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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
6.1. Εισαγωγή.
Στους Οργανισµούς οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες. Είναι ένα φυσιολογικό υποπροϊόν των ανθρωπίνων σχέσεων. Θεωρείται ως πολύ φυσιολογικό και αναπόφευκτο φαινόµενο
γιατί οι άνθρωποι διαφέρουν µεταξύ τους, δεν συµφωνούν πάντα στις απόψεις τους και επιδιώκουν αρκετά συχνά ανταγωνιστικούς στόχους.
Συγκρούσεις µέσα σε έναν οργανισµό µπορούν να προκύψουν µεταξύ
• Ανθρώπων που βρίσκονται στην ίδια ιεραρχική βαθµίδα. ∆ηλαδή µεταξύ δύο τµηµαταρχών, δύο εποπτών, δύο διευθυντών, δύο συναδέλφων γενικά.
• Ανθρώπων που βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο στην ιεραρχική πυραµίδα. ∆ηλαδή µεταξύ προϊσταµένου και υφισταµένου, µεταξύ επιτελικών και γραµµικών στελεχών, µεταξύ ανώτερης και µεσαίας διοίκησης, µεταξύ επόπτη και εργάτη.
• Ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικές ∆ιευθύνσεις, διαφορετικά τµήµατα και διαφορετικές οµάδες.
• Συλλόγου ή σωµατείου εργαζοµένων και ∆ιοίκησης.
Αν θα θέλαµε να δώσουµε έναν ορισµό για τις συγκρούσεις που δηµιουργούνται στους
οργανισµούς, θα λέγαµε ότι:
Οι κυριότερες αιτίες, που οδηγούν σε συγκρούσεις είναι: Οι διαφορετικές ανάγκες των
εργαζοµένων. Οι διαφορετικές ικανότητες των εργαζοµένων. Το διαφορετικό σύστηµα αξιών
που ασπάζεται ο καθένας. Η διαφορά της προσωπικότητας. Ο διαφορετικός τρόπος αντίληψης της πραγµατικότητας. Οι διαφορετικές απόψεις σε θέµατα οργάνωσης της εργασίας. Αδυναµία συνεργασίας λόγω προσωπικών και χωροταξικών παραγόντων. Αδυναµία συµµόρφωσης στους κανόνες και στην πολιτική της επιχείρησης. Ασαφή όρια εξουσίας, ευθύνης και
εξουσιοδότησης. Υποκειµενικό σύστηµα αµοιβών και εξέλιξης. Αντικρουόµενοι στόχοι µεταξύ τµηµάτων ή οµάδων λόγω κακού συντονισµού. ∆ιάσταση µεταξύ προσωπικών στόχων
και στόχων της επιχείρησης. Ανταγωνισµός µεταξύ τµηµάτων ή οµάδων λόγω περιορισµένων
πόρων. Προσωπικά προβλήµατα.
Ενδεχοµένως να υπάρχουν και άλλες αιτίες που οδηγούν σε συγκρούσεις. Ο κατάλογος
είναι ενδεικτικός. Οι ∆ιοικήσεις των υπηρεσιών, των οργανισµών ή των επιχειρήσεων επιθυµούν την αποφυγή των συγκρούσεων γιατί µειώνουν την παραγωγικότητα και την αποτελεσµατικότητα της υπηρεσίας ή της επιχείρησης.
Γενικά ευθύνονται για µία σειρά πολλών αρνητικών επιπτώσεων, εκτός από τις οικονοµικές.
Οι αρνητικές επιπτώσεις των συγκρούσεων στους οργανισµούς. Οι κυριότερες επιπτώσεις των συγκρούσεων στους οργανισµούς είναι:
• Η µείωση του ηθικού των εργαζοµένων
• Η έλλειψη ενδιαφέροντος για την εργασία
• Η δηµιουργία πόλωσης µεταξύ οµάδων ή τµηµάτων
• Η έλλειψη συνεργασίας
• Η ανεύθυνη, αρνητική και απροσάρµοστη συµπεριφορά (καθυστερήσεις, απουσίες)
• Η ανυπακοή στους κανόνες και στην πολιτική της επιχείρησης
• Η δηµιουργία «κλίκας» και οµάδων ειδικών συµφερόντων
• Η ανάπτυξη δυσπιστίας
Θα µπορούσαµε ωστόσο, στο σηµείο αυτό να θέσουµε ένα πολύ γενικό και ουσιαστικό
ερώτηµα: Οι συγκρούσεις έχουν µόνο αρνητικές επιπτώσεις; Σύµφωνα µε τους θεωρητικούς
της κλασικής σχολής του Μάνατζµεντ, οι συγκρούσεις είναι ανεπιθύµητες. Για το λόγο αυτό
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πρέπει να αποφεύγονται µε κάθε τρόπο και µέσο. Σύµφωνα όµως, µε νεότερους θεωρητικούς
του Μάνατζµεντ, οι συγκρούσεις έχουν και θετικές επιπτώσεις. Πολλές φορές, µετά από µία
σύγκρουση, η µονάδα, ή η υπηρεσία ή ο οργανισµός ή η επιχείρηση ακολουθούν καινοτόµες
ιδέες, αποφασίζουν να ακολουθήσουν επιθετική πολιτική. Πώς συµβαίνει αυτό; Πολύ απλά,
οι συγκρούσεις δηµιουργούν «ζυµώσεις» µεταξύ των εργαζοµένων, οι αντικρουόµενες απόψεις δίνουν νέες ιδέες και αποκαλύπτονται οι πραγµατικές αιτίες των προβληµάτων. Επιπλέον, µετά την επίλυση των διαφορών, δυναµώνουν οι σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων, οι οποίοι
µαθαίνουν να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις.
6.2. Τύποι Συγκρούσεων.
Υπάρχουν τρεις αντιπροσωπευτικοί τύποι συγκρούσεων στις επιχειρήσεις και στους οργανισµούς γενικά: οι διαπροσωπικές, οι οµαδικές και οι συγκρούσεις ρόλων.
∆ιαπροσωπικές συγκρούσεις είναι αυτές που αναπτύσσονται µεταξύ δύο ατόµων, που
ανήκουν στην ίδια ή σε διαφορετική ιεραρχική βαθµίδα
Οι πιο συνηθισµένες διαπροσωπικές συγκρούσεις είναι αυτές που δηµιουργούνται µεταξύ
του προϊσταµένου και του υφισταµένου ή µεταξύ συναδέλφων, που χρειάζεται να µοιραστούν
τους ίδιους πόρους, όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, χώρο στο ίδιο γραφείο, κοινό τηλέφωνο, φωτοτυπικές µηχανές κ.τ.λ.
Οι κυριότερες αιτίες των διαπροσωπικών σχέσεων είναι τα ατοµικά χαρακτηριστικά του
κάθε εργαζόµενου, όπως οι αντιλήψεις, η προσωπικότητα, τα συναισθήµατα, και οι αξίες του,
καθώς και η χρησιµοποίηση διαφορετικών τεχνικών, µεθόδων, πρακτικών και πολιτικών. Για
παράδειγµα, η εµµονή ενός υπαλλήλου γραφείου να συνεχίζει να γράφει κείµενα στη γραφοµηχανή, ενώ ο προϊστάµενός τού έχει ζητήσει επανειληµµένα τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, κάποια στιγµή θα οδηγήσει σε σύγκρουση.
Επίσης, πολλές φορές δηµιουργούνται συγκρούσεις µεταξύ προϊσταµένου και υφισταµένου, γιατί ο υφιστάµενος καλείται να εκτελέσει το έργο του:
• έχοντας διλήµµατα ηθικής συνείδησης
• κάτω από αντίξοες καταστάσεις
• υπό καθεστώς υπερβολικών απαιτήσεων για τους ρυθµούς και τις δυνατότητές του
• υπό καθεστώς απειλών και εξαναγκασµού
• κάτω από µεγάλη πίεση για να επιτευχθούν οι υπερβολικοί στόχοι του τµήµατος
Οι οµαδικές συγκρούσεις είναι η δεύτερη κατηγορία τύπων συγκρούσεων. Οι οµάδες
µέσα στον οργανισµό δηµιουργούνται είτε από τη ∆ιοίκηση µε σαφή καθορισµό των αρµοδιοτήτων των µελών τους και καλούνται τυπικές, είτε προκύπτουν από τις κοινωνικές σχέσεις
µεταξύ των εργαζοµένων, για την ικανοποίηση των κοινωνικών ή ψυχολογικών αναγκών των
µελών τους και καλούνται άτυπες. Τόσο όµως στις τυπικές οµάδες, που δηµιουργούνται από
τον ορθολογισµό της ∆ιοίκησης, όσο και στις άτυπες, που δηµιουργούνται αυθόρµητα από
την επιθυµία των εργαζοµένων για επικοινωνία, παρουσιάζονται συγκρούσεις.
Αν θέλαµε να ορίσουµε την έννοια των οµαδικών συγκρούσεων, θα λέγαµε ότι:
Οµαδικές συγκρούσεις είναι αυτές που δηµιουργούνται µεταξύ εργαζοµένων που ανήκουν σε οµάδες. ∆ιακρίνονται σε δια-οµαδικές και ενδοοµαδικές. ∆ια-οµαδικές είναι οι συγκρούσεις µεταξύ οµάδων, ενώ ενδο-οµαδικές είναι οι συγκρούσεις µεταξύ ατόµων, που ανήκουν στην ίδια οµάδα.
Ενδο-οµαδικές συγκρούσεις συµβαίνουν όταν υπάρχουν συστηµατικές διαφορές µεταξύ
των εργαζοµένων µέσα στην ίδια οµάδα. Αυτές προκύπτουν όταν:
• επιδιώκονται οι ατοµικοί στόχοι και όχι οι κοινοί, οι οµαδικοί στόχοι
• µοιράζονται πολλά κοινά µηχανήµατα, εργαλεία, συσκευές
• υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες µεταξύ των µελών της οµάδας
• υπάρχουν έντονες διαφοροποιήσεις.
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Οι διαφοροποιήσεις, που παίζουν σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία συγκρούσεων είναι η
ηλικία, το µορφωτικό επίπεδο, ο χρόνος προϋπηρεσίας, το φύλο, η εµπειρία από άλλες επιχειρήσεις, το επίπεδο αποδοχών, η νοοτροπία, οι αντιλήψεις και γενικά η στάση ζωής.
Όπως ήδη αναφέραµε, δηµιουργούνται συγκρούσεις και µεταξύ διαφόρων οµάδων µέσα
σε µία έναν οργανισµό. Τέτοιες συγκρούσεις εµφανίζονται όταν:
• υπάρχει µεγάλος βαθµός αλληλεξάρτησης στις δραστηριότητες των οµάδων. Για παράδειγµα σε µία ∆ηµόσια υπηρεσία, η ποιότητα εργασίας της οµάδας των υπαλλήλων
γραφείου επηρεάζει άµεσα και καταλυτικά την ποιότητα εργασίας της οµάδας των
προϊσταµένων και ∆ιευθυντών. Σε περίπτωση που οι υπάλληλοι γραφείου κάνουν επανειληµµένα λάθη, είναι λογικά συνεπές οι Προϊστάµενοι να αντιδράσουν και να
δηµιουργηθεί ρήξη.
• χρειάζεται να µοιραστούν περιορισµένους πόρους. Για παράδειγµα την µοναδική συσκευή φαξ ή φωτοτυπικού µηχανήµατος του 2ου ορόφου.
• υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες εξέλιξης στις οµάδες. Για παράδειγµα µια οµάδα
που απασχολείται σε τεχνολογία αιχµής έχει περισσότερες πιθανότητες επαγγελµατικής εξέλιξης, από ότι µία οµάδα που ασχολείται σε τοµέα παρωχηµένης τεχνολογίας.
• υπάρχουν οµάδες µε διαφορετικό επίπεδο εξειδίκευσης. Οι πολλοί εξειδικευµένες οµάδες ασκούν µεγαλύτερη επίδραση και επιρροή στη ∆ιοίκηση από ότι οι οµάδες απλής εκτέλεσης έργου. Έτσι, αναπτύσσεται ανταγωνισµός προσέγγισης της ηγεσίας.
• υπάρχουν ασάφειες ως προς το περιεχόµενο του έργου κάθε οµάδας, µε αποτέλεσµα
να υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις ή κενά. Για παράδειγµα σε ένα γραφείο, µία µονάδα
εξυπηρέτησης πολιτών, αν δεν έχει αποσαφηνιστεί επακριβώς µε τι ασχολείται η κάθε
οµάδα εργασίας, είναι δυνατόν ο καθένας να υποθέτει τι πρέπει ή δεν πρέπει να κάνει,
µε αποτέλεσµα άλλα έντυπα να παραδίνονται στον έναν και άλλα στον άλλο πολίτη
που προσέρχεται.
• υπάρχουν αντικρουόµενα συµφέροντα. Τέτοιες συγκρούσεις δηµιουργούνται συνήθως µεταξύ σωµατείου εργαζοµένων και εργοδοσίας. Οι εργαζόµενοι πιέζουν για αυξήσεις µισθών και µείωση ωραρίου, ενώ η εργοδοσία ενδιαφέρεται για µείωση κόστους και παραγωγικότητα.
Συγκρούσεις ρόλων. Η τελευταία κατηγορία τύπων συγκρούσεων είναι οι συγκρούσεις
που προέρχονται από τους ρόλους. Στην ζωή µας παίζουµε πολλούς ρόλους. Στα πρώτα στάδια της ζωής µας, παίζουµε το ρόλο του παιδιού, αργότερα το ρόλο του µαθητή, κατόπιν του
επιστήµονα, µετά του συζύγου, του πατέρα και του παππού. Επίσης, ταυτόχρονα παίζουµε
πολλούς ρόλους. Για παράδειγµα, ο καθηγητής µέσα στην τάξη παίζει το ρόλο του παιδαγωγού, στο σπίτι του το ρόλο του γονέα, στη διασκέδαση το ρόλο του φίλου.
Ρόλος είναι ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε τη σηµασία και το περιεχόµενο της
θέσης που έχουµε στην κοινωνία ή που κατέχουµε σε µία επιχείρηση. Ο ρόλος είναι αυτό που
αντιλαµβάνεται το µυαλό µας ως υποχρεώσεις, καθήκοντα και δικαιώµατα για να ανταποκριθούµε στις απαιτήσεις της θέσης που έχουµε στην κοινωνία ή στην επιχείρηση. Πότε όµως
επέρχεται σύγκρουση ρόλων;
Οι συγκρούσεις ρόλων προκύπτουν από:
• Ανάθεση πολλών καθηκόντων για ένα ρόλο. Στην περίπτωση αυτή έχουµε υπερφόρτωση υποχρεώσεων και καθηκόντων σε ένα εργαζόµενο, από τον οποίο περιµένουµε
να αποδώσει τα µέγιστα. Συνήθως στην κατάσταση αυτή βρίσκονται άτοµα που δείχνουν προθυµία, που επιθυµούν να καθιερωθούν σε ένα επαγγελµατικό χώρο ή να
αποκτήσουν µονιµότητα. Η υπερφόρτωση µε καθήκοντα κουράζει και αγχώνει τον
εργαζόµενο µε αποτέλεσµα κάποια στιγµή να αντιδράσει και να διεκδικήσει ίση µεταχείριση µε τους συναδέλφους του.
• Ανάθεση ετερόκλητων και πολλές φορές συγκρουόµενων στόχων για ένα ρόλο. Αυτό
συµβαίνει όταν ένας εργαζόµενος αναφέρεται σε πολλούς προϊσταµένους.
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Σύγκρουση ρόλων δηµιουργείται όταν οι άλλοι αντιλαµβάνονται διαφορετικά το ρόλο
µας µέσα στην υπηρεσία από ότι εµείς. Όταν υπάρχει διάσταση δηλαδή, ανάµεσα στην αναµενόµενη συµπεριφορά και στη συµπεριφορά που τηρούµε.
Ανάθεση πολλών ρόλων σε άτοµο που κατέχει ένα ρόλο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα
είναι του ∆ιευθυντή του σχολείου. Οι δάσκαλοι περιµένουν από το ∆ιευθυντή να τους εξασφαλίσει τα απαραίτητα εποπτικά µέσα, ενώ ο προϊστάµενος των οικονοµικών υπηρεσιών και
επόπτης των σχολείων πιέζει για µείωση των εκπαιδευτικών εξόδων.
Κατοχή πολλών ασυµβίβαστων ρόλων. Για παράδειγµα ένας έµπορος που είναι µέλος του
Εµπορικού Συλλόγου και µιας Ένωσης Καταναλωτών, πώς θα πρέπει να ενεργήσει και ποιο
ρόλο να εξυπηρετήσει, όταν η Ένωση Καταναλωτών αποφασίζει να διαµαρτυρηθεί για την
εµπορία κάποιων επικίνδυνων για την υγεία προϊόντων στον εµπορικό Σύλλογο;
6.3. Τρόποι ∆ιευθέτησης των Συγκρούσεων.
Αφού παρουσιάσαµε τους πιθανούς τύπους και τις αιτίες δηµιουργίας συγκρούσεων, χρήσιµο είναι να αναφερθούµε στους τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να διευθετήσουµε τις
συγκρούσεις µέσα στον οργανισµό. Οι τρόποι διευθέτησης που ενδείκνυνται κάθε φορά εξαρτώνται από δυο µεταβλητές: το ενδιαφέρον για τα δικά µας συµφέροντα και το ενδιαφέρον για τα συµφέροντα των άλλων ή της άλλης οµάδας. Υπάρχουν πέντε τύποι διευθέτησης
των συγκρούσεων:
Ο τύπος της αποφυγής. Σύµφωνα µε τον τύπο αυτό, κάποιος αποφεύγει να επιλύσει τη
σύγκρουση, υποχωρεί, αποµονώνεται και προσπαθεί να υποβαθµίσει τη διαφορά γιατί υπάρχει χαµηλό προσωπικό ενδιαφέρον, καθώς και χαµηλό ενδιαφέρον για τα συµφέροντα των
άλλων.
Ο συµβιβαστικός τύπος. Ο συµβιβασµός είναι ο τύπος διευθέτησης συγκρούσεων, που
χρησιµοποιείται στις διαπραγµατεύσεις µεταξύ εργατικών σωµατείων και εργοδοσίας. Οι αντίπαλες πλευρές ξεκινούν µε υψηλές διεκδικήσεις, αλλά σταδιακά υποχωρούν για να υπάρξει λύση και να επέλθει συµφωνία. Πολλές φορές όταν δεν προκύπτει συµβιβασµός, το ζήτηµα που προκαλεί συγκρούσεις, διευθετείται µέσω της διαιτησίας ή της µεσολάβησης.
Ο τύπος της εξοµάλυνσης. Με τον τύπο αυτό ελαχιστοποιείται σταδιακά η σύγκρουση, η
οποία χρησιµοποιείται ως µέσο εκτόνωσης. Χρησιµοποιείται για συγκρούσεις που προέρχονται από τα ατοµικά χαρακτηριστικά των εργαζοµένων και τα οποία είναι αδύνατον να αντιµετωπισθούν µε το κλίµα του ανταγωνισµού. Κατά την εξοµάλυνση, το άτοµο που διευθύνει
τις συγκρούσεις, προσπαθεί να υποβαθµίσει τις διαφορές, τονίζοντας ιδιαίτερα τα κοινά συµφέροντα.
Ο πιεστικός τύπος. Είναι ο τύπος κατά τον οποίο χρησιµοποιείται βία, εξαναγκασµός και
υπέρµετρη πίεση. Χρησιµοποιείται µεταξύ ατόµων που βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο
της ιεραρχικής πυραµίδας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο προϊστάµενος που πιέζει τον
υφιστάµενό του να προσαρµοστεί σε αυτά που του επιτάσσει.
Ο συνεργατικός τύπος. Η χρήση αυτού του τύπου διευθέτησης των συγκρούσεων εξαρτάται από το στυλ διοίκησης της επιχείρησης. Αν επικρατεί το δηµοκρατικό στυλ, τότε ο προϊστάµενος προτιµά το δρόµο της συνεργασίας για να επιλύσει οποιαδήποτε διαφωνία. Χρησιµοποιείται όταν υπάρχει υψηλό ενδιαφέρον για την επίτευξη τόσο των προσωπικών στόχων,
όσο και των στόχων των άλλων.
6.4. Βήµατα ∆ιευθέτησης των Συγκρούσεων.
Τα βήµατα διευθέτησης των συγκρούσεων είναι τέσσερα στον αριθµό. Σε ένα πρώτο επίπεδο χρειάζεται να ανιχνεύσουµε αν υπάρχουν συµπτώµατα συγκρούσεων. Η σύγκρουση δεν
εκφράζεται πάντα µε θυµωµένες φωνές και µατωµένες µύτες. Συνήθως υποβόσκει στους αν-
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θρώπους, που επιλέγουν να αγνοούν ο ένας τον άλλον. Εντούτοις, υπάρχουν κάποια συµπτώµατα, που µαρτυρούν ότι υπάρχει σύγκρουση.
6.5. Συµπτώµατα Σύγκρουσης.
• ∆άκρυα, χειρονοµίες, χειροδικίες.
• Αρνητικά συναισθήµατα, όπως ζήλεια, δυσπιστία, αντιπάθεια
• Άτοµα που αµείβονται δυσανάλογα ως προς το έργο που προσφέρουν λόγω υποκειµενικού συστήµατος αµοιβών.
• Άτοµα που παραπληροφορούν ή δίνουν πληροφορίες καθυστερηµένα
• Άτοµα που µιλούν µε ψυχρή τυπικότητα, σαρκασµό, ή απροκάλυπτη επιθετικότητα
• Άτοµα που θέτουν εµπόδια στην επικοινωνία, δεν είναι διαθέσιµα ή γίνονται προσιτά
µόνο µέσω των δικών τους κανόνων και διαδικασιών
• Άτοµα που απουσιάζουν τακτικά λόγω «ασθενείας»
• χαµηλό ηθικό και µειωµένη παραγωγικότητα
Το δεύτερο βήµα µετά τον εντοπισµό ότι υπάρχουν συµπτώµατα σύγκρουσης, είναι να
εξετάσουµε τη φύση των συγκρούσεων. ∆ηλαδή, χρειάζεται να αποσαφηνίσουµε αν πρόκειται για διαπροσωπικές, διο-οµαδικές, ενδο-οµαδικές συγκρούσεις ή συγκρούσεις ρόλων. Πιο
απλά, χρειάζεται να διευκρινίσουµε τους εµπλεκόµενους, την κύρια αιτία της σύγκρουσης και
το χρονικό σηµείο έναρξης της σύγκρουσης.
Στο επόµενο βήµα, επιλέγουµε τον κατάλληλο τύπο διευθέτησης των συγκρούσεων ανάλογα µε τον τύπο της σύγκρουσης. Όπως ήδη αναφέραµε, η επιλογή του τύπου εξαρτάται από
δύο µεταβλητές: το ενδιαφέρον για τα προσωπικά συµφέροντα ή τα συµφέροντα της οµάδας
µας και το ενδιαφέρον για τα συµφέροντα των άλλων.
Στο τελευταίο βήµα διευθέτησης των συγκρούσεων, συνήθως λαµβάνουµε κάποια µέτρα
για να µην επαναληφθεί η σύγκρουση και να αποσοβηθούν οι αιτίες που την προκάλεσαν.
• Λήψη Μέτρων για την Αποφυγή Συγκρούσεων
• Συνεχής ενηµέρωση του προσωπικού
• Αποσαφήνιση των επιθυµητών προτύπων συµπεριφοράς
• Τακτική διερεύνηση των στάσεων του προσωπικού.
• ∆ίκαιο σύστηµα αµοιβών
• Ανάθεση συµβατών στόχων
• ∆ίκαιη και ισοβαρής ανάθεση ρόλων µεταξύ των εργαζοµένων
• Σαφής καθορισµός των αρµοδιοτήτων ανά θέση και οµάδα εργασίας
• Καθιέρωση συστήµατος συλλογής παραπόνων
• Καθιέρωση συστήµατος ανάλυσης και επίλυσης των παραπόνων
Οι προτάσεις είναι ενδεικτικές και σε καµία περίπτωση δεν καλύπτουν το εύρος των λύσεων, που τα στελέχη µπορούν να εµπνευστούν και να υλοποιήσουν.
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