των 
συνδικάτων, οι πρακτικές προσλήψεων και αποζηµιώσεων της διοίκησης 
ανθρώπινου δυναµικού, οι δεξιότητες και η ποικιλοµορφία του ανθρώπινου 
δυναµικού, οι απόψεις των συµµετόχων (stakeholders), η κοινή γνώµη και τα 
κυρίαρχα πρότυπα51. Επιπρόσθετα η διαφοροποίηση των διοικητικών πρακτικών 
επεκτείνεται ακόµη και µέσα στα πλαίσια της ίδιας της δηµόσιας διοίκησης µιας 
χώρας καθιστώντας δυσχερέστερη την εφαρµογή του Ν∆Μ.  

     Η αλήθεια είναι πως η εφαρµογή αυτού του νέου µοντέλου διοίκησης έχει να 
υπερπηδήσει µια πληθώρα εµποδίων και διαφοροποιήσεων του δηµόσιου τοµέα σε 
σχέση µε τον ιδιωτικό. Συγκεκριµένα52: 

• Υπάρχει µια δοµική διαφορά ανάµεσα στην έννοια του πελάτη και σε εκείνη 
του πολίτη. Ο πελάτης διαµορφώνει την συµπεριφορά του βάσει των 
κυρίαρχων αγοραίων µοντέλων επιλέγοντας κάθε φορά ανάλογα µε το 
προσωπικό του συµφέρον. Ο πολίτης από την άλλη αποτελεί τον κύριο 
δρώντα σε ένα συνταγµατικά κατοχυρωµένο πλαίσιο υποχρεώσεων και 
δικαιωµάτων το οποίο και στοχεύει στην εξασφάλιση του δηµόσιου 
συµφέροντος. 

 

• Οι πολίτες δεν είναι σε θέση να ελέγχουν άµεσα τον οργανισµό 

 

                                                           
50
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• Το φάσµα των stakeholders στο δηµόσιο είναι εξαιρετικά διευρυµένο, αφού 
σε αυτούς εντάσσονται οι πολίτες, οι υπάλληλοι, τα συνδικαλιστικά σωµατεία 
και η διοίκηση 

 

• Η ικανοποίηση των αναγκών συγκεκριµένων ανθρώπων δεν συνάδει µε την 
ικανοποίηση των αναγκών του συνόλου της κοινωνίας 

 

• Οι δηµόσιοι οργανισµοί εξυπηρετούν ένα ευρύ φάσµα πολιτών των οποίων οι 
απαιτήσεις είναι αποκλίνουσες και αντιφατικές  

 

• Αγνοούν τους πελάτες τους γιατί δεν χρηµατοδοτούνται από αυτούς 

 

• Πασχίζουν να ικανοποιήσουν οµάδες συµφερόντων 

 

• O δηµόσιος τοµέας χαρακτηρίζεται από διοικητική ασυνέχεια εξαιτίας των 
συνεχών κυβερνητικών παρεµβάσεων 

 

• Η διοίκηση συχνά ακολουθεί κοµµατικές σκοπιµότητες 

 

• Το σύστηµα διοίκησης είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να εξυπηρετεί τους 
διοικούντες και όχι τους πελάτες 

 

• Οι κρατικοί οργανισµοί λειτουργούν µονοπωλιακά  

 

• Λειτουργούν χωρίς ανταγωνισµό οπότε η εφαρµογή της µέτρησης της 
απόδοσης χρησιµοποιείται ως υποκατάστατο για τις πιέσεις της αγοράς  

 

•  Στόχος ενός δηµόσιου οργανισµού δεν είναι η µεγιστοποίηση του κέρδους 

 

• Η µείωση του κόστους δεν αποτελεί επείγουσα ανάγκη για τους δηµόσιους 
οργανισµούς  

 

• Η βελτίωση της ποιότητας δεν συνεπάγεται και αύξηση της ζήτησης 

 

• Ο ρόλος του κράτους περιορίζεται µόνο από οικονοµικούς και όχι από 
πολιτικούς και κοινωνικούς όρους 

 

• Η επιτυχία προσδιορίζεται από την επίτευξη των κοινωνικών στόχων 

 

• Ένας µεγάλος αριθµός υπηρεσιών, επιδοτούνται από τον κρατικό 
προϋπολογισµό αν και δεν είναι κερδοφόρες 
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• Ο προϋπολογισµός του κάθε οργανισµού καθορίζεται από την κεντρική 
διοίκηση 

 

• Οι διαδικασίες είναι πολλές και αλληλένδετες  

 

• Το ανθρώπινο δυναµικό δεν είναι κατανεµηµένο ορθολογικά µε αποτέλεσµα 
άλλες υπηρεσίες να παρουσιάζουν ελλείψεις, ενώ άλλες να έχουν πλεονάζον 
προσωπικό. 

 

• Οι δηµόσιοι υπάλληλοι δεν εστιάζουν στους πελάτες αλλά στην ανώτατη 
διοίκηση  

 

     Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθώντας την διοικητική ολοκλήρωση των δηµόσιων 
οργανισµών προωθεί κοινές  πολιτικές και διαδικασίες εκσυγχρονισµού στα κράτη 
µέλη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας διατύπωσε µε σαφήνεια  ότι ο 
εκσυγχρονισµός του δηµόσιου τοµέα σε όλα τα κράτη µέλη είναι προϋπόθεση για την 
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της Ε.Ε. Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή ατζέντα 
διοικητικών µεταρρυθµίσεων ο εκσυγχρονισµός απαιτεί η δηµόσια διοίκηση σε κάθε 
κράτος µέλος να: αποκεντρώσει και αναδιοργανώσει τις λειτουργίες της, να 
ικανοποιήσει τις ανάγκες των πολιτών και να συνυπολογίσει τις προσδοκίες όλων 
των συµµετόχων, να εστιάσει στα αποτελέσµατα, να βελτιώσει την ποιότητα των 
υπηρεσιών, να αναθεωρήσει και να απλοποιήσει τις διαδικασίες, να ενδυναµώσει 
τους εργαζόµενους, να αναπτύξει ένα µοντέλο ηγεσίας που ευνοεί την καθαρότητα 
και την ενότητα του σκοπού, να δηµιουργήσει ένα κλίµα εµπιστοσύνης, ένα πλαίσιο 
προσβάσιµο χωρίς διακρίσεις και µια νοοτροπία αξιολόγησης, µάθησης και 
καινοτοµίας.   

 

     Η δηµόσια διοίκηση θα πρέπει να αλλάξει στην κατεύθυνση ενός συστήµατος 
διοίκησης προσανατολισµένο στα αποτελέσµατα µε στόχους και µετρήσεις 
εµπλέκοντας όλο το ανθρώπινο δυναµικό µέσα από συστήµατα διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων που αντιµετωπίζουν τον εργαζόµενο ως συνεργάτη. Στη βάση 
αυτή δηµιουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ιοίκησης Ποιότητας (EFQM) και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ποιότητας οι δράσεις των οποίων επηρέασε τις εξελίξεις και 
της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης.  
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Το ελληνικό παράδειγµα 

     Στις µέρες µας το σύνολο της πολιτικής συζήτησης, περιστρέφεται γύρω από την 
επιτακτική ανάγκη µεταρρύθµισης της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης. Οι παθογένειες 
που χαρακτηρίζουν την λειτουργία της δείχνουν να έχουν κατακλύσει το σύνολο των 
δραστηριοτήτων της µε έναν ιδιαίτερο τρόπο. Συχνά στον δηµόσιο διάλογο 
αναφέρεται ως ο «µεγάλος ασθενής» του ελληνικού κράτους, που συνεχώς 
προσπαθεί να αναρρώσει και συνεχώς υποτροπιάζει. 

     Η ελληνική πολιτική κουλτούρα συνολικά χαρακτηρίζεται από 
υπερπολιτικοποίηση, µια ιδιότυπη πρόσµιξη ιδιωτικού και δηµοσίου που 
αντικατοπτρίζει την σχέση ενός κράτους πατρωνίας µε µια ισχνή κοινωνία πολιτών, 
έντονη παρουσία παραδοσιακών στοιχείων και µια πολύ ειδική συνθήκη, σύµφωνα 
µε την οποία ο ενδοσυσχετισµός παράδοσης και νεωτερικών στοιχείων λειτουργεί 
έτσι ώστε τα νεωτεριστικά στοιχεία που αναπτύσσονται να αποκτούν έναν 
φορµαλιστικό χαρακτήρα που ευνοεί την αναπαραγωγή παραδοσιακών τελικά 
νοοτροπιών και συµπεριφορών53. Όλα τα παραπάνω φαίνονται να έχουν εισχωρήσει 
και στην λειτουργία της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης αφού οι παθογένειες της 
δείχνουν να σχετίζονται άµεσα µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά. 

     Ανατρέχοντας κανείς στην σχετική βιβλιογραφία, µπορεί να σταχυολογήσει τις 
κυρίαρχες στρεβλώσεις της. Συγκεκριµένα η εγχώρια δηµόσια διοίκηση διακατέχεται 
από συγκεντρωτική δοµή, ανεπάρκεια διαδικασιών σχεδιασµού και µηχανισµών 
ελέγχου, έλλειψη συντονισµού, στεγανά και δυσκαµψίες, ποσοτική και ποιοτική 
ανεπάρκεια προσωπικού54. Επιπλέον προβλήµατα δείχνει να δηµιουργεί το είδος του 
νοµικού πλαισίου που την διέπει, το µη καθορισµένο εύρος των πολιτικών διορισµών 
στην διοίκηση, οι παρεµβάσεις των πολιτικών ελίτ στην διοίκηση και τέλος η 
συγκρότηση µιας στρεβλής συνδικαλιστικής δράσης ως απάντηση στο γεγονός ότι οι 
δηµόσιοι υπάλληλοι είναι αδύναµοι οργανωτικά και πολιτικά απέναντι στις κοµµατικές 
παρεµβάσεις 55.   

     Η παθογένεια αυτή της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης επηρέασε καθοριστικά 
ολόκληρη την πορεία στο δρόµο προς την ποιότητα.  Αν και οι πρώτες σκέψεις γύρω 
από τη διασφάλιση ποιότητας και τον ποιοτικό έλεγχο διατυπώθηκαν από τους 
παραγωγικούς φορείς της βιοµηχανίας από το 1931, αποτέλεσµα της ανάγκης 
τυποποίησης και προστασίας των ελληνικών προϊόντων, όλες οι πρωτοβουλίες 
αναλήφθηκαν από ιδιωτικούς φορείς και επιµελητήρια και έµειναν ηµιτελείς.  Επίσηµα 
το κράτος ενεπλάκη στην πορεία αυτή αποσπασµατικά από το 1968 µέσω 
µεµονωµένων επιτροπών υπουργείων και πιο µεθοδικά από το 1976-1978 µε τη 
δηµιουργία του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).56  Στη δεκαετία που 
ακολούθησε όλο και µεγαλύτερος αριθµός επιχειρήσεων γνώρισε και έκανε χρήση 
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των ελληνικών και διεθνών κυρίως προτύπων πιστοποίησης ISO.  Η σχέση αυτή 
κορυφώθηκε και επεκτάθηκε σε προϊόντα και υπηρεσίες την τελευταία δεκαετία του 
αιώνα, κυρίως µέσω των ευρωπαϊκών προγραµµάτων επιδότησης επιχειρήσεων και 
ως στοιχείο κύρους στο προφίλ τους και σε µικρότερο βαθµό ως αποτέλεσµα µια 
συνειδητής δέσµευσης µε την ποιότητα, γεγονός που αποδεικνύεται από την συχνά 
περιστασιακή χρήση τους. 

     Η «ελληνική επανάσταση» στο χώρο της ποιότητας που συµπεριέλαβε τελικά και 
τη δηµόσια διοίκηση, ξεκίνησε λίγο πριν τα τέλη της χιλιετίας, µε την προκήρυξη του 
έτους 1998 ως «Έτος Ποιότητας» από την ελληνική κυβέρνηση.  Οι ευρωπαϊκές 
αποφάσεις στο Συµβούλιο της Λισαβόνας του 2000 και η παρουσίαση του Κοινού 
Πλαισίου Αξιολόγησης έδωσαν την καθοριστική ώθηση στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση Ολικής 
Ποιότητας: η δηµιουργία του Εθνικού Φορέα ∆ιαπίστευσης ΕΣΥ∆ (2003), του 
ελληνικού «∆ικτύου Ποιότητας» από τη νεοσυσταθείσα ∆ιεύθυνση Ποιότητας και 
Αποδοτικότητας του Υπ. Ανάπτυξης (2004), η εισαγωγή της ∆ιοίκησης Μέσω Στόχων 
στο δηµόσιο τοµέα (Ν.3230/2004) και η θέσπιση των α’ & β’ Ελληνικών Βραβείων 
Ποιότητας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
ΝΠ∆∆ (2007 & 2009 αντίστοιχα) είναι όλα αποτελέσµατα της προσπάθειας 
εφαρµογής µιας νέας ευρωπαϊκής κουλτούρας δηµόσιας διοίκησης, µε µετρήσιµους 
στόχους, προσανατολισµένης στον πελάτη και  τα αποτελέσµατα, που βασίστηκε 
στις αρχές του (αναθεωρηµένου από το 2006) ΚΠΑ.  Χαρακτηριστική είναι η 
υποχρεωτική πιστοποίηση των φορέων του δηµοσίου προκειµένου να ενταχθούν στα 
χρηµατοδοτικά προγράµµατα του ΕΣΠΑ από το 2007. 

     Στις καταιγιστικές, καινοτόµες αλλαγές καλούνται να ανταποκριθούν την ίδια 
περίοδο, εκτός από τους πρωταγωνιστές της δηµόσιας διοίκησης, όλοι οι υπόλοιποι 
συµµέτοχοι, µεταξύ των οποίων οι συνδικαλιστικοί φορείς του δηµοσίου, οι οποίοι 
προερχόµενοι από µία ξεχωριστή εξελικτική πορεία καλούνται να τοποθετηθούν 
έναντι των νέων δεδοµένων.  Η στάση αυτή επιχειρείται να ερµηνευτεί µέσα από την 
παρουσίαση της γενικότερης πορείας του διεθνούς και του ελληνικού συνδικαλισµού, 
που ακολουθεί.  
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Η γέννηση του συνδικαλισµού 

     Σύµφωνα µε την ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας, οι συνδικαλιστές όπως άλλωστε και 
τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι προµηθευτές και η ηγεσία  αποτελούν ισότιµους 
συµµετόχους στις πρακτικές υιοθέτησης του συγκεκριµένου µοντέλου διοίκησης. 
Στην σηµερινή Ευρώπη τόσο η ίδια η εργασία όσο και  ο ρόλος του συνδικαλιστικού 
κινήµατος και οι δράσεις που αυτό υιοθετεί δείχνουν να βρίσκονται σε συνολική 
διαδικασία επαναπροσδιορισµού.   

     Σε παγκόσµιο επίπεδο ο όρος σωµατείο (trade union) εµφανίζεται για πρώτη 
φορά στην Αγγλία στα τέλη του 18ου αιώνα. Έναν αιώνα αργότερα  η ατοµική 
ιδιοκτησία αν και παραµένει θεµελιακό στοιχείο της οικονοµικής συγκρότησης των 
κρατών λειτουργεί πια αποκλειστικά στο πλαίσιο της κοινωνίας της εργασίας57. Κατά 
τα τέλη του 19ου αιώνα, σε χώρες µε έντονη βιοµηχανική ανάπτυξη όπως ήταν η 
Αγγλία και η Γερµανία  εµφανίζονται κάποιες πρώτες παρεµβάσεις που αποσκοπούν 
στην συντήρηση και αναπαραγωγή της εργασιακής δύναµης και αναφέρονται στην 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την µείωση του χρόνου εργασίας και την  
προστασία από κοινωνικούς κινδύνους58. Το διάστηµα που ακολουθεί µέχρι και τον 
Α΄ Π.Π. αποτελεί µια ταραγµένη περίοδο κατά την διάρκεια της οποίας η  ανοχή 
διαδέχονταν την  έντονη κρατική καταστολή, και οι επιτυχηµένοι  απεργιακοί αγώνες 
την βίαιη κατάπνιξη τους.   

      Η αλλαγή των παγκόσµιων ισορροπιών µε το τέλος της Οκτωβριανής 
Επανάστασης σε συνδυασµό µε την καπιταλιστική άνθηση του µεσοπολέµου, 
σηµατοδότησε µια νέα εποχή για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα αιτήµατα 
τους. Το νέο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο δεν µπορούσε πια να δικαιολογήσει την 
άρνηση βασικών νεωτερικών  δικαιωµάτων όπως ήταν η αναγνώριση πολιτικού 
δικαιώµατος σε όσους δεν είχαν ιδιοκτησία και βέβαια το δικαίωµα της οργάνωσης 
και εκπροσώπησης των εργαζοµένων από τα συνδικάτα. Τέκνα αυτής της περιόδου 
είναι η καθιέρωση της οχτάωρης εργασίας, των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, η 
εξάπλωση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης και ιδιαίτερα της ασφάλισης κατά 
της ανεργίας59. Από την εποχή εκείνη µέχρι και σήµερα οι φόβοι ή οι προσδοκίες για 
ριζοσπαστικοποίηση των εργατικών µαζών και για κοινωνική επανάσταση δεν 
επιβεβαιώθηκαν ποτέ και έτσι η σχέση των συνδικάτων µε τις αστικές δυτικές 
οικονοµίες  συνεχίστηκε πάνω στην βάση της ρεφορµιστικής συµβίωσης60. 
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Τι είναι τα σωµατεία 

     Σύµφωνα µε έναν γενικά αποδεκτό ορισµό τα συνδικάτα είναι µαζικές εθελοντικές 
οργανώσεις των µισθωτών εργαζοµένων που έχουν ως στόχο τους την 
εκπροσώπηση, την προάσπιση και την προώθηση των συµφερόντων των µελών 
τους61. Υπό αυτό το πρίσµα τα συνδικάτα αντιµετωπίζονται όπως οποιαδήποτε άλλη 
οµάδα πίεσης που α) δρα οργανωµένα β) προασπίζει τα συµφέροντα της και γ) ασκεί 
πίεση στην εξουσία62. Η παραπάνω θεώρηση ανήκει στην φιλελεύθερη παράδοση 
σύµφωνα µε την οποία τα συνδικάτα δεν είναι τίποτα παραπάνω από το άθροισµα 
ελεύθερων, αυτόνοµων και νοµικά ισότιµων ατόµων τα οποία συνενώνονται στην 
βάση ορθολογικών κινήτρων µε σκοπό την µεγιστοποίηση του ατοµικού τους 
οφέλους µέσα και από την συλλογική τους δράση. Αντιµετωπίζει δηλαδή την σχέση 
εργασίας-εργοδοσίας  σαν µια οποιαδήποτε άλλη  διεκδίκηση µεταξύ δυο ισότιµων 
δρώντων.  

     Στον αντίποδα αυτής, οι µαρξιστές κάνουν λόγο για το ρόλο των ιστορικών και 
κοινωνικών συνθηκών βάσει των οποίων οι εργαζόµενοι είναι αναγκασµένοι να 
υπερβούν τα ατοµικά τους συµφέροντα και να υιοθετήσουν µια αλληλέγγυα 
συλλογική δράση στα πλαίσια των συνδικάτων τους. Έτσι για την µαρξιστική 
παράδοση τα συνδικάτα αποτελούν την έκφραση της συνειδητοποίησης από την 
πλευρά των εργαζοµένων ότι µόνο  µέσω της συλλογικής τους ταυτότητας µπορούν 
να διαχειριστούν το ιδιόµορφο εµπόρευµα τους που δεν είναι άλλο από την εργασία. 
Εξαιτίας άλλωστε και αυτής της ιδιοµορφίας είναι που η δράση τους καθορίζεται µέσα 
από πολύπλοκες διαδικασίες που συντελούνται και ακυρώνονται ταυτοχρόνως αφού 
δεν µπορούν να υποταχθούν εντελώς στην αγορά αλλά ούτε και να λειτουργήσουν 
έξω από αυτή63. Καταλήγουν έτσι µε ένα διττό ρόλο, από την µία να λειτουργούν σαν 
αµυντική δύναµη προστασίας των µισθωτών στην αγορά εργασίας και από την άλλη 
να αποτελούν ένα κίνηµα µε γενικότερους στόχους και πολιτικά χαρακτηριστικά.  
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Ο συνδικαλισµός στην Ελλάδα 

     Ο ελληνικός συνδικαλισµός, η εικόνα που παρουσιάζει σήµερα και οι ιδιοµορφίες 
που διέπουν την λειτουργία του είναι βέβαια προϊόν της οικονοµικής και πολιτικής 
ιστορίας της χώρας. Η καθυστερηµένη και αναιµική ανάπτυξη της βιοµηχανίας, η 
χαµηλή παραγωγικότητα του κυρίαρχου αγροτικού τοµέα,  η υπερτροφία του τοµέα 
των υπηρεσιών, η εξαρτηµένη και ανισοµερής ανάπτυξη του περιφερειακού αυτού  
καπιταλισµού σε συνδυασµό µε τις καθεστωτικές ανωµαλίες και τις ταραγµένες 
πολιτικά περιόδους στο µεγαλύτερο κοµµάτι του προηγούµενου αιώνα, αποτελούν 
χαρακτηριστικά που ενεπλάκησαν µε καίριο τρόπο στην συγκρότηση της 
συνδικαλιστικής κουλτούρας στην χώρα64. 

     Τα πρώτα συνδικαλιστικά κινήµατα εµφανίζονται στις αρχές του 20ου αιώνα µε την 
δηµιουργία των πρώτων εργατικών κέντρων που συσπειρώνουν τα επιµέρους 
συνδικάτα ανά γεωγραφική περιοχή. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι που ακολουθούν 
ενισχύουν την συσπείρωση του εργατικού κινήµατος µε αποκορύφωµα την ίδρυση 
της ΓΣΕΕ το 191865. Από την πρώτη αυτή περίοδο της εµφάνισης τους ακόµη η 
θέσπιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας συνοδεύτηκε από έντονο κρατικό 
παρεµβατισµό και ισχυρή παραταξιοποίηση στο εσωτερικό των συνδικάτων, 
πρακτικές που συχνά  υποβοηθούνταν  και από τα αυταρχικά καθεστώτα που 
ταλαιπώρησαν την χώρα κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα66. Τα φαινόµενα αυτά 
ενίσχυσαν ιστορικά τον περιορισµό των προϋποθέσεων για την διαµόρφωση µιας 
γνήσιας συνδικαλιστικής κουλτούρας στην Ελλάδα ενώ παράλληλα συνέβαλλαν στην 
δηµιουργία µιας πελατειακής αντίληψης για τον συνδικαλισµό67. 

     Στο πέρασµα των χρόνων και µετά την ίδρυση της Α∆Ε∆Υ το 1947 η κυριαρχία 
του δηµόσιου τοµέα στο ελληνικό συνδικαλιστικό κίνηµα άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα 
αισθητή. Προς την κατεύθυνση αυτή συνέτεινε ένα σύνολο παραγόντων68: 

• H αρνητική στάση µεγάλου τµήµατος της εργοδοσίας του ιδιωτικού τοµέα 
απέναντι στην έννοια του συνδικαλισµού σε συνδυασµό µε την ενόχληση 
που επιφέρει η παρουσία των συνδικάτων στους εργοδότες που εκδηλώνουν 
ροπή στην παραβίαση της εργατικής νοµοθεσίας. 

• Η κυριαρχία του µικρού µεγέθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα. 

• Η απουσία του αναγκαίου θεσµικού πλαισίου για την συνδικαλιστική 
εκπροσώπηση των εργαζοµένων σε µικρού µεγέθους επιχειρήσεις. 
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• Το αυξηµένο αίσθηµα ασφάλειας που χαρακτηρίζει την απασχόληση στον 
δηµόσιο τοµέα εξαιτίας της µονιµότητας των δηµόσιων υπαλλήλων και της 
πρόσθετης προστασίας από την απόλυση. 

• Το ανεπτυγµένο πελατειακό σύστηµα που καλλιεργεί η εµπλοκή των 
πολιτικών κοµµάτων στην λειτουργία και στις πολιτικές ανθρώπινου 
δυναµικού στον δηµόσιο τοµέα. 

• Η περιορισµένη χρήση ευέλικτων µορφών απασχόλησης στον δηµόσιο 
τοµέα. 

• Η καθιέρωση  της αρχής της παρακράτησης της συνδικαλιστικής συνδροµής 
από το µισθό στον δηµόσιο τοµέα, γεγονός που οδηγεί σε υψηλά ποσοστά 
εγγεγραµµένων και οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών.  

     Στις µέρες µας ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί και δρα ο συνδικαλιστικός 
χώρος, και ιδιαίτερα αυτός του δηµοσίου τοµέα  βρίσκεται πολύ συχνά στο 
στόχαστρο της δηµόσιας κριτικής. Ενδεχοµένως όµως οι πρακτικές αυτές µπορούν 
να εξηγηθούν αν ανατρέξει κανείς στα βασικά του χαρακτηριστικά. Συγκεκριµένα, 
σύµφωνα µε την βιβλιογραφία, ο ελληνικός συνδικαλισµός στον δηµόσιο τοµέα 
χαρακτηρίζεται από69: 

• Την δηµιουργία µιας ιδιότυπης κουλτούρας σε µεγάλο τµήµα των µελών του, 
η οποία έχει το χαρακτήρα παραταξιακής κουλτούρας σύµφωνα µε την οποία 
προέχει το συµφέρον της παράταξης. 

• Την δηµιουργία στεγανών ανάµεσα στα µέλη που συνθέτουν το σώµα του 
συνδικαλιστικού κινήµατος ώστε να εµποδίζεται η άµεση και αυτόνοµη 
επικοινωνία µεταξύ µελών διαφορετικών παρατάξεων.  

• Τον περιορισµό της αυτονοµίας του συνδικαλιστικού κινήµατος από την 
δράση των παρατάξεων, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσµα οι αποφάσεις να 
λαµβάνονται µέσα σε κοµµατικές διαδικασίες και όχι στα συνδικαλιστικά 
όργανα. 

• Την συχνότατη παρουσία ενός καταγγελτικού λόγου από την πλευρά των 
παρατάξεων γεγονός που δυναµιτίζει την ενιαία οργανωτική τους δοµή αφού 
τα στοιχεία που διαµορφώνουν την συνύπαρξη τους βαθµιαία 
υποβαθµίζονται. 

• Την ύπαρξη χιλιάδων σωµατείων που συνεπάγεται µια άναρχη δοµή της 
συνδικαλιστικής πυραµίδας. 

• Την έλλειψη ανεξαρτησίας και αυτονοµίας από το κράτος-εργοδότη, γεγονός 
που επιβεβαιώνεται από τις συνεχείς κυβερνητικές και θεσµικές πρακτικές 
παρέµβασης.  

• Τον έντονα πολιτικοποιηµένο χαρακτήρα που συνδέεται άµεσα µε τον 
πατερναλιστικό συνδικαλισµό.  
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     Οργανωτικά, ο συνδικαλισµός στην Ελλάδα διαρθρώνεται σε 3 επίπεδα τόσο στον 
ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα: πρωτοβάθµιο, δευτεροβάθµιο και τριτοβάθµιο. 

     Στον ιδιωτικό τοµέα, οι βασικές αρχές της οργανωτικής συγκρότησης, όπως έχουν 
καθοριστεί µε αποφάσεις των Συνεδρίων της ΓΣΕΕ, είναι το τρίπτυχο: 70 

• Το πρωτοβάθµιο: Ένα Σωµατείο στο εργοστάσιο και στον κλάδο παραγωγής. 
Τα Σωµατεία είναι ενώσεις φυσικών προσώπων, τα οποία συνενώνονται σε 
τοπικό ή επαγγελµατικό πεδίο στα Εργατικά Κέντρα και σε κλαδικό ή όµοιο 
επαγγελµατικό πεδίο στις Οµοσπονδίες 
 
Τα Σωµατεία αποτελούν τα βασικά κύτταρα του συνδικαλιστικού κινήµατος, 
αφού στους κόλπους τους εκφράζονται άµεσα όλα τα προβλήµατα των 
εργαζοµένων, τόσο εκείνα που σχετίζονται µε τις καθηµερινές διεκδικήσεις και 
την ποιότητα των εργασιακών συνθηκών όσο και µε συλλογικότερες 
συνδικαλιστικές διεκδικήσεις. 
 

• Το δευτεροβάθµιο: Ένα εργατικό Κέντρο σε κάθε νοµό και µία Οµοσπονδία 
ανά κλάδο παραγωγής ή τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας. 
 

• Το τριτοβάθµιο: Μια τριτοβάθµια οργάνωση εργαζοµένων (ΓΣΕΕ) 
 
 

     Στο δηµόσιο τοµέα, αντίστοιχα, οι υπάλληλοι του στενού δηµόσιου τοµέα, των 
ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ υπάγονται σε: 

• Πρωτοβάθµιες δηµοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις: αποτελούν οι σύλλογοι 
εργαζοµένων / υπαλλήλων ενός ή περισσοτέρων κλάδων µίας υπηρεσίας.  
∆ικαίωµα εγγραφής έχουν εργαζόµενοι µε µόνιµη σχέση εργασίας δηµοσίου 
δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που απασχολούνται στο 
∆ηµόσιο, τους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.∆.∆. καθώς και σε Νοµικά Πρόσωπα που 
είναι στον αµιγή και αποκλειστικό έλεγχο του ∆ηµοσίου και των Ο.Τ.Α. 
Όπου υπάλληλοι ενός Υπουργείου ανήκουν σε µία και ενιαία συνδικαλιστική 
οργάνωση ου Υπουργείου αυτού, µε περισσότερους κλάδους, η οργάνωσή 
τους θεωρείται για το λόγο αυτό και σαν δευτεροβάθµια.71 
 

• ∆ευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις αποτελούν οι οµοσπονδίες 
συλλόγων υπαλλήλων στις οποίες συνενώνονται οι πρωτοβάθµιες 
οργανώσεις τους.  Σ’ αυτές συγκαταλέγονται υπό προϋποθέσεις µε δικαίωµα 
ψήφου και οι οργανώσεις συνταξιούχων. 
 

• Το τριτοβάθµιο συνδικαλιστικό όργανο των δηµοσίων υπαλλήλων είναι η 
Α∆Ε∆Υ. Περιφερειακά εκπροσωπείται µέσω των Νοµαρχιακών και 
Περιφερειακών Επιτροπών που έχουν συµβουλευτικό και συντονιστικό ρόλο, 
και δεν αποτελούν αυτοτελή µέλη της. 

                                                           
70

Ιστοσελίδα ΓΣΕΕ:  http://www.gsee.gr/left_menu_files/left_m_p2c.php?p_id=6&p2_id=4 [last 

accessed: 17/11/2011] 
71

 Καταστατικό ΑΔΕΔΥ: 

http://www.adedy.gr/adedy_cms_files/dynamic/c33490/file/katastatiko_adedy_el_GR.pdf [last 

accessed: 17/11/2011] 

 



 

 

 29

Συνδικάτα και ∆ΟΠ 

     Από τα µέχρι τώρα αναφερθέντα συµπεραίνουµε ότι τόσο στο παραδοσιακό HRM 
όσο και στη ∆ΟΠ τα συνδικάτα αναγνωρίζονται ως βασικός συµµέτοχος 
(stakeholder). Άρα, είναι αποδεκτή και µάλλον επιθυµητή η ενεργή συµµετοχή τους 
στη διοίκηση των οργανισµών και πολύ περισσότερο στην εισαγωγή οργανωσιακών 
αλλαγών, όπου έχουν την επιρροή να ασκήσουν είτε καταλυτικό είτε αντιδραστικό 
ρόλο.  Η στάση τους απέναντι στην εφαρµογή προγραµµάτων ∆ΟΠ δεν µπορεί παρά 
να είναι εξίσου σηµαντική. 

     Όπως επίσης αναφέρθηκε, κατά τις µαρξιστικές πολιτικές θεωρίες ένα σωµατείο 
δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί ως οποιοδήποτε οργανισµός.  Από κει προέρχεται 
ενδεχοµένως και η επιφυλακτικότητα σχετικά µε το ρόλο της ∆ΟΠ σε σχέση µε το 
συνδικαλισµό.  Η επιφυλακτικότητα αυτή δεν είναι µονοµερής, καθώς απασχολεί και 
τους θεωρητικούς των διοικητικών επιστηµών.  Το ερώτηµα που διατυπώνεται είναι 
κατά πόσο η εφαρµογή της ∆ΟΠ αποτελεί µία ευκαιρία για ενεργότερη συµµετοχή 
των εργαζοµένων στο σχεδιασµό, πέρα από την υλοποίηση, των προγραµµάτων της 
διοίκησης, πιθανότατα σε συνεννόηση και συµφωνία µε τα σωµατεία τους, ή ένας 
τρόπος να παρακάµψει η διοίκηση την ισχύ και το ρόλο τους.72   

     Οι πιο σαφείς επιφυλάξεις του παραδοσιακού συνδικαλισµού σε σχέση µε τη ∆ΟΠ 
είναι λογικό να περιστρέφονται γύρω από ζητήµατα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.  
Για παράδειγµα, ιδιαίτερα επιφυλακτικός συναντάται ο συνδικαλισµός στη µέτρηση 
της απόδοσης ή την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού.  Συγκριτικά, δεν 
αποτελεί ατόπηµα η συνδικαλιστική άποψη αναφορικά µε την υιοθέτηση οικονοµικών 
κινήτρων απόδοσης  «Προτιμούμε να επωφεληθούν όλοι κι ας είναι κάποιοι μέσα που δεν 

δουλεύουν το ίδιο σκληρά».  και αποτελεί διαπραγµατευτική θέση των συνδικαλιστών73 

     Στις διοικητικές επιστήµες, και κυρίως στα πλαίσια της διοίκησης ανθρώπινων 
πόρων, οι φορείς των συνδικαλιστών αντιµετωπίζονται ως ένας ακόµη συµµέτοχος 
µαζί µε την υπόλοιπη κοινωνία.  Κατά κανόνα, το παραδοσιακό µάνατζµεντ 
αφιερώνει µία ενότητα της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων στη στάση της διοίκησης 
έναντι των σωµατείων.  Αντιθέτως η εντύπωση που δίνεται αναφορικά µε τη ∆ΟΠ 
είναι ότι, αναλογικά µε την σηµασία που αυτή αποδίδει στους ανθρώπινους πόρους 
και µάλιστα ως εσωτερικού πελάτη των οργανισµών, ο ρόλος που αποδίδεται στη 
θεσµική λειτουργία των συνδικάτων είναι περιορισµένος, εντύπωση που ενισχύεται 
από την περιορισµένη εξειδικευµένη βιβλιογραφία.  Το γεγονός αποτελεί πιθανότατα 
αποτέλεσµα της προσπάθειας αποστασιοποίησης των διοικητικών επιστηµών από 
την επιρροή των πολιτικών θεωριών,  έχει όµως αποτέλεσµα ένα θεωρητικό κενό για 
τη συµβατότητα της ∆ΟΠ µε το πολιτικό στοιχείο και δη το συνδικαλισµό που µας 
απασχολεί στα πλαίσια της έρευνας που διεξάγουµε. 
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     Το ερώτηµα αυτό δεν µπορεί να απαντηθεί στα πλαίσια της παρούσης και όποια 
προσέγγιση θα ήταν ελλιπής αν δεν συνεκτιµούσε τις πολιτικές αντιρρήσεις και δεν 
εξασφάλιζε τη συγκατάθεση των πολιτικών επιστηµών.  Η απάντηση  ουσιαστικά 
βρίσκεται τελικά στο κατά πόσο ο συνδικαλισµός υπονοµεύεται ή θα µπορούσε να 
διδαχτεί και να αξιοποιηθεί ακόµη περισσότερο αποδεχόµενος ή εφαρµόζοντας 
διαδικασίες συµβατές µε την ποιότητα, όπως αυτή ορίζεται από τον σηµαντικότερο, 
σε διοικητικούς όρους, πελάτη της, δηλαδή τον εργαζόµενο – µέλος του σωµατείου. 

     Ένας τρόπος  να απαντήσουµε στο ερώτηµα θα µπορούσε να επιτευχθεί µέσω 
της δοκιµαστικής εφαρµογής ∆ΟΠ στην εσωτερική διοικητική λειτουργία ενός 
συνδικάτου.  Αν η ∆ΟΠ κατορθώσει να αποδείξει ότι η υιοθέτησή της στη λειτουργία 
ενός συνδικάτου εξυπηρετεί την αποτελεσµατικότερη επίτευξη των στόχων του, θα 
ήταν ένα εφαλτήριο για περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος. 

     Λόγω έλλειψης σχετικών ερευνών θα πρέπει να ξεκινήσουµε από πολύ αρχικά 
στάδια, τον προσδιορισµό της ποιότητας όπως την αντιλαµβάνεται ένας πολιτικός 
φορέας και στην συνέχεια να προσδιορίσουµε την θέση του σε σχέση µε την 
επιθυµητή ποιότητα.   

     Προϋπόθεση για να το επιτύχουµε είναι η προσεκτική ανάλυση ενός σωµατείου 
στα εξ αυτών συντιθέµενα µέρη: η καταγραφή των στόχων του, των µέσων που 
διαθέτει για την εξυπηρέτησή τους, των διαδικασιών που προβλέπονται και τον 
τρόπο διαχείρισης των πόρων του, κυρίως των ανθρώπινων.  Για το λόγο αυτό 
θεωρείται σηµαντικό η όσο το δυνατόν πιο εύστοχη περιγραφή των στοιχείων ενός 
συνδικάτου, µε τον ίδιο τρόπο που οι διοικητικές επιστήµες θα περιέγραφαν έναν 
οποιονδήποτε οργανισµό.  Το στόχο αυτό εξυπηρετεί η παρουσίαση µε τέτοιο τρόπο 
του πρωτοβάθµιου συλλόγου που επελέγη ως αντικείµενο της έρευνας. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

Παρουσίαση οργανισµού  

Σύλλογος Εργαζοµένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Νοµού Θεσσαλονίκης και 
Κεντρικής Μακεδονίας  

     Το σωµατείο το οποίο επελέγη για την παρούσα έρευνα είναι ο Σύλλογος 
Εργαζοµένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Νοµού Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας. Ο 
συγκεκριµένος φορέας επελέγη διότι αποτελεί πρωτοβάθµια δηµοσιοϋπαλληλική 
οργάνωση, αποτελεί τη συνηθέστερη µορφή συνδικαλιστικής οργάνωσης των 
δηµοσίων υπαλλήλων, βρίσκεται στη βάση της οργανωτικής πυραµίδας του 
ελληνικού συνδικαλιστικού συστήµατος και συνεπώς στο κύριο σηµείο επαφής µε τον 
εξωτερικό του πελάτη, τον εργαζόµενο του δηµοσίου τοµέα.  Επιπλέον λόγοι 
αποτελούν η προσωπική ενασχόληση του συγγράφοντος µε το σύλλογο, που 
συνιστούν, πέρα από το προσωπικό ενδιαφέρον, δυνατότητα επιτυχέστερης 
επικοινωνίας µε τα µέλη του και καλύτερης πρόσβασης στο σύνολο των αρχείων και 
των ποσοτικών δεδοµένων του74, στοιχεία που διευκολύνουν τους σκοπούς της 
έρευνας.

 

Σχήμα 2: Οργανόγραμμα Σ.Ε. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ν. Θεσσαλονίκης & Κεντρικής Μακεδονίας 

 

     Το σωµατείο (που στο εξής θα αναφέρεται και ως Σ.Ε.) ιδρύθηκε µε την υπ. Αριθ. 
603/1971 απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και 
εκτείνεται διοικητικά στους νοµούς Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Πέλλας, Κιλκίς και 
Χαλκιδικής (µετά την εξαίρεση των νοµών Ηµαθίας και Σερρών, λόγω της εκεί 
λειτουργίας Τοπικών Συλλόγων, σύµφωνα µε το καταστατικό).  Μέλη του είναι, µετά 
                                                           
74

 Τα στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται κυρίως από το Καταστατικό λειτουργίας του συλλόγου, 

και δευτερευόντως από το Βιβλίο Πρακτικών, το Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Εκλογικούς Καταλόγους 

και τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της Διοίκησης ΙΚΑ 
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την υποβολή σχετικής αίτησης εγγραφής, όλοι οι διοικητικοί και τεχνικοί υπάλληλοι 
και το εργατοτεχνικό προσωπικό που υπηρετούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους παραπάνω 
νοµούς καθώς και οι αποσπασµένοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες 
του δηµοσίου.  ∆ιοικείται από 11µελές ∆.Σ. που εκλέγεται κάθε 3 χρόνια και 
επικουρείται από Επιτροπές Βάσης που δύνανται να συγκροτηθούν στις κατά τόπους 
υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

 

Σκοπός, στόχοι, πελάτες, πόροι 

 «Σκοπός του Συλλόγου είναι: Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των 

επαγγελματικών – οικονομικών – κοινωνικοασφαλιστικών – ηθικών συμφερόντων και 

δικαιωμάτων των μελών του, η καλλιέργεια και διαμόρφωση ταξικής κοινωνικής 

συνείδησης καθώς και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδέλφωσης μεταξύ τους 

και με όλους τους άλλους εργαζόμενους». 

 

     Στο Καταστατικό του Σ.Ε. απαριθµούνται 19 «στόχοι» οι οποίοι αναφέρονται ως 
«µέσα» για την επίτευξη του σκοπού του συλλόγου και επιγραµµατικά συνίστανται 
οµαδοποιηµένα στους εξής: 

• Οργάνωση και καθοδήγηση των αγώνων υπέρ των συμφερόντων των εργαζομένων 

/ Οργάνωση απεργιακών και συναφών κινητοποιήσεων (στόχοι 1 / 16) 

• Δημιουργία δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων όλων των σωματείων / 

Καλλιέργεια συνδικαλιστικής και ταξικής συνείδησης (στ. 2 / 3) 

• Εκπροσώπηση στις συλλογικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και διαδικασίες (στ. 11) 

• Ενημέρωση μελών, κοινής γνώμης, Μ.Μ.Ε., θεσμών και οργανώσεων / Έκδοση 

ανακοινώσεων, οργάνωση ομιλιών, συνεντεύξεων & συγκεντρώσεων / Έκδοση 

εφημερίδας του Σ.Ε. (στ. 14 / 15 / 19) 

• Ενίσχυση μορφωτικού και πνευματικού επιπέδου των μελών με την οργάνωση και 

οικονομική στήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων / Παροχή ψυχαγωγίας στα μέλη με 

την οργάνωση εκδρομών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων / Δημιουργία Εντευκτηρίου, βιβλιοθήκης, εστιατορίου, παιδικών 

σταθμών, ξενώνων, σχολών, αθλητικών τμημάτων (στ. 5 / 6 / 7) 

• Διάδοση συνεταιριστικής ιδέας κυρίως στο στεγαστικό και καταναλωτικό τομέα / 

Οργάνωση Οικοδομικού Συνεταιρισμού (στ. 12 / 18) 

• Προσφυγή στη δικαιοσύνη υπέρ των συμφερόντων των μελών του / Έλεγχος της 

πιστής εφαρμογής της Δημοσιοϋπαλληλικής και συνδικαλιστικής νομοθεσίας / 

Διασφάλιση θέσης και αξιοπρέπειας μελών (στ. 8 / 9 / 13) 

• Συμβολή στη διαμόρφωση της εργατικής νομοθεσίας (στ. 10) 
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• Συμβολή στις προσπάθειες για Δημοκρατία, Κοινωνική πρόοδο, Εθνική ανεξαρτησία 

και Ειρήνη. (στ. 4) 

• Εκμετάλλευση των οικονομικών του στοιχείων προς εξυπηρέτηση στόχων (στ. 17) 

 

     Σηµαντική θεωρείται επίσης η αναφορά των περιγραφόµενων ως «αρχών 
λειτουργίας» του Σ.Ε.: 

� Η δημοκρατική λειτουργία του συλλόγου, η ελεύθερη συμμετοχή και έκφραση των 

μελών του, και  

� Η απόλυτη ανεξαρτησία της διοίκησης και της δράσης του συλλόγου από 

εργοδοτική ή κρατική επιρροή 

 

Οι «πελάτες» του Σ.Ε. µπορούν εύκολα να διακριθούν στις δύο κατηγορίες: 

Εσωτερικοί πελάτες είναι : 

οι συνδικαλιστές: εδώ συγκαταλέγονται τα µέλη του ∆.Σ., τα µέλη των Επιτροπών 
Βάσης, καθώς επίσης και οι εργαζόµενοι που εκπροσωπούν το σύλλογο στα 
συνδικαλιστικά όργανα των άλλων βαθµίδων ή ακόµα και τα µη εκλεγµένα υποψήφια 
µέλη, διότι µέσα από την ενεργητική τους συµµετοχή στα παραταξιακά ψηφοδέλτια 
είναι πιθανότερο να τους ανατεθούν προσωρινά διαχειριστικά καθήκοντα µε 
γνωµοδότηση του ∆.Σ. (π.χ. Επιτροπή Κατασκηνώσεων) 

τα µέλη του σωµατείου: που είναι οι άµεσοι αποδέκτες των υπηρεσιών του 
συλλόγου και παράλληλα συµµετέχουν σε πολλές διαδικασίες απόφασης ή ελέγχου 
της δράσης του. 

 

Εξωτερικοί πελάτες είναι: 

οι εργαζόµενοι – µη µέλη: είτε αυτό αφορά εργαζόµενους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είτε το 
σύνολο κυρίως των δηµοσίων υπαλλήλων, αλλά και των υπαλλήλων του ιδιωτικού 
τοµέα  

η ∆ιοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: το εύρος δεν είναι σαφώς προσδιορισµένο, αφού πέρα 
από το πολιτικά διορισµένο προσωπικό (∆ιοικητής), οι Γενικοί ∆ιευθυντές και τµήµα 
της µεσαίας διοίκησης (Περιφερειακοί ∆ιευθυντές και ∆ιευθυντές µονάδων) 
αποφεύγεται εθιµοτυπικά να ασκούν συνδικαλιστική δράση, αν και µέλη του 
συλλόγου, για λόγους αρχής. 

συνδικαλιστικές οργανώσεις: του οικείου και µη δηµοσιοϋπαλληλικού χώρου  

κρατικοί φορείς: υπουργεία και άλλες δηµόσιες υπηρεσίες 
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ιδιωτικοί φορείς: κυρίως µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τους οποίους ο σύλλογος 
συνδράµει στα πλαίσια των στόχων του, αλλά και κερδοσκοπικού χαρακτήρα (π.χ. 
ΜΜΕ κλπ) 

η κοινωνία: στο σύνολό της 

 

Οι πόροι τέλος του συλλόγου συνίστανται σε υλικούς: 

γραφεία συλλόγου (δωρεάν παραχώρηση χρήσης εγκαταστάσεων από τη ∆ιοίκηση 
ΙΚΑ), µικροφωνική εγκατάσταση αίθουσας συνεδριάσεων, υπολογιστές, fax 

χρηµατικοί: τα έσοδα του συλλόγου προκύπτουν από παρακράτηση 0,4% στις 
τακτικές αποδοχές των µελών του.  Τα µισά από αυτά (0,2%) αποδίδονται στην 
ΠΟΣΕ-ΙΚΑ (Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Εργαζοµένων ΙΚΑ) 

και άυλους: που µπορούν να συνοψιστούν στον κυριότερο από αυτούς, δηλαδή την 

εθελοντική - άµισθη εργασία των µελών του. 

     Το ανθρώπινο δυναµικό του συλλόγου τόσο τα µέλη του ∆.Σ. και των 
περιφερειακών συνδικαλιστικών οργάνων (Επιτροπές Βάσης, αντιπρόσωποι στη 
δευτεροβάθµια ΠΟΣΕ-ΙΚΑ και την τριτοβάθµια Α∆Ε∆Υ), όσο και το σύνολο των 
εγγεγραµµένων µελών του που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των 
εργαζοµένων του ΙΚΑ στις περιοχές διοικητικής αρµοδιότητας του συλλόγου που 
αναφέρθηκε παραπάνω.  Τα ποιοτικά στοιχεία του πληθυσµού αυτού εµφανίζονται 
στο σχήµα 3. 

 

 

Σχήμα 3: Δημογραφικά χαρακτηριστικά μελών Σ.Ε. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης & Κ. Μακεδονίας, στις 

31/12/2010 (Πηγή: Δ/νση Αναλογιστικών Μελετών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 
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     Οι κυριότερες διαδικασίες στα πλαίσια των βασικών λειτουργιών του συλλόγου σε 
ένα χρονικό εύρος τριετίας, που συνιστά τη διάρκεια της θητείας των περισσοτέρων 
συνδικαλιστικών οργάνων, περιλαµβάνουν: 

Αρχαιρεσίες: εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των εκπροσώπων των 
εργαζοµένων στο: 

• ∆ιοικητικό Συµβούλιο (πρωτοβάθµιο σωµατείο) 
 
• Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Εργαζοµένων. ΠΟΣΕ-ΙΚΑ (δευτεροβάθµιο όργανο) 
 
• Α∆Ε∆Υ (τριτοβάθµια οργάνωση) 
 

Προγραµµατισµό και οργάνωση της συµµετοχής των µελών σε: 

Συνέδρια και Συνελεύσεις : Τακτικό τριετές και έκτακτα Συνέδρια ΠΟΣΕ-ΙΚΑ και 
Α∆Ε∆Υ, τακτική ετήσια και σπανιότερα έκτακτες γενικές συνελεύσεις των µελών του 
συλλόγου και µηνιαίες συνεδριάσεις του ∆.Σ. 

Κινητοποιήσεις (απεργίες, καταλήψεις, παραστάσεις διαµαρτυρίας), συνήθως 
κατόπιν απόφασης του ∆.Σ. και έγκριση σχετικών αποφάσεων των ανώτερων 
συνδικαλιστικών βαθµίδων και σπανιότερα µετά από αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης. 

Κοινωνικές δράσεις, κυρίως αιµοδοσίες (συνήθως 3 κατ’ έτος) και διαχείριση της 
Τράπεζας αίµατος, καθώς και τη διαχείριση των διαδικασιών για τη δωρεάν 
συµµετοχή των παιδιών των εργαζοµένων σε παιδικές κατασκηνώσεις (κάθε 
καλοκαίρι) 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνηθέστερα θεατρικές παραστάσεις, µέσω επιδότησης 
των εισιτηρίων των µελών και βραβεύσεις των εισακτέων στα ΑΕΙ τέκνων 
συναδέλφων στην ετήσια εκδήλωση 

Οικονοµική διαχείριση και έλεγχος: µε ενηµέρωση των µελών στην ετήσια 
Γ.Συνέλευση, τον τριετή οικονοµικό έλεγχο από την Ελεγκτική Επιτροπή και την 
ακόλουθη απολογιστική Γ.Σ. 

∆ιαδικασίες ενηµέρωσης των µελών και της κοινής γνώµης: µέσω µηνιαίων ατοµικών 
εντύπων δελτίων τύπου στους εργαζόµενους και περιστασιακές αναφορές στα ΜΜΕ, 
επισκέψεις και συγκεντρώσεις στα κατά τόπους µεγαλύτερα υποκαταστήµατα. 

     Σχετικά αναφέρεται δεν εκδίδεται η προγραµµατιζόµενη εφηµερίδα του συλλόγου, 
δεν διατηρείται σελίδα του στο διαδίκτυο και έχει ανασταλεί η λειτουργία του 
Καταναλωτικού Συνεταιρισµού που κρίθηκε µη αποτελεσµατική. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

Σχεδιασµός έρευνας και ερωτηµατολογίου 

     Χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο του οργάνου SERVQUAL των 
Parasuraman, Zeithalm and Berry. Οι θεµελιωτές του εργαλείου µέτρησης 
SERVQUAL έχουν διατυπώσει ότι «µπορεί να προσαρµοστεί και να συµπληρωθεί µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να συναντά τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες ερευνητικές 
ανάγκες της κάθε οργάνωσης».75  

     Για το λόγο αυτό πριν ξεκινήσει ο διαµοιρασµός των ερωτηµατολογίων, 
πραγµατοποιήθηκε αξιολόγηση του εργαλείου µέτρησης για να διαπιστωθεί αν 
καλύπτει τις ερευνητικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του Συλλόγου Εργαζοµένων 
του ΙΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Οι όποιες διαφοροποιήσεις στο εργαλείο µέτρησης 
SERVQUAL έγιναν στη βάση της βέλτιστης προσέγγισης των ζητηµάτων ενός 
συλλόγου εργαζοµένων και της µέγιστης δυνατής κατανόησης από µεριάς των 
συµµετεχόντων των θεµάτων υπό αξιολόγηση.  

     Η αλλαγή που κρίθηκε σηµαντική να γίνει είναι η αντικατάσταση του όρου 
«ιδανικός οργανισµός» µε τον όρο «ιδανικός σύλλογος εργαζοµένων» στην ενότητα 
των προτάσεων προσδοκίας του ερωτηµατολογίου και η χρήση του όρου «Σύλλογος 
Εργαζοµένων ΙΚΑ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας» στη θέση του «υπό εξέταση 
οργανισµού», στην ενότητα των αντίληψης. Χρησιµοποιήθηκε επιπλέον ο όρος 
«πρέπει» στη διατύπωση των προτάσεων προσδοκίας από έναν ιδανικό οργανισµό, 
προκειµένου να υπογραµµιστεί η αναγκαιότητα των συνθηκών µε τις οποίες καλείται 
να συµφωνήσει ή διαφωνήσει ο ερωτώµενος, προκειµένου να ισχύει η προτεινόµενη 
δήλωση.  Σκόπιµη θεωρήθηκε, τέλος,  η προσθήκη επεξηγηµατικών προσδιορισµών 
πάνω από την κλίµακα βαθµολόγησης 1-7, όπου πλέον το 1 αντιστοιχεί στο «δεν 
ισχύει καθόλου» και το 7 στο «ισχύει απόλυτα», αντί των «διαφωνώ απόλυτα» και 
«συµφωνώ απόλυτα» που χρησιµοποιείται στο αρχικό ερωτηµατολόγιο.  Η 
προσαρµογή αυτή προτιµήθηκε προκειµένου να µετριαστεί η υποκειµενικότητα (π.χ. 
επιείκεια) των απαντήσεων σε σχέση µε την θετική ή αρνητική προδιάθεση των 
ερωτώµενων και η αξιολόγηση των προτάσεων σε µεγαλύτερο βαθµό µε βάση το 
κατά πόσο αυτό αποτελεί αντιλαµβανόµενη πραγµατικότητα.  Έπειτα το 
ερωτηµατολόγιο δόθηκε πιλοτικά σε µια µικρή οµάδα 10 εργαζοµένων, οι οποίοι και 
εξαιρέθηκαν από τη τελική δειγµατοληψία της µελέτης.  

     Το τελικό ερωτηµατολόγιο που προέκυψε έπειτα από την πιλοτική εφαρµογή 
περιείχε 42 καταφατικές δηλώσεις (21 για την ενότητα των προσδοκιών και 21 για 
την ενότητα των αντιλήψεων) και 2 αρνητικές δηλώσεις (1 για την ενότητα των 
προσδοκιών και 1 για την ενότητα των αντιλήψεων). Από τους ανταποκρινόµενους 
ζητήθηκε να εξετάσουν κάθε δήλωση και να σηµειώσουν αντίστοιχα την προσδοκία ή 
την αντίληψή τους σε σχέση µε την κάθε πρόταση σε µια κλίµακα επτά-σηµείων, από 
το 1 (διαφωνώ απόλυτα µε τη συγκεκριµένη δήλωση – δεν ισχύει καθόλου) έως το 7 

                                                           
75

 Parasuraman A, Zeithaml V.A and Berry L., “Serv-qual: Multiple- Item Scale for Measuring Consumer 

Perceptions of Service Quality”, Journal of Retailing, 1988, vol.64, no 1., p.33 
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(συµφωνώ απόλυτα µε τη συγκεκριµένη δήλωση – ισχύει απόλυτα). Στη συνέχεια 
ζητήθηκε από τους εργαζόµενους να κάνουν κατανοµή των πόντων. Πιο 
συγκεκριµένα, ακολούθως αναφέρονταν πέντε οµάδες χαρακτηριστικών (διαστάσεις) 
προσαρµοσµένες στα πλαίσια ενός Συλλόγου Εργαζοµένων και στις υπηρεσίες που 
αυτός προσφέρει στους εργαζόµενους. Από τους εργαζόµενους ζητήθηκε να 
καταδείξουν πόσο σηµαντική θεωρούσαν οι ίδιοι την κάθε µία οµάδα 
χαρακτηριστικών - διάσταση - κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών. Προκειµένου να γίνει κάτι τέτοιο οι εργαζόµενοι κλήθηκαν 
να κατανείµουν ένα σύνολο 100 πόντων ανάµεσα στις πέντε αυτές διαστάσεις 
σύµφωνα µε το πόσο σηµαντική ήταν η κάθε µία από αυτές για τους ίδιους (όσο πιο 
σηµαντική θεωρούσαν τη διάσταση, τόσο περισσότερους πόντους έπρεπε να της 
αποδώσουν). Το σύνολο των πόντων έπρεπε να έχει άθροισµα 100. 

     Αναζητήθηκαν επίσης πρόσθετες δηµογραφικές πληροφορίες, και το κοµµάτι 
αυτό τροποποιήθηκε έτσι ώστε να συµπεριλάβει όλες τις πληροφορίες που 
θεωρήθηκαν απαραίτητες στην παρούσα έρευνα, όπως το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο 
εκπαίδευσης, τα έτη προϋπηρεσίας, ο τόπος εργασίας, η υπηρεσία εργασίας, η θέση 
εργασίας και ο βαθµός εµπλοκής µε το Σύλλογο Εργαζοµένων. 
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∆ειγµατοληψία και συλλογή δεδοµένων 

     Οι εργαζόµενοι στην περιοχή αρµοδιότητας του Σ.Ε. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης & 
Κεντρικής Μακεδονίας κλήθηκαν να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο που τους 
καλούσε να αξιολογήσουν την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών του Συλλόγου 
Εργαζοµένων. Συνολικά 230 ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν δια ζώσης και εστάλησαν 
µέσω τηλεµατικής σε ισάριθµους εργαζοµένους του Σ.Ε.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο διάστηµα 
Ιουλίου – Αυγούστου 2011. Επέστρεψαν συµπληρωµένα 207 ερωτηµατολόγια 
δίνοντας στην παρούσα µελέτη το ποσοστό επιστροφής 90% το οποίο δίνει τη 
δυνατότητα να εξαχθούν συµπεράσµατα για τον πληθυσµό από όπου προήλθε το 
δείγµα. Ο συνολικός πληθυσµός αριθµεί 964 εργαζόµενους. Ο πίνακας που 
ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τα δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος που 
χρησιµοποιήθηκε στα πλαίσια της έρευνας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (n) % 

    

ΦΥΛΟ ΑΝΤΡΑΣ 65 31,4 
 ΓΥΝΑΙΚΑ 142 68,6 
    

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 26 - 35 ΕΤΩΝ 51 24,8 
 36 - 45 ΕΤΩΝ 84 40,8 
 46-55 ΕΤΩΝ 59 28,6 
 56-65 ΕΤΩΝ 12 5,8 
    
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΕ 7 3,4 
 ∆Ε 60 29,0 
 ΤΕ 33 15,9 
 ΠΕ 107 51,7 
    
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 1-5 ΕΤΗ 65 31,4 
 6-10 ΕΤΗ 40 19,3 
 11-15 ΕΤΗ 35 16,9 
 16-20 ΕΤΗ 8 3,9 
 21-25 ΕΤΗ 22 10,6 
 26-30 ΕΤΗ 34 16,4 
 31 ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΤΗ 3 1,4 
    
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 141 68,1 
 Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16 7,7 
 ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΟΣ 50 24,2 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 68 32,9 
 ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 116 56,0 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 23 11,1 

    

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 176 85,0 

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΜΕΝΟΣ 30 14,5 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ,5 

    

ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΧΙ 11 5,3 

 ΝΑΙ 196 94,7 

    

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ Δ.Σ. (5/2010) 
ΟΧΙ 32 15,5 

 ΝΑΙ 175 84,5 

    

ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΔΕΔΥ 

(3/2010) 

ΟΧΙ 56 27,1 

 ΝΑΙ 151 72,9 

    

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(8/2010) 

ΟΧΙ 56 27,1 

 ΝΑΙ 151 72,9 

    

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΟΧΙ 173 83,6 

 ΝΑΙ 34 16,4 

    

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ 9 4,3 

 ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ 16 7,7 

 ΧΑΜΗΛΗ 19 9,2 

 ΥΨΗΛΗ 30 14,5 

 ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 102 49,3 

 ΜΕΓΙΣΤΗ 31 15,0 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Μεθοδολογία της έρευνας 

     Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατ' αυτό τον τρόπο ακολούθως αναλύθηκαν 
στατιστικά µε τη βοήθεια µιας ανάλυσης χάσµατος. Πραγµατοποιώντας τα λεγόµενα 
t-tests στατιστικά εξαρτηµένου και ανεξάρτητου δείγµατος, σκοπός ήταν να 
εντοπιστούν οι διαστάσεις στις οποίες η αντίληψη ξεπερνά τις προσδοκίες (άριστη 
πρακτική), τις διαστάσεις όπου η αντίληψη είναι ίση µε τις προσδοκίες, και τις 
διαστάσεις όπου η αντίληψη υπολείπεται των προσδοκιών. 

     Η επάρκεια του εργαλείου µέτρησης SERVQUAL στο να σηµειώνει τις αντιλήψεις 
των εργαζοµένων του ΙΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά µε την ποιότητα των 
προσφερόµενων υπηρεσιών του Συλλόγου Εργαζοµένων εξετάστηκε σύµφωνα µε τις 
προτάσεις που αναφέρονται στην πρόσφατη σχετική βιβλιογραφία76.  

     Για το λόγο οι αναλύσεις που εφαρµόστηκαν σχετίστηκαν µε την αξιοπιστία της 
κλίµακας µέτρησης, µε την επιτυχία του εργαλείου να προσεγγίζει τις διαστάσεις υπό 
διερεύνηση και τη συγκλίνουσα εγκυρότητά του. 

     Η εξέταση της αξιοπιστίας βασίστηκε στη µελέτη της εσωτερικής συνοχής (δείκτης 
Cronbach alpha) που επέδειξαν τα επιµέρους αντικείµενα που αναπαριστούν τόσο 
την ίδια διάσταση της ολικής ποιότητας, όσο και  την συνολική αξιολόγηση.  

 

 

Εσωτερική αξιοπιστία (Internal validity) των διαστάσεων αξιολόγησης των προτάσεων 
της αντίληψης και των προσδοκιών του SERVQUAL 

     Τα επιµέρους αντικείµενα των υπό-διαστάσεων της κλίµακας SERVQUAL 
υποβλήθηκαν σε αξιολόγηση αξιοπιστίας. Αναλυτικά, εξετάστηκαν οι συσχετίσεις των 
επιµέρους αντικειµένων µε το σύνολό τους, δηλαδή οι βαθµολογίες σε ένα 
αντικείµενο συσχετίστηκαν µε το άθροισµα των βαθµολογιών στα υπόλοιπα 
αντικείµενα της κάθε υπό-διάστασης. Οι δείκτες  Cronbach α στις πέντε υπό-
διαστάσεις, αρχικά, των προσδοκιών των εργαζοµένων του ΙΚΑ από το Σύλλογο 
Εργαζοµένων είναι οι ακόλουθοι: 

 

 

                                                           
76

 Anderson, J. C., & Gerbing, D. W., Structural equation modeling in practice: A review and 

recommended two-step approach, 1988,  103 (3), p. 411-423. & Bagozzi, Richard P., Evaluating 

Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error: A Comment 

Journal of Marketing Research, 1981, p. 375–381. 
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Πίνακας 2. Κλίμακα προσδοκιών. Συσχετίσεις αντικειμένων – συνόλου, δείκτες 

αξιοπιστίας, μέση τιμή και τυπική απόκλιση των αντικειμένων (Ν=207) 

Αντικείμενα σε κάθε διάσταση Συσχετίσει

ς 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλισ

η 

 

Υλικά  (α= .833) 

   

Ερ.1 Ένας ιδανικός σύλλογος εργαζομένων πρέπει να 

διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό. 

 

,567 5,14 1,535 

Ερ.2 Σε έναν ιδανικό σύλλογο εργαζομένων, οι 

εγκαταστάσεις (γραφεία) του συλλόγου πρέπει να 

προσελκύουν με την εμφάνιση τους. 

 

,746 4,26 1,583 

Ερ.3 Σε έναν ιδανικό σύλλογο εργαζομένων, η 

εμφάνιση των συνδικαλιστών πρέπει να είναι 

προσεγμένη. 

 

,633 4,84 1,410 

Ερ.4 Σε έναν ιδανικό σύλλογο εργαζομένων, τα μέσα 

(π.χ έντυπο υλικό) που χρησιμοποιούνται πρέπει 

να προσελκύουν με την εμφάνιση τους. 

,709 4,67 1,532 

 

Αξιοπιστία (α=.923) 

   

Ερ.5 Ένας ιδανικός σύλλογος εργαζομένων πρέπει να 

τηρεί τις υποσχέσεις του σε ότι αφορά στην 

παροχή των υπηρεσιών. 

,764 6,47 1,025 

Ερ.6 Ένας ιδανικός σύλλογος εργαζομένων πρέπει να 

ενδιαφέρεται αληθινά για την επίλυση των 

προβλημάτων των εργαζομένων. 

,840 6,58 1,083 

Ερ.7 Ένας ιδανικός σύλλογος εργαζομένων πρέπει να 

παρέχει τις υπηρεσίες του σωστά από την πρώτη 

φορά. 

 

,838 6,24 1,224 

Ερ.8 Ένας ιδανικός σύλλογος εργαζομένων πρέπει να  

παρέχει τις υπηρεσίες του στον προκαθορισμένο 

χρόνο. 

 

,830 6,07 1,218 

Ερ.9 Ένας ιδανικός σύλλογος εργαζομένων πρέπει να 

τηρεί τα στοιχεία των εργαζομένων χωρίς λάθη 

και παραλείψεις. 

,725 6,22 1,179 

 

Ανταπόκριση (α=.878) 

   

Ερ.10 Σε έναν ιδανικό σύλλογο εργαζομένων, οι 

συνδικαλιστές πρέπει να πληροφορούν τον 

εργαζόμενο για τον ακριβή χρόνο έκβασης της 

υπόθεσης του. 

,759 6,17 1,251 
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Ερ.11 Σε έναν ιδανικό σύλλογο εργαζομένων, οι 

συνδικαλιστές πρέπει να παρέχουν άμεση 

εξυπηρέτηση στον εργαζόμενο. 

,842 6,12 1,343 

ΕΡ.12 Σε έναν ιδανικό σύλλογο εργαζομένων, οι 

συνδικαλιστές πρέπει να είναι πάντοτε πρόθυμοι 

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

εργαζόμενου. 

,776 6,04 1,350 

Ερ.13 Σε έναν ιδανικό σύλλογο εργαζομένων, οι 

συνδικαλιστές δεν πρέπει να είναι ποτέ τόσο 

απασχολημένοι ώστε να αδυνατούν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του εργαζόμενου. 

,567 5,49 1,457 

 

Διασφάλιση (α=.899) 

   

Ερ.14 Σε έναν ιδανικό σύλλογο εργαζομένων, η 

συμπεριφορά των συνδικαλιστών πρέπει να 

εμπνέει εμπιστοσύνη στον εργαζόμενο. 

 

,767 6,35 1,248 

Ερ.15 Σε έναν ιδανικό σύλλογο εργαζομένων,  οι 

εργαζόμενοι πρέπει να νιώθουν ασφαλείς στις 

συναλλαγές τους με τον σύλλογο. 

 

,831 6,37 1,146 

Ερ.16 Σε έναν ιδανικό σύλλογο εργαζομένων, οι 

συνδικαλιστές πρέπει να είναι πάντοτε ευγενικοί 

απέναντι στον εργαζόμενο. 

 

,730 6,24 1,113 

Ερ.17 Σε έναν ιδανικό σύλλογο εργαζομένων, οι 

συνδικαλιστές πρέπει να έχουν τις απαραίτητες 

γνώσεις για να απαντήσουν στις ερωτήσεις 

 

,771 6,27 1,133 

 

Ενσυναίσθηση (α=.888) 

   

Ερ.18 Σε έναν ιδανικό σύλλογο εργαζομένων, ο 

σύλλογος πρέπει να δείχνει εξατομικευμένη 

προσοχή στον εργαζόμενο. 

 

,745 5,72 1,371 

Ερ.19 Σε έναν ιδανικό σύλλογο εργαζομένων, ο 

σύλλογος πρέπει να έχει κατάλληλες ώρες 

λειτουργίας για τους εργαζόμενους. 

 

,624 5,64 1,513 

Ερ.20 Σε έναν ιδανικό σύλλογο εργαζομένων, οι 

συνδικαλιστές πρέπει να δείχνουν προσωπικό 

ενδιαφέρον για κάθε εργαζόμενο. 

 

,784 5,55 1,450 

Ερ.21 Σε έναν ιδανικό σύλλογο εργαζομένων, ο 

σύλλογος πρέπει να αποσκοπεί στο μέγιστο 

δυνατό συμφέρον του εργαζόμενου. 

 

,724 6,22 1,237 

Ερ.22 Σε έναν ιδανικό σύλλογο εργαζομένων, οι 

συνδικαλιστές πρέπει να κατανοούν τις 
,761 6,07 1,168 
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συγκεκριμένες ανάγκες του εργαζόμενου. 

 

Σύνολο κλίμακας μέτρησης προσδοκιών  

(α= .950) 

   

 

     Όλα τα αντικείµενα παρουσίασαν πολύ ισχυρές (0,567-0,842) συσχετίσεις µε τις 
συνολικές βαθµολογίες. Επίσης, οι πέντε υπό-διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών 
υπέδειξαν εξαιρετικά υψηλή εσωτερική αξιοπιστία όπως φαίνεται από τους δείκτες α 
Cronbach: Υλικοτεχνική υποδοµή (α=0,83>0,75), Αξιοπιστία (α=0,92>0,75), 
Ανταπόκριση (α=0,89>0,75), ∆ιασφάλιση (α=0,90>0,75) και Εξατοµίκευση 
(α=0,89>0,75). 

     Οι δείκτες  Cronbach α στις πέντε υπό-διαστάσεις των αντιλήψεων, αυτή τη φορά, 
των εργαζοµένων του ΙΚΑ από το Σύλλογο Εργαζοµένων είναι οι ακόλουθοι: 

Πίνακας 3. Κλίμακα αντιλήψεων. Συσχετίσεις αντικειμένων – συνόλου, δείκτες 

αξιοπιστίας, μέση τιμή και τυπική απόκλιση των αντικειμένων (Ν=207) 

Αντικείμενα σε κάθε διάσταση 
Συσχετίσεις Μέση τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Υλικά (α= .857) 

 

   

Ερ.1 Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΙΚΑ Θεσσαλονίκης & Κ. 

Μακεδονίας διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό. 

 

 

,672 3,61 1,293 

Ερ.2 Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θέες/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, οι εγκαταστάσεις (γραφεία) του 

συλλόγου προσελκύουν με την εμφάνιση τους. 

 

,772 3,47 1,290 

Ερ.3 Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θέες/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, η εμφάνιση των συνδικαλιστών είναι 

προσεγμένη. 

 

,635 4,31 1,414 

Ερ.4 Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θέες/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, τα μέσα (π.χ. έντυπο υλικό) που 

χρησιμοποιούνται προσελκύουν με την εμφάνιση 

τους. 

,724 3,63 1,435 

 

Αξιοπιστία (α=.937) 

   

Ερ.5 Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΙΚΑ Θέες/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας τηρεί τις υποσχέσεις του σε ότι αφορά 

στην παροχή των υπηρεσιών 

 

,837 4,00 1,525 

Ερ.6 Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΙΚΑ Θέες/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας ενδιαφέρεται αληθινά για την επίλυση 

των προβλημάτων των εργαζομένων. 

 

,867 4,06 1,655 
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Ερ.7 Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΙΚΑ Θέες/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας παρέχει τις υπηρεσίες του σωστά από 

την πρώτη φορά. 

 

,881 3,94 1,567 

Ερ.8 Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΙΚΑ Θέες/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας  παρέχει τις υπηρεσίες του στον 

προκαθορισμένο χρόνο. 

 

,863 3,92 1,481 

Ερ.9 Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΙΚΑ Θέες/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας τηρεί τα στοιχεία των εργαζομένων 

χωρίς λάθη και παραλείψεις. 

 

,718 4,22 1,530 

 

Ανταπόκριση (α=.901) 

   

Ερ.10 Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θέες/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, οι συνδικαλιστές πληροφορούν τον 

εργαζόμενο για τον ακριβή χρόνο έκβασης της 

υπόθεσης του. 

 

,769 4,02 1,587 

Ερ.11 Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θέες/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, οι συνδικαλιστές παρέχουν άμεση 

εξυπηρέτηση στον εργαζόμενο. 

 

,868 4,11 1,539 

ΕΡ.12 Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θέες/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, οι συνδικαλιστές είναι πάντοτε 

πρόθυμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

εργαζόμενου. 

 

,839 4,31 1,626 

Ερ.13 Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θέες/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, οι συνδικαλιστές δεν είναι ποτέ τόσο 

απασχολημένοι ώστε να αδυνατούν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του εργαζόμενου. 

,652 4,19 1,464 

 

Διασφάλιση (α=.920) 

   

Ερ.14 Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θέες/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, η συμπεριφορά των συνδικαλιστών 

εμπνέει εμπιστοσύνη στον εργαζόμενο. 

 

,810 4,06 1,597 

Ερ.15 Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θέες/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας,  οι εργαζόμενοι νιώθουν ασφαλείς στις 

συναλλαγές τους με τον σύλλογο. 

 

,861 4,03 1,632 

Ερ.16 Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θέες/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, οι συνδικαλιστές είναι πάντοτε 

ευγενικοί απέναντι στον εργαζόμενο. 

 

,803 4,64 1,451 

Ερ.17 Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θέες/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, οι συνδικαλιστές έχουν τις απαραίτητες 

γνώσεις για να απαντήσουν στις ερωτήσεις 

,793 4,37 1,511 
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Ενσυναίσθηση (α=.931) 

   

Ερ.18 Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θέες/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, ο σύλλογος δείχνει εξατομικευμένη 

προσοχή στον εργαζόμενο. 

 

,820 4,07 1,636 

Ερ.19 Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θέες/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, ο σύλλογος έχει κατάλληλες ώρες 

λειτουργίας για τους εργαζόμενους. 

 

,671 3,87 1,537 

Ερ.20 Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θέες/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, οι συνδικαλιστές δείχνουν προσωπικό 

ενδιαφέρον για κάθε εργαζόμενο. 

 

,879 3,94 1,661 

Ερ.21 Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θέες/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, ο σύλλογος αποσκοπεί στο μέγιστο 

δυνατό συμφέρον του εργαζόμενου. 

 

,858 4,13 1,682 

Ερ.22 Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θέες/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, οι συνδικαλιστές κατανοούν τις 

συγκεκριμένες ανάγκες του εργαζόμενου. 

 

,875 4,15 1,717 

Σύνολο κλίμακας μέτρησης προσδοκιών  

(α= .972) 

   

 

     Με τη θεωρούµενη ως αποδεκτή τιµή αξιοπιστίας Cronbach’s a ≥ 0,70 και 
στατιστική σηµαντικότητα p < 0,05, θεωρήθηκε ότι το ερωτηµατολόγιο επέδειξε πολύ 
υψηλή νοηµατική εσωτερική συνοχή και στις πέντε υπό-διαστάσεις αξιολόγησης της 
ποιότητας υπηρεσιών του Συλλόγου Εργαζοµένων ΙΚΑ Θεσσαλονίκης & Κεντρικής 
Μακεδονίας. Πιο αναλυτικά όλα τα αντικείµενα παρουσίασαν πολύ ισχυρές (0,635-
0,881) συσχετίσεις µε τις συνολικές βαθµολογίες. Επίσης, οι πέντε υπό-διαστάσεις 
της ποιότητας υπηρεσιών υπέδειξαν εξαιρετικά υψηλή εσωτερική αξιοπιστία όπως 
φαίνεται από τους δείκτες α Cronbach: Υλικοτεχνική υποδοµή (α=0,86>0,75), 
Αξιοπιστία (α=0,94>0,75), Ανταπόκριση (α=0,90>0,75), ∆ιασφάλιση (α=0,92>0,75) 
και Ενσυναίσθηση (α=0,93>0,75). 

     Τέλος, εξετάστηκε ο βαθµός εσωτερικής αξιοπιστίας του γραµµικού συνδυασµού 
των πέντε υπό-διαστάσεων της κλίµακας τόσο των προσδοκιών όσο και των 
αντιλήψεων. Τα αποτελέσµατα, τα οποία σύµφωνα µε το µέτρο Cronbach a, ήταν 
α=0,95 για την κλίµακα των προσδοκιών και α=0,97 για την κλίµακα των αντιλήψεων, 
φανέρωσαν ότι και οι δύο κλίµακες υπέδειξαν πολύ υψηλή εσωτερική συνοχή και 
συνεπώς αποτελούν πολύ αξιόπιστα εργαλεία αξιολόγησης. 
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Αποτελέσµατα 

     Επιχειρήθηκε να εξεταστεί κατά πόσο απέχουν οι προσδοκίες (αναµονές-
expectations) των εργαζοµένων του ΙΚΑ από αυτό που αντιλαµβάνονταν ως ιδανική 
Σύλλογο Εργαζοµένων και οι αντιλήψεις τους που αφορούσαν την εµπειρία 
(εµπειρίες- experience) τους από αυτά που βίωναν στο Σύλλογο Εργαζοµένων. Για 
το σκοπό αυτό, µε τη χρήση του στατιστικού ελέγχου (t) για εξαρτηµένα δείγµατα 
διερευνήθηκε η ισχύς της υπόθεσης (Ηο): ‘’Η µέση εµπειρία (experience) των 
εργαζοµένων είναι ίση µε την µέση αναµονή (expectation)’’. Η διερεύνηση της ισχύος 
της παραπάνω υπόθεσης στηρίχθηκε στην αναζήτηση τυχόν σηµαντικών στατιστικά 
διαφορών µεταξύ όλων των εργαζοµένων όσον αφορά το επίπεδο αντιλήψεων και 
προσδοκιών τους.  

 

     Ακολούθως διενεργήθηκαν ζευγαρωτές προσεγγίσεις (paired wise) σε κάθε ένα 
από τα 22 ζευγάρια προσδοκιών-αντιλήψεων και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 4 που ακολουθεί. Η µηδενική υπόθεση των ίσων µέσων µεταξύ 
προσδοκιών και αντιλήψεων απορρίφθηκε στις 21 ζευγαρωτές αναλύσεις και 
υποστηρίχθηκε σε δύο ζεύγη. Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα η µηδενική 
των ίσων µέσων µεταξύ προσδοκιών και αντιλήψεων υπόθεση, δεν ισχύει σε κανένα 
ζεύγος προσδοκιών/πραγµατικότητας. Στην περίπτωση του δείγµατος των 
εργαζόµενων του ΙΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας κατά πλειοψηφία στις 22 από τις 22 
προτάσεις του µοντέλου SERVQUAL ισχύει ότι υπάρχουν µε 95% βεβαιότητα 
σηµαντικές στατιστικά διαφορές µεταξύ των προσδοκιών και των αντιλήψεών τους. 

 

Πίνακας 4. Ζευγαρωτοί Στατιστικοί Έλεγχοι (t)  
Paired Samples Test  

Paired Differences 

 95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

 

 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean Lower Upper t df 

Sig. (2-

tailed) 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 1 - 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 1 

1,524 1,788 ,125 1,279 1,770 12,236 205 ,000 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 2 - 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 2 

,787 1,969 ,137 ,518 1,057 5,754 206 ,000 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 3 - 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 3 

,536 1,923 ,134 ,273 ,800 4,013 206 ,000 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 4 - 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 4 

1,039 2,090 ,145 ,752 1,325 7,151 206 ,000 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 5 - 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 5 

2,473 1,776 ,123 2,230 2,717 20,040 206 ,000 
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ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 6 - 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 6 

2,519 1,876 ,131 2,262 2,777 19,276 205 ,000 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 7 - 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 7 

2,295 1,889 ,131 2,036 2,554 17,478 206 ,000 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 8 - 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 8 

2,159 1,869 ,130 1,903 2,416 16,621 206 ,000 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 9 - 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 9 

2,010 1,708 ,119 1,775 2,244 16,889 205 ,000 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 10 - 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 10 

2,140 1,947 ,135 1,873 2,407 15,814 206 ,000 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 11 - 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 11 

2,014 1,935 ,134 1,749 2,280 14,982 206 ,000 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 12 - 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 12 

1,729 1,904 ,132 1,469 1,990 13,068 206 ,000 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 13 - 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 13 

1,306 1,719 ,120 1,070 1,542 10,903 205 ,000 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 14 - 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 14 

2,290 1,932 ,134 2,025 2,555 17,056 206 ,000 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 15 - 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 15 

2,338 1,852 ,129 2,084 2,592 18,167 206 ,000 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 16 - 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 16 

1,594 1,735 ,121 1,356 1,832 13,222 206 ,000 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 17 - 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 17 

1,894 1,806 ,126 1,646 2,141 15,089 206 ,000 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 18 - 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 18 

1,657 2,034 ,141 1,378 1,936 11,718 206 ,000 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 19 - 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 19 

1,768 2,044 ,142 1,488 2,048 12,444 206 ,000 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 20 - 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 20 

1,614 1,950 ,136 1,346 1,881 11,907 206 ,000 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ  21 - 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 21 

2,092 2,059 ,143 1,810 2,374 14,617 206 ,000 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 22 - 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 22 

1,913 2,015 ,140 1,637 2,189 13,659 206 ,000 
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Σηµαντικότητα των διαστάσεων του SERVQUAL 

     Με σκοπό να διερευνηθεί η προτεραιότητα που δίνουν στην κάθε διάσταση του 
ερωτηµατολογίου οι εργαζόµενοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τους ζητήθηκε να βαθµολογήσουν 
τις πέντε διαστάσεις του SERVQUAL µε βάση µιας κλίµακα αθροιστικού 
αποτελέσµατος 100 βαθµών (100%). 

     Αυτό που προέκυψε από τη ποσοστιαία προσέγγιση επί τις 100 παρουσιάζεται 
στον πίνακα 5 που ακολουθεί. Οι διαστάσεις της ποιότητας ιεραρχικά µε βάση την 
βαρύτητά τους ταξινοµούνται ως εξής: 2η (26,99) > 4η (21,32) >3η (21,10)>5η (15,90) 
>1η (14,47), πιο συγκεκριµένα η πιο σηµαντική διάσταση αναδείχθηκε η «Αξιοπιστία» 
- ικανότητα υλοποίησης, έπειτα η «∆ιασφάλιση» - έµπνευση εµπιστοσύνης, στη 
συνέχεια η «Ανταπόκριση» - δυνατότητα ικανοποίηση, µετά η «Ενσυναίσθηση» - 
εξατοµικευµένη προσέγγιση, ενώ ως η λιγότερο σηµαντική παρουσιάστηκε η εικόνα 
του συλλόγου – «Υλικά». 

 

Πίνακας 5. Ποσοστιαία αθροιστική βαθμολόγηση βάση κλίμακας του 100% 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ N Ελάχιστο Μέγιστο Μέση τιµή 
Τυπική 
απόκλιση 

1. ΥΛΙΚΑ 207 0 100 14,47 10,286 

2. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 207 0 80 26,99 12,613 

3. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 207 0 60 21,10 8,728 

4. ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 207 0 90 21,32 10,590 

5. ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 207 0 50 15,90 8,501 
 

 

     Επανακωδικοποίηση επί τις 100 της µέσης βαρύτητας των διαστάσεων: 

 

Πίνακας 6. Κατάταξη (όπου 1
η
  = η πιο σημαντική) 

6. ΥΛΙΚΑ 14,47 14,50% 5
η
 

7. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 26,99 27,05% 1
η
  

8. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 21,10 21,15% 3
η
  

9. ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 21,32 21,37% 2
η
  

10. ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 15,90 15,94% 4
η
  

ΣΥΝΟΛΟ 99,78 100%  
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∆ιαστάσεις ποιότητας και δηλώσεις αντίληψης 

     Η βαθµολόγηση των 22 προτάσεων αντιλήψεων και προσδοκιών του µοντέλου 
SERVQUAL έγινε σε 7βάθµια κλίµακα τύπου Likert µε πόλους βαθµολόγησης 1= 
«∆εν ισχύει καθόλου» έως και 7= «Ισχύει απόλυτα». 

     Στην πρώτη διάσταση ποιότητας του ερωτηµατολογίου που αφορά στα «Υλικά», 
τα οποία συν-διαµορφώνουν την εικόνα του Συλλόγου, η µόνη πρόταση µε µέσο όρο 
βαθµολόγησης πάνω από 4 «ισχύει σε µέτριο βαθµό» είναι η 3η (πραγµατικότητα 3), 
«Στο Σύλλογο Εργαζοµένων ΙΚΑ Θεσ/νίκης & Κ. Μακεδονίας, η εµφάνιση των 
συνδικαλιστών είναι προσεγµένη.». Οι υπόλοιπες τρεις προτάσεις που περιγράφουν 
την εικόνα του Συλλόγου κυµάνθηκαν κατά µέσο όρο στη βαθµολογία 3 «ισχύει σε 
µικρό βαθµό». 

     Η βαθµολογία και στις τέσσερις προτάσεις αυτής της διάστασης είναι ενδεικτική 
της ανάγκης για βελτιώσεις τόσο στον εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου 
Εργαζοµένων, όσο και στα µέσα που χρησιµοποιούνται. Ωστόσο, σύµφωνα µε την 
παρατήρηση που έγινε στην παραπάνω παράγραφο, η συγκεκριµένη διάσταση 
θεωρήθηκε λιγότερο σηµαντική σε σχέση µε τις υπόλοιπες τέσσερις από τους 
συµµετέχοντες στην έρευνα. 

 

Πίνακας 7. Διάσταση «Υλικά» : μέσοι όροι βαθμολόγησης της πραγματικής 

εμπειρίας. 

 

 Μέση 
τιµή 

Τυπική 
απόκλιση N 

1. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΙΚΑ Θεσ/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό. 

 

3,61 1,293 206 

2. Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θεσ/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, οι εγκαταστάσεις (γραφεία) του 

συλλόγου προσελκύουν με την εμφάνιση τους. 

3,47 1,290 206 

3. Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θεσ/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, η εμφάνιση των συνδικαλιστών είναι 

προσεγμένη. 

 

4,31 1,414 206 

4. Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θεσ/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, τα μέσα (π.χ έντυπο υλικό) που 

χρησιμοποιούνται προσελκύουν με την εμφάνιση 

τους. 

3,63 1,435 206 

 

     Στη δεύτερη διάσταση ποιότητας του ερωτηµατολογίου που αφορά στην 
«Αξιοπιστία» - ικανότητα υλοποίησης του Συλλόγου, και οι πέντε προτάσεις που 
περιγράφουν την ικανότητα του Συλλόγου να ικανοποιεί τα αιτήµατα των 
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εργαζοµένων στον επιθυµητό χρόνο και µε τον ζητούµενο τρόπο κυµάνθηκαν κατά 
µέσο όρο στη βαθµολογία 4 «ισχύει σε µέτριο βαθµό».  

 

     Τα αποτελέσµατα αυτά, όπως απεικονίζονται και στον παρακάτω πίνακα, κάνουν 
εµφανή την ανάγκη για βελτιώσεις στο τµήµα που αφορά στην αξιοπιστία του 
Συλλόγου Εργαζοµένων του ΙΚΑ Θεσσαλονίκης & Κεντρικής Μακεδονίας προς του 
εργαζοµένους. Πιο συγκεκριµένα, οι εργαζόµενοι του ΙΚΑ Θεσσαλονίκης και 
Κεντρικής Μακεδονίας αξιολογώντας τη διάσταση της «Αξιοπιστίας» - Ικανότητας 
υλοποίησης ως τη πιο σηµαντική για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων 
υπηρεσιών από το Σύλλογο Εργαζοµένων, φαίνεται να υποδεικνύουν τα σηµεία 
όπου πρέπει να γίνουν οι επιθυµητές αλλαγές.   

 

Πίνακας 8. Διάσταση «Αξιοπιστία» - Ικανότητα υλοποίησης : μέσοι όροι 

βαθμολόγησης της πραγματικής εμπειρίας. 

 Μέση 
τιµή 

Τυπική 
απόκλιση N 

5. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΙΚΑ Θεσ/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας τηρεί τις υποσχέσεις του σε ότι αφορά 

στην παροχή των υπηρεσιών 

 

4,00 1,525 206 

6. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΙΚΑ Θεσ/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας ενδιαφέρεται αληθινά για την επίλυση 

των προβλημάτων των εργαζομένων. 

 

4,06 1,655 206 

7. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΙΚΑ Θεσ/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας παρέχει τις υπηρεσίες του σωστά από 

την πρώτη φορά. 

 

3,94 1,567 206 

8. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΙΚΑ Θεσ/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας  παρέχει τις υπηρεσίες του στον 

προκαθορισμένο χρόνο. 

 

3,92 1,481 206 

9. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΙΚΑ Θεσ/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας τηρεί τα στοιχεία των εργαζομένων 

χωρίς λάθη και παραλείψεις. 

 

4,22 1,530 206 

 

 

     Στην τρίτη διάσταση ποιότητας του ερωτηµατολογίου που αφορά στην 
«Ανταπόκριση» και την ικανότητα ικανοποίησης του Συλλόγου, και οι τέσσερις 
προτάσεις που περιγράφουν την ανταπόκριση του Συλλόγου Εργαζοµένων, όπως 
αυτή αναλύεται στην ποιότητα των ενεργειών των συνδικαλιστών για την 
εξυπηρέτηση των εργαζοµένων κυµάνθηκαν κατά µέσο όρο στη βαθµολογία 4 
«ισχύει σε µέτριο βαθµό». Σύµφωνα µε τα ευρήµατα, όπως απεικονίζονται και στον 
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παρακάτω πίνακα, αναδεικνύεται η ανάγκη για βελτιώσεις στο τµήµα που αφορά 
στην ανταπόκριση του Συλλόγου Εργαζοµένων του ΙΚΑ Θεσσαλονίκης & Κεντρικής 
Μακεδονίας προς του εργαζοµένους. Αναλυτικότερα, οι εργαζόµενοι του ΙΚΑ 
Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας αξιολογώντας τη διάσταση της 
«Ανταπόκρισης» - Ικανότητας ικανοποίησης ως την τρίτη πιο σηµαντική διάσταση για 
τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από το Σύλλογο 
Εργαζοµένων, φαίνεται να υποδεικνύουν τα σηµεία όπου πρέπει να γίνουν οι 
επιθυµητές αλλαγές.   

 

Πίνακας 9. Διάσταση «Ανταπόκριση» - Ικανότητα ικανοποίησης : μέσοι όροι 

βαθμολόγησης της πραγματικής εμπειρίας. 

 Μέση 
τιµή 

Τυπική 
απόκλιση N 

10. Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θεσ/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, οι συνδικαλιστές πληροφορούν τον 

εργαζόμενο για τον ακριβή χρόνο έκβασης της 

υπόθεσης του. 

4,02 1,587 207 

11. Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θεσ/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, οι συνδικαλιστές παρέχουν άμεση 

εξυπηρέτηση στον εργαζόμενο. 

 

4,11 1,539 207 

12. Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θεσ/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, οι συνδικαλιστές είναι πάντοτε 

πρόθυμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

εργαζόμενου. 

4,31 1,626 207 

13. Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θεσ/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, οι συνδικαλιστές δεν είναι ποτέ 

τόσο απασχολημένοι ώστε να αδυνατούν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του εργαζόμενου. 

4,19 1,464 207 

 

 

     Στην τέταρτη διάσταση ποιότητας του ερωτηµατολογίου που αφορά στην 
«∆ιασφάλιση» και την ικανότητα εµπιστοσύνης του Συλλόγου, και οι τέσσερις 
προτάσεις που περιγράφουν τη διασφάλιση που προσφέρει ο Σύλλογος 
Εργαζοµένων στους εργαζόµενους, όπως αυτή αναλύεται στην εµπιστοσύνη που 
χαρακτηρίζει τη σχέση ανάµεσα στους συνδικαλιστές και τους εργαζόµενους, 
κυµάνθηκαν κατά µέσο όρο στη βαθµολογία 4 «ισχύει σε µέτριο βαθµό». Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι η τρίτη πρόταση της συγκεκριµένης διάστασης «Οι συνδικαλιστές είναι 
πάντοτε ευγενικοί απέναντι στον εργαζόµενο» βαθµολογήθηκε από τους 
εργαζόµενους κατά  µέσο όρο ανάµεσα στο βαθµό 4 «ισχύει σε µέτριο βαθµό» και το 
βαθµό 5 «ισχύει σε σηµαντικό βαθµό».  

     Παρατηρεί κανείς, σύµφωνα µε τα δεδοµένα του παρακάτω πίνακα, ότι οι 
εργαζόµενοι επισήµαναν την επιθυµία τους να βελτιωθεί η σχέσης εµπιστοσύνης που 
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έχουν µε το Σύλλογο Εργαζοµένων και κατ’ επέκταση µε τους συνδικαλιστές. 
Ωστόσο, οι εργαζόµενοι αξιολόγησαν µε µεγαλύτερη επιείκεια την ευγένεια που 
επιδεικνύουν οι συνδικαλιστές στη συνδιαλλαγή τους µαζί τους. Συνοψίζοντας, η 
έρευνα ανέδειξε στοιχεία που υποστηρίζουν την αναβάθµιση της ικανότητας 
εµπιστοσύνης του Συλλόγου Εργαζοµένων του ΙΚΑ Θεσσαλονίκης και Κεντρικής 
Μακεδονίας, καθώς αποτελεί σύµφωνα µε την άποψη των εργαζοµένων τη δεύτερη 
σηµαντικότερη διάσταση της ποιότητας υπηρεσιών.  

 

 

Πίνακας 10. Διάσταση «Διασφάλιση» - Ικανότητα εμπιστοσύνης : μέσοι όροι 

βαθμολόγησης της πραγματικής αντίληψης. 

 Μέση 
τιµή 

Τυπική 
απόκλιση N 

14. Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θεσ/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, η συμπεριφορά των συνδικαλιστών 

εμπνέει εμπιστοσύνη στον εργαζόμενο. 

 

4,06 1,597 207 

15. Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θεσ/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας,  οι εργαζόμενοι νιώθουν ασφαλείς 

στις συναλλαγές τους με τον σύλλογο. 

 

4,03 1,632 207 

16. Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θεσ/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, οι συνδικαλιστές είναι πάντοτε 

ευγενικοί απέναντι στον εργαζόμενο. 

 

4,64 1,451 207 

17. Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θεσ/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, οι συνδικαλιστές έχουν τις 

απαραίτητες γνώσεις για να απαντήσουν στις 

ερωτήσεις 

4,37 1,511 207 

 

 

     Στην πέµπτη διάσταση ποιότητας του ερωτηµατολογίου που αφορά στην 
«Ενσυναίσθηση» - Εξατοµικευµένη υποστήριξη του Συλλόγου, και οι πέντε 
προτάσεις που περιγράφουν τον εξατοµικευµένο χαρακτήρα των υπηρεσιών που 
προσφέρει ο Σύλλογος Εργαζοµένων στους εργαζόµενους κυµάνθηκαν κατά µέσο 
όρο ανάµεσα στη βαθµολογία 3 «ισχύει σε µικρό βαθµό» και 4 «ισχύει σε µέτριο 
βαθµό». Παρατηρεί κανείς, σύµφωνα µε τα δεδοµένα του παρακάτω πίνακα, ότι οι 
εργαζόµενοι θα επιθυµούσαν τόσο µεγαλύτερη προσωπική επαφή εκ µέρους του 
Συλλόγου Εργαζοµένων, όσο και περισσότερο εξατοµικευµένη αντιµετώπιση των 
προβληµάτων τους.  
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Πίνακας 11. Διάσταση «Ενσυναίσθηση» - Εξατομικευμένη υποστήριξη : μέσοι 

όροι βαθμολόγησης της πραγματικής εμπειρίας. 

 Μέση 
τιµή 

Τυπική 
απόκλιση N 

18. Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θεσ/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, ο σύλλογος δείχνει εξατομικευμένη 

προσοχή στον εργαζόμενο. 

4,07 1,636 207 

19. Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θεσ/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, ο σύλλογος έχει κατάλληλες ώρες 

λειτουργίας για τους εργαζόμενους. 

3,87 1,537 207 

20. Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θεσ/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, οι συνδικαλιστές δείχνουν 

προσωπικό ενδιαφέρον για κάθε εργαζόμενο. 

3,94 1,661 207 

21. Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θεσ/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, ο σύλλογος αποσκοπεί στο μέγιστο 

δυνατό συμφέρον του εργαζόμενου. 

4,13 1,682 207 

22. Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Θεσ/νίκης & Κ. 

Μακεδονίας, οι συνδικαλιστές κατανοούν τις 

συγκεκριμένες ανάγκες του εργαζόμενου. 

4,15 1,717 207 

 

     Ανακεφαλαιώνοντας, την υψηλότερη µέση τιµή διάστασης την σηµείωσε η 
διάσταση «∆ιασφάλιση» µε µέση τιµή=4,277, ενώ η χαµηλότερη µέση τιµή διάστασης 
παρουσιάστηκε στη διάσταση «Υλικά» µε µέση τιµή=3,755. 

 

Πίνακας 12. Μέσοι όροι της βαθμολόγησης των πέντε διαστάσεων εμπειρίας του 

SERVQUAL 

 
 ΥΛΙΚΑ  ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

 

Μέση τιµή 

 

3,755 

 

4,029 

 

4,158 

 

4,277 

 

4,032 
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Ανάλυση χασµάτων 

     Στην συνέχεια για να εντοπιστούν τα χάσµατα (αποκλίσεις) στην ποιότητα των 
προσφερόµενων υπηρεσιών από το Σύλλογο Εργαζοµένων του ΙΚΑ Θεσσαλονίκης 
και Κεντρικής Μακεδονίας, πραγµατοποιήθηκε η σύγκριση µεταξύ των προσδοκιών 
και των αντιλήψεων των εργαζοµένων µε βάση τις απαντήσεις τους στα 
ερωτηµατολόγια που κλήθηκαν να συµπληρώσουν. Η µαθηµατική σχέση 
υπολογισµού των χασµάτων ακολούθησε τον παρακάτω τύπο µαθηµατικής 
έκφρασης: 

 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ – ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ = ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΧΑΣΜΑ) 77 

 

     Σε περίπτωση που καταγραφούν αρνητικές τιµές θα σηµαίνει ότι η πραγµατική 
εµπειρία που βίωσαν στο Σύλλογο Εργαζοµένων οι εργαζόµενοι του ΙΚΑ είναι 
υψηλότερου επιπέδου από το επίπεδο προσδοκιών τους, δηλαδή ότι η ποιότητα των 
προσφερόµενων υπηρεσιών στο Σύλλογο Εργαζοµένων ξεπέρασε τις αναµενόµενες. 
Αντιθέτως, θετικές τιµές θα σηµαίνουν ότι η πραγµατική εµπειρία υπολείπεται των 
αναµονών των εργαζοµένων, δηλαδή ότι η ποιότητα των προσφερόµενων 
υπηρεσιών ήταν κατώτερη των προσδοκιών τους. Τα αποτελέσµατα από τη 
διερεύνηση των χασµάτων παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 13 που 
ακολουθεί. 

 

Πίνακας 13. Ορισμός χασμάτων μεταξύ προσδοκιών και αντιλήψεων των 

εργαζομένων του ΙΚΑ στις 22 προτάσεις του SERVQUAL. 

 
N Ελάχιστο Μέγιστο Μέση τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

Gap score 1 206 -3,00 6,00 1,5243 1,78801 

Gap score 2 207 -5,00 6,00 ,7874 1,96899 

Gap score 3 207 -4,00 6,00 ,5362 1,92263 

                                                           
77

 Η ενδεδειγμένη χρήση του εργαλείου servqual προβλέπει τον υπολογισμό των χασμάτων μέσα 

από τη μαθηματική σχέση:  

 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ (perceptions) – ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ (expectations) = ΥΠΟΛΟΙΠΟ (quality gaps) 

 

     Από τη διερευνητική χρήση του εργαλείου, ωστόσο, προέκυπτε πάντα αρνητικό υπόλοιπο, 

δηλαδή έλλειμμα ποιότητας σε όλες τις δηλώσεις προτάσεων.  Η ιδιαιτερότητα μπορούσε να 

αντιμετωπιστεί είτε με τη χρήση αρνητικών αριθμών – αποτελεσμάτων, είτε με την αντιστροφή της 

μαθηματικής σχέσης και την εκ προοιμίου δήλωση ότι τα αποτελέσματα αφορούν αρνητικό 

υπόλοιπο, δηλαδή έλλειμμα, καθιστώντας όμως δυνατή την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε 

απόλυτες τιμές. 

 

     Επελέγη η δεύτερη προοπτική, προκειμένου να αποφευχθεί η εναλλασσόμενη χρήση θετικών και 

αρνητικών αποτελεσμάτων. 
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Gap score 4 207 -5,00 6,00 1,0386 2,08984 

Gap score 5 207 -1,00 6,00 2,4734 1,77579 

Gap score 6 206 -2,00 6,00 2,5194 1,87594 

Gap score 7 207 -3,00 6,00 2,2947 1,88894 

Gap score 8 207 -2,00 6,00 2,1594 1,86919 

Gap score 9 206 -3,00 6,00 2,0097 1,70792 

Gap score 10 207 -4,00 6,00 2,1401 1,94704 

Gap score 11 207 -4,00 6,00 2,0145 1,93456 

Gap score 12 207 -3,00 6,00 1,7295 1,90407 

Gap score 13 206 -3,00 6,00 1,3058 1,71895 

Gap score 14 207 -3,00 6,00 2,2899 1,93161 

Gap score 15 207 -3,00 6,00 2,3382 1,85170 

Gap score 16 207 -3,00 6,00 1,5942 1,73473 

Gap score 17 207 -4,00 6,00 1,8937 1,80568 

Gap score 18 207 -5,00 6,00 1,6570 2,03447 

Gap score 19 207 -6,00 6,00 1,7681 2,04425 

Gap score 20 207 -4,00 6,00 1,6135 1,94971 

Gap score 21 207 -5,00 6,00 2,0918 2,05891 

Gap score 22 207 -4,00 6,00 1,9130 2,01503 

Valid N 

(listwise) 

204 
    

 

     Όπως παρατηρεί κανείς από τον παραπάνω πίνακα όλα τα χάσµατα ανάµεσα 
στις προσδοκίες και στις αντιλήψεις των εργαζοµένων παρουσίασαν θετικές 
αποκλίσεις. ∆ηλαδή, οι αντιλήψεις των εργαζοµένων από το Σύλλογο Εργαζοµένων 
του ΙΚΑ Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας στις 22 προτάσεις του SERVQUAL 
δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τις προσδοκίες τους στις αντίστοιχες προτάσεις.  

     Πιο συγκεκριµένα, οι µεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις µεταξύ προσδοκιών και 
αντιλήψεων παρατηρούνται στα ζεύγη προτάσεων gap 5 «ο Σύλλογος Εργαζοµένων 
ΙΚΑ Θεσσαλονίκης & Κεντρικής Μακεδονίας πρέπει να τηρεί/ τηρεί τις υποσχέσεις 
του σε ότι αφορά στην παροχή υπηρεσιών», gap 6 «Ο Σύλλογος Εργαζοµένων ΙΚΑ 
Θεσσαλονίκης & Κεντρικής Μακεδονίας πρέπει να ενδιαφέρεται/ ενδιαφέρεται 
αληθινά για την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων» και gap 7 «Ο 
Σύλλογος Εργαζοµένων ΙΚΑ Θεσσαλονίκης & Κεντρικής Μακεδονίας πρέπει να 
παρέχει/ παρέχει τις υπηρεσίες του σωστά από την πρώτη φορά». Τα ζεύγη 
προτάσεων 5, 6 και 7 ανήκουν όλα στη διάσταση ποιότητας «Αξιοπιστία», η οποία 
βαθµολογήθηκε ως η σηµαντικότερη διάσταση ποιότητας από τους εργαζόµενους.  

     Επίσης, µεγάλες θετικές αποκλίσεις εντοπίζονται στα ζεύγη προτάσεων gap 14 
«Στο Σύλλογο Εργαζοµένων ΙΚΑ Θεσσαλονίκης & Κεντρικής Μακεδονίας, 
συµπεριφορά των συνδικαλιστών πρέπει να εµπνέει/ εµπνέει εµπιστοσύνη στο 
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εργαζόµενο» και gap 15 «Στο Σύλλογο Εργαζοµένων ΙΚΑ Θεσσαλονίκης & Κεντρικής 
Μακεδονίας οι εργαζόµενοι πρέπει να νιώθουν/ νιώθουν ασφαλείς στις συναλλαγές 
τους µε το σύλλογο». Τα ζεύγη προτάσεων 14 και 15 ανήκουν στη διάσταση 
ποιότητας «∆ιασφάλιση», η οποία βαθµολογήθηκε ως η δεύτερη σηµαντικότερη 
διάσταση ποιότητας από τους εργαζόµενους. 

     Τέλος, οι µικρότερες θετικές αποκλίσεις εντοπίζονται στα ζεύγη των προτάσεων 
gap 2 «Στο Σύλλογο Εργαζοµένων ΙΚΑ Θεσσαλονίκης & Κεντρικής Μακεδονίας οι 
εγκαταστάσεις του συλλόγου πρέπει να προσελκύουν/ προσελκύουν µε την 
εµφάνισή τους» και gap 3 «Στο Σύλλογο Εργαζοµένων ΙΚΑ Θεσσαλονίκης & 
Κεντρικής Μακεδονίας η εµφάνιση των συνδικαλιστών πρέπει να είναι/ είναι 
προσεγµένη». Τα ζεύγη προτάσεων 2 και 3 ανήκουν στη διάσταση ποιότητας 
«Υλικά», η οποία αξιολογήθηκε ως η λιγότερο σηµαντική διάσταση ποιότητας από 
τους εργαζόµενους. 

 

 

Ανάλυση των 22 προτάσεων αντίληψης του SERVQUAL κατά τα περιγραφικά 
χαρακτηριστικά του δείγµατος 

     Ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την εξέταση 
της ύπαρξης, ή µη, στατιστικά σηµαντικής σχέσης ανάµεσα στη βαθµολογία των 22 
προτάσεων αντίληψης του SERVQUAL και στις διαφορετικές κατηγορίες των 
περιγραφικών χαρακτηριστικών του δείγµατος. Σκοπός της συγκεκριµένης ανάλυσης 
είναι να διερευνηθεί κατά πόσο διαφοροποιείται η εµπειρία των εργαζοµένων στη 
συνεργασία τους µε το Σύλλογο Εργαζοµένων του ΙΚΑ Θεσσαλονίκης και Κεντρικής 
Μακεδονίας σύµφωνα µε : το φύλο τους, την ηλικιακή τους οµάδα, το εκπαιδευτικό 
τους επίπεδο, τα έτη προϋπηρεσίας τους, τον τόπο εργασίας τους, την υπηρεσία 
εργασίας τους, τη θέση εργασίας τους και το βαθµό συµµετοχής τους στο Σύλλογο 
Εργαζοµένων.  

     Για τον έλεγχο αυτών των υποθέσεων εφαρµόστηκε ο µη παραµετρικός έλεγχος 
ανάλυσης διασποράς Kruskal Wallis ώστε να εξυπηρετηθούν οι περιπτώσεις 
σύγκρισης ποιοτικών µεταβλητών διάταξης που δεν πληρούν την προϋπόθεση για 
ισοδιαστηµική κλιµάκωση, την οποία απαιτούν τα παραµετρικά τεστ µεταξύ τριών ή 
παραπάνω οµάδων, ενώ για τη σύγκριση µεταξύ δύο οµάδων (όπως για παράδειγµα 
το φύλο) εφαρµόστηκε, για τους ίδιους λόγους, ο µη παραµετρικός έλεγχος  Mann U 
Whitney.  

     Σε όλες τις επαγωγικές αναλύσεις κατώτερο όριο στατιστικής σηµαντικότητας 
θεωρείται το 5% (p<0,05), ως  επίπεδο σηµαντικότητας κοινώς αποδεκτό στη 
µεθοδολογία έρευνας, ενώ χαρακτηρίζονται ως στατιστικώς πολύ σηµαντικές οι 
αναλύσεις σε επίπεδο χαµηλότερο του 1% (p<0,01). 

     Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται µόνο τα στοιχεία των προτάσεων όπου 
εντοπίστηκαν στατιστικά σηµαντικά ευρήµατα. 
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Φύλο  

     Όπως παρατηρείται στον παρακάτω πίνακα 14 εντοπίστηκε στατιστικά σηµαντική 
διαφορά στη βαθµολογία τριών προτάσεων αντίληψης του SERVQUAL µεταξύ των 
δύο φύλων των εργαζοµένων του ΙΚΑ που συµµετείχαν στην έρευνα. 

   

Πίνακας 14. Σχέση του φύλου με τη βαθμολογία των προτάσεων αντίληψης του 

SERVQUAL. 

 
ΦΥΛΟ N 

Μέση 
τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 

ΑΝΤΡΑΣ 65 4,29 1,548 Ερ. 7. Ο Σύλλογος Εργαζομένων παρέχει 

τις υπηρεσίες του σωστά από την πρώτη 

φορά. 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ 142 3,78 1,549 

0,031 

ΑΝΤΡΑΣ 65 4,46 1,542 Ερ.13. Στο Σύλλογο Εργαζομένων οι 

συνδικαλιστές δεν είναι ποτέ τόσο 

απασχολημένοι ώστε να αδυνατούν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

εργαζομένου. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 142 4,06 1,415 

0,043 

ΑΝΤΡΑΣ 65 4,55 1,714 Ερ.22. Στο Σύλλογο Εργαζομένων οι 

συνδικαλιστές κατανοούν τις 

συγκεκριμένες ανάγκες του 

εργαζομένου. 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ 142 3,97 1,692 

0,026 

                       

     Αναλυτικότερα, οι γυναίκες φαίνεται να είναι λιγότερο ικανοποιηµένες από τις 
επιδόσεις του Συλλόγου Εργαζοµένων στις παραπάνω τρεις προτάσεις σε σχέση µε 
τους άντρες συναδέλφους τους. 

 

Ηλικιακή οµάδα 

     Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 15 εντοπίστηκε στατιστικά σηµαντική 
διαφορά στη βαθµολογία δέκα προτάσεων αντίληψης του SERVQUAL µεταξύ των 
διαφορετικών ηλικιακών οµάδων των εργαζοµένων του ΙΚΑ που συµµετείχαν στην 
έρευνα. 

Πίνακας 15. Σχέση της ηλικιακής ομάδας με τη βαθμολογία των προτάσεων 

αντίληψης του SERVQUAL. 

 ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑ∆Α N Μέση 

τιµή 
Τυπική 
απόκλιση 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
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26 - 35 ΕΤΩΝ 51 3,22 1,083 

36 - 45 ΕΤΩΝ 83 3,41 1,159 

46 - 55 ΕΤΩΝ 59 3,95 1,443 

Ερ.1. Ο Σύλλογος Εργαζομένων 

διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό. 

56 - 65 ΕΤΩΝ 12 5,00 1,044 

0,000 

26 - 35 ΕΤΩΝ 51 3,45 1,238 

36 - 45 ΕΤΩΝ 84 3,30 1,487 

46 - 55 ΕΤΩΝ 59 4,15 1,362 

Ερ.4. Στο Σύλλογο Εργαζομένων τα 

μέσα που χρησιμοποιούνται 

προσελκύουν με την εμφάνισή τους 

56 - 65 ΕΤΩΝ 12 4,08 1,443 

0,002 

26 - 35 ΕΤΩΝ 51 3,90 1,404 

36 - 45 ΕΤΩΝ 83 3,70 1,673 

46 - 55 ΕΤΩΝ 59 4,56 1,705 

Ερ.6. Ο Σύλλογος Εργαζομένων 

ενδιαφέρεται αληθινά για την 

επίλυση των προβλημάτων των 

εργαζομένων 
56 - 65 ΕΤΩΝ 12 4,67 1,723 

0,009 

26 - 35 ΕΤΩΝ 51 4,02 1,225 

36 - 45 ΕΤΩΝ 84 3,81 1,587 

46 - 55 ΕΤΩΝ 59 4,47 1,569 

Ερ.11. Στο Σύλλογο Εργαζομένων 

παρέχουν άμεση εξυπηρέτηση στον 

εργαζόμενο 

56 - 65 ΕΤΩΝ 12 4,75 1,913 

0,032 

26 - 35 ΕΤΩΝ 51 4,16 1,302 

36 - 45 ΕΤΩΝ 84 3,93 1,649 

46 - 55 ΕΤΩΝ 59 4,81 1,634 

Ερ.12. Στο Σύλλογο Εργαζομένων 

είναι πάντοτε πρόθυμοι να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

εργαζομένου 
56 - 65 ΕΤΩΝ 12 5,17 1,946 

0,002 

26 - 35 ΕΤΩΝ 51 3,76 1,365 

36 - 45 ΕΤΩΝ 84 3,81 1,571 

46 - 55 ΕΤΩΝ 59 4,58 1,714 

Ερ.14. Στο Σύλλογο Εργαζομένων η 

συμπεριφορά των συνδικαλιστών 

εμπνέει εμπιστοσύνη στον 

εργαζόμενο. 
56 - 65 ΕΤΩΝ 12 4,50 1,624 

0,012 

26 - 35 ΕΤΩΝ 51 3,73 1,372 

36 - 45 ΕΤΩΝ 84 3,82 1,607 

46 - 55 ΕΤΩΝ 59 4,58 1,802 

Ερ.15. Στο Σύλλογο Εργαζομένων οι 

εργαζόμενοι νιώθουν ασφαλείς στις 

συναλλαγές τους με το σύλλογο. 

56 - 65 ΕΤΩΝ 12 4,17 1,528 

0,019 

26 - 35 ΕΤΩΝ 51 3,98 1,225 

36 - 45 ΕΤΩΝ 84 3,57 1,785 

46 - 55 ΕΤΩΝ 59 4,27 1,700 

Ερ. 20. Στο Σύλλογο Εργαζομένων οι 

συνδικαλιστές δείχνουν προσωπικό 

ενδιαφέρον για κάθε εργαζόμενο 

56 - 65 ΕΤΩΝ 12 4,67 1,826 

0,031 

26 - 35 ΕΤΩΝ 51 3,84 1,405 

36 - 45 ΕΤΩΝ 84 3,90 1,781 

46 - 55 ΕΤΩΝ 59 4,56 1,632 

Ερ.21. Ο Σύλλογος Εργαζομένων 

αποσκοπεί στο μέγιστο δυνατό 

συμφέρον του εργαζομένου. 

56 - 65 ΕΤΩΝ 12 4,75 1,960 

0,037 

26 - 35 ΕΤΩΝ 51 4,08 1,262 

36 - 45 ΕΤΩΝ 84 3,73 1,799 

46-55 ΕΤΩΝ 59 4,63 1,770 

Ερ.22. Στο Σύλλογο Εργαζομένων οι 

συνδικαλιστές κατανοούν τις 

συγκεκριμένες ανάγκες του 

εργαζομένου 
56-65 ΕΤΩΝ 12 5,17 1,801 

0,003 
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     Αναλυτικότερα, οι µεγαλύτεροι σε ηλικία (46 – 65 ετών) εργαζόµενοι φαίνεται να 
είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι από τις επιδόσεις του Συλλόγου Εργαζοµένων στις 
παραπάνω δέκα προτάσεις σε σχέση µε τους νεότερους (26 – 45 ετών) 
συναδέλφους τους. 

 

Εκπαιδευτικό επίπεδο 

     Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 16 εντοπίστηκε στατιστικά σηµαντική 
διαφορά στη βαθµολογία έντεκα προτάσεων αντίληψης του SERVQUAL µεταξύ των 
διαφορετικών εκπαιδευτικών επιπέδων των εργαζοµένων του ΙΚΑ που συµµετείχαν 
στην έρευνα. 

 

Πίνακας 16. Σχέση του εκπαιδευτικού επιπέδου με τη βαθμολογία των προτάσεων 

αντίληψης του SERVQUAL. 

 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο N Μέση 

τιµή 
Τυπική 
απόκλιση 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 

ΥΕ 7 3,43 1,134 

∆Ε 60 3,97 1,461 

ΤΕ 33 3,18 1,158 

Ερ.1. Ο Σύλλογος Εργαζομένων 

διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό. 

ΠΕ 106 3,56 1,204 

0,036 

ΥΕ 7 2,71 1,496 

∆Ε 60 4,00 1,551 

ΤΕ 33 3,18 1,467 

Ερ.4. Στο Σύλλογο Εργαζομένων 

τα μέσα που χρησιμοποιούνται 

προσελκύουν με την εμφάνισή 

τους 
ΠΕ 107 3,63 1,292 

0,017 

ΥΕ 7 4,00 ,816 

∆Ε 60 4,32 1,682 

ΤΕ 33 3,33 1,339 

Ερ.8. Ο Σύλλογος Εργαζομένων 

παρέχει τις υπηρεσίες του στον 

προκαθορισμένο χρόνο. 

ΠΕ 107 3,87 1,374 

0,020 

ΥΕ 7 4,29 1,380 

∆Ε 60 4,28 1,814 

ΤΕ 33 3,27 1,442 

Ερ.10. Στο Σύλλογο Εργαζομένων 

οι συνδικαλιστές πληροφορούν 

τον εργαζόμενο για τον ακριβή 

χρόνο έκβασης της υπόθεσής του. 
ΠΕ 107 4,09 1,451 

0,023 

ΥΕ 7 4,29 1,496 

∆Ε 60 4,67 1,801 

ΤΕ 33 3,52 1,564 

Ερ.12. Στο Σύλλογο Εργαζομένων 

είναι πάντοτε πρόθυμοι να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

του εργαζομένου 
ΠΕ 107 4,36 1,482 

0,011 

ΥΕ 7 5,00 1,732 

∆Ε 60 4,35 1,645 

ΤΕ 33 3,24 1,415 

Ερ.14. Στο Σύλλογο Εργαζομένων 

η συμπεριφορά των 

συνδικαλιστών εμπνέει 

εμπιστοσύνη στον εργαζόμενο. 
ΠΕ 107 4,08 1,536 

0,004 

Ερ.15. Στο Σύλλογο Εργαζομένων ΥΕ 7 4,86 1,345 0,007 
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∆Ε 60 4,23 1,779 

ΤΕ 33 3,18 1,424 

οι εργαζόμενοι νιώθουν ασφαλείς 

στις συναλλαγές τους με το 

σύλλογο. 
ΠΕ 107 4,13 1,548 

ΥΕ 7 5,29 1,496 

∆Ε 60 4,80 1,614 

ΤΕ 33 3,91 1,331 

Ερ.16. Στο Σύλλογο Εργαζομένων 

οι συνδικαλιστές είναι πάντα 

ευγενικοί απέναντι στον 

εργαζόμενο 
ΠΕ 107 4,74 1,327 

0,011 

ΥΕ 7 5,29 1,496 

∆Ε 60 4,65 1,696 

ΤΕ 33 3,70 1,468 

Ερ.17. Στο Σύλλογο Εργαζομένων 

οι συνδικαλιστές έχουν τις 

απαραίτητες γνώσεις για να 

απαντήσουν στις ερωτήσεις. 
ΠΕ 107 4,36 1,349 

0,010 

ΥΕ 7 4,14 2,268 

∆Ε 60 4,58 1,740 

ΤΕ 33 3,33 1,555 

Ερ.21. Ο Σύλλογος Εργαζομένων 

αποσκοπεί στο μέγιστο δυνατό 

συμφέρον του εργαζομένου. 

ΠΕ 107 4,11 1,574 

0,007 

ΥΕ 7 4,29 2,430 

∆Ε 60 4,55 1,845 

ΤΕ 33 3,27 1,625 

Ερ.22. Στο Σύλλογο Εργαζομένων 

οι συνδικαλιστές κατανοούν τις 

συγκεκριμένες ανάγκες του 

εργαζομένου 
ΠΕ 107 4,20 1,538 

0,007 

 

     Αναλυτικότερα, οι εργαζόµενοι τεχνολογικής εκπαίδευσης φαίνεται να είναι 
λιγότερο ικανοποιηµένοι από τις επιδόσεις του Συλλόγου Εργαζοµένων στις 
παραπάνω έντεκα προτάσεις σε σχέση µε τους συναδέλφους τους µε διαφορετικό 
επίπεδο εκπαίδευσης. 

 

Προϋπηρεσία 

     Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 17 εντοπίστηκε στατιστικά σηµαντική 
διαφορά στη βαθµολογία δέκα προτάσεων αντίληψης του SERVQUAL µεταξύ των 
διαφορετικών κατηγοριών εργασιακής προϋπηρεσίας των εργαζοµένων του ΙΚΑ που 
συµµετείχαν στην έρευνα. 

 

Πίνακας 17. Σχέση της εργασιακής προϋπηρεσίας με τη βαθμολογία των 

προτάσεων αντίληψης του SERVQUAL. 

 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ N Μέση 

τιµή 
Τυπική 
απόκλιση 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 

1-5 ΕΤΗ 65 3,63 1,112 

6 -10 ΕΤΗ 39 2,85 1,136 

11-15 ΕΤΗ 35 3,69 1,207 

16-20 ΕΤΗ 8 3,75 ,463 

Ερ.1. Ο Σύλλογος Εργαζομένων 

διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό. 

 

21-25 ΕΤΗ 22 3,64 1,529 

0,000 
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26-30 ΕΤΗ 34 4,32 1,492 

31 ΚΑΙ ΑΝΩ 3 3,67 ,577 

1-5 ΕΤΗ 65 4,55 1,186 

6-10 ΕΤΗ 40 3,58 1,279 

11-15 ΕΤΗ 35 4,49 1,380 

16-20 ΕΤΗ 8 4,63 1,506 

21-25 ΕΤΗ 22 3,91 1,601 

26-30 ΕΤΗ 34 4,65 1,593 

Ερ.3. Στο Σύλλογο Εργαζομένων 

η εμφάνιση των συνδικαλιστών 

είναι προσεγμένη. 

31 ΚΑΙ ΑΝΩ 3 4,67 1,155 

0,006 

1-5 ΕΤΗ 65 3,55 1,370 

6-10 ΕΤΗ 40 3,05 1,108 

11-15 ΕΤΗ 35 3,43 1,520 

16-20 ΕΤΗ 8 4,13 1,727 

21-25 ΕΤΗ 22 3,68 1,359 

26-30 ΕΤΗ 34 4,50 1,462 

Ερ.4. Στο Σύλλογο Εργαζομένων 

τα μέσα που χρησιμοποιούνται 

προσελκύουν με την εμφάνισή 

τους. 

 

31 ΚΑΙ ΑΝΩ  3 4,00 1,000 

0,001 

1-5 ΕΤΗ 65 4,31 1,298 

6-10 ΕΤΗ 40 3,25 1,235 

11-15 ΕΤΗ 35 3,77 1,497 

16-20 ΕΤΗ 8 4,38 1,685 

21-25 ΕΤΗ 22 3,86 1,424 

26-30 ΕΤΗ 34 4,56 1,878 

Ερ.5. Ο Σύλλογος Εργαζομένων 

τηρεί τις υποσχέσεις του σε ότι 

αφορά στην παροχή υπηρεσιών. 

31 ΚΑΙ ΑΝΩ 3 3,67 2,517 

0,004 

1-5 ΕΤΗ 65 4,31 1,368 

6-10 ΕΤΗ 39 3,13 1,454 

11-15 ΕΤΗ 35 3,94 1,748 

16-20 ΕΤΗ 8 4,63 1,598 

21-25 ΕΤΗ 22 4,09 1,571 

26-30 ΕΤΗ 34 4,59 1,893 

Ερ.6. Ο Σύλλογος εργαζομένων 

ενδιαφέρεται αληθινά για την 

επίλυση των προβλημάτων των 

εργαζομένων. 

31 ΚΑΙ ΑΝΩ 3 4,33 3,055 

0,004 

1-5 ΕΤΗ 65 4,06 1,285 

6-10 ΕΤΗ 40 3,30 1,305 

11-15 ΕΤΗ 35 3,80 1,471 

16-20 ΕΤΗ 8 4,38 1,506 

21-25 ΕΤΗ 22 3,77 1,541 

26-30 ΕΤΗ 34 4,50 1,762 

Ερ.8. Ο Σύλλογος Εργαζομένων 

παρέχει τις υπηρεσίες του στον 

προκαθορισμένο χρόνο. 

 

31 ΚΑΙ ΑΝΩ 3 3,67 1,528 

0,025 

1-5 ΕΤΗ 65 4,43 1,380 

6-10 ΕΤΗ 40 3,80 1,556 

11-15 ΕΤΗ 35 3,97 1,618 

16-20 ΕΤΗ 8 4,38 1,685 

Ερ.12. Στο Σύλλογο Εργαζομένων 

είναι πάντοτε πρόθυμοι να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

του εργαζομένου 

 

21-25 ΕΤΗ 22 4,14 1,885 

0,021 
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26-30 ΕΤΗ 34 5,12 1,771 

31 ΚΑΙ ΑΝΩ 3 4,67 1,155 

1-5 ΕΤΗ 65 4,23 1,444 

6-10 ΕΤΗ 40 3,23 1,291 

11-15 ΕΤΗ 35 3,83 1,581 

16-20 ΕΤΗ 8 4,38 1,996 

21-25 ΕΤΗ 22 4,41 1,436 

26-30 ΕΤΗ 34 4,65 1,790 

Ερ.14. Στο Σύλλογο Εργαζομένων 

η συμπεριφορά των 

συνδικαλιστών εμπνέει 

εμπιστοσύνη στον εργαζόμενο. 

 

31 ΚΑΙ ΑΝΩ 3 4,00 3,000 

0,004 

1-5 ΕΤΗ 65 4,17 1,597 

6-10 ΕΤΗ 40 3,40 1,516 

11-15 ΕΤΗ 35 4,03 1,757 

16-20 ΕΤΗ 8 4,50 1,512 

21-25 ΕΤΗ 22 4,32 1,555 

26-30 ΕΤΗ 34 4,82 1,783 

Ερ.21. Ο Σύλλογος Εργαζομένων 

αποσκοπεί στο μέγιστο δυνατό 

συμφέρον του εργαζομένου. 

 

31 ΚΑΙ ΑΝΩ 3 3,67 2,517 

0,024 

1-5 ΕΤΗ 65 4,25 1,552 

6-10 ΕΤΗ 40 3,63 1,514 

11-15 ΕΤΗ 35 3,80 1,694 

16-20 ΕΤΗ 8 4,13 1,885 

21-25 ΕΤΗ 22 4,27 1,778 

26-30 ΕΤΗ 34 4,97 1,946 

Ερ.22. Στο Σύλλογο Εργαζομένων 

οι συνδικαλιστές κατανοούν τις 

συγκεκριμένες ανάγκες του 

εργαζομένου 

31 ΚΑΙ ΑΝΩ 3 3,33 2,082 

0,028 

 

 

     Αναλυτικότερα, οι εργαζόµενοι µε 6 έως 10 έτη εργασιακής προϋπηρεσίας 
φαίνεται να είναι λιγότερο ικανοποιηµένοι από τις επιδόσεις του Συλλόγου 
Εργαζοµένων στις παραπάνω δέκα προτάσεις σε σχέση µε τους συναδέλφους τους 
µε περισσότερα και λιγότερα έτη εργασιακής προϋπηρεσίας. 

 

 

Τόπος εργασίας 

     Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 18 εντοπίστηκε στατιστικά σηµαντική 
διαφορά στη βαθµολογία δύο προτάσεων αντίληψης του SERVQUAL µεταξύ των 
διαφορετικών τόπων εργασίας των εργαζοµένων του ΙΚΑ που συµµετείχαν στην 
έρευνα. 
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Πίνακας 18. Σχέση του τόπου εργασίας με τη βαθμολογία των προτάσεων 

αντίληψης του SERVQUAL. 

 ΤΟΠΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ N Μέση 

τιµή 
Τυπική 
απόκλιση 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 141 4,07 1,561 

Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16 3,06 1,237 

Ερ.7. Ο Σύλλογος Εργαζομένων 

παρέχει τις υπηρεσίες του σωστά 

από την πρώτη φορά. 

ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΟΣ 50 3,86 1,591 

0,045 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 141 4,33 1,552 

Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16 3,19 1,471 

Ερ.9. Ο Σύλλογος Εργαζομένων 

τηρεί τα στοιχεία των 

εργαζομένων χωρίς λάθη και 

παραλείψεις. ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΟΣ 50 4,24 1,364 

0,017 

 

 

     Αναλυτικότερα, όσοι εργάζονται στο Νοµό Θεσσαλονίκης φαίνεται να είναι 
λιγότερο ικανοποιηµένοι από τις επιδόσεις του Συλλόγου Εργαζοµένων στις 
παραπάνω δύο προτάσεις σε σχέση µε τους συναδέλφους τους που εργάζονται είτε 
εκτός Θεσσαλονίκης, είτε στο Περιφερειακό ΙΚΑ Θεσσαλονίκης. 

 

Υπηρεσία εργασίας 

     ∆εν εντοπίστηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στη βαθµολογία των 22 
προτάσεων αντίληψης του SERVQUAL µεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών 
εργασίας των εργαζοµένων του ΙΚΑ που συµµετείχαν στην έρευνα. 

 

 

Θέση εργασίας 

     Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 19 εντοπίστηκε στατιστικά σηµαντική 
διαφορά στη βαθµολογία τριών προτάσεων αντίληψης του SERVQUAL µεταξύ των 
διαφορετικών θέσεων εργασίας των εργαζοµένων του ΙΚΑ που συµµετείχαν στην 
έρευνα. 

 

     Πιο συγκεκριµένα, όσοι εργάζονται µε την υπαλληλική ιδιότητα φαίνεται να είναι 
λιγότερο ικανοποιηµένοι από τις επιδόσεις του Συλλόγου Εργαζοµένων στις 
παραπάνω τρεις προτάσεις σε σχέση µε τους συναδέλφους τους που εργάζονται είτε 
µε την ιδιότητα του προϊσταµένου, είτε µε την ιδιότητα του διευθυντή. 
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Πίνακας 19. Σχέση της θέσης εργασίας με τη βαθμολογία των προτάσεων 

αντίληψης του SERVQUAL. 

 ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ N Μέση 
τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 176 3,51 1,406 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΜΕΝΟΣ 30 4,30 1,418 

Ερ.4. Στο Σύλλογο Εργαζομένων 

τα μέσα που χρησιμοποιούνται 

προσελκύουν με την εμφάνισή 

τους. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 5,00 . 

0,012 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 175 3,94 1,593 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΜΕΝΟΣ 30 4,67 1,882 

Ερ.6. Ο Σύλλογος εργαζομένων 

ενδιαφέρεται αληθινά για την 

επίλυση των προβλημάτων των 

εργαζομένων. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 6,00 . 

0,042 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 176 4,01 1,642 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΜΕΝΟΣ 30 4,73 1,799 

Ερ.21.Ο Σύλλογος Εργαζομένων 

αποσκοπεί στο μέγιστο δυνατό 

συμφέρον του εργαζομένου. 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 6,00 . 

0,036 

 

 

Εγγεγραµµένο µέλος του Συλλόγου Εργαζοµένων 

     ∆εν εντοπίστηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στη βαθµολογία των 22 προτάσεων 
εµπειρίας του SERVQUAL µεταξύ των εργαζοµένων µελών και των µη µελών του 
Συλλόγου Εργαζοµένων του ΙΚΑ που συµµετείχαν στην έρευνα. 

 

Ψήφος στις εκλογές για ανάδειξη µελών ∆.Σ. του Συλλόγου Εργαζοµένων (Μαϊος 2010) 

     Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 20 εντοπίστηκε στατιστικά σηµαντική 
διαφορά στη βαθµολογία δύο προτάσεων εµπειρίας του SERVQUAL µεταξύ των 
εργαζοµένων που ψήφισαν και εκείνων που δε ψήφισαν στις εκλογές για την ανάδειξη 
του νέου ∆.Σ. του συλλόγου εργαζοµένων το Μάιο 2010, που συµµετείχαν στην 
έρευνα. 

Πίνακας 20. Σχέση της ψήφου στις εκλογές για ανάδειξη Δ.Σ. του Συλλόγου 

Εργαζομένων (Μάιος 2010) με τη βαθμολογία των προτάσεων αντίληψης του 

SERVQUAL. 

 ΨΗΦΟΣ 
(για ∆.Σ.) 

N Μέση 
τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 

ΟΧΙ 32 3,59 1,388 Ερ.9. Ο Σύλλογος Εργαζομένων τηρεί 

τα στοιχεία των εργαζομένων χωρίς 

λάθη και παραλείψεις. 

 
ΝΑΙ 175 4,34 1,526 

0,009 

ΟΧΙ 32 3,59 1,365 Ερ.11. Στο Σύλλογο Εργαζομένων οι 

συνδικαλιστές παρέχουν άμεση 

εξυπηρέτηση στον εργαζόμενο. 

 
ΝΑΙ 175 4,20 1,554 

0,028 
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     Πιο συγκεκριµένα, όσοι δεν ψήφισαν στις εκλογές του Συλλόγου Εργαζοµένων το 
Μάιο 2010 φαίνεται να είναι λιγότερο ικανοποιηµένοι από τις επιδόσεις του Συλλόγου 
Εργαζοµένων στις παραπάνω δύο προτάσεις σε σχέση µε τους συναδέλφους τους 
που ψήφισαν. 

 

 

Ψήφος στις εκλογές για επιλογή αντιπροσώπων στην Α∆Ε∆Υ  (Μάρτιος 2011) 

     Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 21 εντοπίστηκε στατιστικά σηµαντική 
διαφορά στη βαθµολογία τριών προτάσεων εµπειρίας του SERVQUAL µεταξύ των 
εργαζοµένων που συµµετείχαν (ψηφίζοντας) και εκείνων που δεν συµµετείχαν στις 
εκλογές για τους αντιπροσώπους του Συλλόγου Εργαζοµένων του ΙΚΑ στο συνέδριο 
της Α∆Ε∆Υ, τον Μάρτιο 2011, από αυτούς που συµµετείχαν στην έρευνα. 

 

Πίνακας 21. Σχέση της φήψου στις εκλογές αντιπροσώπων στην ΑΔΕΔΥ του Συλλόγου 

Εργαζομένων ΙΚΑ, (Μάρτιος 2011) με τη βαθμολογία των προτάσεων εμπειρίας του 

SERVQUAL. 

 ΨΗΦΟΣ  
(για Α∆Ε∆Υ) N Μέση 

τιµή 
Τυπική 
απόκλιση 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 

ΟΧΙ 56 4,00 1,191 Ερ.3. Στο Σύλλογο Εργαζομένων η 

εμφάνιση των συνδικαλιστών είναι 

προσεγμένη. 

 
ΝΑΙ 151 4,42 1,471 

0,037 

ΟΧΙ 56 3,57 1,512 Ερ.7. Ο Σύλλογος Εργαζομένων 

παρέχει τις υπηρεσίες του σωστά από 

την πρώτη φορά. 

 
ΝΑΙ 151 4,08 1,564 

0,044 

ΟΧΙ 56 3,63 1,369 Ερ.10. Στο Σύλλογο Εργαζομένων οι 

συνδικαλιστές πληροφορούν τον 

εργαζόμενο για τον ακριβή χρόνο 

έκβασης της υπόθεσής του. 
ΝΑΙ 151 4,17 1,640 

0,029 

 

     Πιο συγκεκριµένα, όσοι δεν ψήφισαν στις εκλογές του Συλλόγου Εργαζοµένων το 
Μάρτιο 2011 φαίνεται να είναι λιγότερο ικανοποιηµένοι από τις επιδόσεις του 
Συλλόγου Εργαζοµένων στις παραπάνω τρεις προτάσεις σε σχέση µε τους 
συναδέλφους τους που ψήφισαν. 
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Επιλογή εκπροσώπων για τα Υπηρεσιακά Συµβούλια  (Αύγουστος 2010) 

     Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 22 εντοπίστηκε στατιστικά σηµαντική 
διαφορά στη βαθµολογία δεκατεσσάρων προτάσεων εµπειρίας του SERVQUAL 
µεταξύ των εργαζοµένων που συµµετείχαν και εκείνων που δεν συµµετείχαν στην 
επιλογή εκπροσώπων του Συλλόγου Εργαζοµένων για τα υπηρεσιακά συµβούλια του 
ΙΚΑ τον Αύγουστο 2010, από αυτούς που συµµετείχαν στην έρευνα. 

 

Πίνακας 22. Σχέση της επιλογής εκπροσώπων του Συλλόγου Εργαζομένων στα. 

Υπηρεσιακά Συβμούλια (Αύγουστος 2010) με τη βαθμολογία των προτάσεων 

εμπειρίας του SERVQUAL. 

 ΨΗΦΟΣ  
(για Υ.Σ.) N Μέση 

τιµή 
Τυπική 
απόκλιση 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 

ΟΧΙ 56 3,80 1,299 Ερ.3. Στο Σύλλογο Εργαζομένων η 

εμφάνιση των συνδικαλιστών είναι 

προσεγμένη. 

 
ΝΑΙ 151 4,49 1,409 

0,002 

ΟΧΙ 56 3,25 1,468 Ερ.4. Στο Σύλλογο Εργαζομένων τα 

μέσα που χρησιμοποιούνται 

προσελκύουν με την εμφάνισή τους. 

 
ΝΑΙ 151 3,77 1,396 

0,019 

ΟΧΙ 56 3,57 1,536 Ερ.5. Ο Σύλλογος Εργαζομένων τηρεί 

τις υποσχέσεις του σε ότι αφορά στην 

παροχή υπηρεσιών. 

 

ΝΑΙ 151 4,16 1,493 

0,013 

ΟΧΙ 55 3,47 1,676 Ερ.6. Ο Σύλλογος εργαζομένων 

ενδιαφέρεται αληθινά για την 

επίλυση των προβλημάτων των 

εργαζομένων. 

 

ΝΑΙ 151 4,27 1,600 

0,002 

ΟΧΙ 56 3,46 1,477 Ερ.7. Ο Σύλλογος Εργαζομένων 

παρέχει τις υπηρεσίες του σωστά από 

την πρώτη φορά. 

 
ΝΑΙ 151 4,12 1,562 

0,007 

ΟΧΙ 56 3,48 1,414 Ερ.8. Ο Σύλλογος Εργαζομένων 

παρέχει τις υπηρεσίες του στον 

προκαθορισμένο χρόνο. 

 
ΝΑΙ 151 4,08 1,472 

0,009 

ΟΧΙ 56 3,86 1,470 Ερ.9. Ο Σύλλογος Εργαζομένων τηρεί 

τα στοιχεία των εργαζομένων χωρίς 

λάθη και παραλείψεις. 

 
ΝΑΙ 151 4,36 1,529 

0,036 

ΟΧΙ 56 3,55 1,513 Ερ.10. Στο Σύλλογο Εργαζομένων οι 

συνδικαλιστές πληροφορούν τον 

εργαζόμενο για τον ακριβή χρόνο 

έκβασης της υπόθεσής του. 
ΝΑΙ 151 4,20 1,583 

0,009 

Ερ.11. Στο Σύλλογο Εργαζομένων οι 

συνδικαλιστές παρέχουν άμεση 
ΟΧΙ 56 3,64 1,407 0,008 
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εξυπηρέτηση στον εργαζόμενο  

 
ΝΑΙ 151 4,28 1,554 

ΟΧΙ 56 3,86 1,445 Ερ.12. Στο Σύλλογο Εργαζομένων είναι 

πάντοτε πρόθυμοι να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις του εργαζομένου. 

 
ΝΑΙ 151 4,48 1,661 

0,013 

ΟΧΙ 56 3,79 1,371 Ερ.13. Στο Σύλλογο Εργαζομένων οι 

συνδικαλιστές δεν είναι ποτέ τόσο 

απασχολημένοι ώστε να αδυνατούν 

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

του εργαζόμενου. 

ΝΑΙ 151 4,34 1,474 

0,016 

ΟΧΙ 56 3,63 1,613 Ερ.14. Στο Σύλλογο Εργαζομένων η 

συμπεριφορά των συνδικαλιστών 

εμπνέει εμπιστοσύνη στον 

εργαζόμενο. 

 

ΝΑΙ 151 4,22 1,566 

0,017 

ΟΧΙ 56 3,57 1,616 Ερ.21. Ο Σύλλογος Εργαζομένων 

αποσκοπεί στο μέγιστο δυνατό 

συμφέρον του εργαζομένου. 

 
ΝΑΙ 151 4,33 1,664 

0,004 

ΟΧΙ 56 3,71 1,659 Ερ.22. Στο Σύλλογο Εργαζομένων οι 

συνδικαλιστές κατανοούν τις 

συγκεκριμένες ανάγκες του 

εργαζομένου. 
ΝΑΙ 151 4,32 1,714 

0,024 

 

     Πιο συγκεκριµένα, όσοι δε συµµετείχαν στην επιλογή εκπροσώπων του Συλλόγου 
Εργαζοµένων στις εκλογές του Συλλόγου Εργαζοµένων τον Αύγουστο 2010 φαίνεται 
να είναι λιγότερο ικανοποιηµένοι από τις επιδόσεις του Συλλόγου Εργαζοµένων στις 
παραπάνω δεκατέσσερις προτάσεις σε σχέση µε τους συναδέλφους τους που  
συµµετείχαν. 

 

Υποψηφιότητα σε συνδικαλιστικές εκλογές στο Σύλλογο Εργαζοµένων 

     Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 23 εντοπίστηκε στατιστικά σηµαντική 
διαφορά στη βαθµολογία εφτά προτάσεων εµπειρίας του SERVQUAL µεταξύ των 
εργαζοµένων που έθεσαν και εκείνων που δεν έθεσαν ποτέ υποψηφιότητα σε 
οποιεσδήποτε συνδικαλιστικές εκλογές του Συλλόγου Εργαζοµένων του ΙΚΑ, από 
αυτούς που συµµετείχαν στην έρευνα. 

     Πιο συγκεκριµένα, όσοι δεν έχουν βάλει υποψηφιότητα στις εκλογές του Συλλόγου 
Εργαζοµένων φαίνεται να είναι λιγότερο ικανοποιηµένοι από τις επιδόσεις του 
Συλλόγου Εργαζοµένων στις παραπάνω εφτά προτάσεις σε σχέση µε τους 
συναδέλφους τους που έχουν βάλει υποψηφιότητα. 
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Πίνακας 23. Σχέση της υποψηφιότητας σε συνδικαλιστικές εκλογές με τη 

βαθμολογία των προτάσεων εμπειρίας του SERVQUAL. 

 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ N Μέση 
τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 

ΟΧΙ 172 3,48 1,206 Ερ.1.  Ο Σύλλογος Εργαζομένων 

διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό. 

 

 
ΝΑΙ 34 4,29 1,508 

0,001 

ΟΧΙ 173 3,92 1,564 Ερ.10. Στο Σύλλογο Εργαζομένων 

οι συνδικαλιστές πληροφορούν 

τον εργαζόμενο για τον ακριβή 

χρόνο έκβασης της υπόθεσής 

του. 

ΝΑΙ 34 4,56 1,618 

0,031 

ΟΧΙ 173 4,19 1,557 Ερ.12. Στο Σύλλογο Εργαζομένων 

είναι πάντοτε πρόθυμοι να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

του εργαζομένου. 

 

ΝΑΙ 34 4,94 1,841 

0,014 

ΟΧΙ 173 3,95 1,545 Ερ.14. Στο Σύλλογο Εργαζομένων 

η συμπεριφορά των 

συνδικαλιστών εμπνέει 

εμπιστοσύνη στον εργαζόμενο. ΝΑΙ 34 4,62 1,758 

0,025 

ΟΧΙ 173 3,82 1,589 Ερ. 20. Στο Σύλλογο Εργαζομένων 

οι συνδικαλιστές δείχνουν 

προσωπικό ενδιαφέρον για κάθε 

εργαζόμενο. 
ΝΑΙ 34 4,56 1,894 

0,017 

ΟΧΙ 173 3,98 1,596 Ερ.21. Ο Σύλλογος Εργαζομένων 

αποσκοπεί στο μέγιστο δυνατό 

συμφέρον του εργαζομένου. 

 
ΝΑΙ 34 4,88 1,919 

0,004 

ΟΧΙ 173 4,01 1,625 Ερ.22. Στο Σύλλογο Εργαζομένων 

οι συνδικαλιστές κατανοούν τις 

συγκεκριμένες ανάγκες του 

εργαζομένου. 
ΝΑΙ 34 4,88 1,996 

0,007 
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Περιορισµοί της έρευνας 

     Οι κυριότεροι περιορισµοί που είχε να αντιµετωπίσει η παρούσα έρευνα και 
πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη συζήτηση των συµπερασµάτων που ακολουθεί, 
αφορούν τα εξής σηµεία: 

• Χρονική στιγµή διανοµής των ερωτηµατολογίων 

     Τα αποτελέσµατα από τις απαντήσεις των εργαζοµένων στις προτάσεις των 
προσδοκιών τους από το Σύλλογο Εργαζοµένων θα ήταν πιθανότατα διαφορετικά αν 
η συµπλήρωση αυτού του τµήµατος του ερωτηµατολογίου γινόταν πριν την εµπειρία 
τους µε το Σύλλογο Εργαζοµένων. 

• Χρήση της κλίµακας Likert 

     Αναµφίβολα σε έρευνες που χρησιµοποιούν ερωτηµατολόγια µε παρόµοια 
κλίµακα πιθανών απαντήσεων Likert (∆ε συµφωνώ καθόλου – Συµφωνώ απόλυτα) 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η υποκειµενική θεώρηση των αποστάσεων µεταξύ των 
διαφορετικών σηµείων της κλίµακας, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τον καθένα 
συµµετέχοντα.  

• ∆υνατότητα εµβάθυνσης 

     Τα ευρήµατα της συγκεκριµένης έρευνας µπορούν να αναδείξουν τις κατευθύνσεις 
στις οποίες χρειάζεται να κινηθούν οι βελτιωτικές προσπάθειες όσων ασχολούνται µε 
το Σύλλογο Εργαζοµένων του ΙΚΑ Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας. Ωστόσο, 
η δοµή του ερευνητικού εργαλείου µέτρησης που χρησιµοποιήθηκε δεν επιτρέπει να 
αναδειχθούν τα συγκεκριµένα αίτια που οδηγούν σε ένα εργαζόµενο να 
βαθµολογήσει υψηλά ή χαµηλά την επίδοση του Συλλόγου Εργαζοµένων σε κάποια 
διάσταση. Μια µελλοντική ερευνητική απόπειρα θα µπορούσε να συµπεριλάβει 
ποιοτικές ατοµικές συνεντεύξεις µε εργαζόµενους επιχειρώντας να διερευνήσει 
περισσότερο λεπτοµερείς αξιολογήσεις των παρεχόµενων υπηρεσιών του Συλλόγου 
Εργαζοµένων, ενώ προς το παρόν µπορούµε να προβούµε µόνο σε υποθέσεις 
αιτιολόγησης των αποτελεσµάτων, που παρουσιάζονται στα συµπεράσµατα της 
έρευνας. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

     Η χρήση ενός εργαλείου µέτρησης της ποιότητας ενός οργανισµού όφειλε στο 
τέλος της διαδικασίας να µας αποδώσει ένα σκορ ποιότητας του οργανισµού, να 
εντοπίσει τις περιοχές στις οποίες ο οργανισµός πετυχαίνει ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα και να υποδείξει αυτές στις οποίες υστερεί και άρα χρίζουν 
µεγαλύτερης προσοχής από τους διοικούντες. 

     Στην περίπτωση του συλλόγου εργαζοµένων που εξετάζουµε µία πρώτη και 
βασική διαπίστωση είναι ότι η συνολική λειτουργία του υπολείπεται αυτής που τα 
µέλη του θα επιθυµούσαν.  Από τη στιγµή που οι στόχοι του συλλόγου δεν είναι 
διατυπωµένοι µε τρόπο ποσοτικά µετρήσιµο και δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι 
κοινοποιούνται µε τρόπο συστηµατικό και περιοδικό στα µέλη, δεν είναι εύκολο να 
διακρίνουµε το κατά πόσο η διάσταση αυτή προσδοκιών – αντιλήψεων είναι 
αποτέλεσµα των περιορισµένων αποτελεσµάτων που αυτός επιτυγχάνει ή των 
αυξηµένων αναγκών των πελατών του, δηλαδή των εργαζοµένων.  Θα πρέπει να 
σηµειωθεί ότι στη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας (Ιούλιος-Αύγουστος 
2011) ένα πλήθος αλλαγών που αφορούσε τους εργαζόµενους του δηµόσιου τοµέα 
βρισκόταν σε εξέλιξη προκαλώντας ανησυχία, ανασφάλεια και επιφύλαξη στο 
δηµοσιοϋπαλληλικό κόσµο.. 

     Αν σε αυτά προσθέσουµε τη διαχρονική παθογένεια του συνδικαλισµού, όπως 
αυτή περιγράφηκε νωρίτερα, µπορούµε να καταλήξουµε σε ένα ευρύτερο σύνολο 
παραγόντων που είναι αναµενόµενο να επηρεάζουν την µη ικανοποιητική λειτουργία 
εν γένει του συνδικαλιστικού συστήµατος και µαζί των πρωτοβάθµιων συλλόγων που 
δραστηριοποιούνται στα πλαίσιά του.   

     Χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα της έρευνας που διεξήχθη στο Σύλλογο 
Εργαζοµένων ΙΚΑ Ν. Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας, επιχειρούµε να υποθέσουµε 
τις πραγµατικές συνθήκες που συνδέονται µε τις αντιλήψεις των ερωτώµενων µελών 
του και να εντοπίσουµε πιθανά και µόνο αίτια των αποτελεσµάτων από τη λειτουργία 
του.  Μία πιο ολοκληρωµένη διερεύνηση των σχέσεων, θα προϋπόθετε την εκ νέου 
αξιολόγηση των υποθέσεων από τους συµµέτοχους µε ποιοτικές και ποσοτικές 
µεθόδους, που θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο ξεχωριστής έρευνας. 

     Στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας εξετάζονται τα 
δεδοµένα και επιχειρείται η εξαγωγή συµπερασµάτων αναφορικά µε 3 κατηγορίες 
αποτελεσµάτων:  

• αυτά  που εξηγούν την κατάταξη των διαστάσεων της ποιότητας βάσει 
σπουδαιότητας 

• συµπεράσµατα από την αιτιολογική προσέγγιση των µεγαλύτερων χασµάτων 
µεταξύ αντιλήψεων και προσδοκιών σε κάθε διάσταση και  
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• υποθέσεις που επιχειρούν να εξηγήσουν τις εντοπιζόµενες ιδιαίτερες 
αποκλίσεις από το µέσω όρο συγκεκριµένων δηµογραφικών οµάδων του 
δείγµατος 

 

 

Συµπεράσµατα από την κατάταξη των διαστάσεων 

     Η σπουδαιότητα που αποδίδεται αναλογικά σε κάθε µία από τις διαστάσεις 
ποιότητας έχει ως εξής:  

1η : Αξιοπιστία   (27,05%) 

2η : ∆ιασφάλιση (21,37%) 

3η : Ανταπόκριση (21,15%) 

4η : Ενσυναίσθηση(15,94%) 

5η : Υλικά  (14,50%) 

     Υποθέτοντας ότι σε µία περίπτωση απόλυτα αναλογικής απόδοσης σηµασίας, η 
µέση τιµή θα ήταν το 20%, διαπιστώνουµε µε µια πρώτη µατιά ότι η Αξιοπιστία, αν 
και δεν παρουσιάζει εντυπωσιακή απόκλιση, ωστόσο υπερεκτιµάται έναντι των 
υπολοίπων, η ∆ιασφάλιση και η Ανταπόκριση κινούνται γύρω από τον µέσο 
αναµενόµενο όρο, ενώ η Ενσυναίσθηση και τα Υλικά ελαφρώς υποτιµούνται. 

     Επιχειρώντας να εξηγήσουµε το προβάδισµα της σηµασίας που αποδίδεται στην 
Αξιοπιστία είναι χρήσιµο να υπενθυµίσουµε την περιγραφή της διάστασης στα 
πλαίσια του ερωτηµατολογίου ως «η ικανότητα του συλλόγου να υλοποιεί αυτό που 
έχει υποσχεθεί στον εργαζόµενο».  Είναι πολύ πιθανό η «τήρηση της δέσµευσης» 
που η διάσταση αυτή αντιπροσωπεύει, να προσλαµβάνει ιδιαίτερα βαρύνουσα 
σηµασία για τους δηµοσίους υπαλλήλους-µέλη ενός σωµατείου που βιώνουν την 
αναξιοπιστία και την ανακολουθία λόγων και έργων ενός συχνά κοµµατικού κράτους, 
περιοδικά έντονα παροχοντολογικού σε προεκλογικές περιόδους, τόσο µέσα από την 
εργασιακή τους εµπειρία όσο και µέσα από την επαφή τους µε το οµοίως κοµµατικό 
συνδικαλιστικό σύστηµα.  Υπό αυτό το πρίσµα η υλοποίηση των εξαγγελιών 
καθίσταται πρωτίστης σηµασίας. 

     Στη δεύτερη και τρίτη θέση και πολύ κοντά µεταξύ τους βρίσκονται οι διαστάσεις 
της ∆ιασφάλισης και της Ανταπόκρισης.  Στα πλαίσια του ερωτηµατολογίου οι έννοιες 
που τους αποδίδονται είναι αυτές της «εµπιστοσύνης» και της «ικανοποίησης» του 
εργαζόµενου, έννοιες εξίσου σηµαντικές για τον αποδέκτη των υπηρεσιών του 
συνδικαλισµού. 

     Η «εµπιστοσύνη» προσλαµβάνεται πιθανότατα από αυτόν ως προστασία του 
ατοµικού συµφέροντος σε ένα περιβάλλον συχνής διαπάλης µεταξύ ατοµικών και 
συλλογικών συµφερόντων, όπως αυτός του συνδικαλισµού.  Επιπλέον οι 
συνδικαλιστικοί φορείς καλούνται συχνά να ανταποκριθούν σε αιτήµατα για παροχή 
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συνδροµής σε νοµικά ή ιατρικά ζητήµατα των µελών τους, στα οποία η έννοια της 
εµπιστοσύνης αποκτά ιδιάζουσα προσωπική σηµασία και µπορεί να εκτείνεται µέχρι 
τα όρια του σεβασµού της ιδιωτικότητας.  Υπό την έννοια αυτή είναι µάλλον 
αναµενόµενο η έννοια της ∆ιασφάλισης να βρίσκεται τόσο ψηλά στην αξιολογική 
κλίµακα των πελατών του συνδικαλιστικού οργάνου. 

     Η τρίτη θέση που αποδίδεται στην «Ανταπόκριση», φαίνεται αντίστοιχη µε τη 
βαρύτητα που θα περίµενε κανείς να αποδίδεται στη συγκεκριµένη διάσταση, 
δεδοµένου ότι εννοιολογικά περιγράφεται στο ερωτηµατολόγιο ως «ικανοποίηση του 
εργαζόµενου».  Αποτελεί σαφή δήλωσή του ότι πέρα από την υλοποίηση των 
αιτηµάτων του, τον ενδιαφέρει εξίσου η διεκδίκηση και διαχείρισή τους να γίνεται κατά 
τρόπο ικανοποιητικό, καθιστώντας την αξιολογική τοποθέτηση της ∆ιασφάλισης, 
έστω και οριακά πάνω από το µέσο όρο, αναµενόµενη. 

     Τέλος, αισθητά πίσω από τις προαναφερθείσες διαστάσεις, στην τέταρτη και 
πέµπτη θέση αξιολόγησης βάσει σηµαντικότητας, βρίσκονται η εξατοµικευµένη 
προσέγγιση του εργαζόµενου – µέλους του σωµατείου, αναφερόµενη ως 
«Ενσυναίσθηση» και η εικόνα των υλικών µέσων που χρησιµοποιεί.  Η υποτίµηση 
αυτή των δύο διαστάσεων, έναντι των άλλων, θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι 
δεν έγκειται στην υποτίµησή τους, αλλά στη σηµαντικότητα που αποδίδεται στις 
προαναφερθείσες. 

     Η «Ενσυναίσθηση», περιγραφόµενη ως «εξατοµικευµένη ενασχόληση», παρότι 
αποτελεί αιχµή της οργανωσιακής αλλαγής σε πολλές υπηρεσίες του δηµοσίου, 
φαίνεται παρόλα αυτά να υστερεί στην κλίµακα αξιολόγησης των συνδικαλιζόµενων 
δηµοσίων υπαλλήλων του Σ.Ε.-ΙΚΑ.  Με κάθε επιφύλαξη για περαιτέρω διερεύνηση, 
θα µπορούσαµε να διακρίνουµε εδώ µία ενδεχόµενη ενοχικότητα που µπορεί να 
ενέχει η εξατοµικευµένη προσέγγιση των πελατών – ψηφοφόρων των 
δηµοσιοϋπαλληλικού χώρου.  Έχοντας βιώσει το ψηφοθηρικό, πελατειακό κράτος και 
µε τις δύο ιδιότητες του πολίτη και του κρατικού υπαλλήλου, είναι πιθανό για το 
µέλλος ενός σωµατείου η εξατοµικευµένη προσέγγιση σε συνδικαλιστικό επίπεδο να 
παραπέµπει σε διεργασίες αρνητικού χαρακτήρα από τη βιωµατική σχέση του µε το 
δηµόσιο και αναπόφευκτα πολιτικό χώρο.  Η επιφύλαξη αυτή είναι πιθανό να 
εκφράζεται και στην αξιολογική τοποθέτηση της «Ενσυναίσθησης» σε χαµηλότερη 
συγκριτικά µε τις άλλες διαστάσεις. 

     Τα «Υλικά» τέλος φαίνεται να έχουν στη συντριπτική θέση των ερωτώµενων την 
τελευταία θέση από πλευράς σηµασίας.  Αναλογιζόµενοι ότι στα υλικά µέσα 
συµπεριλαµβάνονται ο τεχνολογικός εξοπλισµός των συλλόγου και συνδυάζοντάς το 
µε την συγκριτικά µεγαλύτερη σηµασία αλλά µικρότερη ικανοποίηση των νεότερων 
µελών (µέχρι 45 ετών) από των µεγαλυτέρων σε ηλικία συναδέλφων τους, θα 
µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι τα νεότερα µέλη, έχοντας µεγαλύτερη εξοικείωση µε 
τη νέα τεχνολογία, δεν ικανοποιούνται από την υπάρχουσα τεχνολογική υποδοµή και 
δεν της αναγνωρίζουν σηµαντικότερο ρόλο.   

     Περισσότερες υποθετικές εκτιµήσεις και αναλυτικότερα συµπεράσµατα θα 
µπορούσαν να προκύψουν από τη διεξοδικότερη εξέταση των επί µέρους 
απαντήσεων κατά διάσταση.  Αυτό επιχειρείται στην αµέσως επόµενη ενότητα. 
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Συµπεράσµατα από την εξήγηση των µεγαλυτέρων χασµάτων (gaps) 

     Εκτιµώντας τις σηµαντικότερες αποκλίσεις και διαστάσεις προσδοκιών – 
αντιλήψεων, θα µπορούσαν να εξαχθούν περισσότερα συµπεράσµατα ή να 
επιβεβαιωθούν ήδη διατυπωµένα.  Υπενθυµίζεται η ανάγκη διεξαγωγής επιπλέον 
σχετικής έρευνας µεταξύ των µελών του συλλόγου για την επιβεβαίωση και 
αξιολόγηση της σηµασίας τους, αλλά διατηρείται η δυνατότητα εντοπισµού πιθανών 
αιτιακών σχέσεων των σηµαντικότερων αποκλίσεων-αποστάσεων µε δεδοµένα από 
τη λειτουργία των σωµατείων που ενδέχεται να εξηγούν τα προτερήµατα ή την 
παθογένειά του.  Η εξέταση διεξάγεται µε τον εντοπισµό των µεγαλύτερων χασµάτων 
και την ανάπτυξη πιθανών ερµηνειών, σε κάθε διάσταση ποιότητας, σύµφωνα µε τη 
σειρά αξιολόγησης. 

 

«Αξιοπιστία» 

     Η διάσταση αυτή παρουσιάζει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις διαστάσεις της 
ποιότητας για τον υπό εξέταση συνδικαλιστικό φορέα, καθώς πέρα από την 
µεγαλύτερη σηµασία που της αποδίδεται, σηµειώνει και τα µεγαλύτερα χάσµατα.  Με 
την ικανοποίηση να κυµαίνεται γύρω στο µέσο όρο 4, οι αντιλήψεις σε όλες τις 
ερωτήσεις της διάστασης υπολείπονται κατά 2-2,5 µονάδες των προσδοκιών, 
επισηµαίνοντας µε ξεκάθαρο τρόπο ότι οι κύριες προσπάθειες του συλλόγου πρέπει 
να περιστραφούν γύρω από την τήρηση των υποσχέσεων, το αληθινό ενδιαφέρον, 
την ολοκλήρωση από την πρώτη φορά, την τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων και την 
τήρηση στοιχείων, µε βάση τη σειρά που εντοπίστηκε η υστέρηση.   

     Είναι αναµενόµενη µία απόπειρα εξήγησης των παραπάνω βάσει της 
παθογένειας του συνδικαλισµού να περιλαµβάνει την µη τήρηση των υποσχόµενων, 
ως αποτέλεσµα µιας παραδοσιακής συνδικαλιστικής κουλτούρας που διακατέχεται 
από έντονη ψηφοθηρική διάθεση και παροχολογία.  Η δράση των συλλόγων για την 
επίτευξη των στόχων τους είναι καθοριστική, όµως η ποιότητα των στόχων είναι 
εξίσου σηµαντική για την επίτευξή τους.   

     Οι στόχοι των συνδικαλιστικών οργάνων, όπως διατυπώνονται στα καταστατικά 
λειτουργίας τους, είναι συχνά αόριστοι και ασαφείς.  Στο πλαίσιο γενικότερων 
διεκδικήσεων,  παραµελείται η διατύπωση βραχυπρόθεσµων, σαφώς 
προσδιοριζόµενων στόχων και χρονοδιαγραµµάτων για την εκπλήρωσή τους.  Ένα 
µεγάλο ποσοστό της δράσης των συλλόγων που αφορά κινητοποιήσεις, αφήνει από 
τη φύση του την πρωτοβουλία του σχεδιασµού των διαδικασιών στην άλλη πλευρά 
διατηρώντας το δικαίωµα της τοποθέτησης έναντι των επιλογών, για τον 
συνδικαλισµό.  Συχνά, επίσης, οι στόχοι των πρωτοβάθµιων σωµατείων δε 
διαµορφώνονται στη βάση των µελών τους, αλλά υιοθετούνται ως αποτελέσµατα των 
δευτεροβάθµιων και τριτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργάνων και διοχετεύονται από 
πάνω προς τα κάτω. 

     Η διεκδικητική φύση των συνδικαλιστικών στόχων µπορεί επίσης να διακυβεύει 
την επιτυχία τους, καθώς συχνά επιδιώκουν την υπέρβαση θεσµοθετηµένων 
διαδικασιών για την επίτευξή τους, άλλοτε επισήµως, µε τη µορφή συλλογικών 
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διεκδικήσεων και άλλοτε άτυπα και παρασκηνιακά, όπως οι διαπραγµατεύσεις για 
την «κατ’ εξαίρεση» αντιµετώπιση ζητηµάτων εργαζοµένων ή η υπεράσπισή τους 
ενώπιον πειθαρχικών συµβουλίων. 

     Οι παραταξιακές πρακτικές του συνδικαλισµού είναι επίσης λόγος µη 
εκπλήρωσης των δεσµεύσεων.  Εκτός από την ικανοποίηση κοµµατικών στόχων, ο 
καταγγελτικός και ψηφοθηρικός λόγος των παρατάξεων αναπόφευκτα διασπά την 
ενότητα των συλλογικών στόχων.  Η καλλιέργεια πολλών και συχνά ουτοπικών 
στόχων, µπορεί να φτάσει µέχρι την αντιφατικότητά τους ή την αλληλοκάλυψή τους, 
στην καλύτερη περίπτωση.  Η µη καταγραφή τους και παρακολούθηση των σχετικών 
αποτελεσµάτων συµβάλει ώστε αυτή η προβληµατικότητά στη στοχοθεσία να µη 
γίνεται αντιληπτή και να διαιωνίζεται.  Ο κατακερµατισµός των στόχων και η 
εξυπηρέτηση µεµονωµένων συµφερόντων υπονοµεύει την επίτευξη των συλλογικά 
αντιληπτών κοινών στόχων, σε ένα σύστηµα εργασιακών σχέσεων όπου, εκ των 
πραγµάτων, η ικανοποίηση ενός αιτήµατος δε συνεπάγεται αυτοµάτως την 
ικανοποίηση όλων των ανάλογων αιτηµάτων. 

     Ο πελατοκεντρικός σχεδιασµός της λειτουργίας του συλλόγου κινδυνεύει επίσης 
από τον αποπροσανατολισµό των στόχων.  Η συχνή συναλλαγή µε τη διοίκηση και η 
µερική οικονοµική εξάρτηση (χρήση παραχωρηµένων εγκαταστάσεων) είναι δυνατό 
να οδηγήσει σε στόχους προσανατολισµένους προς τη διοίκηση, η επίτευξη των 
οποίων δεν είναι εκ προοιµίου συµβατή µε την εξυπηρέτηση των στόχων των µελών 
του.   

     Το έλλειµµα ικανοποίησης στην τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων θα 
µπορούσαµε, εκτός από την ποιότητα των στόχων, να το αποδώσουµε και στο 
µονοπωλιακό περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργούν τα σωµατεία.  Η έλλειψη 
ανταγωνισµού είναι πιθανό να µην ευνοεί την κινητοποίηση όλων των δυνάµεων για 
την επίτευξή τους και να οδηγεί σε συνδικαλιστική νωθρότητα, αφού δεν υπάρχει 
ανταγωνιστής που µπορεί να ικανοποιήσει τα αιτήµατα των εργαζοµένων.   

 

«∆ιασφάλιση» 

     Η δεύτερη σε σηµασία διάσταση της διασφάλισης, αν και ως προς την 
αντιλαµβανόµενη ποιότητά της κυµαίνεται οριακά πάνω από τον ικανοποιητικό µέσο 
όρο 4, εξακολουθεί να παρουσιάζει σηµαντική απόσταση 1,5 - 2,5 βαθµών κάτω από 
το επιθυµητό επίπεδο.  Χαρακτηριστική είναι η διαίρεση των χασµάτων στα τέσσερα 
ερωτήµατα, ανά δύο: τη συµπεριφορά που εµπνέει εµπιστοσύνη και την ασφάλεια 
στις συναλλαγές µε το σύλλογο, που παρουσιάζουν χάσµα αισθητά µεγαλύτερο των 
2 βαθµών της κλίµακας Likert και από την άλλη η ευγένεια και οι γνώσεις των 
συνδικαλιστών, µε απόσταση σχεδόν 1,5 βαθµούς από το επιθυµητό επίπεδο. 

     Η εµπιστοσύνη παρουσιάζει σηµαντική προβληµατικότητα στη αντίληψη των 
µελών του συλλόγου.  Αν και είναι στοιχείο που διαµορφώνεται υποκειµενικά, 
εντούτοις υφίσταται και ως συλλογική αίσθηση εµπιστοσύνης µιας οµάδας ή του 
συνόλου των µελών, όταν αναθέτουν ζητήµατα προς επίλυση στο σύλλογό τους.  Η 
εµπειρία από την µη τήρηση των δεσµεύσεων και των άλλων πτυχών της 
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«Αξιοπιστίας» είναι ένας σοβαρός παράγοντας που προδιαθέτει αρνητικά τους 
συναλλασσόµενους µε το σύλλογο, υπάρχουν ωστόσο και προεκτάσεις της σχέσεις 
εµπιστοσύνης που σχετίζονται µε την συνεχή και λεπτοµερή πληροφόρηση για την 
εξέλιξη της πορείας των αιτηµάτων τους.  Η ειλικρινής και αναλυτική πληροφόρηση 
είναι η βάση για µία σταθερή σχέση εµπιστοσύνης των µελών µε το σύλλογο. Τα 
κοµµατικά στεγανά που δηµιουργούνται µέσα στα πλαίσια των συνδικάτων 
περιορίζουν αυτή την επικοινωνία ή τη διοχετεύουν µέσα από κανάλια επικοινωνίας 
απέναντι στα οποία τα µέλη δυσπιστούν ή δε νοιώθουν οικεία.   

     Το έλλειµµα εµπιστοσύνης στις σχέσεις επικοινωνίας προφανώς επιτείνει και την 
ανασφάλεια στις συναλλαγές, καθώς η αντίληψη υπεροχής στόχων ξένων προς τα 
συµφέροντα των µελών, προκαλεί ανησυχία κι επιφύλαξη στις µεταξύ του συλλόγου 
και των µελών σχέσεις.   

     Αν και οµοίως ελλειµµατικά, ωστόσο διακριτά µικρότερα εµφανίζονται τα χάσµατα 
αντιλήψεων – προσδοκιών σε σχέση µε την ευγένεια και τις γνώσεις των 
συνδικαλιστών, τα οποία περιορίζονται κοντά στον 1,5 βαθµό.  Η απαίτηση για 
περισσότερη ευγένεια στη συµπεριφορά των συνδικαλιστών και για απόκτηση 
περισσοτέρων γνώσεων από µέρους τους είναι ευδιάκριτη στην αξιολόγηση των 
µελών.  Και τα δύο αφορούν ατοµικά χαρακτηριστικά των συνδικαλιστών τα οποία 
εκτιµώνται, αλλά για τα οποία  δεν προβλέπεται σύστηµα αποτίµησής τους άλλο 
εκτός από τις εκλογικές διαδικασίες στις οποίες όµως υπεισέρχονται πολλοί ακόµη 
παράγοντες. 

     Παρά το ότι η ευγένεια αποτελεί στοιχείο που κατά κανόνα εκτιµάται υποκειµενικά, 
η αναγνώριση των γνώσεων έχει πολύ µικρότερο βαθµό υποκειµενικότητας και 
µπορεί να ενισχυθεί µε την προβολή αυτών που υπάρχουν ή την απόκτηση νέων.  Η 
απουσία συστήµατος εκπαίδευσης και αξιολόγησης των συνδικαλιστών πέρα από τις 
εκλογές µπορεί να µη µειώνει τη νοµιµοποίησή τους ως εκπροσώπων των 
εργαζοµένων, όµως η στρατολόγησή τους µε κοµµατικά κριτήρια δεν εγγυάται την 
καλή γνώση των ζητηµάτων από µέρους τους, γεγονός που αποτυπώνεται στα 
αποτελέσµατα της έρευνας. 

 

«Ανταπόκριση» 

     Σχεδόν παρόµοια εικόνα, κυµαινόµενη από 1,5 µέχρι 2 βαθµούς, παρουσιάζουν 
τα χάσµατα στη διάσταση της Ανταπόκρισης, µε το µέσο όρο αντίληψης να βρίσκεται 
σταθερά οριακά πάνω από τον ικανοποιητικό µέσο όρο «4» και οµοίως, δύο 
χάσµατα οριακά µεγαλύτερα από 2 µονάδες και άλλα δύο λίγο πάνω και λίγο κάτω 
από τον 1,5 βαθµό. 

     Η πληροφόρηση για την έκβαση των υποθέσεων των µελών και η άµεση 
εξυπηρέτηση οφείλουν την προβληµατικότητά τους σε λόγους που ήδη αναφέρθηκαν 
στην «Αξιοπιστία» και την ποιότητα των στόχων.  Ο µακροπρόθεσµος χαρακτήρας 
των στόχων και η γραφειοκρατία που θεσµικά απαιτείται στη λειτουργία των 
συλλόγων πλήττουν αναπόφευκτα την άµεση εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των 
µελών τους.  Οι συνοµιλητές των συνδικαλιστικών φορέων είναι σε µεγάλο ποσοστό 
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επίσης συνδικαλιστικοί και άλλοι φορείς του δηµοσίου τοµέα, η διάχυτη 
γραφειοκρατία του οποίου είναι αναµενόµενο να µην επιτρέπει την άµεση 
ικανοποίηση των πελατών τους.   

     Ωστόσο, η ικανοποίηση των εργαζοµένων δε συνίσταται µόνο σε αυτήν από την 
τελική επιτυχή έκβαση των υποθέσεών τους.  Ο τρόπος διαχείρισης των αιτηµάτων 
µπορεί να αποτελέσει κριτήριο ικανοποίησης ακόµα και ανεξάρτητα από τη θετική 
έκβαση των διεκδικήσεων.  Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η περιοδική ικανοποίηση του 
µέλους του σωµατείου είτε µε την επίτευξη βραχυπρόθεσµων ενδιάµεσων στόχων, 
είτε απλά µε τη συχνή ενηµέρωση για την εξέλιξη των επιµέρους αιτηµάτων, 
διαδικασίες που δεν προβλέπονται θεσµοθετηµένα σε ατοµικό επίπεδο παρά µόνο 
συλλογικό. 

     Η προθυµία και η διαθεσιµότητα των συνδικαλιστών βαθµολογούνται µε 
µεγαλύτερη επιείκεια από τους συναδέλφους τους καθώς το σχετικό χάσµα από τις 
προσδοκίες κινείται στους 1,7 και 1,3 βαθµούς αντίστοιχα, τα χαµηλότερα µεταξύ των 
διαστάσεων που µέχρι τώρα εξετάσαµε.  Ο διπλός ρόλος που καλούνται να 
διαδραµατίσουν οι συνδικαλιστές σε συχνά παράλληλα ωράρια υπαλληλικής 
εργασίας και συνδικαλιστικής δράσης αντιµετωπίζεται µε σχετική κατανόηση από 
τους συναδέλφους τους, ωστόσο δεν παραγνωρίζεται η επιθυµία για µεγαλύτερη 
ανταπόκριση.  Οι συνδικαλιστικές διευκολύνσεις που παρέχονται συχνά σιωπηλά 
από τις διοικήσεις των οργανισµών, πέρα από τις προβλεπόµενες συνδικαλιστικές 
άδειες,  είναι πιθανό να δηµιουργούν εσφαλµένες εντυπώσεις στα µέλη, καθώς δεν 
τους είναι γνωστή η ποσότητα και η κατεύθυνση, αφήνοντας περιθώρια για εικασίες 
και αρνητικές εντυπώσεις 

 

«Ενσυναίσθηση» 

     Η ικανοποίηση των µελών από την εξατοµικευµένη ενασχόληση των 
συνδικαλιστών παρουσιάζει τα ίδια περίπου αποτελέσµατα µε την «Ανταπόκριση», 
τόσο στο βαθµό ικανοποίησης που κινείται γύρω από το 4, όσο και στα επιµέρους 
χάσµατα που κινούνται από 1,5 έως 2 βαθµούς της κλίµακας Likert.   

     Το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ είναι ότι οι παράµετροι που εµφανίζουν τη µικρότερη 
ικανοποίηση, οι κατάλληλες ώρες λειτουργίας, το προσωπικό ενδιαφέρον και η 
εξατοµικευµένη προσοχή (µε αύξουσα σειρά από τη µικρότερη προς τη µεγαλύτερη), 
εµφανίζουν και τα µικρότερα χάσµατα από το προσδοκώµενο επίπεδο.  Το γεγονός 
υποδηλώνει τις χαµηλές προσδοκίες των µελών, γεγονός που θα µπορούσε να 
εξηγηθεί από την υποβάθµιση των ατοµικών αιτηµάτων έναντι των συλλογικών που 
αποδέχονται οι εργαζόµενοι.  Θα είχε εδώ σηµασία να διερευνηθούν περαιτέρω οι 
λόγοι αυτής της υποβάθµισης, αφού η ικανοποίηση δίκαιων ατοµικών αιτηµάτων δεν 
αντιβαίνει στην ικανοποίηση του συλλογικού αισθήµατος δικαίου που στοχεύει ο 
συνδικαλισµός. 

     Αντιθέτως, οι παράµετροι της κατανόησης των αναγκών και της εξυπηρέτησης 
των µέγιστων δυνατών συµφερόντων, που παρουσιάζουν οριακά µεγαλύτερη από το 
µέσο όρο ικανοποίηση, συνοδεύονται από µεγαλύτερα χάσµατα από το 



 

 

 77

προσδοκώµενο επίπεδο.  Μία πιθανή εξήγηση της αντιφατικότητας αυτή µπορεί να 
προέλθει µέσα από τη µεγαλύτερη απαίτηση για κατανόηση νέων, έναντι των 
παραδοσιακών αιτηµάτων που ενδεχοµένως δε γίνονται επαρκώς αντιληπτά από 
τους συνδικαλιστικούς φορείς, ή ακόµα από την ένταση της επιτακτικότητας που η 
ικανοποίηση ορισµένων αναγκών των µελών προσλαµβάνει, µέσα σε ένα πλαίσιο 
έντονων µεταβολών που περιγράφηκε, κατά το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας. 

 

«Υλικά» 

     Τα περιουσιακά στοιχεία και υλικά µέσα που διαθέτει ο σύλλογος, παρουσιάζουν 
εντυπωσιακά χαµηλότερα χάσµατα στις επιµέρους παραµέτρους αξιολόγησής τους 
από όλες τις προαναφερθείσες διαστάσεις.  Η ικανοποίηση είναι µοιρασµένη και 
αισθητά πάνω από το µέσο όρο (4,3 βαθµοί) όσον αφορά το έµψυχο δυναµικό του 
συλλόγου, και αντιθέτως αισθητά κάτω από το µέσο όρο (γύρω στο 3,5) αναφορικά 
µε τις υποδοµές του και συγκεκριµένα εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις. 

     Η ικανοποίηση από την εµφάνιση των συνδικαλιστών, που σηµειώνει το 
µικρότερο χάσµα σε όλη την έρευνα της τάξης του 0,5 µόλις βαθµού, εξηγείται µε την 
σχεδόν ταύτιση απαιτήσεων και εµπειριών από την εµφάνιση των συνδικαλιστών σε 
υψηλότερο του ικανοποιητικού επίπεδο.  Ακόµη και αν  εξηγηθεί είτε ως πραγµατική 
ανταπόκριση στις προδιαγραφές των µελών, είτε ως επιεική αξιολόγηση των 
συναδέλφων λόγω των άµεσων διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται, 
οφείλει να καταγραφεί ως ένα πεδίο αξιολόγησης στο οποίο ο σύλλογος επιτυγχάνει 
σχετικά ικανοποιητικά αποτελέσµατα, χωρίς παράλληλα να παραγνωρίζεται ότι στη 
διάσταση αυτή, τα µέλη του συλλόγου αποδίδουν τη µικρότερη σηµασία. 

     Αναφορικά µε τις υλικοτεχνικές υποδοµές που δηλώνονται εξίσου χαµηλές  
προσδοκίες, τα χάσµατα ικανοποίησης ξεκινάνε από 0,5 βαθµούς και φτάνουν στους 
1,5 βαθµούς, αξιολογώντας διαδοχικά τις εγκαταστάσεις, το έντυπο κυρίως υλικό και 
τον σύγχρονο εξοπλισµό.  Αυτό δηλώνει τη σχετική ικανοποίηση των µελών από την 
εικόνα των γραφείων του συλλόγου, που όµως δεν εµφανίζεται απόλυτα 
εµπεριστατωµένη,78 και τη µικρότερη για το σύγχρονο εξοπλισµό, που παρά τις 
χαµηλές προσδοκίες εµφανίζουν τη µικρότερη ικανοποίηση στο σύνολο της έρευνας.  
Το γεγονός επισηµαίνει την ανάγκη να δείξει ο σύλλογος περισσότερο ενδιαφέρον για 
την αναβάθµιση του τεχνολογικού του εξοπλισµού παρά των κτηριακών 
εγκαταστάσεων, αν και µε χαµηλότερη προτεραιότητα έναντι των άλλων διαστάσεων. 
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 Σημαντική θεωρείται εδώ επισήμανση της συχνότητας της δήλωσης των ερωτώμενων για μη 

αυτοπρόσωπη άποψη των γραφείων του συλλόγου, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας.  Οι δηλώσεις 

ικανοποίησης βασίστηκαν συχνά, κατά δήλωσή τους, σε μεταφερόμενες σε αυτούς απόψεις άλλων 

συναδέλφων και υποθέσεις που οι ίδιοι διατύπωσαν. 
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Συµπεράσµατα από την ερµηνεία των κυριότερων χασµάτων των 
δηµογραφικών χαρακτηριστικών 

     Η εξέταση των κυριότερων χασµάτων που παρουσιάζονται µεταξύ των 
προσδοκιών και των αντιλήψεων κατά πληθυσµιακή οµάδα ανάλογα µε τα κοινά 
δηµογραφικά χαρακτηριστικά τους, µπορεί να προσφέρει εξίσου χρήσιµα 
συµπεράσµατα, µε δεδοµένο ότι οι αντιλήψεις υπολείπονται καθολικά των 
προσδοκιών και άρα ενδέχεται να αποκαλύπτουν αιτιακές σχέσεις για την 
παθογένεια του συλλόγου.  Η εξέταση αυτή πραγµατοποιείται ακολούθως σε 
επιµέρους διακριτές οµάδες κατά: φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, προϋπηρεσία, 
υπηρεσία απασχόλησης, ευθύνη θέσης, συµµετοχή σε συνδικαλιστικές διαδικασίες. 

 

Φύλο 

     Παρά τη µικρή διαφοροποίηση της τάξης του 0,5 βαθµού κατά κανόνα, οι γυναίκες 
του δείγµατος δηλώνουν µικρότερη ικανοποίηση από τους άνδρες συναδέλφους 
τους, κυρίως στην κατανόηση και την ανταπόκριση των συνδικαλιστών στις ανάγκες 
τους.  Αυτό εξηγείται από το πλήθος των διαφορετικών αιτηµάτων που προκύπτουν 
από την παραδοσιακή ανάληψη επιπλέον ρόλων που σχετίζονται κυρίως µε τη 
µητρότητα και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.  Τέτοιες ανάγκες αποτελούν για 
παράδειγµα, η φύλαξη και φροντίδα των παιδιών κατά τη νηπιακή ηλικία, µετά το 
πέρας των γονικών αδειών που προβλέπονται στο δηµοσιοϋπαλληλικό τοµέα και 
είναι σαφώς πιο ικανοποιητικές από αυτές των εργαζοµένων του ιδιωτικού.   

     Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε µία έρευνα και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών και 
πολιτιστικών αναγκών των γυναικών-µελών του συλλόγου, καθώς αποτελούν τους 
σηµαντικότερους στόχους που προτίθεται να ικανοποιήσει ο συνδικαλισµός, µαζί µε 
τα εργασιακά δικαιώµατα, στα οποία όµως δεν εντοπίζονται διακρίσεις βάσει 
απαιτήσεων ή διαδικασιών επαγγελµατικής ανέλιξης έναντι των ανδρών 
συναδέλφων, µε εξαίρεση τις περιόδους κυοφορίας που δυσχεραίνουν σηµαντικά την 
αυτοπρόσωπη παρουσία των γυναικών στις συνδικαλιστικές διαδικασίες, χωρίς 
άλλες συνέπειες για τη συνδικαλιστική τους ιδιότητα. 

 

Ηλικία 

     Αναφορικά µε την ηλικία τα αποτελέσµατα είναι σαφή και επαναλαµβανόµενα σε 
όλη την έρευνα: οι νεότεροι υπάλληλοι – µέλη του συλλόγου, και συγκεκριµένα µέχρι 
45 ετών, παρουσιάζονται πολύ λιγότερο ικανοποιηµένοι (µέχρι και 1,5 µονάδες 
διαφορά) από τους µεγαλύτερους σε ηλικία συναδέλφους τους σε όλες τις διαστάσεις 
της λειτουργίας του συλλόγου. Μεγαλύτερη είναι η δυσαρέσκειά τους στη διάσταση 
των «Υλικών» στην οποία φαίνεται ότι αποδίδουν µεγαλύτερη σηµασία από το µέσο 
όρο, αλλά συνεχίζεται ελαφρά µειούµενη στην «Αξιοπιστία», την «Ανταπόκριση», τη 
«∆ιασφάλιση» και την «Ενσυναίσθηση» (εξατοµίκευση) όπου µόλις και αγγίζει το 
επίπεδο του «ικανοποιητικού». 
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     Οι απαιτήσεις της νεότερης γενιάς που βρίσκεται πιο κοντά στις τεχνολογικές 
εξελίξεις και καινοτοµίες είναι µία αυτονόητη εξήγηση των χασµάτων στο τοµέα του 
εξοπλισµού του συλλόγου.  Η γενικευµένη υστέρηση της ικανοποίησης σε όλα τα 
επίπεδα, παραπέµπει σε γενικότερη απαξίωση του συνδικαλισµού και των µεθόδων 
του, όπως τις αντιλαµβάνεται η µεγαλύτερη γενιά υπαλλήλων.  Όσο κι αν αυτό 
αποτελεί ζήτηµα προς επίλυση για ολόκληρο το συνδικαλιστικό χώρο, η βελτίωση 
των υποδοµών βρίσκεται στις δυνατότητες των επιµέρους συλλόγων και µπορεί να 
αντιµετωπιστεί µε σχετικά απλούστερες πρωτοβουλίες.  

 

Εκπαιδευτικό επίπεδο 

     Με βάση το επίπεδο σπουδών των µελών του συλλόγου, ενώ περισσότερες 
δηλώσεις όλων των επιπέδων κινούνται οριακά ή αισθητά πάνω από τον 
ικανοποιητικό µέσο όρο 4, ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο περιπτώσεις: αυτές των 
µελών τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και η αντιφατικές δηλώσεις της κατηγορίας 
(ΥΕ) υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

     Οι εργαζόµενοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δηλώνουν συντριπτικά µη 
ικανοποιηµένοι σταθερά σε όλες σχεδόν της παραµέτρους του ερωτηµατολογίου, µε 
βαθµολόγηση που κινείται από 3 έως 3,5 βαθµούς.  Η ηχηρή αυτή δήλωση – 
απόκλιση των συναδέλφων Τ.Ε. από το µέσο όρο επιχειρείται να εξηγηθεί µε τη 
συνολική αντιµετώπιση των αιτηµάτων τους από το σύλλογο και κυρίως µε στοιχεία 
διαφοροποίησής τους από τους υπόλοιπους υπαλλήλους που είναι η µισθολογική 
τους διάκριση σε σχέση µε τους επίσης ανώτατης εκπαίδευσης υπαλλήλους της 
κατηγορίας Π.Ε. ή την ανάθεση σ’ αυτούς αρµοδιοτήτων αµιγώς διοικητικών, παρά 
την βασική τεχνολογική τους κατάρτιση, γεγονός αναπόφευκτο σε έναν οργανισµό 
που παρέχει κυρίως υπηρεσίες διοικητικού και οικονοµικού χαρακτήρα.  Είναι 
σηµαντικό όµως, να διερευνηθεί περισσότερο το γεγονός αυτό και να εντοπιστούν οι 
λόγοι αυτής της διαφοροποίησης, καθότι παρουσιάζει σηµαντική απόκλιση προς τα 
κάτω. 

     Επίσης ενδιαφέρουσα παρουσιάζεται η αντιφατικότητα στις δηλώσεις 
ικανοποίησης των υπαλλήλων Υ.Ε. κι αυτό γιατί, ενώ τα µέλη αυτής της 
εκπαιδευτικής βαθµίδας ακολουθούν το µέσο όρο των συναδέλφων τους, 
παρουσιάζουν εντυπωσιακή αρνητική απόκλιση στην ικανοποίησή τους από την 
εικόνα που παρουσιάζουν τα υλικά µέσα του συλλόγου (µόλις 2,7 βαθµούς – το 
ελάχιστο σε όλη την έρευνα) και ταυτόχρονα, εντυπωσιακή θετική απόκλιση 
(αξιολόγηση µε 5 έως 5,3 βαθµούς) στη ικανοποίηση από τη συµπεριφορά και τις 
γνώσεις των συνδικαλιστών.  Ανεξάρτητα από την αιτιολόγηση ή όχι αυτής της 
τοποθέτησης, έχει αξία ως συµπέρασµα η απόδοση συγκριτικά πολύ µεγαλύτερης 
σηµασίας στον ανθρώπινο παράγοντα και τις διαπροσωπικές σχέσεις, σε σχέση µε 
τις άλλες µορφές επικοινωνίας µε το σύλλογο, γεγονός που η διοίκησή τους οφείλει 
να συνεκτιµήσει. 
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Προϋπηρεσία 

     Με κριτήριο την προϋπηρεσία, το πιο ενδιαφέρον αποτέλεσµα αποτελεί η 
σταθερά µικρότερη κατά 0,5 µε 1 βαθµό ικανοποίηση της κατηγορίας µε 
προϋπηρεσία 6-10 έτη, ακόµα και έναντι των νεοπροσληφθέντων συναδέλφων τους 
µε 1-5 χρόνια προϋπηρεσίας.  Η διερεύνηση αυτού του αποτελέσµατος θα πρέπει να 
λάβει υπόψη στην εξαγωγή συµπερασµάτων το γεγονός ότι αυτή η κατηγορία 
προέρχεται σχεδόν συνολικά από τους δύο διαγωνισµούς προσλήψεων προσωπικού 
που έχουν διεξαχθεί από τον ΑΣΕΠ, πέρα από την τον παράγοντα του νεαρότερου 
της ηλικίας που προαναφέρθηκε. 

     Αυτό συνεπάγεται εκτός από την πλήρη απεξάρτησή τους από κοµµατικές 
αγκυλώσεις κατά την πρόσληψή τους, την ενδεχόµενη κατοχή συγκριτικά 
µεγαλύτερου αριθµού δεξιοτήτων από µέρους τους, καθώς η ξένη γλώσσα και η 
χρήση υπολογιστών ήταν προαπαιτούµενα του διαγωνισµού και άρα, αυστηρότερη 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που επιτυγχάνει ο σύλλογος.  Επίσης, µία εξήγηση 
που δε στερείται τεκµηρίωσης σχετίζεται µε τις περιγραφείσες αλλαγές που 
εισάγονται κατά το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας και πλήττουν περισσότερο τις 
κατηγορίες που βρίσκονται στην αρχή της υπηρεσιακής τους εξέλιξης και λιγότερο 
τους µεγαλύτερους που κατοχυρώνουν περισσότερα από τα υπάρχοντα εργασιακά 
τους δικαιώµατα, κυρίως συνταξιοδοτικά.  Αυτό συµβαδίζει µε την προοδευτική 
αύξηση της ικανοποίησης των µεγαλύτερων σε προϋπηρεσία συναδέλφων και µελών 
του συλλόγου, όσο κινούµαστε προς την τελευταία κατηγορία, η οποία παρουσιάζει 
εκ νέου µικρή κάµψη της ικανοποίησής της, προερχόµενη πιθανότατα από την 
ανεπαρκή προάσπιση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωµάτων που επίσης 
επηρεάστηκαν άµεσα.  Η αναλογικά αυξανόµενη  µε την προϋπηρεσία συµµετοχή 
των µελών του συλλόγου στα όργανα διοίκησής του, είναι τέλος ένας ακόµα 
παράγοντας που ερµηνεύει τη στάση των νεότερων σε προϋπηρεσία µελών. 

 

Υπηρεσία απασχόλησης 

     Η υποκατηγορία αυτή είναι η µόνη που δεν παρουσιάζει αξιοπρόσεκτες 
διακυµάνσεις στο εσωτερικό της.  Το συµπέρασµα που συνάγεται είναι ότι το 
µέγεθος της µονάδας όπου απασχολούνται τα µέλη του συλλόγου, δεν επηρεάζει την 
ικανοποίηση που αυτά αντλούν από τη δράση του, γεγονός που µπορεί να 
µεταφραστεί ως επαρκή αντιµετώπιση των ειδικών εργασιακών συνθηκών που 
βιώνουν οι απασχολούµενοι σε διαφορετικού µεγέθους και εύρους αρµοδιοτήτων 
υπηρεσίες και ικανοποιητική περιφερειακή εκπροσώπηση του συλλόγου. 

 

Ευθύνη θέσης 

     Στην κατηγορία αυτή, αν και δεν µπορούµε να εξάγουµε ασφαλή συµπεράσµατα, 
λόγω της µικρής συµµετοχής των «∆ιευθυντών» στο δείγµα, µπορούµε γενικά να 
διακρίνουµε µία σαφή µεγαλύτερη ικανοποίηση των µεσαίων διοικητικών στελεχών 
έναντι των απλών υπαλλήλων, µεταξύ των µελών του συλλόγου.  Ενώ η 
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ικανοποίηση των απλών υπαλλήλων κινείται κοντά στον ικανοποιητικό µέσο όρο 4, η 
ικανοποίηση των µεσαίων διευθυντικών στελεχών εµφανίζεται σταθερά τουλάχιστον 
κατά 0,5 µονάδα ψηλότερα. Τα πεδία που σηµειώνονται οι διαφορές είναι τα υλικά 
µέσα, το αληθινό ενδιαφέρον τους συλλόγου και η εξυπηρέτηση του µέγιστου 
δυνατού συµφέροντος των εργαζοµένων. 

     Μία γενικότερη και προφανής  εξήγηση σχετίζεται µε το µέχρι πρόσφατα 
τουλάχιστον, απόλυτα αναξιοκρατικό σύστηµα αξιολόγησης και προαγωγής σε 
διευθυντικές θέσεις, στο οποίο δεν περιγράφονταν ποσοτικά µετρήσιµα 
χαρακτηριστικά αλλά η γενικότερη απόδοση των υποψηφίων κρινόταν από την 
υποκειµενική αντίληψη των κρινόµενων.  Στο σύστηµα αυτό είναι αναµενόµενο να 
υπάρχουν πολύ µεγαλύτερα περιθώρια παρεµβάσεων, σε βάση προσωπική, 
πολιτική-κοµµατική και συνδικαλιστική.  Επιπλέον είναι σύνηθες η επαγγελµατική 
προαγωγή να συµβαδίζει µε την ανέλιξη των υποψηφίων στα συνδικαλιστικά όργανα, 
αφού σηµαντικός αριθµός µεσαίων διοικητικών στελεχών είχαν νωρίτερα ή 
εξακολουθούν να έχουν µακρά συνδικαλιστική πορεία. 

     Η πρωθύστερη σχέση των διοικητικών στελεχών µε το σύλλογο είναι 
αναπόφευκτο να συνεπάγεται µεγαλύτερη ικανοποίηση για την ενδεχόµενη συµβολή 
του στην επαγγελµατική τους εξέλιξη ή τουλάχιστον συναισθηµατικούς δεσµούς που 
εξηγούν την επιεικέστερη αξιολόγησή του.  Από την άλλη, η ενασχόληση αυτή µε τα 
συνδικαλιστικά ζητήµατα εκ των έσω, είναι λογικό να δίνει τη δυνατότητα στα 
διοικητικά στελέχη να διαµορφώνουν πληρέστερη εικόνα των προβληµάτων που 
αντιµετωπίζουν τα συνδικαλιστικά στελέχη στη διαχείριση των αρµοδιοτήτων τους, µε 
αποτέλεσµα την µεγαλύτερη κατανόηση για ενδεχόµενες ατέλειες.  Η αποδοχή αυτής 
της υπόθεσης ωστόσο, θα επιβεβαίωνε την εσωστρέφεια των διοικήσεων του 
συλλόγου που δεν επιτρέπει την διάχυση των πληροφοριών για τις συνθήκες 
δραστηριοποίησής τους, οµοίως προς όλα τα µέλη του. 

 

Συµµετοχή σε συνδικαλιστικές διαδικασίες 

     Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η ικανοποίηση των εργαζοµένων βάσει τριών 
διαδοχικών επιπέδων έντασης της συµµετοχής τους στα συνδικαλιστικά δρώµενα: 

• Την απλή εγγραφή τους ως µέλη του συλλόγου 

• Τη συµµετοχή τους ως εκλογείς στις τρεις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες 

• Τη µέγιστη εµπλοκή τους ως υποψηφίων σε κάποιο από τα εκλογικά ψηφοδέλτια 

 

     Σε σχέση µε την πρώτη διάσταση αποτελεί ίσως έκπληξη η οµοιόµορφη κατανοµή 
της ικανοποίησης µεταξύ αυτών που είναι και όσων δεν είναι εγγεγραµµένα µέλη του 
συλλόγου, δηλαδή µεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού πελάτη του.  Το γεγονός 
φανερώνει ότι η µη εγγραφή δυνητικών µελών στο σύλλογο δεν είναι αποτέλεσµα της 
µη ικανοποίησής τους από τη λειτουργία του αλλά τα αίτια θα πρέπει να αναζητηθούν 
σε άλλη κατεύθυνση: οικονοµικά κίνητρα (η καταβολή της εισφορά) θα µπορούσαν 
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να εξηγήσουν την εκούσια αποχή, ενώ η ακούσια αποχή θα πρέπει να εξηγηθεί 
µάλλον µέσω από την ελλιπή πληροφόρηση των εργαζοµένων για τη διαδικασία 
εγγραφής ή την ενδεχόµενη γραφειοκρατία που µπορεί να ενέχουν.  Ωστόσο, η 
σχετικά µικρή συνδροµή (0,40% επί των αποδοχών) και η ελαστικότητα των 
διαδικασιών εγγραφής (χωρίς απαραίτητη αυτοπρόσωπη παρουσία), παραπέµπουν 
µάλλον στην  ελλειµµατική πληροφόρηση των εργαζοµένων κατά την πρόσληψή 
τους σχετικά µε την ένταξή τους στο σύλλογο. 

     Σε σχέση µε τη συµµετοχή των µελών στις εκλογικές διαδικασίες του συλλόγου, 
αρχικά διαπιστώνεται µία ευδιάκριτα µεγαλύτερη συµµετοχή στις εκλογικές 
διαδικασίες που αφορούν τους εκπροσώπους στο ∆.Σ. του οικείου πρωτοβάθµιου 
συλλόγου και συνοδεύεται από σχετικά µεγαλύτερη ικανοποίησή τους για την 
απόδοσή του.  Η συµµετοχή µειώνεται στις εκλογικές διαδικασίες για εκπροσώπους 
του συλλόγου στο τριτοβάθµιο όργανο της Α∆Ε∆Υ µε την ικανοποίηση να κυµαίνεται 
ελαφρώς σε χαµηλότερα επίπεδα.  Η ίδια χαµηλότερη συµµετοχή διαπιστώνεται και 
στην εκλογή των συνδικαλιστικών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συµβούλια της 
διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε εντυπωσιακή όµως γενική µείωση της ικανοποίησης και 
επέκτασής της σε πολύ µεγαλύτερο φάσµα παραγόντων. 

     Τα συµπεράσµατα που µπορούν να εξαχθούν και αφορούν τον πρωτοβάθµιο 
σύλλογο, είναι θετικότερα γι’ αυτόν, ενώ οι όποιες αρνητικές αξιολογήσεις σχετίζονται 
µε την τήρηση των αρχείων και την άµεση εξυπηρέτηση.  Τα στοιχεία αυτά 
συσχετιζόµενα µε τις διαδικασίες των εκλογών του συλλόγου θα µπορούσαν να 
οδηγήσουν σε συµπεράσµατα για προβλήµατα που σχετίζονται µε την κατάρτιση και 
ενδεχόµενα λάθη των εκλογικών καταλόγων, ή την ευκολία πρόσβασης στα εκλογικά 
κέντρα. 

     Η µειωµένη συµµετοχή στις εκλογές αντιπροσώπων στην Α∆Ε∆Υ σε συνδυασµό 
µε την ενστάσεις για την εµφάνιση των συνδικαλιστών και την ελλιπή πληροφόρηση 
και αναποτελεσµατικότητα των διαδικασιών, αποκαλύπτουν µία µειωµένη 
ικανοποίηση για τη λειτουργία των άλλων συνδικαλιστικών βαθµίδων.  Η ευθύνη για 
τη σχετική απαξίωση µπορεί αποδοθεί µοιρασµένη τόσο στην άµεση πληροφόρηση 
των µελών από το σύλλογό τους για τη γενικότερη λειτουργία του συνδικαλιστικού 
συστήµατος, όσο και στα αποτελέσµατα των άλλων συνδικαλιστικών επιπέδων.   

     Ενώ η µειωµένη ικανοποίηση όσων συµµετέχουν στις δύο πρώτες εκλογικές 
διαδικασίες περιορίζεται κυρίως στις διαστάσεις της «Αξιοπιστίας» και της 
«∆ιασφάλισης», εντυπωσιακή είναι η επέκτασή της σε όλες τις διαστάσεις της 
λειτουργίας του συλλόγου όσον αφορά τη συµµετοχή στην εκλογή εκπροσώπων για 
τα Υπηρεσιακά Συµβούλια.  Η εκτεταµένη έλλειψη ικανοποίησης, πιθανότατα 
σχετίζεται µε τα αποτελέσµατα της λειτουργίας των υπηρεσιακών συµβουλίων και τη 
µεγαλύτερη δυσπιστία για το ρόλο των συνδικαλιστών στις συνεργασίες τους µε τους 
υπηρεσιακούς προϊσταµένους τους.  Οι αποφάσεις των υπηρεσιακών συµβουλίων 
που συνήθως αφορούν ζητήµατα µεγαλύτερης σηµασίας για τους εργαζόµενους, ως 
ουσιαστικά αποφάσεις της διοίκησης του οργανισµού που εκπροσωπείται µε 
απόλυτη πλειοψηφία σ’ αυτά,  είναι λογικό να µην ικανοποιούν συχνά τους 
εργαζόµενους κι αυτό να αποτυπώνεται στις δηλώσεις αξιολόγησής τους.  Η σχέση 
των συνδικαλιστών µε τη διοίκηση του οργανισµού φαίνεται ωστόσο να 
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αντιµετωπίζεται µε γενική δυσπιστία που αιτιολογείται από την επιφυλακτική στάση 
των εργαζοµένων-µελών  απέναντι στο παραδοσιακά εξαρτηµένο κοµµατικό 
σύστηµα λειτουργίας του συνδικαλισµού.  Η σχεδιαζόµενη εξαίρεση των 
συνδικαλιστών από τις εργασίες των Υ.Σ. αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόµενα για την 
ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης του ζητήµατος. 

     Τέλος, σε σχέση µε τη ενεργητική συµµετοχή των µελών ως υποψηφίων στις 
εκλογικές διαδικασίες, είναι σηµαντικό να αναφερθεί η ένταση στη µείωση της 
ικανοποίησης, τα χάσµατα της οποίας µεταξύ υποψηφίων  και µη  από τη 0,5 µονάδα 
στις προηγούµενες περιπτώσεις αγγίζουν πλέον τη µονάδα.  Η συµµετοχή µόλις 1/6  
των µελών του συλλόγου στα παραταξιακά ψηφοδέλτια, είναι µια πρώτη σαφής 
αποστροφή τους για τον παραδοσιακά κοµµατικό χαρακτήρα των εκλογικών 
διαδικασιών και τα κοµµατικά στεγανά που περιορίζουν την πρόσβαση στα διοικητικά 
όργανα του συλλόγου.  Οι ενστάσεις εντοπίζονται κυρίως στην «Ανταπόκριση» και 
«Ενσυναίσθηση» του συλλόγου και υποδηλώνουν µία µοµφή όχι τόσο για τη 
γραφειοκρατία των παραταξιακών διαδικασιών ή την ποιότητα των εκπροσώπων 
τους, όσο στην βαθύτερη ικανότητα της κοµµατικής φύσης των συλλόγων να 
καταγράψουν και να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των µελών τους. 

     Σε µια συνολικότερη θεώρηση της ικανοποίησης των συµµετεχόντων στις πιο 
κοινές και ανοιχτές σε συµµετοχή διαδικασίες του συλλόγου, σηµαντική λεπτοµέρεια 
αποτελεί η συγκέντρωση της χαµηλότερης αξιολόγησης των αντιλήψεων στη 
διάσταση των «Υλικών», µε τις δύο χαµηλότερες βαθµολογίες να σηµειώνονται σε 
σχέση µε τον αναχρονισµένο εξοπλισµό και την κακή εµφάνιση των µέσω (έντυπων 
κλπ) που χρησιµοποιεί ο σύλλογος.  Το γεγονός επισηµαίνει για άλλη µία φορά πόσο 
καθοριστική µπορεί να είναι η εξωτερική εικόνα του συλλόγου για την ενεργότερη 
συµµετοχή των µελλών του και αποτελεί πεδίο προβληµατισµού για το σύλλογο µε 
σηµαντικά όµως περιθώρια αναβάθµισης 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

     Η παραπάνω έρευνα επιχειρεί µέσα από το πρίσµα της ποιότητας και 
χρησιµοποιώντας εργαλεία της να καταδείξει τις προβληµατικές περιοχές στη 
λειτουργία ενός πρωτοβάθµιου συλλόγου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις των µελών του, 
του πιο σηµαντικού πελάτη του, σύµφωνα µε τις επιταγές της ∆ιοίκησης Ολικής 
Ποιότητας και του Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ που εισάγεται και στον ελληνικό 
δηµόσιο χώρο.  Ο σκοπός είναι η διερεύνηση να µη σταµατήσει εκεί αλλά αφού 
αξιολογηθούν ποιοτικά και ποσοτικά τα συµπεράσµατα που εξάγονται, να επιχειρηθεί 
η διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων που θα συµβάλουν στην παροχή 
καλύτερων υπηρεσιών προς τα µέλη του. 

     Οι προτάσεις που δύναται να διατυπωθούν είναι πιθανό να προσκρούουν σε 
παγιωµένες παραδοσιακές πρακτικές του συνδικαλισµού και να συνεπάγονται 
υποχρεωτικά αλλαγές στην ουσία της φύσης του και όχι µόνο στις διαδικασίες του.  
Μία τόσο µεγάλη αλλαγή δεν µπορεί παρά να εισαχθεί ως γενικότερη φιλοσοφία, όσο 
το δυνατόν πιο αποστασιοποιηµένη από ισορροπίες όπως αυτές νοούνται µε 
παραδοσιακούς πολιτικούς όρους, ώστε να µειωθούν στο ελάχιστο δυνατό οι 
αντιδράσεις από προκατάληψη ή ανασφάλεια.  Η ∆ΟΠ που έχει αρχίσει να εισάγεται 
σε πολλές από τις λειτουργίες του ευρύτερου πολιτικού φορέα, του κράτους, ίσως 
παρέχει µία δυνατότητα να ενσωµατωθούν νέες αρχές και πρακτικές στις ήδη 
υπάρχουσες, αξιοποιώντας υφιστάµενες αδρανοποιηµένες δυνάµεις, δηµιουργώντας 
νέες ευκαιρίες και προοπτικές, προστατεύοντας και ενισχύοντας το συνδικαλισµό στο 
σκοπό που ο ίδιος ορίζει. 

     Πολλά από τα στοιχεία που επηρεάζονται είναι καθολικά και θα απαιτούσαν 
παρεµβάσεις σε ανώτερο διοικητικό επίπεδο προκειµένου να τελεσφορήσουν.  Μία 
µικρότερης κλίµακας πειραµατική εφαρµογή βασικών ιδεών και αρχών της ∆ΟΠ σε 
ένα συνδικαλιστικό φορέα ωστόσο, θα µπορούσε να προσφέρει χρήσιµα 
συµπεράσµατα και να τροφοδοτήσει εκ νέου µία µαθησιακή διαδικασία στο πρότυπο 
του κύκλου του Demming (plan-do-check-act) τόσο για τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, όσο και για τις διοικητικές επιστήµες.  Η παρούσα έρευνα εντάσσεται 
στα πλαίσια µιας τέτοιας προσπάθειας που συνεχιζόµενη θα µπορούσε να αποδώσει 
ακόµα περισσότερα αξιοποιήσιµα αποτελέσµατα. 

     Η διερεύνηση του πρωτοβάθµιου συλλόγου Σ.Ε. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε όρους και 
εργαλεία ποιότητας εντοπίζει εξαρχής συµβατά και µη στοιχεία µε την έννοια της 
∆ΟΠ.  Μπορεί για παράδειγµα να προσµετρηθεί στα θετικά στοιχεία η διαπίστωση 
της θεσµικά κατοχυρωµένης πρωτοκαθεδρίας του «πελάτη» - µέλους στην κορυφή 
της λειτουργίας των συνδικαλιστικών συλλόγων, αφετηρία µέγιστης σηµασίας για 
οποιοδήποτε δυνητικό σχεδιασµό των υπηρεσιών του στη βάση της ποιότητας.  Το 
σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζεται σε σχέση µε την εξυπηρέτησή του 
είναι η διατύπωση των στόχων του συλλόγου. 

     Ως συνήθως, οι συνδικαλιστικοί στόχοι και του υπό εξέταση συλλόγου 
περιλαµβάνουν µία πληθώρα στόχων που είναι µακροπρόθεσµοι και  υπερβατικοί 
λόγω της διεκδικητικής τους φύσης, όµως γενικά διατυπωµένοι, µη µετρήσιµοι και 



 

 

 85

ποσοτικά προσδιορισµένοι, µε αποτέλεσµα να καθίστανται ασαφείς, 
κατακερµατισµένοι, αλληλεπικαλυπτόµενοι ή αντιφατικοί και τελικά 
αποπροσανατολισµένοι από τον αρχικό τους σκοπό, την εξυπηρέτηση των 
εργαζοµένων, αλλά προσανατολισµένοι στην εξυπηρέτηση του θεσµού που 
φτιάχτηκε για να τους υπηρετεί.   

     Η στοχοθεσία αποτελεί γενικά το σηµαντικότερο πρόβληµα.  Αφορά τόσο τον 
καθορισµό των στόχων µε συµµετοχικές διαδικασίες, όσο και την παρακολούθηση 
και ενηµέρωση για την εξέλιξή τους.  Η προτεραιότητα που προκύπτει από την 
έρευνα και την πρωταρχικότητα της «Αξιοπιστίας» του συλλόγου είναι η ανάγκη να 
χρησιµοποιηθούν ποιοτικές και ποσοτικές µέθοδοι καταγραφής των αναγκών των 
µελών και η ιεραρχική αξιολόγηση κι επιβεβαίωσή τους, καθώς οι ευρύτερες 
µεταβολές στο δηµοσιοϋπαλληλικό χώρο δηµιουργούν νέα αιτήµατα και µεταβάλουν 
την πίεση για αντιµετώπιση των ήδη υπαρχόντων.  Μέσα από συµµετοχικές 
διαδικασίες, απόλυτα συµβατές µε τα δηµοκρατικά ιδεώδη που επικαλείται στο 
καταστατικό του, θα πρέπει ο σύλλογος να δώσει έµφαση στη δυνατότητα 
εντοπισµού των επί µέρους διαφοροποιήσεων, όπως των συναδέλφων Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης που διαγνώσαµε ή των αιτηµάτων των γυναικών που δηλώνουν 
χαµηλότερη ικανοποίηση από τη δράση του συλλόγου τους, ενώ αποτελούν τη 
συντριπτική πλειοψηφία των µελών του.  Η σφυγµοµέτρηση αυτή, καθότι χρονοβόρα 
µε άλλα µέσα αυτοπρόσωπης παρουσίας, µπορεί κάλλιστα να διεκπεραιωθεί µέσα 
από τη χρήση της εξ αποστάσεων επικοινωνίας που η τεχνολογία της πληροφορικής 
µπορεί να προσφέρει εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη δηµοσιότητα και συµµετοχή, 
συχνότερη και καλύτερη επικοινωνία, µε ταυτόχρονη προστασία της ιδιωτικότητας και 
της ελεύθερης έκφρασης, εξίσου σηµαντικών και διατυπωµένων στόχων του 
συνδικαλισµού. 

     Η εξατοµικευµένη ενασχόληση µε τον συνάδελφο δεν θα πρέπει να συνεχίζει να 
αποτελεί ταµπού στη συνδικαλιστική δράση, αφού έτσι κι αλλιώς διεξάγεται σιωπηλά 
χωρίς απαραίτητη τη δηµόσια κοινοποίηση και νοµιµοποίηση. Η ατοµική ενηµέρωση, 
πέρα από τη συλλογική που προβλέπεται, δεν απειλεί από µόνη της τη 
συλλογικότητα στην εκπροσώπηση των εργαζοµένων, αν οι σκοποί και τα αιτήµατα 
δεν αντιβαίνουν ή τυγχάνουν ιδιαίτερης αντιµετώπισης έναντι αυτών του συνόλου.  Η 
εξατοµικευµένη πληροφόρηση µέσω e-mail ή sms µπορεί να προσφέρει ακόµα 
µεγαλύτερη ικανοποίηση στα µέλη του συλλόγου δηµιουργώντας παράλληλα 
περισσότερες ευκαιρίες για έγκαιρη παρέµβαση και συµµετοχή των µελών. 

     Η τεχνολογική ανεπάρκεια που δε φαίνεται να ικανοποιεί κυρίως τα νεότερα µέλη 
του υπό εξέταση πρωτοβάθµιου οργανισµού, αποτελεί ζήτηµα που µπορεί να 
επιλυθεί στα όρια του συλλόγου.  Η ευρύτερη χρήση της πληροφορικής µπορεί να 
προσφέρει περισσότερες επιλογές προς αξιοποίηση στους νεότερους υπαλλήλους, 
καλύπτοντας παράλληλα κι άλλες πτυχές της δράσης του, όπως εξ αποστάσεως 
διαβούλευση και συµµετοχή, αµφίδροµη πληροφόρηση και καλύτερη κατανόηση των 
αναγκών των µελών αλλά και των περιορισµών που αντιµετωπίζει ο σύλλογος, 
παρακολούθηση της εξέλιξης των διαδικασιών, σφυγµοµετρήσεις της γνώµης των 
συναδέλφων και συνολικά να προάγει τη µεταξύ τους συνεργασία και να αναβαθµίσει 
την εικόνα του συλλόγου στα µάτια των νεώτερων µελών του. 
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     Η απαξίωση εν γένει του πολιτικού συστήµατος που συµπαρασύρει και το 
συνδικαλισµό, κυρίως από τα νεότερα µέλη του συλλόγου, αποτελεί αντικείµενο προς 
διερεύνηση για ολόκληρο το συνδικαλιστικό χώρο, συµπεριλαµβανοµένων µε 
εξέχουσα βαρύτητα των πρωτοβάθµιων οργάνων.  Όσο κι αν η προθυµία και η 
ευγένεια των συνδικαλιστών αποτελεί µέγεθος υποκειµενικά µετρήσιµο, η 
αναγνώριση των γνώσεων έχει πολύ µικρότερο βαθµό υποκειµενικότητας και µπορεί 
να ενισχυθεί είτε µε την απόκτηση νέων ή µε την προβολή των υπαρχουσών. Η 
κοινοποίηση της σχετικής ή άλλης κοινωνικής δράσης των συνδικαλιστών µπορεί να 
αποκαταστήσει την εσφαλµένη εικόνα των γνώσεων που διαθέτουν ή να αποδείξει 
τον ενδιαφέρον τους για απόκτηση περισσοτέρων.  Ο τρόπος θα µπορούσε να 
εµπλέκει την πληροφορική για ανάρτηση βιογραφικών και λοιπής δράσης που 
υποδηλώνει σχετική εµπειρία κι ενδιαφέροντα ή κατάρτιση και παρακολούθηση 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων αντίστοιχων της ΓΣΕΕ για συνδικαλιστική εκπαίδευση, 
που στο δηµοσιοϋπαλληλικό χώρο είναι ελάχιστα γνωστά και διαδεδοµένα. 

     Η θεσµοθέτηση νέων διαδικασιών διευκόλυνσης της δράσης των συνδικαλιστών, 
σε συνδυασµό όµως, µε αυστηρότερη τήρηση και δηµόσια έκθεσή τους, µπορεί να 
αποκαταστήσει εσφαλµένες εντυπώσεις για κατάχρηση του συνδικαλιστικού ρόλου ή 
να αποτρέψει από ενδεχόµενες υπερβάσεις των προβλεπόµενων παραχωρήσεων.  
Αν και τέτοιες αλλαγές συνδέονται µε το γενικότερο εργατικό δίκαιο και το 
δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα που δύσκολα τροποποιούνται, η προσοχή των 
συνδικαλιστών θα πρέπει να στραφεί και  προς αυτήν την κατεύθυνση µε την 
περιγραφή και τήρηση των σχετικών διαδικασιών, ώστε να προστατευτεί η δηµόσια 
εικόνα και το κύρος της συνδικαλιστικής ιδιότητας και να καταστεί η συνδικαλιστική 
δράση πιο ελκυστική. 

     Γενικότερα, η συµµετοχή στη λειτουργία των σωµατείων µεγαλύτερου αριθµού 
µελών µε ικανοποιητική εµπειρία και µικρή προϋπηρεσία, σε συνδυασµό µε τις 
δεξιότητες που φέρουν, µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό εφαλτήριο για το σύλλογο 
στον εµπλουτισµό των στόχων, των µέσων και των διαδικασιών του.  Προϋπόθεση 
αποτελεί η δηµιουργία των συνθηκών ώστε η απαξίωση που δηλώνεται να µη 
µετατραπεί σε στείρα εσωτερική αντιπολίτευση και καταγγελτικό λόγο, αλλά ανάληψη 
πρωτοβουλιών σε περιοχές ευθύνης µε αρµοδιότητες και συνεργασίες σε οµάδες µε 
εκπροσώπηση των διαφορετικών ηλικιακών και εκπαιδευτικών κατηγοριών. 

     Σε έναν µη κερδοσκοπικό οργανισµό παροχής υπηρεσιών, όπως ο Σ.Ε. ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, οι υποδοµές και ειδικότερα ο τεχνολογικός εξοπλισµός του θα µπορούσε να 
προσφέρει σηµαντικές νέες δυνατότητες επικοινωνίας µε τον πελάτη του και 
προβολής της δράσης του µε τη χρήση της πληροφορικής.  Αν και οι κτιριακές 
εγκαταστάσεις του συλλόγου φαίνεται να ικανοποιούν τα µέλη, που όµως συχνά δεν 
έχουν ιδία άποψη για την εµφάνισή τους, µεγαλύτερες σχετικά απαιτήσεις 
διατυπώνονται αναφορικά µε τη χρήση πιο σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισµού, 
ενισχύοντας την άποψη ότι η χρήση της πληροφορικής µπορεί να εξυπηρετήσει 
ποικιλοτρόπως αυτή τη διάσταση της ποιότητας των υλικών µέσων.   

     Ο απλός γεωγραφικός προσδιορισµός  της έδρας του και η προβολή των 
εγκαταστάσεών του µέσα από µία ιστοσελίδα του συλλόγου, µπορεί να βελτιώσει την 
εικόνα του, καθώς στον τοµέα αυτό δε φαίνεται να υστερεί σηµαντικά των 
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προσδοκιών των µελών του, εκµεταλλευόµενος παράλληλα στο έπακρο ένα 
συγκριτικό πλεονέκτηµα που διαθέτει,  παρακάµπτοντας ταυτόχρονα τη µειωµένη 
δυναµική των εγκαταστάσεων να φιλοξενήσουν µαζικές διαδικασίες και µεγάλο 
αριθµό µελών.  Η χρήση των εγκαταστάσεων για προκαθορισµένες συναντήσεις 
περιορισµένου εύρους, είναι επίσης µία πρόταση που µπορεί να έχει θετικά 
αποτελέσµατα για την συνολική εικόνα του συλλόγου, που όµως θα έπρεπε και να 
εξετάσει το ενδεχόµενο χρήσης ιδιόκτητων µέσων µελλοντικά, προκειµένου να 
αποφύγει ενδεχόµενες πιέσεις ή εξάρτηση από τη διοίκηση του οργανισµού που τα 
κατέχει.   

     Σηµαντική µπορεί να είναι η συµβολή της πληροφορικής µέσω internet στην 
τήρηση αρχείου και ενηµέρωσή του µε µόνο µε στοιχεία που διασφαλίζουν την 
ιδιωτικότητα των µελών, κατ’ επιλογή των πληροφοριών που θέλουν να παρέχουν.  
Ένα ηλεκτρονικό αρχείο µελών που µπορεί να ενηµερώνεται από το ίδιο το µέλος 
στη βάση χαρακτηριστικών που έχουν ενδιαφέρον για το σύλλογο και µε προαιρετική 
τη συµπλήρωσή τους θα µπορούσε να καλύψει χωρίς κόστος ή κόπο την ανάγκη 
διατήρησης απαραίτητων στοιχείων, όπως των εκλογικών καταστάσεων, µε την 
παράλληλη διατήρηση των αρµοδιοτήτων εξυπηρέτησης µε παραδοσιακά µέσα των 
µελών που δεν έχουν πρόσβαση ή ευχέρεια χειρισµού του. 

     Όλα τα παραπάνω αποτελούν επιµέρους τρόπους αντιµετώπισης των 
συγκεκριµένων ελλειµµάτων που τα ίδια τα µέλη εντοπίσανε στη λειτουργία του 
συλλόγου, εκφράζοντας την ικανοποίηση µέσω του ερωτηµατολογίου servqual, ενός 
πλέον κλασικού εργαλείου µέτρησης ποιότητας υπηρεσιών, της ∆ΟΠ.  Θα είχε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον ένα εγχείρηµα καταγραφής και αξιολόγησης των διαδικασιών µε 
λεπτοµερέστερο και συστηµατικότερο τρόπο στο σύλλογο εργαζοµένων, όπως αυτόν 
του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης.  Το µικρό και συγκεκριµένο εύρος 
δραστηριοτήτων, η συχνή επικοινωνία των µελών του µέσω του κοινού 
επαγγελµατικού περιβάλλοντός τους, αλλά και οι διαφαινόµενες ριζοσπαστικές 
προθέσεις της ηγεσίας του, θα µπορούσαν να αποτελέσουν ένα ιδανικό υπόβαθρο 
για κάθε ειλικρινή προσπάθεια βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας της 
συνδικαλιστικής λειτουργίας του, σε µία κρίσιµη χρονική στιγµή, µία ιστορική καµπή 
της εξέλιξής του συνδικαλισµού και εν γένει των εργασιακών σχέσεων, όπου 
αποµένουν όλο και λιγότερα να χαθούν και η διατήρηση της ποιότητας σε όλα τα 
επίπεδα είναι το µεγάλο στοίχηµα. 
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