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Ειςαγωγικά  
 
Η  ζρευνα για τθν Διερεφνηςη των Επιμορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιςτικών Στελεχών 

είναι θ τζταρτθ δράςθ ανίχνευςθσ αναγκϊν που διενεργεί το Κοινωνικό Πολφκεντρο ςτουσ 

εκπροςϊπουσ των εργαηομζνων ςε δευτεροβάκμιο και τριτοβάκμιο επίπεδο.  

τόχοσ τθσ όπωσ και ςτισ προθγοφμενεσ δράςεισ ιταν θ επικαιροποίθςθ των αντικειμζνων 

εκπαίδευςθσ των προγραμμάτων ςυνδικαλιςτικισ εκπαίδευςθσ του ΚΠ, για τθν υλοποίθςθ 

προγραμμάτων ενίςχυςθσ των δεξιοτιτων των ςυνδικαλιςτικϊν ςτελεχϊν με ςκοπό τθν 

ενίςχυςθ του ρόλου τουσ ςτθ ςυμβολι των οργανϊςεων των εργαηομζνων ςτθν κεςμικι 

κοινωνικι διαβοφλευςθ και το δθμόςιο διάλογο (ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του 

Τποζργου για τθν «Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθςιακισ και διοικθτικισ ικανότθτασ των δομϊν και 

των μελϊν τθσ ΑΔΕΔΤ» τθσ ομότιτλθσ Πράξθσ, θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο ΕΠ «Μεταρρφκμιςθ 

του Δθμόςιου Σομζα 2015-2020»). 

Η επικαιροποίθςθ κρίκθκε αναγκαία κακϊσ οι κεςμικζσ εξελίξεισ και οι αλλαγζσ ςτουσ 

όρουσ και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ των τελευταίων χρόνων, μζςα ςε ςυνκικεσ γενικευμζνθσ 

οικονομικισ και κεςμικισ κρίςθσ, ειδικά ςτο δθμόςιο τομζα, δθμιουργοφν ζνα νζο τοπίο 

μζςα ςτο οποίο τα ςυνδικαλιςτικά ςτελζχθ καλοφνται να κζςουν το πλαίςιο διεκδικιςεων 

και να εκπροςωπιςουν τουσ εργαηόμενουσ ςτο δθμόςιο.  

Η ανίχνευςθ των αναγκϊν αλλά και των προτεραιοτιτων των ςυνδικαλιςτικϊν ςτελεχϊν 

αποτελεί τθ βαςικι ςυνιςτϊςα για το ςχεδιαςμό προγραμμάτων ενδυνάμωςθσ των 

δεξιοτιτων τουσ κακϊσ αποτυπϊνει τθν τρζχουςα, πιεςτικι, κακθμερινότθτα τθσ 

εργαςιακισ εμπειρίασ αλλά και τθν πραγματικι τροποποίθςθ των όρων και των ςυνκθκϊν 

δράςθσ τουσ και τθσ παρζμβαςισ τουσ ςε περιβάλλον εκτεταμζνων αλλαγϊν.     

Μεθοδολογία 

Η ςυλλογι των δεδομζνων ζγινε με τθ χριςθ δομθμζνου ερωτθματολογίου, κλειςτϊν 

ερωτιςεων  (όπου ιταν  αναγκαία θ εκτενζςτερθ διατφπωςθ και ανάπτυξθ τθσ απάντθςθσ 

χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ ανοικτϊν ερωτιςεων) το οποίο απευκφνκθκε με κακολικό 

τρόπο ςτα μζλθ του Γενικοφ υμβουλίου τθσ ΑΔΕΔΤ, των Εκτελεςτικϊν Επιτροπϊν των 

Γενικϊν υμβουλίων και των Διοικθτικϊν υμβουλίων των Ομοςπονδιϊν τθσ ΑΔΕΔΤ, και 

ςτα Διοικθτικά υμβοφλια των Νομαρχιακϊν Σμθμάτων από τισ 20 Μαρτίου ζωσ και τισ 4 

Μαΐου 2018.  

Η  αποςτολι του ερωτθματολογίου και θ ςυλλογι (κατά το μεγαλφτερο τμιμα του 

δείγματοσ) ζγινε με e-mail ςτουσ προςωπικοφσ λογαριαςμοφσ των μελϊν των διοικιςεων 

των τοπικϊν οργανϊςεων των Νομαρχιακϊν Σμθμάτων και των Ομοςπονδιϊν.   
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Βαςικά Στοιχεία  τησ έρευνασ  
 
Ο ςυνολικόσ αρικμόσ ςυμπλθρωμζνων ερωτθματολογίων που ςυγκεντρϊκθκαν είναι 

εκατόν εξιντα ζνα (161), ςε ςχετικά αναλογικά ποςοςτά κατανομισ κατά ομοςπονδία και 

κλάδο (23% Διδαςκαλικι Ομοςπονδία, 21% ΠΟΕΟΣΑ, 10% ΠΟΕΔΗΝ ενϊ ςτουσ Σομείσ-

κλάδουσ κατανεμικθκε κατά 32% ςτθν εκπαίδευςθ 27% ςτθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ 17,5% 

ςτθν υγεία). 

Δημογραφικά ςτοιχεία  

 
Η μζςθ θλικία των ςτελεχϊν είναι 47 ζτθ με μζςθ τιμι ςυνδικαλιςτικισ εμπειρίασ τα 11 

χρόνια. Η κατανομι με βάςθ το φφλο είναι 71% άντρεσ 28,6% γυναίκεσ. και με βάςθ τθν 

τρζχουςα κζςθ εκπροςϊπθςθσ τουσ κατά 30% Πρόεδροι, και 28, 5% μζλθ Δ, εκτελεςτικϊν 

επιτροπϊν και Γ. 
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Ηλικία – μζτρα κεντρικισ τάςθσ 

Mean 47,42 

Median 47,00 

Mode 52 

Std. Deviation 6,784 

Percentiles 25 43,00 

50 47,00 

75 52,00 
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Ομοςπονδία 
 Αρικμόσ % 

 Δ.Ο.Ε. 35 23,3 

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 16 10,7 

Ο.Λ.Μ.Ε. 13 8,7 

Π.Ο.Ε.-Ο.Σ.Α. 32 21,3 

Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Τ. 8 5,3 

Π.Ο.Ε.-Τ.ΕΘ.Α. 3 2,0 

Π.Ο..Ε.-Ι.Κ.Α. 8 5,3 

Π.Ο..ΤΠ.ΠΟ. 1 ,7 

Ο.Δ.Τ.Ε. 4 2,7 

Ο.Σ.Τ.Ε. 1 ,7 

Π.Ο.Ε.Τ.Π.. 3 2,0 

Ο.Δ.Π.Σ.Ε 1 ,7 

Ο..Τ.Ε.(ΩΦΡ.) 2 1,3 

ΠΟΤΠ – ΠΑΝΕΛΛ. ΟΜΟΠ. 
ΤΛΛΟΓΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

2 1,3 

ΠΑΝ.ΤΛΛ.ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΠ.ΤΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 

9 6,0 

Ο..ΤΠ.Ε.Δ.Δ.Α 
ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ 
ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΔΔ & 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ 

1 ,7 

ΟΤΑΠΕ-ΟΜ.ΤΛ. 
ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

10 6,7 

Π.Ο.Ε. – Π.Φ.Τ 1 ,7 

φνολο 150 100,0 

 Δεν απάντθςαν 11  

φνολο 161  
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Σρζχουςα Θζςθ εκπροςώπθςθσ ςτθν ομοςπονδία 

 Αρικμόσ % 

 Πρόεδροσ 45 29,8 

1οσ/θ Αντιπρόεδροσ 21 13,9 

3οσ/θ Αντιπρόεδροσ 3 2,0 

Γενικόσ/θ Γραμματζασ 17 11,3 

1οσ/θ Αναπλ. Γενικόσ/θ 
Γραμματζασ 

2 1,3 

Οργανωτικόσ/θ  
Γραμματζασ 

5 3,3 

Σαμίασ 15 9,9 

Μζλοσ (Δ., Εκτ. 
Επιτροπισ, Γεν. 
υμβουλίου) 

43 28,5 

φνολο 151 100,0 

 Δεν απάντθςαν 10  

φνολο 161  

 

Επιλογέσ θεματικών ενοτήτων επιμορφωτικών προγραμμάτων  

Θεματική Α. Εργαςιακά 

 
Σίτλοσ Θεματικισ   Μζςθ τιμι 

(ςτθν κλίμακα από το 1 
ελάχιςτα απαραίτθτθ 

ζωσ το 5 Πολφ 
απαραίτθτθ) 

Επιμόρφωςθ ςτισ τρζχουςεσ εξελίξεισ εργατικισ νομοκεςίασ 4,41 

Επιμόρφωςθ ςε κζματα υγιεινισ & αςφάλειασ ςτουσ χϊρουσ 
εργαςίασ 

4,09 

Επιμόρφωςθ ςε κζματα Διοίκθςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 4,37 

Επιμόρφωςθ ςε κζματα Επιςφαλοφσ  Απαςχόλθςθσ 3,71 

Επιμόρφωςθ ςε κζματα υλλογικϊν Διαπραγματεφςεων 3,79 

Επιμόρφωςθ ςτισ τρζχουςεσ εξελίξεισ ςτο αςφαλιςτικό / 
ςυνταξιοδοτικό 

4,40 

 

Από τισ απαντιςεισ που ζδωςαν τα ςτελζχθ των οργανϊςεων των εργαηομζνων και οι 

οποίεσ παρουςιάηονται ςτον πιο πάνω πίνακα, αποτυπϊνεται μια ζντονθ ανάγκθ για 

ενθμζρωςθ – ενδυνάμωςθ των γνϊςεων τουσ ςτα κζματα των αλλαγϊν ςτθν εργατικι 

νομοκεςία και ςτισ εξελίξεισ ςτα κζματα κοινωνικισ αςφάλιςθσ με ζμφαςθ ςτο 

ςυνταξιοδοτικό. Επιπλζον, διαπιςτϊνεται μια ςθμαντικι προτεραιότθτα για τθν 

ενδυνάμωςθ των δεξιοτιτων τουσ ςε κζματα ανκρϊπινου δυναμικοφ. Οι προαναφερόμενεσ 

κεματικζσ εμπεριζχουν το μεγαλφτερο κομμάτι των κεςμικϊν αλλαγϊν κατά τθν περίοδο 
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τθσ κρίςθσ και είναι αυτζσ που προβλθματίηουν περιςςότερο τόςο τουσ εργαηόμενουσ όςο 

και τουσ εκπροςϊπουσ τουσ.  

θμαντικι ςπουδαιότθτα αποδίδεται, επίςθσ, ςτα κζματα υγιεινισ και αςφάλειασ ςτθν 

εργαςία, τα οποία κατά τθν περίοδο τθσ κρίςθσ δεν αποτελοφν άξονα κεςμικισ 

προτεραιότθτασ. Είναι λοιπόν ςθμαντικό, ότι τα ςτελζχθ των οργανϊςεων των εργαηομζνων 

επιμζνουν ςτθν ιδιαίτερθ ανάγκθ ενίςχυςθσ των γνϊςεων τουσ για τθν ανάδειξθ των 

ςυγκεκριμζνων κεμάτων ςτο δθμόςιο διάλογο, παρά τθν ςχετικι τουσ υποβάκμιςθ μζςα 

ςτο περιβάλλον οικονομικϊν υπολογιςμϊν και δθμοςιονομικϊν περιοριςμϊν. 

Όπωσ επίςθσ κα ανζμενε κανείσ, τα ςτελζχθ των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων 

αντιλαμβάνονται και κάποιεσ ιδιαίτερεσ πλευρζσ των εξελίξεων ςτα εργαςιακά και ςτο 

δθμόςιο διάλογο και κατακζτουν τθν ςθμαντικι ανάγκθ για ςχετικι ενθμζρωςθ. Οι 

κεματολογίεσ των εξελίξεων ςε ηθτιματα επιςφαλοφσ απαςχόλθςθσ και ςε κζματα 

ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων δείχνουν το αυξθμζνο ενδιαφζρον των εργαηομζνων και 

των οργανϊςεϊν τουσ για τθν ενίςχυςθ τθσ μόνιμθσ και ςτακερισ απαςχόλθςθσ ςτο 

δθμόςιο, μζςω τθσ οποίασ εξαςφαλίηεται θ παροχι επαρκϊν και ποιοτικϊν κοινωνικϊν 

αγακϊν και υπθρεςιϊν αλλά και για τθν ενίςχυςθ του κεςμικοφ κοινωνικοφ διαλόγου με 

ςκοπό τθν εξεφρεςθ κοινωνικά αποδεκτϊν λφςεων προςανατολιςμζνων ςτο δθμόςιο 

ςυμφζρον.  

 

Θεματική Β. Διεθνείσ ςυνθήκεσ – Εθνικέσ Πολιτικέσ – Συνδικαλιςτική δράςη  

 
Σίτλοσ Θεματικισ   Μζςθ τιμι 

(ςτθν κλίμακα από το 1 ελάχιςτα 
απαραίτθτθ ζωσ το 5 Πολφ 

απαραίτθτθ) 

«Επιμόρφωςθ ςε κζματα προςταςίασ των Δθμόςιων 
Αγακϊν Τπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο Διεκνϊν Εμπορικϊν 
υνκθκϊν»  

3,12 

“Επιμόρφωςθ ςε κζματα πολιτικϊν για τθν αντιμετϊπιςθ 
τθσ κλιματικισ αλλαγισ” 

3,23 

“Επιμόρφωςθ ςε κζματα πολιτικϊν τθσ εργαςίασ ςτο 
πλαίςιο τθσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ” 

3,63 

“Επιμόρφωςθ ςε κζματα πολιτικϊν ιςότθτασ,  
ετερότθτασ και εκπροςϊπθςθσ” 

3,80 

«Επιμόρφωςθ ςε κζματα προςταςίασ των εργαςιακϊν 
δικαιωμάτων ςτθν Ψθφιοποιθμζνθ – αυτοματοποιθμζνθ 
οικονομία» 

4,13 

“Επιμόρφωςθ ςε κζματα Μετανάςτευςθσ και Πολιτικϊν 
Αςφλου” 

3,21 
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Η δεφτερθ κατθγορία ερωτιςεων ανζδειξε το ενδιαφζρον των εκπροςϊπων των 

εργαηομζνων για ευρφτερεσ πολιτικζσ και διεκνείσ εξελίξεισ, οι οποίεσ κακορίηουν ςιμερα 

αλλά κα κακορίςουν και μελλοντικά το μζλλον τθσ εργαςίασ ςτον ιδιωτικό αλλά και ςτο 

δθμόςιο τομζα. Επίςθσ, αποτυπϊνει τθν εναςχόλθςθ των οργανϊςεων των εργαηομζνων 

με κζματα που υπερβαίνουν τα ςτενά όρια τθσ οργάνωςθσ τθσ εργαςίασ ςτο δθμόςιο και 

ςυνδζονται με τισ προοπτικζσ και τισ προκλιςεισ ευρφτερων κοινωνικϊν μεταςχθματιςμϊν, 

οι οποίοι είναι το αποτζλεςμα των διεκνϊν κεςμικϊν εξελίξεων και πολιτικϊν 

προςανατολιςμϊν.  

Μεγάλθ ςθμαςία ζχει αποδοκεί από τα ςτελζχθ του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ ςτο 

δθμόςιο ςτα ηθτιματα που ςχετίηονται με τισ αλλαγζσ που προκφπτουν και κα προκφψουν 

από τον ψθφιακό μεταςχθματιςμό και τθν αυτοματοποίθςθ τθσ οικονομίασ, τθσ παραγωγισ 

και παροχισ υπθρεςιϊν. Η διαδικαςία μετάβαςθσ προσ ζνα αυτοματοποιθμζνο, ψθφιακό 

μζλλον δθμιουργεί προκλιςεισ για τουσ εργαηόμενουσ και τα ςυνδικάτα και αποτελεί 

βαςικό πεδίο μελζτθσ για τθν κατανόθςθ και τθν προετοιμαςία του κόςμου τθσ εργαςίασ 

για τθν ομαλι προςαρμογι του ςτθ νζα εποχι.  

Σα κζματα ιςότθτασ και ετεροτιτων και διαφορετικότθτασ παραμζνουν ιςτορικά ψθλά ςτθν 

κεματολογία των ςυνδικάτων, ιδιαίτερα ςε μια περίοδο κατά τθν οποία οι όποιεσ αρνθτικζσ 

επιπτϊςεισ τθσ διαφορετικότθτασ και τθσ ανιςότθτασ τείνουν να ςτακεροποιθκοφν. 

Χαρακτθριςτικζσ είναι οι διαφοροποιιςεισ ςτισ αμοιβζσ ανδρϊν και γυναικϊν, θ 

επιςφάλεια τθσ εργαςίασ και θ ανεργία των νζων και άλλων ευπακϊν ομάδων του 

πλθκυςμοφ και θ υποεκπροςϊπθςθ των γυναικϊν ςτισ θγεςίεσ των οργανϊςεων των 

εργαηομζνων.    

Η ςτακερι προςιλωςθ των ςυνδικάτων ςτα ηθτιματα τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ αλλά και 

ςτα κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και κλιματικισ αλλαγισ χαρακτθρίηει τισ 

απαντιςεισ των ςτελεχϊν και ςε αυτι τθν ζρευνα κακϊσ αξιολογείται ωσ αρκετά ςθμαντικι 

θ ανάγκθ ενθμζρωςθσ – ενδυνάμωςθσ των γνϊςεων για τα προαναφερόμενα κζματα.  

Οι πολιτικζσ μετανάςτευςθσ και αςφλου αποτελοφν, ιδθ από τθ δεκαετία του 1990, 

βαςικζσ κεματικζσ εναςχόλθςθσ των ςυνδικάτων ςτο δθμόςιο κακϊσ οι εργαηόμενοι, μζλθ 

τουσ, εμπλζκονται τόςο ςτθν εφαρμογι των πολιτικϊν όςο και ςτθν άμεςθ παροχι 

δθμόςιων αγακϊν και υπθρεςιϊν προσ τουσ πλθκυςμοφσ των μεταναςτϊν/προςφφγων 

που ειςζρχονται ςτθ χϊρα. Επιπλζον, το ενδιαφζρον των ςυνδικάτων είναι ιδιαίτερα 

αυξθμζνο κακϊσ οι πολιτικζσ αυτζσ είναι κατά τεκμιριο ςυνδεδεμζνεσ με τθν εργαςία, ςε 

ατομικό αλλά και κεςμικό επίπεδο. Η πολυπλοκότθτα του ηθτιματοσ αλλά και θ τρζχουςα 

ςυγκυρία δθμιουργοφν τθν ανάγκθ που εμφανίηεται ςτισ απαντιςεισ των ςυνδικαλιςτικϊν 

ςτελεχϊν για επιςτθμονικι ανάλυςθ και βακιά κατανόθςθ του φαινομζνου προκειμζνου να 
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ςυγκροτθκεί μια ουςιαςτικι και αποτελεςματικι δθμόςια παρζμβαςθ των ςυνδικάτων και 

να ενθμερωκοφν τα μζλθ τουσ για τισ ςχετικζσ πολιτικζσ και τθν εφαρμογι τουσ. 

Η μεγαλφτερθ πρόκλθςθ για το μζλλον των ςυνδικάτων αλλά και για το μζλλον τθσ 

μιςκωτισ εργαςίασ προζρχεται από τισ διεκνείσ ςυνκικεσ εμπορίου (TTIP, CETA, TISA) οι 

οποίεσ εμπεριζχουν αλλαγζσ ςτθν οργάνωςθ τθσ παραγωγισ και τθσ παροχισ δθμόςιων 

αγακϊν αλλά και ςτο κανονιςτικό πλαίςιο που ρυκμίηει τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ ςε 

παγκόςμιο επίπεδο. Η αναγκαιότθτα για άμεςθ ενθμζρωςθ, ανάλυςθ των πολιτικϊν που 

ςυνοδεφουν αυτζσ τισ ςυνκικεσ αλλά και προετοιμαςία των εργαηομζνων για τθν αποφυγι 

αρνθτικϊν αλλαγϊν αποτελεί βαςικό πεδίο δράςθσ των ςυνδικάτων και επιβάλλει τθ 

ςυνεχι και ςυςτθματικι ενίςχυςθ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων τουσ προκειμζνου να 

ανταποκρικοφν με αποτελεςματικότθτα ςτισ προκλιςεισ που κζτει το νζο παγκόςμιο 

πλαίςιο εμπορίου.  

 

Θεματική Γ. Τεχνικέσ Δεξιότητεσ Συνδικαλιςτικών Στελεχών 

 
Σίτλοσ Θεματικισ   Μζςθ τιμι 

(ςτθν κλίμακα από το 1 
ελάχιςτα απαραίτθτθ 

ζωσ το 5 Πολφ 
απαραίτθτθ) 

Οργάνωςθ & Διοίκθςθ ςυνδικάτου 4,38 

Εγγραφζσ μελϊν και διαχείριςθ ανκρωπίνων πόρων 4,06 

Σεχνικζσ επικοινωνίασ και Κινθτοποίθςθσ Μελϊν ςωματείου 4,40 

Νομικά ηθτιματα οργανϊςεων εκπροςϊπθςθσ εργαηομζνων 4,30 

υνζργειεσ με φορείσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν 3,97 

Αποτελεςματικι χριςθ τθσ νζασ τεχνολογίασ (κζματα νζων 
τεχνολογιϊν) εξεφρεςθ πόρων – υνζργειεσ – Δίκτυα 

4,11 

Δεξιότθτεσ θγεςίασ ςυνδικάτου 4,38 

 
 
Η κακθμερινι δράςθ των εκπροςϊπων των εργαηομζνων ςτο δθμόςιο και θ επαφι τουσ 

τόςο με τουσ εργαηόμενουσ όςο και με ςτελζχθ τθσ πολιτικισ θγεςίασ απαιτεί ειδικζσ 

ικανότθτεσ διαχείριςθσ πόρων και ανκρϊπινου δυναμικοφ. Επίςθσ, απαιτεί γνϊςεισ 

επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ και πλθροφοριακϊν δικτφων, τεχνικϊν διαβοφλευςθσ και 

διαπραγμάτευςθσ αλλά και δεξιότθτεσ θγετικισ παρουςίασ και κατεφκυνςθσ. 

Σα ςυνδικαλιςτικά ςτελζχθ που πιραν μζροσ ςτθν ζρευνα, παρά τθν πολυετι τουσ εμπειρία 

ςτα ςχετικά κζματα, αναγνωρίηουν τθ ςθμαντικι διάςταςθ τθσ διαρκοφσ ενίςχυςθσ των 

αντίςτοιχων δεξιοτιτων τουσ αλλά και των τεχνικϊν και των γνϊςεϊν τουσ με ςκοπό τθν 
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αποτελεςματικι λειτουργία των ςυνδικάτων και τθν ουςιαςτικι τουσ ςυμμετοχι ςτισ 

διαδικαςίεσ του κεςμικοφ κοινωνικοφ διαλόγου.  

Η βαςικι αναγκαιότθτα ενίςχυςθσ δεξιοτιτων, όπωσ αυτι καταγράφεται ςτισ απαντιςεισ 

των ςτελεχϊν και θ οποία ςυνδζεται με το πραγματικό περιβάλλον άςκθςθσ τθσ 

ςυνδικαλιςτικισ δράςθσ, ςυνδζεται με τισ μεκόδουσ και τεχνικζσ επικοινωνίασ και 

κινθτοποίθςθσ των μελϊν των ςωματείων για τθν ενίςχυςθ τθσ διαπραγματευτικισ ιςχφοσ 

των ςυνδικάτων. ε μια περίοδο κατά τθν οποία οι οργανϊςεισ των εργαηομζνων 

προςπακοφν να μετριάςουν, να περιορίςουν αλλά και να ανατρζψουν τισ αρνθτικζσ 

επιπτϊςεισ των προγραμμάτων δθμοςιονομικισ προςαρμογισ και των πολιτικϊν λιτότθτασ 

που εφαρμόηονται είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι θ άμεςθ και ουςιαςτικι επικοινωνία μεταξφ 

των οργανϊςεων αλλά και μεταξφ των μελϊν των ςυνδικάτων προκειμζνου να 

δθμιουργθκεί το μεγαλφτερο δυνατό, μαηικό δίκτυο επιχειρθμάτων, απόψεων, αιτθμάτων 

αλλά και κινθτοποιιςεων.  

Μεγάλθ αναγκαιότθτα ενίςχυςθσ δεξιοτιτων καταγράφεται επίςθσ ςτα κζματα που 

αφοροφν ςτθν οργάνωςθ και τθ διοίκθςθ των οργανϊςεων των εργαηομζνων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των κεμάτων προςζλκυςθσ και εγγραφισ νζων μελϊν και 

ενίςχυςθσ των ςυνδικάτων. Επιπλζον, αποτυπϊνεται ςτισ απαντιςεισ θ πρόκεςθ των 

ςυνδικαλιςτικϊν ςτελεχϊν να ςυμμετάςχουν ςε δράςεισ ενίςχυςθσ των δεξιοτιτων που 

ςχετίηονται με τθν αποτελεςματικι θγεςία των ςυνδικάτων.  

Η εξειδικευμζνθ νομικι ενθμζρωςθ για κζματα που απαςχολοφν τουσ εργαηόμενουσ και 

για κζματα που ςχετίηονται με τθν άςκθςθ τθσ ςυνδικαλιςτικισ δράςθσ είναι διαχρονικά 

ζνα αίτθμα υψθλισ προτεραιότθτασ για τα ςυνδικαλιςτικά ςτελζχθ, κάτι που αποτυπϊνεται 

και ςτθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα. 

Η επιμόρφωςθ ςτθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν για τθ δθμιουργία δικτφων ςυνεργατικότθτασ, 

για τθν κινθτοποίθςθ των πόρων, για τθ επζκταςθ των ςυνεργειϊν με φορείσ τθσ κοινωνίασ 

των πολιτϊν αλλά και για τθν ευρεία διάδοςθ των κζςεων και των επιχειρθμάτων των 

εργαηομζνων ςτο δθμόςιο, εμφανίηεται ωσ κζμα υψθλισ ςπουδαιότθτασ ςτισ απαντιςεισ 

των ςυνδικαλιςτικϊν ςτελεχϊν. Η ςπουδαιότθτα αυτι ςυνδζεται με τισ τεχνολογικζσ 

εξελίξεισ αλλά και με τον τεχνολογικό μεταςχθματιςμό τθσ κοινωνικισ δικτφωςθσ και τθσ 

επικοινωνίασ ςτθν κακθμερινότθτα των εργαηομζνων και γενικότερα των πολιτϊν.  
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Κατάρτιςη –  Ενίςχυςη των δεξιοτήτων και οργάνωςη του χρόνου  
 

Η ζρευνα ολοκλθρϊνεται με ερωτιςεισ που ςκοπό είχαν να αποτυπϊςουν ςτοιχεία για τθν 

οργάνωςθ, τθ διακεςιμότθτα και τθν καταλλθλότθτα του χρονικοφ πλαιςίου μζςα ςτο 

οποίο μπορεί να ςχεδιαςτοφν, να οργανωκοφν και να υλοποιθκοφν προγράμματα 

ενθμζρωςθσ και ενδυνάμωςθσ των δεξιοτιτων των ςυνδικαλιςτικϊν ςτελεχϊν, ζτςι ϊςτε 

αυτά να είναι αποτελεςματικότερα αλλά και να εξαςφαλίηεται θ ιςορροπία εργαςιακοφ και 

ιδιωτικοφ/οικογενειακοφ βίου των ςυμμετεχόντων. 

 

Ποια πρζπει, κατά τθ γνώμθ ςασ, να είναι θ περιοδικότθτα των επιμορφωτικών 
προγραμμάτων ςτθ διάρκεια τθσ κθτείασ ςε ςυλλογικά όργανα; 

 Αρικμόσ % 

 Ανά ζτοσ 63 40,4 

Ανά 2ετία 66 42,3 

Ανά 3ετία 24 15,4 

Ανά 5ετία ι 
περιςςότερο 3 1,9 

φνολο 156 100,0 

 Δεν απάντθςαν 5  

φνολο 161  

 

Από τισ απαντιςεισ, διαφαίνεται μια αναγκαιότθτα για ενθμερωτικά – επιμορφωτικά 

προγράμματα που ακολουκοφν και δεν ξεπερνοφν τθν περιοδικότθτα των κθτειϊν των 

οργάνων των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων. Ζτςι, παρατθροφμε ότι το ςχετικό, ιςχυρό 

αίτθμα είναι να υλοποιοφνται προγράμματα επιμόρφωςθσ ανά διετία αλλά και ανά ζτοσ. Οι 

απαντιςεισ αυτζσ ςυνδζονται με τθν προαναφερόμενθ περιοδικότθτα των κθτειϊν θ οποία 

είναι ςυνικωσ δφο ι τρία ζτθ για όλεσ τισ βακμίδεσ ςυνδικαλιςτικισ εκπροςϊπθςθσ. Με 

αυτό το δεδομζνο είναι αναμενόμενο οι επιλογζσ τθσ περιοδικότθτασ των τριϊν ετϊν και 

των πζντε ετϊν να μθν προςελκφουν ςθμαντικό αρικμό απαντιςεων.  
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Ποια είναι θ γνώμθ ςασ για κάκε μια από τισ παρακάτω προτάςεισ 

 
υμφωνϊ Διαφωνϊ 

Row N % Count Row N % Count 

Τποχρεωτικι ςυνδικαλιςτικι επιμόρφωςθ για όλουσ/εσ τουσ 
αιρετοφσ/εσ 

70,2% 106 29,8% 45 

Προαιρετικι επιμόρφωςθ για όςουσ/εσ ενδιαφζρονται να 
ςυμμετζχουν ςε ςυλλογικά όργανα εκπροςϊπθςθσ 

73,0% 103 27,0% 38 

Προαιρετικι επιμόρφωςθ με κζματα που επιλζγουμε οι ίδιοι 
/εσ 

85,7% 120 14,3% 20 

Προαιρετικι επιμόρφωςθ με επιλογι από κατάλογο κεμάτων 
που προτείνει θ Τπθρεςία ι Πιςτοποιθμζνοι φορείσ 
επιμόρφωςθσ. 

71,4% 100 28,6% 40 

 

Με τθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ γίνεται διερεφνθςθ τθσ υποχρεωτικότθτασ επιμόρφωςθσ για 

τα εν ενεργεία και τα εν δυνάμει ςυνδικαλιςτικά ςτελζχθ και τθσ δυνατότθτασ ι μθ 

επιλογισ των κεματικϊν ενοτιτων για τθν ςχετικι επιμόρφωςθ. Από τισ απαντιςεισ 

διαφαίνεται μια ιςχυρι τάςθ για υποχρεωτικι επιμόρφωςθ των εν ενεργεία 

ςυνδικαλιςτικϊν ςτελεχϊν και μια ιςχυρι τάςθ για προαιρετικι επιμόρφωςθ των εν 

δυνάμει ςτελεχϊν.  

Επίςθσ, αποτυπϊνεται μια πολφ ιςχυρι τάςθ για προαιρετικι επιμόρφωςθ των ςτελεχϊν 

ςε κζματα επιλογισ τουσ και μια ςχετικά ιςχυρι τάςθ για προαιρετικι επιμόρφωςθ ςε 

κεματολογία επιλογισ των φορζων/παρόχων πιςτοποιθμζνθσ εκπαίδευςθσ.  

 
Ποιοσ χρόνοσ, εκτόσ ωραρίου εργαςίασ, κα ςασ διευκόλυνε για τθν 
παρακολοφκθςθ ενόσ επιμορφωτικοφ προγράμματοσ 

 
Κακόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολφ 

Row N % Row N % Row N % Row N % 

Οι  εργάςιμεσ θμζρεσ 16,3% 31,1% 23,0% 29,6% 

Σα αββατοκφριακα 18,2% 19,7% 21,2% 40,9% 

Μια θμζρα τθν εβδομάδα 
για ζνα εξάμθνο 

10,1% 30,3% 37,8% 21,8% 

Μια θμζρα τθν εβδομάδα 
για ζνα ζτοσ 

21,7% 41,7% 24,3% 12,2% 

Οι  κερινοί μινεσ 36,0% 35,1% 11,4% 17,5% 

 
Η ζλλειψθ διακεςιμότθτασ του χρόνου εξακολουκεί να αποτελεί ζνα ςθμαντικό κζμα ςτθν 

υλοποίθςθ των ςχετικϊν προγραμμάτων κάτι που αποτυπϊνεται ςτισ απαντιςεισ των 

ςυνδικαλιςτικϊν ςτελεχϊν. Η μόνθ ιςχυρι τάςθ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για το 

ςχεδιαςμό των προγραμμάτων είναι ότι διευκολφνει θ επιλογι του αββατοκφριακου για 

τθν παρακολοφκθςθ ςε ακροιςτικό ποςοςτό άνω του 60%. τισ λοιπζσ απαντιςεισ, 

αποτυπϊνεται θ αρνθτικι τάςθ για υλοποίθςθ προγραμμάτων τουσ κερινοφσ μινεσ. 

Επίςθσ,  διαπιςτϊνεται μια κετικι τάςθ ςτθν υλοποίθςθ προγραμμάτων μιασ θμζρασ ανά 
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εβδομάδα για ζνα εξάμθνο ςε αντίκεςθ με τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων μιασ θμζρασ τθν 

εβδομάδα για ζνα ζτοσ.  

 

Πόςο χρόνο, εκτόσ ωραρίου εργαςίασ, κα μποροφςατε να διακζςετε για 
τθν παρακολοφκθςθ προαιρετικών επιμορφωτικών προγραμμάτων ςτθ 
διάρκεια ενόσ ζτουσ; 

 
Κακόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολφ 

Row N % Row N % Row N % Row N % 

Ζωσ 35 ϊρεσ (με παροχι 
βεβαίωςθσ επιμόρφωςθσ) 

3,7% 11,8% 29,4% 55,1% 

Ζωσ 75 ϊρεσ (με παροχι 
βεβαίωςθσ επιμόρφωςθσ) 

7,0% 13,3% 42,2% 37,5% 

Ζωσ 100 ϊρεσ (με παροχι 
βεβαίωςθσ επιμόρφωςθσ) 

11,7% 29,7% 20,3% 38,3% 

 
Με δεδομζνθ τθν υλοποίθςθ των ςχετικϊν προγραμμάτων εκτόσ ωραρίου εργαςίασ και τθν 

παροχι ςχετικισ βεβαίωςθσ επιμόρφωςθσ, τα ςυνδικαλιςτικά ςτελζχθ, διαφαίνεται να 

μποροφν να διακζςουν πρωτίςτωσ ζωσ τριανταπζντε ϊρεσ το ζτοσ για τθν παρακολοφκθςθ 

επιμορφωτικϊν προγραμμάτων και προγραμμάτων ενίςχυςθσ των ςχετικϊν δεξιοτιτων 

τουσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 
 
 

Ε.Π. Μεηαρρύθμιζη Δημόζιοσ Τομέα 
Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης 

 

 

 

Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο τησ έρευνασ   

 
 

1. Φφλο 

 Άντρασ  

 Γυναίκα 
 

2. Θλικία (ζτθ) ……………………………………….. 
 

3. Σίτλοσ και αρχικά τθσ Ομοςπονδίασ που ανικετε: 
………………………………………………………………………………………………………...... 
 

4. Σομζασ (κλάδοσ) ςτον οποίο απευκφνεται θ Ομοςπονδία (π.χ. εκπαίδευςθ, 
πρόνοια κλπ) 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. υνδικαλιςτικι εμπειρία ςτο δθμόςιο ςε ζτθ: Πόςα χρόνια ςυνολικά μζχρι ςιμερα 
είςτε μζλοσ πρωτοβάκμιου, δευτεροβάκμιου ι τριτοβάκμιου ςυνδικαλιςτικοφ 
οργάνου;  ………… 
 
5.1 Εμπειρία εκπροςώπθςθσ ςε πρωτοβάκμιο όργανο ςε ζτθ …………… 
5.2 Εμπειρία εκπροςώπθςθσ ςε δευτεροβάκμιο όργανο ςε ζτθ …………. 
5.3 Εμπειρία εκπροςώπθςθσ ςε τριτοβάκμιο όργανο ςε ζτθ …………… 

 
6. Θζςθ εκπροςώπου εργαηομζνων που ζχετε ςιμερα  

Πρόεδροσ   

1
οσ/θ

 Αντιπρόεδροσ    

2
οσ/θ

 Αντιπρόεδροσ  

3
οσ/θ

 Αντιπρόεδροσ   

Γενικόσ/θ Γραμματζασ   

1
οσ/θ

 Αναπλ. Γενικόσ/ι Γραμματζασ             

2
οσ/θ

  Αναπλ. 
 
Γενικόσ/ι Γραμματζασ   

3
οσ/θ

 
 
Αναπλ. Γενικόσ/ι Γραμματζασ             

Οργανωτικόσ/ι  Γραμματζασ   

Σαμίασ  

Μζλοσ (Δ., Εκτ. Επιτροπισ, Γεν. υμβουλίου)   

Άλλθ κζςθ  (παρακαλϊ ςθμειϊςτε) …………………………       

 
7. Ωσ ςυνδικαλιςτικόσ/ι εκπρόςωποσ, ζχετε κάποιο/κάποιουσ τομείσ που ςασ 

ενδιαφζρουν ιδιαίτερα; (θμειώςτε τον/τουσ τομείσ)  

Τγεία & αςφάλεια εργαςίασ 

Κοινωνικι αςφάλιςθ / ςυνταξιοδοτικό 

Θζματα ιςότθτασ /διακρίςεων ςτθν εργαςία 

Μιςκολογικό 

Σοπικι αυτοδιοίκθςθ  

Δθμόςια Διοίκθςθ 
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Δθμόςια αγακά 

Πολιτιςμόσ/περιβάλλον  

Ακλθτιςμόσ 

Άλλο (διευκρινίςτε) ………………………………………………… 

 
8. Ποιοσ είναι ο ανώτεροσ τίτλοσ ςπουδών που ζχετε μζχρι ςιμερα; 

 Απολυτιριο Λυκείου 

 Πτυχίο ΑΕΙ 

 Πτυχίο  ΣΕΙ 

 Μεταπτυχιακό δίπλωμα 

 Διδακτορικό δίπλωμα 

 
Άλλοσ τίτλοσ ………………………………….. 

  

υμμετοχι ςε υπθρεςιακά επιμορφωτικά προγράμματα 
 

9. Πζραν τθσ αρχικισ ειςαγωγικισ εκπαίδευςθσ ζχετε ςυμμετάςχει ςε προγράμματα 
επιμόρφωςθσ ςχετικά με τθν εργαςία ςασ;  

 Ναι 

 Όχι 
 

10. Πότε ιταν θ τελευταία φορά που επιμορφωκικατε; υμπλθρώςτε το ζτοσ …………. 
 

υμμετοχι ςε ςυνδικαλιςτικι εκπαίδευςθ 
 

11. το πλαίςιο των ςυνδικαλιςτικών ςασ αρμοδιοτιτων ζχετε παρακολουκιςει ςτο 
παρελκόν ι πρόςφατα κάποιο πρόγραμμα ςυνδικαλιςτικισ 
εκπαίδευςθσ/επιμόρφωςθσ; 

 

Ναι 

 Όχι 

 
11.1  Αν ναι, πότε ιταν θ τελευταία φορά που επιμορφωκικατε (ςυμπλθρώςτε το 

ζτοσ) ………  
 

11.2  Ποιόσ ιταν ο φορζασ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ; 
…………………………………… 
 

 

υμμετοχι ςε επιμορφωτικά προγράμματα  του Κοινωνικοφ Πολφκεντρου 
 

12. Ζχετε ςυμμετάςχει ςε προγράμματα επιμόρφωςθσ του Κοινωνικοφ Πολφκεντρου 
 

Ναι  

Όχι 
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13. Αν ναι, ςε ποια; (ςθμειώςτε ςτο τετράγωνο πλαίςιο αριςτερά 
 

Κφκλοι ςυνδικαλιςτικισ εκπαίδευςθσ (Κοινωνικό Πολφκεντρο - ΑΔΕΔΤ) 
 

Εκπαιδευτικζσ δράςεισ Δια Βίου Εκπαίδευςθσ του Κοινωνικοφ Πολφκεντρου 
  

 
14. Με βάςθ τισ μζχρι ςιμερα ανάγκεσ ςασ ωσ εκπροςώπου, για ποιουσ από τουσ 

παρακάτω κεματικοφσ τομείσ κεωρείτε ότι ςασ είναι απαραίτθτθ θ επιμόρφωςθ;  
Βακμολογείςτε ςτθν κλίμακα από το 1 (ελάχιςτα απαραίτθτθ) ζωσ το 5 (Πολφ 
απαραίτθτθ)  

 

Α. Εργαςιακά  

 1 2 3 4 5 
1. Επιμόρφωςθ ςτισ τρζχουςεσ εξελίξεισ 

εργατικισ νομοκεςίασ      
2. Επιμόρφωςθ ςε κζματα υγιεινισ & αςφάλειασ 

ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ      
3. Επιμόρφωςθ ςε κζματα Διοίκθςθσ 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ      
4. Επιμόρφωςθ ςε κζματα Επιςφαλοφσ  

Απαςχόλθςθσ ςτο Δθμόςιο & Ιδιωτικό τομζα      
5. Επιμόρφωςθ ςε κζματα υλλογικϊν 

Διαπραγματεφςεων      

6. Επιμόρφωςθ ςτισ τρζχουςεσ εξελίξεισ ςτο 
αςφαλιςτικό / ςυνταξιοδοτικό       

 
Β. Διεκνείσ ςυνκικεσ – Εκνικι Πολιτικι – υνδικαλιςτικι δράςθ  
Βακμολογείςτε ςτθν κλίμακα από το 1 (ελάχιςτα απαραίτθτθ) ζωσ το 5 (Πολφ απαραίτθτθ)  
 

 1 2 3 4 5 
7. Επιμόρφωςθ ςε κζματα προςταςίασ των 

Δθμόςιων Αγακϊν  & Τπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο 
Διεκνϊν Εμπορικϊν υμβάςεων (TTIP, CETA, 
TISA)      

8. Επιμόρφωςθ ςε κζματα πολιτικϊν τθσ 
κλιματικισ αλλαγισ      

9. Επιμόρφωςθ ςε κζματα πολιτικϊν τθσ εργαςίασ 
ςτο πλαίςιο τθσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ      

10. Επιμόρφωςθ ςε κζματα πολιτικϊν ιςότθτασ,  
ετερότθτασ και εκπροςϊπθςθσ      

11. Επιμόρφωςθ ςε κζματα προςταςίασ των 
εργαςιακϊν δικαιωμάτων ςτθν Ψθφιοποιθμζνθ 
– αυτοματοποιθμζνθ οικονομία      

12. Επιμόρφωςθ ςε κζματα Μετανάςτευςθσ και 
Πολιτικϊν Αςφλου      
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Γ. Σεχνικζσ Δεξιότθτεσ υνδικαλιςτικών τελεχών 
Βακμολογείςτε ςτθν κλίμακα από το 1 (ελάχιςτα απαραίτθτθ) ζωσ το 5 (Πολφ απαραίτθτθ)  
 

 1 2 
2 

3 4 5 

13. Οργάνωςθ & Διοίκθςθ ςυνδικάτου      

14. Εγγραφζσ μελϊν και διαχείριςθ ανκρωπίνων πόρων       
15. Σεχνικζσ επικοινωνίασ και Κινθτοποίθςθσ Μελϊν 

ςωματείου      
16. Νομικά ηθτιματα οργανϊςεων εκπροςϊπθςθσ 

εργαηομζνων      

17. υνζργειεσ με φορείσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν      
18. Αποτελεςματικι χριςθ τθσ νζασ τεχνολογίασ 

(κζματα νζων τεχνολογιϊν) εξεφρεςθ πόρων – 
υνζργειεσ – Δίκτυα 
 

     

19. Δεξιότθτεσ θγεςίασ ςυνδικάτου      
 
 

15. Ποιοσ χρόνοσ, εκτόσ ωραρίου εργαςίασ, κα ςασ διευκόλυνε για τθν 
παρακολοφκθςθ ενόσ επιμορφωτικοφ προγράμματοσ;  

 

 Κακόλου Λίγο Πολφ Πάρα πολφ 

Οι  εργάςιμεσ θμζρεσ     

Σα αββατοκφριακα     

Μια θμζρα τθν εβδομάδα για ζνα εξάμθνο     

Μια θμζρα τθν εβδομάδα για ζνα ζτοσ     

Οι  κερινοί μινεσ     
 
 

16. Πόςο χρόνο, εκτόσ ωραρίου εργαςίασ, κα μποροφςατε να διακζςετε για τθν 
παρακολοφκθςθ προαιρετικών επιμορφωτικών προγραμμάτων ςτθ διάρκεια 
ενόσ ζτουσ; 
 

 Κακόλου Λίγο Πολφ 
Πάρα 
πολφ 

Ζωσ 35 ϊρεσ (με παροχι βεβαίωςθσ επιμόρφωςθσ)     

Ζωσ 75 ϊρεσ (με παροχι βεβαίωςθσ επιμόρφωςθσ)     

Ζωσ 100 ϊρεσ (με παροχι βεβαίωςθσ επιμόρφωςθσ)     

Δεν ζχω διακζςιμο χρόνο      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

 
 
 

Ε.Π. Μεηαρρύθμιζη Δημόζιοσ Τομέα 
Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης 

 

 

17. Ποια πρζπει, κατά τθ γνώμθ ςασ, να είναι θ περιοδικότθτα των επιμορφωτικών 
προγραμμάτων ςτθ διάρκεια τθσ κθτείασ ςε ςυλλογικά όργανα;  
 

Ανά ζτοσ  

Ανά 2ετία  

Ανά 3ετία  

Ανά 5ετία ι περιςςότερο  
      

18. Ποια είναι θ γνώμθ ςασ για κάκε μια από τισ παρακάτω προτάςεισ; 
 

 υμφωνώ Διαφωνώ 

Τποχρεωτικι ςυνδικαλιςτικι επιμόρφωςθ για όλουσ/εσ τουσ 
αιρετοφσ/εσ   
Προαιρετικι επιμόρφωςθ για όςουσ/εσ ενδιαφζρονται να 
ςυμμετζχουν ςε ςυλλογικά όργανα εκπροςϊπθςθσ   
Προαιρετικι επιμόρφωςθ με κζματα που επιλζγουμε οι ίδιοι /εσ   
Προαιρετικι επιμόρφωςθ με επιλογι από κατάλογο κεμάτων 
που προτείνει θ Τπθρεςία ι Πιςτοποιθμζνοι φορείσ 
επιμόρφωςθσ.   

 
 

19. θμειώςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ κα παρακολουκοφςατε ζνα πρόγραμμα 
ςυνδικαλιςτικισ εκπαίδευςθσ  

 
………………………………………………………………………………………………………………………  


