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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού 

μελετήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία και διεξάχθηκε έρευνα σε ελληνικό δημόσιο 

οργανισμό.  

 Στα πλαίσια της έρευνας αυτής και σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, διενεργήθηκε 

σειρά προσωπικών συνεντεύξεων με διευθυντικά στελέχη του Ιδρύματος Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) του νομού Θεσσαλονίκης. Οι συνεντεύξεις είχαν τη μορφή 

ανοιχτής συζήτησης καθώς η μέθοδος αυτή προσφέρει ευελιξία κατά τη διεξαγωγή 

της, αμεσότητα και αίσθηση εξοικείωσης στο κοινό. Ως τόπος διεξαγωγής των 

συνεντεύξεων επιλέχθηκε ο εργασιακός χώρος των στελεχών, γεγονός που 

συνεπάγεται την εξαγωγή συμπερασμάτων, με βάση την παρατήρηση, όσον αφορά 

στον τρόπο λειτουργίας και τις συνθήκες εργασίας στα υπό εξέταση 

Υποκαταστήματα. 

Η ανάλυση των στοιχείων οδηγεί σε συμπεράσματα, σύμφωνα με τα οποία το 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες και προβλήματα 

στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών Με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου 

λειτουργίας του οργανισμού υποβάλλονται προτάσεις που βασίζονται στις αρχές και 

τη φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Η αναβάθμιση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί φλέγον 

θέμα στους σύγχρονους Δημόσιους Οργανισμούς. Πιέσεις ασκούνται για 

εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, ενώ σύμφωνα με οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα θα πρέπει να εστιάσουν την 

προσοχή τους στη βελτίωση της απόδοσης και στη δημιουργία μιας δημόσιας 

διοίκησης που θα είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, θα έχει συναίσθηση 

του κόστους (cost-conscious) και θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που 

ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών (Sotirakou και Zeppou, 2005). Η Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας αποτελεί μια σοβαρή πρόταση για την καλύτερη αντιμετώπιση των 

προβλημάτων και αδυναμιών, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας σε όλους 

τους τομείς της λειτουργίας των δημοσίων οργανισμών. 

Πολλές είναι οι έρευνες που επικεντρώνονται στις επιτυχίες και τα προβλήματα 

στην εφαρμογή των πρακτικών της ΔΟΠ στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. 

Εντούτοις, παρουσιάζεται έλλειμμα ερευνητικών εργασιών όσον αφορά στο δημόσιο 

τομέα γενικότερα και σε δημόσιους οργανισμούς στον ελλαδικό χώρο ειδικότερα.  

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την εφαρμογή της 

φιλοσοφίας της ΔΟΠ στις Δημόσιες Υπηρεσίες και πιο συγκεκριμένα στο Ίδρυμα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Με βάση τη βιβλιογραφία αναλύονται οι διαστάσεις 

της ποιότητας με έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών, το ανθρώπινο δυναμικό, 

τη βελτίωση των διαδικασιών και το ρόλο της ηγεσίας. 

Εν συνεχεία, γίνεται παρουσίαση δύο περιπτώσεων Δημοσίων Οργανισμών του 

εξωτερικού όπου εφαρμόστηκε η ΔΟΠ. Η πρώτη αναφέρεται στον Οργανισμό 

Εργατικής Κατοικίας στα Fiji, και η δεύτερη στα Βρετανικά Ταχυδρομεία. Γίνεται 
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εστίαση στα στάδια εφαρμογής της ΔΟΠ, καθώς επίσης και στα αποτελέσματά της, 

με σκοπό την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων. 

Επιπλέον, παρουσιάζεται η περίπτωση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

(ΙΚΑ), όπου διενεργείται έρευνα με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων με 

διευθυντικά στελέχη του οργανισμού. Καταγράφεται ο τρόπος λειτουργίας του 

Ιδρύματος, με σημείο αναφοράς την εξυπηρέτηση του πελάτη, το ρόλο του 

ανθρώπινου δυναμικού, τις διαδικασίες καθώς επίσης και την επικοινωνία των 

διαφόρων επιπέδων ιεραρχίας. Επιπλέον, αναφορά γίνεται στο ρόλο και την επιρροή 

του σωματείου εργαζομένων.  

Τέλος, εξάγονται συμπεράσματα για την παρούσα κατάσταση του ΙΚΑ, τα 

προβλήματα και τις αδυναμίες και γίνονται προτάσεις βασισμένες στις θεωρητικές 

αρχές της ΔΟΠ με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

αλλά και του συνόλου των λειτουργιών του Ιδρύματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΟΠ 
 Η διοίκηση ολικής ποιότητας (ΔΟΠ), γνωστή επίσης και ως TQM (Total 

Quality Management) αποτελεί έναν νέο τρόπο διοίκησης, μία νέα φιλοσοφία καθώς 

και ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών και πρακτικών που στοχεύει όχι μόνο στη 

διοίκηση της ποιότητας αλλά και στην ποιότητα της διοίκησης (Brah et al., 2000). 

Είναι μια διαφορετική προσέγγιση διοίκησης, με πρωτοπόρους τους θεωρητικούς 

Deming, Juran, Crosby, Ichikawa και άλλους, και αποτελεί πρόκληση για τη 

συμβατική πρακτική διοίκησης. Δεν αποτελεί απλά ένα βραχυχρόνιο πρόγραμμα, 

αλλά μία φιλοσοφία και μία διαδικασία αλλαγής κουλτούρας που αφορά ολόκληρο 

τον οργανισμό. Μια επιχείρηση με «κουλτούρα ΔΟΠ έχει σαφείς αξίες και αρχές  που 

προάγουν μία συμπεριφορά ολικής ποιότητας» (Linkow, 1989). Στον πίνακα 1 

φαίνεται η μετάβαση από το παραδοσιακό μοντέλο διοίκησης στο μοντέλο της ΔΟΠ. 

Διαφαίνεται η στροφή προς ένα συμμετοχικό ύφος διοίκησης, όπου όλοι οι 

εργαζόμενοι, κυρίως με τη δημιουργία ομάδων, συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, 

βασισμένοι σε δεδομένα και εστιάζοντας πάντα στην ποιότητα σε κάθε φάση της 

διαδικασίας και στην εξυπηρέτηση του πελάτη. 
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Πίνακας 1: Αλλαγή κουλτούρας από το παραδοσιακό μοντέλο στη ΔΟΠ 

Από 
 

Σε 

Ιεραρχικό στύλ Συμμετοχικό στύλ 
Επίτευξη της ποιότητας μέσω 
επιθεώρησης 

Ενσωμάτωση της ποιότητας στις 
διαδικασίες 

Ροή πληροφοριών από την κορυφή προς 
τα κάτω 

Ροή πληροφοριών από όλες και προς 
όλες τις κατευθύνσεις 

Σχεδιασμός και αξιολογήσεις με βάση 
υποκειμενικά κριτήρια και τη διαίσθηση 

Σχεδιασμός βασισμένος σε καθιερωμένα 
μέτρα ποιότητας 

Βραχυχρόνιος σχεδιασμός Όραμα για το μέλλον 
Ανταγωνισμός μεταξύ τμημάτων και 
διευθύνσεων 

Όλοι αποτελούν μία ομάδα με κοινή 
προσπάθεια 

Ραγδαίες βελτιώσεις Κατανοητές και συνεχείς βελτιώσεις 
Πρωτοβουλία από τα υψηλότερα στα 
χαμηλότερα κλιμάκια  

Το σύνολο του προσωπικού συμμετέχει 

 

Πηγή: United States General Accounting Office, 1991 όπως αναφέρεται από τους 
Dean και Helms, 1996 
 

Ένας σαφής και κοινώς αποδεκτός ορισμός της ΔΟΠ δεν υπάρχει. Εντούτοις, 

υπάρχουν συγκεκριμένες βασικές ιδέες (core ideas) και αρχές (principles) της ΔΟΠ οι 

οποίες συνθέτουν ένα πλαίσιο με ισχυρή συνοχή που πλέον αναγνωρίζεται και 

ονομάζεται ΔΟΠ (Morgan και Murgatroyd, 1994). Πολλοί συγγραφείς (Dewhurst et 

al., 1999) προσπάθησαν να προσδιορίσουν τις διαφορετικές διαστάσεις που 

συνθέτουν τη ΔΟΠ, συμπεριλαμβανομένων των Ahire et al. (1996), Dale και Oakland 

(1994), Flynn et al. (1994) και Saraph et al. (1989). Οι Dewhurst et al. (1999) 

αναλύοντας τα έργα των παραπάνω συγγραφέων ανέδειξαν 10 κοινές, βασικές 

διαστάσεις της ΔΟΠ (βλ. πίνακα 2). 
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Πίνακας 2: Οι 10 διαστάσεις της ΔΟΠ 

 

Πηγή: Dewhurst et al., 1999 

Η ΔΟΠ έχει τις ρίζες της στον τομέα της βιομηχανίας, όπου η εφαρμογή της 

είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα τόσο στην ποιότητα του προϊόντος όσο και στη 

μείωση των ελαττωματικών και του κόστους. Από τη δεκαετία του ’80 και μετά, οι 

πρακτικές διοίκησης της ποιότητας άρχισαν να γίνονται ολοένα πιο ελκυστικές και 

στον τομέα των υπηρεσιών, όπου αναπτύσσεται πλέον ένας αρκετά μεγάλος όγκος 

βιβλιογραφίας. Οι περισσότεροι συγγραφείς έχουν επικεντρωθεί στον ιδιωτικό τομέα, 

ενώ γνωρίζουμε λιγότερα για τις πρακτικές διοίκησης της ποιότητας στο δημόσιο 

τομέα (Redman et al., 1995).  
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1.2 Η ΔΟΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 
Για μεγάλο χρονικό διάστημα αποτέλεσε ζήτημα συνομιλιών το εάν και κατά 

πόσο οι αρχές και φιλοσοφίες της ΔΟΠ θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή στο 

δημόσιο τομέα λαμβάνοντας υπόψη  τη μοναδικότητα, το ογκώδες μέγεθος και τη 

γραφειοκρατία (Sinha, 1999). 

Από πολλούς θεωρήθηκε ότι η διοίκηση της ποιότητας αποτελεί τη λύση στις 

κύριες επικρίσεις που αφορούν τις δημόσιες υπηρεσίες: την αναποτελεσματικότητα, 

τη σπατάλη και την έλλειψη επαφής με τον πελάτη (Walsh, 1994). Παράλληλα, 

συγγραφείς όπως οι Davison και Grieves (1996), Choppin (1994), Sinha (1999), 

Redman et al. (1995) τονίζουν πως τόσο οι κυβερνήσεις όσο και οι ίδιοι οι 

οργανισμοί του δημοσίου τομέα δέχονται αλλεπάλληλες πιέσεις για αλλαγή 

κουλτούρας και εφαρμογή ποιοτικού ελέγχου, με αποτέλεσμα να γίνεται ολοένα και 

πιο ελκυστική η ιδέα για υιοθέτηση της ΔΟΠ στο δημόσιο. Για κάποιους άλλους 

θεωρήθηκε ως «μόδα» που σύντομα θα δώσει τη θέση της σε κάποια νέα θεωρία 

διοίκησης (Gaster, 1992, Davies και Hinton, 1993, Parker και Bradley, 2000). 

Έντονη κριτική ασκήθηκε από μερίδα επιστημόνων για την μεταφορά των 

αρχών και πρακτικών της ΔΟΠ από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο. Σύμφωνα με 

τους Erridge et al. (1998) οι πρακτικές του ιδιωτικού τομέα, πάνω στις οποίες 

βασίζονται οι πρωτοβουλίες για ποιότητα στο δημόσιο, δεν μπορούν να εφαρμοστούν 

άμεσα στις δημόσιες υπηρεσίες. Ο Choppin (1994) θέλοντας να δώσει έμφαση στη 

δυσκολία υιοθέτησης της ΔΟΠ στο δημόσιο τομέα θέτει το ερώτημα: «Γιατί τα 

πανεπιστήμια, που διαθέτουν «τμήματα ποιότητας» για να διδάσκουν στις τοπικές 

βιομηχανίες μεθόδους βελτίωσης της ποιότητας, λειτουργούν ακόμα κατά τρόπο 

απαρχαιωμένο και ιδιαιτέρως αναποτελεσματικό;» 
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Οι επικριτές της υιοθέτησης της ΔΟΠ στο δημόσιο τομέα επικεντρώνονται στα 

ακόλουθα πέντε σημεία (Morgan και Murgatroyd, 1994):  

1. Η φύση της ΔΟΠ είναι τέτοια που αποτρέπει την εφαρμογή της στο δημόσιο 

τομέα 

2. Η φύση του δημοσίου τομέα δεν είναι δεκτική στις εφαρμογές της ΔΟΠ 

3. Η εργασιακή κουλτούρα των επαγγελματικών ομάδων που χαρακτηρίζουν 

το δημόσιο τομέα είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με τη ΔΟΠ 

4. Στο δημόσιο τομέα ο πελάτης αποτελεί προβληματική έννοια 

5. Οι προμήθειες του δημοσίου τομέα παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

πολυπλοκότητα σε σχέση με τον τομέα της βιομηχανίας 

Οι διαφορές και αντιθέσεις του δημοσίου τομέα σε σχέση με τον ιδιωτικό 

δημιουργούν ερωτηματικά και αμφιβολίες για τη δυνατότητα επιτυχούς μεταφοράς 

των αρχών και πρακτικών της ΔΟΠ από τον ένα τομέα στον άλλο. Οι διαφορές αυτές 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι κρατικοί οργανισμοί δεν είναι δυνατόν να 

λειτουργήσουν όπως οι επιχειρήσεις (Osborne και Gaebler, 1992). Καθώς η 

φιλοσοφία της ΔΟΠ αναπτύχθηκε για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, λαμβάνει ως 

δεδομένα στοιχεία που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα. Για παράδειγμα, θεωρεί 

δεδομένες τις συνθήκες ανταγωνισμού της αγοράς, αγνοώντας το πρόβλημα των 

μονοπωλίων των κρατικών οργανισμών (Osborne και Gaebler, 1992).  

Αμφισβητείται, όχι μόνο η δυνατότητα υιοθέτησης της ΔΟΠ όπου δεν υπάρχει 

ανταγωνισμός ή όπου ο οργανισμός δεν ενδιαφέρεται να βελτιώσει τη θέση του, αλλά 

και η ανάγκη εφαρμογής της (Dewhurst et al., 1999). Χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι, κύριος παράγοντας για την υιοθέτηση και την επιτυχή εφαρμογή της 

ΔΟΠ στον ανταγωνιστικό ιδιωτικό τομέα αποτελεί η μείωση του κόστους, γεγονός 

που δεν αποτελεί επείγουσα ανάγκη για τους δημόσιους οργανισμούς (Sherman, 
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1989). Συμπληρωματικά, οι Dewhurst et al. (1999) αναφέρουν ότι στο δημόσιο τομέα 

η βελτίωση της ποιότητας, στην οποία στοχεύει η ΔΟΠ, δεν συνεπάγεται αύξηση της 

ζήτησης. (π.χ η βελτίωση στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας δεν συνεπάγεται αύξηση 

στη χρήση της).  

Επιπλέον, στόχος ενός δημοσίου οργανισμού δεν είναι η μεγιστοποίηση του 

κέρδους αλλά η ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών της κοινωνίας μέσα από ένα 

περιορισμένο προϋπολογισμό (Dewhurst et al., 1999). Εμπόδιο στο ρόλο αυτό των 

κρατικών οργανισμών  θεωρείται, συχνά, η υιοθέτηση αρχών και πρακτικών που 

προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, όπως η ΔΟΠ, στο δημόσιο. Οι Johnson και 

Callendar (1997) τονίζουν ότι όσο επιτρέπει κανείς την επιρροή του ιδιωτικού τομέα 

στο μοντέλο διοίκησης του δημοσίου τομέα, τόσο τα παραδοσιακά 

κοινωνικοοικονομικά καθήκοντα του κράτους τυγχάνουν μειωμένης προσοχής και ο 

ρόλος του κράτους όσον αφορά τους πολίτες καθορίζεται πλέον από οικονομικούς 

και όχι από πολιτικούς και κοινωνικούς όρους.  

Έκδηλη είναι η ανησυχία πολλών, ότι τεχνικές διοίκησης που σχετίζονται με τη 

νέα δημόσια διοίκηση θα προκαλέσουν συγκρούσεις με τη νοοτροπία , τις αξίες και 

την κουλτούρα μέσα στους οργανισμούς του δημοσίου (Harrow και Wilcocks, 1990). 

Η O ´Brien (2002) τονίζει το πρόβλημα της αντίστασης απέναντι στην αλλαγή στο 

δημόσιο τομέα (resistance to change), ενώ η γραφειοκρατία παρουσιάζεται συχνά ως 

ανυπέρβλητο εμπόδιο για αλλαγή και στροφή στην ποιότητα (Pickard, 1992, 

Sensenbrenner, 1991). 

Οι υποστηρικτές της ΔΟΠ, από την άλλη, θεωρούν ότι οι αρχές βελτίωσης της 

ποιότητας εφαρμόζονται στο δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό (Carr και Littman, 

1990). Παρουσιάζονται στοιχεία ότι η ΔΟΠ εισάγεται πλέον και στους δημόσιους 

οργανισμούς σε πολλές χώρες, από τον τομέα παροχών υπηρεσιών υγείας, τις 
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κοινωνικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση, έως την αστυνομία και τις φυλακές (βλ. Politt 

και Bouckaert, 1995, Harwick και Russell, 1996, Morgan και Murgatroyd, 1994, 

Masterson, 1995, Redman et al,.1995, Hammons και Maddux, 1990, Erridge et al., 

1998). Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για την εφαρμογή της ΔΟΠ στο δημόσιο 

τομέα, γεγονός που φαίνεται και από την εδραίωση πολλών τοπικών, εθνικών και 

διεθνών βραβείων ποιότητας, όπως το Malcolm Baldrige National Quality Award 

στην Αμερική και το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (Bergquist et al., 2005). 

Οι Morgan και Murgatroyd (1994) ισχυρίζονται ότι, οι αρχές της ΔΟΠ έχουν 

γενική ισχύ, με αποτέλεσμα να βρίσκουν εφαρμογή και εκτός βιομηχανίας στον 

τομέα των υπηρεσιών και πιο πρόσφατα στο δημόσιο τομέα. Καθώς η ΔΟΠ δεν είναι 

απλά ένα σύνολο τεχνικών – μία καθαρά μηχανιστική προσέγγιση για την παραγωγή 

αγαθών - αλλά μια εντελώς νέα προσέγγιση διοίκησης, με μία δεοντολογία, η οποία 

στοχεύει στην καλύτερη δυνατή χρήση των διανοητικών ικανοτήτων, της 

δημιουργικότητας και της εργασιακής εμπειρίας του συνόλου του εργατικού 

δυναμικού, αποτελεί ξεκάθαρα μία πρόκληση για όλα τα είδη των οργανισμών σε 

όλες τις χώρες.  

Ο Reavill (1999), μελετάει το πιθανό μέλλον της ΔΟΠ και ισχυρίζεται ότι 

υπάρχει όφελος από την υιοθέτηση της ΔΟΠ για τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, 

ενώ οι Hammons και Maddux (1990) αναφέρουν τη ΔΟΠ ως τη λύση στα πολλά και 

πολύπλοκα προβλήματα του δημοσίου τομέα. Μεγάλο μέρος των ερευνητών και 

συγγραφέων τάσσονται υπέρ της υιοθέτησης της ΔΟΠ στο δημόσιο με την 

απαραίτητη προσαρμογή των αρχών και πρακτικών της με βάση τις ιδιαίτερες 

συνθήκες του δημοσίου τομέα, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι η ΔΟΠ αν 

εφαρμοστεί σωστά έχει οφέλη (Bergquist et al., 2005). 
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O Harris (1994), μελετώντας την υιοθέτηση της ΔΟΠ στη βρετανική ανώτατη 

εκπαίδευση χαρακτηρίζει ως κυνικούς όσους επιχειρηματολογούν ότι η ΔΟΠ 

αποτελεί μόδα, η οποία σύντομα θα αντικατασταθεί από την επόμενη μεγάλη 

πρόταση, έτσι ώστε να κάνει τους ανθρώπους να εργαστούν πιο σκληρά και πιο 

αποδοτικά. Τονίζει δε, ότι οι αρχές της ΔΟΠ είναι πολύ σημαντικές, αντέχουν στο 

χρόνο και είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η ανώτατη εκπαίδευση.  

Σύμφωνα με την έρευνα των Redman et al. (1995) οι προβλέψεις των 

σκεπτικιστών αποδεικνύονται αδικαιολόγητα απαισιόδοξες όσον αφορά τα 

προβλήματα της υιοθέτησης της ΔΟΠ στο δημόσιο τομέα. Αν και τα αποτελέσματα 

της έρευνας δεν στηρίζουν πλήρως ούτε τους «εκστατικούς» υποστηρικτές της 

ποιότητας στο δημόσιο, δικαιολογώντας ένα βαθμό ανησυχίας, εντούτοις υπάρχουν 

τομείς που οι πρωτοβουλίες ποιότητας στο δημόσιο συμβαδίζουν τουλάχιστον με τις 

εξελίξεις στον ιδιωτικό τομέα.  

Παρόμοια άποψη εκφράζει και ο Donelly (1999) και τονίζει ότι τόσο η φύση 

των δημοσίων υπηρεσιών όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι 

πελάτες και οι υπεύθυνοι λήψης των αποφάσεων στο δημόσιο τομέα δημιουργούν 

σημαντικές προκλήσεις στους επαγγελματίες της ποιότητας και στους ερευνητές. 

Εντούτοις, οι μάνατζερ του δημοσίου τομέα φαίνεται να συνεισφέρουν σημαντικά 

στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας. 

Ο Choppin (1994), ασκεί έντονη κριτική στην άκριτη εισαγωγή βιομηχανικών 

μεθόδων στο δημόσιο τομέα. Πιστεύει, ωστόσο, πως η ΔΟΠ έχει πολλά να προσφέρει 

στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά μόνο αν ληφθεί υπόψη το έργο του οργανισμού ως 

σύνολο και οι αρχές και ιδέες τις ΔΟΠ γίνουν πλήρως κατανοητές, εφαρμοστούν και 

χρησιμοποιηθούν για να ικανοποιήσουν ένα γενικότερο σκοπό. Καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι, οι ιδέες που σχετίζονται με τη ΔΟΠ θα πρέπει να τύχουν λεπτού 
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χειρισμού και να γίνουν πλήρως κατανοητές. Υποστηρίζει ότι όλες οι ιδέες και 

σκέψεις που έρχονται από τους τομείς της βιομηχανίας θα πρέπει να περνούν μέσα 

από φίλτρα σκέψης, από όπου θα συλλέγονται ραφιναρισμένες σκέψεις, που μπορούν 

να εφαρμοστούν στις δημόσιες υπηρεσίες.  

Ο Sinha (1999) προσθέτει ότι, σημαντικά οφέλη υπήρξαν από την υιοθέτηση 

της ΔΟΠ για αρκετές κυβερνήσεις σε πολλά μέρη του κόσμου. Παρατηρεί ότι, η 

εξάπλωση της χρήσης των αρχών της ΔΟΠ τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια, 

φαίνεται να καταρρίπτει πολλούς μύθους και παρανοήσεις των σκεπτικιστών της 

ποιότητας στο δημόσιο. Σημειώνει ότι αξιοσημείωτη πρόοδος έχει επιτευχθεί στους 

παρακάτω τομείς του δημοσίου: 

 Βελτιστοποίηση διαδικασιών και αποδοτικότερη οργάνωση του εργατικού 

δυναμικού (streamlining operations and workforce) 

 Αναγνώριση των πολιτών ως πελάτες 

 Καθιέρωση business process reengineering και εφαρμογή δεικτών 

ανταγωνιστικότητας (benchmarking) 

 Καθορισμός οράματος, αποστολής και σκοπού 

 Δημιουργία ομάδων και ενδυνάμωση εργαζομένων 

 Μεταβίβαση εξουσιών  

 Μείωση γραφειοκρατίας 

 «Κάνω περισσότερα με λιγότερα» (doing more with less) 

 Συνεργασία με κοινότητες  

 Διοίκηση με βάση τα αποτελέσματα 

 Χρήση της τεχνολογίας για βελτίωση της επικοινωνίας 

Προσθέτει ότι η εφαρμογή της ΔΟΠ έχει αρχίσει να επαναπροσδιορίζει τον 

τρόπο διοίκησης και τη νοοτροπία των manager. Συγκεκριμένα: 
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• Τα παλιά μοντέλα διοίκησης αλλάζουν μέσω του προσδιορισμού και της 

εστίασης στην ικανοποίηση των αναγκών του πελατών (πολιτών). 

• Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στο δημόσιο τομέα, όπου το όραμα, οι 

επιδιώξεις και οι ξεκάθαροι και μετρήσιμοι στόχοι φαίνεται να είναι 

περισσότερο φιλικά απέναντι στις ανάγκες των πολιτών.  

• Η εφαρμογή εργαλείων της ΔΟΠ επηρεάζει τις μεθόδους που χρησιμοποιούν 

οι manager, με μεγαλύτερη έμφαση να δίνεται στην ηγεσία, στη δημιουργία 

ομάδων και στη διαρκή μάθηση. 

• Όταν η εξουσία μεταβιβάζεται, τότε και οι ομάδες επηρεάζουν καταστάσεις, 

χωρίς να δυσχεραίνουν τις εκτελεστικές λειτουργίες και τη διοίκηση. 

• Οφέλη παρουσιάζονται από τη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής. Η 

τεχνολογία χρησιμοποιείται για να ξεπεραστούν εμπόδια στην επικοινωνία με 

τους πολίτες και στην αναζήτηση της βέλτιστης λύσης. 

• Σε πολλούς οργανισμούς η νοοτροπία των κανόνων (rule driven) δίνει τη θέση 

της σε πιο αξιόπιστα μοντέλα που βασίζονται στην αποστολή (mission 

driven). Δείκτες ποιότητας χρησιμοποιούνται και αξιολογούνται τακτικά, 

όπως και στον ιδιωτικό τομέα 

• Η διοίκηση με βάση δεδομένα κερδίζει έδαφος 

• Χρόνος και χρήμα εξοικονομούνται, ενώ αναζητούνται τρόποι για αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και μείωση του κόστους (μέσω process reengineering) 

Σύμφωνα με τον Sinha (1999), δεν υπάρχουν στοιχεία που οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι θα έπρεπε να απορρίψει κανείς την υιοθέτηση της ΔΟΠ στο 

δημόσιο. Μάλιστα, φαίνεται να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχουν σημάδια 

δημιουργίας μιας νέας κουλτούρας στο δημόσιο, που στοχεύει στην ικανοποίηση των 

αναγκών των πολιτών. Αυτή η νέα κουλτούρα, που τοποθετεί τον πολίτη στο 
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επίκεντρο (citizen-centered), σημαίνει ότι οτιδήποτε συνεισφέρει στην ευημερία της 

κοινωνίας, όπως καλύτερη παιδεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ασφάλεια, θα 

έπρεπε να αναγνωρίζεται και να γίνεται αντικείμενο μέριμνας με τον ίδιο τρόπο που 

ενεργούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που αγωνίζονται για την υπεροχή (excellence). Η 

βελτίωση, πάντως, της ποιότητας στο δημόσιο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οι 

διαδικασίες είναι πολύπλοκες και αλληλένδετες, όμως η ευημερία των εθνών και των 

πολιτών τους εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο κυβερνητικά προγράμματα και 

μεμονωμένα υποσυστήματα συνεργάζονται με τρόπο αποτελεσματικό.  

Συμπερασματικά, τονίζει ότι παρά το γεγονός ότι υπήρξαν σημαντικά οφέλη για 

αρκετές κυβερνήσεις σε πολλά μέρη του κόσμου η υιοθέτηση της φιλοσοφίας ΔΟΠ 

στο δημόσιο τομέα αποτελεί περισσότερο λόγια παρά πράξεις. Παρατηρείται 

τεράστια διάσταση στο βαθμό που οι διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου εφαρμόζουν 

τις αρχές και πρακτικές της ΔΟΠ. Αναγνωρίζει τη βοήθεια που μπορούν να 

προσφέρουν τα βραβεία ποιότητας, όπως το Malcolm Baldrige National Award 

καθώς και τα πρότυπα τύπου ISO 9000, ενώ ως κύριο εμπόδιο υποδεικνύει την 

έλλειψη ηγεσίας ποιότητας. Εκφράζει, πάντως την άποψη ότι ο αγώνας για την 

ποιότητα στους οργανισμούς του δημοσίου τομέα έχει μόλις ξεκινήσει.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

2.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

Η ενότητα αυτή επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση του πελάτη στο Δημόσιο 

Τομέα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην έννοια του εξωτερικού πελάτη στις δημόσιες 

υπηρεσίες, με έμφαση σε θέματα επικοινωνίας, Αναλύονται, επίσης, τα κριτήρια 

ικανοποίησης καθώς και οι παράγοντες δυσαρέσκειας του πελάτη , ενώ παρατίθενται 

αποτελεσματικά εργαλεία για την κατανόηση των αναγκών και προσδοκιών του, με 

σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

2.1.1 Η έννοια του πελάτη-προμηθευτή στη ΔΟΠ 
Η εστίαση στις ανάγκες του πελάτη αποτελεί βασική αρχή της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας, ενώ στον ίδιο τον ορισμό της ΔΟΠ, ο πελάτης αποτελεί το 

σημαντικότερο στοιχείο. O γκουρού της ΔΟΠ Crosby διατυπώνοντας τις τέσσερις 

απόλυτες θέσεις του ορίζει την ποιότητα ως συμμόρφωση στις απαιτήσεις του 

πελάτη, ενώ ο Juran θέτει ως πρωταρχικά βήματα κατά τον προγραμματισμό της 

ποιότητας τον προσδιορισμό των πελατών και των αναγκών τους. Ο ρόλος του 

πελάτη στη ΔΟΠ γίνεται κυριαρχικός και γι’ αυτό ο οργανισμός πρέπει να λειτουργεί 

μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι προσανατολισμένο στον πελάτη (Ζαβλάνος, 

2006). Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται η οργανωτική πυραμίδα στο παραδοσιακό 

μάνατζμεντ και η ανεστραμμένη της μορφή που αφορά τους οργανισμούς 

«ποιότητας», όπου είναι χαρακτηριστικός ο κυριαρχικός αυτός ρόλος του πελάτη 

(μορφή β).  
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Σχήμα 1 ΔΟΠ: Η ανεστραμμένη οργανωτική πυραμίδα 

 Μορφή β:  
Διοίκηση Ολικής            

Ποιότητας 

Μορφή α: 
Παραδοσιακό 
Μάνατζμεντ    

 

Πηγή: Ζαβλάνος, 2006 

Στη φιλοσοφία της ΔΟΠ η έννοια του πελάτη έχει διευρυνθεί έτσι ώστε να 

περιλαμβάνει τόσο τους εξωτερικούς πελάτες, τους τελικούς χρήστες του προϊόντος ή 

της υπηρεσίας, όσο και τους εσωτερικούς πελάτες, τα άτομα δηλαδή, που αποτελούν 

μέρος της επιχείρησης (Morgan και Murgatroyd, 1994, Ζαβλάνος, 2006, Atkinson, 

1990). Μέσα στην επιχείρηση όλοι οι εργαζόμενοι θεωρούνται τόσο πελάτες όσο και 

προμηθευτές. Επομένως, στη ΔΟΠ, πελάτης δεν είναι μόνο ο εξωτερικός αποδέκτης 

του τελικού προϊόντος ή της υπηρεσίας αλλά και ένας συνάδελφος μέσα στην ίδια την 

επιχείρηση (Morgan και Murgatroyd, 1994). Για να ικανοποιήσουμε τον εξωτερικό 

πελάτη, θα πρέπει να ικανοποιήσουμε και τους εσωτερικούς πελάτες.  

Επιπλέον, καθώς στη ροή των εργασιών μέσα σε έναν οργανισμό, το άτομο 

είναι πελάτης για τον προηγούμενο και προμηθευτής για τον επόμενο (Ζαβλάνος, 
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2006), θα πρέπει το κάθε άτομο στην αλυσίδα ποιότητας να υποβάλλει τις παρακάτω 

ερωτήσεις (Mortiboys και Oakland, 1991): 

Για τους πελάτες 

 Ποιοι είναι οι άμεσοι πελάτες μου; 

 Ποιες είναι οι πραγματικές τους απαιτήσεις; 

 Πώς μπορώ να παίρνω ανατροφοδότηση από αυτούς σε συνεχή βάση, ώστε να 

μπορώ να τους εξυπηρετώ; 

 Έχω την απαραίτητη ικανότητα για να εκπληρώσω αυτές τις απαιτήσεις; Αν 

όχι, ποιοι είναι οι λόγοι; 

 Πώς παρακολουθώ τις αλλαγές στις απαιτήσεις; 

Για τους προμηθευτές 

 Ποιοι είναι οι άμεσοι προμηθευτές μου; 

 Ποιες είναι οι πραγματικές μου απαιτήσεις; 

 Πώς μεταφέρω τις απαιτήσεις μου; 

 Έχουν οι προμηθευτές μου την ικανότητα να μετρήσουν και να εκπληρώσουν 

τις απαιτήσεις ; 

 Πώς τους πληροφορώ για αλλαγές στις απαιτήσεις; 

Είναι σημαντικό, λοιπόν, να κατανοήσει κανείς τόσο τις έννοιες, όσο και τις 

ανάγκες του πελάτη (εσωτερικού και εξωτερικού) καθώς και του προμηθευτή, έτσι 

ώστε να επιτυγχάνεται ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες ενός οργανισμού. 

 

2.1.2 Η έννοια του εξωτερικού πελάτη στο δημόσιο τομέα 

Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις η έννοια του εξωτερικού πελάτη είναι ξεκάθαρη. 

Πελάτης θεωρείται το άτομο που αγοράζει το προϊόν ή την υπηρεσία (Dewhurst et al, 

1999). Αν μία επιχείρηση ικανοποιεί τους πελάτες της, οι πωλήσεις αυξάνονται, ενώ 
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αν κάποιος άλλος ικανοποιεί τους πελάτες περισσότερο, οι πωλήσεις μειώνονται. Για 

το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον μαθαίνουν να δίνουν 

ιδιαίτερη προσοχή στους πελάτες τους (Osborne και Gaebler, 1992). Στο δημόσιο 

τομέα, δεν συμβαίνει πάντα το ίδιο. Πολλοί ερευνητές συγκλίνουν στην άποψη ότι η 

έννοια του πελάτη στο δημόσιο καθίσταται προβληματική.  

Ως προβληματισμός τίθεται το στοιχείο του μονοπωλιακού χαρακτήρα των 

υπηρεσιών του δημοσίου (Morgan και Murgatroyd, 1994, Dewhurst et al, 1999, 

Osborne και Gaebler, 1992, Koehler και Pankowski, 1996). Πολλοί ερευνητές 

εμφανίζουν τους πελάτες του δημοσίου τομέα ως παγιδευμένους, περιορισμένους, 

δέσμιους ενός κρατικού συστήματος που δεν τους παρέχει τη δυνατότητα επιλογής 

στις παρεχόμενες υπηρεσίες (Osborne και Gaebler, 1992, Koehler και Pankowski, 

1996). Το πρόβλημα χαρακτηρίζεται ως ευρέως αποδεκτό, φαίνεται, όμως, να 

περιορίζεται σημαντικά τόσο στην Αμερική όσο και σε χώρες της Ευρώπης, καθώς το 

κράτος επιδεικνύει σημάδια ανταπόκρισης στην απαίτηση των πολιτών τόσο για 

δυνατότητα επιλογής στις παρεχόμενες υπηρεσίες, όσο και για καλύτερη 

εξυπηρέτηση. Επιπλέον, διαφαίνεται την τελευταία δεκαετία προσπάθεια 

αναδιοργάνωσης του δημοσίου τομέα, με σαφή τάση προσανατολισμού στις ανάγκες 

του πελάτη, γεγονός που καθιστά ολοένα και λιγότερο προβληματική την έννοια του 

πελάτη στο δημόσιο (Morgan και Murgatroyd, 1994). 

Σύμφωνα με τον Swiss (1992) ο προσανατολισμός στις ανάγκες του πελάτη ως 

αρχή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας δεν μπορεί να σταθεί ως ξεκάθαρος και 

χρήσιμος στόχος στο δημόσιο τομέα. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι οι 

δημόσιοι οργανισμοί εξυπηρετούν ένα ευρύ φάσμα πελατών, των οποίων οι 

απαιτήσεις είναι αποκλίνουσες και αντιφατικές, ενώ παράλληλα το ευρύ κοινό 

παραμένει ένας «κρυφός πελάτης» με επιπρόσθετες και συχνά ασυμβίβαστες 
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απαιτήσεις. Για το λόγο αυτό οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν συμβιβαστικά στην 

παροχή προϊόντων και υπηρεσιών. Η άποψη αυτή που αντανακλά την πεποίθηση 

πολλών επικριτών της εφαρμογής της ΔΟΠ στο δημόσιο τομέα αντικρούεται ως 

υπερβολή από τους Morgan και Murgatroyd (1994) με το επιχείρημα ότι το κράτος 

μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις όλων των 

εξωτερικών του πελατών, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, εντούτοις, η αρχή του 

καθορισμού των αναγκών των πελατών και η ικανοποίηση ορισμένων από αυτές. 

Παράλληλα, τέτοιου είδους προϋποθέσεις που αφορούν τον «εξωτερικό πελάτη» δεν 

επηρεάζουν την εγκυρότητα των αρχών της ΔΟΠ που ισχύουν για όλες τις 

επιχειρήσεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα.  

Συχνές αναφορές στη βιβλιογραφία υπάρχουν για την επίδραση του τρόπου 

χρηματοδότησης των δημοσίων οργανισμών τόσο στην αντιμετώπιση του πελάτη όσο 

και στην ίδια την έννοια του πελάτη. Σύμφωνα με τους Osborne και Gaebler (1992) οι 

δημόσιοι οργανισμοί αγνοούν τους πελάτες τους γιατί, αντίθετα με τις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, δεν χρηματοδοτούνται από αυτούς. Οι κρατικοί οργανισμοί σε μεγάλο 

βαθμό χρηματοδοτούνται από νομοθετικά σώματα, δημοτικά συμβούλια και 

εκλεγμένα συμβούλια. Με τη σειρά τους οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι λειτουργούν 

ορμώμενοι στις περισσότερες των περιπτώσεων από οργανωμένες ομάδες 

συμφερόντων. Έτσι, ενώ, οι επιχειρήσεις πασχίζουν να ικανοποιήσουν τους πελάτες 

τους προσδοκώντας αύξηση των πωλήσεων, οι δημόσιοι οργανισμοί πασχίζουν να 

ικανοποιήσουν ομάδες συμφερόντων.  

Τέλος, ο κοινωνικός ρόλος που συχνά καλούνται οι δημόσιοι οργανισμοί να 

διαδραματίσουν δίνει μια άλλη διάσταση στην έννοια του πελάτη. Και ενώ στις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις πελάτης είναι το άτομο που αγοράζει το προϊόν ή την 

υπηρεσία, στους δημόσιους οργανισμούς δεν συμβαίνει πάντα το ίδιο. Πελάτης 
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μπορεί να είναι το σύνολο της κοινωνίας που χρηματοδοτεί τον οργανισμό 

πληρώνοντας φόρους, ασφάλιστρα κλπ. Συχνά η ικανοποίηση των αναγκών 

μεμονωμένων ατόμων δεν συνάδει με την ικανοποίηση των αναγκών του συνόλου 

της κοινωνίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ως πελάτης δεν νοείται το μεμονωμένο 

άτομο αλλά η κοινωνία ως σύνολο και ανάγκες της το κοινωνικό όφελος που 

απορρέει από τις υπηρεσίες που παρέχονται με βάση κοινωνικά κριτήρια. Για 

παράδειγμα (Dewhurst et al, 1999) ένας φοιτητής δημόσιου πανεπιστημίου θα 

μπορούσε να επιθυμεί το πανεπιστήμιο να του απονέμει πτυχίο χωρίς να έχει 

συγκεντρώσει τις απαραίτητες διδακτικές μονάδες. Το γεγονός αυτό, όμως, έρχεται 

σε αντίθεση με την ανάγκη της κοινωνίας που σχετίζεται με την εξέλιξη των 

προτύπων εκπαίδευσης ενός έθνους. Επομένως, οι δημόσιοι οργανισμοί δεν 

εστιάζουν στις μεμονωμένες ανάγκες του τελικού χρήστη, αλλά στις ανάγκες της 

κοινωνίας ως σύνολο.  

 

2.1.3 Η επικοινωνία με τον πελάτη στο δημόσιο τομέα 
Οι Osborne και Gaebler (1992) τονίζουν ότι η μεγαλύτερη κατηγορία ενάντια 

στο γραφειοκρατικό κράτος είναι ότι παραμένει τυφλό απέναντι στους πελάτες του. 

Λίγοι άνθρωποι στους κυβερνητικούς οργανισμούς χρησιμοποιούν τον όρο πελάτες, 

ενώ πολλοί δημόσιοι οργανισμοί δεν ξέρουν καν ποιοι είναι οι πελάτες τους.  

Σύμφωνα με τους Koehler και Pankowski (1996) το πρόβλημα της επικοινωνίας 

με τον πελάτη και της αναποτελεσματικότητας των κρατικών υπηρεσιών δεν έχει τις 

ρίζες του στην ανικανότητα των ανθρώπων όπως πολλοί επιχειρηματολογούν, αλλά 

στο σύστημα διοίκησης.  

Συγκεκριμένα, οι κρατικοί οργανισμοί δεν εστιάζουν στους πελάτες, αλλά στην 

ανώτατη διοίκηση: χρησιμοποιούν την προσέγγιση της διοίκησης με βάση τους 
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αντικειμενικούς στόχους. Τα άτομα που βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας 

καθορίζουν τον αντικειμενικό στόχο και οι οργανισμοί καλούνται να 

ευθυγραμμιστούν με τον στόχο. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η 

μετάβαση από ένα σύστήμα διοίκησης που λειτουργεί με βάση την εστίαση στον 

αντικειμενικό στόχο, σε ένα σύστημα που λειτουργεί με βάση την εστίαση στον 

πελάτη. 

Το σύστημα διοίκησης είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξυπηρετεί τους 

διοικούντες και όχι τους πελάτες. Οι δημόσιοι υπάλληλοι ξοδεύουν περισσότερο 

χρόνο για να κατανοήσουν τι ακριβώς θέλει η διοίκηση παρά τι θέλουν οι πελάτες, 

καθώς μελλοντικές προαγωγές και αύξηση μισθού λειτουργούν με βάση την 

ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις της διοίκησης. 

Οι αποφάσεις συνήθως λαμβάνονται από την κορυφή της πυραμίδας. Τα 

άτομα, δηλαδή που είναι περισσότερο απομακρυσμένα από τον πελάτη λαμβάνουν 

αποφάσεις και τα υφιστάμενά τους άτομα αναμένεται να τις εκτελέσουν. 

Η υιοθέτηση των αρχών της εξυπηρέτησης του πελάτη απαιτεί έναν νέο 

προσανατολισμό του δημοσίου τομέα και μία ραγδαία αλλαγή στην κυρίαρχη 

κουλτούρα (Humphreys et al., 1999). Η ραγδαία αλλαγή ξεκινάει από τις ανάγκες και 

επιθυμίες του πελάτη. Τα στοιχεία που αποκτώνται μέσω των υπαλλήλων πρώτης 

γραμμής πρέπει να υποκινούν τη λήψη αποφάσεων σε έναν οργανισμό. Επιπλέον, οι 

αποφάσεις με βάση την εστίαση στον πελάτη λαμβάνονται από τους υπαλλήλους που 

βρίσκονται σε άμεση σχέση με τον πελάτη. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος των 

ομάδων στη βελτίωση των υπηρεσιών και συνεπώς στην ικανοποίηση του πελάτη και 

στην υπέρβαση των προσδοκιών του. Ρόλος της διοίκησης είναι να καθορίσει τους 

στόχους και εν συνεχεία να ενδυναμώσει τις ομάδες, ώστε να βελτιώνουν διαρκώς τις 

διαδικασίες (Koehler και Pankowski, 1996).  
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2.1.4 Κριτήρια ικανοποίησης και παράγοντες δυσαρέσκειας του 

πελάτη 
Οι άνθρωποι σήμερα προσδοκούν να αντιμετωπίζονται ως πελάτες – ακόμα και 

από το κράτος. Η νέα γενιά πολιτών έχει πολύ διαφορετικές προσδοκίες από εκείνες 

των πολιτών της βιομηχανικής εποχής. Έτσι, ενώ συχνά οι πολίτες αγνοούν το 

κράτος, θεωρώντας ότι είναι άσκοπο να ασχολείται κανείς με έναν μάταιο σκοπό, 

όταν έρχονται αντιμέτωποι με το δημόσιο τομέα αρνούνται να μείνουν παθητικοί 

θεατές. Απαιτούν προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις δικές τους ανάγκες 

και επιθυμίες (Osborne και Gaebler, 1992). Ο πελάτης, λοιπόν, σήμερα, επιζητά από 

τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα τα ίδια στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν την 

ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα.  

Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την αντίληψη του πελάτη όσον αφορά την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών βασισμένοι στους Parasuraman et al. (1985) 

είναι οι εξής: 

1. Συνέπεια: π.χ η διεκπεραίωση της υπηρεσίας στον καθορισμένο χρόνο. 

2. Ανταπόκριση: π.χ η προθυμία των υπαλλήλων να παρέχουν την υπηρεσία. 

3. Ικανότητα: π.χ υπάρχουν οι κατάλληλες ικανότητες, γνώσεις, δεξιότητες για 

τη διεκπεραίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας; 

4. Ευκολία πρόσβασης: π.χ είναι προσβάσιμος ο οργανισμός από όλους τους 

πελάτες του και υπάρχει ευκολία επικοινωνίας; 

5. Ευγένεια, σεβασμός και φιλικότητα στην επικοινωνία. 

6. Επικοινωνία: π.χ ενημέρωση του κοινού σε απλή κατανοητή γλώσσα όσον 

αφορά τις διαδικασίες, τις υπηρεσίες, τις εναλλακτικές επιλογές και το 

κόστος, καθώς και διαβεβαίωση για την άμεση επίλυση του προβλήματος. 

7. Φερεγγυότητα-Αξιοπιστία: π.χ η εμπιστοσύνη που έχει ο πελάτης στον 

οργανισμό, η αίσθηση ειλικρίνειας. 
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8. Ασφάλεια: π.χ η αίσθηση ότι τα αρχεία είναι ασφαλή. 

9. Κατανόηση / γνώση του πελάτη: π.χ η προσπάθεια κατανόησης των αναγκών 

των πελατών με την παροχή εξατομικευμένης εξυπηρέτησης. 

10. Υλική υπόσταση: π.χ οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, η εμφάνιση του 

προσωπικού. 

Οι παράγοντες που δυσαρεστούν τους πελάτες σύμφωνα με το Ζαβλάνο (2006) 

είναι οι εξής: 

i. Η ελλιπής και ελαττωματική πραγματοποίηση των διαδικασιών που μπορεί 

να οφείλεται στη γραφειοκρατία και στη μεγάλη χρονική καθυστέρηση, 

ii. Τα λάθη στα αποτελέσματα των διαδικασιών, 

iii. Η έλλειψη γνώσεων, δεξιοτήτων και η κακή συμπεριφορά των 

εργαζομένων, 

iv. Οι μεγάλες ουρές αναμονής για την εξυπηρέτησή τους που μπορεί να 

οφείλονται στον περιορισμένο αριθμό γραφείων εξυπηρέτησης και 

v. Οι πράξεις ή παραλείψεις του οργανισμού, που δρουν ενάντια στο πνεύμα 

της δίκαιης αντιμετώπισης. 

 

2.1.5 Εργαλεία επικοινωνίας με τον πελάτη 
Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι κατά τους Osborne και Gaebler 

(1992) να ακούσει κανείς τη φωνή του πελάτη: 

1. Έρευνες ικανοποίησης πελατών  

2. Παρακολούθηση πελατών: Παραδείγματα οργανισμών όπως π.χ η Fox Valley 

διεξήγαγε έρευνες ικανοποίησης πελατών έξι μήνες έως και ένα με δύο χρόνια 

μετά την παροχή της υπηρεσίας ώστε να δει αν η υπηρεσία απέδωσε τα 

επιθυμητά αποτελέσματα. 
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3. Έρευνες ικανοποίησης πολιτών. Πολλές πόλεις των Η.Π.Α διεξάγουν έρευνες 

ικανοποίησης των κατοίκων τους για να δουν τι ακριβώς τους αρέσει και τι 

όχι στην πόλη τους και στους κρατικούς οργανισμούς. 

4. Επαφή με τον πελάτη: σε αρκετές υπηρεσίες ανώτατα στελέχη αλλά και 

υπάλληλοι που δεν έχουν επαφή με το κοινό καλούνται να εργαστούν για 

λίγες μέρες έως ένα μήνα ως υπάλληλοι πρώτης γραμμής, να συνομιλήσουν 

με τους πελάτες καθώς και με τους συναδέλφους τους που εργάζονται στις 

θέσεις αυτές ακούγοντας τις ιδέες και προτάσεις τους. 

5. Αναφορές πελάτη: Ο υπάλληλος που παρείχε την υπηρεσία ενημερώνεται 

απευθείας για τις αντιδράσεις του πελάτη που εξυπηρέτησε (feedback).  

6. Επιτροπές πελατών: Χρησιμοποιούνται για να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με 

τις ανάγκες των πελατών και να ενημερώνονται για τη στάση τους ειδικά όσον 

αφορά νέες ιδέες. 

7. Ομάδες εστίασης: Σύνηθες φαινόμενο στη βιομηχανία αλλά και σε πολιτικές 

καμπάνιες, οι ομάδες εστίασης συγκεντρώνονται για να συζητήσουν για ένα 

προϊόν, μια υπηρεσία ή ένα θέμα που ενδιαφέρει.   

8. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Για παράδειγμα στην Καλιφόρνια οι πολίτες 

μπορούν να χρησιμοποιούν το Δημόσιο Ηλεκτρονικό Δίκτυο για να 

επικοινωνούν απευθείας με οποιοδήποτε τμήμα. Οι υπάλληλοι αναμένεται να 

απαντήσουν σε οποιοδήποτε αίτημα μέσα σε 24 ώρες. Οι πολίτες μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν είτε δικό τους ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε δημόσια 

τερματικά, που βρίσκονται διάσπαρτα μέσα στην πόλη. 

9. Δοκιμαστικό Μάρκετινγκ: Κρατικοί οργανισμοί που εστιάζουν στον πελάτη 

δοκιμάζουν νέες υπηρεσίες για να δουν αν έχουν απήχηση στο κοινό, πριν την 

εφαρμογή τους.  

Βλάχου Βαΐα, Μ56/04 26



10. Εκπαίδευση στην εξυπηρέτηση του πελάτη: Μέσα από εκπαίδευση οι 

υπάλληλοι μαθαίνουν να επιλύουν τα προβλήματα των πολιτών κατά τη 

διάρκεια μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας, αντί να τους παραπέμπουν από 

γραφείο σε γραφείο. 

11. Συστήματα για τον εντοπισμό παραπόνων: Πολλές πόλεις έχουν συστήματα 

που εντοπίζουν τις απαντήσεις σε αιτήματα και παράπονα των πολιτών, στην 

προσπάθειά τους να βελτιώσουν το χρόνο ανταπόκρισης. Με το 

μηχανογραφικό σύστημα του Phoenix των ΗΠΑ, τα μέλη του δημοτικού 

συμβουλίου μπορούν να δουν αν οι πολίτες στην περιφέρειά τους λαμβάνουν 

τις απαντήσεις που χρειάζονται από τα αρμόδια τμήματα. 

12. Γραμμή βοήθειας (hotline): Για παράδειγμα ο κυβερνήτης του Maryland των 

ΗΠΑ, έστησε μία γραμμή hotline, ώστε οι πολίτες να καταγγέλλουν 

περιπτώσεις κακής εξυπηρέτησης  

13. Προτάσεις πελατών: Είτε σε έρευνες ικανοποίησης πελατών, είτε σε έντυπα 

ευρείας χρήσης του κρατικού οργανισμού χρησιμοποιούνται ερωτήσεις 

ανοικτές, όπου οι πελάτες μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις και ιδέες.  

14. Επίτροπος ελέγχου της δημόσιας διοίκησης (ombudsman): Συχνά ένα άτομο 

τοποθετείται ως ελεγκτής της δημόσιας διοίκησης, είναι δηλαδή εκείνο το 

άτομο, με το οποίο ο πολίτης επικοινωνεί και το οποίο θα συνεργαστεί με το 

αρμόδιο τμήμα για να λυθεί όποιο πρόβλημα έχει προκύψει.  
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2.2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
Η ενότητα αυτή πραγματεύεται το ρόλο των ανθρωπίνων πόρων στη ΔΟΠ. 

Εστιάζει στη σημασία της συμμετοχής και ενδυνάμωσης των εργαζομένων, καθώς 

επίσης και στο ρόλο των ομάδων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με σκοπό 

την εύρυθμη λειτουργία ενός οργανισμού. 

 

2.2.1 Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στη ΔΟΠ 
Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ) είναι η σημαντικότερη πτυχή του 

μάνατζμεντ σε έναν προσανατολισμένο στην ποιότητα οργανισμό. Για το λόγο αυτό, 

οι μάνατζερ ΔΑΠ έχουν μεγαλύτερη εξουσία εκεί παρά στους παραδοσιακούς 

οργανισμούς (James, 1998).  Στον πίνακα 3 φαίνονται οι διαφορές μεταξύ της 

παραδοσιακής και της προσανατολισμένης στην ποιότητα προσέγγισης όσον αφορά 

τη ΔΑΠ, όπως τις εξέθεσε ο O´ Dell (1986), όπως αναφέρεται στον James (1998). 
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Πίνακας 3: Σύγκριση του προσανατολισμού στην ποιότητα 

Κριτήρια Ποιοτικά 

προσανατολισμένη ΔΑΠ 

Παραδοσιακή ΔΑΠ 

Φιλοσοφία Ομαδική εργασία, κοινή 

κατανόηση και δέσμευση 

Ατομικός προσανατολισμός – 

ανταμοιβή για ατομική εργασία 

Στόχοι ποιότητας Προσανατολισμός στη ΔΟΠ σε 

κάθε τομέα και επίπεδο της 

δραστηριότητας του 

οργανισμού 

Προσανατολισμός στον έλεγχο 

της παραγωγής 

Συμμετοχή εργαζομένων Μεγάλη – κουλτούρα 

προσανατολισμένη στους 

ανθρώπους 

Μικρή – κουλτούρα  

προσανατολισμένη στο 

σύστημα 

Εκπαίδευση και επιμόρφωση Προσανατολισμός σε 

πολλαπλές δραστηριότητες 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για 

συγκεκριμένες θέσεις εργασίας 

Δομή ανταμοιβών Την κυριότητα και διαχείριση 

έχουν επίσημα από κοινού τα 

στελέχη και οι εργαζόμενοι 

Την κυριότητα και διαχείριση 

έχουν τα στελέχη 

Διαρθρωτικός προσανατολισμός Αποκέντρωση Συγκεντρωτισμός 

 

Πηγή: James, 1998 

 

2.2.2 Η συμμετοχή των εργαζομένων  
Ιδιαίτερα σημαντική στη ΔΟΠ είναι η έννοια της συμμετοχής και της 

ενδυνάμωσης των εργαζομένων (empowerment). Σε οργανισμούς που λειτουργούν με 

τον παραδοσιακό τρόπο εξουσία δίνεται στους manager, ώστε να ενεργούν για 

λογαριασμό των προϊσταμένων τους για τη διεκπεραίωση μιας εργασίας. Σε έναν 

οργανισμό προσανατολισμένο στην ποιότητα, η εξουσία δεν αποτελεί έννοια που 

ταυτίζεται απλά και μόνο με τους διοικούντες. Αντιθέτως, εξουσία δίνεται σε όλους 
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τους εργαζόμενους, ώστε να βελτιώνουν τις διαδικασίες καθώς και τον τρόπο με τον 

οποίο εργάζονται (Koehler και Pankowski, 1996). 

Ένας οργανισμός δεν μπορεί απλά να ισχυριστεί ότι οι εργαζόμενοί του είναι 

ενδυναμωμένοι. Αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά μέσα από την αλλαγή κουλτούρας 

(Burdette Dean και Helms, 1996). Οι άνθρωποι, μεμονωμένα και συλλογικά 

αποτελούν το «κλειδί» στην επιτυχημένη αλλαγή (Coram και Burnes, 2001). Η 

συμμετοχή απαιτεί τη θέληση από την πλευρά των manager να μοιραστούν τη λήψη 

αποφάσεων με εργαζόμενους σε κατώτερες θέσεις και τη συγκατάθεση, από την 

πλευρά των εργαζομένων, να μοιραστούν την ευθύνη για τις αποφάσεις αυτές 

(Bartkus, 1997). Είναι γεγονός, ότι η μεγαλύτερη πρόκληση σε έναν οργανισμό είναι 

να αποδεχθούν πραγματικά οι manager τα οφέλη της ενδυνάμωσης και να τα 

εφαρμόσουν. Για το λόγο αυτό η αρχική αντίδρασή τους είναι συνήθως η απόρριψη. 

Πολλοί manager, μάλιστα, πιστεύουν ότι η εξουσία στα χέρια των εργαζομένων όσον 

αφορά τις διαδικασίες, δεν αποτελεί μόνο παράλογη ενέργεια αλλά θα επηρέαζε 

αρνητικά και τα αποτελέσματα του οργανισμού. (Koehler και Pankowski, 1996).  

Μεταξύ των πιο ένθερμων υποστηρικτών της συμμετοχικότητας είναι ο Walton 

(1985). Υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι αντιδρούν καλύτερα όταν έχουν διευρυμένες 

ευθύνες, όταν ενθαρρύνονται να συνεισφέρουν και δεν ελέγχονται αυστηρά από τη 

διοίκηση. Η συμμετοχή μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες λύσεις. Μέσω της άμεσης 

συμμετοχής οι εργαζόμενοι δουλεύουν και περισσότερο και πιο έξυπνα (Ichniowski 

et al., 1996). 

Οι εργαζόμενοι ενδυναμώνονται, ώστε να χρησιμοποιούν το πνεύμα τους και τις 

δεξιότητές τους για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του οργανισμού. Όταν, 

λοιπόν, λειτουργεί η έννοια της ενδυνάμωσης, οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι, η γνώση 

και η πείρα τους εκτιμάται, μπορούν να επιλύσουν προβλήματα με διαθέσιμα ακριβή 
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και αξιόπιστα στοιχεία, μπορούν να βελτιώσουν μια διαδικασία και λαμβάνουν 

ποιοτική εκπαίδευση όχι μόνο για συγκεκριμένες εργασίες που πρέπει να 

διεκπεραιωθούν αλλά για τη βελτίωση της ποιότητας και την επαγγελματική τους 

εξέλιξη. Ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του να «το κάνει σωστά την πρώτη 

φορά», ο καθένας ενθαρρύνεται να αμφισβητεί τον τρόπο εργασίας, ο καθένας 

αποκτά τη νοοτροπία ότι η συνεχής βελτίωση αποτελεί μέρος της καθημερινής του 

ρουτίνας, ο καθένας αντιμετωπίζεται με σεβασμό, εμπιστοσύνη και αναγνωρίζεται ως 

ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο και τέλος ο καθένας μπορεί να ανατρέψει τα 

εμπόδια που τον  αποτρέπουν από το να κάνει τη δουλειά σωστά την πρώτη φορά 

(Koehler και Pankowski, 1996). 

Σύμφωνα με τον Duncan (1992) στην προσπάθεια μεταρρύθμισης στο δημόσιο 

τομέα τίθεται θέμα ενδυνάμωσης του προσωπικού «πρώτης γραμμής», ως τμήμα της 

στροφής σε μια κουλτούρα βασισμένης στην εμπιστοσύνη, στην ευθύτητα, στην 

ενθάρρυνση και στην υποστήριξη. Οι Backoff et al. (1993), τονίζουν ότι η στροφή 

από το παραδοσιακό μοντέλο του αυστηρού κεντρικού ελέγχου, του διαχωρισμού των 

λειτουργιών και της διάχυσης των ευθυνών, προς ένα μοντέλο βασισμένο σε 

στρατηγικούς στόχους, στην αποκέντρωση, σε συστήματα αποτελεσματικής 

διοίκησης, με μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών και εξασφάλιση της ποιότητας όσον 

αφορά στην εξυπηρέτηση του πελάτη, παρουσιάζει μια σειρά σημαντικών 

προκλήσεων σε αυτούς που κατέχουν διοικητικές θέσεις στο δημόσιο τομέα (Backoff 

et al., 1993). 
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2.2.3 Ο ρόλος των ομάδων στη ΔΟΠ 
Όπου οι οργανισμοί χαρακτηρίζονται από συμμετοχικές διαδικασίες υπάρχει 

ομαδική εργασία. Όταν οι οργανισμοί δίνουν εξουσία στα χέρια των εργαζομένων, 

σύντομα ανακαλύπτουν ότι η επίλυση σοβαρών προβλημάτων ή λήψη αποφάσεων 

προϋποθέτει τη συνεργασία των εργαζομένων σε ομάδες (Osborne και Gaebler, 

1992). Οι Osborne και Gaebler (1992) αναφέρουν μία σειρά πλεονεκτημάτων που 

παρουσιάζουν οι οργανισμοί που εφαρμόζουν την ομαδική εργασία. Εκτός από την 

ικανότητά τους να καινοτομούν, να φέρουν εις πέρας το έργο που τους ανατίθεται, να 

εγκλιματίζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα σε καινούργιες συνθήκες, οι 

οργανισμοί αυτοί παρουσιάζουν τα παρακάτω θετικά χαρακτηριστικά - δυνάμεις: 

 Οι διατμηματικές ομάδες φέρνουν διαφορετικές απόψεις σε προβλήματα ή 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται, μέσω της ανάλυσής τους από τη σκοπιά 

διαφορετικών τμημάτων του οργανισμού. Ενώ τα άτομα ενός τμήματος 

βλέπουν μονοδιάστατα το πρόβλημα, οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να 

κατανοήσουν ένα πρόβλημα στην ολότητά του. 

 Τα μέλη των ομάδων που έρχονται σε επαφή με ποικίλες απόψεις αρχίζουν να 

σκέφτονται πιο ολοκληρωμένα, λαμβάνοντας υπόψη και στοιχεία άλλων 

τμημάτων και επομένως έχουν τη δυνατότητα να σκεφτούν και άλλους 

τρόπους πραγματοποίησης των στόχων του τμήματός τους.  

 Ευνοείται η συνεργασία μεταξύ τμημάτων 

 Οι ομάδες χτίζουν ισχυρά δίκτυα συνεργασίας, καθώς γνωρίζονται μεταξύ 

τους οι εργαζόμενοι των διαφόρων τμημάτων. Ιδέες και πληροφορίες 

μεταδίδονται γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά μέσα στον οργανισμό, με 

αποτέλεσμα την επίτευξη λύσεων, τις οποίες μόνο ένα ανεπίσημο δίκτυο 

συμμάχων θα μπορούσε να προωθήσει.  
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Ο Brunetti (1993) προσθέτει ότι οι ομάδες και η ομαδική δραστηριότητα 

αποτελεί απαραίτητο συστατικό ή διαδικασία στην εφαρμογή της ΔΟΠ. Παρατηρεί 

ότι, πριν επιχειρήσει η διοίκηση να εφαρμόσει την ομαδική δραστηριότητα θα πρέπει 

να κατανοήσει το λόγο ύπαρξης και τα είδη των διαφόρων ομάδων (π.χ ομάδες έργου, 

διατμηματικές ομάδες, λειτουργικές ομάδες κλπ). Η διοίκηση θα πρέπει να 

ενθαρρύνει το ομαδικό πνεύμα. Θα πρέπει να αναπτύξει ένα περιβάλλον εργασίας, 

όπου οι ομάδες μπορούν να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν, όπου οι λύσεις 

βελτίωσης αναγνωρίζονται και εφαρμόζονται.  

Σύμφωνα με τον Brunetti (1993) οι ομάδες έχουν ανάγκη από δομές στήριξης 

για να επιβιώσουν. Η πιο σημαντική δομή στήριξης που πρέπει να υιοθετήσει η 

διοίκηση είναι η εκπαίδευση και τα προγράμματα κατάρτισης. Χωρίς την κατάλληλη 

εκπαίδευση στη χρήση των εργαλείων ποιότητας και τις απαραίτητες δεξιότητες για 

να εργαστεί κανείς αποτελεσματικά σε ένα ομαδικό περιβάλλον, η ομαδική 

δραστηριότητα δεν μπορεί να είναι παραγωγική.  

Μία άλλη σημαντική δομή είναι η διαδικασία αξιολόγησης (review process). 

Μία συστηματική μέθοδος ανασκόπησης- αξιολόγησης πρέπει να καθιερωθεί για να 

ελέγχει την πρόοδο της ομάδας, να ελέγχει ότι διεξάγεται ανάλυση αιτίου-αιτιατού, 

να κατευθύνει, να εγκρίνει προτεινόμενες λύσεις και να παρέχει τα μέσα για τη 

συνέχιση της ενδυνάμωσης της εκπαίδευσης. Είναι σημαντικό η διοίκηση να ελέγχει 

την ομάδα σε κάθε βήμα της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων, ώστε να 

εκμηδενίζεται η περίπτωση σφαλμάτων που αποθαρρύνουν τόσο την ομάδα, όσο και 

τη διοίκηση στην προσπάθεια βελτιώσεων. 

Ένα σύστημα ανταμοιβής- αναγνώρισης των προσπαθειών είναι πολύ 

σημαντικό. Εύσημα θα πρέπει να δίνονται όπου χρειάζεται. Η πιο σημαντική 

αναγνώριση για τους εργαζόμενους είναι να εφαρμόζει η διοίκηση την προτεινόμενη 
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από την ομάδα λύση αν αυτή επιλύει το πρόβλημα. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι 

αναγνώρισης όπως να αναφέρεται το όνομα της ομάδας στα εγχειρίδια που 

περιγράφουν τις διαδικασίες ή οι καλύτερες ομάδες να λαμβάνουν μέρος σε ειδικά 

συνέδρια κλπ.  

Ένας άλλος μηχανισμός υποστήριξης είναι τα συστήματα εντοπισμού (trucking 

systems). Αυτά θα μπορούσαν για παράδειγμα να βοηθήσουν την ομάδα να εντοπίσει 

λύσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί ή ομάδες σε άλλα τμήματα που έχουν εργαστεί 

πάνω στο ίδιο πρόβλημα. Τα συστήματα αυτά εφαρμόζονται για να διευκολύνουν και 

να κάνουν περισσότερο αποτελεσματική την εργασία των ομάδων και δεν θα πρέπει 

να ενισχύουν τη γραφειοκρατία ως αποτέλεσμα της απαίτησης της διοίκησης. 

 

2.2.4 Η εκπαίδευση 
Ο ρόλος της κατάρτισης, ανάπτυξης και εκπαίδευσης σύμφωνα με τον Atkinson 

(1990) είναι πιθανόν το πιο κρίσιμο στοιχείο για την αποτελεσματική εφαρμογή της 

ΔΟΠ. Επιμορφωτικά εργαστήρια (workshops) πρέπει να σχεδιάζονται, ώστε να 

κεντρίσουν το ενδιαφέρον και να παρέχουν στους συμμετέχοντες την απαραίτητη 

γνώση για τη σωστή εφαρμογή της ΔΟΠ. Ο Atkinson (1990) παρατηρεί, ότι παρά το 

σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης, λίγες είναι οι επιχειρήσεις που δίνουν αξία σε 

αυτήν. Μάλιστα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, τα προγράμματα εκπαίδευσης/ 

κατάρτισης αποτελούν το πρώτο θύμα των περικοπών. Οι επιχειρήσεις εκείνες όμως, 

που είναι αφοσιωμένες στην εκπαίδευση, εκτός του γεγονότος ότι επενδύουν σε έναν 

από τους σημαντικότερους τομείς, υπόκεινται σε μία πιο ομαλή μετάβαση στο 

περιβάλλον της ΔΟΠ. Παρόμοια άποψη εκφράζει και ο Burnes, (2002), ο οποίος 

διατείνεται ότι μόνο μέσα από τη διαδικασία της μάθησης μπορούν οι άνθρωποι να 

συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για αλλαγή και να την δεχθούν. 
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Οι Koehler και Pankowski (1996) προσθέτουν ότι μία από τις πιο σημαντικές 

διαφορές ενός οργανισμού που λειτουργεί σε περιβάλλον ΔΟΠ, σε σχέση με τον 

παραδοσιακό τρόπο διοίκησης είναι η στροφή από την εκπαίδευση των λίγων 

προνομιούχων στην εκπαίδευση όλων των εργαζομένων. Στην παραδοσιακή 

οργάνωση η εκπαίδευση είναι σχεδιασμένη βασικά για τους διοικούντες, καθώς σε 

αυτούς ανήκει το προνόμιο της σκέψης και της λήψης αποφάσεων, ενώ οι 

εργαζόμενοι αποτελούν απλά εκτελεστικά όργανα. Τα επιμορφωτικά προγράμματα 

στα οποία λαμβάνουν μέρος οι εργαζόμενοι είναι για τη βελτίωση των δεξιοτήτων σε 

συγκεκριμένες δραστηριότητες. Στη ΔΟΠ δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους 

εργαζόμενους να αποκτήσουν δεξιότητες που δεν αφορούν μόνο το αντικείμενο 

εργασίας τους, αλλά τους επιτρέπουν να βελτιώσουν κάθε διαδικασία που τους 

ανατίθεται. 

Όλοι οι εργαζόμενοι σε έναν οργανισμό που λειτουργεί σε περιβάλλον ΔΟΠ 

αναμένεται να αναπτύξουν τις παρακάτω βασικές δεξιότητες: 

1. να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις προσδοκίες και την ικανοποίηση 

των πελατών 

2. να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της ΔΟΠ για διαγνωστικούς λόγους και λήψη 

αποφάσεων 

3. να χρησιμοποιούν μεθοδολογίες βελτίωσης των διαδικασιών 

4. να εργάζονται αποδοτικά και αποτελεσματικά στα πλαίσια ομάδων 

5. να επικοινωνούν αποτελεσματικά τόσο μέσα σε μικρές όσο και σε 

μεγαλύτερες ομάδες 

Μία πολύ σημαντική δεξιότητα των υπαλλήλων στις υπηρεσίες, ιδιαίτερα του 

δημοσίου τομέα, είναι η σωστή συμπεριφορά απέναντι στους πελάτες- πολίτες. Οι 

Koehler και Pankowski (1996) τονίζουν ότι συχνά οι δημόσιοι οργανισμοί ξοδεύουν 
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πολλά χρήματα προσλαμβάνοντας εξωτερικούς συμβούλους για να εκπαιδεύσουν 

τους εργαζόμενους σε θέματα συμπεριφοράς. Εντούτοις, σε ένα σύστημα ΔΟΠ, που 

ενδυναμώνει τους εργαζόμενους δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Σε ένα περιβάλλον ΔΟΠ 

οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται αυτόματα για τη συμπεριφορά τους. Οι άνθρωποι δεν 

θα πρέπει να εκπαιδεύονται για να συμπεριφέρονται σαν να ενδιαφέρονται, αλλά θα 

πρέπει να αναπτυχθεί ένα σύστημα που επιτρέπει στους εργαζομένους να 

ενδιαφέρονται ουσιαστικά. Συνεπώς θα πρέπει να ενδυναμώνονται οι ομάδες έτσι 

ώστε να σχεδιάζουν τα δικά τους προγράμματα εκπαίδευσης. Η βελτίωση της 

συμπεριφοράς των υπαλλήλων «πρώτης γραμμής» θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα της 

διαπίστωσης της ομάδας ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο και εν συνεχεία να δίνεται 

η δυνατότητα στην ομάδα να σχεδιάσει το είδος της εκπαίδευσης που χρειάζεται.  

 

2.3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Οι διαδικασίες αποτελούν το «νευρικό σύστημα κάθε οργανισμού» (Clarke, 

1994) Θεμελιώδης αρχή για τη ΔΟΠ είναι η αντιμετώπιση κάθε εργασίας ως 

διαδικασία. Έτσι, η διαχείριση έργου υπό την ΔΟΠ μετατρέπεται σε ανάγκη για 

προσδιορισμό της διαδικασίας, για έλεγχο της απόδοσης και πρόβλεψη των 

απαιτούμενων εισροών και επιθυμητών εκροών. Στόχος σε έναν οργανισμό που 

λειτουργεί σε περιβάλλον ΔΟΠ είναι να μεγιστοποιήσει τον αριθμό των διαδικασιών 

που βελτιώνονται (Morgan και Murgatroyd, 1994). Η φιλοσοφία της ΔΟΠ απέναντι 

στις διαδικασίες σύμφωνα με τους Morgan και Murgatroyd (1994) χαρακτηρίζεται 

από τα παρακάτω: 

1. Καμία διαδικασία χωρίς συλλογή δεδομένων 

2. Κανένα δεδομένο χωρίς ανάλυση 

3. Καμία ανάλυση χωρίς απόφαση.  
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Επιπλέον, σύμφωνα με τον Ζαβλάνο (2000) η τυποποίηση των διαδικασιών παρέχει 

καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες για τους πελάτες, ενώ κάθε οργανισμός πρέπει να 

εξασφαλίσει ότι έχει διαδικασίες που 

• Εξαλείφουν τα σφάλματα 

• Μειώνουν τις καθυστερήσεις 

• Μεγιστοποιούν τη χρήση των παγίων 

• Είναι προσανατολισμένες στους πελάτες 

• Προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών και 

• Προωθούν την κατανόηση της λειτουργίας του οργανισμού 

Η μέτρηση είναι το κλειδί για τη 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 βελτιώσω (Ζαβλάνος, 2000). Ωστόσο, 

για να έχει νόημα η μέτρηση, πρέπει να είναι έγκυρη, αξιόπιστη, λειτουργική και 

νομιμοποιημένη. Η μέτρηση είναι κάτι περισσότερο από εφεύρεση τεχνικά σωστών 

μέτρων, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και μεταβίβαση πληροφοριών. Θα 

πρέπει να ικανοποιούνται τρία κριτήρια (Politt και Bouckaert, 1995): 

 Εγκυρότητα και αξιοπιστία: μία έγκυρη μέτρηση ποιότητας είναι πειστική και 

αδιάσειστη και φανερώνει αυτό το οποίο διατείνεται ότι φανερώνει. Μια 

αξιόπιστη μέτρηση χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και είναι 

επαναλαμβανόμενη στον τόπο και στον χρόνο, καθώς επίσης ακριβής και 

περιεκτική. 

 Λειτουργικότητα: Η μέτρηση πρέπει να στηρίζει το σκοπό του οργανισμού. 

Δυσλειτουργικές μετρήσεις μπορεί να είναι έγκυρες και αξιόπιστες, αλλά να 

θέτουν σε κίνδυνο ή να αναστέλλουν την επίτευξη των στόχων του 

οργανισμού. 
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 Νομιμοποίηση και αίσθημα ιδιοκτησίας: Αυτοί που χρησιμοποιούν το 

σύστημα θα πρέπει να το εμπιστεύονται και να το κάνουν «κτήμα» τους. 

Διαφορετικά, όσο αξιόπιστο και λειτουργικό και αν είναι, δεν θα μπορέσει να 

λειτουργήσει. Η κοινή συμμετοχή των πολιτών, των επαγγελματιών και των 

δημοσίων υπαλλήλων στην ανάπτυξη ενός συστήματος μέτρησης της 

ποιότητας αυξάνει τις πιθανότητες η μέτρηση να είναι αποτελεσματική. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η μέτρηση της απόδοσης ενός οργανισμού είναι 

απαραίτητο καθήκον της διοίκησης. Ο Ζαβλάνος (2000) αναφέρει διάφορες μεθόδους 

μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσής δίνοντας έμφαση στη τεχνική της 

συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) κατά την οποία συγκρίνουμε την απόδοση 

του δικού μας οργανισμού με την απόδοση άλλου οργανισμού που θεωρείται ο 

καλύτερος στην κατηγορία του, καθώς επίσης και στο μοντέλο της αυτοαξιολόγησης 

της απόδοσης του οργανισμού από τους εργαζόμενους, που βασίζεται στα κριτήρια 

του ευρωπαϊκού βραβείου ποιότητας EFQM (European Foundation for Quality 

Management) και του αμερικανικού βραβείου του Malcolm Baldrige. 

Στο δημόσιο τομέα σύμφωνα με τον Johnsen (2002) η μέτρηση της απόδοσης 

χρησιμοποιείται για δεκαετίες. Οι Moriarty και Kennedy (2002) υποστηρίζουν ότι 

επειδή οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν χωρίς ανταγωνισμό, η εφαρμογή της 

μέτρησης της απόδοσης συχνά χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο για τις πιέσεις της 

αγοράς. O Giannakis (2002) προσθέτει ότι η διαχείριση και μέτρηση της απόδοσης 

αποτέλεσε βασικό κίνητρο για τη μεταρρύθμιση στο δημόσιο τομέα τα τελευταία 

χρόνια. Επιπλέον, η Greiling (2005) τονίζει ότι η μέτρηση της απόδοσης μπορεί να 

παρέχει δεδομένα για την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών του δημοσίου τομέα και επομένως αντιμετωπίζεται ως εργαλείο για τη 

βελτίωση του δημοσίου προϋπολογισμού, την προώθηση ενός καλύτερου συστήματος 
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αναφοράς (reporting system) και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. 

Ωστόσο, οποιαδήποτε  μέτρηση της απόδοσης στο δημόσιο τομέα θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις κοινωνικές απαιτήσεις, καθώς στους δημόσιους οργανισμούς, 

που χρηματοδοτούνται από φορολογούμενους, η επιτυχία προσδιορίζεται από την 

ικανοποίηση των κοινωνικών στόχων μέσω βελτιώσεων που επέρχονται στο 

«κοινωνικό καλό» όσο και στη χρηματοοικονομική διοίκηση (Wynn-Williams, 

2005).  

Εντούτοις, υπάρχουν κάποιοι που αντιμετωπίζουν τη μέτρηση της απόδοσης με 

σκεπτικισμό. Ο Meyer (2002) θεωρεί ότι η μέτρηση της απόδοσης σπάνια 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες. Τονίζει ότι οι οργανισμοί συνήθως κατακλύζονται 

από δείκτες, με αποτέλεσμα οι μετρήσεις κάποιες φορές να χάνουν τη δυνατότητα να 

διακρίνουν μεταξύ καλής και κακής απόδοσης από τη στιγμή που θα τεθούν σε 

εφαρμογή. Σύμφωνα με τους Kouzmin et al. (1999) η ανάπτυξη δεικτών απόδοσης 

στο δημόσιο τομέα παραμένει ιδιαίτερα δύσκολο ζήτημα, καθώς η κερδοφορία δεν 

αποτελεί πρωταρχικό στόχο ενός δημοσίου οργανισμού, ενώ παράλληλα οι 

οργανισμοί του δημοσίου τομέα υπόκεινται σε διαφορετικές κοινωνικές και δημόσιες 

πιέσεις. Οι Radnor και MacGuire (2004) αναλύοντας την περίπτωση δύο δημοσίων 

οργανισμών καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η μέτρηση της απόδοσης στο δημόσιο 

σήμερα αποτελεί περισσότερο φαντασία από ότι πραγματικότητα. Το σύστημα είναι 

περισσότερο διαγνωστικό και δεν επιτρέπει βελτιώσεις, οι στόχοι δεν λαμβάνονται 

υπόψη και δεν αξιολογούνται σωστά. 

Παρά την αρνητική κριτική, ο Hernandez (2002) αναφέρει ότι η μέτρηση της 

απόδοσης μπορεί να γίνει εργαλείο για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών μέσα από την ανάλυση των δεδομένων. Για να επιτευχθεί αυτό στο 

δημόσιο τομέα θα πρέπει να γίνει κατανοητή η σχέση μεταξύ στρατηγικής, 
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ανθρώπινου δυναμικού, δομής του οργανισμού και συστημάτων απόδοσης. Μία άλλη 

πρόταση για να ξεπεραστούν τα προβλήματα της μέτρησης της απόδοσης στο 

δημόσιο τομέα υποστηρίζεται από τον Wynn-Williams (2005) και αφορά τον ρόλο 

των δεικτών ανταγωνιστικότητας (benchmarking) ως το πλέον κατάλληλο εργαλείο 

για την περίπτωση. 

Ο James (1998) θεωρεί ότι σημαντικό στη ΔΟΠ είναι το στοιχείο του ελέγχου, 

δηλαδή της διαδικασίας που εξασφαλίζει ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι, μέσω της 

συλλογής και της αξιολόγησης πληροφοριών που προκύπτουν από την ίδια τη 

διαδικασία εκτέλεσης. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την επιλογή του αντικειμένου του 

ελέγχου, την ανάπτυξη χαρακτηριστικών και τεχνικών των μετρήσεων, τη μέτρηση, 

την αξιολόγηση και ως αποτέλεσμα την ανάληψη της απαραίτητης δράσης.  

Τα εργαλεία του μάνατζμεντ ποιότητας προσφέρουν σε άτομα και ομάδες ένα 

μέσο για την υλοποίηση διαδικασιών ελέγχου ποιότητας, παρακολούθηση αυτών των 

διαδικασιών και επίλυση όσων προβλημάτων ενδεχομένως αναδειχθούν. Τα επτά 

παλαιά και τα επτά νέα εργαλεία αποτελούν ένα εντυπωσιακό οπλοστάσιο για τον 

έλεγχο της ποιότητας. Εφαρμόζονται εξίσου σε διεργασίες της μεταποίησης και δε 

διαδικασίες του τομέα των υπηρεσιών. Ορισμένα από τα εργαλεία αυτά είναι 

απλούστατα στη λειτουργία τους, δεν παύουν όμως να προσφέρουν πολύτιμα 

δεδομένα για την πραγματοποίηση αποφάσεων σχετικά με την ποιότητα. Αποτέλεσμα 

της χρήσης τους είναι μία βάση για τη βελτίωση της ποιότητας διαδικασιών. 

Τα επτά παλαιά εργαλεία είναι: διαγράμματα ροής, φύλλα ελέγχου, 

ιστογράμματα, διαγράμματα αιτίας και αποτελέσματος, διαγράμματα Pareto, 

διαγράμματα διασποράς και διαγράμματα ελέγχου. Πιο σύνθετα, πιο λειτουργικά από 

την άποψη των αρχών της μελέτης, αλλά λιγότερο δημοφιλή είναι τα επτά νέα 

εργαλεία: διαγράμματα συνάφειας (affinity diagrams), διαγράμματα 
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αλληλοσυσχέτισης (interrelationship diagrams), διαγράμματα δένδρου (tree 

diagrams), διαγράμματα μήτρας, ανάλυση δεδομένων μήτρας, διαγράμματα βελών 

και διαγράμματα προγραμματισμού απόφασης διεργασίας. 

 

2.4 ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
Η κουλτούρα της ΔΟΠ ελαχιστοποιεί τον έλεγχο αυτών που βρίσκονται σε 

ηγετικές θέσεις και μεγιστοποιεί τη δύναμη των εργαζομένων που είναι πιο κοντά 

στον πελάτη. Η ανεστραμμένη πυραμίδα ελέγχου (βλ. σχήμα1), που αφορά τη ΔΟΠ, 

δείχνει ότι οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής είναι πιο κοντά στους πελάτες, καθώς 

μόνο αυτοί μπορούν να βελτιώσουν τις διαδικασίες που με τη σειρά τους θα 

βελτιώσουν την ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Το μοντέλο αυτό 

υποστηρίζει την ιδέα της ελάχιστης ιεραρχίας (minimum hierarchy), της 

δημοκρατικότητας, της ενδυνάμωσης, της ομαδικής εργασίας και της αποκέντρωσης 

των ευθυνών (Morgan και Murgatroyd, 1994).  

Το γεγονός αυτό, εντούτοις, δεν υποβαθμίζει σε καμία περίπτωση το ρόλο της 

ηγεσίας. Αντιθέτως, οι πρωτοβουλίες διοίκησης της ποιότητας έχουν μεγαλύτερες 

απαιτήσεις από τους manager (Redman et al., 1995), οι οποίοι πρέπει να δρουν ως 

πρότυπα για την ποιότητα. (Bank, 2000). Οι Koehler και Pankowski (1996), μάλιστα, 

υποστηρίζουν ότι η θέση του ηγέτη σε ένα περιβάλλον ΔΟΠ είναι ιδιαίτερα 

απαιτητική και ο βαθμός δυσκολίας της δεν μπορεί εύκολα να συγκριθεί με άλλες 

θέσεις. Παρόμοια άποψη εκφράζουν και οι Redman et al. (1995) που υποστηρίζουν 

ότι η ΔΟΠ κάνει την εργασία των manager πιο απαιτητική, ενώ ασκείται έντονη 

πίεση, ιδιαίτερα στους manager του δημοσίου τομέα, καθώς οι αποφάσεις τους 

υπόκεινται σε αυστηρότερο έλεγχο και τίθενται υπό αμφισβήτηση. 
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Σύμφωνα με τους Koehler και Pankowski (1996) ένας ηγέτης ποιότητας δεν έχει 

ως στόχο του τον έλεγχο των ατόμων, αλλά τον έλεγχο των διαδικασιών που 

κατέχουν αυτοί. Στόχος του είναι να αναπτυχθεί μία κουλτούρα ΔΟΠ, που βασίζεται 

στον πελάτη (customer driven), και όπου η εστίαση είναι στη βελτίωση των 

διαδικασιών μέσω της ομαδικής εργασίας, της συλλογής και μέτρησης των 

δεδομένων, έτσι ώστε το σύστημα να επιτρέπει στον κάθε εργαζόμενο να κάνει τη 

δουλειά του σωστά από την πρώτη φορά (do the right thing the first time). Η ΔΟΠ 

απαιτεί έναν ηγέτη που είναι στην πρώτη γραμμή, συμμετέχει, ενώ παράλληλα είναι 

υποστηρικτικός, φιλικός και ενθαρρυντικός. Πιστεύει στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση και είναι εκπαιδευμένος να συμβουλεύει και να ακούει τους υφισταμένους 

του. Παίρνει, τέλος, αποφάσεις έγκαιρα και δεν φοβάται να δοκιμάσει προτάσεις και 

ιδέες άλλων.  

Είναι λοιπόν εμφανής ο σημαντικότατος ρόλος της ηγεσίας σε ένα περιβάλλον 

ΔΟΠ. Μάλιστα, ένας από τους βασικότερους παράγοντες για την υιοθέτηση της ΔΟΠ 

(Powell, 1995) είναι η πλήρης αφοσίωση και υποστήριξη της διοίκησης απέναντι στο 

πρόγραμμα ποιότητας. Χωρίς αυτή δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ούτε το πιο 

προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα (Atkinson, 1990). Οι Lagrosen και Lagrosen 

(2003) συμπεριλαμβάνουν την αφοσίωση της ηγεσίας ως μία από τις έξι βασικές 

αξίες της ΔΟΠ, ενώ οι Dewhurst et al. (1999) την τοποθετούν ως μία από τις 10 

διαστάσεις της ποιότητας. Παρόμοια άποψη εκφράζουν και οι Morgan και 

Murgatroyd, προσθέτοντας ότι η αφοσίωση της ηγεσίας δεν είναι απλά απαραίτητη 

για τη μετάβαση σε μία κουλτούρα που βασίζεται στη συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας, αλλά η απουσία της αποτελεί και πρωταρχικό αίτιο αποτυχίας των 

προγραμμάτων της ΔΟΠ. Εάν δηλαδή, (Jenkins et al., 1995) δεν υπάρχει αφοσίωση 
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όλων των επιπέδων της διοίκησης στην εφαρμογή της ΔΟΠ, τότε μπορεί η ΔΟΠ να 

έχει την ίδια μοίρα με τους κύκλους ποιότητας. 

Βλάχου Βαΐα, Μ56/04 43



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: CASE STUDIES 

3.1  Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΟΠ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ FIJI (HOUSING AUTHORITY IN 

FIJI) 
Οι Sharma και Hoque (2002) περιγράφουν την εφαρμογή της ΔΟΠ στον 

οργανισμό εργατικής κατοικίας του Fiji, (HA: Housing Authority), που ιδρύθηκε το 

1955 με σκοπό την παροχή στέγης σε εργάτες και ειδικότερα  

1. την εκμίσθωση κατοικιών ή 

2. την αγορά κατοικιών σε κόστος προσιτό για τα χαμηλά εισοδήματα των 

εργατών. 

Η αποστολή της HA είναι: η παροχή στέγης σε εργαζόμενους με μεσαία και 

χαμηλά εισοδήματα και η συνεχής προσπάθεια να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των 

εργαζομένων αυτών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.  

Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η HA, σε συνάρτηση με την 

κρατική πολιτική για αύξηση της αποδοτικότητας στο δημόσιο τομέα, για άνοιγμα 

προς τον ανταγωνισμό και διάλυση των κρατικών μονοπωλίων, δημιούργησαν την 

ανάγκη της αλλαγής στον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού με έναν κερδοσκοπικό 

προσανατολισμό. Η εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) ήταν το μέσο 

για την προώθηση της αλλαγής αυτής.  

Πρώτιστη ενέργεια του οργανισμού για την υιοθέτηση των αρχών της ΔΟΠ 

ήταν να γίνει μέλος του Ιδρύματος Pacific Asia Quality Foundation (PAQF), το οποίο 

προάγει τη ΔΟΠ στους οργανισμούς και του οποίου τα μέλη ήταν ιδιαίτερα 

επιτυχημένα όσον αφορά στην ικανοποίηση του πελάτη και την κερδοφορία τους. Με 

την αρωγή του Ιδρύματος, το 1992, ο οργανισμός εργατικής κατοικίας (Housing 

Authority - HA) προσκάλεσε δύο συμβούλους από τα Πανεπιστήμια Hawai Pacific 

University και University of South Carolina για να εισάγουν την εφαρμογή της 
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διαδικασίας ΔΟΠ. Το πρόγραμμα ποιότητας είχε την πλήρη αφοσίωση και 

υποστήριξη της διοίκησης,. Μέσο για την αξιολόγηση της απόδοσης του οργανισμού 

ήταν το Βραβείο Ποιότητας Fiji (Fiji Quality Award)  

Αρχικά οι σύμβουλοι διενήργησαν σεμινάρια για το προσωπικό στα κέντρα 

εκπαίδευσης της επιχείρησης. Τα σεμινάρια περιλάμβαναν όλους τους εργαζόμενους, 

έτσι ώστε κανείς να μην αισθάνεται ότι εξαιρείται από τις διαδικασίες. Οι ηγέτες των 

ομάδων πήραν κι αυτοί μέρος στα σεμινάρια και εκπαιδεύτηκαν ανάλογα. Μετά την 

αποχώρηση των συμβούλων το 1994, το προσωπικό έπρεπε να συνεχίσει την 

εφαρμογή του προγράμματος ποιότητας. 

Ομάδες ποιότητας επιλέχθηκαν από την οργανωτική επιτροπή (steering 

committee) και τους manager του τμήματος ανθρωπίνων πόρων. Ορίστηκε ειδικός 

της ομάδας (team facilitator) σε κάθε τμήμα ένας manager από διαφορετικό τμήμα. 

Οι ειδικοί και οι ηγέτες ομάδων (team leaders) εκπαιδεύτηκαν από το PAQF και οι 

περισσότεροι ολοκλήρωσαν μαθήματα διοίκησης της ποιότητας στο πανεπιστήμιο 

Hawai Pacific. Οι ομάδες αναμένονταν να βελτιώσουν την επικοινωνία, την 

κατανόηση και επίλυση του προβλήματος και να είναι αφοσιωμένες απέναντι στις 

προτεινόμενες λύσεις, Εκπαιδεύτηκαν αρχικά στα παρακάτω 11 βήματα της επίλυσης 

προβλημάτων από την PAQF: 

Βήμα 1: προσδιορισμός του προβλήματος 

Βήμα 2: προσδιορισμός και ανάλυση των επιπτώσεων 

Βήμα 3: προσδιορισμός των αιτιών 

Βήμα 4: δεδομένα / ανάθεση 

Βήμα 5: συλλογή data  

Βήμα 6: αξιολόγηση δεδομένων (data) και ανάλυση 

Βήμα 7: πιθανές λύσεις 
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Βήμα 8: ανάλυση λύσης 

Βήμα 9: ανάλυση κόστους / οφέλους 

Βήμα 10 : σχέδιο δράσης 

Βήμα 11: μέτρηση / παρακολούθηση 

Η επιλογή του προς επίλυση προβλήματος αποτέλεσε αρμοδιότητα της ομάδας 

ποιότητας, ενώ ρόλος της οργανωτικής επιτροπής (steering committee) ήταν να 

συμφωνήσει με τις προτάσεις της ομάδας πριν αυτές εφαρμοστούν.  

Σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις υπήρξαν στον οργανισμό από την εφαρμογή 

της ΔΟΠ. Το οφέλη περιλαμβάνουν: βελτιωμένο προϊόν και ποιότητα υπηρεσιών, 

αυξημένες πωλήσεις, βελτίωση στην ικανοποίηση των πελατών και των 

εργαζομένων. Υπήρξαν μειώσεις στο κόστος από κακή ποιότητα, χρόνους παράδοσης 

(delivery times), ροή ανανέωσης προσωπικού (employee turnover), ποσοστό 

απουσιών από την εργασία (absenteeism rate). Για παράδειγμα, μετά την εφαρμογή 

της ΔΟΠ, η επεξεργασία μίας αίτησης για δάνειο διαρκεί μία με δύο μέρες (μείωση 

lead time), με την προϋπόθεση ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι σωστά. Πριν την 

εφαρμογή της ΔΟΠ απαιτούνταν μερικοί μήνες για την επεξεργασία και την έγκριση 

ενός δανείου. Με την υιοθέτησης της ΔΟΠ, το προσωπικό άρχισε να συνειδητοποιεί 

πόσο σημαντικός είναι ο κάθε πελάτης. Η αποστολή και το όραμα της επιχείρησης 

έγιναν ξεκάθαρα για τους εργαζόμενους, οι οποίοι εργάζονται προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

Η ΔΟΠ είναι ενσωματωμένη μέσα στην αποστολή του οργανισμού. Χωρίς τη 

ΔΟΠ, οι εργαζόμενοι δεν θα μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν την αποστολή και το 

όραμα του οργανισμού, ενώ κάθε εργαζόμενος συνειδητοποίησε πόσο σημαντικός 

είναι ο ίδιος και η δουλειά του για τον οργανισμό. Αυτό αποτέλεσε κίνητρο για πιο 

εντατική δουλειά. Επιπλέον, τέθηκαν στόχοι για υπαλλήλους με ανώτερο βαθμό, που 
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σχετίζονταν με τους στόχους για ικανοποίηση του πελάτη , όπως η διεκπεραίωση των 

παραπόνων πελατών μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες, ο αριθμός των παραπόνων που 

λαμβάνονται κλπ. Οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν και επομένως το προσωπικό αυτό 

ήταν πιο υπεύθυνο στη δουλειά του. 

Η βελτίωση της ποιότητας έγινε μέρος της κουλτούρας του οργανισμού και 

βελτίωσε την επικοινωνία. Επιπλέον, βελτιώθηκε η ομαδική εργασία, αναπτύχθηκε η 

αίσθηση ότι όλοι είναι σημαντικοί και υπήρξε αναγνώριση για τη συνεισφορά του 

καθενός. Αυτό δημιούργησε ένα περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι είχαν το κίνητρο να 

εργαστούν πιο σκληρά, καθώς συνειδητοποίησαν τη σημαντικότητα του ρόλου τους 

στον οργανισμό μέσα από τη ΔΟΠ.  

Παράλληλα, βελτιώθηκε η κερδοφορία του οργανισμού. Η HA αρχικά άρχισε 

να έχει κέρδη το 1992, ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα αν λάβει κανείς υπόψη το 

γεγονός ότι το 1991 η ζημία ανήλθε σε $1,898 εκ. Η κερδοφορία αυτή , βέβαια, μόνο 

μερικώς μπορεί να αποδοθεί στη ΔΟΠ, καθώς η εφαρμογή της αναμένεται να φέρει 

οφέλη μακροχρόνια και όχι στιγμιαία. Οι πρακτικές της ΔΟΠ είναι ενσωματωμένες 

σε όλα τα στάδια λειτουργίας του οργανισμού. Η διοίκηση είναι αφοσιωμένη στην 

προσπάθεια βελτίωσης της εξυπηρέτησης του πελάτη και συνεχίζει τα προγράμματα 

ποιότητας, ώστε να επιτύχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για τους πελάτες. 

Εντούτοις, υπήρξε κάποιου είδους αντίσταση στη ιδέα της ΔΟΠ. Οι 

εργαζόμενοι ήταν λίγο επιφυλακτικοί όσον αφορά στην αποδοχή της. Κάποιοι 

μάλιστα αποχώρησαν από τον οργανισμό για το λόγο αυτό. Επιπλέον, σε μερικούς 

manager δημιουργήθηκε ανησυχία όσον αφορά τη μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης 

και αρμοδιοτήτων που δόθηκε στους υφισταμένους τους. Ωστόσο, οι επιφυλάξεις 

αποδυναμώθηκαν μέσα από την εκπαίδευση. 
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Οι αρχές της ΔΟΠ εφαρμόστηκαν στην HA ως επακόλουθο του συνεχώς 

μεταβαλλόμενου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος τα τελευταία χρόνια. Υπήρξε 

βελτίωση τόσο στη λειτουργία του οργανισμού όσο και στην οικονομική του 

απόδοση. Επιπλέον, η HA έπρεπε να συμμορφωθεί με την μεταρρύθμιση του 

δημοσίου τομέα, έτσι ώστε να λειτουργεί με κίνητρο το κέρδος. Οι πολιτικές της 

ΔΟΠ εξυπηρέτησαν τον οργανισμό προς αυτή την κατεύθυνση. Η υιοθέτηση της 

ΔΟΠ βελτίωσε την αποτελεσματικότητα του οργανισμού και βοήθησε στην 

ικανοποίηση των αναγκών του περιβάλλοντός του και ιδιαίτερα των αναγκών των 

πελατών του, γεγονός που διασφάλισε την επιβίωσή του και τη συνέχιση της 

λειτουργίας του. 

Ο οργανισμός εργατικής κατοικίας (Housing Authority) είναι πλέον υποψήφιος 

για το βραβείο ποιότητας (Fiji Quality Award), ενώ έχει την πρόθεση να πιστοποιηθεί 

με ISO 9000 σε δύο χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγοι οργανισμοί στο Fiji είναι 

πιστοποιημένοι με ISO 9000. 

 

3.2  Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΟΠ ΣΤΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (THE UK ROYAL MAIL) 
Μία άλλη περίπτωση εφαρμογής της ΔΟΠ στο δημόσιο τομέα περιγράφεται 

από τους Jenkins et al. (1995) και αφορά το Βασιλικό Ταχυδρομείο (Royal Mail) της 

Μεγάλης Βρετανίας. Το Βασιλικό Ταχυδρομείο αποτελεί ένα από τα τρία τμήματα 

των Βρετανικών Ταχυδρομείων, το οποίο ασχολείται με την αλληλογραφία και 

αντιπροσωπεύει το 70% του συνολικού τζίρου των Ταχυδρομείων. Το 1988, ξεκίνησε 

την εφαρμογή ενός προγράμματος ΔΟΠ με πρωταρχικό στόχο την εισαγωγή ενός 

νέου τρόπου εργασίας σε ολόκληρο τον οργανισμό, ώστε να επιτύχει την αποστολή 

και τους στόχους του με συνέπεια απέναντι στις αρχές και αξίες του. 

Οι στόχοι της επιχείρησης ήταν οι εξής: 
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• Η διάκριση στη συλλογή, επεξεργασία και διανομή 

• Η καθιέρωση συνεργασίας με τους πελάτες, με στόχο την ικανοποίηση των 

συνεχώς μεταβαλλόμενων απαιτήσεών τους 

• Η διαχείριση της κερδοφορίας μέσω αποδοτικών υπηρεσιών, τις οποίες οι 

πελάτες θεωρούν ότι είναι value for money  

• Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας που αναγνωρίζει και ανταμείβει 

την αφοσίωση όλων των εργαζομένων στην ικανοποίηση του πελάτη 

• Η αναγνώριση των ευθυνών του οργανισμού ως μέρος της κοινωνικής, 

βιομηχανικής και εμπορικής ζωής της χώρας 

• Οι καινοτόμες ιδέες 

Επιπλέον έμφαση δόθηκε στα ακόλουθα: 

• Στους πελάτες και τις απαιτήσεις τους για αξιοπιστία, value for money, 

προσβασιμότητα, ευγένεια, ακεραιότητα, ασφάλεια, έγκαιρη και άμεση 

ανταπόκριση 

• Στους συνεργάτες και την ανάγκη τους για σεβασμό, επιμόρφωση και εξέλιξη, 

συμμετοχή, αναγνώριση και ανταμοιβή. 

• Στον τρόπο διεκπεραίωσης των εργασιών και στον τρόπο που αυτό επηρεάζει 

τους πελάτες, τόσο μέσα όσο και έξω από την επιχείρηση 

• Στο ρόλο της επιχείρησης μέσα στην κοινωνία 

Αυτοί οι στόχοι αποτέλεσαν μέρος μιας γενικότερης επιχειρηματικής 

κατεύθυνσης που ενισχύεται και μέσα από την εφαρμογή της Χάρτας των Πολιτών 

(Citizen´s Charter), «Ο πελάτης πάνω από όλα». Η Χάρτα των Πολιτών αναπτύχθηκε 

το 1990, ώστε να συντονίσει τις τεχνικές ποιότητας στο δημόσιο τομέα. Είχε ως 

στόχο να παρέχει ένα ευρύ και συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της 

ενδυνάμωσης του προσωπικού και τη συμμόρφωση με καθιερωμένα πρότυπα 
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δημοσίων υπηρεσιών. Η πρωτοβουλία του Ταχυδρομείου που πήρε το όνομα 

«Customer First» (Ο πελάτης πάνω από όλα) είχε ως στόχο τον καθορισμό της 

σημασίας της ικανοποίησης των αναγκών του πελάτη και τη διασφάλιση υψηλής 

ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Χαρακτηρίζεται ως ένας βελτιωμένος τρόπος 

εργασίας που δίνει τη δυνατότητα στον κάθε εργαζόμενο του Ταχυδρομείου να 

συνεισφέρει στο χώρο εργασίας του, να κατανοήσει τη σημασία του πελάτη και να 

δημιουργήσει ένα κλίμα διαρκούς βελτίωσης. Στην ουσία, λοιπόν, δημιουργείται 

μέσα από τη ΔΟΠ μία νέα κουλτούρα στον εργασιακό χώρο. 

Για να επιτευχθεί η αλλαγή αυτή το Βασιλικό Ταχυδρομείο ξεκίνησε το 1992 

μία ευρείας κλίμακας αναδιοργάνωση. Αυτή περιλάμβανε μία διαδικασία 

εναρμόνισης στις συνθήκες της αγοράς. Διαρθρωτικά, η αλλαγή περιλάμβανε τρία 

στοιχεία: 

1. Devolvement: Αλλαγή στη διοικητική δομή. Έτσι, από 64 ταχυδρομικούς 

τομείς δημιούργησε 6 γεωγραφικές περιοχές με αυτονομία στην οικονομική 

διαχείριση και στη διαχείριση των σχέσεων με τον πελάτη. Επιπλέον, χώρισε 

τις λειτουργίες της σε 3 κύριους τομείς: παράδοση, επεξεργασία και διανομή. 

2. Delayering: Μείωση των επιπέδων διοίκησης, ώστε να επιτευχθεί μία πιο 

επίπεδη ιεραρχία.  

3. Destaffing: Μείωση του προσωπικού σε θέσεις διοίκησης. Το Βασιλικό 

Ταχυδρομείο εφάρμοσε την τακτική αυτή μέσω εθελοντικής παραίτησης, 

μειώνοντας το προσωπικό από 2000 εργαζόμενους στο βασικό προσωπικό 

160 ατόμων 

Η λογική πίσω από την αναδιοργάνωση ήταν η εναρμόνιση των αξιών και της 

φιλοσοφίας της επιχείρησης με τη δομή της. 
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Η εσωτερική οργάνωση πριν την εφαρμογή του προγράμματος Customer First 

και της ΔΟΠ χαρακτηριζόταν από αναποτελεσματικότητα, γραφειοκρατικές 

διαδικασίες και ένα περιβάλλον που αδυνατούσε να αναπτύξει και να αναγνωρίσει τις 

πραγματικές δυνατότητες των ανθρωπίνων πόρων της.  

Η ΔΟΠ στο Βασιλικό Ταχυδρομείο (Royal Mail) επικεντρώθηκε σε τρία 

σημεία: τη διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας, τον προσδιορισμό τόσο του 

εσωτερικού όσο και του εξωτερικού πελάτη και τη μέτρηση της απόδοσης. Η 

ομαδική εργασία συχνά λαμβάνεται ως ο ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής της 

ΔΟΠ, αλλά οι αρχικές πρωτοβουλίες της επιχείρησης κατέληξαν στην επίσημη 

αντίθεση από το σωματείο. Η διοίκηση συμφώνησε να μην εισάγει τους ηγέτες 

ομάδων (team leaders) και κατά συνέπεια η διαδικασία της εφαρμογής των ομάδων 

εργασίας καθυστέρησε. Έτσι, η ΔΟΠ είχε διαφορετικό χαρακτήρα σε σχέση με τις 

στρατηγικές που ακολουθούν άλλοι οργανισμοί. Η διαδικασία της εφαρμογής της 

ΔΟΠ μπορεί να ληφθεί ως μία μορφή διαπραγμάτευσης της διοίκησης μέσα σε ένα 

περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονη συνδικαλιστική ταυτότητα των 

εργαζομένων. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το Βασιλικό 

Ταχυδρομείο (Royal Mail) εισήγαγε τις αλλαγές αυτές μέσα σε μία περίοδο 5 χρόνων 

και ότι υπήρξαν σημαντικές αλλαγές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πιο 

ολοκληρωμένη εκδοχή της ΔΟΠ αποτελεί μία πιο μακροχρόνια στρατηγική.  

Εντούτοις, ένα στοιχείο ομαδικής εργασίας αναπτύχθηκε με τη μορφή QIP 

(quality improvement projects). Αυτές οι ομάδες αποτελούνται είτε από 

συγκεκριμένα τμήματα, είτε από άτομα που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους 

εργασίας με σκοπό να βελτιώσουν μια συγκεκριμένη διαδικασία. Είναι ζωτικής 

σημασίας καθώς διασφαλίζουν μία πιο πελατοκεντρική και αποτελεσματική 

προσέγγιση. Οι ομάδες στοχεύουν στον καθορισμό, ανάλυση και σχεδιασμό 
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βελτιώσεων που σχετίζονται με την εργασία και προτείνουν αλλαγές σε ομάδες 

ποιότητας τμημάτων (unit quality groups) και στη διοίκηση. Επιπλέον, καθίστανται 

υπεύθυνες για την εφαρμογή των προτάσεών τους. Η ουσιαστική ενδυνάμωση 

αποτελεί τον κύριο παράγοντα της επιτυχίας των ομάδων αυτών. Οι εργαζόμενοι 

πρέπει να αισθάνονται ότι οι ιδέες και προτάσεις τους είναι σημαντικές και τυγχάνουν 

εκτίμησης. 

Η διοίκηση του Βασιλικού Ταχυδρομείου, αφού εξασφάλισε την επιτυχία στις 

ομάδες QIP στο χώρο εργασίας, προσπάθησε να μεταφέρει την επιτυχία τους, όσον 

αφορά βελτιώσεις και καινοτομίες, και στην υπόλοιπη επιχείρηση μέσα από την 

Ετήσια Έκθεση Ομαδικής Εργασίας. Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται οι 

επιτυχημένες ομάδες QIP σε άλλους εργαζομένους της Royal Mail. Στην ουσία το 

γεγονός αυτό αποτελεί μία μορφή άσκησης για τους εργαζόμενους της Royal Mail, 

ώστε να λαμβάνουν ερεθίσματα και παραδείγματα επιτυχημένων πρακτικών που 

μπορούν να αντιγράψουν στην προσπάθεια για συνεχή βελτίωση.  

Η πρωτοβουλία «Customer First» είναι επομένως μία διάσταση της ευρύτερης 

αποστολής της ΔΟΠ που δίνει έμφαση στη σημαντικότητα της συνεχούς βελτίωσης 

της ποιότητας, της συμμετοχής των εργαζομένων με τη μορφή QIP´s, της συνεχούς 

μέτρησης της ποιότητας και του προσδιορισμού των εσωτερικών και εξωτερικών 

πελατών. Το προσωπικό ενθαρρύνεται να αντιληφθεί ότι πελάτες είναι και οι 

συνεργάτες τους, τα διάφορα τμήματα και οι λειτουργίες μέσα στον οργανισμό. 

Συνεπώς, η διαδικασία της εργασίας χαρακτηρίζεται ως αλυσίδα πελάτη-προμηθευτή, 

μέσα στην οποία κάθε μέλος του προσωπικού προμηθεύει έναν εσωτερικό πελάτη. 

Με τον τρόπο αυτό, κάθε μέλος του προσωπικού ανεξάρτητα από την εξουσία και 

δύναμη που κατέχει στην ιεραρχία, φαίνεται ότι αποτελεί μέρος μιας ομάδας, στην 

οποία ο καθένας έχει μερίδιο στην επιτυχία.  
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Το Βασιλικό Ταχυδρομείο έκανε πολύ σημαντικά βήματα στην εφαρμογή της 

ΔΟΠ και είχε αξιοσημείωτη επιτυχία στους στόχους που έθεσε. Συγκεκριμένα, το 

1993-1994 είχε ένα ποσοστό επιτυχίας 91% όσον αφορά στην παράδοση της 

αλληλογραφίας στην αναμενόμενη ημερομηνία και ξεπέρασε το στόχο κερδών που 

έθεσε η κυβέρνηση κατά 31%. Εντούτοις, η εφαρμογή της ΔΟΠ στον οργανισμό δεν 

ήταν πλήρης. Για την αποτελεσματική εφαρμογή της πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι 

εκείνοι οι παράγοντες και οι ιδιαιτερότητες που επηρεάζουν τη λειτουργία της 

επιχείρησης. Η μορφή της ΔΟΠ δεν είναι απαραιτήτως αποτέλεσμα των αποφάσεων 

της διοίκησης αλλά έχει άμεση σχέση με τα διαφορετικά συμφέροντα και κίνητρα 

των ομάδων που λειτουργούν μέσα σε έναν οργανισμό. Επιπλέον, το παρελθόν του 

οργανισμού δεν μπορεί να αποτελέσει οδηγό για την μελλοντική επιτυχία του. Για το 

λόγο αυτό είναι ανάγκη να υπάρχει ένα εσωτερικό μάρκετινγκ που θα μεταδώσει το 

μήνυμα της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας στον οργανισμό και εστίασης στις 

ανάγκες του εξωτερικού πελάτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) 

4.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή του τρόπου λειτουργίας του Ιδρύματος 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και η υποβολή 

προτάσεων με βάση τη φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Η επιλογή του 

οργανισμού για τη διεξαγωγή της έρευνας έγινε με κριτήρια το μέγεθος της δημόσιας 

υπηρεσίας, καθώς το ΙΚΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό της 

χώρας, την πολύχρονη λειτουργία και την έντονη συναλλαγή με τους πελάτες-

ασφαλισμένους. Ένα επιπλέον στοιχείο που ενδιαφέρει την έρευνα είναι η 

προσπάθεια εκσυγχρονισμού του οργανισμού με την εισαγωγή του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος. Το γεγονός αυτό παρέχει πληροφορίες και δεδομένα 

για την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα του ανθρώπινου δυναμικού σε έναν νέο 

τρόπο λειτουργίας του οργανισμού και επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη 

δυνατότητα αποδοχής και προσαρμογής του σε μία νέα κουλτούρα και φιλοσοφία, 

όπως αυτή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.. 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενή και δευτερογενή 

δεδομένα. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της προσωπικής συνέντευξης, 

διότι σύμφωνα με τον King, όπως αναφέρεται στο Ζαφειρόπουλο (2005), προσφέρει 

ευελιξία κατά τη διεξαγωγή της, αμεσότητα και αίσθηση εξοικείωσης στο κοινό. Οι 

συνεντεύξεις είχαν τη μορφή ανοιχτής συζήτηση που βασίστηκε σε ερωτηματολόγιο 

που παρουσιάζεται στο Παράρτημα (βλ. παράρτημα 5). Υποκείμενα της έρευνας ήταν 

διευθυντικά στελέχη Διοικητικών Υπηρεσιών τεσσάρων Υποκαταστημάτων του 

Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Ν. Θεσσαλονίκης, με εργασιακή εμπειρία 

πέραν των 25 χρόνων. Οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα στα αντίστοιχα 
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Υποκαταστήματα, γεγονός που συνεπάγεται τη διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας των 

συνθηκών εργασίας στο κάθε Υποκατάστημα. Εν συνεχεία έγινε απομαγνητοφώνηση 

των συνεντεύξεων, ταξινόμηση σε περιοχές ενδιαφέροντος, σύγκριση και ανάλυση 

των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, αντλήθηκαν πληροφορίες από το διαδίκτυο, από 

αρχειακό υλικό και δημοσιευμένα στοιχεία της Υπηρεσίας. 

 

4.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ ΕΤΑΜ) λειτουργεί από το 1937, 

αφότου ουσιαστικά άρχισε να λειτουργεί στην Ελλάδα η υποχρεωτική Κοινωνική 

Ασφάλιση. Αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από το 

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Αποτελεί τον κυριότερο 

σήμερα ασφαλιστικό οργανισμό της χώρας καθώς καλύπτει το μισό σχεδόν του 

πληθυσμού. Διαθέτει 331 Μονάδες Ασφάλισης και 364 Μονάδες Υγείας. Παρέχει 

περίθαλψη σε 5.550.000 άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους και συνταξιοδοτεί 

845.000 συνταξιούχους.  

Μέχρι το 2001 η Υπηρεσία λειτουργούσε με ένα ιδιαίτερα χρονοβόρο 

χειρόγραφο σύστημα. Από το 2001 άρχισε μία προσπάθεια εκσυγχρονισμού του ΙΚΑ 

με την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), της 

μηχανογράφησης δηλαδή του οργανισμού, η διαδικασία της οποίας δεν έχει 

ολοκληρωθεί έως σήμερα. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) 

σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στην προσπάθεια: 

 Να αναβαθμιστεί η προϋπάρχουσα περιορισμένη και αποσπασματική 

μηχανογραφική κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος. 
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 Να καλυφθεί μηχανογραφικά το σύνολο σχεδόν των λειτουργιών και 

διαδικασιών των Υποκαταστημάτων και σημαντικό μέρος των διαδικασιών 

της Διοίκησης 

 Να ενοποιηθούν, να συντηρούνται και να εμπλουτίζονται τα δεδομένα και οι 

πληροφορίες με τη χρήση ασφαλούς, αποτελεσματικού ηλεκτρονικού τρόπου 

αποθήκευσης και διαχείρισής τους και τέλος 

 Να εξασφαλισθεί η τυποποιημένη και αποτελεσματική λειτουργία των 

Μονάδων του Ιδρύματος σε όλο το εύρος της γεωγραφικής τους κατανομής. 

 Το ΟΠΣ: σύμφωνα με την άποψη των διευθυντικών στελεχών του αποτελεί 

τεχνολογική επανάσταση για το ΙΚΑ: Ο σχεδιασμός του προβλέπει τη 

δημιουργία ολοκληρωμένων βάσεων δεδομένων σε όλους τους τομείς 

λειτουργίας του Ιδρύματος. (συντάξεις, παροχές, έσοδα), τη 

διασυνδεσιμότητα των πληροφοριών αυτών τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον 

όσο και στις κεντρικές υπηρεσίες καθώς και την εξυπηρέτηση του πολίτη από 

ένα μόνο σημείο συναλλαγής. Προβλέπει, δηλαδή την κατάργηση της έννοιας 

της ασφαλιστικής περιοχής. 

Σήμερα, η εφαρμογή του ΟΠΣ είναι μερική. Υπάρχουν τμήματα στα οποία 

εφαρμόζεται με αρκετή πληρότητα (Παροχές, Μητρώο, Οικονομικό Τμήμα), σε άλλα 

εφαρμόζεται με μικρότερο βαθμό επάρκειας (Τμήμα Εσόδων Κοινών Επιχειρήσεων, 

Τμήμα Εσόδων Οικοδομικών Έργων), ενώ σε ορισμένα Τμήματα δεν υπάρχει 

εφαρμογή (Τμήμα Συντάξεων, Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού). Επιπλέον, δεν 

διεκπεραιώνονται όλες οι διαδικασίες μέσα από το σύστημα, ενώ κάποια 

Υποκαταστήματα δεν έχουν ενταχθεί στο ΟΠΣ. Παρατηρείται, έτσι το φαινόμενο της 

συνύπαρξης δύο διαφορετικών συστημάτων (χειρόγραφου και μηχανογραφικού), με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία σύγχυσης τόσο μεταξύ των υπαλλήλων όσο και των 
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πελατών. Εντούτοις, η εισαγωγή του προώθησε πολυάριθμες αλλαγές στον 

οργανισμό, βελτιώνοντας σε έναν βαθμό την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 

4.3 Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟ ΙΚΑ 
Το ΙΚΑ είναι μία υπηρεσία με έντονη συναλλαγή. Για το λόγο αυτό, φαίνεται 

να απασχολεί ιδιαίτερα τα διευθυντικά στελέχη η ικανοποίηση των πολιτών και η 

επίλυση τυχόν προβλημάτων την ώρα της συναλλαγής. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

τονιστεί ότι δεν υπάρχει η έννοια του πελάτη στον οργανισμό. Χρησιμοποιούνται οι 

όροι πολίτης, ασφαλισμένος, συναλλασσόμενο κοινό. Σύμφωνα με την άποψη των 

στελεχών δίνεται έμφαση στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, όμως τα μέσα 

που διαθέτουν, ο τρόπος λειτουργίας του Ιδρύματος και η νομοθεσία αποτελούν 

περιοριστικούς παράγοντες και επηρεάζουν τόσο την αντιμετώπιση των 

ασφαλισμένων όσο και την αντίληψη που οι ίδιοι έχουν για τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες. Το σύνολο των διευθυντικών στελεχών δηλώνει ότι επικοινωνούν με τον 

πολίτη μέσω ανοιχτής πόρτας: 

«Δουλεύω με την πόρτα ανοικτή. Δέχομαι το σύνολο του συναλλασσόμενου 

κοινού όλες τις ώρες. Ακούω παράπονα, απόψεις, προτάσεις και ανάλογα με τη φύση 

του προβλήματος επικοινωνώ παρουσία του ασφαλισμένου με το αρμόδιο τμήμα»  

Ο οργανισμός φαίνεται να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα στα περισσότερα 

κριτήρια. ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως αναλύθηκαν από τους 

Parasuraman et al. (1985). Συγκεκριμένα, το φαινόμενο των ουρών αναμονής 

φαίνεται να αποτελεί μεγάλο πρόβλημα της υπηρεσίας και να απασχολεί έντονα τα 

διευθυντικά στελέχη, που στο σύνολό τους το αντιμετωπίζουν ως φαινόμενο 

«ντροπής» για την υπηρεσία που προέρχεται κυρίως από την έλλειψη προσωπικού. 

Πρώτιστο μέλημά τους είναι με κάθε τρόπο να «κινείται η ουρά». Στο σημείο αυτό 
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φαίνεται να τους απασχολεί περισσότερο η ποσότητα και δευτερευόντως η ποιότητα, 

γεγονός που δικαιολογεί η έντονη δυσαρέσκεια των πελατών για την πολύωρη 

αναμονή που δημιουργεί κλίμα έντασης και εκνευρισμού. Πάντως, η εφαρμογή του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος μείωσε το μέσο χρόνο αναμονής και 

βελτίωσε αισθητά το πρόβλημα σε σχέση με το παρελθόν. Το γεγονός αυτό είχε 

αντίκτυπο και στην αντιμετώπιση της Υπηρεσίας από τους πολίτες , με μικρότερης 

έντασης διαμαρτυρίες και παράπονα.  

Επιπλέον, θέματα που προβληματίζουν τους πολίτες έχουν να κάνουν με την 

πολυπλοκότητα της νομοθεσίας την οποία δικαιολογημένα δεν κατανοούν και την 

γραφειοκρατία του συστήματος. Όλα αυτά οδηγούν στην οργή των πολιτών. Οι 

πολίτες, πάντως δεν είναι ενημερωμένοι για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. 

Οι διευθυντές δηλώνουν την ανικανότητα της Υπηρεσίας να παρέχει ενημέρωση στο 

βαθμό και με την ποιότητα που θα έπρεπε να υπάρχει τονίζοντας την έλλειψη 

προσωπικού καθώς και την έλλειψη υποδομής. Εντούτοις, συμπληρώνουν ότι συχνά 

οι προσπάθειές τους για ενημέρωση των ασφαλισμένων πέφτουν στο κενό, λόγω του 

χαμηλού μορφωτικού επιπέδου κάποιων ομάδων και της προκατάληψης των πολιτών 

ενάντια στους δημόσιους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες. Οι πολίτες, σύμφωνα με την 

άποψη που μεταφέρεται στους διευθυντές, θεωρούν ότι ενώ αυτοί πληρώνουν για να 

έχουν πρόσβαση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, δεν εξυπηρετούνται σωστά, ενώ 

παράλληλα δεν έχουν τις παροχές που επιθυμούν και τις οποίες διεκδικούν 

εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο πρόσωπο κυρίως των υπαλλήλων πρώτης 

γραμμής. Έτσι, η προσπάθεια ενημέρωσης σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει 

αντίκρισμα. 

Το θέμα της ευγένειας, φιλικότητας απέναντι στο συναλλασσόμενο κοινό 

απασχολεί ιδιαίτερα τον οργανισμό. Οι διευθυντές ενεργούν συμβουλευτικά απέναντι 
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στους υπαλλήλους πρώτης γραμμής. Οι ίδιοι ελέγχουν τη συμπεριφορά των 

υπαλλήλων τους και θεωρούν ότι σε γενικές γραμμές οι υπάλληλοι λειτουργούν με 

ευγένεια και σεβασμό. Σε περιπτώσεις που εμφανίζεται πρόβλημα ασκούνται 

επιπλήξεις. Κάποιοι διευθυντές θεωρούν ότι θα έπρεπε να υπάρχει εκπαίδευση σε 

θέματα τέτοια, ενώ κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι η συμπεριφορά αποτελεί απλά θέμα 

χαρακτήρα του κάθε ατόμου. Υπάρχει, παράλληλα και μία τάση να μοιραστούν οι 

ευθύνες σε περιπτώσεις που εμφανίζονται εντάσεις και προβλήματα που 

επικεντρώνονται σε θέματα συμπεριφοράς. Ευθύνες σύμφωνα με τους διευθυντές 

έχουν τόσο οι υπάλληλοι, ο τρόπος λειτουργίας του οργανισμού, όσο και οι ίδιοι οι 

πολίτες που συχνά ενεργούν με προκατάληψη, έλλειψη ευγένειας και σεβασμού. 

Διακρίνεται ένας ρόλος διαμεσολαβητή του διευθυντή μεταξύ υπαλλήλων πρώτης 

γραμμής και συναλλασσόμενου κοινού, καθώς και μία τάση των διευθυντών να 

δικαιολογήσουν τη συμπεριφορά και να μεταφέρουν την άποψη των υπαλλήλων 

τους·. 

Τέλος, η προσβασιμότητα της υπηρεσίας και οι κτιριακές εγκαταστάσεις 

τονίζονται ως σημαντικοί παράγοντες ποιότητας, όπου και εκεί παρουσιάζονται 

ελλείψεις και προβλήματα. Σημαντικά βήματα έχουν γίνει με την εφαρμογή του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, όμως και αυτά φαίνεται να μην 

επαρκούν σε όλες τις περιπτώσεις. Επιπλέον, ένα από τα διευθυντικά στελέχη τονίζει 

ότι: 

«ποιότητα στη δημόσια διοίκηση δεν υπάρχει στο βαθμό που ο πολίτης 

υποχρεούται σε συνεχείς και αυτοπρόσωπες υπηρεσίες. Ποιότητα είναι η έγκυρη και 

έγκαιρη αντιμετώπιση του πολίτη χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία. Με αυτή την έννοια 

δεν την έχουμε πετύχει σε κανένα επίπεδο της διοίκησης».  
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Τα παράπονα των πολιτών αντιμετωπίζονται αρχικά από τους υπαλλήλους 

πρώτης γραμμής. Εάν δεν δοθεί λύση από τους υπαλλήλους μεταφέρονται στους 

Προϊσταμένους Τμήματος και έχουν ως τελευταίο αποδέκτη τον Διευθυντή 

Υποκαταστήματος. Με τον τρόπο αυτό τα προβλήματα γνωστοποιούνται σε όλα τα 

επίπεδα ιεραρχίας μέσα στο Υποκατάστημα. Μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη 

δεν υπάρχει. Τα παράπονα γνωστοποιούνται αλλά δεν υπάρχει καταμέτρηση ή 

κατηγοριοποίηση. Πολλοί διευθυντές μάλιστα φαίνεται να μετρούν- αξιολογούν 

εμπειρικά την καλή λειτουργία ενός τμήματος ή του Υποκαταστήματος ως σύνολο με 

το βαθμό της έντασης και του θορύβου που εμφανίζεται σε αυτό. Χαρακτηριστικά 

ένας διευθυντής αναφέρει:  

«Κριτήριο για την ποιότητα εξυπηρέτησης του πελάτη είναι να περάσουν όλα τα 

άτομα και να μην ακούσω το παραμικρό. Δεν υπάρχει τρόπος μέτρησης, απλά έχω την 

πόρτα ανοιχτή και ακούω» 

Κιτίο παραπόνων δεν λειτουργεί σε κανένα Υποκατάστημα. Μάλιστα, όταν στο 

παρελθόν εφαρμόστηκε υποχρεωτικά από την Κεντρική Υπηρεσία, δεν υπήρχε η 

αναμενόμενη αποδοχή των πολιτών, οι οποίοι έδειχναν σαφή προτίμηση στην 

προσωπική επαφή με υπαλλήλους και διευθυντές. Έρευνες ικανοποίησης του πολίτη 

δεν διενεργούνται σε κανένα Υποκατάστημα. Μία τέτοια έρευνα θεωρείται ότι θα 

πρέπει να γίνεται με κεντρικό σχεδιασμό και δεν αποτελεί αρμοδιότητα ενός 

Διευθυντή Υποκαταστήματος. Μπορεί, δηλαδή, να υλοποιηθεί μόνο αν το ζητήσει η 

Κεντρική Διοίκηση. Ένας μόνο από τους ερωτηθέντες διευθυντές διατυπώνει την 

άποψη ότι μία τέτοιου είδους έρευνα θα ενδιέφερε τον ίδιο και το Υποκατάστημά 

του. Από τους υπόλοιπους, αμφιβολίες και επιφυλάξεις διατυπώνονται τόσο για τη 

δυνατότητα διενέργειας μιας τέτοιας έρευνας, για το αξιόπιστο αποτέλεσμα όσο και 

για την αντιμετώπιση των ασφαλισμένων. Το γεγονός αυτό έχει να κάνει με την 
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προκατάληψη χρόνων των πολιτών απέναντι στον οργανισμό και τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες, με το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο ενός μεγάλου μέρους του ασφαλιστικού 

κοινού, με τον έντονο φόρτο εργασίας, καθώς και με την αντίδραση του 

συναλλασσόμενου κοινού σε οτιδήποτε προσθέτει χρόνο στην παραμονή του στην 

Υπηρεσία.  

Τα προβλήματα στην εξυπηρέτηση του πελάτη φαίνεται να είναι κοινά σε όλα 

τα υπό εξέταση Υποκαταστήματα και τα διευθυντικά στελέχη φαίνεται να είναι 

ενήμερα για αυτά. Εντούτοις, οι ίδιοι δηλώνουν αναρμόδιοι όσον αφορά στην 

αντιμετώπιση των περισσοτέρων από αυτά, καθώς τα μέσα που διαθέτουν είναι 

ανεπαρκή και η νομοθεσία συγκεκριμένη. Χαρακτηριστική είναι η άποψη ενός 

διευθυντικού στελέχους που τονίζει ότι : 

«Πολίτες και υπάλληλοι είναι θύτες και θύματα του ίδιου συστήματος». 

Από όλα τα παραπάνω διακρίνεται μία ομοιομορφία στις απόψεις των 

διευθυντών για τη λειτουργία της Υπηρεσίας όσον αφορά στην εξυπηρέτηση του 

πελάτη, με κοινή αποδοχή των προβλημάτων και της ανεπάρκειας του οργανισμού. 

Εντούτοις, υπάρχει στα τρία από τα τέσσερα η πεποίθηση ότι το δικό τους 

Υποκατάστημα λειτουργεί αρτιότερα και οι πολίτες παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό 

ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε σχέση με άλλα Υποκαταστήματα. 

Κατά την εξέταση των κριτηρίων ποιότητας για την εξυπηρέτηση του πελάτη 

δηλώνουν την ανεπάρκεια της Υπηρεσίας ως σύνολο, θεωρούν όμως ότι τηρουμένων 

των αναλογιών και των συνθηκών εργασίας που παρέχονται από την Κεντρική 

Υπηρεσία και το Κράτος το δικό τους Υποκατάστημα εμφανίζει καλή εικόνα. 
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4.4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΙΚΑ 

Σύμφωνα με το οργανόγραμμα του ΙΚΑ (βλέπε. Παράρτημα 1), υπάρχει στον 

οργανισμό Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού με έδρα την Αθήνα, που αποτελείται 

από τέσσερα τμήματα. 

1. Τμήμα Κατάστασης Διοικητικού Προσωπικού 

2. Τμήμα Μητρώου 

3. Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και 

4. Τμήμα Πειθαρχικού 

Σε κάθε Υποκατάστημα υπάρχει Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού, που οι 

αρμοδιότητές του είναι περισσότερο διεκπεραιωτικές. Ο ρόλος της Διεύθυνσης 

Προσωπικού στο Ίδρυμα δεν φαίνεται να είναι αναβαθμισμένος (βλέπε αρμοδιότητες 

τμήματος Παράρτημα 2).  

Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται από την Κεντρική Διοίκηση της 

Υπηρεσίας σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, άλλοτε με βάση τα τυπικά 

προσόντα των υποψηφίων και άλλοτε με γραπτές εξετάσεις (τεστ γνώσεων). Η 

διαδικασία της επιλογής ελέγχεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής 

Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Δεν χρησιμοποιούνται εργαλεία 

αξιολόγησης, όπως συνεντεύξεις, ψυχομετρικά τεστ, αξιολόγηση βιογραφικού κά.. Ο 

αριθμός των προσληφθέντων σε κάθε Υποκατάστημα καθορίζεται επίσης από την 

Κεντρική Υπηρεσία. Οι διευθυντές των Υποκαταστημάτων και τα Τμήματα 

Διοικητικού Προσωπικού των Υποκαταστημάτων δεν συμμετέχουν στην επιλογή και 

πρόσληψη προσωπικού. 

Τα άτομα που έχουν επιλεγεί για τη στελέχωση του Ιδρύματος δεν προορίζονται 

για συγκεκριμένες θέσεις. Η τοποθέτησή τους στα διάφορα τμήματα του οργανισμού 

αφορά τον Διευθυντή του Υποκαταστήματος. Το Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού 
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δεν συμμετέχει στη διαδικασία τοποθέτησης, παρά μόνο διεκπεραιωτικά. 

Συγκεκριμένες εσωτερικές διαδικασίες για την τοποθέτηση των υπαλλήλων σε 

τμήματα εκτός από τις καθαρά τυπικές-γραφειοκρατικές δεν υπάρχουν. Ο κάθε 

διευθυντής χρησιμοποιεί διαφορετικά κριτήρια τοποθέτησης. Σύνηθες κριτήριο 

τοποθέτησης αποτελεί η έλλειψη προσωπικού ειδικά στα τμήματα που 

παρουσιάζονται εντάσεις και προβλήματα λόγω της έντονης συναλλαγής με το κοινό. 

Συγκεκριμένα ένα από τα διευθυντικά στελέχη αναφερόμενο στην τοποθέτηση των 

υπαλλήλων σε τμήματα ανέφερε το εξής: 

«Φροντίζεις πρώτα να ενδυναμώσεις τα τμήματα που παρουσιάζουν τη 

μεγαλύτερη συναλλαγή, όπως τις Παροχές, τις Συντάξεις και το Μητρώο για να μπορεί 

να εξυπηρετείται ο κόσμος και από εκεί και μετά κοιτάζεις και τα υπόλοιπα τμήματα, 

όπως το Τμήμα Εσόδων, που και αυτά πονάνε αλλά δεν θα υπάρχει τόση φασαρία». 

Επιπλέον, κριτήρια που αναφέρθηκαν ήταν: ανοιχτή προσωπική συνέντευξη για 

τους νέους και η συνολική πορεία για τους παλαιότερους, με έμφαση στην εμπειρία, 

προϋπηρεσία, σχετικότητα σπουδών και την προσωπικότητα. Πάντως, επικρατεί η 

άποψη στο Ίδρυμα ότι ο κάθε υπάλληλος μπορεί να στελεχώσει οποιαδήποτε θέση, 

ενώ δεν υπάρχει η έννοια του job matching. Επιπλέον, η νομοθεσία υπαγορεύει την 

υποχρεωτική ανακύκλωση του προσωπικού (αλλαγή τμήματος) ανά δύο χρόνια, 

γεγονός που δεν εφαρμόζεται κατά κόρον λόγω έλλειψης προσωπικού και πίεσης 

χρόνου.  

Περιγραφές θέσεων εργασίας δεν υπάρχουν, παρά μόνο έμμεσα μέσα από τις 

αρμοδιότητες των τμημάτων που περιγράφονται στον Οργανισμό του ΙΚΑ 

(Επιθεώρηση Κοινωνικής Ασφάλισης, Οργανισμός ΙΚΑ, Παράρτημα, 2002). Το 

σύστημα εξέλιξης λειτουργεί με βάση τα χρόνια υπηρεσίας (βαθμολόγιο) και την 

κατηγορία πτυχίου (Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και 
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Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης), ενώ οι απόψεις για την αποτελεσματικότητα καθώς και 

την αξιοκρατία του συστήματος διίστανται.  

Η φιλοσοφία της ενδυνάμωσης των εργαζομένων δεν υπάρχει στον οργανισμό. 

Οι υπάλληλοι σε συνεργασία με τους προϊσταμένους τμημάτων και με άτυπες 

συζητήσεις προσπαθούν να επιλύσουν τα καθημερινά προβλήματα του τμήματος. 

Εντούτοις, καμία αρμοδιότητα για λήψη ουσιαστικών αποφάσεων και βελτίωση 

διαδικασιών δεν έχουν. Άτυπα, χωρίς την ύπαρξη συγκεκριμένων διαδικασιών  και σε 

περιορισμένα πλαίσια, με τη συγκατάθεση του διευθυντή του Υποκαταστήματος 

λαμβάνουν μέτρα βελτίωσης κάποιων διαδικασιών.  

Επιπλέον, η λογική των ομάδων δεν υφίσταται όπως εκφράζεται από τη ΔΟΠ. 

Μάλιστα σύμφωνα με την άποψη διευθυντικού στελέχους τέτοιου είδους διαδικασίες 

«δεν μπορεί να έχουν νομιμότητα». Η νομοθεσία του Ιδρύματος υποχρεώνει σε 

συναντήσεις ανά τμήμα κάθε δίμηνο και δύο συναντήσεις ανά έτος συνολικά στο 

Υποκατάστημα. Πάντως όπως φαίνεται και στο σημείο αυτό οι περισσότεροι 

διευθυντές ακολουθούν δικές τους μεθόδους και οι συναντήσεις γίνονται αν και 

όποτε προκύψει κάποιο θέμα ή πρόβλημα. Οι συναντήσεις αυτές είναι άτυπες και δεν 

καταγράφονται.  

Προβλήματα εμφανίζονται και στα θέματα εκπαίδευσης. Παρά το γεγονός ότι 

λειτουργεί Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης (αρμοδιότητες και διάρθρωση 

βλέπε. Παράρτημα 3) ουσιαστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν υπάρχει. Εισαγωγική 

εκπαίδευση λειτουργεί σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσια Διοίκησης για 

όλους τους νεοπροσληφθέντες. Διαρκεί τρεις εβδομάδες και αφορά γενικές γνώσεις 

για τις δημόσιες υπηρεσίες, για το ΙΚΑ πιο συγκεκριμένα, καθώς και γενικές γνώσεις 

για κάθε τμήμα της Υπηρεσίας. Οργανωμένα προγράμματα κατάρτισης αποτελούν τα 

σεμινάρια για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα , όπου ο κάθε υπάλληλος 
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εκπαιδεύεται στο αντικείμενο που αφορά το Τμήμα που υπηρετεί. Τα σεμινάρια αυτά 

αφορούν τη λειτουργία του συστήματος και δεν αποτελούν εκπαίδευση πάνω στο 

γνωστικό αντικείμενο. 

Τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά προγράμματα χαρακτηρίζονται από έλλειψη 

οργάνωσης και αδυναμία σύνδεσης με τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού. 

Κάποιοι διευθυντές αναφέρουν το πρόβλημα του φόρτου εργασίας και της έλλειψης 

προσωπικού ως τροχοπέδη για την καλή λειτουργία των προγραμμάτων κατάρτισης. 

Ένας από τους διευθυντές τονίζει ότι «δεν εκτιμάται η εκπαίδευση» και προσθέτει ότι 

η Υπηρεσία πάσχει κεντρικά, και αναφέρει ότι σε σχετικό σεμινάριο για τους 

διευθυντές δεν έλαβε ενημέρωση, ενώ σε τοπικό επίπεδο «υπάρχουν και 

Υποκαταστήματα που δεν ενημερώνουν και δεν στέλνουν το προσωπικό τους σε 

σεμινάρια γιατί το θεωρούν χάσιμο χρόνου». Εκπαιδευτικά προγράμματα για τα 

διευθυντικά στελέχη είναι περιορισμένα και σπάνια αφορούν θέματα διοίκησης. 

Εκπαίδευση σε θέματα συμπεριφοράς όσον αφορά στην εξυπηρέτηση του πελάτη δεν 

διενεργείται.  

Σε όλα τα υπό εξέταση Υποκαταστήματα λειτουργεί ένα άτυπο σύστημα 

εκπαίδευσης πάνω στη δουλειά (on the job training) με ένα άτυπο σύστημα 

mentoring. Καθορισμένες και τυποποιημένες διαδικασίες δεν υπάρχουν, ενώ ο 

έλεγχος της πορείας και του αποτελέσματος της κατάρτισης είναι υποτυπώδης. Ο 

τρόπος, χρόνος και η ποιότητα της εκπαίδευσης διαφέρουν κατά περίπτωση και 

επηρεάζονται από παράγοντες όπως ο φόρτος εργασίας.  

Η αξιολόγηση υπαλλήλων και προϊσταμένων γίνεται ετησίως με ειδική έκθεση 

αξιολόγησης (βλέπε Παράρτημα 4). Οι υπάλληλοι αξιολογούνται από τον 

προϊστάμενο και τον διευθυντή, ενώ οι προϊστάμενοι από τον διευθυντή του 

Υποκαταστήματος. Έκθεση αξιολόγησης για τους διευθυντές δεν υπάρχει. Επιπλέον, 
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δεν υπάρχει σύνδεση αμοιβής και απόδοσης. Κάτι τέτοιο εξάλλου, θα έβρισκε 

αντίθετο το σωματείο των εργαζομένων, που θεωρεί ότι θα δημιουργούσε 

προβλήματα στη συνολική λειτουργία της υπηρεσίας, ενώ τυχόν εφαρμογή του θα 

ανοίξει το δρόμο σε διαφορετικά μισθολόγια στο δημόσιο και θα δημιουργήσει έριδες 

μεταξύ των υπαλλήλων.  

Σύμφωνα με άποψη διευθυντή: «Ουσιαστικές αξιολογήσεις δεν υπάρχουν ώστε 

αυτό που αποδίδει να επιβραβεύεται. Στη Δημόσια Διοίκηση η επιβράβευση είναι 

λεκτική, δεν υπάρχουν άλλα μέσα, όπως bonus». Στο σύνολό τους οι διευθυντές 

επιβραβεύουν τους υπαλλήλους τους λεκτικά, καθώς οι ίδιοι αισθάνονται την ανάγκη 

να ανταμείψουν το προσωπικό τους για την απόδοσή του. Ως μέσα επιβράβευσης 

αναφέρθηκαν επιπλέον ανακοινώσεις μέσα στο Υποκατάστημα και αλλαγή θέσης 

εργασίας.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι διευθυντές αισθάνονται πλήρως 

ικανοποιημένοι από την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού τους και θεωρούν ότι 

το προσωπικό είναι αφοσιωμένο στην Υπηρεσία παρά τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει. Ένας μόνο από τους διευθυντές εκφράζει την άποψη ότι: «η 

υπηρεσιακή συμπεριφορά του προσωπικού είναι σχετικά καλή, εντούτοις είναι πολύ 

λίγη απέναντι στις τεράστιες ανάγκες του Υποκαταστήματος. Έχουν συσσωρευτεί 

καθυστερήσεις. Το Υποκατάστημα δεν έχει και την υπηρεσιακή πληρότητα να 

αντιμετωπίσει τις ανάγκες αυτές. Συστάθηκε με εντελώς καινούργιους συναδέλφους 

χωρίς την απαιτούμενη εμπειρία».  

Επιπλέον, προβλήματα με την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού αποδίδονται 

στην έλλειψη εκπαίδευσης και στο «κυνήγι» της ποσότητας και όχι της ποιότητας 

από την Κεντρική Υπηρεσία στο παρελθόν. Επιπλέον, αναφέρθηκε η ύπαρξη 

χάσματος δεξιοτήτων μεταξύ παλαιών και νέων υπαλλήλων, γεγονός που 
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δημιούργησε κάποια προβλήματα κατά την εφαρμογή του ΟΠΣ. Εντούτοις, το 

σύνολο των διευθυντικών στελεχών παραδέχεται ότι το προσωπικό αντεπεξήλθε πολύ 

καλύτερα από ό,τι αναμενόταν, αποδέχθηκε την αλλαγή , ενώ εργάστηκε σκληρά και 

αγόγγυστα για την επίτευξη των στόχων.  

 

4.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ 
Οι διαδικασίες στον οργανισμό περιγράφονται μέσα από εγκυκλίους που 

αποστέλλει η Ανώτατη Διοίκηση. Ο κάθε υπάλληλος έχει προσωπική ευθύνη για την 

εφαρμογή των εγκυκλίων, με τον παράλληλο έλεγχο και καθοδήγηση του 

προϊσταμένου του Τμήματος. Τυποποίηση των διαδικασιών, ώστε να υπάρχει έλεγχος 

σε κάθε βήμα της διαδικασίας δεν υπάρχει, παρά μόνο σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες 

που έχουν ενταχθεί στο ΟΠΣ. Με τον τρόπο αυτό παρατηρείται απόκλιση στις 

διαδικασίες από υπάλληλο σε υπάλληλο, και από Υποκατάστημα σε Υποκατάστημα. 

Τυχόν απορίες και προβλήματα στην διεκπεραίωση των διαδικασιών φαίνεται να 

λύνονται μέσα από την επικοινωνία με υπαλλήλους άλλων Υποκαταστημάτων ή 

μέσω γραπτής ή προφορικής επικοινωνίας με την αρμόδια Διεύθυνση στη Διοίκηση 

του οργανισμού. Η βελτίωση των διαδικασιών αποτελεί θέμα που αφορά τη Διοίκηση 

του οργανισμού, ενώ τα Υποκαταστήματα αποτελούν εκτελεστικά όργανα. Από 

ορισμένους διευθυντές εκφράζεται δυσαρέσκεια για την έλλειψη τυποποίησης των 

διαδικασιών καθώς «δυσχεραίνει την αποτίμηση και αξιολόγηση του έργου και κυρίως 

την πιστότητα των αποτελεσμάτων. Αυτό οδηγεί σε αποκλίσεις στις διαδικασίες και 

τελικά στην ποιότητα».  

Κατάλληλα και τυποποιημένα έντυπα για την εξυπηρέτηση του πελάτη 

υπάρχουν για τις περισσότερες διαδικασίες που λειτουργούν στο ΟΠΣ και παρέχονται 

από τη Διοίκηση. Υπάρχουν, εντούτοις και διαδικασίες για τις οποίες το κάθε 
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Υποκατάστημα και το κάθε Τμήμα αναλαμβάνει τη δημιουργία τέτοιων εντύπων, ενώ 

άλλοτε η ενημέρωση των ασφαλισμένων γίνεται προφορικά από τον αρμόδιο 

υπάλληλο. Η σήμανση στα Υποκαταστήματα που λειτουργεί το ΟΠΣ, είναι 

ικανοποιητική, εντούτοις παρουσιάζονται κάποια προβλήματα που αφορούν κυρίως 

τη μη λειτουργικότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων. Στα Υποκαταστήματα, όπου 

δεν εφαρμόζεται το ΟΠΣ η σήμανση είναι λιγότερο ικανοποιητική, με δυσάρεστα 

επακόλουθα τόσο όσον αφορά στην εξυπηρέτηση του πελάτη, όσο και στη 

διεκπεραίωση της εργασίας για το προσωπικό. 

Δείκτες και εργαλεία μέτρησης της απόδοσης των διαδικασιών δεν 

χρησιμοποιούνται., ενώ δεν γίνεται καταγραφή και καταμέτρηση λαθών. Επιπλέον, 

μέτρηση και αξιολόγηση της απόδοσης του οργανισμού με μεθόδους όπως 

benchmarking ή αυτοαξιολόγηση με βάση βραβεία ποιότητας δεν διενεργείται. Στον 

οργανισμό επικρατεί η νοοτροπία ότι οι περισσότερες διαδικασίες δεν είναι 

μετρήσιμες λόγω της φύσης του αντικειμένου και των εργασιών. Επιπλέον, μέσα από 

το ΟΠΣ γίνεται συλλογή στατιστικών στοιχείων, τα οποία χρησιμοποιούνται από τη 

Διοίκηση, ενώ δεν υπάρχει ανατροφοδότηση των πληροφοριών αυτών στους 

υπαλλήλους. Πάντως, η Διοίκηση δεν θέτει ξεκάθαρους στόχους ποιότητας. 

Η άποψη των διευθυντικών στελεχών για την τυποποίηση των διαδικασιών και 

την πιστοποίησή τους μέσω προτύπων τύπου ISO είναι θετική, εντούτοις θεωρούν ότι 

στην παρούσα φάση και τουλάχιστον μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ΟΠΣ κάτι 

τέτοιο δεν θα μπορούσε να είναι εφικτό για τον οργανισμό. Όσον αφορά την 

εφαρμογή των Βραβείων Ποιότητας στο δημόσιο, ένα από τα διευθυντικά στελέχη 

υπογραμμίζει ότι μία τέτοια προοπτική θα ήταν θετική γιατί θα παρακινούσε για 

ανταγωνισμό αν είχε απτά αποτελέσματα, π.χ bonus.  
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4.6 ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΙΚΑ 
Σε αντίθεση με την κουλτούρα της ΔΟΠ που υποστηρίζει την ελάχιστη ιεραρχία 

(minimum hierarchy), τη συμμετοχική διοίκηση και την από κάτω προς τα επάνω 

επικοινωνία, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων λειτουργεί με τον παραδοσιακό 

τρόπο διοίκησης, με πολλά επίπεδα ιεραρχίας, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται από 

τα υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας του οργανισμού και διοχετεύονται στα χαμηλά 

κλιμάκια, όπως φαίνεται στη μορφή α της ανεστραμμένης οργανωτικής πυραμίδας 

(σχήμα 1). Με τον τρόπο αυτό η Ανώτατη Διοίκηση είναι απομακρυσμένη από τον 

υπάλληλο πρώτης γραμμής που βρίσκεται κοντά στον πελάτη. Επιπλέον, τα πολλά 

επίπεδα ιεραρχίας δυσχεραίνουν την επικοινωνία  

Η επικοινωνία μεταξύ των επιπέδων ιεραρχίας, των Τμημάτων, των 

Υποκαταστημάτων και των Διευθύνσεων είναι πολύπλοκη και χαρακτηρίζεται από 

έντονη γραφειοκρατία, γεγονός που την καθιστά χρονοβόρα, αποσπασματική, και 

αναποτελεσματική. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της προβληματικής 

επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού αποτελεί η διαδικασία πρόσληψης 

υπαλλήλου. από την Κεντρική Διοίκηση και η τοποθέτησή του στο αρμόδιο 

Υποκατάστημα. Μετά την πρόσληψη, ο υπάλληλος με απόφαση του Διοικητή 

τοποθετείται στο συγκεκριμένο Υποκατάστημα, ενώ κανένα στοιχείο που αφορά τον 

υπάλληλο (βιογραφικό σημείωμα, πτυχία κλπ) δεν τίθεται στη γνώση του 

Υποκαταστήματος. Συνεπώς, ο υπάλληλος υποχρεούται να υποβάλλει εκ νέου τα 

αποδεικτικά σπουδών του στην Υπηρεσία του, ώστε να ληφθούν υπόψη από τον 

διευθυντή του Υποκαταστήματος. Επιπροσθέτως, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, 

ότι στην περίπτωση για παράδειγμα που ο νέος υπάλληλος διαθέτει μεταπτυχιακό 

δίπλωμα, η πληροφορία αυτή δεν διαχέεται όπως θα έπρεπε στα ενδιαφερόμενα 
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τμήματα, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να υποβάλλει ο ίδιος αίτηση για να ληφθεί 

υπόψη στη μισθοδοσία του. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η έννοια του εσωτερικού πελάτη δεν υπάρχει στον 

οργανισμό, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ 

προμηθευτών και πελατών. Η προβληματική εσωτερική σχέση μεταξύ προμηθευτή-

πελάτη δυσκολεύει τη διαχείριση και τον προσδιορισμό των απαιτήσεων (Ζαβλάνος, 

2006). Η έλλειψη συνοχής της αλυσίδας των πελατών στο ΙΚΑ, αποτελεί ένα από τα 

πιο σημαντικά προβλήματα της Υπηρεσίας και έχει άμεση επίπτωση στην ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. Συχνά, μάλιστα, η επικοινωνία ακόμα και μεταξύ 

προμηθευτών πελατών συντελείται σε φιλική βάση, με τη νοοτροπία της 

«εξυπηρέτησης» του συναδέλφου και όχι μέσα από οργανωμένες και τυποποιημένες 

διαδικασίες.  

 

4.7 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ ΕΤΑΜ (ΠΟΣΕ - ΙΚΑ 

ΕΤΑΜ) έχει έδρα την Αθήνα και αποτελεί δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο 

που έχει τον συντονισμό της δραστηριότητας των Συλλόγων - Μελών (Πρωτοβάθμια 

συνδικαλιστικά όργανα) που στη δύναμή τους ανήκουν Διοικητικοί και Τεχνικοί 

υπάλληλοι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ  

Τα συνδικαλιστικά σωματεία εκλέγονται με διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, 

ενώ οι εκλογικές διαδικασίες γίνονται με την απλή αναλογική. Ο σύλλογος 

αποτελείται από ένα 11μελές Δ.Σ,, το οποίο εκπροσωπείται μέσα από ανθρώπους 

διαφορετικών παρατάξεων, αλλά συνεδριάζει και λειτουργεί ενιαία.  

Ο βαθμός συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες είναι μεγάλος, ενώ υπάρχει 

μεγάλη συμμετοχή στις συνεδριάσεις.. Όλοι οι υπάλληλοι είναι υποχρεωτικά μέλη 
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στο σωματείο από την ημέρα της πρόσληψής τους. Δεν απαιτείται δηλαδή καμία 

τυπική διαδικασία, ούτε κάποια προϋπόθεση για την εγγραφή στο σύλλογο. 

Πάγιο αίτημα του σωματείου είναι η κάλυψη όλων των οργανικών διοικητικών 

θέσεων, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει υπάρχει πρόβλημα έλλειψης 

προσωπικού. Επιπλέον, το σωματείο προωθεί τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 

και μεταφέρει στη Διοίκηση του Ιδρύματος τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

υπάλληλοι και τα Υποκαταστήματα, υποβάλλει προτάσεις και ασκεί πιέσεις για την 

επίλυσή τους. Συχνότερα αιτήματα αποτελούν οικονομικά κίνητρα, κυρίως 

επιδόματα, ενώ υποβάλλονται προτάσεις για θέματα εκπαίδευσης, κτιριακών 

υποδομών, αποκέντρωσης λειτουργιών κλπ. Συχνά, το σωματείο καλείται να καλύψει 

τα κενά του οργανισμού σε θέματα επικοινωνίας ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα 

ιεραρχίας. 

Θέση του σωματείου είναι η ίση μεταχείριση όλων των υπαλλήλων, με ίδια 

δικαιώματα και ίδιες υποχρεώσεις. Οποιαδήποτε διεκδίκηση του σωματείου αφορά 

όλους τους εργαζόμενους. Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή ενός συστήματος που 

συνδέει το μισθό με την απόδοση βρίσκει το σωματείο κατηγορηματικά αντίθετο. 

Χαρακτηριστικά, πρόεδρος συλλόγου εργαζομένων αναφέρει: «Προτιμούμε να 

επωφεληθούν όλοι κι ας είναι κάποιοι μέσα που δεν δουλεύουν το ίδιο σκληρά».  

Το σωματείο στήριξε την προσπάθεια εκσυγχρονισμού του οργανισμού με την 

εισαγωγή του ΟΠΣ και προωθεί την πλήρη εφαρμογή του. Η μηχανογράφηση της 

Υπηρεσίας αποτελούσε εδώ και χρόνια αίτημα των εργαζομένων. Για το λόγο αυτό, η 

αλλαγή που επέφερε το καινούργιο σύστημα σε όλους τους τομείς, παρά τις 

δυσκολίες που παρουσιάστηκαν, βρήκε την αποδοχή όλων και η προσαρμογή 

ξεπέρασε τις προσδοκίες της Διοίκησης. Μάλιστα, πρόεδρος συλλόγου εργαζομένων 

χαρακτηριστικά δηλώνει: «Έπεσαν έξω ακόμα και στους υπολογισμούς τους. 
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Πίστευαν, δηλαδή ότι οι υπάλληλοι του ΙΚΑ αποκλείεται να τα καταφέρουν σε αυτή τη 

διαδικασία κι όμως τα κατάφεραν». Το γεγονός αυτό, αποδεικνύει το σημαντικότατο 

ρόλο των συλλόγων και του σωματείου εργαζομένων όσον αφορά στην εφαρμογή και 

αποδοχή νέων συστημάτων και τεχνολογιών, καθώς και στην υιοθέτηση μιας νέας 

κουλτούρας. 
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4.8 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι ένας οργανισμός με τεράστιο 

μέγεθος, πολύχρονη παρουσία και συσσωρευμένα προβλήματα. Όσον αφορά στο 

μέλλον του οργανισμού χαρακτηριστικά ένα από τα διευθυντικά στελέχη αναφέρει: 

«Πρέπει να τρέξει το ΙΚΑ για να καταφέρει να μείνει στάσιμο. Αυτή τη στιγμή 

εμφανίζεται με τη μορφή γίγαντα οργανισμού με πήλινα πόδια».  

Η εισαγωγή του ΟΠΣ, αν και μερική, βελτίωσε σε ένα βαθμό τόσο τις συνθήκες 

εργασίας, όσο και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών επιτρέποντας σε 

διευθυντικά στελέχη να βλέπουν με συγκρατημένη αισιοδοξία το μέλλον. Το πρώτο 

βήμα για τον εκσυγχρονισμό του Ιδρύματος έχει γίνει. Ωστόσο, ακόμα και η πλήρης 

εφαρμογή του ΟΠΣ, καθώς και η πρόσληψη προσωπικού, που όπως έγινε αντιληπτό 

αποτελεί αγωνιώδες αίτημα των εργαζομένων, δεν αρκούν για να επιλυθούν τα 

προβλήματα και οι αδυναμίες που παρουσιάζονται στον τρόπο λειτουργίας και 

διοίκησης του οργανισμού, όπως εντόπισε η παραπάνω έρευνα. 

Απαραίτητη κρίνεται η δημιουργία ενός αποδοτικού, αποτελεσματικού 

οργανισμού, που λειτουργεί με βάση το σλόγκαν «κάνω περισσότερα με λιγότερα» 

(doing more with less), εστιάζει στην ποιότητα σε κάθε φάση της διαδικασίας και 

δίνει σαφή προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το γεγονός αυτό απαιτεί 

την αλλαγή κουλτούρας από τον παραδοσιακό τρόπο διοίκησης στη Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας όπως παρουσιάστηκε στον πίνακα 1 στην ενότητα 1.1. Βέβαια, η στροφή 

σε μία φιλοσοφία ΔΟΠ δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς προϋποθέτει τη συνολική 

αλλαγή κουλτούρας από την κορυφή μέχρι τα χαμηλότερα επίπεδα του οργανισμού.  

Σύμφωνα με τη νέα αντίληψη, ο ρόλος του πελάτη γίνεται κυριαρχικός και γι’ 

αυτό ο οργανισμός πρέπει να λειτουργεί μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο να είναι 

φιλικό και προσανατολισμένο στον πελάτη (Ζαβλάνος, 2006). Η ανάλυση που 

Βλάχου Βαΐα, Μ56/04 73



διενεργήθηκε στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρουσιάζει έντονη επαφή τόσο 

των υπαλλήλων πρώτης γραμμής, όσο και των ανώτερων στελεχών των 

Υποκαταστημάτων με τις ανάγκες, τα προβλήματα και παράπονα των ασφαλισμένων 

που απασχολούν σε μεγάλο βαθμό την εργασία τους. Εντούτοις, εστίαση στις 

ανάγκες του πελάτη όπως αποτυπώνεται από τη φιλοσοφία της ΔΟΠ και αναλύεται 

στο κεφάλαιο 2.1 δεν υφίσταται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σοβαρά προβλήματα στην 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και έντονη δυσαρέσκεια του πελάτη. 

Η άποψη των θεωρητικών, όπως παρατίθεται στην ενότητα 2.1.2, ότι ο πελάτης 

αποτελεί προβληματική έννοια στο δημόσιο τομέα επιβεβαιώνεται στην περίπτωση 

αυτή. Ο πολίτης δεν αντιμετωπίζεται ως πελάτης, ενώ η γνώση για τις ανάγκες του, 

στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν μεταφράζεται σε ουσιαστική βελτίωση της 

ποιότητας της εξυπηρέτησης με τη δικαιολογία της αναρμοδιότητας και της 

ανεπάρκειας πόρων. Επιπλέον, δεν χρησιμοποιούνται εργαλεία για τη μέτρηση και 

ανάλυση της ικανοποίησης των αναγκών και προσδοκιών του πελάτη. Ο οργανισμός 

υστερεί στη διαχείριση της γνώσης αυτής. Παράλληλα, δεν παρέχει σε υπαλλήλους 

και ανώτερα στελέχη των Υποκαταστημάτων, που έχουν στενή επαφή με τον πελάτη, 

τη δυνατότητα να διενεργήσουν ουσιαστικές αλλαγές, με αποτέλεσμα η αντιμετώπιση 

των προβλημάτων να είναι επιδερμική και κατά περίπτωση. 

Η εστίαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη προϋποθέτει την αντιμετώπιση του 

πολίτη ως πελάτη (Osborne και Gaebler, 1992), ενώ απαραίτητος είναι ο 

προσδιορισμός των αναγκών και προσδοκιών του βάσει δεικτών και εργαλείων 

μέτρησης (έρευνες ικανοποίησης του πελάτη, διαχείριση παραπόνων, μέσος χρόνος 

αναμονής κλπ). Οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται από τους υπαλλήλους που 

βρίσκονται πιο κοντά στον πελάτη (μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιών), ενώ ο 

ρόλος της Διοίκησης θα πρέπει να είναι υποστηρικτικός προς το έργο των 
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υπαλλήλων, όπως επιχειρηματολογείται στην ενότητα 2.4. Πάντως, πρόταση για τη 

βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη θα μπορούσε να αποτελέσει η 

αποσυμφόρηση των Υποκαταστημάτων μέσω διαδικασιών που δεν απαιτούν την 

αυτοπρόσωπη παρουσία του (π.χ δημιουργία hotline για πληροφορίες, διεύρυνση 

εργασιών που διεκπεραιώνονται μέσω internet κλπ). 

Καθώς η ποιότητα έχει ως άξονα τον παράγοντα άνθρωπο, είναι σημαντικό να 

αναβαθμιστεί ο ρόλος της Διεύθυνσης Προσωπικού στο ΙΚΑ, κάνοντας πράξη τη 

μετάβαση από την παραδοσιακή Διοίκηση Προσωπικού στην στρατηγική Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων (Strategic HRM), όπως παρουσιάστηκε στην ενότητα 2.2.1 και 

στον πίνακα 3. Παράλληλα, απαραίτητη κρίνεται και η αναβάθμιση των Τμημάτων 

Προσωπικού των Υποκαταστημάτων, με την ταυτόχρονη αποκέντρωση λειτουργιών 

και αρμοδιοτήτων. Τα τμήματα προσωπικού θα πρέπει να συμμετέχουν πιο ενεργά 

τόσο στη στρατολόγηση και επιλογή του προσωπικού με εφαρμογή δεικτών 

ανταγωνιστικότητας, στην τοποθέτηση των υπαλλήλων στην κατάλληλη θέση, στη 

δημιουργία περιγραφών θέσεων εργασίας που βασίζονται στην ενδυνάμωση των 

εργαζομένων όσο και σε όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που αφορούν τον 

παράγοντα άνθρωπο.  

Η βελτίωση της ποιότητας αφορά τον κάθε υπάλληλο. Για το λόγο αυτό 

ιδιαίτερα σημαντική είναι η προώθηση της συμμετοχής όλων των εργαζομένων στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην επίλυση προβλημάτων, όπως αναλύεται στην 

ενότητα 2.2.2. Το γεγονός αυτό προϋποθέτει τη συνεργασία των εργαζομένων σε 

ομάδες, (π.χ ομάδες έργου, διατμηματικές ομάδες, λειτουργικές ομάδες κλπ). Η 

δημιουργία ομάδων, επιφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων στους οργανισμούς 

σύμφωνα με τους Osborne και Gaebler (1992) όπως αναφέρονται στην ενότητα 2.2.3, 

με αποτέλεσμα τη βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού, με έμφαση τόσο στη 
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βελτίωση των διαδικασιών, όσο και στην επίλυση των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει το ΙΚΑ στην αλυσίδα εσωτερικού πελάτη-προμηθευτή. Κατά τον 

Brunetti (1993), η αποτελεσματικότητα των ομάδων απαιτεί τη στήριξη της 

διοίκησης, η οποία έχει την υποχρέωση να αναπτύξει ευνοϊκές συνθήκες για την 

ανάπτυξη βιώσιμων ομάδων, των οποίων οι προτεινόμενες λύσεις προωθούνται και 

αναγνωρίζονται. Παράλληλα, η ενδυνάμωση θα βοηθήσει στην αυτοολοκλήρωση και 

ανάπτυξη των εργαζομένων, γεγονός που συνεπάγεται υπαλλήλους που έχουν 

κίνητρα να εργαστούν πιο σκληρά και αποδοτικά, με μεγαλύτερη αφοσίωση στην 

Υπηρεσία.  

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων υστερεί σε θέματα εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Τα προγράμματα κατάρτισης είναι υποτυπώδη και 

αφορούν κυρίως τη λειτουργία του ΟΠΣ. Σε έναν οργανισμό που αντιμετωπίζει 

δαιδαλώδη νομοθεσία και πολύπλοκες λειτουργίες η εκπαίδευση αυτή δεν αρκεί, ενώ 

προβλήματα δημιουργούνται στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η 

εκπαίδευση σύμφωνα με τους θεωρητικούς, όπως παρουσιάζεται στην ενότητα 2.2, 

πρέπει να αποτελεί συνεχή δραστηριότητα, να συμβαδίζει με τα προγράμματα 

ποιότητας και να συνδέεται με τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού. Θα 

πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους, από τα χαμηλότερα προς τα 

υψηλότερα κλιμάκια και να τους παρέχει δεξιότητες που αφορούν τόσο το 

αντικείμενο εργασίας τους, όσο και την ικανότητα να εφαρμόζουν αρχές, 

μεθοδολογίες και εργαλεία για τη βελτίωση των διαδικασιών. Ιδιαίτερα 

αποτελεσματική, ειδικά σε θέματα που προάγουν την ποιότητα στον οργανισμό, 

καθώς και σε θέματα management θα ήταν η συνεργασία με Πανεπιστημιακά 

Ιδρύματα. Επιπλέον, το άτυπο σύστημα εκπαίδευσης πάνω στη δουλειά (on the job 

training) και mentoring που επικρατεί σήμερα στα περισσότερα Υποκαταστήματα, θα 
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μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα εκπαίδευσης με τον κατάλληλο σχεδιασμό και 

οργάνωση. Τέλος, προγράμματα θα μπορούσαν να εισαχθούν με σκοπό την 

εκπαίδευση των υπαλλήλων πρώτης γραμμής σε θέματα συμπεριφοράς και 

διαχείρισης τυχόν εντάσεων. Με την εδραίωση της φιλοσοφίας της ΔΟΠ, όπως 

αναλύεται από τους Koehler και Pankowski (1996) στην ίδια ενότητα, οι ομάδες θα 

κρίνουν αν είναι απαραίτητη καθώς και το είδος της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Ουσιαστική αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων και σύνδεση αμοιβής- 

απόδοσης δεν υπάρχει στον οργανισμό. Το σημείο αυτό θα πρέπει να προσεχθεί 

ιδιαίτερα κατά την εφαρμογή της ΔΟΠ, καθώς θα συναντούσε την εναντίωση του 

σωματείου εργαζομένων. Η προσαρμογή της ΔΟΠ στις ιδιαιτερότητες ενός 

οργανισμού είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να επιτευχθεί τόσο η αποδοχή της, όσο και η 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή της. Πάντως, η διαδικασία αξιολόγησης των ομάδων 

(review process), όπως αναλύεται στην ενότητα 2.2.3 σύμφωνα με τον Brunetti 

(1993), θα μπορούσε να αντικαταστήσει την αξιολόγηση των ατόμων. Η ομάδα 

ελέγχεται σε κάθε βήμα της διαδικασίας και αξιολογείται από τα αποτελέσματα. Για 

τους εργαζόμενους προέχει η αναγνώριση των προσπαθειών τους μέσω της 

εφαρμογής των προτάσεών τους, ενώ θα μπορούσαν να υπάρξουν και άλλες παροχές 

και κίνητρα (ειδικές βραβεύσεις, αναφορές της διοίκησης, παροχές σε είδος, αλλά και 

οικονομικά κίνητρα) σε συμφωνία πάντα με το σωματείο εργαζομένων. 

Όσον αφορά στις διαδικασίες, η έρευνα εντόπισε σειρά προβλημάτων που έχουν 

τη βάση τους στη γραφειοκρατία, στην έλλειψη τυποποίησης, καθώς και στην ύπαρξη 

πολλαπλών επιπέδων ιεραρχίας. Στην ενότητα 2.3 αναλύεται η φιλοσοφία της ΔΟΠ 

όσον αφορά στις διαδικασίες, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα της τυποποίησης 

των διαδικασιών, καθώς και η σημασία της μέτρησης και του ελέγχου. Με βάση τα 

παραπάνω κρίνεται, συνεπώς, απαραίτητη η τυποποίηση των διαδικασιών, με σκοπό 
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την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών προς τους πελάτες και την εξάλειψη των 

σφαλμάτων και αποκλίσεων. Καθώς οι διαδικασίες στον οργανισμό είναι 

πολυάριθμες και πολύπλοκες θα πρέπει να απλοποιηθούν, να αφαιρεθούν εκείνες που 

επαναλαμβάνονται σε διαφορετικά στάδια των εργασιών και να εξαλειφθούν όσες δεν 

προσθέτουν αξία στην εκπλήρωση των αναγκών του πελάτη. Επιπλέον, θα πρέπει να 

εξαλειφθούν τα μη αναγκαία διοικητικά καθήκοντα, οι πολλοί κανόνες και τα πολλά 

επίπεδα και κανάλια επικοινωνίας, που αποτελούν το γραφειοκρατικό σύστημα και 

προσθέτουν κόστος στον οργανισμό, αποσπούν πολύτιμο χρόνο από πιο 

εποικοδομητικά καθήκοντα των υπαλλήλων, δυσχεραίνουν την επικοινωνία σε όλα 

τα επίπεδα και δημιουργούν έναν δύσκαμπτο, αναποτελεσματικό δημόσιο οργανισμό. 

Είναι απαραίτητο η διοίκηση να μεταβιβάσει εξουσίες για τη βελτίωση των 

διαδικασιών στα κατώτερα επίπεδα της ιεραρχίας. Η αντίληψη ότι οι διαδικασίες 

στον οργανισμό δεν είναι μετρήσιμες και δεν μπορούν να βελτιωθούν θα πρέπει να 

εκλείψει μέσα από ενημέρωση και εκπαίδευση. Θα πρέπει να γίνεται χρήση δεικτών 

(π.χ αριθμός παραπόνων, απουσίες από την εργασία, χρόνος εκτέλεσης ενός 

καθήκοντος κλπ) και εργαλείων μέτρησης της απόδοσης των διαδικασιών, όπως 

αναλύονται στην ενότητα 2.3 (π.χ ιστογράμματα, διαγράμματα Pareto κλπ), ώστε για 

κάθε διαδικασία να συλλέγονται πληροφορίες και δεδομένα, να αναλύονται και βάσει 

αυτών να λαμβάνονται οι αποφάσεις.  

Η τυποποίηση των διαδικασιών και η μεταβίβαση εξουσιών θα βοηθήσει τη 

Διοίκηση του οργανισμού να θέσει ξεκάθαρους, μετρήσιμους και εφικτούς στόχους 

στα Υποκαταστήματα, σημείο στο οποίο ο οργανισμός υστερεί. Το γεγονός αυτό θα 

βοηθήσει τόσο στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην καλύτερη 

λειτουργία του οργανισμού, όσο και στην εισαγωγή ενός στοιχείου ανταγωνισμού 

μεταξύ των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ. 
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Μέτρηση και αξιολόγηση της απόδοσης του οργανισμού, όπως 

επιχειρηματολογείται στην ενότητα 2.3, μπορεί να γίνει με τη μέθοδο benchmarking 

και με αυτοαξιολόγηση βάσει των κριτηρίων των βραβείων ποιότητας (καθιέρωση 

εθνικού βραβείου ποιότητας Δημοσίων Υπηρεσιών άρθρο 9 του Ν.3230/2004 ), ενώ 

θα μπορούσε να γίνει πιστοποίηση των διαδικασιών μέσω προτύπων τύπου ISO. Κάτι 

τέτοιο, βέβαια, δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί άμεσα. Η υιοθέτηση των αρχών και 

πρακτικών της ΔΟΠ δεν αποτελεί μια «γρήγορη λύση» (quick fix), αλλά τόσο η 

εφαρμογή της, όσο και τα αποτελέσματά της απαιτούν χρόνο, συνέπεια και συνέχεια, 

ιδιαίτερα σε έναν οργανισμό όπως το ΙΚΑ, που χαρακτηρίζεται από το μεγάλο 

μέγεθος, την πολυπλοκότητα των λειτουργιών και της νομοθεσίας. 

Καθώς, λοιπόν απαιτείται χρόνος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός 

προγράμματος Ολικής Ποιότητας, θα μπορούσαν να τεθούν τα θεμέλια των αρχών 

και πρακτικών της ΔΟΠ, παράλληλα με τη διαδικασία εφαρμογής του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη. Για την 

επιτυχή και αποτελεσματική εφαρμογή, σύμφωνα με την άποψη των θεωρητικών της 

ποιότητας που παρουσιάζεται στην ενότητα 2.4, είναι σημαντικό να επιτευχθεί η 

στήριξη της διοίκησης. Παράλληλα, στην εφαρμογή των προγραμμάτων ποιότητας θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του οργανισμού, όπως για παράδειγμα το 

κοινωνικό του πρόσωπο και ο μονοπωλιακός του χαρακτήρας, έτσι ώστε να υπάρξει 

πλήρης προσαρμογή της ΔΟΠ στο περιβάλλον του οργανισμού και να εξαλειφθούν 

τυχόν προβλήματα, όπως αυτά που εντοπίζουν οι επικριτές της ΔΟΠ και αναλύονται 

στην ενότητα 1.2. Επιπλέον, απαραίτητη κρίνεται η στήριξη του σωματείου 

εργαζομένων, το οποίο αντιπροσωπεύει το σύνολο του εργατικού δυναμικού και 

επομένως διαθέτει σημαντική δύναμη και επιρροή. Απαιτείται, λοιπόν, ουσιαστική 

συμμετοχή και συνεργασία του σωματείου για την αποφυγή τυχόν αντιδράσεων που 
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θα μπορούσαν να διακυβεύσουν την πορεία των προγραμμάτων ποιότητας, τα οποία 

θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου και αποδοτικότερου 

Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί μια νέα φιλοσοφία, οι αρχές της οποίας 

βρίσκουν εφαρμογή σε όλες τις δραστηριότητες ενός οργανισμού. Μέσα από μία 

πορεία διαρκούς βελτίωσης ικανοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τόσο οι 

ανάγκες και προσδοκίες του πελάτη, όσο και οι στόχοι του οργανισμού. Ως εκ 

τούτου, αποτελεί τη σύγχρονη λύση στις αδυναμίες που παρατηρούνται στην 

οργάνωση και διοίκηση του δημοσίου τομέα, καθώς και στην ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει την ανάλυση των βασικών αρχών της ΔΟΠ. 

καθώς επίσης και την παρουσίαση των περιπτώσεων όπου αυτή εφαρμόστηκε, με 

σκοπό να διερευνηθεί η πιθανότητα της πρακτικής εφαρμογής των αρχών της στο 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). 

Με βάση τη διεξαγωγή έρευνας υπό μορφή συνεντεύξεων με διευθυντικά 

στελέχη των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, έγινε παρουσίαση της παρούσας 

κατάστασης που επικρατεί όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των πελατών, το 

ανθρώπινο δυναμικό, τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στην υπηρεσία, καθώς 

επίσης και στην επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων και των διαφόρων στρωμάτων 

ιεραρχίας. 

Τα συμπεράσματα από αυτή την ερευνά καταδεικνύουν σοβαρά προβλήματα 

και αδυναμίες στη λειτουργία του οργανισμού, γεγονός που έχει αρνητικές συνέπειες 

στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του οργανισμού, στις συνθήκες 

εργασίας του προσωπικού και στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πελάτη. Ως εκ 

τούτου, προτείνονται λύσεις βασισμένες στις αρχές και τη φιλοσοφία της ΔΟΠ για τη 

βελτίωση της ποιότητας σε όλα τα στάδια των διαδικασιών και όλα τα επίπεδα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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 Ωστόσο, η έρευνα αυτή παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς. Πιο 

συγκεκριμένα, υπήρξε δισταγμός από την πλευρά των διευθύνσεων των 

Υποκαταστημάτων για τη συμμετοχή τους στις συνεντεύξεις, γεγονός που οφείλεται 

τόσο στην έλλειψη χρόνου και στο φόρτο εργασίας, όσο και στις επιφυλάξεις τους για 

το αν είναι αποδεκτό να αναφερθούν στα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες του 

οργανισμού. Για το λόγο αυτό κάποιοι διευθυντές δεν αποδέχθηκαν τη συνεργασία, 

ενώ ένα από τα στελέχη που συμμετείχε στην έρευνα απέρριψε την ηχογράφηση της 

συνομιλίας. Επιπροσθέτως, η έρευνα περιορίστηκε στη γεωγραφική περιοχή του 

νομού Θεσσαλονίκης και σε διευθυντικά στελέχη των διοικητικών υπηρεσιών του 

Ιδρύματος.  

 Συνεπώς, περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να διενεργηθεί και σε 

Υποκαταστήματα άλλων νομών της χώρας, έτσι ώστε να εντοπισθούν ομοιότητες και 

διαφορές στη λειτουργία τους και να αναδειχθεί η συνολική διάσταση των 

προβλημάτων. Επιπλέον, θα παρουσίαζε ενδιαφέρον έρευνα στην οποία θα 

συμμετείχαν άτομα από όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, ώστε να σχηματισθεί μια πιο 

πλήρης εικόνα του τρόπου διοίκησης και λειτουργίας του Ιδρύματος. Τέλος, 

εποικοδομητική θα ήταν η περαιτέρω έρευνα που θα περιλάμβανε τις υγειονομικές 

υπηρεσίες του οργανισμού, σε συνδυασμό με τις διοικητικές που διερευνήθηκαν στην 

παρούσα μελέτη.  
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Παράρτημα 5 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
1. Ποιά είναι τα χρόνια προϋπηρεσίας, η προηγούμενη θέση στο ΙΚΑ και η 

εκπαίδευσή σας; 

2. Ποιές οι αρμοδιότητες του Διευθυντή; Περιγράψτε μια καθημερινή ημέρα στη 

δουλειά.  

3. Διάρθρωση Υποκαταστήματος, αρμοδιότητες προϊσταμένων, αρμοδιότητες 

υπαλλήλων (περιγραφές θέσεων εργασίας, λήψη αποφάσεων, όρια ευθυνών) 

4. ΟΠΣ: εκσυγχρονισμός ΙΚΑ: Τί σήμαινε η εισαγωγή του ΟΠΣ; Έγινε 

αποδεκτή από τους υπαλλήλους; Υπήρξε αλλαγή στην κουλτούρα και 

νοοτροπία των υπαλλήλων;Υπήρξαν προβλήματα στην εφαρμογή του νέου 

συστήματος; Πιστεύετε οτι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν θετικά τυχόν 

αλλαγές; 

5. ΟΠΣ:Υπήρξε αλλαγή στην αντιμετώπιση της Υπηρεσίας από τους πολίτες; 

6. Λίγα λόγια για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος (αφορά όλα τα 

τμήματα και όλες τις διαδικασίες;)  

7. Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της Ποιότητας στην Υπηρεσία σας; 

8. Ποιά είναι τα κριτήρια που λαμβάνετε υπόψη για να αξιολογήσετε την 

ποιότητα των υπηρεσιών και τον βαθμό ικανοποίησης του συναλλασσόμενου 

κοινού;  

9. Υπάρχει σύστημα καταγραφής παραπόνων και μεθοδολογία ανάλυσης των 

στατιστικών που αφορούν στα παράπονα των πελατών-ασφαλισμένων; 

Καταγράφονται, ταξινομούνται, αξιολογούνται, λαμβάνονται αποφάσεις για 

την επίλυση των προβλημάτων; 

10. Έχει πραγματοποιηθεί ποτέ έρευνα ικανοποίησης του συναλλασσόμενου 

κοινού στο Υποκατάστημά σας;  

11. Υπάρχουν κατάλληλα, τυποποιημένα έντυπα για την καλύτερη εξυπηρέτηση 

του πολίτη, τα οποία είναι τοποθετημένα σε εμφανές σημείο και μπορεί ο 

κάθε συναλλασσόμενος να τα προμηθευτεί; 

12. Υπάρχει σύστημα καταγραφής των παραπόνων του προσωπικού; 

13. Η Υπηρεσία αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τις δεξιότητες, τις γνώσεις και 

τις εμπειρίες των εργαζομένων (κριτήρια τοποθέτησης υπαλλήλων σε θέσεις 
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εργασίας, σύστημα εξέλιξης εργαζομένων, μέτρηση απόδοσης, αλλαγές στη 

διάρθρωση της εργασίας, ομαδικότητα, συνεχής βελτίωση). 

14. Πραγματοποιείται αξιολόγηση μέσω μέτρησης της απόδοσης 

15.  σε επίπεδο εργαζομένων 

16.  σε επίπεδο τμήματος   

17.  σε όλη την Υπηρεσία  

18.  σε επίπεδο ομάδων 

19. Τί εφαρμόζεται για την υποκίνηση των εργαζομένων;  

20. Η Υπηρεσία καλλιεργεί και αναπτύσσει ένα εργασιακό περιβάλλον μέσα από 

το οποίο δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την  ανάπτυξη και αξιοποίηση 

του ανθρώπινου δυναμικού (συναντήσεις για την ανταλλαγή απόψεων, 

υποβολή προτάσεων και επίλυση τυχόν προβλημάτων σε επίπεδο τμήματος, 

Υποκαταστήματος, ομάδες εργασίας, cross-functional teams, αλλαγές στον 

εργασιακό χώρο) 

21. Είναι οι υπάλληλοι ευχαριστημένοι με τους τυπικούς όρους που καθορίζουν 

την απασχόλησή τους (ωράριο, αμοιβή, φύση της εργασίας, ιεραρχία) καθώς 

και με το ψυχολογικό συμβόλαιο που συνάπτουν κατά την πρόσληψή τους και 

συνίσταται στις προσδοκίες του εργαζομένου από την Υπηρεσία (αναφορικά 

με τις συνθήκες εργασίας, το βαθμό προσπάθειας, επίδοσης, την άσκηση 

εξουσίας) και την ικανοποίηση των προσωπικών του αναγκών; 

22. Οι υπάλληλοι είναι αφοσιωμένοι στην Υπηρεσία και στο σύστημα;  

23. Το ΙΚΑ εκπαιδεύει και καταρτίζει τους εργαζομένους του σε θέματα σχετικά 

με την Ποιότητα στην εργασία τους? 

24. Είναι το προσωπικό εκπαιδευμένο να συμπεριφέρεται με ευγένεια και 

σεβασμό;  

25. Ποια η εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών; Πραγματοποιούνται 

σεμινάρια διοίκησης, meetings στελεχών κλπ 

26. Καθορίζονται σαφείς, γραπτές διαδικασίες διεκπεραίωσης των εργασιών για 

κάθε τμήμα; Οι διαδικασίες αυτές είναι τυποποιημένες για όλα τα 

Υποκαταστήματα; Υπάρχουν αποκλίσεις στα αποτελέσματα; 

27. Καθορίζονται σαφείς, γραπτές διαδικασίες για την αποτελεσματική 

επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων; (διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν 

περισσότερα από ένα τμήματα ) 
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28. Πώς λειτουργεί το σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των Υποκαταστημάτων για 

ανταλλαγή εγγράφων, πληροφοριών, απόψεων κλπ.  

29. Η Ανώτατη Διοίκηση θέτει σαφείς, αντικειμενικούς, μετρήσιμους και 

επιτεύξυμους στόχους για κάθε Υποκατάστημα;  

30. Καταφέρνει η Διοίκηση αποτελεσματική επικοινωνία της πολιτικής ποιότητας 

και των στόχων ποιότητας προς όλους τους εργαζόμενους της Υπηρεσίας; 

31. Η Ανώτατη Διοίκηση διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια όλων 

των απαραίτητων πόρων για την ικανοποίηση των  αντικειμενικών στόχων 

ποιότητας και της πολιτικής ποιότητας της Υπηρεσίας; 

32. Υπάρχει αποτελεσματική αμφίδρομη επικοινωνία ώστε η Ανώτατη Διοίκηση 

να έχει ουσιαστική γνώση και πληροφόρηση σχετικά με τις ανάγκες και 

απαιτήσεις των ασφαλισμένων της Υπηρεσίας και του κάθε 

Υποκαταστήματος; Παράλληλα καταφέρνει αποτελεσματική επικοινωνία και 

ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων σχετικά με τη σημασία και την 

αναγκαιότητα ικανοποίησης των απαιτήσεων των ασφαλισμένων; 

33. Πώς λειτουργούν τα συνδικαλιστικά σωματεία στο ΙΚΑ; 

34. Ποιός ο βαθμός συμμετοχής των εργαζομένων στο σωματείο; 

35. Ποιές οι διεκδικήσεις του σωματείου; 

36. Ποιός ο βαθμός ικανοποίησης των αιτημάτων; 

37. Υπάρχουν άμεσα ή μελλοντικά σχέδια της Υπηρεσίας για εισαγωγή/εφαρμογή 

ενός προτύπου πιστοποίησης (π.χ ISO); Ποιά η άποψή σας για τα βραβεία 

ποιότητας; 

38. Πώς βλέπετε το μέλλον του ΙΚΑ; 
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