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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ έθδνζε γηα ηα δηαξζξσηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα ζεκαηνδνηεί ηελ νινθιήξσζε ηεο 

νκφηηηιεο έξεπλαο πνπ έθαλε ην Κνηλσληθφ Πνιχθεληξν, ππφ ηελ επηζηεκνληθή επνπηεία 

ηνπ Καζεγεηή αθειιαξφπνπινπ Θεφδσξνπ θαη κε ηε ζπκβνιή εμεηδηθεπκέλεο 

εξεπλεηηθήο νκάδαο.  

Ζ ρξνληθή ζπγθπξία θαηά ηελ νπνία  έγηλε ε ζπιινγή θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

έξεπλαο, ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζε κηα δχζθνιε νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηθή πεξίνδν, κε ζνβαξέο εξγαζηαθέο επηπηψζεηο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ 

δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα.   

Σα  αξηζκεηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ηελ έξεπλα καο θαη 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην ηέηαξην θεθάιαην ηεο έθδνζεο, εθθξάδνπλ εχγισηηα ην 

εχξνο θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ν ρψξνο ηεο 

πγείαο, φπσο απηά απνηππψζεθαλ κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ 

δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ ζηα 9 πεξηθεξεηαθά θαη λνκαξρηαθά λνζνθνκεία ζηα νπνία 

απεπζπλζήθακε. Πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα απηά απνηεινχλ πάγηεο θαη δηαρξνληθέο 

αδπλακίεο ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο καο ελψ άιια αληαλαθινχλ κε ηξφπν 

δπλακηθφ ηε δπζρεξή νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε ε νπνία επεξέαζε θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ηνλ επαίζζεην ηνκέα ησλ δεκφζησλ αγαζψλ φπσο είλαη ε παξνρή 

θξνληίδαο πγείαο. 

Με ηε ζπγθεθξηκέλε έθδνζε ζηνρεχνπκε λα ζπκβάινπκε ζηελ πιεξέζηεξε γλψζε ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο πγείαο γηα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη θαζψο απηά αληαλαθινχλ 

κε ηνλ πην αμηφπηζην ηξφπν ηελ  πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Δπηπιένλ ζηφρνο καο, είλαη λα ελεκεξψζνπκε θαη λα 

επαηζζεηνπνηήζνπκε ηνπο αλαγλψζηεο ζρεηηθά κε ηηο πνηθίιεο επηκέξνπο δηαζηάζεηο 

απηνχ ηνπ δεηήκαηνο.  

Σέινο ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ πξφεδξν θαη ηε δηνίθεζε ηεο Π.Ο.Δ.ΓΖ.Ν, ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ φπσο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ 

λνζνθνκείσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, γηα ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ καο. 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ ΚΠ,       Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο 

Θεφδσξνο Υξνλφπνπινο      Παλαγηψηεο Βνχηνο 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ δηαξζξσηηθψλ θαη 

πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ην νπνίν απαζρνιείηαη ζηνλ 

δεκφζην πγεηνλνκηθφ ηνκέα ηεο Διιάδαο. Ζ κειέηε επηθεληξψλεηαη ηδηαίηεξα ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ζηε λνζειεπηηθή θαη δηνηθεηηθή ππεξεζία ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ 

φπνπ παξαηεξνχληαη θαη ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζηειέρσζε θαη ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο. ηφρνο ηεο κειέηεο είλαη λα αλαδείμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα ηα 

νπνία, κεηαμχ άιισλ, επηδξνχλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηε δηαδηθαζία παξνρήο επαξθψλ θαη πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο. Ζ 

ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα σο παξαγσγηθνχ 

ζπληειεζηή είλαη ζεκαληηθή δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ ηνκέα πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ πςειή έληαζε εξγαζίαο. ην πιαίζην απηφ, ην αλζξψπηλν θεθάιαην θαζίζηαηαη 

πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ άζθεζε απνδνηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο 

πγείαο. Χο εθ ηνχηνπ, ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ πγείαο είλαη ζπλάξηεζε φρη 

κφλν ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αιιά θαη παξακέηξσλ 

φπσο νη ζπλζήθεο θαη ν θφξηνο εξγαζίαο ζηα νπνία θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ νη 

εξγαδφκελνη, ην είδνο ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ κε πξντζηακέλνπο θαη 

ζπλαδέιθνπο, νη πξννπηηθέο εμέιημεο, ηα θίλεηξα γηα βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ θαζψο 

θαη ε άπνςε πνπ έρνπλ γηα ην επάγγεικα. Σα ζηνηρεία απηά πξνζδηνξίδνπλ ην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο ν νπνίνο είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο ππνθίλεζεο. Τπφ ην πξίζκα απηφ, 

είλαη πξνθαλέο φηη ε δηνίθεζε νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο 

κεγηζηνπνίεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα.   

Σν πεξηερφκελν ηεο κειέηεο δηαξζξψλεηαη ζε πέληε θεθάιαηα. ην πξψην 

θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην επξχηεξν πιαίζην ζην νπνίν θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Δηδηθφηεξα, 

δηαπηζηψλεηαη ε θαηαθεξκαηηζκέλε θαη ηαπηφρξνλα ζπγθεληξσηηθή δνκή ηνπ Διιεληθνχ 

ζπζηήκαηνο πγείαο, εθηηκάηαη ε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νη πξνθιήζεηο πνπ 

θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη θαη εμεηάδεηαη ε νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ε νπνία 

ππνζθάπηεη ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. Αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κέζα απφ ηελ αλακφξθσζε 

ηεο δνκήο θαη ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
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αλεπαξθεηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο δηνίθεζεο 

θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ.  

Σν δεχηεξν θεθάιαην πεξηγξάθεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

πγεηνλνκηθνχ δπλακηθνχ ζηελ Διιάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπγθξίλνληαη βαζηθέο 

αλαινγίεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ σο πξνο ηνλ πιεζπζκφ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν εληνπίδνληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Διιάδαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πνιχ πςειή αλαινγία ηαηξψλ ζηνλ πιεζπζκφ, ηελ θπξηαξρία ησλ ηαηξψλ εηδηθνηήησλ 

ζε ζρέζε κε ηνπο γεληθνχο ηαηξνχο θαη ηελ πνιχ ρακειή αλαινγία ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε θαη ε πεξηθεξεηαθή 

θαηαλνκή ηνπ πγεηνλνκηθνχ δπλακηθνχ ζηελ Διιάδα θαη θαηαγξάθνληαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδεη. 

ην ηξίην θεθάιαην αλαιχνληαη ε κεζνδνινγία θαη νη θάζεηο ηεο εκπεηξηθήο 

έξεπλαο. Ζ έξεπλα δηεμήρζε κε εξσηεκαηνιφγην θαη επηθεληξψζεθε ζε έμη 

πεξηθεξεηαθά θαη ηξία λνκαξρηαθά λνζνθνκεία ηεο Αηηηθήο θαη ζε δχν 

επαγγεικαηηθέο νκάδεο, ζηελ νκάδα ηνπ  λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζηελ νκάδα 

ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο αλάπηπμεο θαη δφκεζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ απεηέιεζε ν πξνζδηνξηζκφο εηδηθψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη 

απνηχπσζεο ησλ ζπλζεθψλ. Σα θξηηήξηα απηά αθνξνχλ ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ζην 

πεξηερφκελν θαη ηνλ θφξην εξγαζίαο, ζηηο εζσηεξηθέο ζρέζεηο κε πξντζηακέλνπο θαη 

ζπλαδέιθνπο, ζηελ εηθφλα θαη ηελ άπνςε γηα ην επάγγεικα, ζηηο πξννπηηθέο εμέιημεο 

θαη ζηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο.   

Σν ηέηαξην θεθάιαην αλαιχεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηα νπνία 

απνηππψλνληαη ζε δχν επηκέξνπο ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα αθνξά ζηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ελψ ε δεχηεξε ελφηεηα αθνξά ζηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Γηα θαζεκία απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο αλαιχνληαη ε πξνζσπνηππία ηνπ δείγκαηνο, ηα 

θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ην επάγγεικα. 

Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην εμάγνληαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα, 

ζπδεηηνχληαη νξηζκέλα ζεκεία θιεηδηά πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο θαη δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο πνιηηηθήο γηα ην αλζξψπηλν πγεηνλνκηθφ 

δπλακηθφ ζηελ Διιάδα 

Ζ κειέηε εθπνλήζεθε απφ ην Κνηλσληθφ Πνιχθεληξν ηεο ΑΓΔΓΤ κε ηε 

ζπκκεηνρή εξεπλεηηθήο νκάδαο ε νπνία απνηειείηαη απφ ηηο/ηνπο:  
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 Θεφδσξν αθειιαξφπνπιν, Καζεγεηή Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, 

Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν κειέηεο, 

 Υαξάιακπν Οηθνλφκνπ, Δπίθνπξν Καζεγεηή Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, 

 Δπγελία Γεσξγνχζε, ηαηηζηηθφ, Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο, 

 Γεκήηξε Θσκά,  Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο (Msc), 

 ηαχξν Κπξηαδή, Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο (MSc), Μέινο Γ.. Κνηλσληθνχ 

Πνιχθεληξνπ, 

 Μαξία Φηιηνπνχινπ, Πνιηηηθφ Δπηζηήκνλα, MSc ζηε Μεζνδνινγία     

ηεο Έξεπλαο, Τπεχζπλε ηνπ ηκήκαηνο κειεηψλ - εξεπλψλ ηνπ Κνηλσληθνχ 

Πνιχθεληξνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ 

 

1.1. Δηζαγσγά 

 

Σν ζχζηεκα πγείαο ζηελ Διιάδα «λνζεί» θαη ηα λνζνθνκεία «βιάπηνπλ 

ζνβαξά ηελ πγεία», δεδνκέλνπ φηη έρνπλ ππνζηεί «έκθξαγκα» θαη έρνπλ εηζαρζεί 

ζηελ «εληαηηθή». Ζ ζεξαπεία γλσζηή: ην ΔΤ ρξεηάδεηαη «λπζηέξη». Απηέο είλαη 

κεξηθέο απφ ηηο εθθξάζεηο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθεί ε 

«ζπκπησκαηνινγία», λα γίλεη ε «δηάγλσζε» θαη λα πξνηαζεί ε «ζεξαπεία» ηνπ 

πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο. Οη εθθξάζεηο απηέο νπζηαζηηθά αληαλαθινχλ 

ηελ θνηλή δηαπίζησζε ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ, ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη πξσηίζησο ησλ πνιηηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο 

πγείαο, φηη ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο αδπλαηεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο θξνληίδαο 

ηνπ πιεζπζκνχ. 

 Δθθηλψληαο απφ ηελ παξαπάλσ πξνβιεκαηηθή, ζθνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ 

δελ είλαη ε πιήξεο πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο νξγάλσζεο, παξνρήο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα, ηελ νπνία άιισζηε ε ειιεληθή 

επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία έρεη θαιχςεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ κε εθηελείο 

αλαθνξέο. θνπφο ηνπ είλαη, αθνχ πξψηα ζθηαγξαθήζεη ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο ηεο ρψξαο, λα εληνπίζεη ζηε ζπλέρεηα νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά-θιεηδηά ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα απνδνηηθφηεηαο θαη 

πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη λα πξνηείλεη νξηζκέλεο πηζαλέο 

θαηεπζχλζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ αλεπαξθεηψλ απηψλ.   

 

1.2. Ζ θαηαθεξκαηηζκΫλε θαη ηαπηφρξνλα ζπγθεληξσηηθά δνκά ηνπ Διιεληθνχ 

ζπζηάκαηνο πγεέαο  

 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο είλαη ν κεγάινο 

βαζκφο ζπγθεληξσηηζκνχ θαη θξαηηθήο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο, θαζψο θάζε πιεπξά 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο είλαη αληηθείκελν ειέγρνπ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. Ζ αλάπηπμε απνθεληξσκέλσλ δνκψλ δηνίθεζεο ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν αλ θαη απνηέιεζε βαζηθή ζπληζηψζα ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 

2001, δελ είρε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα.  
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 Απφ νξγαλσηηθήο άπνςεο, ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί σο έλα “κηθηφ ζχζηεκα”, δεδνκέλνπ φηη ε παξνρή θαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζπλδπάδεη ζηνηρεία ηφζν ησλ εζληθψλ 

ζπζηεκάησλ ηχπνπ Beλeridge, φζν θαη ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ηχπνπ Bismarck, ελψ εκθαλίδεη θαη έλαλ αλεπηπγκέλν ηδησηηθφ ηνκέα (Οηθνλφκνπ, 

2004). ηα πιαίζηα απηά, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο παξέρνληαη απφ ην ΔΤ θαη 

ηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Σν ΔΤ πξνζθέξεη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο 

ρψξαο επείγνπζα πξνλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε (ΔΚΑΒ), πξσηνβάζκηα θξνληίδα 

κέζσ ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ησλ λνζνθνκείσλ, ησλ θέληξσλ πγείαο θαη ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ αγξνηηθψλ ηαηξείσλ θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε κέζσ ησλ 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ. Ζ θάιπςε ησλ δαπαλψλ γίλεηαη κέζσ ηεο γεληθήο 

θνξνινγίαο. Σα αζθαιηζηηθά ηακεία πξνζθέξνπλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπο θπξίσο 

πξσηνβάζκηα θξνληίδα κέζσ ησλ πνιπηαηξείσλ ηνπο ή ζπκβεβιεκέλσλ γηαηξψλ θαη 

δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ. Ζ αζθάιηζε είλαη ππνρξεσηηθή θαη γίλεηαη κε βάζε ην 

επάγγεικα. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ βαζίδεηαη ζηηο εηζθνξέο 

εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ θαη ηηο θξαηηθέο επηδνηήζεηο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

είλαη φηη ε έθηαζε ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαη ην εχξνο ησλ παξνρψλ δηαθέξεη 

κεηαμχ ησλ επηκέξνπο θνξέσλ. Ο ηδησηηθφο ηνκέαο πγείαο παξά ηε ζεκαληηθή 

επέθηαζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηνπο ζνβαξνχο πεξηνξηζκνχο πνπ επέβαιιε ζηελ 

αλάπηπμή ηνπ ν λφκνο γηα ην ΔΤ, παξνπζίαζε ζεκαληηθή αλάπηπμε ζην ρψξν ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. Ζ αλάπηπμε απηή 

δηνγθψζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ ‟90 θαη επηθεληξψζεθε ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 

ηδησηηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ, ηελ ίδξπζε δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ θαηά πξψην 

ιφγν θαη ηδησηηθψλ θιηληθψλ θαηά δεχηεξν ιφγν αιιά θαη ζηε δξαζηεξηφηεηα 

ηδησηψλ γηαηξψλ εηδηθνηήησλ (νπιηψηεο, 2000). Τπεξεζίεο απνθαηάζηαζεο φπσο 

θπζηνζεξαπείεο ή ππεξεζίεο γηα ειηθησκέλνπο φπσο ηα γεξνθνκεία, πξνζθέξνληαη 

θπξίσο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

 ηα πιαίζηα απηά, έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ν ζπληνληζκφο 

κεηαμχ ησλ ηξηψλ απηφλνκσλ θαη ελδερνκέλσο αιιειναλαηξνχκελσλ δνκψλ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ (ΔΤ, θνηλσληθή αζθάιηζε, ηδησηηθφο ηνκέαο) θαη ε δεκηνπξγία 

ελφο ιεηηνπξγηθά νινθιεξσκέλνπ θαη ινγηθά ζπλεθηηθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο. 

Ζ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο (ΠΦΤ) ζηελ Διιάδα παξέρεηαη απφ έλα 

κσζατθφ θνξέσλ νη νπνίνη έρνπλ αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηεζζάξσλ βαζηθψλ δνκψλ 

(Θενδψξνπ, 1994, Θενδψξνπ θ.α., 1995, ΤΤΠ, 2001):  
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α) Tν ΔΤ, κέζσ ησλ θέληξσλ πγείαο θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηαηξείσλ ηνπο, ησλ  

     εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ησλ λνζνθνκείσλ, θαζψο θαη ην ΔΚΑΒ. H ρξεκαηνδφηεζε  

     ησλ ππεξεζηψλ απηψλ γίλεηαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

β) Σα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο, κέζσ ησλ πνιπηαηξείσλ πνπ δηαζέηνπλ θαη ησλ  

     ζπκβεβιεκέλσλ ηδησηψλ πξνκεζεπηψλ φπσο ηαηξείσλ, εξγαζηεξίσλ, δηαγλσζηηθψλ  

     θέληξσλ. Οη δαπάλεο ζηελ πεξίπησζε απηή θαιχπηνληαη απφ ηηο εηζθνξέο ησλ  

     εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

γ) Σελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κε ηα δεκνηηθά ηαηξεία θαη ηηο δηάθνξεο πξνλνηαθέο  

     ππεξεζίεο.  

δ) Σνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνπ πεξηιακβάλεη ηδηψηεο γηαηξνχο ζπκβεβιεκέλνπο θαη κε  

     ζπκβεβιεκέλνπο κε αζθαιηζηηθά ηακεία, εξγαζηήξηα, δηαγλσζηηθά θέληξα θαη  

     εμσηεξηθά ηαηξεία  ηδησηηθψλ θιηληθψλ. Ζ ακνηβή ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κε ηα  

     ηακεία πξνκεζεπηψλ βαζίδεηαη ζηελ θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε απνδεκίσζε ζε  

     πξνθαζνξηζκέλεο απφ ην θξάηνο ηηκέο θαη θαιχπηεηαη απφ ηηο αζθαιηζηηθέο  

     εηζθνξέο, ελψ νη ππφινηπνη ακείβνληαη είηε κε άκεζε θαηαβνιή ησλ ρξεζηψλ είηε  

     απφ ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε.   

Σα θέληξα πγείαο είλαη ζηειερσκέλα κε γηαηξνχο πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο 

απαζρφιεζεο (θπξίσο παζνιφγνπο, παηδίαηξνπο, νδνληίαηξνπο θαη γεληθνχο γηαηξνχο), 

λνζειεπηηθφ, καηεπηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ 

πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ αλαθνξάο. ηφρνο ηνπο ήηαλ λα απμήζνπλ ηελ 

πξφζβαζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ ΠΦΤ θαη απνηέιεζαλ κηα πνιχ θαιή δνκή 

αλάπηπμεο απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ πνπ θάιπςαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο 

πξνεγνχκελεο αλεπάξθεηεο. Χζηφζν, εκθάληζαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ 

αλεπαξθή θάιπςε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ ζηειέρσζεο, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ 

νξγάλσζή ηνπο ηα νπνία είραλ σο απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

ηεο ιεηηνπξγηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο (Οηθνλφκνπ, 1994, Εειίδεο, 1995, Μαξνχιε θ.α., 

2002). Δπηπξνζζέησο, δελ αληαπνθξίζεθαλ ζην ξφιν ηνπο σο πξναγσγνί ηεο δεκφζηαο 

πγείαο δεδνκέλνπ ηνπ ρακεινχ βαζκνχ δηελέξγεηαο απφ απηά επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ, 

ηεο κηθξήο αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ ειέγρνπ ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη 

αλίρλεπζεο κεηδφλσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ θαη ηεο αλεπαξθνχο ζπκκεηνρήο ζε 

πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο (Γεσξγνχζε θ.α., 2002α). 

Σν Δζληθφ Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο (ΔΚΑΒ) ζπζηάζεθε θαη ιεηηνπξγεί απφ 

ηηο αξρέο ηνπ 1989. Παξέρεη δσξεάλ άκεζε βνήζεηα θαη επείγνπζα ηαηξηθή θξνληίδα 

ζηνπο πνιίηεο θαζψο θαη κεηαθνξά ηνπο ζε κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο κε 
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ηδηφθηεηα κέζα φπσο αζζελνθφξα, θηλεηέο κνλάδεο, κνηνζηθιέηεο, αεξνπνξηθά κέζα 

Δηεζίσο εμππεξεηεί 480.000 πεξίπνπ αζζελείο, εθ ησλ νπνίσλ έλα κεγάιν πνζνζηφ 

αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε νμέσλ πξνβιεκάησλ πγείαο. Δθηφο ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο 

ηνπ πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, ιεηηνπξγνχλ αθφκα παξαξηήκαηα ζε δηάθνξεο πφιεηο. 

Βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην ΔΚΑΒ ζρεηίδνληαη κε ειιείςεηο ζηελ 

πιηθνηερληθή ηνπ ππνδνκή θαη ην εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, 

γεγνλφο πνπ εκπνδίδεη ηελ επαξθή θαη θαζνιηθή θάιπςε φιεο ηεο ρψξαο (Θενδψξνπ, 

1994).  

Σν IΚΑ θαη κηθξφο αξηζκφο άιισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ δηαζέηνπλ δηθή 

ηνπο πγεηνλνκηθή ππνδνκή φπνπ γηαηξνί εηδηθνηήησλ, νη νπνίνη ακείβνληαη κε κηζζφ,  

παξέρνπλ ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ ηε ζηηγκή ηεο ρξήζεο, 

πξνιεπηηθέο, δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο ζηα κέιε ησλ ηακείσλ απηψλ.  

Σα ππφινηπα ηακεία ζπλάπηνπλ ζπκβφιαηα κε ηδηψηεο γηαηξνχο νη νπνίνη ακείβνληαη 

θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ζε πξνθαζνξηζκέλεο απφ ην θξάηνο ηηκέο. Σέζζεξα 

αζθαιηζηηθά ηακεία, ην ΗΚΑ (κηζζσηνί), ν ΟΓΑ (αγξφηεο), ν ΟΑΔΔ (ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο) θαη ν ΟΠΑΓ (δεκφζηνη ππάιιεινη) θαιχπηνπλ ην 95% ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα αξθεηνί δήκνη έρνπλ αλαπηχμεη ηνπηθέο κνλάδεο παξνρήο 

ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. πλήζσο πξφθεηηαη γηα ηαηξεία ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία μεθηλά 

ζε εζεινληηθή βάζε κε θάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο εηδηθφηεηεο φπσο παζνιφγν, 

θαξδηνιφγν, παηδίαηξν, γπλαηθνιφγν, νθζαικίαηξν θαη ζηελ πνξεία κέζσ ησλ 

δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ πξνζιακβάλεηαη πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ θαη αγνξάδεηαη ν 

αλαγθαίνο εμνπιηζκφ. Σα ηαηξεία απηά ιεηηνπξγνχλ νξηζκέλεο κέξεο θαη ψξεο ηεο 

βδνκάδαο θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο πξφιεςεο, ζπληαγνγξάθεζεο θ.ιπ. δσξεάλ γηα 

ηνπο δεκφηεο. Κπξίσο θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ θησρψλ, ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ 

αλαζθάιηζησλ , δειαδή πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

απεπζπλζνχλ ζε άιιεο δνκέο πγείαο. πγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

δεκνηηθψλ ηαηξείσλ ζε φιε ηε ρψξα σο πξνο ηε ζηειέρσζε, ηνλ εμνπιηζκφ, ηνλ 

αξηζκφ ησλ επηζθέςεσλ, ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ην πξνθίι ησλ αζζελψλ δελ 

ππάξρνπλ. πλεπψο θαζίζηαηαη δπζρεξήο ε απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ηεο 

βαξχηεηάο ηνπο, εηθάδεηαη φκσο φηη ε ζέζε ηνπο ζην επξχηεξν ζχζηεκα πγείαο ηεο 

ρψξαο δελ είλαη ηέηνηα πνπ λα επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο. Δθηφο ησλ ηαηξείσλ, νη δήκνη παξέρνπλ ππεξεζίεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη 

αγσγήο πγείαο θαη κέζσ άιισλ ζεζκψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο φπσο ηα Κέληξα 
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Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο ησλ Ζιηθησκέλσλ (ΚΑΠΖ). Απνηειέζκαηα έξεπλαο δείρλνπλ 

φηη πάλσ απφ ην 80% ησλ  ΚΑΠΖ ηεο ρψξαο εθηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο πξφιεςεο θαη 

πξναγσγήο ηεο πγείαο φπσο ε κέηξεζε αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ζαθράξνπ θαη νη 

εκβνιηαζκνί. Δπηπξνζζέησο, ζε πεξίπνπ ην 40% ησλ ΚΑΠΖ δηελεξγνχληαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ έιεγρνη ρνιεζηεξίλεο θαη θαξδηνγξαθήκαηα. ζνλ αθνξά ηελ 

πινπνίεζε πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο, ηξία ζηα ηέζζεξα ΚΑΠΖ πινπνηνχλ 

ζρεηηθά πξνγξάκκαηα φπσο δηαιέμεηο γηα ζσζηή δηαηξνθή, έλδπζε, απνθπγή 

αηπρεκάησλ, αηνκηθή πγηεηλή θ.ιπ., ελψ επηά ζηα δέθα ΚΑΠΖ παξέρνπλ 

πξνγξάκκαηα θπζηθνζεξαπείαο θαη ηέζζεξα ζηα δέθα πξνγξάκκαηα εξγνζεξαπείαο. 

Σέινο ζε πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά ΚΑΠΖ έρεη αλαπηπρζεί ην πξφγξακκα “βνήζεηα 

ζην ζπίηη”. Σν εχξνο θαη ε έθηαζε εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ πνηθίιεη 

κεηαμχ ησλ ΚΑΠΖ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπο, ηνλ αξηζκφ θαη ηε 

ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο θαη ηνπο δηαηηζέκελνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο 

(Γεσξγνχζε θ.α., 2002β). 

Ζ κεησκέλε ηθαλνπνίεζε εθ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηηο δεκφζηα 

παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο, ηα δηαξζξσηηθά θαη νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα ηεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζηε ρψξα καο θαη ν κεγάινο αξηζκφο γηαηξψλ ζηελ 

Διιάδα, νδήγεζε ζηελ αχμεζε ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο, γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψλεηαη απφ ην πςειφ πνζνζηφ ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ πγείαο θαη απφ ην 

κεγάιν κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα. Ο απμεκέλνο αξηζκφο 

ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ ηα νπνία ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία 

θαη ακείβνληαη αλαδξνκηθά θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε θαη ν έληνλνο αληαγσληζκφο 

έρεη νδεγήζεη ζηελ ππεξθαηαλάισζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη 

ελψ ην 1991 ν αξηζκφο ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ ήηαλ 192, ην 1999 μεπέξαζε ηα 

400 (Μπέζεο, 1993, ICAP, 1999). Ζ απνπζία κεραληζκνχ παξαπνκπψλ θαη ειέγρνπ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηα ηακεία λα θαινχληαη λα θαηαβάιινπλ ζηα δηαγλσζηηθά 

θέληξα ζεκαληηθά πνζά ηα νπνία δελ αηηηνινγνχληαη πιήξσο. Δπηβαξπληηθή ζπλζήθε 

απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ε επέθηαζε ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ 

ζηελ Διιάδα έιαβε ρψξα ζε έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

απνπζία ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε δηάρπζε ηεο βηνταηξηθήο 

ηερλνινγίαο θαη ηε κε δηεμαγσγή αμηνινγήζεσλ ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ νθέινπο θαη ηεο 

ηαηξηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε 

εγθαηάζηαζεο λέσλ κεραλεκάησλ. πλέπεηα απηνχ είλαη ε κεγάιε επέθηαζε ηεο 
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απεηθνληζηηθήο δηαγλσζηηθήο φπνπ θπξηαξρεί ν ηδησηηθφο ηνκέαο (Κπξηφπνπινο θ.α., 

επηκ., 1994).  

Οη αλεπάξθεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ δαηδαιψδνπο ζπζηήκαηνο πνπ 

παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, έρνπλ επαλεηιεκκέλσο αλαιπζεί. Απηέο εληνπίδνληαη 

(Κπξηφπνπινο θαη Φηιαιήζεο, επηκ., 1996):  

i.ηελ πιεζψξα ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ κε δηαθνξεηηθή 

νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή δνκή πνπ πξνζθέξεη ππεξεζίεο νη νπνίεο δελ είλαη 

ζπληνληζκέλεο κεηαμχ ηνπο, επηθαιχπηνπλ ε κηα ηελ άιιε θαη δηαθέξνπλ σο πξνο 

ηελ πνηφηεηα θαη ην εχξνο ησλ παξνρψλ κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ.  

ii.ηελ χπαξμε ζνβαξψλ ειιείςεσλ ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ εχξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. ε απηφ 

ζπκβάιιεη επίζεο ηφζν ε αλεπάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ ηαηξηθνχ θαη 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ φζν θαη ε ειιηπήο ζηειέρσζε ησλ θέληξσλ πγείαο θαη 

ησλ πνιπηαηξείσλ ηνπ ΗΚΑ.  

iii.ηελ απνπζία ζπζηήκαηνο παξαπνκπήο κέζσ ησλ νηθνγελεηαθψλ γηαηξψλ ε νπνία 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο θαη ηελ ππεξθφξησζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ιφγσ άζθνπσλ επηζθέςεσλ.   

iv.ηελ ρακειή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ δεκηνπξγεί δπζπηζηία ζηνπο ρξήζηεο 

ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπο νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε θαη δεχηεξεο γλψκεο 

απφ ηδηψηεο γηαηξνχο.  

v.ηελ απνπζία ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο ζπληαγνγξαθίαο θαη ηεο παξαπνκπήο ζε 

ηδησηηθά δηαγλσζηηθά θέληξα, ε νπνία νδεγεί ζηελ ππεξβνιηθή νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε ησλ ηακείσλ. 

Tν ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο ραξαθηεξίδεηαη σο έληνλα λνζνθνκεηνθεληξηθφ. ε 

απηφ ζπκβάιινπλ ε απνπζία θαλφλσλ ξχζκηζεο ηεο πξφζβαζεο θαη ε ειεπζεξία ηνπ 

αζζελή λα απεπζπλζεί ζε νπνηνδήπνηε ηχπν ππεξεζίαο θαζψο θαη ε πνιιαπιφηεηα ησλ 

θνξέσλ πνπ πξνζθέξνπλ ηαπηφρξνλα πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα θαη 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ε δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ εμσλνζνθνκεηαθήο θαη 

λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο λα γίλεηαη ηδηαίηεξα δπζδηάθξηηε. 

 Οη δηθαηνχρνη θάιπςεο απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο έρνπλ ειεχζεξε 

πξφζβαζε ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαζψο θαη ζηηο ζπκβεβιεκέλεο κε ην αζθαιηζηηθφ 

ηνπο ηακείν ηδησηηθέο θιηληθέο. Σα αλαζθάιηζηα θαη θησρά ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ 

έρνπλ πξφζβαζε ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία. ινο ν πιεζπζκφο ηεο ρψξαο έρεη ην 
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δηθαίσκα επηινγήο ηεο ρξήζεο ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ αιιά ζηελ πεξίπησζε απηή 

πθίζηαηαη ην θφζηνο ηεο λνζειείαο. 

 Ζ δεπηεξνβάζκηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ζηελ Διιάδα παξέρεηαη απφ ηξεηο 

δνκέο: α) ηα δεκφζηα λνζνθνκεία ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΤ θαη ηελ 

επζχλε γηα ηε δηνίθεζε, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη ρξεκαηνδφηεζε ηελ έρεη ην θξάηνο, 

β) ηα δεκφζηα λνζνθνκεία εθηφο ΔΤ φπνπ εδψ πεξηιακβάλνληαη ηα ζηξαηησηηθά 

λνζνθνκεία, ηα λνζνθνκεία νξηζκέλσλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ φπσο ηνπ ΗΚΑ θαη ηα 

λνζνθνκεία ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη γ) ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία θαη θιηληθέο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θεξδνζθνπηθέο κνλάδεο. Ζ ηξηηνβάζκηα πεξίζαιςε ε νπνία 

απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εμνπιηζκφ, παξέρεηαη απφ ηηο παλεπηζηεκηαθέο 

θιηληθέο πνπ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε ηερλνινγηθή ππνδνκή θαη ην εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ γηα ηελ παξνρή πςειήο ηερλνγλσζίαο ππεξεζηψλ πγείαο.  

ην Γηάγξακκα 1.2.α απεηθνλίδεηαη ε παξνρή θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα. Ζ κνξθή απνδεκίσζεο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ε 

πνιηηηθή δηακφξθσζεο ησλ ηηκψλ αζθνχλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο δεδνκέλνπ φηη επηδξνχλ ζην θφζηνο, ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο. 

ηελ Διιάδα, ε απνδεκίσζε ησλ πξνκεζεπηψλ εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο 

βαζίδεηαη ζηελ ακνηβή θαηά πξάμε, ε νπνία επηθξαηεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζε 

ζπκβεβιεκέλνπο κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ θαη ζηελ ακνηβή 

κε κηζζφ ησλ ηαηξψλ πνπ εξγάδνληαη ζην δεκφζην ηνκέα θαη ηα πνιπταηξεία ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. Σα δεκφζηα λνζνθνκεία απνδεκηψλνληαη κε ην θιεηζηφ 

εκεξήζην λνζήιην, δειαδή έλα εκεξήζην πάγην πνζφ αλεμάξηεηα απφ ηελ πνζφηεηα 

θαη ην είδνο ησλ παξερνκέλσλ ζηνλ αζζελή ππεξεζηψλ, ελψ νη ηδησηηθέο θιηληθέο 

απνδεκηψλνληαη ζχκθσλα κε ην αλνηθηφ λνζήιην, δειαδή κηα πάγηα εκεξήζηα 

ακνηβή γηα ηηο μελνδνρεηαθέο θαη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ζηελ νπνία πξνζηίζεηαη ε 

αμία νπνηαζδήπνηε άιιεο ππεξεζίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εκεξήζηα θαηαλάισζε 

ππεξεζηψλ πγείαο ηνπ αζζελή αλάινγα κε ηελ πάζεζή ηνπ θαη θνζηνινγείηαη θαηά 

πξάμε θαη πεξίπησζε. πλεπψο, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ 

Διιάδα ζηεξίδεηαη αθφκα ζηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο αλαδξνκηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο νη νπνίεο ελνρνπνηνχληαη γηα ηελ έληαζε πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ, 

ηελ χπαξμε πξνθιεηήο ππεξβάιινπζαο δήηεζεο θαη ηελ αγλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θηλήηξσλ ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά (Κπξηφπνπινο θ.α., 2000). 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1.2.α.: Σν ζχζηεκα παξνράο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππεξεζηψλ 

πγεέαο  
 ξνέο ππεξεζηψλ 
                  ρξεκαηνδνηηθέο ξνέο  

 
          άκεζνη θαη έκκεζνη θφξνη                                                                      πιεξσκέο πξνκεζεπηψλ      

                                                                   Κεληξηθά ΚπβΫξλεζε 

 

                              επηδνηήζεηο   

 

      εηζθνξέο εξγνδνηψλ & εξγαδνκέλσλ        Σακεέα Κνηλσληθάο               πιεξσκέο πξνκεζεπηψλ 

                ΑζθΪιηζεο  

 

 

                 ηδησηηθά αζθάιηζηξα   ΗδησηηθΫο ΑζθαιηζηηθΫο          απνδεκίσζε αζζελψλ 

   Δηαηξέεο  

 

 

  Κέληξα Τγείαο &    κηζζφο  

πιεζπζκφο                                                                     Πεξηθεξεηαθά Ιαηξεία 

  
                                                                                 Πνιπηαηξεία           κηζζφο            

                                                     Αζθαιηζηηθώλ Σακείσλ 

 

                                             πκβεβιεκέλνη               θαηά πξάμε &  

   Γηαηξνί                      πεξίπησζε      

 

                                                                                                Γεκόζηα                    εκεξήζην λνζήιην 

                                                                                              Ννζνθνκεία                επηδνηήζεηο   

 

                                                                                                      πκβεβιεκέλα           εκεξήζην λνζήιην                                                  

        Ννζνθνκεία  

 

                                          ηδησηηθέο πιεξσκέο                    Ιδηώηεο Γηαηξνί & 

                                                                                          Ιδησηηθέο Κιηληθέο  

 

                                    ηδησηηθέο πιεξσκέο               Ιδησηηθά Γηαγλσζηηθά       θαηά πξάμε & 

                                                                                                  Κέληξα   πεξίπησζε 
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                                           Οδνληίαηξνη 
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Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ χςνπο ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία ζηελ Διιάδα 

απνηειεί ζεκείν δηαθσλίαο φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο πνπ 

δίλνληαη απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηελ ειιεληθή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Οη 

δηαθνξέο νθείινληαη ηφζν ζε κεζνδνινγηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ κεηαβηβαζηηθψλ πιεξσκψλ απφ ηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαη ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ, φπσο αλαθέξνληαη ζηνπο Δζληθνχο Λνγαξηαζκνχο θαη 

ηηο Έξεπλεο Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ, φζν θαη απφ ηελ απνπζία ζχγρξνλσλ 

κεζφδσλ θαηαγξαθήο ησλ δαπαλψλ απηψλ (Κπξηφπνπινο θ.α., 1999, Κπξηφπνπινο 

θαη νπιηψηεο, επηκ., 2002). χκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ 

(Πίλαθαο 1.2.α), νη ηδησηηθέο δαπάλεο πγείαο ζηελ Διιάδα αλέξρνληαη ζρεδφλ ζην 

40% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ πγείαο, πνζνζηφ ην νπνίν είλαη ην ηέηαξην 

κεγαιχηεξν κεηά ην Μεμηθφ (54,8%), ηηο ΖΠΑ (54,6%) θαη ηελ Κνξέα (45,1%). Σν 

γεγνλφο απηφ ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ηελ θνηλσληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο σο πξνο ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ 

πνιηηψλ θαη αλαδεηθλχεη ηελ χπαξμε αληζνηήησλ ζηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ηεο ρψξαο (Κπξηφπνπινο θ.α., 2001). Έλα 

δεχηεξν ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα είλαη φηη ε ζπκκεηνρή ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο είλαη ζρεηηθά κεγαιχηεξε απηήο ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  

Ο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο κέζσ ηεο γεληθήο θνξνινγίαο είλαη ππεχζπλνο γηα 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θέληξσλ πγείαο θαη ησλ αγξνηηθψλ ηαηξείσλ, ηελ πιεξσκή ησλ 

κηζζψλ ηνπ λνζνθνκεηαθνχ πξνζσπηθνχ, ηε ρνξήγεζε επηδνηήζεσλ ζηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ηηο επελδχζεηο θεθαιαίνπ θ.ιπ. Ο γεληθφο 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ θξάηνπο είλαη ε ζεκαληηθφηεξε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

λνζνθνκείσλ. Μέζσ ησλ ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ επηρνξεγήζεσλ θαζψο θαη ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη νη εηζξνέο πφξσλ ζηα 

δεκφζηα λνζνθνκεία. Ζ θπξηφηεξε πεγή εζφδσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ είλαη νη 

εηζθνξέο αζθαιηζκέλσλ θαη εξγνδνηψλ ζηελ πεξίπησζε ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ην 

πνζνζηφ ησλ νπνίσλ δηαθέξεη κεηαμχ ησλ ηακείσλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

απηναπαζρνινπκέλσλ νη ίδηεο εηζθνξέο. Οη πξφζνδνη πεξηνπζίαο θαη ηα δηάθνξα έζνδα 

ζπκπιεξψλνπλ ηηο εηζξνέο.  
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Πέλαθαο 1.2.α.: ΓαπΪλεο πγεέαο ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ (2007) 

  

χλνιν 

% ΑΔΠ 

 

Γεκφζηεο % 

ΑΔΠ 

Γεκφζηεο % 

πλνιηθψλ 

ΗδησηηθΫο % 

πλνιηθψλ 

ΚξαηηθΫο % 

Γεκφζησλ 

Κνηλσληθάο 

ΑζθΪιηζεο % 

Γεκφζησλ 

Απζηξαιία 8.9          6.0 67.5 32.5 100.0 0.0 

Απζηξία 10.1         7.7 76.4 23.6 41.4 58.6 

Βέιγην 10.2  - - - - 

Καλαδάο 10.1         7.1 70.0 30.0 98.0 2.0 

Σζερία 6.8          5.8 85.2 14.8 9.7 90.3 

Γαλία 9.8          8.2 84.5 15.5 94.9  0.0 

Φηλιαλδία 8.2          6.1 74.6 25.4 80.5 19.5 

Γαιιία 11.0          8.7 79.0 21.0 6.6 93.4 

Γεξκαλία 10.4          8.0 76.9 23.1 11.7 88.3 

Διιάδα 9.6          5.8 60.3 39.7 48.2 51.8 

Οπγγαξία 7.4          5.2 70.6 29.4 17.5 82.5 

Ηζιαλδία 9.3          7.7 82.5 17.5 67.3 32.7 

Ηξιαλδία 7.6          6.1 80.7 19.3 99.2 0.8 

Ηηαιία 8.7          6.7 76.5 23.5 99.9 0.1 

Ηαπσλία -  - - - - 

Κνξέα 6.3          3.5 54.9 45.1 22.3 77.7 

Λνπμεκβνχξγν -  - - - - 

Μεμηθφ 5.9          2.7 45.2 54.8 41.1 58.9 

Οιιαλδία 9.8  - - - - 

Νέα Εειαλδία 9.0          7.1 78.9 21.1 88.4 11.6 

Ννξβεγία 8.9          7.5 84.1 15.9 85.7 14.3 

Πνισλία 6.4          4.6 70.8 29.1 17.3 82.7 

Πνζηνγαιία -  - - - - 

ινβαθία 7.7          5.2 66.8 33.2 10.1 89.9 

Ηζπαλία 8.5          6.1 71.8 28.2 93.0 7.0 

νπεδία 9.1          7.4 81.7 18.3 100.0  

Διβεηία 10.8       6.4 59.3 40.7 27.8 72.2 

Σνπξθία -  - - - - 

Ζλ. Βαζίιεην 8.4          6.9 81.7 18.3 100.0 - 

ΖΠΑ 16.0          7.3 45.4 54.6 72.1 27.9 

Πεγά: ΟECD, HEALTH DATA 2009 

 



 20 

Ζ θνξνινγία θαη νη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ελέρνπλ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηελ θνηλή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ (risk pννling), έηζη ψζηε λα απνηξέπνληαη 

πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα επηβαξπληηθψλ θαη θαηαζηξνθηθψλ γηα ηα λνηθνθπξηά δαπαλψλ 

πγείαο. Χζηφζν είλαη δπλαηφ λα εκθαλίδνπλ νξηζκέλα θελά ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνζηαζία νκάδσλ φπσο νη πνιχ θησρνί, νη κεηαλάζηεο ή νη εξγαδφκελνη ζηνλ άηππν 

ηνκέα παξαγσγήο. ηελ Διιάδα, έρεη δηαπηζησζεί φηη ε αλαδηαλεκεηηθή επίπησζε ηεο 

θνξνινγίαο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ εκθαλίδεη ρακειή πξννδεπηηθφηεηα θαη 

ζπλεπψο κηθξά αλαδηαλεκεηηθά απνηειέζκαηα (Φέηζε, 1990). Ζ πεξηνξηζκέλε 

αλαδηαλεκεηηθφηεηα ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ πγείαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ 

κεξίδην ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ, ακθηζβεηεί ην θξηηήξην ηεο ηζφηεηαο (Liarνpνulνs 

and Tragakes, 1998) θαη αλαδεηθλχεη σο κείδνλ δήηεκα πνιηηηθήο ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζχλζεζεο ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

ηνκέα ζηελ Διιάδα (Μφζηαινο θαη Θενδψξνπ, 2003). 

 

1.3. Απφδνζε ηνπ ζπζηάκαηνο θαη πξνθιάζεηο 

 

Σν επίπεδν πγείαο ζηελ Διιάδα ζπγθξηλφκελν κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ 

ΟΟΑ βξίζθεηαη πάλσ απφ ην κέζν φξν (Πίλαθαο 1.3.α). Σν πξνζδφθηκν επηβίσζεο 

ην νπνίν έθηαζε ην 2006 ηα 79,6 έηε είλαη πςειφηεξν απφ ηνλ κέζν φξν ηεο νκάδαο 

απηήο ησλ ρσξψλ. Ζ βξεθηθή ζλεζηκφηεηα είλαη κηθξφηεξε απφ άιιεο ρψξεο κε 

πςειφηεξν επίπεδν δηαβίσζεο φπσο ε Απζηξαιία, ν Καλαδάο, ην Ζλ. Βαζίιεην θαη νη 

ΖΠΑ. Κάηη αληίζηνηρν ηζρχεη θαη γηα ηε κεηξηθή ζλεζηκφηεηα. Δπηπξνζζέησο, ε 

δηαθνξά ζην πξνζδφθηκν κεηαμχ αληξψλ θαη γπλαηθψλ είλαη κηθξφηεξε απφ ην κέζν 

φξν ηνπ ΟΟΑ. Σέινο, ηα Υακέλα Γπλεηηθά Έηε Εσήο, έλαο δείθηεο ν νπνίνο κεηξά 

ηελ πξψηκε απνθεχμηκε ζλεζηκφηεηα θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ αληαλαθιά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, είλαη ζπγθξίζηκνο θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο πην επλντθφο, απφ απηφλ πην αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. 

Παξά φκσο ηνπο ζρεηηθά θαινχο δείθηεο πγείαο, νη πνιίηεο δηαηππψλνπλ ηελ 

άπνςε φηη ην ζχζηεκα πγείαο δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά, εθθξάδνληαο έληνλε 

δπζαξέζθεηα. Σν 1996, ζε κηα έξεπλα γλψκεο ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ, ην 53,9% ησλ 

εξσηψκελσλ Διιήλσλ δήισζε αξθεηά ή πνιχ δπζαξεζηεκέλν απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο, πνζνζηφ πνπ ήηαλ ην ηξίην κεγαιχηεξν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κεηά 

ηελ Ηηαιία (59,4%) θαη ηελ Πνξηνγαιία (59,3%). Δπηπξνζζέησο, ην 69,2% ησλ 

Διιήλσλ εξσηεζέλησλ εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη ρξεηάδεηαη ε πιήξεο αλακφξθσζε 
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ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ζε ζχγθξηζε κε ην 76,9% ησλ Ηηαιψλ θαη ην 70,1% ησλ 

Πνξηνγάισλ (Mνssialνs, 1998). ε κεηαγελέζηεξε έξεπλα ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ 

(2003), ην πνζνζηφ απηψλ πνπ ππνζηήξηδαλ ηελ αλαγθαηφηεηα ζεκειηαθψλ αιιαγψλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ήηαλ 78,1% γηα ηνπο Έιιελεο, 80,4% γηα ηνπο Πνξηνγάινπο 

θαη 65,5% γηα ηνπο Ηηαινχο (Eurνbarνmeter, 2003). Ζ δηαρξνληθφηεηα ηεο πςειήο 

δπζαξέζθεηαο ππνδειψλεη ηε ζηαζεξή χπαξμε αλεπαξθεηψλ ζην Διιεληθφ ζχζηεκα 

πγείαο θαη ηελ αδπλακία ηνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ, παξά ηηο 

πνιιαπιέο επηρεηξνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο ησλ ηειεπηαίσλ είθνζη ρξφλσλ ζην ΔΤ 

(1992, 1994, 1997, 2001, 2005, 2007).  

Πέλαθαο 1.3.α.: Γεέθηεο πγεέαο ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ (2006)  

 

Πξνζδφθηκν 

επηβέσζεο 

(Ϋηε) 

ΓηαθνξΪ 

πξνζδφθηκνπ 

αλδξψλ-

γπλαηθψλ (Ϋηε) 

Βξεθηθά 

ζλεζηκφηεηα 

(/1000 γελλάζεηο 

δψλησλ 

Μεηξηθά 

ζλεζηκφηεηα 

(/100000 γελλάζεηο 

δψλησλ 

ΥακΫλα 

δπλεηηθΪ 

Ϋηε δσάο  

Απζηξαιία 81.1 4.8 4.7 3.8 - 

Απζηξία 79.9 5.6 3.6 2.6 3 172 

Βέιγην 79.5 5.7 4.0 7.0 - 

Καλαδάο 80.7 4.6 5.0 - - 

Σζερία 76.7 6.5 3.3 13.0 4 005 

Γαλία 78.4 4.7 3.8 9.2 3 410 

Φηλιαλδία 79.5 7.2 2.8 6.8 3 627 

Γαιιία 80.7 6.9 3.8 - 3 448 

Γεξκαλία 79.8 5.2 3.8 6.1 3 134 

Διιάδα 79.6 4.9 3.7 1.8 3 152 

Οπγγαξία 73.2 8.4 5.7 8.0 - 

Ηζιαλδία 81.2 3.6 1.4 0.0 2 644 

Ηξιαλδία 79.8 4.8 3.7 0.0 3 078 

Ηηαιία 81.4 5.7 3.7 2.0 2 745 

Ηαπσλία 82.4 6.8 2.6 4.9 2 683 

Κνξέα 79.1 6.7 4.1 15.0 3 399 

Λνπμεκβνχξγν 79.4 5.1 2.5 0.0 e - 

Μεμηθφ 74.8 4.8 16.2 58.6 6  737 

Οιιαλδία 79.8 4.3 4.4 8.1 2 894 

Νέα Εειαλδία 80.1 4.2 5.2 - - 

Ννξβεγία 80.5 4.6 3.2 8.5 2 925 

Πνισλία 75.3 8.7 6.0 2.9 5 537 

Πνξηνγαιία 78.9 6.8 3.3 5.7 - 

ινβαθία 74.3 7.8 6.6 5.6 - 

Ηζπαλία 81.1 6.7 3.8 2.9 - 

νπεδία 80.8 4.2 2.8 4.7 2 610 

Διβεηία 81.7 5.0 4.4 8.2 2 796 

Σνπξθία 73.2 4.2 22.3 28.5 - 

Ζλ. Βαζίιεην 79.5 4.4 5.0 7.2 3 461 

ΖΠΑ 78.1 5.3 6.7 - - 

Πεγά: ΟECD, HEALTH DATA 2009  
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 Μία απφ ηηο πεγέο ηεο έληνλεο δπζαξέζθεηαο είλαη ην πςειφ πνζνζηφ ησλ 

ηδησηηθψλ δαπαλψλ πγείαο ησλ λνηθνθπξηψλ. Δηδηθφηεξα, νη ηδησηηθέο δαπάλεο πγείαο 

πεξηιακβάλνπλ ηηο επίζεκεο πιεξσκέο γηα ηελ αγνξά ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

αγαζψλ, ηελ αγνξά ππεξεζηψλ νη νπνίεο δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ θνηλσληθή 

αζθάιηζε, ηε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ζην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ θαζψο επίζεο θαη 

ηηο θάζε είδνπο αληηδενληνινγηθέο ζπλαιιαγέο. Οη ηειεπηαίεο αλαθέξνληαη ζηελ 

παξανηθνλνκία ε νπνία παξαηεξείηαη ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα ηεο ρψξαο θαη αθνξά 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαθεχγνπλ ηελ επίζεκε θαηακέηξεζε. Μέζσ απηνχ ηνπ 

κεραληζκνχ ρξεκαηνδνηείηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο ζηελ 

πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε θαζψο θαη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ηαηξηθψλ ακνηβψλ. ην 

λνζνθνκεηαθφ ηνκέα, απνζθνπνχλ ζηελ παξάθακςε ηεο ιίζηαο ή ζηελ εμαζθάιηζε 

θαιχηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη κεγαιχηεξεο πξνζνρήο απφ κέξνπο ηνπ γηαηξνχ 

(Γείηνλα θ.α., 1997). ε ζπλζήθεο θαζνιηθήο θαη πιήξνπο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ην 

θαηλφκελν απηφ ζπληζηά κηα κνξθή άηππεο θαη κεγάιεο ζπλαζθάιηζεο, αθπξψλεη 

ηελ έλλνηα ηεο αζθάιηζεο θαη κεηαθπιχεη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ θφζηνπο ηεο 

πεξίζαιςεο ζηα λνηθνθπξηά. Ζ χπαξμε ηεο παξανηθνλνκίαο εθηφο ησλ άιισλ, 

εκπνδίδεη ηελ αθξηβή εθηίκεζε ηεο εζληθήο δαπάλεο γηα ηελ πγεία θαη δπζρεξαίλεη 

ηνλ πνιηηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο πγείαο. 

Δλψ ινηπφλ, ην ζχζηεκα πγείαο ζεσξεηηθά ζρεδηάζηεθε γηα λα παξέρεη 

ειεχζεξε πξφζβαζε φινπ ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, φπσο θάλεθε απφ ηα 

ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 1.3.α, ην 40% ησλ δαπαλψλ πγείαο είλαη ηδησηηθέο. Τςειφηεξα 

πνζνζηά ηδησηηθψλ δαπαλψλ πγείαο απφ ηελ Διιάδα ζηνλ ΟΟΑ, παξνπζηάδνπλ 

κφλν νη ΖΠΑ, ε Διβεηία, ε Κνξέα θαη ην Μεμηθφ. Δπηπξνζζέησο, ε δεκφζηα δαπάλε 

πγείαο σο πνζνζηφ ζην ΑΔΠ είλαη απφ ηηο ρακειφηεξεο ζηνλ ΟΟΑ. Ζ θαηάζηαζε 

απηή ζέηεη ζνβαξά πξνβιήκαηα δηθαηνζχλεο ζηελ πξφζβαζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, 

ηα νπνία δηνγθψλνληαη απφ ηελ χπαξμε πςειψλ άηππσλ πιεξσκψλ πνπ θαηαβάινπλ 

ηα λνηθνθπξηά γηα δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ ζεσξεηηθά είλαη ειεχζεξα πξνζβάζηκεο. 

Σν απνηέιεζκα είλαη ε αληίζηξνθα πξννδεπηηθή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη ε δεκηνπξγία αληζνηηκηψλ. Δπηπξνζζέησο, ε πξφζβαζε ζηηο ηδησηηθέο ππεξεζίεο 

είλαη επθνιφηεξε γηα ηα πςειφηεξα εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα θαη απηνχο πνπ 

δηαζέηνπλ ηδησηηθή αζθάιηζε πγείαο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο, ε 

πηζαλφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ είλαη 2,2 θνξέο κεγαιχηεξε γηα 

ηνπο έρνληεο ηδησηηθή αζθάιηζε πγείαο ζε ζρέζε κε ηνπο κε έρνληεο. Ζ πηζαλφηεηα 

επίζθεςεο ζε ηδηψηε ηαηξφ είλαη επίζεο 50-80% πςειφηεξε γηα ηα εχπνξα λνηθνθπξηά 
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ζε ζρέζε κε ηα θησρφηεξα (Siskνu et al., 2008). Αθφκα, ηα άηνκα κε κέηξην 

εηζφδεκα πνιιέο θνξέο εμαλαγθάδνληαη λα ζηξαθνχλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ιφγσ 

ειιηπνχο αλάπηπμεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζε αγξνηηθέο θαη απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο, ιφγσ κεγάισλ ιηζηψλ αλακνλήο ή ιφγσ ρακειήο πνηφηεηαο ησλ 

δηαζέζηκσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ (Pappa and Niakas, 2006). ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, ε αλαγθαζηηθή ζηξνθή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα επηβαξχλεη ππέξκεηξα ην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ηδησηηθή αζθάιηζε πγείαο 

απνηειεί έλα κηθξφ κφλν ηκήκα ηεο ηδησηηθήο δαπάλεο πγείαο. Μφλν ην 10% πεξίπνπ 

ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ πγείαο ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη ην 

ππφινηπν 90% είλαη άκεζεο πιεξσκέο. Οη πεξηζζφηεξνη φζσλ έρνπλ ηδησηηθή 

αζθάιηζε πγείαο είλαη κέζνπ θαη πςεινχ εηζνδήκαηνο, ειηθίαο 45-60 εηψλ θαη 

θπξίσο εξγνδφηεο, επαγγεικαηίεο, δεκφζηνη ππάιιεινη θαη κάλαηδεξ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ πηζαλφηεηα ζχλαςεο ηδησηηθνχ αζθαιηζηήξηνπ ζπκβνιαίνπ πγείαο 

είλαη 4,1 έσο 5.6 θνξέο κεγαιχηεξε γηα ηηο νηθνγέλεηεο κε θαζαξφ κεληαίν εηζφδεκα 

κεηαμχ 2000 θαη 4000 επξψ, ζε ζχγθξηζε κε απηέο πνπ έρνπλ θαζαξφ κεληαίν 

εηζφδεκα ιηγφηεξν απφ 1000 επξψ (Siskνu et al., 2009).  

 Οη πεξηνξηζκέλνη δηαζέζηκνη δεκφζηνη πγεηνλνκηθνί πφξνη ζέηνπλ 

επηηαθηηθφηεξα ην δήηεκα ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ νθέινπο απφ ηε ρξήζε ηνπο. 

Χζηφζν, ηα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα, ηα νθέιε ζην πξνζδφθηκν επηβίσζεο θαη ε 

κείσζε ηεο απνθεχμηκεο ζλεζηκφηεηαο εκθάληζαλ ρακειφηεξνπο ξπζκνχο βειηίσζεο 

απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ηνπ ΟΟΑ, παξά ηελ αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ 

πγείαο, γεγνλφο ην νπνίν ζεκαίλεη κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο. Μειέηε δείρλεη φηη ηα βήκαηα πνπ έγηλαλ ζηελ Διιάδα ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε 

απνθεχμηκε ζλεζηκφηεηα ήηαλ κέηξηα ζε ζρέζε κε ηηο δηεζλείο ηάζεηο (Nνlte and 

McKee, 2008).   

 H κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο ρψξαο 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ κειέηεο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ DEA. Ζ κέζνδνο 

απηή ζπζρεηίδεη ηα απνηειέζκαηα πγείαο κε ηνπο δηαηηζέκελνπο πφξνπο ζην ζχζηεκα 

πγείαο, θαηαζθεπάδνληαο έλα φξην απνδνηηθφηεηαο ζηελ παξαγσγή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ, απφ ην νπνίν κπνξεί λα εμαρζεί έλα κέηξν ζχγθξηζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο. Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο γηα ηε κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ηνπ Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο έδεημε φηη ε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο 



 24 

ρψξαο, απφ ηελ 3
ε
 θαη 5

ε
 ζέζε (αλάινγα κε ην αλ ζηε κέηξεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

θαηά θεθαιή δαπάλεο πγείαο ή ν αξηζκφο ηνπ ηαηξηθνχ δπλακηθνχ) κεηαμχ ησλ ρσξψλ 

ηνπ ΟΟΑ πνπ θαηαιάκβαλε ην 1990, έπεζε ζηελ 12
ε
 θαη 18

ε
 ζέζε ην 2006. Δλψ ην 

1990 ε εθηίκεζε ήηαλ φηη αλ ε Διιάδα ρξεζηκνπνηνχζε ηνπο πγεηνλνκηθνχο πφξνπο 

ην ίδην απνδνηηθά κε ηηο ρψξεο πνπ είραλ ηελ θαιχηεξε επίδνζε ζα κπνξνχζε λα 

απμήζεη ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο κεηαμχ 0,8 θαη 0,9 έηε, ην 2006 ε βειηίσζε ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1,7 κε 3 ρξφληα. Απφ ηα κεγέζε απηά θαίλεηαη φηη ε 

κείσζε ηεο ζρεηηθήο απφδνζεο είλαη κεγαιχηεξε εάλ νη πφξνη πνπ ιεθζνχλ ππφςε 

ζηε κέηξεζε είλαη ην ηαηξηθφ δπλακηθφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ρακειφηεξε απφδνζε 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πηψζε ηεο ηερληθήο απνδνηηθφηεηαο θαη φρη ζην πςειφηεξν 

θφζηνο ησλ εηζξνψλ, δειαδή ηηο ηηκέο θαη ηηο απνδεκηψζεηο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

(Ecνnνmνu and Giνrnν, 2009).  

 H θζίλνπζα απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη νη εθηελείο αληζνηηκίεο 

ζηελ πξφζβαζε ησλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ιακβάλνληαο 

ηαπηφρξνλα ππφςε ηελ απμαλφκελε δήηεζε γηα ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη ηελ αλάγθε 

ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ πγείαο. Ζ πίεζε γηα αχμεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο αλακέλεηαη λα 

επηηαζεί ηα επφκελα ρξφληα ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο, ηεο πξνφδνπ 

ηεο βηνηαηξηθήο ηερλνινγίαο θαη ησλ ζρεηηθά πςειφηεξσλ ηηκψλ. Απφ ηε δηελέξγεηα 

αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο γηα ην ζπζρεηηζκφ ησλ δαπαλψλ πγείαο κε ην εηζφδεκα 

ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, βξέζεθε φηη ε ειαζηηθφηεηα ηεο θαηά θεθαιή δαπάλεο πγείαο 

σο πξνο ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ είλαη 1,3 (Ecνnνmνu and Giνrnν, 2009). 

Δπηπξνζζέησο, ε γήξαλζε ζα απμήζεη ηε δήηεζε γηα ππεξεζίεο πγείαο. χκθσλα κε 

έξεπλα, νη δεκφζηεο δαπάλεο γηα πγεία ζηελ Διιάδα κέρξη ην 2059 αλακέλεηαη λα 

απμεζνχλ απφ 3,75%-6,5% ηνπ ΑΔΠ ζε 9,25%-12% (ΟECD, 2006). πλεπψο, ε 

δηαηήξεζε ηεο θαζνιηθφηεηαο ζηελ πξφζβαζε πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο κε 

ηαπηφρξνλν έιεγρν ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ πγείαο, ζα απνηειέζεη ηε κείδνλα 

πξφθιεζε γηα ηελ πνιηηηθή πγείαο ηα επφκελα ρξφληα.  
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1.4. Ζ νξγΪλσζε ηνπ ζπζηάκαηνο πγεέαο ππνζθΪπηεη ηελ απνδνηηθά ιεηηνπξγέα 

ηνπ 

 

1.4.1. Ζ θαηαθεξκαηηζκΫλε δνκά ηνπ ζπζηάκαηνο πγεέαο απνηειεέ πεγά ρακειάο 

απνδνηηθφηεηαο 

 

Σν Διιεληθφ ζχζηεκα πγείαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θαηαθεξκαηηζκέλε 

δνκή ηνπ ε νπνία θαζηζηά δχζθνιε ηε ζπλεθηηθή θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζή ηνπ, 

θαζψο δελ ππάξρεη έλα εληαίν ξπζκηζηηθφ πιαίζην. Ζ ζεζκνζέηεζε ην 1983 ηνπ ΔΤ 

θαηά ην πξφηππν ηνπ Βξεηαληθνχ Μπεβεξηηδηαλνχ κνληέινπ ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ 

θαζνιηθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε, ζα αλέκελε 

θαλείο λα εθρσξήζεη ζηελ θπβέξλεζε ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο πξνζθνξάο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο. κσο απηφ δελ έγηλε, δεδνκέλνπ φηη ζην ΔΤ έρεη ππεξηεζεί έλα 

Μπηζκαξθηαλφ κνληέιν θνηλσληθήο αζθάιηζεο παξφκνην κε ην Γαιιηθφ ή ην 

Γεξκαληθφ, πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ε δαπάλε ηνπ 

πξνζδηνξίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηε δήηεζε. Σα πάλσ απφ 30 ηακεία 

αζθάιηζεο πγείαο πνπ ππάξρνπλ, ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθέο ην θαζέλα ξπζκίζεηο σο 

πξνο ην χςνο ησλ εηζθνξψλ, ην εχξνο ηεο θάιπςεο θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

ζηηο ππεξεζίεο. Ζ πνιπκνξθία απηή θαη ν δπηζκφο ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνπζία θνηλψλ θαλφλσλ θαη ηε δπζθνιία ζηε δηαρείξηζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο.   

 ηελ επίηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο δηαρείξηζεο ζπκβάιιεη θαη ην γεγνλφο φηη 

δηαθνξεηηθά ππνπξγεία εκπιέθνληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. Σν Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο έρεη ηελ επζχλε γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο πγείαο, θαζψο θαη γηα ηελ θαηαλνκή ησλ αλζξψπηλσλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη πιηθψλ πγεηνλνκηθψλ πφξσλ. Χζηφζν, νξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο ηηο 

κνηξάδεηαη θαη κε άιια ππνπξγεία. Σν ζεκαληηθφηεξν δήηεκα εδψ είλαη φηη ηελ 

επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πγείαο ηελ είρε κέρξη 

πξφζθαηα ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. Ο Ν. 3863/2010 

απάιεηςε απηή ηε δνκηθή αδπλακία δηαρσξίδνληαο ηνπο θιάδνπο πγείαο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ απφ ηνπο θιάδνπο ζχληαμεο, ππάγνληαο πιένλ φιεο ηηο 

παξνρέο πγείαο ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο. κσο, άιια Τπνπξγεία εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ αξκνδηφηεηεο ζηνλ 
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ηνκέα ηεο πγείαο, φπσο ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ην νπνίν εκπιέθεηαη ζηε 

δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ, ην Τπνπξγείν Παηδείαο ην νπνίν 

πξνζδηνξίδεη ηηο ζέζεηο ζηηο ζρνιέο εθπαίδεπζεο επαγγεικαηηψλ πγείαο, ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ ΔΤ θαη ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. 

Έλα ηξίην ζνβαξφ πξφβιεκα είλαη ε απνπζία αμηφπηζησλ ζηαηηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Ζ νξγάλσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο 

ζηνηρείσλ έρεη ζεκαληηθά θελά πνπ πεξηπιέθνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηε δηνίθεζε θαη 

δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, θαζψο είλαη δχζθνιε ε ζπιινγή ησλ 

δηαζθνξπηζκέλσλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ θαη ην πέξαζκά 

ηνπο ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε Διιάδα είλαη απφ ηηο ειάρηζηεο 

ρψξεο πνπ δελ έρεη εθαξκφζεη ην χζηεκα Λνγαξηαζκψλ Τγείαο ηνπ ΟΟΑ. Σν 

απνηέιεζκα είλαη ε αδπλακία γλψζεο ηνπ αθξηβνχο χςνπο ησλ δαπαλψλ πγείαο. 

Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη ε αλαζεψξεζε ηεο δαπάλεο πγείαο πνπ έγηλε ην 

2008 είρε σο απνηέιεζκα ηελ πηψζε ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο πγείαο, γηα παξάδεηγκα 

γηα ην 2005, απφ 10% ηνπ ΑΔΠ ζε 9,1 % θαη ηελ πηψζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ηδησηηθψλ 

δαπαλψλ πγείαο απφ 57,4% ζε 37,1% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ πγείαο. 

Δπηπξνζζέησο, δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Γηα παξάδεηγκα, δελ ππάξρνπλ 

επίζεκα δεδνκέλα σο πξνο ηελ θαηαλνκή ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ δαπαλψλ αλά 

θαηεγνξία θαη ηχπν ππεξεζίαο (πξφιεςε, εμσλνζνθνκεηαθή, λνζνθνκεηαθή, 

θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θιπ) ή αλαθνξηθά κε ηνλ ρξφλν αλακνλήο αλά ππεξεζία 

θιπ. 

Σέηαξην ζεκείν αλεπάξθεηαο ζπληζηά ε δηαρείξηζε ηεο δεκνγξαθίαο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο, δήηεκα πνπ ζα εμεηαζηεί δηεμνδηθφηεξα ζην δεχηεξν 

θεθάιαην, ε νπνία δεκηνπξγεί αληζνξξνπίεο ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ. Ο αξηζκφο 

ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ εθπαηδεχεηαη ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηνπο 

δηαζέζηκνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ιηγφηεξν κε ηελ 

πξνζπάζεηα ηζνξξνπίαο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

χπαξμε πνιχ κεγάισλ αληζνξξνπηψλ. πσο ζα θαλεί ζην δεχηεξν θεθάιαην, ε 

αλαινγία ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ είλαη απφ ηηο 

πςειφηεξεο δηεζλψο, ελψ αληίζεηα ε αλαινγία ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη 

απφ ηηο ρακειφηεξεο. Πξνβιήκαηα ππάξρνπλ θαη ζε ζρέζε κε ηελ εζσηεξηθή 
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θαηαλνκή ησλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ, φπνπ ε αλαινγία γηα παξάδεηγκα ησλ γεληθψλ 

γηαηξψλ είλαη πνιχ ρακειή. Μηα ηξίηε αληζνξξνπία είλαη ε άληζε γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή, κε ηηο αγξνηηθέο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο λα εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο 

ειιείςεηο ζε πγεηνλνκηθφ δπλακηθφ (Αλδξηψηε, 1998, Πνιχδνο θαη Τθαληφπνπινο, 

2000).  

Δθηφο απφ ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, άληζε θαηαλνκή παξαηεξείηαη θαη ζε 

ζρέζε κε ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη πιηθνχο πφξνπο, γεγνλφο ην νπνίν ζπληζηά κηα 

πέκπηε παξάκεηξν γηα ηε ρακειή απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Λφγσ ηνπ 

θαηαθεξκαηηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, είλαη αδχλαηε ε 

ζπγθέληξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ε θαηαλνκή ηνπο κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο. Ζ αδπλακία ζπγθέληξσζεο ησλ πφξσλ θαη ε 

απνπζία ελφο ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ κεηαμχ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζπληειεί 

επίζεο ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηζρχνο ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ θαηά 

ηηο δηαδηθαζίεο ησλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ. Δπηπξνζζέησο, ε θαηάζηαζε απηή, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ, ζέηεη θξαγκνχο ζηε δεκηνπξγία 

ελφο κεραληζκνχ απνηίκεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ηξφπνπ θαηαλνκήο ησλ πφξσλ θαη δηαηχπσζεο ελαιιαθηηθψλ ηεθκεξησκέλσλ 

πξνηάζεσλ, θαηά ην πξφηππν γηα παξάδεηγκα ηνπ Βξεηαληθνχ Δζληθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

Κιηληθήο Αξηζηείαο (Natiνnal Institute νf Clinical Excellence - NICE). Απφ ηελ 

άπνςε απηή, ε ςήθηζε ηνπ Ν. 3918/2011 ν νπνίνο πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε ηνπ 

Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο ζηνλ νπνίν εληάζζνληαη νη θιάδνη 

πγείαο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ηνπ ΟΓΑ θαη ηνπ ΟΑΔΔ θαζψο θαη ν ΟΠΑΓ, απνηειεί έλα 

βήκα πξνο ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε.  

Σν πξφβιεκα ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ επηδεηλψλεηαη απφ δχν αθφκα 

ζηνηρεία. Πξψηνλ, ηα δεκφζηα λνζνθνκεία αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο θαη ειιείκκαηα ιφγσ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ αιιά θαη ιφγσ 

ηεο θαζπζηεξεκέλεο θαηαβνιήο ζε απηά ησλ νθεηιφκελσλ απφ ηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία λνζειίσλ. Ζ θαηάζηαζε απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία 

δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ πνπ επηζεκάλζεθε 

παξαπάλσ, επηβαξχλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ λνζνθνκείσλ 

θαη δηνγθψλεη ηα νηθνλνκηθά ηνπο ειιείκκαηα. Ζ εθ ησλ πζηέξσλ θάιπςε ησλ 

ειιεηκκάησλ ηνπο δελ δεκηνπξγεί θίλεηξα εμνξζνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαη 

βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο. Γεχηεξνλ, ηα ηακεία αζθάιηζεο πγείαο 

αδπλαηνχλ λα ειέγμνπλ ηηο δαπάλεο ηνπο, δειαδή νπζηαζηηθά ηε δήηεζε γηα 



 28 

ππεξεζίεο. Ζ ιεηηνπξγία ελφο θαηαθεξκαηηζκέλνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο νδεγεί ζηελ ηαπηφρξνλε χπαξμε αιιεινεπηθαιχςεσλ αιιά θαη ζνβαξψλ 

θελψλ, κε ζπλέπεηα θαη ηε ζπαηάιε πφξσλ αιιά θαη ηελ αλεπαξθή θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ. Ζ πνιιαπιφηεηα ησλ ηακείσλ θαη ην δηαθνξεηηθφ 

επίπεδν σο πξνο ην εχξνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ ζέηεη 

δεηήκαηα άληζεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ.   

Σέινο, ε άληζε θαηαλνκή ησλ πφξσλ αληαλαθιάηαη θαη ζην γεγνλφο ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ απηψλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ πξναγσγή 

ηεο πγείαο. Σα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ εκβνιηαζηηθή θάιπςε ηνπ παηδηθνχ 

πιεζπζκνχ θαη ζηελ πηνζέηεζε απφ ηνλ πιεζπζκφ πγηεηλψλ ηξφπσλ δσήο, ηδηαίηεξα 

ζε αλαθνξά κε ηηο ηάζεηο επηδείλσζεο πνπ παξαηεξνχληαη σο πξνο ην θάπληζκα θαη 

ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ζέηνπλ δεηήκαηα δεκφζηαο πγείαο θαη αζζελεηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα θαη επηβαξχλνπλ ηδηαίηεξα ηηο ππεξεζίεο 

πγείαο.  

 

1.4.2 Ζ ππΫξκεηξε γξαθεηνθξαηέα παξεκπνδέδεη ηνλ Ϋιεγρν ησλ δαπαλψλ πγεέαο 

 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αζθείηαη ν έιεγρνο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ ζην 

Διιεληθφ ζχζηεκα πγείαο δεκηνπξγεί ζνβαξέο αλεπάξθεηεο, δεδνκέλνπ φηη απηφο 

δηελεξγείηαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο γξαθεηνθξαηηθά θαη ηδηαίηεξα ζπγθεληξσηηθά 

(WHΟ, 1996, Ballas and Tsνukas, 2004, Mνssialνs et al., 2005a). Σν Τπνπξγείν 

δηακνξθψλεη ηηο ακνηβέο θαη ηνπο κηζζνχο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο θαη 

πξνζδηνξίδεη ηα επίπεδα ζηειέρσζεο θαη ηηο εηδηθφηεηεο ζηα λνζνθνκεία θαη ηα 

θέληξα πγείαο. ε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαζνξίδεη ηηο ακνηβέο γηα 

ηνλ ΟΠΑΓ. Οη ακνηβέο γηα ηα ππφινηπα ηακεία πξνυπνζέηνπλ ηελ έγθξηζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. Παξά ηελ ππεξεπάξθεηα ζε ηαηξηθφ δπλακηθφ, ππάξρνπλ 

νξηζκέλεο ππεξεζίεο ηνπ ΔΤ πνπ πάζρνπλ απφ έιιεηςε γηαηξψλ, φπσο άιισζηε θαη 

λνζειεπηψλ, ιφγσ αθελφο, πεξηνξηζκψλ ζηηο πξνζιήςεηο πνπ νθείινληαη ζηα 

δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα θαη αθεηέξνπ απνπζίαο 

θηλήηξσλ πξνο ην πξνζσπηθφ λα ζηειερψζεη ππεξεζίεο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. 

Δπηπξνζζέησο, ν ηξφπνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ κνλάδσλ πγείαο ξπζκίδεηαη 

απζηεξά απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, ην νπνίν παξέρεη κηθξνχο βαζκνχο επειημίαο θαη 

δηαθνξνπνίεζεο απφ ηηο θεληξηθέο θαηεπζχλζεηο σο πξνο ηε δηνίθεζε θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ λνζνθνκείσλ. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθ ησλ πζηέξσλ 
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θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ ησλ λνζνθνκείσλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, 

δχζθνια ζπλάδεη κε ηελ επηδίσμε ηεο απνδνηηθφηεηαο.  

Ζ δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθψλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ κεηά ην 2001, απνζθνπνχζε 

ζηελ απνθέληξσζε νξηζκέλσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ψζηε λα 

βειηησζεί ε θαηαλνκή ησλ πγεηνλνκηθψλ πφξσλ. Δίρε φκσο πεξηνξηζκέλε επηηπρία, 

ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε κεηαξξχζκηζε έκεηλε εκηηειήο θαη νπζηαζηηθά δελ δφζεθε 

ζηηο πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο ν αλαγθαίνο βαζκφο αλεμαξηεζίαο πνπ ζα βνεζνχζε 

ζηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη ζε απηέο. Οη δηνηθήζεηο 

ηνπο νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη παξά ην γεγνλφο φηη είλαη αξκφδηεο γηα 

ηνλ ζπληνληζκφ ηεο θαηαλνκήο ησλ πγεηνλνκηθψλ πφξσλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, 

ζηεξνχληαη ηα κέζα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ επελδχζεηο θεθαιαίνπ ή λα πξνζιάβνπλ 

αλζξψπηλν πγεηνλνκηθφ δπλακηθφ, δεδνκέλνπ φηη θάζε νηθνλνκηθή ζπλδηαιιαγή ηνπο 

πξέπεη λα εγθξηζεί πξψηα απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο. Σειηθά, θαη νη πγεηνλνκηθέο 

πεξηθέξεηεο θαηέιεμαλ λα απνηεινχλ αθφκα κηα βαζκίδα γξαθεηνθξαηίαο, κε 

δηεθπεξαησηηθφ θπξίσο ξφιν ησλ πνιηηηθψλ πνπ απνξξένπλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο 

(ΟKE, 2005). 

 Σν ρακειφ επίπεδν ησλ ηηκψλ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ησλ 

ακνηβψλ ησλ απαζρνινχκελσλ ζε απηέο θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία νδεγνχλ ζε 

πςειέο ηδησηηθέο πιεξσκέο. Γελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο ακνηβέο ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ γηαηξψλ ζχκθσλα κε ηελ εηδηθφηεηα θαη ε απνδεκίσζή ηνπο 

δηελεξγείηαη ζε ηζηνξηθή βάζε πξνζαξκφδνληαο ην χςνο ηεο ακνηβήο ησλ 

παξειζφλησλ εηψλ ζηα φξηα ηνπ πιεζσξηζκνχ. ε αληηζηάζκηζε απηνχ, θαζηεξψζεθε 

ε ηαθηηθή ηεο επηπξφζζεηεο ακνηβήο ησλ γηαηξψλ ζηε βάζε πιαζκαηηθψλ εθεκεξηψλ. 

Αθφκα θαη έηζη φκσο, ζε ζχγθξηζε κε ηα δηεζλή δεδνκέλα, ην κέζν επίπεδν ακνηβήο 

ησλ γηαηξψλ παξακέλεη ρακειφ.  

 Παξνκνίσο, ε απνδεκίσζε ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία παξακέλεη ζε επίπεδα πνιχ ρακειφηεξα απφ ηηο αγνξαίεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δπηπξνζζέησο, ηα ηακεία απνδεκηψλνπλ ηα λνζνθνκεία κε βάζε 

ην εκεξήζην θιεηζηφ λνζήιην ην νπνίν παξακέλεη πνιχ ρακειφηεξν ηνπ πξαγκαηηθνχ 

θφζηνπο λνζειείαο κηαο θαη θαιχπηεη πεξίπνπ κφλν ην 30% απηνχ. Οη ζρεηηθά 

ρακειέο ηηκέο πνπ πιεξψλνπλ ηα ηακεία ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία δεκηνπξγνχλ 

ζηξεβιψζεηο θαη πηζαλά λα ηα παξαθηλνχλ λα θάλνπλ ππεξβνιηθή ρξήζε ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ αληί ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, 

ππεξθνξηψλνληαο έηζη κε φγθν πεξηζηαηηθψλ ηα λνζνθνκεία. Ζ δνκή απνδεκηψζεσλ 
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ησλ λνζνθνκείσλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαίλεηαη ινηπφλ λα ππαθνχεη 

πεξηζζφηεξν ζηελ επηζπκία ειέγρνπ ηεο δεκφζηαο δαπάλεο παξά ζηελ επηδίσμε 

βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. 

 

1.4.3 Οη αλεπΪξθεηεο ηνπ δεκφζηνπ ζπζηάκαηνο δηνγθψλνπλ ηελ ηδησηηθά 

δαπΪλε κε απνηΫιεζκα ηελ αχμεζε ησλ Ϊηππσλ πιεξσκψλ θαη ηελ αληζνηηκέα 

ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

 

Ζ ξαγδαία αχμεζε ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ πγείαο σο έλα βαζκφ αληαλαθιά 

ηε δπζαξέζθεηα ησλ πνιηηψλ απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο. Ζ δπζαξέζθεηα 

απηή είλαη απνηέιεζκα ησλ παξερφκελσλ μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ 

ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ, ησλ ειιείςεσλ ζε λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο θαη ησλ κεγάισλ ιηζηψλ αλακνλήο γηα ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο 

φπσο ε θαξδηνινγία θαη ε νγθνινγία (Tνuntas et al., 2005, Siskνu et al., 2008 and 

2009).  

Ζ δπζαξέζθεηα φκσο ησλ πνιηηψλ είλαη αθφκα πην έληνλε γηα ηελ 

πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. Έλα βαζηθφ πξφβιεκα εδψ είλαη ε αλαμηνπηζηία ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, αθνχ κεηά ηελ επίζθεςε ζε δεκφζηα κνλάδα αθνινπζεί ε 

επίζθεςε ζε ηδηψηε γηαηξφ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί θαη κηα δεχηεξε γλψκε. 

Δπηπξνζζέησο, ζεκαληηθέο ππεξεζίεο φπσο ε νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε δελ 

παξέρνληαη απφ ην δεκφζην ζχζηεκα κε απνηέιεζκα ηελ άκεζε θαηαβνιή ηδησηηθψλ 

πιεξσκψλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο. Ζ δηφγθσζε ηεο ηδησηηθήο δαπάλεο 

ζρεηίδεηαη θαη κε ειιείςεηο ζηνλ ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, νη νπνίεο νδεγνχλ ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία ζηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο ζε δηαγλσζηηθέο ππεξεζίεο. Οη ππεξεζίεο απηέο 

αλαπηχρζεθαλ ηδηαίηεξα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κεηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 σο 

απνηέιεζκα δχν παξαγφλησλ: πξψηνλ, ησλ αλεπαξθεηψλ ηεο δεκφζηαο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο θαη δεχηεξνλ, ηεο απαγφξεπζεο ίδξπζεο ηδησηηθψλ θιηληθψλ κε 

απνηέιεζκα ηε ζηξνθή ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηνλ εμσλνζνθνκεηαθφ ηνκέα. 

κσο, ε απνπζία ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ζηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε ηα 

ηδησηηθά εξγαζηήξηα, ηα δηαγλσζηηθά θέληξα θαη ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο είρε σο 

ζπλέπεηα ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. Πξνβιήκαηα 

εληνπίδνληαη ζηηο κεζφδνπο ηηκνιφγεζεο ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ θαζψο ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία δελ δηαζέηνπλ ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ θαη ηελ ηθαλφηεηα 
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παξαθνινχζεζεο ηεο ηήξεζεο ησλ ζπκβάζεσλ, δεδνκέλνπ φηη απνπζηάδνπλ ηα 

θιηληθά πξσηφθνιια θαη νη πξννπηηθέο κέζνδνη ρξεκαηνδφηεζεο φπσο νη Οκνηνγελείο 

Γηαγλσζηηθέο Καηεγνξίεο. Δπηπξνζζέησο, ζπλεζηζκέλα είλαη ηα θαηλφκελα 

ππεξθαηαλάισζεο ππεξεζηψλ, ιφγσ ηνπ αλεπαξθνχο ειέγρνπ ηεο ζπληαγνγξαθίαο 

ησλ γηαηξψλ θαζψο θαη εηθνληθψλ παξαπνκπψλ γηα δηεμαγσγή πιαζκαηηθψλ 

εμεηάζεσλ ζε ηδησηηθά δηαγλσζηηθά θέληξα, γεγνλφο πνπ επηβαξχλεη ππεξβνιηθά ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ ζπλέβαιιε ζηε δηφγθσζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

είλαη ν κεγάινο αξηζκφο ηαηξψλ ν νπνίνο κε βξίζθνληαο δηέμνδν ζην δεκφζην ηνκέα, 

ζηξέθεηαη ζηελ άζθεζε ηδησηηθήο πξαθηηθήο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη πνιινί απφ 

απηνχο εξγάδνληαη θαη ζηνπο δχν ηνκείο. Οη πεξηνξηζκνί ζηηο πξνζιήςεηο θαη ζηηο 

ακνηβέο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, είρε σο απνηέιεζκα λα επηηξαπεί ε κεξηθή απαζρφιεζε 

ηαηξψλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία κε ηελ εθρψξεζε ηεο δπλαηφηεηαο ζε απηνχο λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σν απνηέιεζκα είλαη νη ηαηξνί απηνί λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ δεκφζην ηνκέα γηα ηελ εμεχξεζε πειαηείαο ησλ ηδησηηθψλ ηνπο 

ηαηξείσλ, έηζη ψζηε λα απμήζνπλ ην εηζφδεκά ηνπο σο αληηζηάζκηζκα ηφζν ησλ 

ρακειψλ κηζζψλ πνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, φζν θαη ησλ ρακειψλ 

ηηκψλ απνδεκίσζεο ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ θαζνξίζεη ηα ηακεία θαη πνπ 

ππνιείπνληαη ζεκαληηθά ησλ ηηκψλ πνπ ηζρχνπλ ζηελ αγνξά. Με πξφζρεκα ηνλ 

κεγάιν θφξην εξγαζίαο θαη ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν πνπ κπνξνχλ λα αθηεξψζνπλ 

ζηνπο αζζελείο, νη ηαηξνί απηνί ηνπο παξαπέκπνπλ ζηα ηδησηηθά ηνπο ηαηξεία.  

 Ζ θαηάζηαζε απηή δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα αδηθίαο θαη αληζνηηκίαο. 

Γηα παξάδεηγκα, ην πςειφ επίπεδν ηδησηηθήο δαπάλεο απνηειεί κηα απφ ηηο αηηίεο πνπ 

ηα ρακειφηεξα εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ αλαδεηνχλ νδνληηαηξηθή 

θξνληίδα ιηγφηεξν ζπρλά ζε ζρέζε κε ηα πςειφηεξα εηζνδεκαηηθά θιηκάθηα. Ζ 

δηαθνξά απηή ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ νδνληηαηξηθψλ ππεξεζηψλ είλαη πςειφηεξε 

απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ (Νan Dννrslaer and Masseria, 2004). 

χκθσλα κε εθηηκήζεηο, ε νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε ζηελ Διιάδα ηεο νπνία ε 

αζθαιηζηηθή θάιπςε είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε, απνξξνθά ην 34% ησλ ηδησηηθψλ 

δαπαλψλ πγείαο ή πεξίπνπ ην 1% ηνπ ΑΔΠ (Dνlgeras et al., 2004). Θα πξέπεη επίζεο 

λα επηζεκαλζεί φηη ε Διιάδα είλαη κηα απφ ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο φπνπ ε επίπησζε 

ησλ εηζνδεκαηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζην 

επίπεδν πγείαο (Huisman et al., 2003). Δπηπξνζζέησο, ε ρξεζηκνπνίεζε πνιιψλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα επεξεάδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ επίπησζε 
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ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζέηεη ζεκαληηθνχο θξαγκνχο ζηελ πξφζβαζε ησλ ππεξεζηψλ 

απφ ηηο νηθνγέλεηεο πνπ δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο (Mεξγνχπεο, 2003). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο, πεξίπνπ ην 2,4% ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο ρψξαο 

δαπαλνχλ γηα ππεξεζίεο πγείαο πάλσ απφ ην 40% ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηφο ηνπο, 

θηάλνληαο ζηα φξηα ηεο ρξενθνπίαο. Σν πνζνζηφ απηφ ησλ λνηθνθπξηψλ είλαη δηεζλψο 

απφ ηα πςειφηεξα, δεδνκέλνπ φηη ν κέζνο φξνο ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ δελ μεπεξλά 

ην 0,6% (Κπξηφπνπινο θ.α., 2003). 

 Μεγάιν πνζνζηφ ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ πγείαο απνηεινχλ νη άηππεο 

πιεξσκέο. Αλ θαη ην χςνο ηνπο είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί, ππνινγίδεηαη φηη 

αλέξρνληαη ζην 17% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ πγείαο. Σν πνζνζηφ απηφ βξίζθεηαη 

θνληά κε ηηο εθηηκήζεηο πνπ αθνξνχλ ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο ζηε ζπλνιηθή 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο ην νπνίν εθηηκάηαη φηη θπκαίλεηαη κεηαμχ 20-

25% ηνπ ΑΔΠ (Kyriνpνulνs, 2004).  

 Οη άηππεο ζπλδηαιιαγέο νπζηαζηηθά ζπληζηνχλ άκεζεο θαηαβνιέο απφ ηνπο 

αζζελείο ηε ζηηγκή ηεο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο πγείαο. Πξφζθαηε έξεπλα ζε 4.738 

άηνκα έδεημε φηη ην 36% απηψλ πνπ είρε λνζειεπζεί ζε δεκφζην λνζνθνκείν είρε 

δψζεη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θαθειάθη ζηνλ ηαηξφ. Γηα ην 19% απηφ έγηλε κεηά απφ 

απαίηεζε ηνπ ηαηξνχ ελψ ην ππφινηπν 17% ην έθαλε νηθεηνζειψο. Απφ ηελ ίδηα 

έξεπλα πξνέθπςε αθφκα φηη ε πηζαλφηεηα άηππεο πιεξσκήο ήηαλ 72% κεγαιχηεξε 

γηα απηνχο πνπ επεδίσθαλ ηελ απνθπγή ηεο ιίζηαο αλακνλήο θαη 137% κεγαιχηεξε 

γηα απηνχο πνπ ρξεηάδνληαλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Σν κέζν πνζφ θαηαβνιήο ήηαλ 

300 επξψ ή αιιηψο ην δηπιάζην ηνπ κεληαίνπ πνζνχ πνπ δαπαλά κηα νηθνγέλεηα γηα 

ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο. Άηππεο πιεξσκέο φκσο ιακβάλεη θαη ην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ αλ θαη ην πνζφ είλαη πνιχ ρακειφηεξν θαη θπκαίλεηαη ζηα 25-35 επξψ 

(Liarνpνulνs et al., 2008).  

Ζ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ παξαπιεξσκψλ ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα 

ελζαξξχλεηαη ηδηαίηεξα απφ ηηο ρακειέο ακνηβέο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα. Ζ χπαξμε φκσο ηέηνησλ πξαθηηθψλ απνηειεί θαη εθδήισζε ηεο 

απνπζίαο εθ κέξνπο ησλ πνιηηψλ εκπηζηνζχλεο ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο. 

πλεπψο, απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο ππνδεηθλχεη ηελ αλάγθε παξεκβάζεσλ 

βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ή κείσζεο ηνπ ρξφλνπ 

αλακνλήο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, ε χπαξμε άηππσλ πιεξσκψλ αλαδεηθλχεη 

ηελ απνπζία ελφο απνηειεζκαηηθνχ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ, γεγνλφο ην νπνίν 
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επηηξέπεη ζηνπο πξνκεζεπηέο πγείαο λα εθκεηαιιεχνληαη ηελ ηζρπξή ηνπο ζέζε  ζηελ 

αγνξά κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηνπο.  

 Δθηφο ησλ παξαπάλσ, απηνχ ηνπ είδνπο νη άκεζεο πιεξσκέο δηνγθψλνπλ ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. ηξεβιψλνπλ ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ 

ζηξέθνληάο ηελ πξνο απηνχο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πιεξσκήο θαη καθξηά απφ 

απηνχο πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε αλάγθε θαη νη νπνίνη αλαγθάδνληαη λα πεξηκέλνπλ 

πεξηζζφηεξν γηα ηελ παξνρή ρακειφηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Μηα άιιε αξλεηηθή 

ζπλέπεηα είλαη ε αληίζηξνθα πξννδεπηηθή επίπησζε ησλ άηππσλ πιεξσκψλ 

δεδνκέλνπ φηη, αλ θαη ηα θησρφηεξα ζηξψκαηα κπνξεί λα θαηαβάιινπλ ρακειφηεξεο 

άηππεο πιεξσκέο, ε θαηαβνιή απηή αληηπξνζσπεχεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 

εηζνδήκαηφο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα πινπζηφηεξα ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ. Σέινο, 

δηακνξθψλνληαη ζπλζήθεο αδηαθάλεηαο θαη δηαθζνξάο, φπνπ δεκφζηνη ιεηηνπξγνί 

ρξεζηκνπνηνχλ δεκφζηεο ππνδνκέο γηα ηελ επηδίσμε πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη 

θνξνδηαθπγήο.   

 

1.5. Ζ αλΪγθε βειηέσζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ  

πγεέαο 

 

1.5.1. ΑλΪγθε αληηκεηψπηζεο ησλ αλεπαξθεηψλ ηεο πξσηνβΪζκηαο θξνληέδαο 

πγεέαο 

 

Δθηφο απφ ηα πξνβιήκαηα πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, κηθξννηθνλνκηθέο κειέηεο δείρλνπλ φηη  ππάξρνπλ 

ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο ηνπ ηξφπνπ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πφξσλ. χκθσλα 

κε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο, ηα πνιπηαηξεία ηνπ ΗΚΑ θαη ηνπ ΔΤ αληηκεησπίδνπλ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ηερληθήο απνδνηηθφηεηαο θαη επηπξνζζέησο παξαηεξείηαη θαηά 

κέζν φξν κηα δηαθνξά 15% ζηελ ηερληθή απνδνηηθφηεηα κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ησλ 

δχν απηψλ δνκψλ (Kνntνdimνpνulνs et al., 2007). Σα επξήκαηα απηά ππνδειψλνπλ 

ηελ απνπζία θηλήηξσλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο. Ζ εθαξκνδφκελε πνιηηηθή ζπγθξάηεζεο ησλ ακνηβψλ ζην δεκφζην 

ηνκέα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδπλακία ειέγρνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαηξψλ νδεγεί ζε 

θαηξνζθνπηθέο ζπκπεξηθνξέο. Οη ηαηξνί κεξηθήο απαζρφιεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ ζπρλά απαζρνινχληαη ζε απηά ιηγφηεξεο ψξεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο 

ζπκβάζεηο ηνπο θαη ειαρηζηνπνηνχλ ην έξγν πνπ παξέρνπλ ζην δεκφζην ηνκέα 
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πξνθεηκέλνπ λα αθηεξσζνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ ηδησηηθή ηνπο πξαθηηθή (Mνssialνs et 

al., 2005a). ηελ πεξίπησζε πνπ δελ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ θαη ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα ηφηε ιακβάλνπλ άηππεο πιεξσκέο. 

Θα πξέπεη βέβαηα λα αλαγλσξηζηεί φηη ε ελδπλάκσζε ησλ θηλήηξσλ γηα 

αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ησλ πξνκεζεπηψλ ελέρεη πνιιέο δπζθνιίεο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

απαγφξεπζε δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ελφο ηαηξνχ πνπ 

απαζρνιείηαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα λα ιακβάλεη απηφο άηππεο 

πιεξσκέο δεδνκέλνπ ηνπ ρακεινχ χςνπο ηνπ κηζζνχ ηνπ. Αθφκα φκσο θαη αλ 

απμεζνχλ νη κηζζνί δελ είλαη ζίγνπξν φηη ζα αιιάμεη ε θαηάζηαζε. Οη ζεκαληηθέο 

απμήζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 250% πνπ δφζεθαλ ζηνπο ηαηξνχο ηνπ ΔΤ ην 1985 

πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζνπλ λα ιακβάλνπλ θαθειάθηα δελ είρε ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα. Ίζσο πην απνηειεζκαηηθφ κέηξν βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ησλ 

δεκφζησλ πξνκεζεπηψλ ππεξεζηψλ πγείαο λα είλαη ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ θαηαβνιήο 

ηεο ακνηβήο. Οη άηππεο ζπλδηαιιαγέο νη νπνίεο επεθηάζεθαλ θάησ απφ ηελ πίεζε ησλ 

δπλάκεσλ ηεο αγνξάο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εηζήγαγαλ κηα κνξθή πιεξσκήο θαηά 

πξάμε, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ν αζζελήο πνηνηηθέο ππεξεζίεο. κσο ε απνδνρή 

ηνπ ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο θαηά πξάμε ζέηεη ζνβαξά εκπφδηα ζηνλ έιεγρν ηεο 

δεκφζηαο δαπάλεο θαζψο δίλεη θίλεηξα γηα εηζαγσγή πξνθιεηήο δήηεζεο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο. Γηα ηελ απνθπγή κηαο ηέηνηαο θαηάζηαζεο ζα 

κπνξνχζε ίζσο λα εθαξκνζηεί έλα πβξηδηθφ ζχζηεκα πνπ λα ζπλδπάδεη ηελ ακνηβή 

κε βάζε ηνλ αξηζκφ εγγεγξακκέλσλ αζζελψλ ζηε ιίζηα ηνπ ηαηξνχ κε ηελ ακνηβή 

θαηά πξάμε. Απηφ ην ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα πξνσζήζεη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ 

ησλ ηαηξψλ πεξηζζφηεξν απφ φηη ε ακνηβή κε κηζζφ θαη ηαπηφρξνλα λα επηηξέςεη έλα 

ζεκαληηθφ βαζκφ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ πγείαο (Simνens and Hurst, 2006). 

Έλαο άιινο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί ν έιεγρνο ηεο δαπάλεο κε ηελ 

ηαπηφρξνλε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο 

είλαη ε  εηζαγσγή ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο εηζφδνπ ησλ αζζελψλ ζην ζχζηεκα 

πγείαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε δήηεζε ησλ αζζελψλ ζα αληηκεησπηζηεί πην 

απνηειεζκαηηθά δεδνκέλνπ φηη ζα εθαξκνζηεί κηα κέζνδνο απνηίκεζεο ησλ αλαγθψλ 

ηνπο, ζα απνθεπρζνχλ νη αρξείαζηεο εμεηάζεηο θαη ε θξνληίδα πγείαο ζα γίλεη πην 

απνδνηηθή ζε ζρέζε κε ην θφζηνο (ΟECD, 2004). Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ζα έρεη 

επίζεο ην ζεηηθφ φηη ζα βνεζήζεη ζην λα ιεθζνχλ πην ζνβαξά ππφςε νη θνηλσληθέο, 

νηθνγελεηαθέο θαη πνιηηηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αζζελψλ θαη φρη κφλν ε παζνινγία 

ηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε θάπνηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο. Θα νδεγήζεη επίζεο ζε κηα 
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θαιχηεξε ηζνξξνπία κεηαμχ πξνιεπηηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο ηαηξηθήο, θαιχηεξε 

παξαθνινχζεζε θαη ζπλέρεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηέινο θαιχηεξν 

ζπληνληζκφ ηεο θξνληίδαο ησλ αζζελψλ κε ρξφληεο θαηαζηάζεηο πνπ αλακέλεηαη λα 

απμεζνχλ ιφγσ ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ (WHΟ, 2008, Saltman et al., eds, 

2008). πσο ηεθκεξηψλεηαη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα, ηα ζπζηήκαηα πγείαο πνπ 

παξέρνπλ πξνζβάζηκε απφ φινπο, νινθιεξσκέλε θαη ζπλερή θξνληίδα βαζηζκέλε 

ζηε γεληθή ηαηξηθή, εκθαλίδνπλ θαιχηεξνπο δείθηεο πγείαο θαη ρακειφηεξν θφζηνο 

(Starfield and Shi, 2002, Macinkν et al., 2003, Starfield et al., 2005). Γηα λα 

ζεζκνζεηεζεί φκσο έλα ηέηνην ζχζηεκα ζηελ Διιάδα, πξφηαζε πνπ επαλεηιεκκέλα 

έρεη ηεζεί ζην παξειζφλ, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ην δήηεκα ηνπ πεξηνξηζκέλνπ 

αξηζκνχ γεληθψλ ηαηξψλ. Θα πξέπεη επίζεο λα αληηκεησπηζηνχλ νη επηθπιάμεηο πνπ 

ζα ηεζνχλ απφ ην γεγνλφο φηη έηζη πεξηνξίδεηαη ε ειεχζεξε θίλεζε ησλ αζζελψλ ζην 

ζχζηεκα πγείαο. Σέινο ζα πξέπεη λα δνζνχλ θίλεηξα ζηνπο γεληθνχο ηαηξνχο λα 

παξέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο δηαγλσζηηθέο ππεξεζίεο θαζψο θαη εγθαηάζηαζήο ηνπο 

ζε αγξνηηθέο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο (Garcias-Marinνsν and Jalνλac, 2003). 

Γεληθφηεξα φκσο, είλαη αλαγθαίν λα βειηησζεί ε ζπλέρεηα ζηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο θαη ε θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ησλ ηαηξηθψλ πξαθηηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, 

δελ ππάξρνπλ αηνκηθά αξρεία ησλ αζζελψλ νχηε θάπνηνο κεραληζκφο νξγάλσζεο θαη 

ζπληνληζκνχ ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ ησλ αζζελψλ φηαλ απηνί δηαθηλνχληαη κεηαμχ 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Αλ θαη θαηά θαηξνχο ζε δηάθνξεο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο έρεη 

πξνβιεθζεί ε εηζαγσγή ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ ηνπ αζζελή, κέρξη 

ζήκεξα θάηη ηέηνην δελ έρεη εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε. κσο ε απνπζία ηεο 

πιεξνθνξίαο γηα ηνλ αζζελή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε άζθνπεο ηαηξηθέο πξάμεηο, 

αρξείαζηεο επαλαιήςεηο εμεηάζεσλ θαη ππέξκεηξεο ζπληαγνγξαθήζεηο.  

Μηα άιιε βαζηθή πεγή έιιεηςεο πιεξνθνξίαο είλαη ην γεγνλφο φηη δελ 

ππάξρνπλ κεραληζκνί παξαθνινχζεζεο θαη απνηίκεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ 

πξάμεσλ ησλ ηαηξψλ, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα εληνπίζνπλ ηαθηηθέο εηζαγσγήο 

πξνθιεηήο δήηεζεο θαη ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε κηα ελαξκφληζε ησλ 

ζπληαγνγξαθηθψλ ζπλεζεηψλ ζηε βάζε δηαγλσζηηθψλ πξσηνθφιισλ. Γελ είλαη 

ηπραίν ην φηη ε Διιάδα έρεη απφ ηηο πςειφηεξεο ζπληαγνγξαθήζεηο αληηβηνηηθψλ 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ θαη ην φηη ν αξηζκφο ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ είλαη 

ηδηαίηεξα κεγάινο θαη δελ αληαλαθιά πξαγκαηηθέο αλάγθεο. Γηα παξάδεηγκα, ην 2002 

νη γελλήζεηο κε θαηζαξηθή ηνκή ζηελ επξχηεξε πεξηθέξεηα ηεο Αζήλα 

αληηπξνζψπεπαλ ην 53% ησλ γελλήζεσλ ζηα ηδησηηθά καηεπηήξηα θαη ην 42% ζηα 
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δεκφζηα λνζνθνκεία, έλαληη 25% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ. Σν 

θαηλφκελν απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ εηζαγσγή πξνθιεηήο δήηεζεο ηφζν γηα 

θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο φζν θαη γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ 

(Mνssialνs et al., 2005b). 

 

1.5.2. ΑλΪγθε εμνξζνινγηζκνχ ηεο δηνέθεζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ  

λνζνθνκεέσλ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο γηα ηελ απνδνηηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ. Έηζη, δείθηεο φπσο ε κέζε δηάξθεηα λνζειείαο γηα νμέα 

πεξηζηαηηθά κεηψζεθε θαη ε κέζε θάιπςε θιηλψλ απμήζεθε, πιεζηάδνληαο ηνπο 

αληίζηνηρνπο κέζνπο φξνπο ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ. Παξά φκσο ηελ πξφνδν πνπ 

ζπληειέζηεθε, ε νπνία ελ κέξεη αληαλαθιά ηε βειηίσζε ησλ θιηληθψλ πξαθηηθψλ, 

εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

λνζνθνκείσλ ζε πνζνζηφ 20-30% (Aletras, 1999, Giνkas, 2001).  

Ζ αλάγθε βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ θαζίζηαηαη αθφκα 

πην επηηαθηηθή αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη δέρνληαη ηζρπξέο πηέζεηο δήηεζεο. 

Γεδνκέλσλ ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, ηα εμσηεξηθά ηαηξεία 

ησλ λνζνθνκείσλ απνηεινχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην αξρηθφ ζεκείν επαθήο ηνπ 

αζζελή κε ην ζχζηεκα πγείαο. Σν γεγνλφο απηφ επηβαξχλεη ηα λνζνθνκεία, επηπιένλ 

ησλ πηέζεσλ πνπ δέρνληαη απφ απηνχο πνπ ρξεηάδνληαη πεξίζαιςε. Δηδηθφηεξα, ζηε 

δεχηεξε πεξίπησζε, νη πηέζεηο γίλνληαη ηδηαίηεξα αληηιεπηέο ζε ζρέζε κε ην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Οη ειιείςεηο ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ ζηνλ θιάδν απηφ 

ηνπ πγεηνλνκηθνχ δπλακηθνχ νδεγεί ηνπο αζζελείο ζηελ πιεξσκή εθ κέξνπο ηνπο 

ηδησηηθψλ απνθιεηζηηθψλ λνζνθφκσλ, κε ακθίβνια απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Δθηφο ησλ παξαπάλσ, νη πηέζεηο πνπ δέρνληαη ηα 

λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ θαίλνληαη θαη απφ ηελ χπαξμε εθηεηακέλσλ ιηζηψλ αλακνλήο. 

Αλ θαη απνπζηάδνπλ ηα επίζεκα δεδνκέλα, νη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο αλαγλσξίδνπλ 

ηελ χπαξμε ηνπ πξνβιήκαηνο ηδηαίηεξα γηα νξηζκέλεο ππεξεζίεο. χκθσλα κε 

δεκνζηεχκαηα ηνπ ηχπνπ, ν κέζνο ρξφλνο αλακνλήο γηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζηελ 

Αζήλα είλαη 6 κήλεο, 5 κήλεο γηα κηα επίζθεςε ζε λεπξνινγηθφ ηαηξείν θαη πεξίπνπ 3 

κήλεο γηα αθηηλνζεξαπεία (Tanner, 2008). 

ηελ πεξηνξηζκέλε απνδνηηθφηεηα ησλ λνζνθνκείσλ ζπληειεί κηα ζεηξά 

παξαγφλησλ. Έλαο απφ απηνχο είλαη ην πθηζηάκελν θαζεζηψο φζσλ απαζρνινχληαη 
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ζε απηά, σο ρακειά ακεηβφκελσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Σν κεγαιχηεξν φκσο 

πξφβιεκα είλαη πηζαλά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αζθείηαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ 

λνζνθνκείσλ.  Σν Γεκφζην Λνγηζηηθφ φπσο εθαξκφδεηαη ζηα λνζνθνκεία ζηελ νπζία 

θαηαγξάθεη ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ θαη δελ παξαθνινπζεί ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ 

λνζνθνκείνπ κε ηα ηκήκαηά ηνπ θαη κε ηξίηνπο, κε απνηέιεζκα λα είλαη δχζθνιν λα 

απνηηκεζεί ε νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ λνζνθνκείνπ. Σν πθηζηάκελν ζχζηεκα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ κε πιήξε εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

γεληθήο θαη αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη ζπλεπψο θαζίζηαηαη δπζρεξήο ε απνηίκεζε 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ θαζψο δελ είλαη δπλαηφο ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο αλά έηνο, ν θαηακεξηζκφο ηνπ 

θφζηνπο ζε άκεζν θαη έκκεζν, ζηαζεξφ θαη κεηαβιεηφ, ή ην θφζηνο αλά ηκήκα) 

(Ballas and Tsνukas, 2004, Πνιχδνο, 2007).  

Μηα απφ ηηο αηηίεο πνπ δελ έρεη δνζεί κεγάιε βαξχηεηα ζηελ αλάπηπμε 

ηζρπξψλ δηαρεηξηζηηθψλ εξγαιείσλ ζηα λνζνθνκεία είλαη ε απνπζία επαγγεικαηηθήο 

δηνίθεζεο ζε απηά. Οη δηνηθεηέο ησλ λνζνθνκείσλ δηνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Τγείαο ζχκθσλα κε πνιηηηθά πξσηίζησο θαη δεπηεξεπφλησο κε επαγγεικαηηθά θαη 

επηζηεκνληθά θξηηήξηα. Αλ θαη ε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ην 2001 

επηρείξεζε λα αιιάμεη ηελ θαηάζηαζε, πηνζεηψληαο ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ ζα 

έπξεπε λα πιεξνχλ νη δηνηθεηέο ησλ λνζνθνκείσλ, ε επφκελε κεηαξξχζκηζε πνπ 

έγηλε ην 2005 επαλέθεξε ηελ πξφηεξε θαηάζηαζε.  

Έλα άιιν ζεκείν ελδηαθέξνληνο είλαη ε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

δεκφζησλ πξνκεζεηψλ. Ζ δηαδηθαζία μερσξηζηήο γηα θάζε λνζνθνκείν πξνκήζεηαο 

πιηθνχ δελ είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα, νδεγψληαο ζε ππεξηηκνινγήζεηο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ζηε δηφγθσζε ησλ ειιεηκκάησλ ησλ λνζνθνκείσλ. Απφ 

ηα κέηξα πνπ πηνζεηήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα (2007) είλαη ε ζχζηαζε κηαο θεληξηθήο 

δνκήο δηαρείξηζεο ησλ πξνκεζεηψλ φισλ ησλ κνλάδσλ πγείαο, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ηελ αχμεζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα έλαληη ησλ πξνκεζεπηψλ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ. Ζ πην πξφζθαηε 

κεηαξξπζκηζηηθή παξέκβαζε (Ν. 3918/2011) επηρεηξεί εθ λένπ ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη έγθξηζεο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ, Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ πγείαο θαη ζεζπίδνληαο 

ηελ Δπηηξνπή Πξνδηαγξαθψλ.. 

Μηα απφ ηηο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθε κεηά ην 2005 ήηαλ θαη ε παξνρή ηεο 

δπλαηφηεηαο πκπξάμεσλ Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ) ζηελ θαηαζθεπή 
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θαη δηαρείξηζε λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ. Αλ θαη πξνβιέθζεθε ε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ 

απηνχ γηα ηελ θαηαζθεπή, ρξεκαηνδφηεζε θαη δηαρείξηζε ησλ βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ 

(ζίηηζε, αζθάιεηα, ζπληήξεζε) θαζψο θαη ηελ πξνκήζεηα θαη ζπληήξεζε ηνπ 

ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 4 λνζνθνκείσλ, ηα αληίζηνηρα έξγα δελ έρνπλ 

πξνρσξήζεη. Ζ δηεζλήο εκπεηξία εθαξκνγήο ησλ ΓΗΣ δείρλεη φηη απηέο κπνξεί λα 

απνδψζνπλ νθέιε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη γίλνληαη αληηιεπηέο σο πξνζπάζεηα 

αχμεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο θαη φρη σο απιή επηζπκία λα 

ειαθξπλζεί ν δεκφζηνο ηνκέαο απφ ην βάξνο ησλ επελδχζεσλ θεθαιαίνπ. Καιά θαη 

πξνζερηηθά ζρεδηαζκέλεο ΓΗΣ κπνξεί λα σθειήζνπλ ηνλ δεκφζην ηνκέα κέζα απφ 

ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, αιιά κπνξεί ηαπηφρξνλα λα 

απνδεηρζνχλ ηδηαίηεξα δαπαλεξέο γηα ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά εάλ δελ πξνζερζεί ε 

ζσζηή δηαρείξηζή ηνπο θαη δελ απνζαθεληζηνχλ νη ππνρξεψζεηο θάζε εηαίξνπ 

(ΟECD, 2008).   

 

1.5.3. ΑλΪγθε θαιχηεξνπ ειΫγρνπ ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ 

 

Οη θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζηελ Διιάδα ην 2008 

αλέξρνληαλ ζηα 4,5 δηο επξψ, απνηειψληαο ην 44% πεξίπνπ ησλ δαπαλψλ πγείαο ηνπο 

θαη εθηηκάηαη φηη αλήιζε ζηα 5 δηο ην 2009. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη γηα ην ΗΚΑ νη 

θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο αλέξρνληαη γηα ην 2009 ζε 2,4 δηο επξψ επί ζπλφινπ 

δαπαλψλ πγείαο πνπ μεπεξλά ηα 4 δηο επξψ. Απφ ηα ζηνηρεία απηά είλαη εκθαλέο φηη ε 

πνιηηηθή ειέγρνπ ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ ζηελ Διιάδα απέηπρε λα ειέγμεη ηνλ 

ξπζκφ αχμεζήο ηνπο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε πνιηηηθή απηή επηθεληξψζεθε 

θπξίσο ζην δήηεκα ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ θαξκάθσλ θαη φρη ηνπ φγθνπ ηεο 

θαηαλάισζήο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ηα κέηξα πνπ πηνζεηήζεθαλ αθνξνχζαλ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ρακειήο ηηκήο ησλ θαξκάθσλ θαη ζηελ εηζαγσγή ην 1998 ηεο ζεηηθήο 

ιίζηαο. Απηά ηα δχν κέηξα φκσο δελ ήηαλ απνηειεζκαηηθά γηαηί νη θαξκαθεπηηθέο 

εηαηξείεο αληέδξαζαλ κε ηαθηηθέο επαλαζρεδηαζκνχ ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ θαξκάθσλ, 

απμήζεθαλ νη παξάιιειεο εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο, ε ζπληαγνγξαθία ησλ γηαηξψλ 

ήηαλ θαηεπζπλφκελε θαη κεηαηνπίζηεθε ζε λέα εηζαγφκελα θάξκαθα κε κεγαιχηεξν 

πεξηζψξην θέξδνπο θαη δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα ζηνπο γηαηξνχο λα ζπληαγνγξαθνχλ 

θάξκαθα εθηφο ιίζηαο σο αλαληηθαηάζηαησλ (Γθφιλα θ.α., 2005). ηε ζπλέρεηα, ε 

θαηάξγεζε ηεο ιίζηαο θαη ε εηζαγσγή ην 2006 ηεο ηηκήο αλάθηεζεο δελ είρε ηα 

αλακελφκελα ζεηηθά απνηειέζκαηα δεδνκέλνπ φηη ε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηα 
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Σακεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο λα αλαθηνχλ απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο 

πνζνζηφ επί ηνπ θφζηνπο ησλ θαξκάθσλ πνπ αλαιψζεθαλ απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο 

ηνπο δελ έρεη εθαξκνζηεί. Ο απαξραησκέλνο ηξφπνο ηηκνιφγεζεο ησλ θαξκάθσλ 

ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ζχγρξνλεο θαξκαθννηθνλνκηθέο ηερληθέο ζπλδπάζηεθε 

κε ηελ απνπζία κέηξσλ ελίζρπζεο ηεο αγνξάο ησλ αληίγξαθσλ θαξκάθσλ, κε ηελ 

παληειή αγλφεζε ηεο πιεπξάο ηεο δήηεζεο έηζη φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηελ 

ζπληαγνγξαθηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γηαηξψλ θαη ηελ αδπλακία αλάπηπμεο ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ θαη θαηεπζπληήξσλ νδεγηψλ.  

 Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ν έιεγρνο ζηελ θαηαλάισζε ησλ θαξκάθσλ 

ρξεηάδεηαη ε πηνζέηεζε κηαο ζεηξάο κέηξσλ. Μεηαμχ απηψλ είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ ζε κεγαιχηεξε έθηαζε κηαο θαη ζηελ Διιάδα δελ μεπεξλά 

ην 10% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο θαξκάθσλ (Geitνna et al., 2006), πνζνζηφ πνπ είλαη 

απφ ηα ρακειφηεξα ζηελ Δπξψπε (Ννgler et al., 2008). Σν πνζνζηφ δηείζδπζεο ησλ 

γελφζεκσλ ζηελ αγνξά θαξκάθσλ πνπ δελ πξνζηαηεχνληαη πιένλ απφ παηέληεο 

δηεζλψο απνηεινχζε ην 2008 ην 26% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο θαη ην 36,5% ηνπ 

ζπλνιηθνχ φγθνπ ηεο αγνξάο. Σα αληίζηνηρα κέζα πνζνζηά γηα 16 Δπξσπατθέο ρψξεο 

ήηαλ 39,8% θαη 48,7%, ελψ ζηελ Οιιαλδία αλήιζαλ ζε 60% θαη 71,6% (Wildsνn et 

al., 2008). Δπηπξνζζέησο έλα άιιν κέηξν είλαη ε παξνρή θηλήηξσλ πξνο ηνπο ηαηξνχο 

λα ζπληαγνγξαθνχλ κε βάζε ηε δξαζηηθή νπζία θαη φρη ηελ νλνκαζία θαξκάθνπ ή ε 

εθρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηνπο θαξκαθνπνηνχο λα αληηθαζηζηνχλ ηα πξσηφηππα 

θάξκαθα κε γελφζεκα. Απηφ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί αιιάδνληαο ηνλ ηξφπν 

απνδεκίσζεο ησλ θαξκαθνπνηψλ, ν νπνίνο ηψξα βαζίδεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο 

πνζνζηνχ θέξδνπο, γεγνλφο ην νπνίν ηνπο σζεί λα πνπινχλ ηα πην αθξηβά θάξκαθα. 

Ο αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά ησλ γελφζεκσλ ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί θαη κε ηε 

κείσζε ηεο ηηκήο ηνπο ε νπνία ζήκεξα νξίδεηαη ζην 80% ηεο ηηκήο ησλ πξσηφηππσλ 

θαξκάθσλ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ θαη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο θαξκαθνβηνκεραλίαο. Μηα άιιε ιχζε ζα κπνξνχζε λα 

είλαη ε πψιεζε φρη ζπζθεπαζηψλ αιιά ε δπλαηφηεηα πψιεζεο ζεξαπεπηηθψλ 

δφζεσλ, έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ε ζπαηάιε ζηελ θαηαλάισζε. Θα κπνξνχζαλ 

επίζεο λα εθαξκνζηνχλ κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο εμάξηεζεο ησλ γηαηξψλ απφ ηηο 

θαξκαθεπηηθέο βηνκεραλίεο θαη ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηνξηζηεί ε κε αλαγθαία ζπληαγνγξάθεζε αληηβηνηηθψλ. Σέινο, ε εληαία 

ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε ζε φια ηα ηακεία  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηδησηψλ 

ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξψλ ζα ζπλέβαιιε ζηνλ έιεγρν ηεο ζπληαγνγξαθηθήο 
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ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο ησλ θαξκάθσλ πνπ 

ζπληαγνγξαθνχλ. 

 

1.6. πκπεξαζκαηηθΫο δηαπηζηψζεηο θαη πξνηΪζεηο 

 

Σν Διιεληθφ ζχζηεκα πγείαο αληηκεησπίδεη ηελ απμεκέλε πίεζε ησλ πνιηηψλ 

γηα πεξηζζφηεξεο θαη πνηνηηθφηεξεο ππεξεζίεο. Έηζη φπσο ιεηηνπξγεί ζήκεξα φκσο, 

δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ηθαλνπνηεηηθά ζηελ πίεζε απηή, φπσο ππνδειψλεη ε 

εθθξαζκέλε απφ ηνλ πιεζπζκφ έληνλε δπζαξέζθεηα. Πάζρεη απφ έληνλε 

ππνρξεκαηνδφηεζε ε νπνία ππνζθάπηεη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ, ηδηαίηεξα ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα. Σν πνζνζηφ ησλ ηδησηηθψλ 

δαπαλψλ είλαη πςειφ θαη ε χπαξμε αληζνηήησλ ζηελ πξφζβαζε εγείξεη δεηήκαηα 

δηθαηνζχλεο. Δπηπξνζζέησο, ε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ εκθαλίδεη ζνβαξέο 

αλεπάξθεηεο, φπσο άιισζηε θαίλεηαη απφ ηηο πςειέο άηππεο πιεξσκέο. πλεπψο, 

ρξεηάδεηαη ε πξνψζεζε κεηαξξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη πξναλαθεξζείζεο αλεπάξθεηεο θαη λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηνπ 

δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο. Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα πεξηζηξαθνχλ 

γχξσ απφ ηέζζεξεηο βαζηθνχο άμνλεο: ηελ αλαζεψξεζε ηεο δνκήο θαη ηεο 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δηνίθεζεο ησλ 

λνζνθνκείσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ. 

 

1.6.1. Αλακφξθσζε ηεο δνκάο θαη ηεο δηαθπβΫξλεζεο ηνπ ζπζηάκαηνο πγεέαο 

 

ε κηα πξψηε θάζε είλαη αλαγθαίν λα εμνξζνινγηζηνχλ ν ζρεδηαζκφο θαη ε 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ πνπ κε βάζε ηελ ηζρχνπζα θαηάζηαζε δπζρεξαίλνληαη απφ ηελ 

απνπζία εληαίαο νξγάλσζεο θαη δηαθπβέξλεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Δίλαη δφθηκν 

ην φηη κε ην Ν. 3863/2010 ελνπνηήζεθαλ θαη δφζεθαλ ζε έλα ππνπξγείν φιεο νη 

αξκνδηφηεηεο γηα ηα δεηήκαηα πγείαο πνπ κέρξη πξφζθαηα ήηαλ δηεζπαξκέλεο ζε 

δηάθνξα ππνπξγεία. Απηφ ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη 

ηελ θαηαλνκή ηνπο κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ. Ο 

θαηαθεξκαηηζκφο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο αλάκεζα ζην ΔΤ θαη ηα δηάθνξα 

αζθαιηζηηθά ηακεία ηα νπνία ππάγνληαλ ζε δηαθνξεηηθά ππνπξγεία ππέζθαπηε ηελ 

απνδνηηθή δηάζεζε ησλ πφξσλ.  
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Ήηαλ ινηπφλ αλαγθαίνο ν δηαρσξηζκφο ησλ θιάδσλ πγείαο απφ ηνπο θιάδνπο 

ζχληαμεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη θξίλεηαη ζεηηθή ε δεκηνπξγία ηνπ ΔΟΠΤΤ. 

Απηφ ζα ζπληειέζεη ζηελ άξζε ηεο πνιιαπιφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ θαζεζηψησλ, 

πνιιαπιφηεηα ε νπνία εγείξεη δεηήκαηα αληζνηηκίαο ζηελ θάιπςε. Ζ ελνπνίεζε ησλ 

θιάδσλ πγείαο ζε έλα ηακείν ζα κεηψζεη ην δηνηθεηηθφ θφζηνο αιιά θπξίσο ζα 

απμήζεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ησλ ππεξεζηψλ. Αλ θαη ζην παξειζφλ είραλ δηαηππσζεί αληίζηνηρεο 

πξνηάζεηο θαη είραλ γίλεη πξνζπάζεηεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, δελ επνδψζεθαλ 

ιφγσ ηεο αληίζεζεο ησλ νλνκαδφκελσλ επγελψλ ηακείσλ.  

 Θα ήηαλ επίζεο δφθηκε ε επαλεμέηαζε ηνπ επηπέδνπ θξνληίδαο πγείαο πξνο ην 

νπνίν ζηξέθεηαη ε ξνή ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ θαηάζηαζε φπσο είλαη 

ζήκεξα δηακνξθσκέλε επλνεί ηε ξνή ησλ δεκφζησλ πφξσλ πξνο ηε λνζνθνκεηαθή 

πεξίζαιςε ζε βάξνο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ηεο 

πξφιεςεο θαη ηεο αγσγήο πγείαο.  

 Μηα άιιε πξφηαζε είλαη ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ, αληαπνθξηλφκελε πάληα ζηηο 

αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, λα βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ εθαξκνγή κεζφδσλ 

νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, έηζη ψζηε λα πξνηηκνχληαη νη πξαθηηθέο πνπ είλαη πην 

απνηειεζκαηηθέο σο πξνο ην θφζηνο. Κάηη ηέηνην φκσο, πξνυπνζέηεη ηελ θάιπςε ηνπ 

θελνχ πνπ ππάξρεη σο πξνο ηε ζπιινγή θαη ηε δηάζεζε επαξθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

δεδνκέλσλ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ε πιεξνθνξηαθή 

νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ε αιιαγή ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ 

λνζνθνκείσλ θαη ε εθαξκνγή ησλ ινγαξηαζκψλ πγείαο ηνπ ΟΟΑ.      

 

1.6.2. Βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πξσηνβΪζκηαο 

θξνληέδαο 

 

 Ο ηξφπνο ακνηβήο ησλ ηαηξψλ θαη ηα ζρεηηθά θίλεηξα ζα πξέπεη λα 

επαλεμεηαζηνχλ. Ζ εηζαγσγή ελφο πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξσκήο ησλ ηαηξψλ πνπ 

εξγάδνληαη γηα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ην νπνίν λα ζπλδπάδεη ηελ ακνηβή θαηά 

θεθαιή θαη ηελ ακνηβή θαηά πξάμε, ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα παξαθηλήζεη ηνλ 

αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο ψζηε λα βειηηψζνπλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπο. Ζ 

δηεζλήο εκπεηξία δείρλεη φηη έλα πεξηζζφηεξν δηαθνξνπνηεκέλν ζχζηεκα 

απνδεκίσζεο ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ηαηξψλ. Μηα ηέηνηα 

φκσο κεηαξξχζκηζε ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηελ απαγφξεπζε ηεο δπλαηφηεηαο 
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απαζρφιεζεο θαη ζηνλ δεκφζην θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, πξαθηηθή ε νπνία ηζρχεη 

ζήκεξα θαη ππνζθάπηεη ην θίλεηξν ησλ ηαηξψλ γηα παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζην 

δεκφζην ηνκέα ππέξ ησλ ηδησηηθψλ ηνπο ηαηξείσλ. Γεληθφηεξα, κηα επηινγή ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαηξψλ ή ε κείσζε απηψλ πνπ 

εξγάδνληαη γηα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία κε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ε 

αχμεζε ηεο ακνηβήο ηνπο αλάινγα κε ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο. 

 Ζ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ απνδεκίσζεο ησλ ηαηξψλ ζα έρεη επίζεο ην ζεηηθφ 

απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ησλ άηππσλ πιεξσκψλ πνπ ζπληζηνχλ έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ηνπ Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο. Ζ κείσζε απηψλ, εθηφο 

ησλ άιισλ, ζα έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο απφ ην γεγνλφο ηεο ζχιιεςεο θνξνινγεηέαο 

χιεο πνπ ηψξα δηαθεχγεη θαη ζπλεπψο ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ. Δηδηθφηεξα, ζην 

λνζνθνκεηαθφ ηνκέα ε δηαθνξνπνίεζε ησλ κηζζψλ αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ζα 

κπνξνχζε λα πξνζειθχζεη ηαηξνχο εηδηθνηήησλ ζηηο νπνίεο ε δήηεζε θαη νη άηππεο 

πιεξσκέο είλαη πςειέο. Μηα άιιε ιχζε είλαη ε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο επηπιένλ 

ακνηβψλ αλάινγα κε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. ε θάζε 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εγθαζηδξπζεί έλαο κεραληζκφο ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο 

ησλ ακνηβψλ πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ πξνο ηνπο 

παξφρνπο ππεξεζηψλ θαη λα απμεζεί ε δηαθάλεηα θαη ε ινγνδνζία. 

 Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, εθηφο ηεο 

αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ απνδεκίσζεο ησλ ηαηξψλ, απαηηεί επίζεο ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ζπλέρεηαο ζηελ παξνρή ηεο θξνληίδαο. Ζ εηζαγσγή ελφο ζπζηήκαηνο παξαπνκπήο θαη 

ε αλάπηπμε ηαηξηθψλ πξσηνθφιισλ απνηεινχλ έλα βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 

Δπηπξφζζεην ζεηηθφ κέηξν είλαη ε εηζαγσγή ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηνπ αζζελή. 

Σα παξαπάλσ κέηξα ζα δηακνξθψζνπλ έλα ζχζηεκα πγείαο πεξηζζφηεξν 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζηνλ αζζελή θαη ζα απνηξέςνπλ επηθαιχςεηο ζηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ φπσο ε επαλάιεςε εμεηάζεσλ θαη επηζθέςεσλ. Δπηπξνζζέησο, ε πξνζνρή 

ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ζηνλ έιεγρν ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ησλ ηδησηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ κε ηα νπνία έρνπλ ζπλάςεη 

ζπκβάζεηο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Σέινο ε εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο παξαπνκπψλ 

ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηε ιεηηνπξγία νκάδσλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

απνηεινχκελσλ απφ επαγγεικαηίεο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε νιηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή (Hνfmarcher et al., 2007). 
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1.6.3. Δθζπγρξνληζκφο ηεο δηνέθεζεο ησλ λνζνθνκεέσλ 

 

Ζ πγεηνλνκηθή κεηαξξχζκηζε ζα πξέπεη λα δψζεη επίζεο έκθαζε ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο δηνίθεζεο ησλ λνζνθνκείσλ. Οη πθηζηάκελνη κεραληζκνί γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ νδεγνχλ ζηελ αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ζε 

κηθξνεπίπεδν ησλ κνλάδσλ ηνπ ΔΤ. Ζ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

λνζνθνκείσλ πξνυπνζέηεη:  

α) Σελ αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζηηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο, αληηθαζηζηψληαο ην  

    πθηζηάκελν πνπ βαζίδεηαη ζηε ξνή ησλ ρξεκάησλ κε έλα πνπ λα βαζίδεηαη ζηε  

    δξαζηεξηφηεηα.  

β) Σελ επηινγή ηθαλψλ δηνηθεηψλ θαη ηε δηνηθεηηθή απηνλφκεζε ησλ λνζνθνκείσλ.  

γ) Σελ δηεχξπλζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπο νπηηθήο θαη ηελ αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο  

    ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο. Απηφ ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ζηελ εηζαγσγή πξννπηηθψλ  

    πξνυπνινγηζκψλ πνπ ζηαδηαθά ζα ελζσκαηψζνπλ ηελ θνζηνιφγεζε αλά  

    δηαγλσζηηθή θαηεγνξία αληηθαζηζηψληαο ηε ρξεκαηνδφηεζε κε βάζε ην ρξφλν  

    λνζειείαο. 

δ) Σνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, βειηηψλνληαο ηε  

    δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη επηηπγράλνληαο νηθνλνκίεο θιίκαθαο. 

 

1.6.4. Έιεγρνο ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ 

 

Ζ εηζαγσγή ηεο εληαίαο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ζε φια ηα ηακεία,  

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηδησηψλ ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξψλ, απνηειεί βαζηθή 

πξνηεξαηφηεηα γηα ησλ έιεγρν ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

κπνξεί λα ειεγρζεί ε ζπληαγνγξαθηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο θαη ε 

αλαγθαηφηεηα ησλ θαξκάθσλ πνπ ζπληαγνγξαθνχλ. Δπηπξφζζεηα κέηξα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ είλαη:  

α)  Ζ πξνψζεζε ηεο δηαλνκήο γελφζεκσλ θαξκάθσλ θαη ζπληαγνγξάθεζεο απφ ηνπο  

     γηαηξνχο κε βάζε ηε δξαζηηθή νπζία θαη φρη ηελ νλνκαζία θαξκάθνπ. Πξνο ηελ  

     θαηεχζπλζε απηή, κεηαμχ άιισλ πξνηείλεηαη ε κείσζε ηεο ηηκήο ησλ γελφζεκσλ,  

     ε νπνία ζήκεξα νξίδεηαη ζην 80% ηεο ηηκήο ησλ πξσηφηππσλ θαξκάθσλ. Απηφ ζα  

     κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο  

     εγρψξηαο θαξκαθνβηνκεραλίαο. 

β) Δπαλεμέηαζε ηεο απνδεκίσζεο θαη ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ησλ θαξκαθεκπφξσλ  
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     θαη ησλ θαξκαθνπνηψλ. Σν κέηξν απηφ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηε κείσζε ησλ  

     θηλήηξσλ πψιεζεο αθξηβψλ θαξκάθσλ.  

γ) Δπαλεμέηαζε ησλ πξνηχπσλ ζπζθεπαζίαο ησλ θαξκάθσλ. Απηφ ζα ζπλέβαιιε  

    ζηελ απνθπγή ζπαηάιεο ζηελ θαηαλάισζε. 

δ) Δπαλεμέηαζε ηεο εηζαγσγήο ζεηηθήο ή αξλεηηθήο ιίζηαο θαξκάθσλ, κε πεξηνξηζκφ  

    ησλ δπλαηνηήησλ παξάθακςήο ηεο. Ζ ηαθηηθή ηνπ «αλαληηθαηάζηαηνπ» θαξκάθνπ  

    πνπ ίζρπε δηεπθφιπλε ηελ παξάθακςε ηεο ιίζηαο απφ ηνπο γηαηξνχο. 

ε) Δθαξκνγή κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηεο εμάξηεζεο ησλ γηαηξψλ απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο  

    βηνκεραλίεο θαη ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ε κε  

    αλαγθαία ζπληαγνγξάθεζε αληηβηνηηθψλ. Απηφ πξνυπνζέηεη, κεηαμχ άιισλ, ηνλ  

    έιεγρν ηνπ «ηαηξηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ηνπξηζκνχ» θαη ηελ ππνθαηάζηαζή ηνπ απφ  

    κηα δεκφζηα πνιηηηθή θηλήηξσλ πνπ λα ελδπλακψλεη ηηο δπλαηφηεηεο ζπλερνχο  

    ελεκέξσζεο ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο κε ηηο ηξέρνπζεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο ηεο  

    εηδηθφηεηάο ηνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΣΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΣΟΤ 

ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

2.1. Δηζαγσγά 

 

Ο πγεηνλνκηθφο ηνκέαο ραξαθηεξίδεηαη σο ηνκέαο έληαζεο εξγαζίαο, 

δεδνκέλνπ φηη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε απηφλ απαηηεί πςειή απαζρφιεζε 

έκπεηξνπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο 

πγείαο θαη ε απφδνζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ εμαξηάηαη ζε πξσηαξρηθφ 

βαζκφ απφ ηηο γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ην βαζκφ ππνθίλεζεο ησλ αηφκσλ πνπ 

είλαη ππεχζπλα γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο (WHΟ, 2000). Κάησ απφ απηή 

ηελ νπηηθή, ην κέγεζνο, ε ζχλζεζε θαη ε πνηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

πξνζδηνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

πιηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πγεηνλνκηθψλ πφξσλ.  

Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ε εξκελεία ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πνπ 

απνδίδεηαη ζην αλζξψπηλν πγεηνλνκηθφ δπλακηθφ ζα κπνξνχζε λα ζπλνςηζηεί ζε 

ηέζζεξηο δηαζηάζεηο (Mercer et al., 2002). Πξψηνλ, νη αλζξψπηλνη πφξνη ζηνλ 

πγεηνλνκηθφ ηνκέα απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο παξαγσγήο, ηεο δηαρείξηζεο 

θαη ηεο δηαλνκήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Γεχηεξνλ, ε απφδνζε θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ κνλάδσλ εμαξηάηαη απφ 

ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ην κίγκα ησλ εηδηθνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη βαζίδεηαη ζηελ 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο γλψζεο. Οη αλζξψπηλνη πφξνη είλαη απηνί πνπ θαζηζηνχλ 

δπλαηή νπνηαδήπνηε πξνιεπηηθή θαη ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε πξνζδηνξίδνληαο ηνλ 

ρξφλν, ηνλ ηφπν θαη ηνλ ηξφπν ηεο παξέκβαζεο. Σξίηνλ, ν πγεηνλνκηθφο ηνκέαο 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο εξγνδφηεο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

απνξξνθά πάλσ απφ ην κηζφ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα 

ηελ πγεία. Σέηαξηνλ, ην νηθνλνκηθφ θαη ην αλζξψπηλν ελαιιαθηηθφ θφζηνο ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο είλαη ηδηαίηεξα πςειφ ζε πεξίπησζε θαθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. 

 Οη ρψξεο κεηαμχ ηνπο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο αληζνξξνπίεο ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα. Οη αληζνξξνπίεο απηέο 

νθείινληαη κεηαμχ άιισλ ζηηο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο πγείαο, ηελ 

καθξννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ πνιηηηθή αλάπηπμεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη 

ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ηάζεηο θαη ιακβάλνπλ ηξεηο κνξθέο (Adams, 1998): α) 

αξηζκεηηθή αληζνξξνπία κεηαμχ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ δηαθφξσλ 
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εηδηθνηήησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ζε αξηζκφ θαη 

εηδηθφηεηεο, β) πνηνηηθή αληζνξξνπία κεηαμχ ηνπ πθηζηάκελνπ ηχπνπ θαη επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο θαη απηνχ πνπ είλαη πξαγκαηηθά αλαγθαίνο θαη γ) αληζνξξνπία σο πξνο 

ηελ θαηαλνκή κεηαμχ γεσγξαθηθψλ πεξηθεξεηψλ, ππεξεζηψλ θαη κνλάδσλ, ηδησηηθνχ 

θαη δεκφζηνπ ηνκέα. ην πιαίζην απηφ, ν ζρεδηαζκφο, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε 

δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα θαζίζηαηαη 

ζεκαληηθφο άμνλαο ηεο πνιηηηθήο πγείαο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο ησλ θξαηψλ, κε 

θχξηα επηδίσμε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αληζνξξνπηψλ κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

δήηεζεο (Pνultνn, 1993),
 
ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ιακβάλεη ρψξα κηα 

κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα (Hall and Mejia, eds, 1979). 

 

2.2. Ζ θαηΪζηαζε ζηελ ΔιιΪδα ζε ζρΫζε κε ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ 

 

πγθξίλνληαο ηελ Διιάδα κε ηηο ππφινηπεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, 

εμάγεηαη έλα βαζηθφ ζπκπέξαζκα: ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο είλαη έληνλα 

ηαηξνθεληξηθφ (Πίλαθαο 2.2.α). Ζ Διιάδα εκθαλίδεη ηε κεγαιχηεξε αλαινγία ηαηξψλ 

(5,35 αλά 1000 θαηνίθνπο), κε δεχηεξν ην Βέιγην (4,02) θαη ηξίηε ηελ Διβεηία (3,85). 

Ζ αηηία γηα απηφ βξίζθεηαη ζηνλ ππεξπιεζπζκφ ησλ ηαηξψλ εηδηθνηήησλ, ελψ νη 

αλαινγία ησλ ηαηξψλ γεληθήο ηαηξηθήο είλαη απφ ηηο ρακειφηεξεο ζηνλ ΟΟΑ. Έηζη, 

ε Διιάδα έρεη ηε δεχηεξε ρακειφηεξε αλαινγία γεληθψλ ηαηξψλ (0,31 αλά 1000 

θαηνίθνπο), κεηά ηελ Πνισλία (0,15). Αληίζεηα, ε αλαινγία ησλ ηαηξψλ εηδηθνηήησλ 

ζηελ Διιάδα είλαη ε πςειφηεξε ζηνλ ΟΟΑ (3,39/1000 θαηνίθνπο). 

 Αληίζηνηρε θαηάζηαζε δηακνξθψλεηαη θαη αλαθνξηθά κε ηνπο νδνληηάηξνπο. 

Καη ζηελ θαηεγνξία απηή ε Διιάδα έρεη ηελ πςειφηεξε αλαινγία κε 1,27 

νδνληηάηξνπο αλά 1000 θαηνίθνπο. Ζ επφκελε πην θνληηλή ρψξα ζε αληίζηνηρε 

επίδνζε είλαη ε Ηζιαλδία κε 0,94 νδνληηάηξνπο αλά 1000 θαηνίθνπο. Αληίζεηα, 

αλαθνξηθά κε ηνπο θαξκαθνπνηνχο ε Διιάδαο θαηαηάζζεηαη πεξίπνπ ζηε κέζε ησλ 

ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ.  

Έλα δεχηεξν θξίζηκν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 2.2.α είλαη 

ε ζεκαληηθή έιιεηςε λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηε ρψξα. Ζ Διιάδα έρεη ηελ 

κηθξφηεξε αλαινγία λνζειεπηηθνχ δπλακηθνχ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ. Με 

3,21 λνζειεπηέο αλά 1000 θαηνίθνπο, θαηέρεη ηελ ηξίηε απφ ην ηέινο ζέζε κεηά ηελ 

Σνπξθία (1,73) θαη ην Μεμηθφ (2,27).   
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ζν αθνξά ζε δχν άιιεο θαηεγνξίεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, δειαδή ην 

καηεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηνπο θαξκαθνπνηνχο, ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηε κεζαία 

ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ σο πξνο ηελ πξψηε θαηεγνξία θαη ηελ φγδνε 

πςειφηεξε ζέζε σο πξνο ηε δεχηεξε θαηεγνξία. 

 

Πέλαθαο 2.2.α.: Αλαινγέα πγεηνλνκηθνχ δπλακηθνχ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, 2006, (αλΪ 1000 

θαηνέθνπο) 

 Ηαηξνέ 

Γεληθνέ 

Ηαηξνέ 

Ηαηξνέ 

Δηδηθνηάησλ Οδνληέαηξνη Φαξκαθνπνηνέ 

Μαηεπηηθφ 

Πξνζσπηθφ 

Ννζειεπηηθφ 

Πξνζσπηθφ 

Απζηξαιία 2.81 1.43 1.35 - 0.79 - - 

Απζηξία 3.66 1.51 2.15 0.54 0.60 0.21 7.26 

Βέιγην 4.02 2.05 1.97 0.83 1.15 0.52 - 

Καλαδάο 2.15 1.03 1.11 0.58 0.81 0.02 8.82 

Σζερία 3.57 0.72 2.85 0.68 0.57 0.41 8.06 

Γαλία 3.17 0.77 1.16 0.78 0.21 0.25 14.30 

Φηλιαλδία 2.95 0.73 1.56 0.79 1.05 0.36 10.25 

Γαιιία 3.39 1.66 1.74 0.68 1.16 0.28 7.88 

Γεξκαλία 3.45 1.47 1.99 0.76 0.59 0.21 9.87 

Διιάδα 5.35 0.31 3.39 1.27 0.88 0.21 3.21 

Οπγγαξία 3.04 0.65 2.09 0.50 0.53 0.19 6.09 

Ηζιαλδία 3.68 0.66 2.27 0.94 1.12 0.79 13.69 

Ηξιαλδία 2.93 0.51 0.82 0.57 0.97 - 15.45 

Ηηαιία 3.69 0.92 - 0.63 0.75 - 7.07 

Ηαπσλία 2.09 - - 0.74 1.36 0.20 9.35 

Κνξέα 1.69 0.62 1.07 0.38 0.65 0.03 3.99 

Λνπμεκβνχξγν 2.73 0.78 1.95 0.78 0.72 0.34 11.02 

Μεμηθφ 1.92 0.67 1.25 0.10 - - 2.27 

Οιιαλδία 3.82 0.47 1.01 0.49 0.17 0.13 8.60 

Νέα Εειαλδία 2.28 0.74 0.76 0.41 0.67 0.56 9.85 

Ννξβεγία 3.75 0.82 2.12 0.88 0.44 0.50 31.61 

Πνισλία 2.18 0.15 1.77 0.33 0.59 0.56 5.09 

Πνξηνγαιία 3.42 1.72 1.70 0.62 0.94 - 4.83 

ινβαθία - - - - - - - 

Ηζπαλία 3.63 0.86 2.00 0.53 0.94 0.16 7.32 

νπεδία 3.58 0.60 2.56 0.83 0.73 0.72 10.83 

Διβεηία 3.85 0.52 2.70 0.52 - - 14.54 

Σνπξθία 1.43 0.46 0.97 0.25 0.34 0.60 1.73 

Ζλ. Βαζίιεην 2.44 0.71 1.74 - 0.68 0.51 10.03 

ΖΠΑ 2.42 0.97 1.46 0.60 0.80 0.01 10.50 

Πεγά: ΟECD, HEALTH DATA 2009 
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2.3. Γηαρξνληθά εμΫιημε θαη πεξηθεξεηαθά θαηαλνκά ηνπ πγεηνλνκηθνχ δπλακηθνχ 

ζηελ ΔιιΪδα 

 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα ε Διιάδα 

παξνπζίαζε ππεξδηπιαζηαζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ απηφ αλήιζε απφ 1,5% ηνπ 

ζπλφινπ ηεο απαζρφιεζεο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 ζε 3,8% ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 2000. Απφ ην πνζνζηφ απηφ, ην 29% είλαη γηαηξνί θαη ην 30% 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Δπηπξνζζέησο, ην 72% ησλ γηαηξψλ κε εηδηθφηεηα θαη ην 

89% ηνπ λνζειεπηηθνχ δπλακηθνχ απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά ή κεξηθά κε θάπνηαο 

κνξθήο ζχκβαζε ζην δεκφζην ηνκέα θαη ηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ελψ ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ νδνληηάηξσλ θαη ησλ θαξκαθνπνηψλ αζθνχλ ειεχζεξν 

επάγγεικα (Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο 2001). 

 ηνλ Πίλαθα 2.3.α παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε (1980-2006) ηνπ 

ηαηξηθνχ, νδνληηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ Διιάδα ζε απφιπηα 

λνχκεξα. Παξαηεξνχκε φηη ν αξηζκφο θαη ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ θαηά ηελ 

εμεηαδφκελε πεξίνδν απμήζεθε. Μεηαμχ 1980 θαη 2000, ε αχμεζε ήηαλ κεγαιχηεξε 

ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ (119%) θαη αθνινχζεζε ην ηαηξηθφ (101,3%) θαη ην 

νδνληηαηξηθφ (61,7%) δπλακηθφ. Θα πξέπεη σζηφζν λα επηζεκαλζεί ε ζεκαληηθή 

αχμεζε ηνπ ηαηξηθνχ δπλακηθνχ κεηά ην 2000. πσο θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ 

Πίλαθα 2.3.1, θαηά ηελ εμαεηία 2000-2006, ε αχμεζε ήηαλ 26,1%. Δπηπξνζζέησο, 

κεηά ην 2000 παξαηεξείηαη ν ππεξδηπιαζηαζκφο ησλ γεληθψλ ηαηξψλ. Παξφια απηά, ν 

αξηζκφο ησλ γεληθψλ ηαηξψλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ 

παξακέλεη πνιχ ρακειφο, δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ κφιηο ην 4,1% απηψλ. Απηφ ζέηεη 

πεξηνξηζκνχο ζηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ελφο κεηαξξπζκηζηηθνχ ζρεδίνπ ην νπνίν 

λα δίλεη έκθαζε ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. 

Αληίζηνηρεο ηάζεηο εκθαλίδνληαη θαη ζε ζρέζε κε ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηα 

λνζνθνκεία ηεο ρψξαο.  Απφ ηνλ Πίλαθα 2.3.β θαίλεηαη φηη νη λνζνθνκεηαθνί ηαηξνί 

θαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ λνζνθνκείσλ απμήζεθαλ ηδηαίηεξα θαηά ηελ 

πξψηε δεθαεηία ζεζκνζέηεζεο ηνπ ΔΤ.  
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Πέλαθαο 2.3.α: Γηαρξνληθά εμΫιημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκΫα ζηελ ΔιιΪδα 1980-2007 

Καηεγνξέα 1980 % 

κεηαβνιά 

1980-85 

1985 % 

κεηαβνιά 

1985-90 

1990 % 

κεηαβνιά 

1990-95 

1995 % 

κεηαβνιά 

1995-2000 

2000 % 

κεηαβνιά 

2000-7 

2006 

Γηαηξνέ  23.469 24 29.103 18 34.336 19,5 41.039 15,1 47.251 26,1 59.599 

  ρσξίο εηδηθόηεηα 9.046 14,9 10.395 18 12.268 11,2 13.641 14,5 15.622 39,8 21.848 

  γεληθήο ηαηξηθήο -  -  330 54,2 509 48,7 757 103,7 1.542 

  ινηπέο εηδηθόηεηεο 14.423 29,7 18.708 16,2 21.738 23,7 26.889 14,8 30.872 17,3 36.209 

Οδνληέαηξνη 7.646 14,3 8.737 14,9 10.038 6,2 10.663 15,9 12.362 14,7 14.180 

Ννζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ 

18.654 31,2 24.467 41,3 34.582 10,4 38.185 10,3 42.129 13,6 47.839 

Πεγά: ΔΤΔ, ηαηηζηηθά Κνηλσληθάο Πξφλνηαο θαη Τγηεηλάο 

 

Πέλαθαο 2.3.β.: Γηαρξνληθά εμΫιημε ησλ απαζρνινπκΫλσλ ζηα λνζνθνκεέα ηεο ΔιιΪδαο 1980-2007 

Πξνζσπηθφ 1980 % 

κεηαβνιά 

1980-85 

1985 % 

κεηαβνιά 

1985-90 

1990 % 

κεηαβνιά 

1990-95 

1995 % 

κεηαβνιά 

1995-2000 

2000 % 

κεηαβνιά 

2000-7 

2006 

Ηαηξηθφ 11.871 20 14.256 28,3 18.287 6,7 19.513 20,4 23.486 8,6 25495 

Ννζειεπηηθφ 18.654 31,2 24.467 41,3 34.582 10,4 38.185 10,3 42.129 13,6 47.839 

Λνηπφ (δηνηθεηηθφ, 

ηερληθφ θ.ιπ.) 

22.298 34,2 29.922 16,9 34.986 -0,3 34.881 3,9 36.320 6,6 38.726 

χλνιν 52.823 30 68.645 28 87.855 5,4 92.579 10 101.935 10,9 113.057 

Πεγά: ΔΤΔ, ηαηηζηηθά Κνηλσληθάο Πξφλνηαο θαη Τγηεηλάο 
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Δπηπξνζζέησο, απφ ηνλ Πίλαθα 2.3.γ βιέπνπκε ηελ άληζε θαηαλνκή ησλ 

ηαηξψλ θαη ησλ νδνληηάηξσλ κεηαμχ ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. Σν 

46,4% ησλ ηαηξψλ θαη ην 48,4% ησλ νδνληηάηξσλ βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλνη ζηελ 

πεξηθέξεηα ηεο πξσηεχνπζαο. Δλψ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο αληηζηνηρνχλ 567,4 ηαηξνί, 

θαη 131,6 νδνληίαηξνη γηα θάζε 100.000 θαηνίθνπο, ζηελ Αηηηθή νη αλαινγίεο είλαη 

766,8 γηα ηνπο ηαηξνχο θαη 185,5 γηα ηνπο νδνληηάηξνπο. Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα 

έιιεηςεο ηαηξψλ θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ νη πεξηθέξεηεο ηεο ηεξεάο Διιάδαο, 

ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηεο Πεινπνλλήζνπ, ηνπ Βνξείνπ θαη ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ. 

ζνλ αθνξά ηνπο νδνληίαηξνπο, δπζκελέζηεξε εηθφλα θαηαγξάθνπλ ε ηεξεά 

Διιάδα, ηα Ηφληα λεζηά, ε Γπηηθή Μαθεδνλία, Θξάθε, ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ε 

Γπηηθή Διιάδα.   

 

Πέλαθαο 2.3.γ.: Πεξηθεξεηαθά θαηαλνκά ηαηξψλ θαη νδνληηΪηξσλ ζηελ ΔιιΪδα 

(2007), (/100.000 θαηνέθνπο) 

ΠεξηθΫξεηα Πιεζπζκφο Ηαηξνέ Οδνληέαηξνη Η/Κ Ο/Κ 

χλνιν Υψξαο 10.964.020   62.207 14.429 567,4 131,6 

Αηηηθή 3.761.810 28.846 6.980 766,8 185,5 

ηεξεά Διιάδα 605.329 1.864 462 307,9 76,3 

Γπηηθή Διιάδα 740.506 3.201 648 432,3 87,5 

Πεινπφλλεζνο 638.942 2.274 581 355,9 90,9 

Θεζζαιία 753.888 3.286 835 435,9 110,8 

Ήπεηξνο 353.820 2.060 361 582,2 102,0 

Αλ Μαθεδνλία & Θξάθε 611.067 2.702 528 442,2 86,4 

Κεληξηθή Μαθεδνλία 1.874.214 10.854 2.507 579,1 133,8 

Γπηηθή Μαθεδνλία 301.522 960 255 318,4 84,6 

Ηφληα Νεζηά 212.984 928 163   435,7 76,5 

Βφξεην Αηγαίν 206.121 707 179 343,0 86,8 

Νφηην Αηγαίν 302.686 1.174 270 387,9     89,2 

Κξήηε 601.131 3.351 669 557,4   111,3 

Πεγά: ΔΤΔ, Ίδηνη ππνινγηζκνέ 

 

Αληίζηνηρεο ηάζεηο παξαηεξνχληαη θαη σο πξνο ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ 

λνζειεπηηθνχ δπλακηθνχ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 2.3.δ, ε ηεξεά θαη ε 

Δχβνηα, θαζψο θαη ηα Ηφληα Νεζηά θαη ε Πεινπφλλεζνο είλαη νη πεξηθέξεηεο πνπ 

βξίζθνληαη ζηε δπζρεξέζηεξε ζέζε.  
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Πέλαθαο 2.3.δ.: Πεξηθεξεηαθά θαηαλνκά λνζειεπηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ ΔιιΪδα 

(2006), (/100.000 θαηνέθνπο) 

 Πιεζπζκφο ΝνζειεπηΫο/ηξηεο Ν/Κ 

χλνιν Υψξαο 10.964.020 47.836 436,3 

Πεξηθέξεηα Πξσηεχνπζαο 3.761.810 20.224 537,6 

ηεξεά θαη Δχβνηα 829.683 1.993 240,2 

Πεινπφλλεζνο 1.154.864 3.667 317,5 

Ηφληα Νεζηά 212.984 673 316,0 

Ήπεηξνο 353.820 1.941 548,6 

Θεζζαιία 753.888 2.860 379,4 

Μαθεδνλία 2.424.995 10.712 441,7 

Θξάθε 362.038 1.205 332,8 

Νεζηά Αηγαίνπ 508.807 1.768 347,5 

Κξήηε 601.131 2.793 464,6 

Πεγά: ΔΤΔ, Ίδηνη ππνινγηζκνέ 

 

Ζ παξαπάλσ θαηάζηαζε επηβεβαηψλεη ην γεγνλφο φηη ηφπν εγθαηάζηαζεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο απνηεινχλ νη πεξηνρέο κε πςειά εηζνδήκαηα θαη θαηαλάισζε. 

Δπίζεο ζέηεη ην δήηεκα ηεο απνπζίαο θηλήηξσλ πξνο ην ηαηξηθφ ζψκα γηα λα 

ζηειερψζνπλ ηηο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο πγείαο. Σαπηφρξνλα δεκηνπξγνχληαη 

ζπλζήθεο εκθάληζεο αλεξγίαο θαη ππναπαζρφιεζεο ζηνλ ηαηξηθφ θιάδν. 

 

2.4. Σα πξνβιάκαηα ηνπ πγεηνλνκηθνχ δπλακηθνχ ζηελ ΔιιΪδα 

 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, ηα πνξίζκαηα εξεπλψλ θαη ηελ 

επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη ε αχμεζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

δπλακηθνχ θαη ν ζρεδφλ δηπιαζηαζκφο ηνπ ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα ζηελ Διιάδα, ήηαλ 

απνηέιεζκα κηαο άλαξρεο θαη ρσξίο πξνγξακκαηηζκφ αλάπηπμεο, ε νπνία 

ζπλνδεχηεθε απφ ηελ αλαπαξαγσγή κηαο ζεηξάο ζηξεβιψζεσλ πνπ δείρλνπλ λα 

εκκέλνπλ πεηζκαηηθά (νπιηψηεο θ.α., 2006). Οη ζηξεβιψζεηο απηέο εληνπίδνληαη 

ζηνλ αξηζκφ, ηε ζχλζεζε θαη ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

θαζψο θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη νθείινληαη θπξίσο ζηελ απνζχλδεζε 

ησλ αγνξψλ εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο σο ζπλέπεηα ηεο απνπζίαο ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηθήο αλάπηπμεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο (Αλδξηψηε, 
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1998). Ζ θαηάζηαζε απηή έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ επάξθεηα θαη ηελ πνηφηεηα 

ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. 

πλνπηηθά, ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα θαη νη επηπηψζεηο ηνπο είλαη 

(Καιακαηηαλνχ, 1993, Ρνχπαο θαη Πνιχδνο, 1994, Ηαηξηθφο χιινγνο Αζελψλ, 1998, 

Andriνti et al., 1998, Μαξνπδηάο, 2000, Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο 2001: 

(α) Ζ πςειή ππθλφηεηα ηνπ ηαηξηθνχ θαη νδνληηαηξηθνχ δπλακηθνχ ε νπνία, φπσο 

δηαπηζηψζακε μεπεξλά θαηά πνιχ ηηο αλαινγίεο ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ ΟΟΑ. Ο 

πςειφο φκσο ηαηξηθφο πιεζσξηζκφο ζηε ρψξα θαη ε απνπζία κέηξσλ ειέγρνπ ηεο 

ηαηξηθήο δεκνγξαθίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεζφδνπο απνδεκίσζεο ησλ πξνκεζεπηψλ 

νδεγεί πηζαλά ζηελ εηζαγσγή πξνθιεηήο δήηεζεο γηα ππεξεζίεο θαη ζηελ αχμεζε ησλ 

δαπαλψλ πγείαο (Niakas, 1996) θαζψο θαη ζηελ εκθάληζε εθηεηακέλσλ πξφζζεησλ 

πιεξσκψλ θαη παξανηθνλνκίαο (Κyriνpνulνs et al., 1998). 

(β) Ζ θάζεηε, κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ε νξηδφληηα, κεηαμχ ησλ εηδηθνηήησλ, 

άληζε θαηαλνκή ησλ γηαηξψλ. Σν απνηέιεζκα είλαη αθελφο ε ηαπηφρξνλε χπαξμε 

ζπιάθσλ ππεξ-πξνζθνξάο θαη ππν-πξνζθνξάο, ε εκθάληζε κνξθψλ αλεξγίαο θαη 

ππναπαζρφιεζεο θαη ε αλεπαξθήο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ 

φπσο επηζεκάλζεθε παξαπάλσ. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία (άλσ ηνπ 70%) εηδηθνηήησλ 

φπσο αλαηζζεζηνιφγνη, αθηηλνιφγνη, κηθξνβηνιφγνη,θαξδηνιφγνη, νξζνπεδηθνί, 

γπλαηθνιφγνη, ςπρίαηξνη θαη λεπξνρεηξνχξγνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αζήλα. 

Αθεηέξνπ εκθαλίδεηαη ε αλνξζνινγηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη ε 

δπζθνιία αιιαγήο πιεχζεο ζηελ πνιηηηθή πγείαο. Γηα παξάδεηγκα,  ν κηθξφο ζρεηηθά 

αξηζκφο ησ γεληθψλ γηαηξψλ ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζηελ πιήξε αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ 

ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. 

 (γ) Οη ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζε λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ θαηαηάζζνπλ ηελ  

Διιάδα ηειεπηαία κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ θαη ε άληζε γεσγξαθηθή θαηαλνκή 

ηνπ. Σν απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία είλαη ε ιεηηνπξγία κέζα ζε απηά ελφο κεγάινπ αξηζκνχ απνθιεηζηηθψλ 

λνζνθφκσλ κε βάζε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη ρσξίο λα δηαζέηνπλ πάληα ην 

θαηάιιειν επίπεδν εθπαίδεπζεο. Δθηφο απφ ηελ έιιεηςε θαη ηελ αληζνθαηαλνκή, 

εκθαλίδεηαη θαη δπζκελήο ζχλζεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ σο πξνο ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο δεδνκέλνπ φηη ζπλππάξρνπλ θαηεγνξίεο κε ηεηξαεηή ή ηξηεηή 

εθπαίδεπζε ζε ΑΔΗ θαη ΣΔΗ, δηεηή θαη κνλνεηή εθπαίδεπζε ζε Μέζεο Σερληθέο 

Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο ή Σερληθά Λχθεηα θαζψο θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ 
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δηαζέηεη κφλν πξαθηηθή εκπεηξία θαη φρη ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε (απνπληδή θαη 

Λεκνλίδνπ, επηκ., 1994, Gitνna et al., 1998).  

(δ) Σν πξφβιεκα ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ζηα επαγγέικαηα πγείαο. Σππηθά, ε  

παξερφκελε ηαηξηθή θαη λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε αθνινπζεί ηα πξφηππα ηεο  

Δπξσπατθήο Έλσζεο σο πξνο ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα θαη ην πεξηερφκελν απηψλ. 

Χζηφζν εκθαλίδνληαη δηαρξνληθέο πνηνηηθέο αδπλακίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλαινγία δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ/θνηηεηψλ, ηε δηαζεζηκφηεηα ελδεδεηγκέλνπ 

εμνπιηζκνχ, ην ρξφλν ηεο θιηληθήο άζθεζεο θαη ηελ επάξθεηα ησλ ρψξσλ 

δηδαζθαιίαο (Αλδξηψηε, 1994). Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα  

έξεπλαο, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα εκθαλίδεηαη αλαπνηειεζκαηηθφ σο πξνο ηελ 

επηινγή ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο εηδίθεπζεο θαη ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ 

επαγγέικαηνο (Φαθηνιάο, 2000). Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην ζχζηεκα ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο εκθαλίδεη 

αδπλακίεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ έιιεηςε εληαίαο πνιηηηθήο, ζρεδηαζκνχ, 

επνπηείαο θαη ζπληνληζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηάξηηζεο ζηα πιαίζηα ελφο 

εληαίνπ ζπζηήκαηνο, ζηελ απνπζία κεραληζκψλ αλίρλεπζεο αλαγθψλ, ηππνπνίεζεο 

ησλ πξνγξακκάησλ θαη πηζηνπνίεζεο ηεο παξερφκελεο θαηάξηηζεο θαζψο θαη ζηελ 

πεξηνξηζκέλε δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ πνπ λα απεπζχλνληαη ζε αλέξγνπο (ΔΓΤ 

θαη ΣΔΗ Αζήλαο, 1998). Σν απνηέιεζκα είλαη λα εκθαλίδεηαη κηα αλνκνηνγέλεηα 

κεηαμχ ηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ απφ ηε κηα κεξηά θαη ινηπψλ εηδηθνηήησλ απφ ηελ 

άιιε. Σν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θπξίσο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ην λνζειεπηηθφ, 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε πνιιαπιά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, ελψ ην δηνηθεηηθφ θαη ην 

ηερλνινγηθφ-παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ απέρνπλ απφ ελέξγεηεο θαηάξηηζεο. ε θάπνην 

βαζκφ, ε δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ νθείιεηαη ζην φηη, γηα ηνπο 

ηειεπηαίνπο, ε επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί θξηηήξην εμέιημεο, θάηη ην 

νπνίν δελ ζπκβαίλεη ζηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο, παξέρνληαο έηζη ζηνπο πξψηνπο θαη 

ζηεξψληαο απφ ηνπο δεχηεξνπο έλα ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

(Πηεξξάθνο θ.ά., 2006). 

(ε) Διιείςεηο ζε επαγγέικαηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επηδίσμε ηνπ  

κεηαξξπζκηζηηθνχ ζηφρνπ. Δδψ εληάζζνληαη θαηεγνξίεο φπσο ηθαλά δηεπζπληηθά 

ζηειέρε κε γλψζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερληθψλ δηνίθεζεο/δηαρείξηζεο, ζηειέρε 

πιεξνθνξηθήο, επηρεηξεζηαθνί εξεπλεηέο, θπζηθνί ηεο ηαηξηθήο, ειεθηξνληθνί 

ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ θ.ιπ. (Πνιχδνο θαη Τθαληφπνπινο, 2000). 
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 Γηα ηελ άξζε ησλ παξαπάλσ δπζρεξεηψλ ζηειέρσζεο πνπ αληηκεησπίδεη ην 

ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο έρεη επηζεκαλζεί ε αλάγθε ζρεδηαζκνχ θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ πγεηνλνκηθνχ δπλακηθνχ θαη ε εθηίκεζε ησλ ηξερνπζψλ θαη 

κειινληηθψλ ζπλζεθψλ πξνζδηνξηζκνχ ηεο δήηεζεο, ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαζψο θαη ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο 

(Αλδξηψηε, 1994, Νηάθαο, 1994, Πνιχδνο θαη Τθαληφπνπινο, 2000). Δπίζεο, κεηαμχ 

άιισλ έρνπλ πξνηαζεί κέηξα φπσο (Νηάθαο, 1994, Γεξβέλεο θαη Πνιχδνο, 1995, 

Μαξνπδηάο, 2000):  

i) ε ζχζηαζε ελφο εζληθνχ ζπκβνπιίνπ ππεχζπλνπ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 

αξηζκνχ, ηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο θαη ηεο θαηαλνκήο ζε εηδηθφηεηεο ηνπ  

ηαηξηθνχ δπλακηθνχ,  

ii) ν πξνζδηνξηζκφο ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ αδεηψλ άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο 

θαη ν θαζνξηζκφο αλψηαηνπ αξηζκνχ γηαηξψλ αλά εηδηθφηεηα γηα θάζε πεξηθέξεηα,  

iii) ν δηαρσξηζκφο απφθηεζεο πηπρίνπ θαη απφθηεζεο άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνχ 

επαγγέικαηνο,  

iλ) ε θαζηέξσζε ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επαλαμηνιφγεζεο φισλ ησλ 

γηαηξψλ,  

λ) ε θαηάξγεζε ηεο επεηεξίδαο θαη ε αληηθαηάζηαζή ηεο κε ηε δηεμαγσγή εμεηάζεσλ 

γηα έλαξμε εηδηθφηεηαο,  

λi) ε θαζηέξσζε νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ θηλήηξσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο,  

λii) ε ππνθαηάζηαζε ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ κε λνζειεπηηθφ θ.ι.π. 

 Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα κέηξα απηά επαλαιακβάλνληαη ζηα δηάθνξα ζρέδηα 

πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο δηακνξθσζεί γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα 

ζηελ Διιάδα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην κεηαξξπζκηζηηθφ ζρέδην «Τγεία γηα ηνλ 

πνιίηε» πνπ παξνπζηάζηεθε απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο ην 2000, ή 

πεξηιακβάλνληαη ζε λνκνζρέδηα ηα νπνία δελ ςεθίζηεθαλ (Κνληηάδεο θαη 

νπιηψηεο, 2005). Ζ πινπνίεζή ηνπο, ινηπφλ, δελ έρεη πξνρσξήζεη κέρξη ζήκεξα. 

πλεπψο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε δηακφξθσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ 

αλάπηπμεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. 
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2.5. Ζ ειεχζεξε κεηαθέλεζε ηνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ 

Δπξσπατθά Έλσζε 

 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πνπ ξπζκίδεη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε βαζίδεηαη ζηελ έθδνζε νδεγηψλ 

αλαγλψξηζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. θνπφο ηνπ πιαηζίνπ απηνχ είλαη ε 

αληηκεηψπηζε ηεο πνηνηηθήο αληζνξξνπίαο ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, έηζη ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε πηζαλφηεηα νη 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ απφθηεζε πξνζφλησλ θαη ηίηισλ ζπνπδψλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

σο θξαγκνί ζηελ θηλεηηθφηεηα (Οηθνλφκνπ, 2004). 

Οη κέρξη ζήκεξα εξεπλεηηθή εκπεηξία δείρλεη φηη δελ έρνπλ ζεκεησζεί 

εθηεηακέλεο δηαζπλνξηαθέο κεηαθηλήζεηο επαγγεικαηηψλ πγείαο ζην εζσηεξηθφ ηεο 

δηεπξπκέλεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Nichνlas, 2002). Έηζη, θαίλεηαη λα θαζίζηαηαη πην 

πηζαλφ ην ζελάξην ηεο δηαηήξεζεο απφ ηα επηκέξνπο θξάηε κέιε ηνπ ειέγρνπ πάλσ 

ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, φπνπ ηπρφλ αληζνξξνπίεο ξπζκίδνληαη 

απφ πεξηνξηζκέλεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο ζηα πιαίζηα δηκεξψλ ή πνιπκεξψλ 

ζπκθσληψλ αληαιιαγήο ή βξαρππξφζεζκσλ δηαθαλνληζκψλ ζε επίπεδν Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (Patνn and Οng, 2002).  

 Πνηα είλαη φκσο ε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα; ηνλ Πίλαθα 2.5.α 

παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο θαη ε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ αιινδαπψλ γηαηξψλ ζηελ 

Διιάδα. Σν πνζνζηφ απηψλ ζην ζχλνιν ησλ γηαηξψλ ηεο ρψξαο είλαη ζρεηηθά ρακειφ 

θαη αλέξρεηαη ζε 3,8% πεξίπνπ. Οη γηαηξνί πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο αλέξρνληαη ζε 373 άηνκα θαη ζπληζηνχλ ην 20,7% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ αιινδαπψλ γηαηξψλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη γηαηξνί κε Γεξκαληθή θαη 

Ηηαιηθή ππεθνφηεηα απνηεινχλ ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία κεηαμχ ησλ ππεθφσλ 

θνηλνηηθψλ ρσξψλ. Δπηπξνζζέησο, ε Κχπξνο απνηειεί ηε ρψξα πξνέιεπζεο 

ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ηαηξηθνχ δπλακηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ Διιάδα. Οη 

πξνεξρφκελνη γηαηξνί απφ επξσπατθά θξάηε εθηφο Έλσζεο απνηεινχλ ην 40% ησλ 

αιινδαπψλ γηαηξψλ θαη ζε κεγάιν βαζκφ πηζαλά λα απνηεινχλ ππεθφνπο ησλ λέσλ 

θξαηψλ ηεο Κνηλφηεηαο. 

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα ζηνηρεία απηά έρνπλ δνζεί ζηνλ Παλειιήλην 

Ηαηξηθφ χιινγν απφ ηνπο επηκέξνπο ηαηξηθνχο ζπιιφγνπο ηεο ρψξαο, γεγνλφο ην 

νπνίν ζεκαίλεη φηη έρνπλ εμαρζεί κε βάζε ηα εγγεγξακκέλα κέιε ηνπο. πλεπψο, 

είλαη πηζαλφ λα ππάξρεη ππνεθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο δεδνκέλνπ φηη: α) 
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δελ έρνπλ κεραλνγξάθεζε φινη νη ηαηξηθνί ζχιινγνη, κε απνηέιεζκα λα αδπλαηνχλ 

λα παξάζρνπλ αμηφπηζηα ζηνηρεία θαη β) έλαο άγλσζηνο αξηζκφο αηφκσλ αζθνχλ 

ηαηξηθή παξάλνκα ρσξίο λα έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ ηνπηθφ ηαηξηθφ ζχιινγν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Παλειιήληνο Ηαηξηθφο χιινγνο, 2003 

   

 Δθηηκψληαο ηα παξαπάλσ δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηξηψλ δεθαεηηψλ φπνπ ε Διιάδα είλαη κέινο ηεο Κνηλφηεηαο δελ παξαηεξήζεθε 

ζεκαληηθή κεηαλάζηεπζε ηαηξηθνχ δπλακηθνχ πξνο ηε ρψξα, ππφ ην πξίζκα ησλ 

δηαπηζηψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε πςεινχ ηαηξηθνχ πιεζσξηζκνχ θαη ηελ 

εκθάληζε αλεξγίαο ζηνλ θιάδν, ηηο ρακειέο απνιαβέο ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο ζηελ 

Διιάδα ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Έλσζεο, ηελ απνπζία γεσγξαθηθήο 

γεηηλίαζεο θαη ηηο δπζθνιίεο εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, κάιινλ δελ ζα 

πξέπεη λα αλακέλνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην κέιινλ.  

 Χζηφζν, έλα ζέκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί είλαη ε βαξχηεηα ησλ 

κεηεγγξαθέλησλ απφ ην εμσηεξηθφ θνηηεηψλ ηαηξηθήο ζηα εγρψξηα παλεπηζηήκηα θαη 

Πέλαθαο 2.5.α.: Αξηζκφο ηαηξψλ (πιελ νδνληηΪηξσλ) 

ζηελ ΔιιΪδα θαη ηαηξψλ ππεθφσλ Ϊιισλ ρσξψλ πνπ 

απαζρνινχληαη ζηελ ΔιιΪδα 

ΠξνΫιεπζε Αξηζκφο Πνζνζηφ (%) 

χλνιν ηαηξψλ ζηελ Διιάδα 

(δεδνκέλα έηνπο 2000) 

47.251 100,00 

Ηαηξνί ππήθννη άιισλ ρσξψλ 

(δεδνκέλα έηνπο 2002) 

1.806 3,82 

Υψξεο Δ.Δ.-15 373 0,79 

      - Απζηξία 9  

      - Βέιγην 12  

      - Γαιιία 18  

      - Γεξκαλία 183  

      - Γαλία 3  

      - Ζλσκέλν Βαζίιεην 20  

      - Ηξιαλδία 0  

      - Ηζπαλία 3  

      - Ηηαιία 110  

      - Λνπμεκβνχξγν 0  

      - Οιιαλδία 7  

      - Πνξηνγαιία 0  

      - νπεδία 6  

      - Φηλιαλδία 2  

Υψξεο Δπξψπεο εθηφο ΔΔ 722 1,53 

Κχπξνο 271 0,57 

Αζία 313 0,66 

Αθξηθή 69 0,15 

Ακεξηθαληθή Ήπεηξν 45 0,10 

Απζηξαιία 13 0,03 
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νη πηπρηνχρνη ηαηξνί απφ ην εμσηεξηθφ. Δηδηθφηεξα, κειέηεο έρνπλ επηζεκάλεη φηη γηα 

κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα νη εθξνέο ησλ πηπρηνχρσλ ηαηξηθήο ησλ παλεπηζηεκίσλ 

ηεο ρψξαο ππεξβαίλνπλ ηηο εηζξνέο ησλ εηζαρζέλησλ ιφγσ ησλ ειιήλσλ θνηηεηψλ νη 

νπνίνη κεηεγγξάθνληαη απφ ηκήκαηα ηαηξηθήο παλεπηζηεκίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη 

θπξίσο ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο. Ζ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ηέηνηα 

ψζηε, γηα παξάδεηγκα, ζην ηαηξηθφ ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο ρξνληέο ν αξηζκφο ησλ κεηεγγξαθέλησλ ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

εηζαθηέσλ, κε απνηέιεζκα ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ λα ππεξδηπιαζηάδεηαη 

(Καιακαηηαλνχ, 1993, Ηαηξηθφο χιινγνο Αζελψλ, 2002).  

 

Πέλαθαο 2.5.β.: ΔγγεγξακκΫλνη ηαηξνέ ζην ΣΑΤ κε πηπρέν 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 1980-1999 

Έηνο χλνιν 

ηαηξψλ (1) 

Πξνέιεπζε πηπρίνπ Πνζνζηφ %  

(2) / (1) ΔιιΪδα Δμσηεξηθφ (2) 

1980 1689 1517 172 10,2 

1981 1483 1225 258 17,4 

1982 1493 1215 278 18,6 

1983 1544 1215 329 21,3 

1984 1459 1072 387 26,5 

1985 1576 1054 522 33,1 

1986 1640 1123 517 31,5 

1987 1662 1211 451 27,1 

1988 1644 1180 464 28,2 

1989 1607 1174 433 26,9 

1990 1642 1228 414 25,2 

1991 1777 1380 397 22,3 

1992 1571 1207 364 23,2 

1993 1736 1447 289 16,6 

1994 1834 1497 337 18,4 

1995 2097 1515 582 27,8 

1996 1771 1321 450 25,4 

1997 1954 1416 538 27,5 

1998 2182 1540 642 29,4 

1999 2092 1395 697 33,3 

Πεγή: Ηαηξηθφο χιινγνο Αζελψλ 2002, Ίδηνη ππνινγηζκνί 

 

ηνλ Πίλαθα 2.5.β θαηαγξάθνληαη νη εγγεγξακκέλνη ζην ΣΑΤ γηαηξνί θαηά 

ηελ πεξίνδν 1980-1999, ζχκθσλα κε ην αλ είλαη πηπρηνχρνη Διιάδαο ή εμσηεξηθνχ. 

Παξαηεξνχκε φηη κεγάιν ηκήκα απηψλ, ην νπνίν θαηά ην δηάζηεκα 1995-1999 

θπκαίλεηαη ζε πνζνζηφ κεηαμχ 25,4% (1996) θαη 33,3% (1999), είλαη πηπρηνχρνη 

εμσηεξηθνχ. Απφ ηνλ Πίλαθα 2.5.γ θαίλεηαη φηη ε Ρνπκαλία θαη ε Βνπιγαξία 

ζπληζηνχλ ηηο δχν ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο απνλνκήο πηπρίσλ ηαηξηθήο εμσηεξηθνχ. 
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Πέλαθαο 2.5.γ.: ΑλαγλσξηζζΫληεο απφ ην ΓΗΚΑΣΑ ηέηινη ζπνπδψλ ηαηξηθάο 

απφ ηξέηεο ρψξεο πιελ Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη Ακεξηθάο 

Υψξα 1995 1996 1997 1998 1999 2000 χλνιν 

Αιβαλία 23 7 13 11 12 13 79 

Βνπιγαξία 57 46 104 113 129 194 643 

Ρνπκαλία 91 121 220 248 247 342 1269 

Οπγγαξία 18 36 101 51 65 76 347 

Γηνπγθνζιαβία 21 21 18 37 33 33 163 

Σνπξθία 2 1 4 2 3 0 12 

Σζερία 6 1 6 2 17 42 74 

Πνισλία 1 4 0 2 2 2 11 

Υψξεο πξψελ 

ΔΓ 

91 77 50 65 52 30 365 

ΤΝΟΛΟ 310 314 516 531 560 732 2963 

Πεγή: Ηαηξηθφο χιινγνο Αζελψλ 2002 

 

 Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ε εγγξαθή ζε ζρνιέο ηαηξηθήο ηεο 

Βνπιγαξίαο, ηεο Ρνπκαλίαο θαη άιισλ ρσξψλ ηεο θεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο θαη ε απφθηεζε πηπρίνπ απφ απηέο ή ε επηδίσμε κεηεγγξαθήο ζε 

αληίζηνηρεο ειιεληθέο ζρνιέο, ζπληζηά γηα ηνπο Έιιελεο ηελ απάληεζε ζηε δπζθνιία 

εηζαγσγήο ηνπο ζηηο εγρψξηεο ηαηξηθέο ζρνιέο. Σν γεγνλφο απηφ, αθελφο δεκηνπξγεί 

ηηο πξνυπνζέζεηο εκθάληζεο ηαηξηθνχ πιεζσξηζκνχ ζηε ρψξα, αθεηέξνπ ζέηεη 

εξσηεκαηηθά ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο ηαηξηθήο εθπαίδεπζεο. ηα πιαίζηα απηά, 

ίζσο ζην κέιινλ παξνπζηαζηεί ν θίλδπλνο εθηελέζηεξεο κεηαλάζηεπζεο ηαηξηθνχ 

δπλακηθνχ πξνο άιια θξάηε ηεο Έλσζεο φπσο ε Βξεηαλία, απνζηεξψληαο ηε ρψξα 

απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Δπηπξνζζέησο, είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη πνηνηηθή 

απαμίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σξίηνλ, σο ζπλέπεηα ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ, ν εζληθφο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ηαηξηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα ίζσο αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ.  

 ζνλ αθνξά ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, έρνπλ ήδε αλαθεξζεί νη ζεκαληηθέο 

ειιείςεηο πνπ εκθαλίδεη ε Διιάδα, ζπλέπεηα ησλ νπνίσλ είλαη ε δξαζηεξηνπνίεζε 

ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία ελφο κεγάινπ αξηζκνχ απνθιεηζηηθψλ λνζνθφκσλ κε βάζε 

ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη ρσξίο λα δηαζέηνπλ πάληα ην θαηάιιειν επίπεδν 

εθπαίδεπζεο (Lanara et al., 1998). Ζ εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

λνζνθνκείσλ απφ ηε κε πξφζιεςε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ αλαζηξέθεηαη απφ 

ηελ θαηαζπαηάιεζε πφξσλ εθ κέξνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ηα νπνία 

θαιχπηνπλ ηε δαπάλε γηα ηελ απαζρφιεζε απνθιεηζηηθψλ. Έρεη επίζεο επηζεκαλζεί 

ε δπζκελήο ζχλζεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ σο πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

δεδνκέλνπ φηη ζπλππάξρνπλ θαηεγνξίεο κε ηεηξαεηή, ηξηεηή, δηεηή, κνλνεηή ή θαη 
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θαζφινπ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε. Δπηπξνζζέησο, ππάξρεη έιιεηςε επίζεκσλ 

ζηνηρείσλ γηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ λνζειεπηψλ/ηξησλ πνπ παξακέλνπλ εθηφο 

ζπζηήκαηνο. Σέινο, κέρξη ην 2004 φηαλ ηδξχζεθε ε Έλσζε Ννζειεπηψλ/ηξηψλ 

Διιάδαο, δελ ππήξρε έλαο εζληθφο λνζειεπηηθφο ζχιινγνο ν νπνίνο λα ξπζκίδεη θαη 

λα ζέηεη θξηηήξηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. 

 Ζ παξαπάλσ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε, ππνδειψλεη ηελ αδπλακία άζθεζεο 

νξζνινγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηεο ρψξαο. Δπηβαξπληηθή ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο είλαη ε απνπζία δεδνκέλσλ 

αλαθνξηθά κε ηνπο αιινδαπνχο πνπ πξνζθέξνπλ λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο ζηελ 

Διιάδα, είηε πξνέξρνληαη απφ θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο είηε απφ ηξίηεο ρψξεο. 

Δηδηθφηεξα, έλαο άγλσζηνο αξηζκφο αηφκσλ, θπξίσο γπλαηθψλ, πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θαη πξνέξρνληαη απφ ηα λέα κέιε ηεο Κνηλφηεηαο ηεο 

θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Δπξψπεο, παξέρεη κέζσ ηδησηηθψλ ζπιιφγσλ ηφζν 

ππεξεζίεο απνθιεηζηηθήο λνζειεχηξηαο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, φζν θαη θαη‟ νίθνλ 

θξνληίδα θαηά βάζε ζε ειηθησκέλα θαη αδχλακα γηα απηνεμππεξέηεζε άηνκα.  

Σν επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ 

απηφ ην δπλακηθφ απνηειεί ζεκείν πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. Θα πξέπεη 

σζηφζν λα επηζεκαλζεί ην εμήο: Γεδνκέλσλ ησλ ζνβαξψλ ειιείςεσλ ζε λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ πνπ παξαηεξνχληαη ζηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο, ε παξνπζία αιινδαπψλ 

λνζειεπηψλ/ηξηψλ ππφ ην πθηζηάκελν θαζεζηψο ησλ απνθιεηζηηθψλ ή ππφ ην 

θαζεζηψο πνπ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί κεηά ην Μάην ηνπ 2004 θαη ζην βαζκφ πνπ 

πηζαλά λα ππάξμεη πεξαηηέξσ εηζξνή λνζειεπηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηα λέα κέιε ηεο 

Κνηλφηεηαο, έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο αθνχ 

ζπκβάιιεη ζηελ θάιπςε ησλ θελψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο 

ησλ λνζνθνκείσλ. Δπηπξνζζέησο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην έκκεζν θνηλσληθφ 

φθεινο πνπ πξνθχπηεη  απφ ην γεγνλφο φηη νη ζπγγελείο ησλ λνζειεπνκέλσλ ή απηψλ 

πνπ ηνπο παξέρεηαη θξνληίδα ζην ζπίηη δελ πθίζηαληαη απψιεηα ρξφλνπ θαη 

εηζνδήκαηνο πξνεξρφκελε απφ ηελ απνπζία ηνπο απφ ηελ εξγαζία θαη ηηο άιιεο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα έπξεπε νη ίδηνη λα πεξηζάιπνπλ ηνπο 

ζπγγελείο ηνπο.   

Διιηπή ζηνηρεία ή ρξεζηκνπνίεζε αζχκβαησλ δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο 

πεγέο ζεκαίλεη φηη δελ είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη κηα αθξηβήο εηθφλα ησλ εθξνψλ θαη 

εηζξνψλ, πφζν κάιινλ νπνηαδήπνηε αμηνιφγεζε ηνπ αληίθηππνπ απηψλ ζηηο 

πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο. ηα πιαίζηα απηά, άκεζε πξνηεξαηφηεηα ηεο πνιηηηθήο 
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αλζξσπίλσλ πφξσλ πξέπεη λα απνηειέζεη ε ελδπλάκσζε ησλ κεραληζκψλ 

παξαθνινχζεζεο ησλ ηάζεσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο εηζξνέο ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

δπλακηθνχ απφ ηελ άπνςε ηνπ αξηζκνχ, ηεο ζχλζεζεο θαη ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο, 

έηζη ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ελζσκάησζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζηε 

δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ ηεο εζληθήο πνιηηηθήο πγείαο Δμίζνπ ζεκαληηθή φκσο 

είλαη ε θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ πνπ έρνπλ ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ 

ηνκέα πγείαο ηεο ρψξαο θαη ζρεηίδνληαη ηφζν κε δνκηθέο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο φζν θαη κε πξνβιήκαηα αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ θπθιψκαηνο απνηίκεζε 

αλαγθψλ - πξνγξακκαηηζκφο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ – εθπαίδεπζε – απαζρφιεζε.  

 

2.6.  Οη επαγγεικαηέεο πγεέαο ζην ρψξν ησλ δεκφζησλ λνζνθνκεέσλ 

 

Δθηφο απφ ηα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην αλζξψπηλν 

πγεηνλνκηθφ δπλακηθφ ζηελ Διιάδα, ε επηζηεκνληθή έξεπλα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη 

αλαδείμεη δχν αθφκα πεδία πξνβιεκαηηζκνχ. Σν πξψην απφ απηά ηα πεδία 

αλαθέξεηαη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο πνπ απνιακβάλεη ην ηαηξηθφ, 

λνζειεπηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ησλ λνζνθνκείσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπ 

θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε απηή, θαζψο θαη ζηελ εμέηαζε ηεο έθηαζεο ζηελ 

νπνία νη ζπλζήθεο εξγαζίαο επηδξνχλ θαη πξνο πνηα θαηεχζπλζε, ζηηο πξνζδνθίεο 

πνπ αλαπηχζζνπλ νη εξγαδφκελνη σο πξνο ηηο εξγαζηαθέο ηνπο πξννπηηθέο. Σν 

δεχηεξν πεδίν ζρεηίδεηαη κε ην ζχλδξνκν ηεο ρξφληαο θφπσζεο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηε 

δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ ζε απηφ.  

Δηδηθφηεξα, νη πξψηεο έξεπλεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ζηελ Διιάδα δηεμήρζεζαλ ζην πξψην κηζφ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990. Απφ ηηο έξεπλεο απηέο πξνέθπςαλ αξθεηά ελδηαθέξνληα 

ζπκπεξάζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, βξέζεθε φηη νη ηαηξνί ησλ λνζνθνκείσλ έρνπλ θαιφ 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο ηνπο 

ζπκκεηέρνληαο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα. Δπηπξνζζέησο, εκθαλίδνπλ πςειφ βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο πξντζηακέλνπο, ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Αληίζεηα, εθθξάδνπλ ρακειή ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζρέζεηο 

ηνπο κε ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη απφ ηηο απνδνρέο ηνπο. Θεσξνχλ φηη ε παξνρή 

θαιχηεξνπ εμνπιηζκνχ θαη δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ζε ζπλδπαζκφ κε θαιχηεξεο 
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απνδνρέο, εθπαίδεπζε θαη έξεπλα ζα κείσλε ην άγρνο θαη ηελ πίεζε πνπ λνηψζνπλ 

θαηά ηελ άζθεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο (Κπξηφπνπινο θ.ά., 1994).   

 Απφ ηελ άιιε, ην λνζειεπηηθφ δπλακηθφ δήισλε ιίγν ηθαλνπνηεκέλν απφ ην 

επίπεδν ζπνπδψλ ηνπ θαη ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ, ελψ ε κεγαιχηεξε 

ηθαλνπνίεζή ηνπ πξνεξρφηαλ απφ ην ζπλαίζζεκα ηεο πξνζσπηθήο πξνζθνξάο ζηνλ 

αζζελή. Τςειφ βαζκφ δπζαξέζθεηαο δήισλε αλαθνξηθά κε ηελ αδηαθνξία ηεο 

πνιηηείαο γηα ηηο λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο θαη ην ρακειφ χςνο ησλ ακνηβψλ. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ κεγάιν πνζνζηφ λα δειψλεη κεηαλησκέλν γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπ επηινγή, ιφγσ κε επαιήζεπζεο ησλ πξνζδνθηψλ (Αλδξηψηε θ.ά., 1994). 

 Σέινο, ε ηθαλνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ  

απφ ηελ άζθεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαηαγξαθφηαλ ζε πνιχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ απφ 

νπδέηεξε έσο πνιχ ρακειή. Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιιαλ ζε απηφ 

ήηαλ ην ρακειφ χςνο ησλ απνδνρψλ ηνπο, ε κε αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, 

θαζψο θαη νη πηεζηηθέο θαη αγρσηηθέο ζπλζήθεο ηεο εξγαζίαο ηνπο (Γεσξγνχζε θ.ά., 

1994).  

 Μεηαγελέζηεξεο έξεπλεο επαιεζεχνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πξψηεο γεληάο 

εξεπλψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ. Οη δπζκελείο πιηθνηερληθέο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο  ιφγσ θαθψλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ειιηπνχο εμνπιηζκνχ θαη ην 

άζρεκν πιαίζην άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ζπληειεί ζην λα βηψλεη ην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ηε καηαίσζε θαη ηελ απνγνήηεπζε. Ο ηξφπνο πνπ αληηκεησπίδεηαη ην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηηο λνζειεπηηθέο 

εγεζίεο ησλ λνζνθνκείσλ νδεγεί ζε ηεηακέλεο ζρέζεηο κε ηνπο πξντζηακέλνπο θαη 

ζπληειεί ζηε δηάςεπζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ επηινγή. 

Έλαο επηπιένλ επηβαξπληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εθδήισζε έληνλεο δπζαξέζθεηαο 

είλαη ην ρακειφ χςνο ησλ απνδνρψλ (Γεκεηξηάδνπ-Παληέθα θ.ά., 2009α θαη 2009β). 

 ε άιιε έξεπλα πνπ αθνξνχζε ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

βξέζεθε φηη ε πιεηνλφηεηα απηνχ  ζεσξεί φηη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ε άλεζε ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν είλαη κέηξηεο έσο θαθέο. Πηζηεχεη φηη νη πξντζηάκελνη θαη ε δηνίθεζε 

δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε, αιιά νχηε θαη γηα 

ηελ επίιπζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ζηξέο. Δίλαη δπζαξεζηεκέλν απφ ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο γηα 

κεηεθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε αιιά θαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο (Νηάηζεο 

θ.ά., 2007). 
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 Αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα επαλαιακβάλνληαη θαη ζε άιιεο έξεπλεο θαη γηα 

άιιεο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ. Οη Πνδνπθίδνπ θ.ά. (2007) δηαπηζηψλνπλ φηη ε 

πιεηνλφηεηα ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ εθθξάδεη επαγγεικαηηθή δπζαξέζθεηα, 

ηελ νπνία απνδίδεη ζηε κε αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη ζηηο άζρεκεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ. Σν ίδην πςειή δπζαξέζθεηα εληνπίδεηαη θαη ζην παξαταηξηθφ 

πξνζσπηθφ θαη απνδίδεηαη θαηά πξψην ιφγν ζηηο ηεηακέλεο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο 

άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη αθνινχζσο ζηε κε επαξθή αλαγλψξηζε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ. 

 Σέινο, έλα αθφκα ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο εξεπλεηηθήο εκπεηξίαο είλαη νη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη αλαθνξηθά κε ηε δηεπαγγεικαηηθή 

ζπλεξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία. Παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη 

γηα απηφ είλαη ε πξνβιεκαηηθή επηθνηλσλία ιφγσ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο, ε έιιεηςε 

πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ε κε απνζαθήληζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ 

πξνζσπηθνχ. Απηή ε θαηάζηαζε νδεγεί ζε ζπγθξνχζεηο νη νπνίεο επηδξνχλ αξλεηηθά 

ζηελ δηεπαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία, κε απφξξνηα ηελ κε ηθαλνπνηεηηθή παξνρή πνηνηηθήο 

θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο θαη ηελ παξεκπφδηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

νξγαληζκψλ πγείαο (Φνπληνχθε θ.ά., 2009). 

Ο δεχηεξνο άμνλαο ηνπ ζχγρξνλνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην 

πγεηνλνκηθφ δπλακηθφ ζρεηίδεηαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, κε ην ζχλδξνκν ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, θπξίσο ηνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

θαη ηηο αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζε απηφ. Σν ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

αλαθέξεηαη ζηελ ςπρνζσκαηηθή θαηαπφλεζε ηνπ εξγαδφκελνπ θαηά ηελ πξνζπάζεηα 

αληηκεηψπηζεο ησλ θαζεκεξηλψλ δπζθνιηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηαο. Ζ θαηαπφλεζε απηή κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεησκέλε 

ηθαλφηεηα γηα εξγαζία, ηελ πεξηνξηζκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ 

θαη ηηο ζπρλέο απνπζίεο απφ ην ρψξν εξγαζίαο. Οη παξάγνληεο πνπ είλαη δπλαηφ λα 

νδεγήζνπλ ζε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε ζρεηίδνληαη κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, 

αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Οη παξάγνληεο 

ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζρεηίδνληαη κε ηελ έληαζε ηεο εξγαζίαο θαη  ην 

ππεξβνιηθά θνξησκέλν επαγγεικαηηθφ πξφγξακκα, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο αζζελείο θαη 

ηνπο ζπγγελείο ηνπο νη νπνίεο πνιιέο θνξέο είλαη ζπγθξνπζηαθέο, ηελ έιιεηςε 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ απφ ηελ απαζρφιεζή ηνπ, ηηο θαθέο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ έιιεηςε ζπλαδειθηθφηεηαο εμαηηίαο ηνπ αληαγσληζκνχ, ην 

επίπεδν ησλ ακνηβψλ θαη ην αίζζεκα αδηθίαο ηνπ ππαιιήινπ σο πξνο ηελ 
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απνδεκίσζε πνπ ιακβάλεη, ηε ζρέζε κε ηνπο πξντζηακέλνπο θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπ 

απφ απηνχο θαη ηηο αμίεο ηνπ εξγαδφκελνπ πνπ κπνξεί λα έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε 

πξαθηηθέο πνπ ππάξρνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο. ζνλ αθνξά ζηνπο αηνκηθνχο 

παξάγνληεο, ε λεαξφηεξε ειηθία, ην γπλαηθείν θχιν θαη ε απνπζία γάκνπ θαίλεηαη λα 

ζπληεινχλ ζηελ εκθάληζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. ε ζρέζε κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ζπζρέηηζε θαίλεηαη λα ππάξρεη κε ηελ 

ελδπλάκσζε, ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ αλζεθηηθφηεηα ζην stress, ηελ αίζζεζε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηελ θαιή ςπρηθή δηάζεζε θαη ην άγρνο (Κνπηειέθνο θαη 

Πνιπθαλδξηψηε, 2007, Παπά θ.ά., 2008, Γηνκήδνπο θ.ά., 2009). 

ε έξεπλα παλειιαδηθήο θιίκαθαο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ηηο 

γεληθφηεξεο ςπρνινγηθέο πηέζεηο πνπ βηψλνπλ νη Έιιελεο ηαηξνί, βξέζεθε φηη νη 

βαζηθφηεξνη παξάγνληεο αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ήηαλ απηνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ ηαηξηθνχ 

επαγγέικαηνο φπσο π.ρ. ε θαζεκεξηλή επαθή κε ηνλ αλζξψπηλν πφλν θαη κε αζζελείο 

ζε ηειηθφ ζηάδην, νη απμεκέλεο επζχλεο γηα ηνπο αζζελείο θιπ, αιιά θαη παξάγνληεο 

πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα φπσο ηα πεξηνξηζκέλα κέζα, ε 

έιιεηςε επηκφξθσζεο θαη ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο θιπ (Antνniνu and 

Antνnνdimitrakis, 2001). 

Δμεηάδνληαο ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, νη Αδαιή θ.α. (2002) δηεξεχλεζαλ 

ην βαζκφ επαγγεικαηηθήο ηνπ εμνπζέλσζεο ζε πέληε δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο 

Αζήλαο θαη βξήθαλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θπκάλζεθε ζε πςειά επίπεδα 

θαη φηη νη εξγαζηαθνί παξάγνληεο ζρεηίδνληαλ κε ηελ εκθάληζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. ε άιιε κειέηε γηα ην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ζε δέθα δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο Αζήλαο θαη ηεο Δπαξρίαο, νη Μπειιάιε 

θ.α. (2007), θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζσκαηηθή θαη ε ςπρηθή πγεία ησλ 

λνζειεπηψλ επεξεάδεηαη απφ ην άγρνο πνπ βηψλνπλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ. πγθεθξηκέλα, δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο ςπρηθήο πγείαο 

κε ηνπο παξάγνληεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, ησλ επαγγεικαηηθψλ 

επηηεπγκάησλ θαη ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο. Δπηπξνζζέησο, ε κεγαιχηεξε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε κεηαθξάδεηαη σο ρεηξφηεξε ζσκαηηθή πγεία.  

ε αλάινγα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγνπλ θαη έξεπλεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζε 

εηδηθέο θαηεγνξίεο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ φπσο ην πξνζσπηθφ ησλ ΜΔΘ ή ην 

πξνζσπηθφ νγθνινγηθψλ ηκεκάησλ. Δηδηθφηεξα, ηα κέιε ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ησλ ΜΔΘ βηψλνπλ ήπηα επίπεδα άγρνπο. Ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ εχξεκα 
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απνηειεί ε έληαζε ησλ ζπκπησκάησλ αγρψδνπο δηάζεζεο, δηαηαξαρψλ χπλνπ, 

ππεξέληαζεο, κπνζθειεηηθψλ θαη γλσζηηθψλ δηαηαξαρψλ. Δπίζεο, ε εκθάληζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπησκάησλ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπλζήθεο ζηειέρσζεο 

πνπ επηθξαηνχλ ζηηο ΜΔΘ (Καξαληθφια θ.ά., 2009). Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

ησλ λνζειεπηψλ θαη ησλ βνεζψλ λνζειεπηψλ πνπ εξγάδνληαη ζε νγθνινγηθά 

ηκήκαηα είλαη πςειή θαη εθθξάδεηαη κε αηζζήκαηα απνπξνζσπνπνίεζεο, κεησκέλσλ 

πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ θαη ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο (Ρνχπα θ.ά., 2008). 

 Σέινο, ζε κηα ζπγθξηηηθή δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο κεηαμχ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ βξέζεθε φηη νη 

λνζειεχηξηεο παξνπζηάδνπλ εληνλφηεξα ζεκεία ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη 

απνπξνζσπνπνίεζεο. Οη λνζειεπηέο/ηξηεο βηψλνπλ ζε εληνλφηεξν βαζκφ ηηο 

δπζάξεζηεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ελψ ε ελππάξρνπζα δηνηθεηηθή θνπιηνχξα 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο επίηεπμε. Σα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά 

θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηελ 

εκθάληζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ήηαλ γηα ηνπο γηαηξνχο ην θχιν, ε 

ειηθία, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε πξνυπεξεζία, ε παξνχζα ζέζε, ε ζχκβαζε 

εξγαζίαο, ην κεληαίν εηζφδεκα, ην ηκήκα εξγαζίαο θαη ε ησξηλή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία, ελψ  γηα ηηο λνζειεχηξηεο ήηαλ ε ειηθία, ε πξνυπεξεζία, ε παξνχζα ζέζε, 

ην εηζφδεκα θαη ην ηκήκα εξγαζίαο (Καξαληάδνπ θ.ά., 2006). 

 

2.7. πκπεξαζκαηηθΫο δηαπηζηψζεηο 

 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ηνκέα πγείαο ζηελ Διιάδα εκθαλίδεη ζνβαξά 

πξνβιήκαηα. Σα πξνβιήκαηα απηά αθνξνχλ πξψηνλ, ζηελ αληζνξξνπία κεηαμχ ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ζε θαηεγνξίεο 

επαγγεικαηηψλ: ν ηαηξηθφο πιεζσξηζκφο ζπλνδεχεηαη απφ ζνβαξέο ειιείςεηο ζε 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Γεχηεξνλ, ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο 

παξαηεξείηαη κηα ππεξαληηπξνζψπεπζε ησλ ηαηξψλ εηδηθνηήησλ θαη ειιείςεηο ζε 

γεληθνχο ηαηξνχο. Σξίηνλ, ππάξρεη άληζε θαηαλνκή κεηαμχ ησλ γεσγξαθηθψλ 

πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, ηφζν ηνπ ηαηξηθνχ φζν θαη ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Σέινο, παξάγνληεο φπσο νη άζρεκεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε έληαζε ησλ 

δηεπαγγεικαηηθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζην ρψξν εξγαζίαο θαη νη ρακειέο 

ακνηβέο ζπκβάιινπλ ζηελ πεξηνξηζκέλε ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ 

εκθάληζε θαηλνκέλσλ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 
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Με βάζε ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο, κηα πνιηηηθή αλάπηπμεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηα 

αθφινπζα δεηήκαηα:  

α) Σνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ πγεηνλνκηθνχ δπλακηθνχ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο 

ηεο ρψξαο ηφζν σο πξνο ηηο απαηηνχκελεο εηδηθφηεηεο φζν θαη σο πξνο ηνλ αξηζκφ 

απηψλ, 

β) Σελ παξνρή θηλήηξσλ νηθνλνκηθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ 

έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, 

γ) Σε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ θηηξηαθψλ 

θαη ηερλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο,  

δ) Σελ αιιαγή ηνπ νξγαλσηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνηχπνπ ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ ζπλζήθεο δηεπαγγεικαηηθήο θαη δηαπξνζσπηθήο 

ζπλεξγαζίαο.     
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

3.1. Δηζαγσγά 

 

ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο κειέηεο γηα ηα δηαξζξσηηθά θαη πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κειέηε κηαο ζεηξάο παξακέηξσλ φπσο επίπεδν ζηειέρσζεο ησλ 

ππεξεζηψλ, επίπεδν ακνηβψλ, χπαξμε ή κε ζπζηήκαηνο θηλήηξσλ, ζπλζήθεο θαη φξνη 

εξγαζίαο, εξγαζηαθέο ζρέζεηο, χπαξμε ή κε θηλήηξσλ γηα επηκφξθσζε θαη 

ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε, εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. 

ηελ πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο ησλ ζέζεσλ ησλ εξγαδφκελσλ ζηα παξαπάλσ 

ζέκαηα, ε παξνχζα πξνθαηαξθηηθή έξεπλα πινπνηήζεθε ζε πέληε βαζηθέο θάζεηο. 

Ζ πξώηε θάζε αθνξά ζηελ πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε θαη πεξηιακβάλεη ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ηειηθψλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο θαη ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

πιεζπζκνχ–ζηφρνπ. 

Ζ δεύηεξε θάζε πεξηιακβάλεη ηελ δφκεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηελ πηινηηθή 

εθαξκνγή ηνπ θαη ηελ αλαζεψξεζε ζεκείσλ-εξσηήζεσλ αηρκήο κε ζηφρν ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, κεηά ηελ 

επεμεξγαζία ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ πηινηηθνχ δείγκαηνο αλαζεσξήζεθαλ ελφηεηεο 

θαη δηακνξθψζεθε ε ηειηθή κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Ζ ηξίηε θάζε πεξηιακβάλεη ηελ νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ ζπιινγήο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, ηελ δηαλνκή θαη ηελ ζπιινγή ηνπο, θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ απφ ηελ αληαπνθξηζηκφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ – 

ζηφρνπ. 

Ζ ηέηαξηε θάζε πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηεο επεμεξγαζίαο θαη ησλ 

αλαιχζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

ζπιιέρζεθαλ. 

Ζ πέκπηε θάζε είλαη ε θάζε ηεο θαηαγξαθήο ησλ απνηειεζκάησλ.  

Αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζηελ απνηχπσζή ηνπο, θαζψο 

επίζεο ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ πηζαλψλ πξνηάζεσλ.  
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3.2.  Καζνξηζκφο  Πιεζπζκνχ-ηφρνπ 

 

Ζ παξνχζα πξνθαηαξθηηθή έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηα λνζνθνκεία ηεο 

Αηηηθήο θαη ζε δχν επαγγεικαηηθέο νκάδεο, ζηελ νκάδα ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ζηελ νκάδα ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Σελ επαγγεικαηηθή νκάδα 

ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απεηέιεζε ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππάγεηαη 

ζηελ  ππεξεζία .  Σελ επαγγεικαηηθή νκάδα ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ απεηέιεζε 

ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο αζζελείο θαη ην 

νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη ζπγθεθξηκέλα, ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

Σκήκαηνο Κίλεζεο Αζζελψλ, ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Γξακκαηείαο 

Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ, ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ινγηζηεξίνπ  θαη ην ηερλνινγηθφ 

πξνζσπηθφ (ηερλνιφγνη-αθηηλνιφγνη, ρεηξηζηέο-εκθαληζηέο, ηερλνιφγνη ηαηξηθψλ 

εξγαζηεξίσλ, παξαζθεπαζηέο). 

Λφγσ έιιεηςεο πιήξνπο θαη επαξθψο ελεκεξσκέλνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ  

πιαηζίνπ - δειαδή  ηνπ ζπλφινπ ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ κνλάδσλ πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηνλ εμεηαδφκελν πιεζπζκφ – θξίζεθε αλαγθαία ε δεκηνπξγία πιαηζίνπ απφ 

δηαζέζηκα επηκέξνπο πιαίζηα. Γηα ηελ απνηχπσζε  ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ πιαηζίνπ, 

κε ζηφρν ηελ απνθπγή κεξνιεπηηθψλ επηινγψλ,  ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπγθεληξσηηθή 

θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΔΤ πνπ θαηαγξάθνληαη 

ζηελ Δπεηεξίδα Τγείαο (1992, 1993) ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ, ηα πγθεληξσηηθά ηνηρεία Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Τ.Τ.Κ.Α. 

(Απνηχπσζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 31 Οθησβξίνπ 2005) θαζψο θαη αλαιπηηθά 

ζηνηρεία ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ ηνπ Γ.Ν.Α. «Ο Δπαγγειηζκφο».   

Με ζηφρν ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ εθηηκήζεσλ, ηνπ πεξηνξηζκνχ 

ησλ ζηαηηζηηθψλ ζθαικάησλ θαη ηελ απνθπγή ζνβαξψλ κεξνιεπηηθψλ επηινγψλ 

θαζνξίζηεθε εηδηθφ δεηγκαηνιεπηηθφ ζρέδην. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνο 

κειέηε πιεζπζκνχ καο νδήγεζε ζηελ εθαξκνγή πνιπζηαδηαθήο δεηγκαηνιεςίαο 

(multi-stage sampling). Σν πξψην ζηάδην ήηαλ θνηλφ θαη γηα ηηο δχν επαγγεικαηηθέο 

νκάδεο θαη αθνξνχζε ζηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ησλ λνζνθνκείσλ πνπ ζα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 
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  Πέλαθαο 3.2.α.:  ΠεξηθεξεηαθΪ  Ννζνθνκεέα Γεηγκαηνιεπηηθνχ Πιαηζένπ 

α/α Ν ν ζ ν θ ν κ ε ί ν 

 1. ΠΓΝ  ΑΘΖΝΑ 

 2. ΠΓΝ   ΝΘ  „ΧΣΖΡΗΑ‟ 

 3.  ΠΓΝ   ΛΑΗΚΟ 

 4.  ΠΓΝ    ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ  ΑΘΖΝΑ 

 5. ΠΓΝ   ΑΘΖΝΑ  „ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ‟ 

 6. ΠΓΝ  ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ 

 7. ΠΓΝ ΠΑΗΓΧΝ  Α. ΚΤΡΗΑΚΟΤ  

 8. ΠΓΝ  ΠΑΗΓΧΝ  ΑΓ.  ΟΦΗΑ 

 9. ΠΓΝ  ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ  ΜΔΣΑΞΑ 

10. ΠΓΝ  ΝΗΚΑΗΑ  ΠΔΗΡΑΗΑ 

11. ΠΓΝ   ΚΑΣ 

12. ΠΓΝ   ΗΜΑΝΟΓΛΔΗΟ 

13.  ΠΓΝ  ΘΡΗΑΗΟ  ΔΛΔΤΗΝΑ 

 

Πέλαθαο 3.2.β.:  ΝνκαξρηαθΪ Ννζνθνκεέα Γεηγκαηνιεπηηθνχ Πιαηζένπ 

α/α Ν ν ζ ν θ ν κ ε ί ν 

 1. ΔΔ ΚΟΡΓΗΑΝΔΛΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ 

 2. ΝΓΝ   „ΔΛΠΗ‟ 

 3.  ΠΟΛΤΚΛΗΝΗΚΖ   ΑΘΖΝΧΝ 

 4.  ΝΓΝ   ΠΑΜΑΚΑΡΗΣΟ 

 5. ΝΓΝ  ΠΑΣΖΗΧΝ 

 6. ΝΓΝ  ΣΕΑΝΔΗΟ 

 7. Γ.Ν. ΔΛΔΝΑ 

 8. ΔΔ ΑΚΛΖΠΗΔΗΟ ΒΟΤΛΑ 

 9. ΝΓΝ ΜΔΛΗΗΧΝ  Α. ΦΛΔΜΗΝΓΚ 

10. ΝΓΝ Ν. ΗΧΝΗΑ ΑΓ. ΟΛΓΑ 

11. ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ ΝΟ. ΑΓ. ΑΒΒΑ 

12. ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΤΓΓΡΟΤ 

 

Σα λνζνθνκεία ηεο Αηηηθήο  ρσξίζηεθαλ ζε πεξηθεξεηαθά θαη λνκαξρηαθά θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε κηα ζεηξά νξγαλσηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ παξακέηξσλ, ε 

εξεπλεηηθή νκάδα δηακφξθσζε ην δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην ζπκπεξηιακβάλνληαο 25 

λνζνθνκεία. Σα πεξηθεξεηαθά λνζνθνκεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
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δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην είλαη 13 θαη θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.2.α, ελψ ηα 

λνκαξρηαθά λνζνθνκεία ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ πιαηζίνπ αλέξρνληαη ζηα 12 θαη 

θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα  3.2.β.   

Σν κέγεζνο ησλ δεηγκάησλ ζηηο δχν ππννκάδεο-ζηξψκαηα απνθαζίζζεθε λα 

αλέιζεη ζην 1/3 πεξίπνπ ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ πιαηζίνπ -παξ‟ φηη 

ζηαηηζηηθά ηα πέληε λνζνθνκεία ήηαλ επαξθέο δείγκα- θαη απηφ δηφηη ε δεχηεξε 

ππννκάδα απαξηίδεηαη απφ ελλέα ππννκάδεο κηθξήο δπλακηθφηεηαο, γεγνλφο πνπ 

νδεγνχζε καζεκαηηθά ζε κεξνιεπηηθή επηινγή θαζψο θαη ζην ζρεκαηηζκφ κε 

αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο. Ζ θαηαλνκή ησλ 9 κνλάδσλ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 

1/3 ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ πιαηζίνπ, ζηα επηκέξνπο ζηξψκαηα-

ππννκάδεο έγηλε αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ ππννκάδσλ–ζηξσκάησλ. Απφ ηελ  

εθαξκνγή ηνπ θιάζκαηνο  δεηγκαηνιεςίαο (ni/N, φπνπ  ni ην κέγεζνο ηεο ππννκάδαο 

θαη N ην κέγεζνο ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ  πιαηζίνπ) έρνπκε ην ηειηθφ δείγκα ησλ 

λνζνθνκείσλ λα απαξηίδεηαη απφ 6 πεξηθεξεηαθά θαη 3 λνκαξρηαθά λνζνθνκεία.  

Σφζν ηα έμη πεξηθεξεηαθά φζν θαη ηα ηξία λνκαξρηαθά επηιέρζεθαλ κε θιήξσζε απφ 

ηηο αληίζηνηρεο νκάδεο ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ πιαηζίνπ, φπσο θαηαγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 3.2.γ. 

Πέλαθαο 3.2.γ.:  Ννζνθνκεέα Γεέγκαηνο  

ΠεξηθεξεηαθΪ 

Ννζνθνκείν Ννζεκάησλ Θψξαθα «ΧΣΖΡΗΑ» 
Ννζνθνκείν «ΛΑΗΚΟ» 
Ννζνθνκείν «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» 
Ννζνθνκείν «ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» 
Ννζνθνκείν Παίδσλ «ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» 
Ννζνθνκείν «ΚΑΣ» 

ΝνκαξρηαθΪ                                          

Ννζνθνκείν «ΔΛΠΗ» 
Ννζνθνκείν «ΣΕΑΝΔΗΟ» 
Ννζνθνκείν Ν. Ησλίαο «ΑΓΗΑ ΟΛΓΑ» 

 

Σν δεχηεξν ζηάδην αθνξνχζε ζηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή νκάδα απνηειείηαη απφ δχν   

ππννκάδεο–ζηξψκαηα. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηελ νκάδα ησλ λνζειεπηψλ/ηξησλ, 

καηψλ θαη επηζθεπηξηψλ πγείαο θαη ε δεχηεξε ζην ινηπφ λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

(βνεζψλ ζαιάκνπ, ηξαπκαηηνθνξέσλ θ.ι.π.). Σν ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξνχλ ζην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, αλέξρεηαη ζηα 350 εξσηεκαηνιφγηα. Ζ θαηαλνκή ησλ 350  

κνλάδσλ έγηλε ρσξηζηά γηα ηα πεξηθεξεηαθά λνζνθνκεία θαη ρσξηζηά γηα ηα 

λνκαξρηαθά, αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ ππννκάδσλ–ζηξσκάησλ. Απφ ηελ  
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εθαξκνγή ηνπ θιάζκαηνο  δεηγκαηνιεςίαο (ni/N, φπνπ ni ην κέγεζνο ηεο ππννκάδαο 

θαη N ην κέγεζνο ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ πιαηζίνπ) έρνπκε ην ηειηθφ δείγκα πνπ 

αθνξά ζην λνζειεπηηθφ  πξνζσπηθφ λα αλέξρεηαη ζηα 351 εξσηεκαηνιφγηα, απφ ηα 

νπνία 117 αλαινγνχλ ζηα λνκαξρηαθά λνζνθνκεία θαη 234 ζηα πεξηθεξεηαθά. Ζ 

αλαιπηηθή θαηαλνκή ησλ κνλάδσλ αλά  ππννκάδα θαη αλά είδνο λνζνθνκείνπ 

απεηθνλίδεηαη ζην Πίλαθα  3.2.δ.  

Πέλαθαο 3.2.δ.:  Καηαλνκά  Γεέγκαηνο  Ννζειεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ 

 ΠεξηθεξεηαθΪ Ννζνθνκεέα 
Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ (ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ)                 34 
Λνηπφ λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ (βνεζψλ ζαιάκνπ, ηξαπκαηηνθνξέσλ θιπ)  5 
χλνιν 39 

 

 ΝνκαξρηαθΪ  Ννζνθνκεέα 
Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ (ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ)                 32 
Λνηπφ λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ (βνεζψλ ζαιάκνπ, ηξαπκαηηνθνξέσλ θιπ)  7 
χλνιν 39 

 

 

Σν ηξίην ζηάδην αθνξνχζε ζηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ηνπ δηνηθεηηθνχ  

πξνζσπηθνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή νκάδα απνηειείηαη απφ ελλέα 

ππννκάδεο–ζηξψκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα εξγαδφκελνπο ζην ηκήκα θίλεζεο αζζελψλ, 

ζηε γξακκαηεία εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ, ζην ινγηζηήξην, ζηελ θνηλσληθή ππεξεζία, ζε 

ηερλνιφγνπο–αθηηλνιφγνπο θαη ρεηξηζηέο–εκθαληζηέο, ζε ηερλνιφγνπο ηαηξηθψλ 

εξγαζηεξίσλ θαη παξαζθεπαζηέο, φπσο θαη ζε κέξνο ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ.  

Δθηφο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ ππννκάδσλ, ζεκαληηθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο νκάδαο 

ήηαλ θαη ην κηθξφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάπνησλ ππννκάδσλ. Γηα ηελ απνθπγή  

κεξνιεπηηθήο επηινγήο θαη δεκηνπξγίαο κε αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο, έγηλε 

πξψηα ε θαηαλνκή κεηαμχ ησλ ππννκάδσλ θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαμχ ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ θαη λνκαξρηαθψλ λνζνθνκείσλ. Σφζν ε πξψηε φζν θαη ε δεχηεξε 

θαηαλνκή έγηλε ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ πιαηζίνπ 

πνπ αθνξνχλ ζην δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη κε ηα πξφηππα πνπ έρνπλ αλαθεξζεί 

ζηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο. Σν ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 

αλέξρεηαη ζηα 366 εξσηεκαηνιφγηα, απφ ηα νπνία 282 εξσηεκαηνιφγηα αλαινγνχλ 

ζηα πεξηθεξεηαθά λνζνθνκεία θαη 84 ζηα λνκαξρηαθά. Ζ αλαιπηηθή θαηαλνκή ησλ 

κνλάδσλ αλά  ππννκάδα θαη αλά είδνο λνζνθνκείνπ, απεηθνλίδεηαη ζην Πίλαθα 3.2.ε. 
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Πέλαθαο 3.2.ε.:  Καηαλνκά  Γεέγκαηνο  Γηνηθεηηθνχ  Πξνζσπηθνχ 

ΠεξηθεξεηαθΪ Ννζνθνκεέα 
Σκήκα Κίλεζεο αζζελψλ                   7 
Γξακκαηεία Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ           2 
Λνγηζηήξην                                         2 
Κνηλσληθή Τπεξεζία                         2 
Σερλνιφγνη Αθηηλνιφγνη                   5 
Υεηξηζηέο Δκθαληζηέο                       5 
Σερλνιφγνη Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ  11 
Παξαζθεπαζηέο                                  8 
Σερληθφ Πξνζσπηθφ (επηιεγκέλν)      5 
χλνιν 47 
ΝνκαξρηαθΪ  Ννζνθνκεέα 
Σκήκα Κίλεζεο αζζελψλ                   3 
Γξακκαηεία Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ           1 
Λνγηζηήξην                                         1 
Κνηλσληθή Τπεξεζία                         2 
Σερλνιφγνη Αθηηλνιφγνη                    3 
Υεηξηζηέο Δκθαληζηέο                       3 
Σερλνιφγνη Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ    6 
Παξαζθεπαζηέο                                  6 
Σερληθφ Πξνζσπηθφ (επηιεγκέλν)      3 
χλνιν 28 

 

 

3.3. ΑλΪπηπμε Δξσηεκαηνινγένπ 

 

Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο αλάπηπμεο θαη δφκεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ,  θαη κε 

γλψκνλα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο, απεηέιεζε ν πξνζδηνξηζκφο εηδηθψλ 

θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη απνηχπσζεο ησλ ζπλζεθψλ. Σα εηδηθά θξηηήξηα 

πξνζδηνξίζηεθαλ, απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα, κεηά απφ ζπλερείο ζπδεηήζεηο – 

αλαιχζεηο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ησλ ππφ κειέηε επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αληίζηνηρε επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία. Σα εηδηθά 

θξηηήξηα πνπ θαζνξίζηεθαλ είλαη (Πίλαθαο 3.3.α): 

Πέλαθαο  3.3.α: ΔηδηθΪ θξηηάξηα αμηνιφγεζεο θαη απνηχπσζεο ησλ ζπλζεθψλ  

• ΤΝΘΗΚΔ ΔΡΓΑΙΑ 

• ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ –ΦΟΡΣΟ ΔΡΓΑΙΑ 

• ΔΧΣΔΡΙΚΔ ΥΔΔΙ / ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΙ 

• ΔΧΣΔΡΙΚΔ ΥΔΔΙ/ ΤΝΑΓΔΛΦΟΙ 

• ΔΙΚΟΝΑ- ΑΠΟΦΗ  ΓΙΑ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

• ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΗ 

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΑΠΟΛΑΒΔ 

• ΤΝΟΛΙΚΗ  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ  

 

Αλαιχνληαο ζε βάζνο ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο θάζε θξηηεξίνπ 

πξνζδηνξίζηεθε γηα θάζε εηδηθφ θξηηήξην κία ζεηξά ππνθξηηεξίσλ, εθηφο απφ εθείλν 
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ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο. Ζ αλίρλεπζε ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο, εθηφο απφ ηε 

βαζηθή εξψηεζε πνπ ηέζεθε, βαζίζζεθε ζηελ αλάιπζε ηεο απνηχπσζεο ηεο 

ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο ζηα ππφινηπα επηά επηκέξνπο θξηηήξηα. Σα ππνθξηηήξηα αλά 

εηδηθφ θξηηήξην, έρνπλ σο εμήο: 

1. πλζήθεο εξγαζίαο: Σν θξηηήξην αλαθέξεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ  

πεξηβάιινληνο εξγαζίαο (θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφο, γξαθεία 

θ.ά.), ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηα κέζα–εμνπιηζκφ πνπ παξέρεη ε ππεξεζία 

θαη ζηηο ζπλζήθεο αζθάιεηαο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. 

2. Πεξηερόκελν θαη θόξηνο εξγαζίαο: Αλαθέξεηαη ζηνλ φγθν ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ζηα πιαίζηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπο, ζηελ επίζεκε θαηαγξαθή ηνπ ξφινπ θαη ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο θαη ζην βαζκφ απηνλνκίαο πνπ παξέρεηαη πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο.  

Δπίζεο, ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην αλαθέξεηαη ζηελ έγθαηξε ελεκέξσζε -

επηζηεκνληθή θαη δηνηθεηηθή- γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα θαζήθνληά ηνπο, 

θαζψο θαη ζηνπο ξπζκνχο εληαηηθνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο.  

3. Δζσηεξηθέο ζρέζεηο/Πξντζηάκελνη: Ζ ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξνο αθνξά ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντζηακέλσλ, ζε ζρέζε κε ην πφζν απνηειεζκαηηθά 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξνζφληα ησλ εξγαδφκελσλ, ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε 

πνπ παξέρεηαη απφ ηελ ππεξεζία ηνπο, ηελ επηβξάβεπζε γηα ην έξγν ηνπο, ηε 

δπλαηφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη ηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ηεο δηνίθεζεο πξνο ηνπο πθηζηάκελνπο. 

4. Δζσηεξηθέο ζρέζεηο/πλάδειθνη: Σν ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην αθνξά ζηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηφζν ζην ηκήκα φζν θαη ζην ζχλνιν ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

5. Δηθόλα–άπνςε γηα ην επάγγεικα: Ζ παξάκεηξνο ζρεηίδεηαη κε ηελ αλίρλεπζε 

ηεο αίζζεζεο ηθαλνπνίεζεο πνπ εηζπξάηηνπλ νη εξγαδφκελνη απφ ην 

επάγγεικα πνπ αζθνχλ θαη ηεο εθηίκεζεο πνπ εθθξάδνπλ ή φρη νη αζζελείο 

θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, γηα ην επίπεδν θξνληίδαο πνπ ηνπο 

παξέρνληαη. 

6. Πξννπηηθέο Δμέιημεο: Ζ δηάζηαζε εζηηάδεηαη ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ 

αμηνθξαηίαο, ζηε δίθαηε αμηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ ηνπο, φπσο θαη ζηηο 

επθαηξίεο γηα επηκφξθσζε θαη εμέιημε. 
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7. Πξννπηηθέο Δμέιημεο: Σν ηειεπηαίν θξηηήξηα αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ εξγαδφκελσλ απφ ην χςνο ησλ απνδνρψλ, ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία πνπ 

πξνζθέξνπλ, ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ αζθάιεηα πγείαο θαη ζηε 

ζπληαμηνδνηηθή θάιπςε. 

ηα πιαίζηα ηεο πξνέξεπλαο ζπκπιεξψζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα κε πξνζσπηθή 

ζπλέληεπμε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνέξεπλαο θαη πξηλ ηελ δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ 

ζρεδίνπ, ειέγρζεθαλ ε πιεξφηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηφζν ησλ εηδηθψλ θξηηεξίσλ 

φζν θαη ησλ ππφινηπσλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Δπίζεο έγηλαλ 

αλαδηαηππψζεηο νξηζκέλσλ εξσηεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ εξκελεία ηνπο θαη λα εμαζθαιηζζεί ε δπλαηφηεηα 

απνηειεζκαηηθψλ ζπγθξίζεσλ ησλ δεδνκέλσλ. 

Ζ ηειηθή κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη απφ ελλέα επηκέξνπο ελφηεηεο 

θαη παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Α. Ζ πξψηε ελφηεηα αθνξνχζε ζηα 

γεληθά ζηνηρεία ησλ εξγαδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα, πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθά 

κε ηελ δεκνγξαθηθή, θνηλσληθή, επαγγεικαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή πξνζσπνηππία ησλ 

εξγαδφκελσλ, φπσο: 

*  λνζνθνκείν 

*  εηδηθφηεηα 

*  θχιν 

*  ειηθία 

*  επίπεδν ζπνπδψλ 

*  ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζην λνζνθνκείν 

*  πξνυπεξεζία πξηλ ην δηνξηζκφ ζην λνζνθνκείν 

*  πξνυπεξεζία ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν 

*  ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα. 

Οη ππφινηπεο ελφηεηεο αθνξνχλ ζηα εηδηθά θξηηήξηα, φπσο αλαιπηηθά έρνπλ  

πξναλαθεξζεί. Μεηά ηελ ηξίηε  ελφηεηα, ηέζεθαλ δχν αλνηθηέο εξσηήζεηο κε ζηφρν 

ηελ θαηαγξαθή θαζεκεξηλψλ εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζεσξνχληαη απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο σο πεξηηηέο, θαζψο επίζεο θαη θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο 

ζα κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα.κε πεξηζζφηεξε νξγάλσζε θαη 

πιεξνθφξεζε Δπίζεο, ζην ηέινο ησλ ελνηήησλ ηέζεθαλ δχν αθφκε αλνηθηέο 

εξσηήζεηο, κε ζηφρν ηελ θαηαγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θαηά ηε γλψκε ηνπο 

πξνβιεκάησλ ζην ρψξν εξγαζίαο, θαζψο επίζεο θαη ηελ επηζήκαλζε πηζαλψλ ιχζεσλ 

γηα ηα πξνβιήκαηα ζηα νπνία είραλ αλαθεξζεί. 
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3.4. Γηαθέλεζε Δξσηεκαηνινγέσλ 

 

Μεηά απφ εηδηθέο ζπλαληήζεηο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο, νξγαλψζεθε δίθηπν 

δηαλνκήο θαη  ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ην νπνίν ήηαλ εληαίν θαη γηα ηηο δχν 

επαγγεικαηηθέο  νκάδεο. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ζε θιεηζηφ θάθειν, 

θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 24 Ννεκβξίνπ 2009 κέρξη θαη 29 Ηαλνπαξίνπ 2010. 

ηελ επαγγεικαηηθή νκάδα ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ δηαλεκήζεθαλ 359 

εξσηεκαηνιφγηα, ελψ ζηελ επαγγεικαηηθή νκάδα ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ 366.  

Απφ ηελ πξψηε νκάδα, επεζηξάθεζαλ ζπκπιεξσκέλα  263 εξσηεκαηνιφγηα θαη απφ 

ηε δεχηεξε 257.  ηελ πξψηε νκάδα ν βαζκφο αληαπνθξηζηκφηεηαο ήηαλ 75.0%, ελψ  

ζηε δεχηεξε νκάδα ήηαλ 70.0%. 

ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ νξηζκέλεο πξαθηηθέο δπζθνιίεο 

πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα δηαλνκήο,αιιά θαη ζπιινγήο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Σα θπξηφηεξα απφ απηά ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

1. Έλα ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ εξγαδφκελσλ αξλνχληαλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

ζρεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ ζεσξψληαο ηελ αλέθηθηε εθ ησλ πξνηέξσλ, 

επηθαινχκελν θπξίσο έιιεηςε ρξφλνπ ιφγσ κεγάινπ θφξηνπ εξγαζίαο.  Ζ 

ζπγθεθξηκέλε δπζθνιία αθνξνχζε θπξίσο ζηελ νκάδα ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. 

2. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ακθηζβεηήζεθε ε αμία ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ,  δεδνκέλεο ηεο πεπνίζεζεο φηη ηίπνηα δελ επξφθεηην λα 

αιιάμεη απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο ή ηεο δηνίθεζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ηνπο. 

3. ε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ακθηζβεηήζεθε ε αλσλπκία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ζεσξψληαο πσο ηα ζηνηρεία πνπ θαινχληαλ λα ζπκπιεξψζνπλ (δεκνγξαθηθά, 

επαγγεικαηηθά, επηζηεκνληθά θ.ά) ήηαλ πνιχ πξνζσπηθά, ζε ζεκείν πνπ αθφκε 

θαη ζηελ πεξίπησζε κε ζπκπιήξσζεο ηνπ νλφκαηφο ηνπο ζα ήηαλ εχθνια 

«αλαγλσξίζηκνη». 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε αληαπφθξηζε ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθή. Σν  

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξγαδφκελσλ -ηφζν απφ ηελ νκάδα ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ φζν απφ ηελ νκάδα ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ-  έδεημε ελδηαθέξνλ γηα 

ην ζέκα θαη ηελ ηαπηφηεηα ηεο έξεπλαο, θαηαλνψληαο φηη ζπκβάιινπλ ζηε δηαδηθαζία 
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κειέηεο θαη εμεχξεζεο ιχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο 

πξνβιεκάησλ. 

 

3.5. ΑλΪιπζε Δξσηεκαηνινγέσλ 

 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ, θσδηθνπνηήζεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ κε 

ηελ βνήζεηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη κεηά απφ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία φισλ 

ησλ κεηαβιεηψλ, πξνζδηνξίζζεθαλ γηα θάζε κεηαβιεηή–εξψηεζε νη ζηαηηζηηθέο 

ηηκέο θαη ηα πνζνζηά αλά θιίκαθα απαληήζεσλ. 

Ζ κέηξεζε ησλ εηδηθψλ θξηηεξίσλ ζηεξίρζεθε ζε θιίκαθα πέληε πηζαλψλ 

απαληήζεσλ. Γηα ηα εηδηθά θξηηήξηα: «ζπλζήθεο εξγαζίαο», «πξννπηηθέο εμέιημεο», 

«νηθνλνκηθέο απνιαβέο» θαη «ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε», νη πέληε πηζαλέο απαληήζεηο 

ήηαλ: 1=πνιχ δπζαξεζηεκέλνο, 2=κέηξηα δπζαξεζηεκέλνο 3=νπδέηεξνο, 4=κέηξηα 

ηθαλνπνηεκέλνο, 5= πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο. Γηα ηα εηδηθά θξηηήξηα: «πεξηερφκελν θαη 

«θφξηνο εξγαζίαο», «εζσηεξηθέο ζρέζεηο-πξντζηάκελνη», «εζσηεξηθέο ζρέζεηο-

ζπλάδειθνη», «εηθφλα-άπνςε γηα ην επάγγεικα», νη πέληε πηζαλέο απαληήζεηο ήηαλ: 

1=δηαθσλψ απφιπηα, 2=δηαθσλψ, 3=νχηε ζπκθσλψ, νχηε δηαθσλψ, 4=ζπκθσλψ, 5= 

ζπκθσλψ απφιπηα. 

 Σφζν γηα ηε κέζε ηθαλνπνίεζε απφ ην επάγγεικα φζα θαη γηα ην ζχλνιν ησλ 

εηδηθψλ θξηηεξίσλ, έγηλε πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο κε ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά: «λνζνθνκείν», «δεκνγξαθηθή», «επαγγεικαηηθή» θαη 

«εθπαηδεπηηθή πξνζσπνηππία». Γηα ην ζθνπφ απηφ, επαλαθσδηθνπνηήζεθαλ νη 

κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνυπεξεζία. Οη ζπγθξίζεηο είραλ σο ζηφρν ηελ 

δηαπίζησζε δηαθνξνπνηήζεσλ ζηελ κέζε ηθαλνπνίεζε κεηαμχ ησλ ππννκάδσλ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Γηα ηηο παξακέηξνπο: «θχιν» θαη «είδνο 

λνζνθνκείνπ» (πεξηθεξεηαθφ, λνκαξρηαθφ) ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή t-test.  Γηα ηηο 

παξακέηξνπο: «ειηθία», «επίπεδν ζπνπδψλ», «ζέζε ζηελ ππεξεζία» θαη 

«πξνυπεξεζία»  ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή νneway analysis νf λariance.   

Γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπλνιηθή 

ηθαλνπνίεζε απφ ην  επάγγεικα, ηφζν ηνπ λνζειεπηηθνχ φζν ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη 

παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ, εθαξκφζζεθε ε ηερληθή regressiνn analysis (methνd 

stepwise). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απνηππψλνληαη ζε δχν επηκέξνπο ελφηεηεο. Ζ 

πξψηε αθνξά ζηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ελψ ε δεχηεξε αθνξά ζηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 

4.1.  ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, αλαθέξνληαη 

ζηελ αλάιπζε ηεο πξνζσπνηππίαο  - δεκνγξαθηθήο, επαγγεικαηηθήο, εθπαηδεπηηθήο – 

ζηελ αλάιπζε ησλ εηδηθψλ θξηηεξίσλ θαη ζηελ αλάιπζε ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο 

απφ ην επάγγεικα.  Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηελ αλάιπζε ήηαλ 263 θαη ν βαζκφο αληαπνθξηζηκφηεηαο 75.0%. Ο βαζκφο 

αληαπνθξηζηκφηεηαο ζηα πεξηθεξεηαθά λνζνθνκεία ήηαλ 76.07%, ελψ ζηα 

λνκαξρηαθά 72.65%. Αίηηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πζηέξεζε απφ ηνλ αξρηθφ ζηφρν, 

θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο. 

 

4.1.1.  Ζ πξνζσπνηππέα ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

 

Βαζηθά ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο πξνζσπνηππίαο ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ ηφζν ηηο απφςεηο θαη ηηο  ζέζεηο 

γηα ην επάγγεικα φζν θαη ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο.  Γηα ην ιφγν απηφ θξίζεθε ζθφπηκε ε θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ   

ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (θχιν, ειηθία, ζπνπδέο, επηζηεκνληθή 

δξαζηεξηφηεηα, εξγαζηαθή ζέζε, θ.ά).  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο παξαηεξνχκε φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (83.6%) είλαη γπλαίθεο θαη ην 16.4% άλδξεο (Πίλαθαο 4.1.1α).  

Σν δείγκα, αλαθνξηθά κε ην θχιν είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, αθνχ ζχκθσλα κε ηα δεκνζηεπκέλα ζπγθεληξσηηθά  ζηνηρεία  

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (απνηχπσζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ 31/10/2005) ην 16.7% ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη άλδξεο θαη ην 

83.3%  γπλαίθεο. ζνλ αθνξά ζηελ ειηθία, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (45.5%), δει. 
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ζρεδφλ έλαο ζηνπο δχν, είλαη ειηθίαο 36-45 εηψλ. Σν απνηέιεζκα απηφ, έξρεηαη ζε 

ζπκθσλία κε αληίζηνηρν πξναλαθεξζείζαο έξεπλαο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη σο κέζε 

ειηθία ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ρψξαο, ην 40
ν
 έηνο. Παξάιιεια ζα πξέπεη 

λα επηζεκάλνπκε φηη ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 25 εηψλ αλαινγεί ην 1.5% θαη 

ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 56, ην 0.8%. Γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηνλ ρακειφ 

βαζκφ αλαλέσζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο. 

Πέλαθαο 4.1.1α.: Γεκνγξαθηθά Πξνζσπνηππέα ηνπ Ννζειεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ 

 

ΦΤΛΟ                                                                    Ν                         % 

 

Άλδξεο                                                                    43                       16.4 

Γπλαίθεο                                                                219                       83.6 

 

ΖΛΗΚΗΑ      

 

18-25                                                                        4                          1.5 

26-35                                                                       63                       23.9 

36-45                                                                     120                       45.5 
46-55                                                                       70                       26.5 

56-65                                                                         2                         0.8 

 

ζνλ αθνξά ζηελ εθπαηδεπηηθή πξνζσπνηππία ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ πνπ έιαβε κέξνο ζηελ έξεπλα, ην 55.3% είλαη απφθνηηνο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ελψ ην 24.0%  είλαη απφθνηηνο ιπθείνπ (Πίλαθαο 4.1.1β). Θα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη πνζνζηφ 5.3%, δειαδή έλαο ζηνπο είθνζη, δηαζέηεη κεηαπηπρηαθφ 

ηίηιν ζπλαθή πξνο ην αληηθείκελφ ηνπ, ελψ πνζνζηφ 9.2%, δειψλεη φηη δηαζέηεη 

κεηαπηπρηαθφ ηίηιν κε ζπλαθή πξνο ην αληηθείκελφ ηνπ. 

Απφ ηε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε  ηελ ζπκκεηνρή θαηά ηνλ ηειεπηαίν 

ρξφλν ζε δξαζηεξηφηεηεο εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα-ζπκπφζηα, εκεξίδεο, πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

ακεηβφκελα θαη κε ακεηβφκελα έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη νη πεξηζζφηεξεο ψξεο 

αθνξνχλ ζηελ παξαθνινχζεζε ακεηβφκελσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη θαηά 

δεχηεξν ιφγν ζηελ παξαθνινχζεζε ζπλεδξίσλ-ζπκπνζίσλ, σο εμήο (Πίλαθαο  

4.1.1β): 
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Πέλαθαο 4.1.1γ.: Δπαγγεικαηηθά Πξνζσπνηππέα ηνπ Ννζειεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ 

 Ν  %  

ΘΔΖ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ    

• Γηεπζπληήο/ηξηα  3  1,2  

• Τπνδηεπζπληήο/ηξηα  9  3,5  

• Σκεκαηάξρεο  27  10,6  

• Τπεχζπλνο γξαθείνπ  29  11,4  

• Απιφο ππάιιεινο  187  73,3  

 255  100,0  

ΠΡΟΩΠΖΡΔΗΑ ΠΡΗΝ ΣΟ ΓΗΟΡΗΜΟ  

mean  SD  min  max  N  

4,17  3,71  1  18  107  

ΠΡΟΩΠΖΡΔΗΑ ΣΟ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ  

mean  SD  min  max  N  

15,87 8,75 1  33 245 

Πέλαθαο 4.1.1β.: Δθπαηδεπηηθά Πξνζσπνηππέα ηνπ Ννζειεπηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΧΝ Ν % 

Απφθνηηνο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο  16  6,1  

Απνιπηήξην ιπθείνπ  63  24,0  

Πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  145  55,3  

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπλαθήο  14  5,3  

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο κε ζπλαθήο  24  9,2  

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ  ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ    

 mean  SD  min  max  N  

εκηλάξηα  96,74  262,27  2  1800  84  

πλέδξηα-πκπφζηα  101,15  352,83  1  3000  78  

Ζκεξίδεο  46,70  131,10  1  1000  73  

Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

ακεηβφκελα  
199,75  420,63  1  2000  73  

Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

κε ακεηβφκελα  

96,59  224,81  1  1080  22  
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α)   Σν 32.0% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα δειψλεη φηη έρεη παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξηα θαηά κέζν φξν 96.74 σξψλ.  

β)   Σν  30.0% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα δειψλεη φηη έρεη παξαθνινπζήζεη 

ζπλέδξηα – ζπκπόζηα  θαηά κέζν φξν 101.15 σξψλ.  

γ)   Σν  28.0% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα δειψλεη φηη έρεη παξαθνινπζήζεη 

εκεξίδεο  θαηά κέζν φξν 46.70 σξψλ.  

δ)   Σν  28.0% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα δειψλεη φηη έρεη παξαθνινπζήζεη 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ακεηβόκελα   θαηά κέζν φξν 199.75 σξψλ.  

δ)   Σν  8.0% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα δειψλεη φηη έρεη παξαθνινπζήζεη 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο κε ακεηβόκελα   θαηά κέζν φξν 96.59 σξψλ.  

Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ έιαβε κέξνο ζηελ παξνχζα έξεπλα εκθαλίδεη 

ζεκαληηθή  επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Ζ κέζε πξνυπεξεζία ζην λνζνθνκείν πνπ 

εξγάδεηαη είλαη 15.87 (SD=8.75) έηε κε κηθξφηεξε παξαηεξνχκελε πξνυπεξεζία ην 

έλα έηνο θαη κεγαιχηεξε ηα 33 έηε. Δπηπξφζζεηα, ην 41.0% δειψλεη φηη είρε 

πξνυπεξεζία πξηλ ηνλ δηνξηζκφ  ηνπ.  πγθεθξηκέλα, ε κέζε πξνυπεξεζία πξηλ ηνλ 

δηνξηζκφ αλέξρεηαη ζηα 4.17 (SD=3.71) έηε, κε κηθξφηεξε παξαηεξνχκελε 

πξνυπεξεζία ην έλα έηνο θαη κεγαιχηεξε ηα 18 έηε (Πίλαθαο 4.1.1γ). 

Αλαθνξηθά κε ηε ζέζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ζηελ δηνηθεηηθή 

ηεξαξρία ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 73.3% είλαη απινί ππάιιεινη, ην 11.4%  ππεχζπλνη 

γξαθείνπ, ην 10.6% ηκεκαηάξρεο, ην 3.5% ππνδηεπζπληέο/ηξηεο θαη ην 1.2% 

δηεπζπληέο/ηξηεο (Πίλαθαο  4.1.1γ  ). 

 

4.1.2 ΑλΪιπζε εηδηθψλ θξηηεξέσλ 

 

Ζ κέηξεζε ησλ εηδηθψλ θξηηεξίσλ ζηεξίρζεθε ζε θιίκαθα πέληε πηζαλψλ 

απαληήζεσλ. Γηα ηα εηδηθά θξηηήξηα: «ζπλζήθεο εξγαζίαο», «πξννπηηθέο εμέιημεο», 

«νηθνλνκηθέο απνιαβέο» θαη «ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε», νη πέληε πηζαλέο απαληήζεηο 

ήηαλ: 1=πνιχ δπζαξεζηεκέλνο, 2=κέηξηα δπζαξεζηεκέλνο, 3=νπδέηεξνο, 4=κέηξηα 

ηθαλνπνηεκέλνο, 5=πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο. Γηα ηα εηδηθά θξηηήξηα: «πεξηερφκελν θαη 

θφξηνο εξγαζίαο», «εζσηεξηθέο ζρέζεηο-πξντζηάκελνη», «εζσηεξηθέο ζρέζεηο-

ζπλάδειθνη», «εηθφλα-άπνςε γηα ην επάγγεικα», νη πέληε πηζαλέο απαληήζεηο ήηαλ: 

1=δηαθσλψ απφιπηα, 2=δηαθσλψ, 3=νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, 4=ζπκθσλψ, 

5=ζπκθσλψ απφιπηα. 
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Πέλαθαο 4.1.2:  Δηδηθφ βΪξνο θξηηεξέσλ 

• πλζήθεο εξγαζίαο     2,5 

• Πεξηερόκελν θαη θόξηνο εξγαζίαο  2,4 

• Δζσηεξηθέο ζρέζεηο/  πξντζηάκελνη  2,5  

• Δζσηεξηθέο ζρέζεηο/ζπλάδειθνη   3,9 

• Δηθόλα –Άπνςε γηα επάγγεικα   2,8 

• Πξννπηηθέο εμέιημεο    2,3 

• Οηθνλνκηθέο απνιαβέο    1,9 

             πλνιηθή ηθαλνπνίεζε    2,5  

 

Γηα ην ζχλνιν ησλ εηδηθψλ θξηηεξίσλ, ππνινγίζζεθαλ νη βαζηθέο ζηαηηζηηθέο 

ηηκέο θαη ηα πνζνζηά, αλά θιίκαθα απαληήζεσλ. Απφ ηε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ, 

γίλεηαη εκθαλέο, φηη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ δειψλεη ηθαλνπνηεκέλν κφλν γηα ην 

θξηηήξην «εζσηεξηθέο ζρέζεηο-ζπλάδειθνη» (mean=3.9), ελψ νπδέηεξε είλαη ε ζέζε 

ηνπ γηα ην θξηηήξην «εηθφλα-άπνςε γηα ην επάγγεικα» (mean=2.8). Γηα ηα ππφινηπα 

εηδηθά θξηηήξηα, νη εξγαδφκελνη δειψλνπλ δπζαξεζηεκέλνη, κε κηθξφηεξε 

παξαηεξνχκελε ηηκή  -πνπ δειψλεη κεγαιχηεξν βαζκφ δπζαξέζθεηαο- ζην θξηηήξην 

ησλ «νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ» (mean=1.9) (Πίλαθαο 4.1.2). 

Απφ ηελ αλαιπηηθή κειέηε ηνπ εηδηθνχ θξηηεξίνπ «ζπλζήθεο εξγαζίαο», 

έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ε ηηκή ηεο κέζεο ηθαλνπνίεζεο είλαη 2.45 (sd=2.13) 

δειαδή κέηξηα δπζαξεζηεκέλνο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (37.4%), δει. πεξίπνπ έλαο 

ζηνπο ηξείο, δειψλεη κέηξηα δπζαξεζηεκέλνο θαη ην 73.0% δειψλεη απφ πνιχ 

δπζαξεζηεκέλνο κέρξη νπδέηεξνο. Μφλν έλα πνζνζηφ 0.9%, δει. πεξίπνπ έλαο ζηνπο 

εθαηφ δειψλεη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο (Γηάγξακκα  4.1.2α). 

ΓηΪγξακκα  4.1.2α.:  πλνιηθά ηθαλνπνέεζε απφ πλζάθεο Δξγαζέαο 

B4

5,04,03,02,01,0

B4

F
re

q
u

e
n

c
y

100

80

60

40

20

0

Std. Dev = 1,13  

Mean = 2,5

N = 230,00
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Ζ κεγαιχηεξε δπζαξέζθεηα εθθξάδεηαη γηα ην ππνθξηηήξην «ζπλζήθεο 

αζθάιεηαο πνπ παξέρνληαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο» (mean=2.32), φπνπ νθηψ ζηα δέθα 

άηνκα δειψλνπλ απφ πνιχ κέρξη θαη κέηξηα δπζαξεζηεκέλα, ελψ πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλν δειψλεη κφλν ην 0.9%. Ζ κηθξφηεξε δπζαξέζθεηα, αθνξά ζην 

ππνθξηηήξην «κέζα-εμνπιηζκφο πνπ παξέρεη ε ππεξεζία γηα απνηειεζκαηηθή 

εξγαζία» (mean=2.85), φπνπ ην 45.7% δειψλεη απφ πνιχ κέρξη θαη κέηξηα 

δπζαξεζηεκέλν, ελψ πνιχ ηθαλνπνηεκέλν δειψλεη ην 7.0% (Πίλαθαο   4.1.2α). 

 

Έγηλε πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ηεο κέζεο ηθαλνπνίεζεο γηα ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο κε ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά, 

λνζνθνκείν, δεκνγξαθηθή, επαγγεικαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή πξνζσπνηππία. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ επαλαθσδηθνπνηήζεθαλ νη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνυπεξεζία.  

Οη ζπγθξίζεηο είραλ σο ζηφρν ηελ δηαπίζησζε δηαθνξνπνηήζεσλ ζηελ κέζε 

ηθαλνπνίεζε κεηαμχ ησλ ππννκάδσλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Γηα 

ηηο παξακέηξνπο «θχιν» θαη «είδνο λνζνθνκείνπ» (πεξηθεξεηαθφ, λνκαξρηαθφ) 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή t-test. Γηα ηηο παξακέηξνπο «ειηθία», «επίπεδν ζπνπδψλ», 

«ζέζε ζηελ ππεξεζία» θαη «πξνυπεξεζία», ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή νneway 

analysis νf λariance. Απφ ηηο αλαιχζεηο πνπ εθαξκφζζεθαλ, δηαπηζηψζεθε φηη θακία 

δηαθνξνπνίεζε δελ απνδείρζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Θα πξέπεη πάλησο λα 

επηζεκαλζεί, φηη αλ θαη δελ επηβεβαηψλεηαη ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (p=0.092),  

θαηαγξάθεθαλ ζνβαξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ κέζε ηθαλνπνίεζε αλά λνζνθνκείν, νη 

νπνίεο απνηππψλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 4.1.2β.  Ζ κέζε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο αλά λνζνθνκείνκ θπκαίλεηαη απφ 1.84 κέρξη θαη 3.33. Σφζν ε 

Πέλαθαο 4.1.2α.:  πλζάθεο  Δξγαζέαο 

πλζάθεο Δξγαζέαο  mean  sd min max N  

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

(θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφο, γξαθεία, θιπ) 

2.50 1.26 1 5 232     

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηα κέζα – εμνπιηζκφ 

(γξαθηθή χιε, κέζα πξνζηαζίαο, θιπ) πνπ ζαο 
παξέρεη ε ππεξεζία ψζηε ε εξγαζίαο ζαο λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή; 

2.85  1.21. 1 5 230  

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο ζπλζήθεο αζθάιεηαο 

πνπ ζαο παξέρνληαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ζαο; 

2.32  1.12 1 5 230  

πλνιηθά πφζν είζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο 
ζπλζήθεο εξγαζίαο ζαο; 

2.45  1.13 1 5 230  
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κηθξφηεξε παξαηεξνχκελε ηηκή φζν θαη ε κεγαιχηεξε, θαηαγξάθνληαη ζε 

λνκαξρηαθφ λνζνθνκείν. 

 

Γηα ην δεχηεξν εηδηθφ θξηηήξην, πνπ αλαθέξεηαη ζην «πεξηερφκελν θαη θφξηνο 

εξγαζίαο» ε ηηκή ηεο κέζεο ηθαλνπνίεζεο πξνζδηνξίζζεθε ζην 2.37 (sd=2.13),  

δειαδή κέηξηα δπζαξεζηεκέλνο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 36.8%, δει. πεξίπνπ επηά  

ζηνπο είθνζη, δειψλνπλ κέηξηα δπζαξεζηεκέλνη θαη ην 84.0% δειψλνπλ απφ πνιχ 

δπζαξεζηεκέλνη κέρξη νπδέηεξνη. Έλα πνζνζηφ 6.1%, πεξίπνπ έλαο ζηνπο είθνζη 

δειψλνπλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη (Γηάγξακκα  4.1.2β). 

ΓηΪγξακκα 4.1.2β.:πλνιηθά ηθαλνπνέεζε απφ Πεξηερφκελν θαη Φφξην  Δξγαζέαο 
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Πέλαθαο 4.1.2β.: ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ  

Ννζνθνκεέν  Ν  Mean  P  

7  25  1,84  0,092  

3  14  2,00   

5  27  2,11   

4  29  2,34   

8  22  2,45   

6  27  2,63   

2  39  2,74   

1  41  2,76   

9  6  3,33   
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Πέλαθαο 4.1.2γ.:  Πεξηερφκελν θαη Φφξηνο  Δξγαζέαο 

Πεξηερφκελν θαη Φφξηνο εξγαζίαο mean  sd min max N  

ηελ εξγαζία κνπ ππάξρεη κεγάιε γξαθεηνθξαηία 3.59 1.14 1 5 230  

Τπάξρνπλ επίζεκα θαηαγεγξακκέλα  ν ξφινο, ε 

απνζηνιή θαη ηα θαζήθνληα πνπ πξέπεη λα επηηειέζσ 

1.95 1.15 1 5 228  

Γηαζέησ κεγάιν βαζκφ απηνλνκίαο πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζψ απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο θαη 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ επαγγέικαηνο 

2.91 1.26 1 5 228  

Δλεκεξψλνκαη ζπρλά θαη έγθαηξα απφ ηελ δηνίθεζε γηα 

ηηο δηνηθεηηθέο – ππεξεζηαθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζρέζε 

κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ κνπ 

2.26 1.21 1 5 232  

Δλεκεξψλνκαη ζπρλά θαη έγθαηξα απφ ηελ δηνίθεζε γηα 

ηηο επηζηεκνληθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ κνπ 

2.18 1.11 1 5 232  

Δλεκεξψλνκαη έγθαηξα γηα αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο  πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ κνπ 

2.35 1.14 1 5 231  

Μνπ παξέρνπλ πάληα ηα απαξαίηεηα κέζα θαη ηηο 

αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα λα θάλσ ζσζηά ηελ δνπιεηά 

κνπ 

2,49 1.11 1 5 231  

Δξγάδνκαη κε ππεξβνιηθά εληαηηθνχο ξπζκνχο (θάησ απφ 

πηεζηηθέο πξνζεζκίεο)  γηα λα αληαπνθξηζψ ζηηο αλάγθεο 

πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ εξγαζία κνπ ζηα πιαίζηα ηνπ 

σξαξίνπ κνπ  

4.00 1.15 1 5 233  

πρλά ρξεηάδεηαη λα εξγαζζψ θαη πέξαλ ηνπ σξαξίνπ κνπ 

γηα λα αληαπνθξηζψ ζηηο εξγαζίεο πνπ κνπ έρνπλ 

αλαζέζεη 

3.54 1.27 1 5 232  

πλνιηθά είκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην πεξηερφκελν θαη ην 

θφξην ηεο εξγαζίαο κνπ 

2.37 1.19 1 5 231  

 

Απφ ηε κειέηε ησλ ελλέα ππνθξηηεξίσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην θξηηήξην 

«πεξηερφκελν θαη θφξηνο εξγαζίαο», γίλεηαη ζαθέο φηη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

ζεσξεί φηη εξγάδεηαη εληαηηθά θαη θάησ απφ πηεζηηθέο πξνζεζκίεο γηα λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ εξγαζία ηνπ (mean=4.00). πρλά 

εξγάδεηαη θαη πέξαλ ηνπ σξαξίνπ ηνπ γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο εξγαζίεο πνπ ηνπ 

έρνπλ αλαζέζεη (mean=3.54), ελψ ε γξαθεηνθξαηία ζηελ εξγαζία ηνπ είλαη πνιχ 

κεγάιε (mean=3.59). Παξάιιεια, δειψλεη φηη δελ ελεκεξψλεηαη έγθαηξα γηα ηηο 

επηζηεκνληθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

(mean=2.18), θαζψο θαη γηα ηηο δηνηθεηηθέο-ππεξεζηαθέο αιιαγέο ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο (mean=2.26) (Πίλαθαο 4.1.2γ).  
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Πέλαθαο  4.1.2δ.: ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΦΟΡΣΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 

ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ  Ν  Mean  P  

8  24  1,83  0,70  

5  27  2,04  

2  39  2,13   

7  25  2,13   

6  27  2,33   

4  28  2,57   

1  41  2,66  

3  14  3,00   

9  6  3,50  

 

Ζ πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ηεο κέζεο ηθαλνπνίεζεο γηα ην θξηηήξην 

«πεξηερφκελν θαη θφξην εξγαζία» κε ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά, λνζνθνκείν, δεκνγξαθηθή, επαγγεικαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή 

πξνζσπνηππία έγηλε φπσο αλαιπηηθά αλαθέξζεθε ζην πξψην θξηηήξην. Οη ζπγθξίζεηο 

είραλ σο ζηφρν ηε δηαπίζησζε δηαθνξνπνηήζεσλ ζηε κέζε ηθαλνπνίεζε κεηαμχ ησλ 

ππννκάδσλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Απφ ηηο αλαιχζεηο πνπ 

εθαξκφζζεθαλ δηαπηζηψζεθε φηη θακία δηαθνξνπνίεζε δελ απνδείρζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. Καη γηα ην ζπγθεθξηκέλν εηδηθφ θξηηήξην ε κέζε ηθαλνπνίεζε αλά 

λνζνθνκείν,  αλ θαη δελ επηβεβαηψλεηαη ε ζηαηηζηηθή ηεο ζεκαληηθφηεηα (p=0.70), 

θαηαγξάθεη ζνβαξέο δηαθνξνπνηήζεηο, νη νπνίεο απνηππψλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ 

Πίλαθα 4.1.2δ. πγθεθξηκέλα, ε κέζε ηθαλνπνίεζε απφ ην πεξηερφκελν θαη ηνλ θφξην 

εξγαζίαο αλά λνζνθνκείν θπκαίλεηαη απφ 1.83 κέρξη θαη 3.50. Σφζνλ ε κηθξφηεξε 

παξαηεξνχκελε ηηκή, φζν θαη ε κεγαιχηεξε, θαηαγξάθνληαη ζε λνκαξρηαθφ 

λνζνθνκείν. 

Απφ ηε κειέηε ησλ αλνηθηψλ εξσηήζεσλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ απνηχπσζε ησλ 

θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηηο νπνίεο νη εξγαδφκελνη ζεσξνχλ πεξηηηέο, έρνπκε 

λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: 

1. Ζ αληαπφθξηζε ησλ εξγαδφκελσλ ήηαλ ηδηαίηεξα κηθξή. 

2. Μία απάληεζε έδσζε κφλν ην 36.0% ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα. 
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3. Γχν απαληήζεηο έδσζε ην 15.0% ησλ   αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ   ζηελ 

έξεπλα. 

4. Σξείηο απαληήζεηο έδσζε κφλν ην 0.03% ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα. 

Ζ πξψηε απάληεζε αληηζηνηρνχζε ζηελ ζνβαξφηεξε θαηά ηελ άπνςή ηνπο 

πεξηηηή εξγαζία πνπ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ηνπο.  

Αληίζηνηρα ε δεχηεξε απάληεζε αληηζηνηρνχζε ζηελ δεχηεξε ζνβαξή  θαηά ηελ 

άπνςή ηνπο πεξηηηή εξγαζία θαη ε ηξίηε ζηελ  ηξίηε  ζνβαξή εξγαζία. 

 

Πέλαθαο 4.1.2ε.: Απφςεηο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα πεξηηηΫο εξγαζέεο (1
ε
 

πξνηεξαηφηεηα) 

ΠεξηηηΫο εξγαζέεο Ν % 

ΑΛΛΟΣΡΗΑ  ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ 39 41.00 

ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΗΑ 11 12.00 

ΑΝΑΗΣΗΟΛΟΓΖΣΔ   ΔΞΔΣΑΔΗ            4   4.00 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΗΜΑΣΗΜΟΤ    4   4.00 

ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ  4   4.00 

 

Έλαο ζηνπο δχν εξγαδφκελνπο εθ ησλ νπνίσλ απάληεζαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

αλνηθηή εξψηεζε, αλέθεξαλ σο ζεκαληηθφηεξεο πεξηηηέο εξγαζίεο ηα αιιφηξηα 

θαζήθνληα θαη ηε γξαθεηνθξαηία (Πίλαθαο 4.1.2ε). Δμαηξψληαο απηέο ηηο απαληήζεηο, 

έρνπκε έλαο ζηνπο δέθα εξγαδφκελνπο λα δειψλεη ηηο αλαηηηνιφγεηεο εμεηάζεηο, ηε 

δηαρείξηζε ηκαηηζκνχ θαη ηελ αξρεηνζέηεζε, σο ηηο ζνβαξφηεξεο θαηά ηελ άπνςή 

ηνπο πεξηηηέο εξγαζίεο.  ε κηθξφηεξα πνζνζηά, αλαθέξζεθαλ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο:  

 ιήςε δεηγκάησλ 

 ζπληαγνγξάθεζε 

 ηήξεζε κεηξψνπ αζζελψλ 

 θαηαρψξεζε λνζειίσλ 

 ρξεψζεηο πιηθψλ 

 πξνηππνπνίεζε εληχπσλ 

 νξγάλσζε εηζαγσγήο αζζελψλ 
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Πέλαθαο 4.1.2ζη.: Απφςεηο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα πεξηηηΫο εξγαζέεο (2
ε
 

πξνηεξαηφηεηα) 

ΠεξηηηΫο εξγαζέεο Ν % 

ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΗΑ 9 23.00 

ΑΛΛΟΣΡΗΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ 7 18.00 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ  ΚΟΗΝΟΤ           3   8.00 

ΘΔΧΡΖΖ ΒΗΒΛΗΑΡΗΧΝ ΑΘΔΝΧΝ 3   8.00 

   

ηελ πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο ησλ πεξηηηψλ εξγαζηψλ θαη αλαιχνληαο ηηο 

απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ δεχηεξε πξνηεξαηφηεηα (Πίλαθαο 4.1.2ζη), 

δηαπηζηψλνπκε φηη ηέζζεξηο ζηνπο δέθα απαληνχλ κε ηε ινγηθή ηεο πξψηεο 

πξνηεξαηφηεηαο.  Δμαηξψληαο ηηο απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε γξαθεηνθξαηία θαη 

ζηα αιιφηξηα θαζήθνληα, έρνπκε έλαλ ζηνπο δέθα εξγαδφκελνπο λα δειψλεη ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ ζεψξεζε βηβιηαξίσλ αζζελψλ. ε κηθξφηεξα 

πνζνζηά, αλαθέξνληαη δξαζηεξηφηεηεο, φπσο:  

 επίιπζε ηερληθψλ πξνβιεκάησλ 

 ςπρνινγηθή ππνζηήξημε αζζελψλ 

 αξρεηνζέηεζε παξαπεκπηηθψλ 

Πέλαθαο 4.1.2δ.: Απφςεηο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα πεξηηηΫο εξγαζέεο (3
ε
 

πξνηεξαηφηεηα) 

ΠεξηηηΫο εξγαζέεο Ν % 

ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΗ ΤΛΗΚΧΝ 3 43.00 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΛΗΚΧΝ 2 29.00 

ΑΛΛΟΣΡΗΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ 1 14.00 

ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ 1 14.00 

 

Οη  απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηξίηε πξνηεξαηφηεηα (Πίλαθαο 4.1.2δ)  

είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο –αληηζηνηρνχλ ζην 0.03% ηνπ δείγκαηνο– θαη γηα ην 

ιφγν απηφ απιψο θαηαγξάθνληαη. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί, φηη γηα πξψηε θνξά 

θαηαγξάθεηαη σο πεξηηηή εξγαζία ε δηαθίλεζε θαξκάθσλ θαη πιηθψλ, φπσο θαη ε 

πξνκήζεηα θαη δηαρείξηζε πιηθψλ. 

Απφ ηε κειέηε ησλ αλνηθηψλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ απνηχπσζε ησλ 

θαζεκεξηλψλ εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο κε πεξηζζφηεξε νξγάλσζε θαη 
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πιεξνθφξεζε κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα, έρνπκε λα 

παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: 

1. Ζ αληαπφθξηζε ησλ εξγαδφκελσλ ήηαλ ηδηαίηεξα κηθξή. 

2. Μία απάληεζε έδσζε κφλνλ ην 40.0% ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα. 

3. Γχν απαληήζεηο έδσζε ην 20.0% ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ  ζηελ έξεπλα. 

4. Σξείο απαληήζεηο έδσζε κφλν ην 6.0% ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα. 

5. Ζ βαζηθή εξψηεζε θαίλεηαη λα κελ έγηλε θαηαλνεηή, κε απνηέιεζκα ε 

πιεηνςεθία ησλ εξγαδφκελσλ λα απαληά κε πξνηάζεηο γηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε. 

Ζ πξψηε απάληεζε αληηζηνηρνχζε ζηελ ζεκαληηθφηεξε θαηά ηελ άπνςή ηνπο 

εξγαζία ε νπνία κε θαιχηεξε νξγάλσζε θαη πιεξνθφξεζε ζα γηλφηαλ 

απνηειεζκαηηθφηεξε. Ζ δεχηεξε απάληεζε αληηζηηρεί ζηε δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε 

εξγαζία πνπ επηδέρεηαη θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ε ηξίηε ζηελ ηξίηε ζεκαληηθφηεξε. 

Πέλαθαο 4.1.2
ε
.: Απφςεηο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, γηα εξγαζέεο πνπ 

επηδΫρνληαη θαιχηεξε νξγΪλσζε θαη πιεξνθφξεζε (1
ε
 πξνηεξαηφηεηα) 

ΠεξηηηΫο εξγαζέεο Ν % 

ΟΡΓΑΝΧΖ 23 22.00 

ΟΠ 15 14.00 

ΠΡΟΛΖΦΔΗ           15 14.00 

ΚΑΘΖΚΟΝΣΟΛΟΓΗΟ     6   6.00 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ   3   3.00 

 

Οη απαληήζεηο κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά είλαη επί ηεο νπζίαο πξνηάζεηο γηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε  νξγάλσζε θαη θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 4.1.2ε.    

ε κηθξφηεξα πνζνζηά –πνπ φκσο απνηεινχλ απαληήζεηο ζην πξαγκαηηθφ εξψηεκα-   

αλαθέξζεθαλ:  

 δηαθίλεζε αζζελψλ 

 δηαθίλεζε πιηθψλ 

 θαηαγξαθή πιηθψλ 

 ζχζηεκα πξνκεζεηψλ 
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Καη νη απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δεχηεξε πξνηεξαηφηεηα, αθνινπζνχλ ηελ ινγηθή 

ησλ πξνεγνχκελσλ απαληήζεσλ θαη θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.1.2ζ. ε 

κηθξφηεξα πνζνζηά  αλαθέξνληαη: 

 ρσξνζέηεζε 

 πξνκήζεηεο πιηθψλ 

 εθπαίδεπζε 

 ππνδνκέο 

 

Πέλαθαο 4.1.2ζ.: Απφςεηο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα εξγαζέεο πνπ 

επηδΫρνληαη θαιχηεξε νξγΪλσζε θαη πιεξνθφξεζε  (2
ε
 πξνηεξαηφηεηα) 

ΠεξηηηΫο εξγαζέεο Ν % 

ΟΡΓΑΝΧΖ 10 19.00 

ΠΡΟΛΖΦΔΗ 7 13.00 

ΚΑΘΖΚΟΝΣΟΛΟΓΗΟ          3   6.00 

ΤΝΣΟΝΗΜΟ 3   6.00 

   

Οη  απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηξίηε πξνηεξαηφηεηα είλαη ηδηαίηεξα 

πεξηνξηζκέλεο –αληηζηνηρνχλ ζην 6.0% ηνπ δείγκαηνο– γηα ην ιφγν απηφ απιψο 

θαηαγξάθνληαη.  πγθεθξηκέλα, επηζεκάλζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο φπσο:  

 αμηνπνίεζε εμνπιηζκνχ 

 δηαθνπή πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ 

 εθρψξεζε επζχλεο 

 αμηνθξαηία 

ζνλ αθνξά ζηηο πιεξνθνξίεο, πνπ θαηά ηελ γλψκε ησλ εξγαδφκελσλ, ζα 

βνεζνχζαλ ζηελ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο 

ηνπο, ην 52.3% ζεσξεί φηη ε γλψκε–απφςεηο ησλ πξντζηάκελσλ είλαη ζεκαληηθέο θαη 

ην 55.7% φηη ε γλψκε–απφςεηο ησλ πθηζηάκελσλ είλαη επίζεο ζεκαληηθέο. Δπίζεο, 

έλαο ζηνπο ηέζζεξηο, ζεσξεί φηη επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαρείξηζε-

εμππεξέηεζε ησλ αζζελψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο.  

εκαληηθφ ξφιν γηα ην 47.0%, παίδεη ε ζηάζε–λννηξνπία–επηζπκίεο ησλ αζζελψλ 

(Πίλαθαο 4.1.2η). 
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Πέλαθαο 4.1.2η.: Πιεξνθνξέεο γηα απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνέεζε εξγαζέαο 

Δέδνο πιεξνθνξέαο Ν % 

Γλψκε–απφςεηο πξντζηακέλσλ 138 52.3 

Γλψκε–απφςεηο πθηζηακέλσλ 147 55.7 

Δπηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαρείξηζε – εμππεξέηεζε ησ 

αζζελψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο 

197 74.6 

ηάζε–λννηξνπία–επηζπκίεο αζζελψλ 124 47.0 

 

Γηα ην ηξίην εηδηθφ θξηηήξην, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο «εζσηεξηθέο ζρέζεηο – 

πξντζηάκελνη», ε ηηκή ηεο κέζεο ηθαλνπνίεζεο πξνζδηνξίζηεθε ζην 2.51 (sd=1.19),  

δειαδή κέηξηα δπζαξεζηεκέλνο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (31.1%), δει. πεξίπνπ ηξεηο 

ζηνπο δέθα, δειψλεη νχηε επραξηζηεκέλνο νχηε δπζαξεζηεκέλνο, ελψ ην 79.4% 

δειψλεη απφ πνιχ δπζαξεζηεκέλνο κέρξη νπδέηεξνο. Έλα πνζνζηφ 5.1%, δει. 

πεξίπνπ έλαο ζηνπο είθνζη, δειψλεη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο (Γηάγξακκα  4.1.2γ). 

ΓηΪγξακκα 4.1.2γ.:  ΜΫζε ηθαλνπνέεζε απφ ΔζσηεξηθΫο ζρΫζεηο-ζπλΪδειθνη 
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Std. Dev = 1,19  

Mean = 2,5

N = 257,00

 
 

Απφ ηε κειέηε ησλ νθηψ ππνθξηηεξίσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην θξηηήξην 

«εζσηεξηθέο ζρέζεηο–πξντζηάκελνη» γίλεηαη ζαθέο φηη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

δελ δειψλεη νχηε επραξηζηεκέλν νχηε δπζαξεζηεκέλν απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

άκεζα πξντζηάκελν (mean=3.36). Δπίζεο, ζεσξεί φηη ε επνπηεία–θαζνδήγεζε απφ 
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ηνπο αλσηέξνπο, δελ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ (mean=3.05). Ζ 

κεγαιχηεξε δπζαξέζθεηα, εθθξάδεηαη γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε  

(mean=2.29). Παξάιιεια δειψλεη φηη ηα πξνζφληα θαη νη γλψζεηο ηνπ δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δεκηνπξγηθά απφ ηελ δηνίθεζε (mean=2.77), ελψ δελ ηνπ δίλεηαη ε 

επθαηξία λα ζπκκεηάζρεη ζε ζπζθέςεηο-ζπλαληήζεηο γηα εξγαζηαθά ζέκαηα. 

(mean=2.47)  (Πίλαθαο 4.1.2ηα).   

 

Ζ πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ηεο κέζεο ηθαλνπνίεζεο γηα ην θξηηήξην 

«εζσηεξηθέο ζρέζεηο-πξντζηάκελνη» κε ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά, λνζνθνκείν, δεκνγξαθηθή, επαγγεικαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή 

πξνζσπνηππία έγηλε φπσο αλαιπηηθά αλαθέξζεθε ζην πξψην θξηηήξην. Οη ζπγθξίζεηο 

είραλ σο ζηφρν ηελ δηαπίζησζε δηαθνξνπνηήζεσλ ζηελ κέζε ηθαλνπνίεζε κεηαμχ 

ησλ ππννκάδσλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  Απφ ηηο αλαιχζεηο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ δηαπηζηψζεθε φηη θακία δηαθνξνπνίεζε δελ απνδείρζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή.   

Απφ ηελ αλαιπηηθή κειέηε ηνπ εηδηθνχ θξηηεξίνπ «εζσηεξηθέο ζρέζεηο–

ζπλάδειθνη», έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ε ηηκή ηεο κέζεο ηθαλνπνίεζεο είλαη 

3.93 (sd=0.82) δειαδή ηθαλνπνηεκέλνο. Δίλαη ην θξηηήξην κε ηελ κεγαιχηεξε κέζε 

ηηκή ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θξηηήξηα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ εξγαδφκελσλ 

(50.6%), δει. πεξίπνπ έλαο ζηνπο δχν, δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη θαη ην 74.7% 

Πέλαθαο 4.1.2ηα.: ΔζσηεξηθΫο ζρΫζεηο-ΠξντζηΪκελνη 

ΔζσηεξηθΫο ρΫζεηο–ΠξντζηΪκελνη  mean  sd min max N 

Σα πξνζφληα θαη νη γλψζεηο κνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά 

θαη δεκηνπξγηθά απφ ηε δηνίθεζε  

2,77 1.10 1 1 258 

Απφ ηελ ππεξεζία κνπ, κνπ δίλνληαη  επθαηξίεο λα αλαπηχμσ 

πξνζσπηθέο πξσηνβνπιίεο θαη πξνζπάζεηεο κε ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο κνπ 

2,69 1.12 1 5 255 

Πνιχ ζπρλά απνιακβάλσ ηελ αίζζεζε ηεο «ζσζηήο θαη 

απνηειεζκαηηθά επηηπρεκέλεο δνπιεηάο» απφ ηνπο πξντζηακέλνπο κνπ 

2,99 1.17 1 5 256 

Ζ επνπηεία–θαζνδήγεζε απφ ηνπο αλσηέξνπο κνπ βνεζάεη ζηε 

βειηίσζε ηεο εξγαζίαο κνπ 

3,05 1.19 1 5 256 

Μνπ δίλεηε ε επθαηξία λα ζπκκεηέρσ ζε ζπζθέςεηο–ζπλαληήζεηο γηα 

εξγαζηαθά ζέκαηα  

2,47 1.23 1 5 257 

πλνιηθά είκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ άκεζα 

πξντζηάκελν κνπ 

3,36 1.21 1 5 257 

πλνιηθά είκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε ηνπ λνζνθνκείνπ 

2,29 1.18 1 5 257 

πλνιηθά είκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ 

2,51 1.19 1 5 257 
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δειψλνπλ απφ ηθαλνπνηεκέλνη κέρξη θαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη. Μφλνλ έλα πνζνζηφ 

1.2%, δει. πεξίπνπ έλαο ζηνπο εθαηφ, δειψλεη πνιχ δπζαξεζηεκέλνο (Γηάγξακκα  

4.1.2δ). 

ΓηΪγξακκα 4.1.2δ.:  πλνιηθά ηθαλνπνέεζε απφ ΔζσηεξηθΫο ζρΫζεηο-ζπλΪδειθνη 
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Ζ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε  εθθξάδεηαη γηα ηε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ζην ηκήκα (mean= 4.04), φπνπ νθηψ ζηα δέθα άηνκα δειψλνπλ απφ πνιχ κέρξη θαη 

απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη, ελψ κφλν ην 1.9% δειψλεη φηη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

ζπλαδέιθσλ ζην ηκήκα δελ είλαη θηιηθή.  Γεληθφηεξα, νη εξγαδφκελνη δειψλνπλ φηη ε 

ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζην λνζνθνκείν είλαη θαηά θχξην ιφγν θηιηθή θαη φηη 

κπνξνχλ λα βαζηζζνχλ ζηελ ππνζηήξημή ηνπο ζε πεξίπησζε δπζθνιηψλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο (Πίλαθαο  4.1.2ηβ). 

 

Πέλαθαο  4.1.2ηβ.: ΔζσηεξηθΫο ζρΫζεηο-ζπλΪδειθνη 

ΔζσηεξηθΫο ρΫζεηο– ζπλΪδειθνη mean  Sd   min max N   

Ζ ζρέζε κνπ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζην λνζνθνκείν είλαη θαηά 

θχξην ιφγν θηιηθή 

3.98 0.72 1 5 258  

Ζ ζρέζε κνπ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζην ηκήκα είλαη θαηά θχξην 

ιφγν θηιηθή 

4.04 0.82 1 5 257  

Μπνξψ λα βαζηζηψ ζηελ ππνζηήξημε ησλ ζπλαδέιθσλ κνπ ζε  

πεξίπησζε δπζθνιηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ κνπ 

3.90 0.86 1 5 258  

πλνιηθά είκαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο κνπ 

3.93  0.82 1 5 258  



 92 

Ζ πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ηεο κέζεο ηθαλνπνίεζεο γηα ην θξηηήξην 

«εζσηεξηθέο ζρέζεηο-ζπλάδειθνη», κε ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηα 

«ραξαθηεξηζηηθά», «λνζνθνκείν», «δεκνγξαθηθή, επαγγεικαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή 

πξνζσπνηππία», έγηλε φπσο αλαιπηηθά αλαθέξζεθε θαη ζην πξψην θξηηήξην. Οη 

ζπγθξίζεηο είραλ σο ζηφρν ηελ δηαπίζησζε δηαθνξνπνηήζεσλ ζηε κέζε ηθαλνπνίεζε 

κεηαμχ ησλ ππννκάδσλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Απφ ηηο αλαιχζεηο 

πνπ εθαξκφζζεθαλ, δηαπηζηψζεθε φηη θακία δηαθνξνπνίεζε δελ απνδείρζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.   

Γηα ην πέκπην εηδηθφ θξηηήξην, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εηθφλα – άπνςε γηα ην 

επάγγεικα, ε ηηκή ηεο κέζεο ηθαλνπνίεζεο πξνζδηνξίζζεθε ζην 2.82 (sd=1.07),  

δειαδή νχηε ηθαλνπνηεκέλνο νχηε  δπζαξεζηεκέλνο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

(33.5%), πεξίπνπ ηξεηο ζηνπο δέθα, δειψλεη νπδέηεξνο. Σν 75.1%, δειαδή ηξεηο 

ζηνπο ηέζζεξηο,  δειψλεη απφ πνιχ δπζαξεζηεκέλνο κέρξη νπδέηεξνο. Έλα πνζνζηφ 

7.8%  δειψλεη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο (Γηάγξακκα 4.1.2ε). 

ΓηΪγξακκα 4.1.2ε.:  πλνιηθά ηθαλνπνέεζε απφ Δηθφλα–Ϊπνςε γηα ην επΪγγεικα 
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Απφ ηε κειέηε ησλ επηά επηκέξνπο ππφ-θξηηεξίσλ, πνπ ζπλζέηνπλ ην θξηηήξην 

εηθφλα–άπνςε γηα ην επάγγεικα, γίλεηαη ζαθέο φηη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

ζεσξεί φηη ην επάγγεικά ηνπ ηνλ θάλεη λα αηζζάλεηαη ρξήζηκνο ζηελ θνηλσλία 

(mean=4.09)  θαη ηνπ πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα θνηλσληθέο ζρέζεηο ζηνλ ρψξν 
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εξγαζίαο (mean=3.52). Παξάιιεια, δειψλεη φηη δελ είλαη ζίγνπξν φηη ζα ζπληζηνχζε 

ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ζε λένπο αλζξψπνπο (mean=2.82) θαη ζίγνπξα δελ ζα 

ήζειε λα αθνινπζήζεη ην ζπγθεθξηκέλν θάπνην απφ ηα παηδηά ηνπ (mean=2.39) 

(Πίλαθαο 4.1.2ηγ). 

 

Ζ πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ηεο κέζεο ηθαλνπνίεζεο γηα ην θξηηήξην «εηθφλα–

άπνςε γηα ην επάγγεικα», κε ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά, «λνζνθνκείν», «δεκνγξαθηθή, επαγγεικαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή 

πξνζσπνηππία» έγηλε φπσο αλαιπηηθά αλαθέξζεθε ζην πξψην θξηηήξην. Οη 

ζπγθξίζεηο είραλ σο ζηφρν ηελ δηαπίζησζε δηαθνξνπνηήζεσλ ζηελ κέζε ηθαλνπνίεζε 

κεηαμχ ησλ ππννκάδσλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Απφ ηηο αλαιχζεηο 

πνπ εθαξκφζηεθαλ δηαπηζηψζεθε φηη θακία δηαθνξνπνίεζε δελ απνδείρζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.   

Απφ ηελ αλαιπηηθή κειέηε ηνπ εηδηθνχ θξηηεξίνπ πξννπηηθέο εμέιημεο έρνπκε 

λα παξαηεξήζνπκε φηη ε ηηκή ηεο κέζεο  ηθαλνπνίεζεο είλαη 2.39 (sd=1.11) δειαδή 

κέηξηα δπζαξεζηεκέλνο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 31.0%, ηξεηο ζηνπο δέθα, δειψλεη 

κέηξηα δπζαξεζηεκέλν, ελψ ην 28.0% δειψλεη απφιπηα δπζαξεζηεκέλν. Σν 83.7%, 

δειαδή πεξίπνπ νθηψ ζηνπο δέθα, δειψλεη απφ πνιχ δπζαξεζηεκέλνο κέρξη 

νπδέηεξνο. Μφλνλ έλα πνζνζηφ 3.1%, πνπ αλαινγεί ζε νθηψ εξγαδφκελνπο, δειψλεη 

πνιχ ηθαλνπνηεκέλν (δηάγξακκα  4.1.2ζη). 

 

Πέλαθαο 4.1.2η.γ.: Δηθφλα–Ϊπνςε γηα ην ΔπΪγγεικα 

Δηθφλα - Ϊπνςε γηα ην επΪγγεικα mean  sd min max N      

Σν επάγγεικά κνπ κε θάλεη λα αηζζάλνκαη ρξήζηκνο ζηελ 

θνηλσλία 

4.09  0.83 1 5 259  

Σν επάγγεικά κνπ πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα θνηλσληθέο 

ζρέζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο 

3.52  0.99 1 5 256  

Σν επάγγεικά κνπ πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα θνηλσληθέο 

ζρέζεηο εθηφο εξγαζίαο 

2.99  1.08 1 5 259  

Θα ζπληζηνχζα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ζε λένπο 

αλζξψπνπο 

2.82  1.24 1 5 257  

Θα ήζεια λα αθνινπζήζεη θάπνην απφ ηα παηδηά κνπ ην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα 

2.39  1.23 1 5 256  

Οη αζζελείο θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ έρνπλ θαιή 

ζπκπεξηθνξά απέλαληί καο 

2.96  1.05 1 5 255  

Ζ θνηλσληθή γλψκε είλαη ζεηηθή ζρεηηθά κε ην επάγγεικά κνπ 2.93  1.11 1 5 257  

πλνιηθά είκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ εηθφλα θαη ηηο 

απφςεηο γηα ην επάγγεικά κνπ 

2.82  1.07 1 5 259  
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ΓηΪγξακκα 4.1.2ζη.: πλνιηθά  Ηθαλνπνέεζε απφ ΠξννπηηθΫο εμΫιημεο 

 
 

Ζ κεγαιχηεξε δπζαξέζθεηα εθθξάδεηαη γηα ην ππφ-θξηηήξην «θαλφλεο 

αμηνθξαηίαο φζνλ αθνξά ζηελ εμέιημε» (mean=2.19), φπνπ πεξίπνπ έμη ζηα δέθα 

άηνκα δειψλνπλ απφ πνιχ κέρξη θαη κέηξηα δπζαξεζηεκέλα, ελψ πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλν δειψλεη κφλν ην 1.9%. Ζ κηθξφηεξε δπζαξέζθεηα, αθνξά ζηα ππφ-

θξηηήξηα «δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ πξνζφλησλ» (mean=2.57) 

θαη «επθαηξίεο γηα επηκφξθσζε» (mean=2.56). Γηα κελ ην κελ πξψην, ην 49.8% 

δειψλεη απφ πνιχ κέρξη θαη κέηξηα δπζαξεζηεκέλν, ελψ γηα ην δεχηεξν, ην 53.1% 

δειψλεη επίζεο απφ πνιχ κέρξη κέηξηα δπζαξεζηεκέλν (Πίλαθαο 4.1.2ηδ). 

 

 

Πέλαθαο 4.1.2ηδ: ΠξννπηηθΫο ΔμΫιημεο 

 mean  Sd min max N  

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο επθαηξίεο πνπ ζαο δίλνληαη απφ ηελ 

ππεξεζία ζαο γηα λα αλαπηχμεηε ηα πξνζφληα θαη ηηο γλψζεηο ζαο;  

2.57  1.15 1 5 257  

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο επθαηξίεο πνπ ζαο δίλνληαη απφ ηελ 

ππεξεζία ζαο γηα επηκφξθσζε (ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα , εκεξίδεο, θ.ιπ.);  

2.56  1.24 1 5 258  

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηνλ ηξφπν πνπ αμηνπνηεί ε ππεξεζία ζαο ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απνθηήζαηε απφ εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο; 

2.51  1.13 1 5 256  

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηνλ ηξφπν πνπ ηεξνχληαη νη θαλφλεο 

αμηνθξαηίαο φζνλ αθνξά ηελ εμέιημή; 

2.19  1.09 1 5 257  

πλνιηθά πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε απφ ηηο πξννπηηθέο εμέιημεο ζηελ 

εξγαζία ζαο; 

2.39  1.11 1 5 258  
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Έγηλε πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ηεο κέζεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο πξννπηηθέο 

εμέιημεο ζηελ εξγαζία, κε ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά, λνζνθνκείν, δεκνγξαθηθή, επαγγεικαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή 

πξνζσπνηππία. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ επαλαθσδηθνπνηήζεθαλ νη κεηαβιεηέο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ πξνυπεξεζία. Οη ζπγθξίζεηο, είραλ σο ζηφρν ηε δηαπίζησζε πηζαλψλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ ζηε κέζε ηθαλνπνίεζε κεηαμχ ησλ ππννκάδσλ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Απφ ηηο αλαιχζεηο πνπ εθαξκφζζεθαλ, θακία 

δηαθνξνπνίεζε δελ απνδείρζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Σν εηδηθφ θξηηήξην νηθνλνκηθέο απνιαβέο είλαη ην θξηηήξην πνπ παξνπζηάδεη 

ηελ κηθξφηεξε κέζε ηηκή ηθαλνπνίεζεο. πγθεθξηκέλα, ε ηηκή ηεο κέζεο  

ηθαλνπνίεζεο είλαη 1.89 (sd=0.98), δειαδή κέηξηα δπζαξεζηεκέλνο. Σν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ (44.0%), δει. θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηέζζεξηο ζηνπο δέθα, δειψλεη απφιπηα  

δπζαξεζηεκέλν, ελψ ην 33.5% δειψλεη κέηξηα  δπζαξεζηεκέλν. Σν 90.3%, δειαδή  

ελλέα ζηνπο δέθα, δειψλεη απφ πνιχ δπζαξεζηεκέλν κέρξη νπδέηεξν. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη κφλνλ έλαο εξγαδφκελνο δήισζε φηη είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο 

απφ ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο  (Γηάγξακκα  4.1.2δ). 

 

ΓηΪγξακκα 4.1.2δ.: πλνιηθά ηθαλνπνέεζε απφ ΟηθνλνκηθΫο ΑπνιαβΫο 
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Ζ κεγαιχηεξε δπζαξέζθεηα εθθξάδεηαη γηα ην ππνθξηηήξην πνπ αθνξά ζην 

«χςνο ησλ απνδνρψλ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία πνπ παξέρνπλ» (mean=1.56), φπνπ ην 

65.6% δειψλεη απφιπηα δπζαξεζηεκέλν, πεξίπνπ ελλέα ζηα δέθα άηνκα δειψλνπλ 

απφ πνιχ κέρξη θαη κέηξηα δπζαξεζηεκέλα, ελψ πνιχ ηθαλνπνηεκέλν δειψλεη κφλνλ 

έλα άηνκν. Ζ κηθξφηεξε δπζαξέζθεηα αθνξά ζην ππνθξηηήξην «αζθάιηζε πγείαο» 

(mean=2.20), φπνπ ην 65.9% δειψλεη απφ πνιχ κέρξη θαη κέηξηα δπζαξεζηεκέλν θαη 

κφλν ηξεηο εξγαδφκελνη δειψλνπλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη (Πίλαθαο 4.1.2ηε). 

 

Καη γηα ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, έγηλε πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ηεο κέζεο 

ηθαλνπνίεζεο, κε ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά, 

«λνζνθνκείν», «δεκνγξαθηθή, επαγγεικαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή πξνζσπνηππία». Γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ επαλαθσδηθνπνηήζεθαλ νη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξνυπεξεζία. Οη ζπγθξίζεηο είραλ σο ζηφρν ηε δηαπίζησζε δηαθνξνπνηήζεσλ φζνλ 

αθνξά ζηε κέζε ηθαλνπνίεζε, κεηαμχ ησλ ππννκάδσλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Απφ ηηο αλαιχζεηο πνπ εθαξκφζζεθαλ, δηαπηζηψζεθε φηη θακία 

δηαθνξνπνίεζε δελ απνδείρζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

 

4.1.3 ΑλΪιπζε  ζπλνιηθάο ηθαλνπνέεζε απφ ην επΪγγεικα 

 

Ζ κέηξεζε ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ην επάγγεικα, ζηεξίρζεθε ζε 

θιίκαθα πέληε πηζαλψλ απαληήζεσλ. πγθεθξηκέλα, νη πέληε πηζαλέο απαληήζεηο 

ήζαλ: 1=πνιχ δπζαξεζηεκέλνο, 2=κέηξηα δπζαξεζηεκέλνο, 3=νπδέηεξνο, 4=κέηξηα 

ηθαλνπνηεκέλνο, 5=πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο.   

Απφ ηελ αλαιπηηθή κειέηε ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ην επάγγεικα  

έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ε ηηκή ηεο κέζεο ζπλνιηθήο  ηθαλνπνίεζεο είλαη 2.55 

(sd=1.17),  δειαδή ε νκάδα ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ δειψλεη κέηξηα 

δπζαξεζηεκέλε απφ ην επάγγεικά ηεο.  Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 35,4%, θάηη 

πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο ζηνπο δέθα, δειψλεη κέηξηα δπζαξεζηεκέλν, ελψ έλαο ζηνπο 

Πέλαθαο 4.1.2.ηε.: ΟηθνλνκηθΫο ΑπνιαβΫο 

 mean sd min max   N  

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην χςνο ησλ απνδνρψλ ζε 

ζρέζε κε ηελ εξγαζία πνπ παξέρεηε; 
1.56 0.92 1 5 259 

 

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ αζθάιηζε πγείαο ; 2.20 1.14 1 5 258  

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ ζπληαμηνδνηηθή θάιπςε ; 1.84 0.96 1 5 258  

πλνιηθά πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε κε ην επίπεδν δσήο 

πνπ ζαο  εμαζθαιίδνπλ νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο ζαο; 
1.89 0.98 1 5 257 
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πέληε δειψλεη  απφιπηα δπζαξεζηεκέλνο. Σν 70.7%, δειαδή επηά ζηνπο δέθα, 

δειψλεη απφ πνιχ δπζαξεζηεκέλν κέρξη νπδέηεξν. Μφλν έλα πνζνζηφ 2.6%, πνπ 

αλαινγεί ζε έμε  εξγαδφκελνπο  δειψλεη πνιχ ηθαλνπνηεκέλν (Γηάγξακκα 4.1.3α). 

 

ΓηΪγξακκα 4.1.3
α
.: πλνιηθά ηθαλνπνέεζε απφ ην επΪγγεικα 

I
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Γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ 

ην επάγγεικα εθαξκφζηεθε ε ηερληθή regressiνn analysis (methνd stepwise). Σα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ, απνηππψλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ 

Πίλαθα 4.1.3α. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ λνζειεπηηθή νκάδα, νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ην επάγγεικα, είλαη νη πξννπηηθέο 

εμέιημεο, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη νη εζσηεξηθέο ζρέζεηο–

πξντζηάκελνη  (F=43,060, p=0.000). 

 

 

Πέλαθαο 4.1.3α.:ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΤΝΟΛΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

ΣΟΤ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ  R  R Square  Adj R Square  S.E.  

Πξννπηηθέο εμέιημεο 0,501  0,251  0,247  1,01  

πλζήθεο  εξγαζίαο 0,619  0,383  0,376  0,92  

Οηθνλνκηθέο απνιαβέο 0,659  0,435  0,426  0,88  

Δζσηεξηθέο ζρέζεηο/ πξντζηάκελνη  0,691  0,477  0,466  0,85  
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Απφ ηε κειέηε ησλ αλνηθηψλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ απνηχπσζε ησλ 

ηξηψλ ζεκαληηθφηεξσλ πξνβιεκάησλ–δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο  έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: 

1.  Ζ αληαπφθξηζε ησλ εξγαδφκελσλ ήηαλ ηδηαίηεξα πςειή. 

2. Απάληεζε γηα ην πξψην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα, έδσζε ην 84.0% ησλ 

αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 

3. Απάληεζε γηα ην δεχηεξν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα, έδσζε ην 75.0% ησλ 

αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 

4. Απάληεζε γηα ην ηξίην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα, έδσζε ην 52.0% ησλ 

αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 

 

Έλαο ζηνπο δχν εξγαδφκελνπο απφ φζνπο απάληεζαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

αλνηθηή εξψηεζε, αλέθεξαλ σο πξψην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ηελ έιιεηςε 

πξνζσπηθνχ θαη ηνλ θφξην εξγαζίαο (Πίλαθαο 4.1.3β). Δμαηξψληαο απηέο ηηο 

απαληήζεηο, έρνπκε έλαλ ζηνπο δέθα εξγαδφκελνπο λα δειψλεη σο πξψην 

ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ηελ νξγάλσζε, ηελ γξαθεηνθξαηία θαη ηηο θηηξηαθέο 

ππνδνκέο, ηελ έιιεηςε θαζεθνληνινγίνπ. ε κηθξφηεξα πνζνζηά  αλαθέξζεθαλ 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο:  

 ζπλζήθεο ΤΑΔ 

 αδηαθάλεηα 

 αιιφηξηα θαζήθνληα 

 ειιείςεηο πιηθψλ 

 ειιείςεηο εμαεξηζκνχ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο 

 θπθιηθφ σξάξην 

 πνιπδηάζπαζε αληηθεηκέλνπ 

 ρσξνζέηεζε 
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Πέλαθαο 4.1.3β.: Απφςεηο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ην πξψην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ζην 

ρψξν εξγαζέαο 

Πξφβιεκα–δπζθνιέα ζην ρψξν εξγαζέαο Ν % 

ΔΛΛΔΗΦΔΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 102 46.00 

ΦΟΡΣΟ ΔΡΓΑΗΑ 12 5.00 

ΟΡΓΑΝΧΖ           9 4.00 

ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΗΑ 9 4.00 

ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 8 4.00 

ΚΑΘΖΚΟΝΣΟΛΟΓΗΟ 7 3.00 

 

Αλαιχνληαο ηηο απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην δεχηεξν ζεκαληηθφηεξν 

πξφβιεκα ζην ρψξν εξγαζίαο (Πίλαθαο 4.1.3γ), δηαπηζηψλνπκε φηη πεξίπνπ έλαο 

ζηνπο δχν απαληνχλ κε ηελ ινγηθή ηνπ  πξψηνπ ζεκαληηθφηεξνπ πξνβιήκαηνο. 

Δμαηξψληαο ηηο απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαη εθηεηακέλα ζην πξψην ζεκαληηθφηεξν 

πξφβιεκα  έρνπκε  πεξίπνπ έλαο ζηνπο δέθα εξγαδφκελνπο λα δειψλεη σο δεχηεξν 

ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ηηο ειιείςεηο πιηθψλ, εμνπιηζκνχ, ΟΠ θαζψο θαη ηελ 

απνπζία επηκφξθσζεο. ε κηθξφηεξα πνζνζηά αλαθέξνληαη:  

 αδηαθνξία πξντζηακέλσλ 

 αξρεηνζέηεζε 

 γξαθεηνθξαηία 

 θνκκαηηζκφο 

 θηηξηαθέο ππνδνκέο 

 θπθιηθφ σξάξην 

Πέλαθαο 4.1.3γ.: Απφςεηο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ην δεχηεξν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα 

ζην ρψξν εξγαζέαο 

Πξφβιεκα–δπζθνιέα ζην ρψξν εξγαζέαο Ν % 

ΔΛΛΔΗΦΔΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 42 21.00 

ΥΑΜΖΛΔ ΑΠΟΓΟΥΔ 13   7.00 

ΟΡΓΑΝΧΖ           13   7.00 

ΚΑΘΖΚΟΝΣΟΛΟΓΗΟ 12   6.00 

ΦΟΡΣΟ ΔΡΓΑΗΑ 11   6.00 

ΔΛΛΔΗΦΔΗ ΤΛΗΚΧΝ   9   5.00 

ΟΠ   8   4.00 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ   8   4.00 

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ   7    4.00 
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Οη  απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ηξίην  ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ζην ρψξν 

εξγαζίαο  (Πίλαθαο 4.1.3δ), αθνινπζνχλ ηελ ινγηθή ησλ πξνεγνχκελσλ απαληήζεσλ. 

Υακειέο απνδνρέο, ειιείςεηο πξνζσπηθνχ, θηηξηαθέο ππνδνκέο, έιιεηςε αμηνθξαηίαο, 

θφξηνο εξγαζίαο είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξηκνδνηνχληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

ελφηεηα. ε κηθξφηεξα πνζνζηά  αλαθέξνληαη: 

 απνπζία θηλήηξσλ 

 αμηνπνίεζε πξνζσπηθνχ 

 ειιείςεηο θηλήηξσλ   

 εμνπιηζκφο 

 επηκφξθσζε 

 ΟΠ 

 ζρέζεηο κε πξντζηάκελνπο–δηνίθεζε 

 

Πέλαθαο 4.1.3δ.: Απφςεηο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ην ηξέην ζεκαληηθφηεξν 

πξφβιεκα ζην ρψξν εξγαζέαο 

Πξφβιεκα–δπζθνιέα ζην ρψξν εξγαζέαο Ν % 

ΥΑΜΖΛΔ ΑΠΟΓΟΥΔ 24 17.00 

ΔΛΛΔΗΦΔΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 12   9.00 

ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ   8   6.00 

ΔΛΛΔΗΦΖ ΑΞΗΟΚΡΑΣΗΑ   7   5.00 

ΦΟΡΣΟ ΔΡΓΑΗΑ   7   5.00 

 

Απφ ηε κειέηε ησλ αλνηθηψλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ απνηχπσζε κέρξη 

ηξηψλ πξνηάζεσλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ 

αλνηθηή εξψηεζε πνπ αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: 

1.  Ζ αληαπφθξηζε ησλ εξγαδφκελσλ ήηαλ κέηξηα κηθξή. 

2. Μία πξφηαζε έδσζε ην 58.0% ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 

3. Γχν πξνηάζεηο έδσζε ην 34.0% ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 

4. Σξείο πξνηάζεηο έδσζε κφλν ην 11.5% ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα. 

 

Οη απαληήζεηο-πξνηάζεηο κειεηήζεθαλ αζξνηζηηθά θαη θαηαγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 4.1.3ε. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (17.0%) πξνηείλεη αχμεζε 
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απνδνρψλ.  Σν 8.0% πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ θαη εθαξκνγή αμηνθξαηίαο, ην 7.0% 

βειηίσζε ησλ νξγαλσηηθν-ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη αλάπηπμε πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο-επηκφξθσζεο, ην 6.0% Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλσλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ θαη ην 4.0% δεκηνπξγία θαζεθνληνινγίνπ.   

ε κηθξφηεξα πνζνζηά  αλαθέξζεθαλ: 

 αλαδηνξγάλσζε ζπζηήκαηνο εθεκεξηψλ 

 αμηνιφγεζε πξντζηάκελσλ θαη απφ πθηζηάκελνπο 

 ελαιιαγή πξνζσπηθνχ ζε ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζε σξάξηα 

 κέηξα ΤΑΔ 

 ζπκκεηνρή ζε απνθάζεηο 

 πξνκήζεηα ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ 

 

Πέλαθαο 4.1.3
ε
.: ΠξνηΪζεηο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ επέιπζε 

πξνβιεκΪησλ–δπζθνιηψλ ζην ρψξν εξγαζέαο 

ΠξνηΪζεηο Ν % 

ΑΤΞΖΖ ΑΠΟΓΟΥΧΝ 41 17.00 

ΑΞΗΟΚΡΑΣΗΑ 20   8.00 

ΠΡΟΛΖΦΔΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ           19   8.00 

ΟΡΓΑΝΧΖ   17   7.00 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ 16    7.00 

ΟΠ 14   6.00 

ΚΑΘΖΚΟΝΣΟΛΟΓΗΟ 10   4.00 
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4.2.  ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ  ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ αλαθέξνληαη ζηελ 

αλάιπζε ηεο πξνζσπνηππίαο -δεκνγξαθηθήο, επαγγεικαηηθήο, εθπαηδεπηηθήο– ζηελ 

αλάιπζε ησλ εηδηθψλ θξηηεξίσλ θαη ζηελ αλάιπζε ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ 

ην επάγγεικα. Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

αλάιπζε ήηαλ 257. Ο βαζκφο αληαπνθξηζηκφηεηαο ήηαλ 70.00%. ηα πεξηθεξεηαθά 

λνζνθνκεία ν βαζκφο αληαπνθξηζηκφηεηαο ήηαλ 66.00%, ελψ ζηα λνκαξρηαθά 

85.00%. Αίηηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πζηέξεζε απφ ηνλ αξρηθφ ζηφρν θαηαγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζην θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο. Απφ ηα 257 άηνκα πνπ αληαπνθξίζεθαλ 

ζηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηα 161, πνζνζηφ 63.4% αθνξνχλ ζην 

ηερλνινγηθφ-παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ, ελψ ην ππφινηπν 36.6% (93 άηνκα) αληηζηνηρεί 

ζε θαζαξά δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. 

 

4.2.1.  Ζ πξνζσπνηππέα ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο παξαηεξνχκε φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (65.4%) είλαη γπλαίθεο, ελψ ην 34.6% είλαη άλδξεο (Πίλαθαο 

4.2.1α ). Σν δείγκα αλαθνξηθά κε ην θχιν, είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ δηνηθεηηθνχ  

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο αθνχ ζχκθσλα κε ηα δεκνζηεπκέλα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία  

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (απνηχπσζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ 31/10/2005) ην 30.1% ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη άλδξεο θαη ην 

69.9%  γπλαίθεο.  ζνλ αθνξά ζηελ ειηθία ην 76.4%,  δει. πεξίπνπ ηξεηο ζηνπο 

ηέζζεξηο, αληηζηνηρνχλ ζηηο δχν ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 36-45 θαη 46-55 εηψλ 

(Πίλαθαο 4.2.1.α). Σν απνηέιεζκα απηφ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ην αληίζηνηρν 

πξναλαθεξζείζαο έξεπλαο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην 44
ν
 έηνο σο ε κέζε ειηθία ηνπ 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ρψξαο. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη 

ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 25 εηψλ αλαινγεί ην 1.6%, ελψ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 

πάλσ ησλ 56 ην 2.8%. Γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηνλ ρακειφ βαζκφ αλαλέσζεο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο. 

ζνλ αθνξά ζηελ εθπαηδεπηηθή πξνζσπνηππία ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ 

πνπ έιαβε κέξνο ζηελ έξεπλα, ην 47.8% είλαη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

ελψ ην 37.8%  είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ (Πίλαθαο 4.2.1β). Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί 

φηη πνζνζηφ 10.4%, δειαδή έλαο ζηνπο δέθα, δηαζέηεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπλαθή 
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πξνο ην αληηθείκελφ ηνπ, ελψ πνζνζηφ 3.6% δειψλεη φηη δηαζέηεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

κε ζπλαθή πξνο ην αληηθείκελφ ηνπ. 

 

Πέλαθαο 4.2.1
α
.: Γεκνγξαθηθά Πξνζσπνηππέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ 

 

ΦΤΛΟ                                                                    Ν                         % 

 
Άλδξεο                                                                    88                       34.6 

Γπλαίθεο                                                                166                       65.4 

     

ΖΛΗΚΗΑ      

 
18-25                                                                        4                          1.6 

26-35                                                                       49                       19.3 

36-45                                                                       99                       39.0 

46-55                                                                       95                       37.4 

56-65                                                                         7                         2.8 

 

Απφ ηε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζπκκεηνρήο θαηά ηνλ 

ηειεπηαίν ρξφλν ζε δξαζηεξηφηεηεο εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα-ζπκπφζηα, εκεξίδεο, πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο ακεηβφκελα θαη κε ακεηβφκελα, έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη νη 

πεξηζζφηεξεο ψξεο αθνξνχλ ζηελ παξαθνινχζεζε ακεηβφκελσλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ζηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ θαη 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο κε ακεηβφκελσλ σο εμήο (Πίλαθαο 4.2.1β): 

 

α)   Σν 30.0% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα δειψλεη φηη έρεη παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξηα θαηά κέζν φξν 87.67 σξψλ.  

β)   Σν  26.0% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα δειψλεη φηη έρεη παξαθνινπζήζεη 

ζπλέδξηα – ζπκπόζηα  θαηά κέζν φξν 66.45 σξψλ.  

γ)   Σν  18.0% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα δειψλεη φηη έρεη παξαθνινπζήζεη 

εκεξίδεο  θαηά κέζν φξν 37.24 σξψλ.  

δ)   Σν  11.0% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα δειψλεη φηη έρεη παξαθνινπζήζεη 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ακεηβόκελα   θαηά κέζν φξν 156.69 σξψλ.  

ε)   Σν  11.0% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα δειψλεη φηη έρεη παξαθνινπζήζεη 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο κε ακεηβόκελα   θαηά κέζν φξν 88.44 σξψλ.  
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Πέλαθαο 4.2.1β.: Δθπαηδεπηηθά Πξνζσπνηππέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΧΝ Ν % 

Απφθνηηνο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο  1  0,4  

Απνιπηήξην ιπθείνπ  94  37,8  

Πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  119  47,8  

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπλαθήο  26  10,4  

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο κε ζπλαθήο  9  3,6  

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ  ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ    

 mean  SD  min  max  N  

εκηλάξηα  87,67  151,35  2  800  76  

πλέδξηα-πκπφζηα  66,45  128,73  1  600  67  

Ζκεξίδεο  37,24  96,08  1  450  45  

Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ακεηβφκελα  156,69  221,88  2 900  29  

Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο κε ακεηβφκελα  88,44  143,87  1  700  27  

 

Σν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ έιαβε κέξνο ζηελ παξνχζα έξεπλα εκθαλίδεη 

ζεκαληηθή  επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Ζ κέζε πξνυπεξεζία ζην λνζνθνκείν πνπ 

εξγάδεηαη είλαη 17.28 (SD=8.93) έηε κε κηθξφηεξε παξαηεξνχκελε πξνυπεξεζία ην 

έλα έηνο θαη κεγαιχηεξε ηα 35 έηε. Δπηπξφζζεηα, ην 61.0% δειψλεη φηη είρε 

πξνυπεξεζία πξηλ ηνλ δηνξηζκφ  ηνπ.  πγθεθξηκέλα, ε κέζε πξνυπεξεζία πξηλ ηνλ 

δηνξηζκφ αλέξρεηαη ζηα 5.36 (SD=5.42) έηε, κε κηθξφηεξε παξαηεξνχκελε 

πξνυπεξεζία ην έλα έηνο θαη κεγαιχηεξε ηα 13 έηε. Αλαθνξηθά κε ηε ζέζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ζηελ δηνηθεηηθή ηεξαξρία ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

(85.0%) είλαη απινί ππάιιεινη, ην 8.7% ππεχζπλνη γξαθείνπ, ην 4.7% ηκεκαηάξρεο, 

ην 1.2% ππνδηεπζπληέο/ηξηεο θαη ην 0.4% δηεπζπληέο/ηξηεο  (Πίλαθαο 4.2.1γ). 
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4.2.2.  ΑλΪιπζε εηδηθψλ θξηηεξέσλ 

 

Ζ κέηξεζε ησλ εηδηθψλ θξηηεξίσλ ζηεξίρζεθε ζε θιίκαθα πέληε πηζαλψλ 

απαληήζεσλ. Γηα ηα εηδηθά θξηηήξηα  «ζπλζήθεο εξγαζίαο», «πξννπηηθέο εμέιημεο», 

«νηθνλνκηθέο απνιαβέο» θαη «ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε», νη πέληε πηζαλέο απαληήζεηο 

ήζαλ: 1=πνιχ δπζαξεζηεκέλνο, 2=κέηξηα δπζαξεζηεκέλνο, 3=νπδέηεξνο, 4=κέηξηα 

ηθαλνπνηεκέλνο, 5=πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο. Γηα ηα εηδηθά θξηηήξηα «πεξηερφκελν θαη 

θφξηνο εξγαζίαο», «εζσηεξηθέο ζρέζεηο-πξντζηάκελνη», «εζσηεξηθέο ζρέζεηο-

ζπλάδειθνη», «εηθφλα-άπνςε γηα ην επάγγεικα», νη πέληε πηζαλέο απαληήζεηο ήζαλ: 

1=δηαθσλψ απφιπηα, 2=δηαθσλψ,  3=νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, 4=ζπκθσλψ, 

5=ζπκθσλψ απφιπηα.  

Γηα ην ζχλνιν ησλ εηδηθψλ θξηηεξίσλ, ππνινγίζζεθαλ νη βαζηθέο ζηαηηζηηθέο 

ηηκέο θαη ηα πνζνζηά αλά θιίκαθα απαληήζεσλ. Απφ ηε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ  

γίλεηαη εκθαλέο, φηη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ δειψλεη ηθαλνπνηεκέλν κφλν γηα ην 

θξηηήξην εζσηεξηθέο ζρέζεηο-ζπλάδειθνη (mean=3.80). ζνλ αθνξά ζην θξηηήξην 

«εηθφλα-άπνςε γηα ην επάγγεικα», ε άπνςή ηνπο είλαη ζρεηηθά θαιή, αγγίδνληαο ηα 

φξηα ηεο ηθαλνπνίεζεο (mean=3.36). Γηα ηα ππφινηπα εηδηθά θξηηήξηα, νη εξγαδφκελνη 

δειψλνπλ δπζαξεζηεκέλνη κε κηθξφηεξε παξαηεξνχκελε ηηκή, πνπ δειψλεη 

Πέλαθαο 4.2.1γ.:  Δπαγγεικαηηθά Πξνζσπνηππέα Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ 
 

ΘΔΖ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ    

• Γηεπζπληήο/ηξηα  1  0,4  

• Τπνδηεπζπληήο/ηξηα  3  1,2  

• Σκεκαηάξρεο  12  4,7  

• Τπεχζπλνο γξαθείνπ  22  8,7  

• Απιφο ππάιιεινο  2,6  85,0  

 254  100,0  

ΠΡΟΩΠΖΡΔΗΑ ΠΡΗΝ ΣΟ ΓΗΟΡΗΜΟ 

mean  SD  min  max  N  

5,36 5,42 1  13 155 

ΠΡΟΩΠΖΡΔΗΑ ΣΟ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

mean  SD  min  max  N  

17,28 8,93 1  35 230 
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κεγαιχηεξν βαζκφ δπζαξέζθεηαο, ζην θξηηήξην ησλ νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ 

(mean=2.09) (Πίλαθαο 4.2.2α). 

Πέλαθαο:  4.2.2α.: Δηδηθφ βΪξνο θξηηεξέσλ 

• πλζήθεο εξγαζίαο                                               2,75 

• Πεξηερόκελν θαη θόξηνο εξγαζίαο   2,48 

• Δζσηεξηθέο ζρέζεηο/  πξντζηάκελνη   2,46  

• Δζσηεξηθέο ζρέζεηο/ζπλάδειθνη   3,80 

• Δηθόλα –Άπνςε γηα επάγγεικα   3,36 

• Πξννπηηθέο εμέιημεο    2,31 

• Οηθνλνκηθέο απνιαβέο    2,09 

• πλνιηθή ηθαλνπνίεζε    2,84   

 
 

Έγηλε πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο πηζαλφλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηηο ηηκέο ησλ 

εηδηθψλ θξηηεξίσλ κεηαμχ ησλ δχν ππννκάδσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ νκάδα ηνπ 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, δειαδή κεηαμχ ηνπ παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ 

θαζαξά δηνηθεηηθνχ. Γηα ηε δηαπίζησζε πηζαλφλ δηαθνξνπνηήζεσλ εθαξκφζηεθε ε 

ηερληθή t-test, ελψ ηα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 4.2.2β 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαηαγξάθνληαη ζηα εηδηθά θξηηήξηα: 

«εζσηεξηθέο ζρέζεηο–πξντζηάκελνη» (p=0.002), «πξννπηηθέο εμέιημεο» (p=0.006), 

«νηθνλνκηθέο απνιαβέο» (p=0.015). Καη γηα ηα ηξία απηά εηδηθά θξηηήξηα, ην 

παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ εθθξάδεη κεγαιχηεξν βαζκφ δπζαξέζθεηαο απφ ηνλ 

αληίζηνηρν ηνπ θαζαξά δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

 

Πέλαθαο 4.2.2β: ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΗΓΗΚΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΜΔΣΑΞΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ-

ΠΑΡΑΨΑΣΡΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ  

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ 

ΠΑΡΑΗΑΣΡΗΚΟ  

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ  P  

ΤΝΘΗΚΔ ΔΡΓΑΙΑ 2,71  2,85  ΝS  

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ –ΦΟΡΣΟ ΔΡΓΑΙΑ 2.49  2.46  NS  

ΔΧΣΔΡΙΚΔ ΥΔΔΙ/ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΙ 2.29  2.74  0.002  

ΔΧΣΔΡΙΚΔ ΥΔΔΙ/ ΤΝΑΓΔΛΦΟΙ 2.84  2.73  NS  

EIKΟNA-AΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ  3.34  3.38  ΝS  

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΗ  2.15  2.57  0.006  

ΟIKΟNΟMIKE ΑΠΟΛΑΒΔ  1.97  2.29  0.015  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 2.79  2.93  ΝS  
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Παξάιιεια, έγηλε πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο πηζαλφλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηηο 

ηηκέο ησλ εηδηθψλ θξηηεξίσλ ζε ζρέζε κε ην είδνο ηνπ λνζνθνκείνπ, δειαδή,  κεηαμχ 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη λνκαξρηαθψλ λνζνθνκείσλ. Γηα ηελ δηαπίζησζε πηζαλφλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ εθαξκφζηεθε ε ηερληθή t-test, ελψ ηα απνηειέζκαηα 

θαηαγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 4.2.2γ. Γηαθνξνπνηήζεηο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο θαηαγξάθνληαη ζηα εηδηθά θξηηήξηα: «ζπλζήθεο εξγαζίαο» (p=0.000), 

«πεξηερφκελν θαη θφξηνο εξγαζίαο» (p=0.000), «εηθφλα–άπνςε γηα ην επάγγεικα» 

(p=0.010). Καη γηα ηα ηξία απηά εηδηθά θξηηήξηα, νη εξγαδφκελνη ζηα πεξηθεξεηαθά 

λνζνθνκεία  εθθξάδνπλ  κεγαιχηεξν βαζκφ δπζαξέζθεηαο απφ ηνλ αληίζηνηρν ησλ 

εξγαδφκελσλ ζηα λνκαξρηαθά λνζνθνκεία.  

 

Απφ ηελ αλαιπηηθή κειέηε ηνπ εηδηθνχ θξηηεξίνπ «ζπλζήθεο εξγαζίαο», 

παξαηεξνχκε φηη ε ηηκή ηεο κέζεο  ηθαλνπνίεζεο είλαη 2.75 (sd=1.13), δειαδή νχηε 

ηθαλνπνηεκέλνο νχηε  δπζαξεζηεκέλνο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 30.4%, ηξεηο  ζηνπο 

δέθα, δειψλεη κέηξηα δπζαξεζηεκέλνο, ελψ ην 65.2% δειψλεη απφ πνιχ 

δπζαξεζηεκέλνο κέρξη νπδέηεξνο. Μφλνλ έλα πνζνζηφ 2.2%, δειψλεη πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνο (Γηάγξακκα 4.2.2α). 

 

 

 

 

 

Πέλαθαο 4.2.2γ.: ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΗΓΗΚΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΜΔΣΑΞΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ & 

ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ  ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ  ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΑ  P  

ΤΝΘΗΚΔ ΔΡΓΑΙΑ 2,61  3,32  0,000  

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ –ΦΟΡΣΟ ΔΡΓΑΙΑ 2,36  2,93  0,000  

ΔΧΣΔΡΙΚΔ ΥΔΔΙ/ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΙ 2,38  2,67  ΝS  

ΔΧΣΔΡΙΚΔ ΥΔΔΙ/ ΤΝΑΓΔΛΦΟΙ 3.74  3.94  NS  

EIKΟNA-AΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ  3.25  3.62  0.010  

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΗ  2.23  2.50  NS  

ΟIKΟNΟMIKE ΑΠΟΛΑΒΔ  2.07  2.14  NS  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 2.76  3.08  ΝS  
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ΓηΪγξακκα 4.2.2α.: πλνιηθά Ηθαλνπνέεζε απφ ζπλζάθεο εξγαζέαο 

 
 

Ζ κεγαιχηεξε δπζαξέζθεηα εθθξάδεηαη γηα ην ππνθξηηήξην «ζπλζήθεο αζθάιεηαο 

πνπ παξέρνληαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο» (mean=2.55), φπνπ έλαο ζηνπο δχν 

εξγαδφκελνπο δειψλνπλ απφ πνιχ κέρξη θαη κέηξηα δπζαξεζηεκέλα, ελψ πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλν δειψλεη κφλνλ ην 3.9%. Ζ κηθξφηεξε δπζαξέζθεηα αθνξά ζην 

ππνθξηηήξην «κέζα- εμνπιηζκφο», πνπ παξέρεη ε ππεξεζία γηα απνηειεζκαηηθή 

εξγαζία (mean=2.85) φπνπ ην 46.1% δειψλεη απφ πνιχ κέρξη θαη κέηξηα 

δπζαξεζηεκέλν, ελψ πνιχ ηθαλνπνηεκέλν δειψλεη ην 3.5% (Πίλαθαο  4.2.2δ). 

 

 

Πέλαθαο 4.2.2δ.: πλζάθεο  Δξγαζέαο 

πλζάθεο Δξγαζέαο  mean  sd min max N  

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

(θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφο, γξαθεία 

θ.ι.π.) 

2.62 1.19 1 5 229     

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηα κέζα – εμνπιηζκφ 

(γξαθηθή χιε, κέζα πξνζηαζίαο θ.ι.π.) πνπ ζαο 
παξέρεη ε ππεξεζία ψζηε ε εξγαζίαο ζαο λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή; 

2.85  1.18 1 5 230  

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο ζπλζήθεο αζθάιεηαο 

πνπ ζαο παξέρνληαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ζαο; 

2.55  1.22 1 5 229  

πλνιηθά πφζν είζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ζαο; 

2.75  1.13 1 5 230  
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Έγηλε πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ηεο κέζεο ηθαλνπνίεζεο γηα ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο κε ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά, 

λνζνθνκείν, δεκνγξαθηθή, επαγγεικαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή πξνζσπνηππία. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ επαλαθσδηθνπνηήζεθαλ νη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνυπεξεζία. 

Οη ζπγθξίζεηο είραλ σο ζηφρν ηελ δηαπίζησζε δηαθνξνπνηήζεσλ ζηελ κέζε 

ηθαλνπνίεζε κεηαμχ ησλ ππννκάδσλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  Απφ 

ηηο αλαιχζεηο πνπ εθαξκφζηεθαλ δηαπηζηψζεθε φηη  δηαθνξνπνίεζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (p=0.000), θαηαγξάθεθε κεηαμχ ηεο κέζεο ηθαλνπνίεζεο αλά λνζνθνκείν. 

Οη παξαηεξνχκελεο ηηκέο  απνηππψλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 4.2.2ε. Ζ κέζε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο αλά λνζνθνκείν θπκαίλεηαη απφ 2.34  κέρξη 

θαη 3.52. Οη κηθξφηεξεο παξαηεξνχκελεο ηηκέο, αληηζηνηρνχλ ζε πεξηθεξεηαθά 

λνζνθνκεία, ελψ νη δχν κεγαιχηεξεο παξαηεξνχκελεο ηηκέο, αληηζηνηρνχλ ζε 

λνκαξρηαθά. 

 

Γηα ην δεχηεξν εηδηθφ θξηηήξην πνπ αλαθέξεηαη ζην «πεξηερφκελν θαη θφξηνο 

εξγαζίαο» ε ηηκή ηεο κέζεο ηθαλνπνίεζεο πξνζδηνξίζηεθε ζην 2.48 ( sd=1.00),  

δειαδή κέηξηα δπζαξεζηεκέλνο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (34.2%), πεξίπνπ επηά 

ζηνπο είθνζη, δειψλεη κέηξηα δπζαξεζηεκέλνο θαη ην 85.5% δειψλεη απφ πνιχ 

δπζαξεζηεκέλνο κέρξη νπδέηεξνο. Έλα πνζνζηφ 2.6%, πνπ αλαινγεί ζε έμη 

εξγαδφκελνπο,  δειψλεη πνιχ ηθαλνπνηεκέλν. 

Απφ ηε κειέηε ησλ ελλέα ππνθξηηεξίσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην θξηηήξην 

«πεξηερφκελν θαη θφξηνο εξγαζίαο», γίλεηαη ζαθέο φηη ην δηνηθεηηθφ  πξνζσπηθφ 

Πέλαθαο  4.2.2ε.: ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ  ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ   ΑΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ  Ν  Mean  P  

2  47  2,34  0,000  

4  40  2,38   

5  29  2,59   

3  16  2,69   

6  23  2,91   

7  16  3,06   

1  28  3,11   

9  10  3,30  

8  21 3,52  
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ζεσξεί φηη εξγάδεηαη εληαηηθά θαη θάησ απφ πηεζηηθέο πξνζεζκίεο γηα λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ εξγαζία ηνπ (mean=3.84), ζπρλά 

εξγάδεηαη θαη πέξαλ ηνπ σξαξίνπ ηνπο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο εξγαζίεο πνπ ηνπ 

έρνπλ αλαζέζεη (mean=3.31), φηη ε γξαθεηνθξαηία ζηελ εξγαζία ηνπ είλαη πνιχ 

κεγάιε (mean=3.54). Παξάιιεια, δειψλεη φηη δελ ελεκεξψλεηαη έγθαηξα γηα ηηο 

επηζηεκνληθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

(mean=2.15), θαζψο θαη γηα ηηο δηνηθεηηθέο/ππεξεζηαθέο αιιαγέο ζην ρψξν εξγαζίαο 

ηνπ (mean=2.31) (Πίλαθαο 4.2.2ζη). Γηαπηζηψλεηαη φηη νη απφςεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ γηα ηνλ θφξην θαη ην πεξηερφκελν εξγαζίαο είλαη αλάινγεο κε απηέο ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

Πέλαθαο 4.2.2ζη.: Πεξηερφκελν θαη  Φφξηνο  Δξγαζέαο 

Πεξηερφκελν θαη Φφξηνο εξγαζέαο mean  sd Min Max N  

ηελ εξγαζέα κνπ ππΪξρεη κεγΪιε γξαθεηνθξαηέα 3.54 1.14 1 5 225  

ΤπΪξρνπλ επέζεκα θαηαγεγξακκΫλα  ν ξφινο, ε απνζηνιά θαη 
ηα θαζάθνληα πνπ πξΫπεη λα επηηειΫζσ 

2.24 1.15 1 5 218  

ΓηαζΫησ κεγΪιν βαζκφ απηνλνκέαο πξνθεηκΫλνπ λα 

αληαπνθξηζψ απνηειεζκαηηθΪ ζηηο αλΪγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο 

ηνπ επαγγΫικαηνο 

3.01 1.15 1 5 228  

Δλεκεξψλνκαη ζπρλΪ θαη Ϋγθαηξα απφ ηελ δηνέθεζε γηα ηηο 
δηνηθεηηθΫο – ππεξεζηαθΫο αιιαγΫο πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ηελ 

εθηΫιεζε ησλ θαζεθφλησλ κνπ 

2.31 1.17 1 5 229  

Δλεκεξψλνκαη ζπρλΪ θαη Ϋγθαηξα απφ ηελ δηνέθεζε γηα ηηο 

επηζηεκνληθΫο αιιαγΫο πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ηελ εθηΫιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ κνπ 

2.15 1.01 1 5 228  

Δλεκεξψλνκαη Ϋγθαηξα γηα αιιαγΫο ζηηο δηαδηθαζέεο  πνπ Ϋρνπλ 

ζρΫζε κε ηελ εθηΫιεζε ησλ θαζεθφλησλ κνπ 

2.39 1.10 1 5 227  

Μνπ παξΫρνπλ πΪληα ηα απαξαέηεηα κΫζα θαη ηηο αλαγθαέεο 

πιεξνθνξέεο γηα λα θΪλσ ζσζηΪ ηελ δνπιεηΪ κνπ 

2,47 0.96 1 5 227  

ΔξγΪδνκαη κε ππεξβνιηθΪ εληαηηθνχο ξπζκνχο (θΪησ απφ 
πηεζηηθΫο πξνζεζκέεο)  γηα λα αληαπνθξηζψ ζηηο αλΪγθεο πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηελ εξγαζέα κνπ ζηα πιαέζηα ηνπ σξαξένπ κνπ  

3.84 1.11 1 5 229  

πρλΪ ρξεηΪδεηαη λα εξγαζζψ θαη πΫξαλ ηνπ σξαξένπ κνπ γηα λα 

αληαπνθξηζψ ζηηο εξγαζέεο πνπ κνπ Ϋρνπλ αλαζΫζεη 

3.31 1.23 1 5 227  

πλνιηθΪ εέκαη ηθαλνπνηεκΫλνο απφ ην πεξηερφκελν θαη ην θφξην 
ηεο εξγαζέαο κνπ 

2.48 1.00 1 5 228  

 

Ζ πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ηεο κέζεο ηθαλνπνίεζεο γηα ην θξηηήξην 

«πεξηερφκελν θαη θφξηνο εξγαζίαο» κε ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά «λνζνθνκείν», «δεκνγξαθηθή, επαγγεικαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή 

πξνζσπνηππία», έγηλε φπσο αλαιπηηθά αλαθέξζεθε ζην πξψην θξηηήξην. Οη 

ζπγθξίζεηο είραλ σο ζηφρν ηελ δηαπίζησζε δηαθνξνπνηήζεσλ ζηελ κέζε ηθαλνπνίεζε 

κεηαμχ ησλ ππννκάδσλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Απφ ηηο αλαιχζεηο 

πνπ εθαξκφζζεθαλ, δηαπηζηψζεθε φηη ε κφλε δηαθνξνπνίεζε πνπ απνδείρζεθε 
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ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αθνξά ζηε κέζε ηθαλνπνίεζε αλά λνζνθνκείν (p=0.002). Οη 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ   θαηαγξάθνληαη απνηππψλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 4.2.2δ. 

πγθεθξηκέλα, ε κέζε ηθαλνπνίεζε απφ ην πεξηερφκελν θαη ηνλ θφξην εξγαζίαο αλά 

λνζνθνκείν θπκαίλεηαη απφ 1.94 κέρξη θαη 3.05. Σν ζχλνιν ησλ κηθξφηεξσλ 

παξαηεξνχκελσλ ηηκψλ -κεγαιχηεξνο βαζκφο δπζαξέζθεηαο- αθνξνχλ ζε 

πεξηθεξεηαθά λνζνθνκεία. ηα λνζνθνκεία πνπ παξνπζηάδνληαη νη κεγαιχηεξεο ηηκέο 

-κηθξφηεξνο βαζκφο δπζαξέζθεηαο- ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ λνκαξρηαθψλ 

λνζνθνκείσλ. 

Πέλαθαο  4.2.2δ.: ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ  ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΚΑΗ ΦΟΡΣΟΤ 

ΔΡΓΑΗΑ  ΑΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ  Ν  Mean  P  

3  16  1,94  0,002 

6  23  2,17  

4  39  2,28   

2  475  2,32   

5  29  2,48   

9  9   2,67   

1  28  2,82  

7  16  2.94   

8  21 3,05  

ζνλ αθνξά ζηηο πιεξνθνξίεο, πνπ θαηά ηε γλψκε ησλ εξγαδφκελσλ, ζα 

βνεζνχζαλ ζηε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο 

ηνπο, ην 37.13%, δει. πεξίπνπ 4 ζηνπο δέθα, ζεσξεί φηη ε γλψκε–απφςεηο ησλ 

πξντζηάκελσλ είλαη ζεκαληηθέο. Σν 47,0%, δει. πεξίπνπ έλαο ζηνπο δχν, ζεσξεί φηη 

ε γλψκε–απφςεηο ησλ πθηζηάκελσλ είλαη επίζεο ζεκαληηθέο. Δπίζεο, έλαο ζηνπο δχν, 

ζεσξεί φηη επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαρείξηζε–εμππεξέηεζε ησλ αζζελψλ 

θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο. εκαληηθφ ξφιν γηα ην 

39.0%, παίδεη ε ζηάζε-λννηξνπία-επηζπκίεο ησλ αζζελψλ (Πίλαθαο 4.2.2ε). 

Πέλαθαο 4.2.2ε:  Πιεξνθνξέεο γηα απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνέεζε εξγαζέαο 

Δέδνο πιεξνθνξέαο Ν % 

Γλψκε-απφςεηο πξντζηακέλσλ 98 37.1 

Γλψκε-απφςεηο πθηζηακέλσλ 124 47.0 

Δπηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαρείξηζε-εμππεξέηεζε ησλ 

αζζελψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο 

154 58.3 

ηάζε-λννηξνπία-επηζπκίεο αζζελψλ 103 39.0 
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Γηα ην ηξίην εηδηθφ θξηηήξην, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο «εζσηεξηθέο ζρέζεηο–

πξντζηάκελνη», ε ηηκή ηεο κέζεο  ηθαλνπνίεζεο πξνζδηνξίζηεθε ζην 2.46 (sd=1.14),  

δειαδή κέηξηα δπζαξεζηεκέλνο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (32.6%), πεξίπνπ ηξεηο 

ζηνπο δέθα, δειψλνπλ νχηε επραξηζηεκέλνη νχηε δπζαξεζηεκέλνη. Σν 81.9%, δει. 

νθηψ ζηνπο δέθα, δειψλνπλ απφ πνιχ δπζαξεζηεκέλνη κέρξη νπδέηεξνη, ελψ 

πνζνζηφ 2.9%, πνπ αληηζηνηρεί ζε επηά εξγαδφκελνπο, δειψλεη πνιχ ηθαλνπνηεκέλν 

(Γηάγξακκα 4.2.2β). 

ΓηΪγξακκα  4.2.2β.: πλνιηθά Ηθαλνπνέεζε απφ εζσηεξηθΫο ζρΫζεηο - πξντζηΪκελνη 
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Απφ ηε κειέηε ησλ νθηψ ππνθξηηεξίσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην θξηηήξην 

«εζσηεξηθέο ζρέζεηο–πξντζηάκελνη», γίλεηαη ζαθέο φηη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ δελ 

δειψλεη νχηε επραξηζηεκέλν νχηε δπζαξεζηεκέλν, απφ ηελ ζπλεξγαζία κε ηνλ άκεζα 

πξντζηάκελν  (mean=3.27). Θεσξεί επίζεο φηη ε επνπηεία–θαζνδήγεζε απφ ηνπο 

αλσηέξνπο ηνπ δελ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ (mean=2.64).  

Ζ κεγαιχηεξε δπζαξέζθεηα εθθξάδεηαη γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ 

ζπζθέςεηο–ζπλαληήζεηο γηα εξγαζηαθά ζέκαηα (mean=2.23) θαη γηα ηηο επθαηξίεο πνπ 

ηνπ παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία γηα λα αλαπηχμεη πξνζσπηθέο πξσηνβνπιίεο θαη 

πξνζπάζεηεο, κε ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα ηεο δνπιείαο ηνπ (mean=2.50).  

Παξάιιεια, δειψλεη φηη δελ απνιακβάλεη ηελ αίζζεζε ηεο ζσζηήο θαη 

απνηειεζκαηηθά επηηπρεκέλεο δνπιεηάο απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ (mean=2.66) 
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θαη ηα πξνζφληα θαη νη γλψζεηο ηνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη δεκηνπξγηθά απφ ηελ 

δηνίθεζε (mean=2.78)  (Πίλαθαο 4.2.2ζ). 

 

Ζ πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ηεο κέζεο ηθαλνπνίεζεο γηα ην θξηηήξην 

«εζσηεξηθέο ζρέζεηο-πξντζηάκελνη» κε ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά «λνζνθνκείν», «δεκνγξαθηθή, επαγγεικαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή 

πξνζσπνηππία», έγηλε φπσο αλαιπηηθά αλαθέξζεθε ζην πξψην θξηηήξην. Οη 

ζπγθξίζεηο είραλ σο ζηφρν ηελ δηαπίζησζε δηαθνξνπνηήζεσλ ζηε κέζε ηθαλνπνίεζε 

κεηαμχ ησλ ππννκάδσλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Απφ ηηο αλαιχζεηο 

πνπ εθαξκφζζεθαλ, δηαπηζηψζεθε φηη θακία δηαθνξνπνίεζε δελ απνδείρζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Απφ ηελ αλαιπηηθή κειέηε ηνπ εηδηθνχ θξηηεξίνπ «εζσηεξηθέο ζρέζεηο – 

ζπλάδειθνη»,  έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ε ηηκή ηεο κέζεο ηθαλνπνίεζεο είλαη 

3.93 (sd=0.82), δειαδή ηθαλνπνηεκέλνο. Δίλαη ην θξηηήξην κε ηελ κεγαιχηεξε κέζε 

ηηκή ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θξηηήξηα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξγαδφκελσλ 

(37.6%), πεξίπνπ ηέζζεξηο ζηνπο δέθα, δειψλεη ηθαλνπνηεκέλνο θαη ην 75.2% 

δειψλεη απφ ηθαλνπνηεκέλνο κέρξη θαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο. Μφλνλ έλα πνζνζηφ 

2.0%, πνπ αληηζηνηρεί ζε πέληε εξγαδφκελνπο, δειψλνπλ πνιχ δπζαξεζηεκέλνη 

(Γηάγξακκα  4.2.2γ). 

Πέλαθαο 4.2.2ζ.: ΔζσηεξηθΫο ρΫζεηο – ΠξντζηΪκελνη 

 mean  Sd  Min  Max  N     

Σα πξνζφληα θαη νη γλψζεηο κνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά 

θαη δεκηνπξγηθά απφ ηελ δηνίθεζε  

2,78 1.17 1 5 243  

Απφ ηελ ππεξεζία κνπ, κνπ δίλνληαη  επθαηξίεο  λα αλαπηχμσ 

πξνζσπηθέο πξσηνβνπιίεο θαη πξνζπάζεηεο κε ζεηηθφ αληίθηππν 

ζηελ πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο κνπ 

2,50 1.12 1 5 241  

Πνιχ ζπρλά απνιακβάλσ ηελ αίζζεζε ηεο «ζσζηήο θαη 

απνηειεζκαηηθά επηηπρεκέλεο δνπιεηάο» απφ ηνπο πξντζηακέλνπο 

κνπ 

2,66 1.16 1 5 243  

Ζ επνπηεία – θαζνδήγεζε απφ ηνπο αλσηέξνπο κνπ βνεζάεη ζηελ 

βειηίσζε ηεο εξγαζίαο κνπ 

2.64 1.15 1 5 245  

Μνπ δίλεηε ε επθαηξία λα ζπκκεηέρσ ζε ζπζθέςεηο – ζπλαληήζεηο 

γηα εξγαζηαθά ζέκαηα  

2,23 1.21 1 5 240  

πλνιηθά είκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ ζπλεξγαζία κε ηνλ άκεζα 

πξντζηάκελν κνπ 

3,27 1.21 1 5 245  

πλνιηθά είκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ ζπλεξγαζία κε ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ λνζνθνκείνπ 

2,79 1.22 1 5 245  

πλνιηθά είκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ ζπλεξγαζία κε ηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ 

2,46 1.14 1 5 243  



 114 

 

ΓηΪγξακκα    4.2.2γ.: ΔζσηεξηθΫο ρΫζεηο - πλΪδειθνη   

E4

5,04,03,02,01,0

E4

F
re

q
u

e
n

c
y

140

120

100

80

60

40

20

0
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N = 257,00

 
 

Ζ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε  εθθξάδεηαη γηα ηελ ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ζην ηκήκα  (mean= 3.98), φπνπ ηξεηο ζηνπο ηέζζεξηο  άηνκα δειψλνπλ απφ πνιχ 

κέρξη θαη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη, ελψ  κφλν ην 1.6% δειψλεη φηη ε ζρέζε κεηαμχ 

ησλ ζπλαδέιθσλ ζην ηκήκα δελ είλαη θηιηθή.   Γεληθφηεξα νη εξγαδφκελνη δειψλνπλ 

φηη ε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζην λνζνθνκείν είλαη θαηά θχξην ιφγν θηιηθή θαη 

φηη κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζηελ ππνζηήξημή ηνπο ζε πεξίπησζε δπζθνιηψλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο  (Πίλαθαο  4.2.2η  ). 

 

 

Ζ πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ηεο κέζεο ηθαλνπνίεζεο γηα ην θξηηήξην 

„εζσηεξηθέο ζρέζεηο - ζπλάδειθνη‟ κε ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά, λνζνθνκείν, δεκνγξαθηθή, επαγγεικαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή 

Πέλαθαο   4.2.2η.: ΔζσηεξηθΫο ρΫζεηο – πλΪδειθνη 

   mean  sd   min  max N    

Ζ ζρέζε κνπ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζην λνζνθνκείν είλαη θαηά θχξην ιφγν θηιηθή 3.92 0.82 1 5 249  

Ζ ζρέζε κνπ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζην ηκήκα είλαη θαηά θχξην ιφγν θηιηθή 3,98 0.90 1 5 257  

Μπνξψ λα βαζηζηψ ζηελ ππνζηήξημε ησλ ζπλαδέιθσλ κνπ ζε  πεξίπησζε 
δπζθνιηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ κνπ 

3,83 1.04 1   5 257  

πλνιηθά είκαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

κνπ 

3.90  0.82 1 5 257  
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πξνζσπνηππία έγηλε φπσο αλαιπηηθά αλαθέξζεθε ζην πξψην θξηηήξην. Οη ζπγθξίζεηο 

είραλ σο ζηφρν ηελ δηαπίζησζε δηαθνξνπνηήζεσλ ζηελ κέζε ηθαλνπνίεζε κεηαμχ 

ησλ ππννκάδσλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Απφ ηηο αλαιχζεηο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ δηαπηζηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ηηκέο ηνπ 

θξηηεξίνπ αλά λνζνθνκείν (p=0.003).  Οη ηηκέο πνπ θαηαγξάθνληαη απνηππψλνληαη 

αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 4.2.2ηα.  Απφ ηελ κειέηε ηνπ πίλαθα γίλεηαη ζαθέο φηη ε 

κέζε ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θπκαίλεηαη απφ 3.46 κέρξη θαη 4.73. Ζ 

κηθξφηεξε παξαηεξνχκελε ηηκή αληηζηνηρεί ζε πεξηθεξεηαθφ λνζνθνκείν θαη ε 

κεγαιχηεξε ζε λνκαξρηαθφ λνζνθνκείν.   

 

Πέλαθαο   4.2.2η.α.: ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ/ 

ΤΝΑΓΔΛΦΟΗ ΑΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ  Ν  Mean  P  

5  28  3,46  0,003  

9  34  3,53   

3  16  3,63   

2  46  3,65   

4  40  3,80   

6  23  3,96   

1  27  4,00   

8  21  4,05   

7  15  4,73   

 

Γηα ην πέκπην εηδηθφ θξηηήξην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εηθφλα – άπνςε γηα ην 

επάγγεικα  ε ηηκή ηεο κέζεο  ηθαλνπνίεζεο πξνζδηνξίζηεθε ζην 3.36 (sd=1.00),  

δειαδή νχηε ηθαλνπνηεκέλνο νχηε  δπζαξεζηεκέλνο.  Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 36.3%, 

πεξίπνπ επηά ζηνπο είθνζη, δειψλεη νπδέηεξνο.  Σν 53.9%, δειαδή έλαο ζηνπο δχν,  

δειψλεη απφ πνιχ δπζαξεζηεκέλνο κέρξη νπδέηεξνο. Παξφια απηά, ππάξρεη έλα 

πνζνζηφ 34.7% πνπ δειψλεη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν θαη έλα 11.4% δειψλεη πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλν, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη νη απφςεηο ηεο νκάδαο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ γηα ην επάγγεικα είλαη δηραζκέλεο (Γηάγξακκα  4.2.2δ). 
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ΓηΪγξακκα  4.2.2δ.: πλνιηθά  Ηθαλνπνέεζε απφ Δηθφλα – Άπνςε γηα ΔπΪγγεικα 

 
 

Απφ ηε κειέηε ησλ επηά επηκέξνπο ππφ-θξηηεξίσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην θξηηήξην 

εηθφλα–άπνςε γηα ην επάγγεικα, γίλεηαη ζαθέο φηη ην δηνηθεηηθφ  πξνζσπηθφ ζεσξεί 

φηη ην επάγγεικά ηνπ ηνλ θάλεη λα αηζζάλεηαη ρξήζηκνο ζηελ θνηλσλία (mean=3.99)  

θαη ηνπ πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα θνηλσληθέο ζρέζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο (mean=3.54). 

Παξάιιεια δειψλεη φηη δελ είλαη ζίγνπξν φηη ζα ζπληζηνχζε ην ζπγθεθξηκέλν 

επάγγεικα ζε λένπο αλζξψπνπο (mean=2.99), φπσο επίζεο δελ είλαη ζίγνπξν φηη  ζα 

ήζειε λα αθνινπζήζεη ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα θάπνην απφ ηα παηδηά ηνπ 

(mean=2.83) (Πίλαθαο 4.2.2ηγ). 

Πέλαθαο  4.2.2ηβ.: ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ  ΔΗΚΟΝΑ – ΑΠΟΦΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ  ΑΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ  Ν  Mean  P  

6  23  2,96  0,033  

2  43  3,14   

4  40  3,15   

3  15  3,33    

1  27  3,41   

9  34  3,44   

5  29  3,62   

8  20  3,75   

7  14  3,86   
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Ζ πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ηεο κέζεο ηθαλνπνίεζεο γηα ην θξηηήξην «εηθφλα – 

άπνςε γηα ην επάγγεικα» κε ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά, λνζνθνκείν, δεκνγξαθηθή, επαγγεικαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή 

πξνζσπνηππία έγηλε φπσο αλαιπηηθά αλαθέξζεθε ζην πξψην θξηηήξην. Οη ζπγθξίζεηο 

είραλ σο ζηφρν ηελ δηαπίζησζε δηαθνξνπνηήζεσλ ζηελ κέζε ηθαλνπνίεζε κεηαμχ 

ησλ ππννκάδσλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Απφ ηηο αλαιχζεηο πνπ 

εθαξκφζζεθαλ, δηαπηζηψζεθε φηη νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο κέζεο 

ηηκέο γηα ηελ εηθφλα–άπνςε γηα ην επάγγεικα αλά λνζνθνκείν, είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο (p=0.033). Οη κέζεο ηηκέο θπκαίλνληαη απφ 2.96 κέρξη θαη 3.86. Σν 

ζχλνιν ησλ κηθξφηεξσλ παξαηεξνχκελσλ ηηκψλ αλαθέξνληαη ζε πεξηθεξεηαθά 

λνζνθνκεία. ηηο κεγαιχηεξεο κέζεο ηηκέο, ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ 

λνκαξρηαθψλ λνζνθνκείσλ (Πίλαθαο 4.2.2ηβ). 

 

Απφ ηελ αλαιπηηθή κειέηε ηνπ εηδηθνχ θξηηεξίνπ πξννπηηθέο εμέιημεο έρνπκε 

λα παξαηεξήζνπκε φηη ε ηηκή ηεο κέζεο  ηθαλνπνίεζεο είλαη 2.39 (sd=1.14) δειαδή 

κέηξηα δπζαξεζηεκέλνο.  Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 32.40%, ηξεηο ζηνπο δέθα, δειψλεη 

απφιπηα  δπζαξεζηεκέλν, ελψ ην 24.1% δειψλεη κέηξηα δπζαξεζηεκέλν. Σν 82.6%, 

δειαδή πεξίπνπ νθηψ ζηνπο δέθα, δειψλεη απφ πνιχ δπζαξεζηεκέλνο κέρξη 

νπδέηεξνο.  Μφλν έλα πνζνζηφ 2.1%, πνπ αλαινγεί ζε πέληε εξγαδφκελνπο  δειψλεη 

πνιχ ηθαλνπνηεκέλν. 

Πέλαθαο  4.2.2ηγ.: Δηθφλα - Ϊπνςε γηα ην επΪγγεικα 

 mean  sd     min max N  

Σν επάγγεικα κε θάλεη λα αηζζάλνκαη ρξήζηκνο ζηελ θνηλσλία 3,99 0.99 1 5 247  

Σν επάγγεικά κνπ πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα θνηλσληθέο 

ζρέζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο 

3,54 0.97 1 5 241  

Σν επάγγεικά κνπ πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα θνηλσληθέο 

ζρέζεηο εθηφο εξγαζίαο 

2,99  1.04 1 5 244  

Θα ζπληζηνχζα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ζε λένπο 

αλζξψπνπο 

3,20 1.14 1 5 244  

       

Θα ήζεια λα αθνινπζήζεη θάπνην απφ ηα παηδηά κνπ ην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα 

2,83 1.23 1 5 242  

Οη αζζελείο θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ έρνπλ θαιή 

ζπκπεξηθνξά απέλαληί καο 

3,26 0.88 1 5 241  

Ζ θνηλσληθή γλψκε είλαη ζεηηθή ζρεηηθά κε ην επάγγεικά κνπ 3,38 1.00 1 5 242  

πλνιηθά είκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ εηθφλα θαη ηηο απφςεηο 

γηα ην επάγγεικά κνπ 

3,36 1.00 1 5 245  
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Ζ κεγαιχηεξε δπζαξέζθεηα εθθξάδεηαη γηα ην ππνθξηηήξην «θαλφλεο 

αμηνθξαηίαο φζνλ αθνξά ζηελ εμέιημε» (mean=2.22), φπνπ ην 57.3%, δει. πεξίπνπ 

έμη  ζηα δέθα άηνκα, δειψλνπλ απφ πνιχ κέρξη θαη κέηξηα δπζαξεζηεκέλα, ελψ πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλν δειψλεη κφλνλ ην 0.8%, πνπ αληηζηνηρεί ζε δχν εξγαδφκελνπο. Ζ 

κηθξφηεξε δπζαξέζθεηα αθνξά ζηα ππνθξηηήξηα  «δπλαηφηεηεο πνπ δίλνληαη απφ ηελ 

ππεξεζία γηα επηκφξθσζε» (mean=2.56) θαη «επθαηξίεο γηα αλάπηπμε ησλ 

πξνζφλησλ θαη ησλ γλψζεσλ» (mean=2.39). Γηα ην κελ πξψην, ην 48.2% δειψλεη 

απφ πνιχ κέρξη θαη κέηξηα δπζαξεζηεκέλν, ελψ γηα ην δεχηεξν, ην 54.9% δειψλεη 

επίζεο απφ πνιχ κέρξη κέηξηα δπζαξεζηεκέλν (Πίλαθαο 4.2.2ηδ). 

Πέλαθαο 4.2.2ηδ.: ΠξννπηηθΫο ΔμΫιημεο  

 mean  Sd min max N 

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο επθαηξίεο πνπ ζαο δίλνληαη 

απφ ηελ ππεξεζία ζαο γηα λα αλαπηχμεηε ηα πξνζφληα 

θαη ηηο γλψζεηο ζαο; 

2.39 1.06 1 5 246 

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο επθαηξίεο πνπ ζαο δίλνληαη 

απφ ηελ ππεξεζία ζαο γηα επηκφξθσζε (ζεκηλάξηα, 

ζπλέδξηα , εκεξίδεο, θ.ιπ.); 

2.56 1.21 1 5 245 

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηνλ ηξφπν πνπ αμηνπνηεί ε 

ππεξεζία ζαο ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

απνθηήζαηε απφ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο; 

2.36 1.03 1 5 242 

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηνλ ηξφπν πνπ ηεξνχληαη νη 

θαλφλεο αμηνθξαηίαο φζνλ αθνξά ηελ εμέιημή ζαο; 

2.22 1.11 1 5 246 

πλνιηθά πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε απφ ηηο πξννπηηθέο 

εμέιημεο ζηελ εξγαζία ζαο; 

2.31 1.14 1 5 241 

 

Καη γηα ην θξηηήξην πξννπηηθέο εμέιημεο ζηελ εξγαζία έγηλε πξνζπάζεηα 

ζχγθξηζεο ηεο κέζεο ηθαλνπνίεζεο  κε ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά, λνζνθνκείν, δεκνγξαθηθή, επαγγεικαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή 

πξνζσπνηππία. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ επαλαθσδηθνπνηήζεθαλ νη κεηαβιεηέο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ πξνυπεξεζία. Οη ζπγθξίζεηο είραλ σο ζηφρν ηελ δηαπίζησζε 

δηαθνξνπνηήζεσλ ζηελ κέζε ηθαλνπνίεζε κεηαμχ ησλ ππννκάδσλ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Απφ ηηο αλαιχζεηο πνπ εθαξκφζηεθαλ 

δηαπηζηψζεθε φηη θακία δηαθνξνπνίεζε δελ απνδείρζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Tν εηδηθφ θξηηήξην «νηθνλνκηθέο απνιαβέο» είλαη ην θξηηήξην πνπ 

παξνπζηάδεη ηελ κηθξφηεξε κέζε ηηκή ηθαλνπνίεζεο. πγθεθξηκέλα, ε ηηκή ηεο κέζεο  

ηθαλνπνίεζεο είλαη 2.09 (sd=0.99) δειαδή κέηξηα δπζαξεζηεκέλνο. Σν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ (35.5%), δει. επηά ζηνπο είθνζη, δειψλεη κέηξηα δπζαξεζηεκέλν. Σν 33.5% 

δειψλεη απφιπηα   δπζαξεζηεκέλν. Δπίζεο, ην 88.8%, δειαδή  ελλέα  ζηνπο δέθα,  

δειψλεη απφ πνιχ δπζαξεζηεκέλν κέρξη νπδέηεξν. ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, δελ  
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βξέζεθε νχηε  έλαο εξγαδφκελνο πνπ λα δειψλεη φηη είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο απφ 

ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο  (Γηάγξακκα   4.2.2ε). 

 

ΓηΪγξακκα 4.2.2ε.: πλνιηθά Ηθαλνπνέεζε Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ απφ 

ΟηθνλνκηθΫο ΑπνιαβΫο 

 
 

Ζ κεγαιχηεξε δπζαξέζθεηα εθθξάδεηαη γηα ην ππνθξηηήξην  πνπ αθνξά ζην 

χςνο ησλ απνδνρψλ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία πνπ παξέρνπλ (mean=1.68), φπνπ ην 

57.1% δειψλεη απφιπηα δπζαξεζηεκέλν, πεξίπνπ νθηψ ζηα δέθα άηνκα δειψλνπλ 

απφ πνιχ κέρξη θαη κέηξηα δπζαξεζηεκέλα, ελψ δελ βξέζεθε νχηε έλαο εξγαδφκελνο 

λα δειψλεη φηη είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο. Ζ 

κηθξφηεξε δπζαξέζθεηα αθνξά ζην ππνθξηηήξην «αζθάιηζε πγείαο» (mean=2.65) 

φπνπ ην 49.6%, έλαο ζηνπο δχν  δειψλεη απφ πνιχ κέρξη θαη κέηξηα δπζαξεζηεκέλν 

θαη κφλν ην 4.5%  δειψλεη πνιχ ηθαλνπνηεκέλν  (Πίλαθαο 4.2.2ηε). 

Πέλαθαο 4.2.2ηε.: ΟηθνλνκηθΫο ΑπνιαβΫο 

 mean  sd min max N 

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην χςνο ησλ απνδνρψλ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία 

πνπ παξέρεηε ; 

1.68  0.94 1 4 241 

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ αζθάιηζε πγείαο ; 2.65  1.16 1 5 246 

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ ζπληαμηνδνηηθή θάιπςε ; 2.06  1.04 1 5 237 

πλνιηθά πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε κε ην επίπεδν δσήο πνπ ζαο  

εμαζθαιίδνπλ νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο ζαο; 

2.09  0.99 1 4 242 
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Καη γηα ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην έγηλε πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ηεο κέζεο 

ηθαλνπνίεζεο   κε ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά, 

λνζνθνκείν, δεκνγξαθηθή, επαγγεικαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή πξνζσπνηππία. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ επαλαθσδηθνπνηήζεθαλ νη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνυπεξεζία.   

Οη ζπγθξίζεηο είραλ σο ζηφρν ηελ δηαπίζησζε δηαθνξνπνηήζεσλ ζηελ κέζε 

ηθαλνπνίεζε κεηαμχ ησλ ππννκάδσλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Απφ 

ηηο αλαιχζεηο πνπ εθαξκφζηεθαλ δηαπηζηψζεθε φηη νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο κέζεο 

ηηκέο ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο αλά λνζνθνκείν απνδεηθλχνληαη  

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (p=0.002) (Πίλαθαο 4.2.2ηζη).  Οη κέζεο ηηκέο θπκαίλνληαη 

απφ 1.55 κέρξη  2.55.  Ζ κηθξφηεξε ηηκή  δειαδή ε κεγαιχηεξε δπζαξέζθεηα, θαζψο 

θαη ε κεγαιχηεξε ηηκή, δει. ε κηθξφηεξε δπζαξέζθεηα, αληηζηνηρνχλ ζε πεξηθεξεηαθά 

λνζνθνκεία.   

 

 

4.2.3.  ΑλΪιπζε  ζπλνιηθάο ηθαλνπνέεζε απφ ην επΪγγεικα 

 

Ζ κέηξεζε ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ην επάγγεικα  ζηεξίρζεθε ζε 

θιίκαθα πέληε πηζαλψλ απαληήζεσλ. πγθεθξηκέλα, νη πέληε πηζαλέο απαληήζεηο 

Πέλαθαο  4.2.2ηζη.: ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ  ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΑΠΟΛΑΒΔ  ΑΝΑ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ  Ν  Mean  P  

6  22  1.55  0,002  

8  19  1,68   

2  44  1.86   

3  16  2,00   

7  14 2,07   

4  40  2,17   

1  27  2,19  

9  31  2,45   

5  29  2,55   
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ήζαλ: 1=πνιχ δπζαξεζηεκέλνο, 2=κέηξηα δπζαξεζηεκέλνο, 3=νπδέηεξνο, 4=κέηξηα 

ηθαλνπνηεκέλνο, 5=πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο.   

Απφ ηελ αλαιπηηθή κειέηε ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ απφ ην επάγγεικα, έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ε ηηκή ηεο κέζεο 

ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο, αλέξρεηαη ζην 2.84 (sd=0.99), δειαδή ε νκάδα ηνπ 

δηνηθεηηθνχ  πξνζσπηθνχ, δειψλεη νχηε ηθαλνπνηεκέλε νχηε δπζαξεζηεκέλε απφ ην 

επάγγεικά ηεο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (30.8%), δει. ηξεηο ζηνπο δέθα, δειψλνπλ 

κέηξηα δπζαξεζηεκέλνη, ελψ επίζεο ηξεηο ζηνπο δέθα, δειψλνπλ νπδέηεξνη. Σν 

69.6%, δει. επηά ζηνπο δέθα, δειψλεη απφ πνιχ δπζαξεζηεκέλν κέρξη νπδέηεξν.  

Μφλνλ έλα πνζνζηφ 1.7%, πνπ αλαινγεί ζε ηέζζεξηο εξγαδφκελνπο, δειψλεη πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλν. 

ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, έγηλε πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ηεο κέζεο ηθαλνπνίεζεο αληίζηνηρε κε 

απηή πνπ δηελεξγήζεθε γηα ηα εηδηθά θξηηήξηα. Ζ ζχγθξηζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην 

ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά «λνζνθνκείν», 

«δεκνγξαθηθή, επαγγεικαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή πξνζσπνηππία». Γηα ην ζθνπφ απηφ 

επαλαθσδηθνπνηήζεθαλ νη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνυπεξεζία. Οη 

ζπγθξίζεηο είραλ σο ζηφρν ηελ δηαπίζησζε δηαθνξνπνηήζεσλ ζηελ κέζε ηθαλνπνίεζε 

κεηαμχ ησλ ππννκάδσλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Απφ ηηο αλαιχζεηο 

πνπ εθαξκφζζεθαλ, δηαπηζηψζεθε φηη νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο κέζεο ηηκέο 

ηθαλνπνίεζεο αλά λνζνθνκείν, απνδεηθλχνληαη  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (p=0.005).  

Οη κέζεο ηηκέο ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

θπκαίλνληαη απφ 2.30 κέρξη 3.30. Οη κηθξφηεξεο ηηκέο, δει. εθείλεο πνπ εθθξάδνπλ ηε 

κεγαιχηεξε δπζαξέζθεηα, αληηζηνηρνχλ ζε πεξηθεξεηαθά λνζνθνκεία. ηηο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο, δειαδή ζηηο ηηκέο πνπ εθθξάδνπλ ηελ  κηθξφηεξε δπζαξέζθεηα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη δχν πεξηθεξεηαθά θαη δχν λνκαξρηαθά λνζνθνκεία (Πίλαθαο  

4.2.3α ).  
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Απφ ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο νneway analysis νf λariance, έρνπκε 

λα παξαηεξήζνπκε φηη ε κέζε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην 

επίπεδν ζπνπδψλ (p=0.0500). Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ απνηππψλνληαη ζην 

Γηάγξακκα 4.2.3β, ζπκπεξαίλνληαη ηα εμήο: 

1. ε κέζε ηθαλνπνίεζε γηα ηνπο  απφθνηηνπο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε 

κηθξφηεξε παξαηεξνχκελε (mean=2.00) 

2. ε κέζε ηθαλνπνίεζε γηα ηνπο έρνληεο απνιπηήξην ιπθείνπ (mean=2.52) θαη 

ηνπο απφθνηηνπο πηπρηνχρνπο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (mean=2.51) λα 

είλαη ζρεδφλ ίδηα 

3. ε κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε (mean=3.38), αληηζηνηρεί ζηνπο έρνληεο 

κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

Πέλαθαο   4.2.3α.: ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ  ΤΝΟΛΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ  

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ  Ν  Mean  P  

6  23  2,30  0,005  

2  43  2,63   

4  40  2,65   

3  14  2,71   

9  30  2,97   

7  14  3,00   

5  27  3,04   

1  26  3,27   

8  20  3,30   
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ΓηΪγξακκα 4.2.3α.: πγθξηηηθά Παξνπζέαζε ζπλνιηθάο ηθαλνπνέεζεο ζε ζρΫζε 

κε ην επέπεδν ζπνπδψλ 

A3

54321

M
e

a
n

 o
f 

I

3,6

3,4

3,2

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,0

1,8

 
 

Δλδείμεηο γηα δηαθνξνπνηήζεηο ζηε κέζε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε έρνκε θαη 

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ειηθηαθψλ νκάδσλ (Γηάγξακκα 4.2.3β). Απφ ηε κειέηε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο νneway analysis νf λariance,  πνπ  απνηππψλνληαη ζην 

δηάγξακκα 4.2.3β, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: 

1. ε κέζε ηθαλνπνίεζε είλαη ε κεγαιχηεξε γηα ηελ ειηθηαθή νκάδαο 56+  

(mean=4.03) 

2. αθνινπζεί ε ειηθηαθή νκάδα 18 – 25 κε κέζε θαηαγξαθφκελε ηθαλνπνίεζε 

3.24. 

3. ε κέζε  ηθαλνπνίεζε γηα ηηο ππφινηπεο ειηθηαθέο νκάδεο θπκαίλεηαη απφ 2.44 

κέρξη θαη 2.84. 
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ΓηΪγξακκα 4.2.3β.: πγθξηηηθά παξνπζέαζε ζπλνιηθάο ηθαλνπνέεζεο ζε ζρΫζε 

κε ηελ ειηθέα 

A2

54321

M
e

a
n

 o
f 

I

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

 

 

Γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπλνιηθή 

ηθαλνπνίεζε απφ ην επάγγεικα εθαξκφζηεθε ε ηερληθή regressiνn analysis (methνd 

stepwise). Ζ αλάιπζε έγηλε ρσξηζηά γηα ηελ νκάδα ηνπ θαζαξά δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ  θαη ρσξηζηά γηα ηελ νκάδα ηνπ παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ. Σα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ απνηππψλνληαη αλαιπηηθά γηα ηελ 

πξψηε νκάδα ζηνλ Πίλαθα 4.2.3β θαη γηα ηε δεχηεξε ζηνλ Πίλαθα 4.2.3γ. 

πγθεθξηκέλα, γηα ηελ νκάδα ηνπ θαζαξά δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, νη παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ην επάγγεικα, είλαη ε «εηθφλα–

άπνςε γηα ην επάγγεικα», νη «πξννπηηθέο εμέιημεο», θαη νη «νηθνλνκηθέο απνιαβέο»  

(F=23,984 p=0.000). Γηα ηελ νκάδα ηνπ παξαηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ,  νη παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ην επάγγεικα είλαη θαηά ζεηξάλ νη 

«πξννπηηθέο εμέιημεο», ε «εηθφλα–άπνςε γηα ην επάγγεικα» θαη νη «εζσηεξηθέο 

ζρέζεηο-ζπλάδειθνη»  (F=14,453    p=0.000). 

 

 

 

 



 125 

Πέλαθαο 4.2.3β.: ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΤΝΟΛΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ  R  R Square  Adj R Square  S.E.  

Δηθφλα –άπνςε γηα ην επάγγεικα 0,495  0,245  0,234  0,80  

Πξννπηηθέο εμέιημεο  0,601  0,361  0,341  0,74  

Οηθνλνκηθέο απνιαβέο 0,633  0,400  0,372  0,73  

 

 

 

Πέλαθαο 4.2.3γ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΤΝΟΛΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ- ΠΑΡΑΨΑΣΡΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ  R  R Square  Adj R Square  S.E.  

Πξννπηηθέο εμέιημεο  0,377  0,142  0,136  0,96  

Δηθφλα-άπνςε γηα ην επάγγεικα  0,450  0,202  0,190  0,93  

Δζσηεξηθέο ζρέζεηο- πλάδειθνη   0,485  0,235  0,216  0,91  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΔ ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ ΚΑΗ 

ΠΡΟΣΑΔΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

ηελ πξνζπάζεηα γηα κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζηελ Διιάδα, ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ νθείιεη λα απνηειεί πςειή 

πξνηεξαηφηεηα, δεδνκέλνπ φηη ζπληξέρνπλ δχν ζεκαληηθνί ιφγνη: πξψηνλ, ν ξφινο 

πνπ δηαδξακαηίδεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή ησλ 

πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θαη δεχηεξνλ, ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο κνριφο πινπνίεζεο ηεο 

πνιηηηθήο γηα ηελ πγεία θαη κε απηή ηελ έλλνηα απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα γηα ην 

βαζκφ επηηπρίαο νπνηαζδήπνηε κεηαξξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο. Μέρξη ζήκεξα, ε 

πνιηηηθή αλζξψπηλσλ πγεηνλνκηθψλ πφξσλ ζηελ Διιάδα, δεδνκέλνπ ηνπ 

ηαηξνθεληξηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, επηθεληξψζεθε ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ζηε δηαρείξηζε ηνπ ηαηξηθνχ δπλακηθνχ, ζέηνληαο ζε δεχηεξε κνίξα ην 

δηνηθεηηθφ θαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ παξαπάλσ εηεξνβαξή θαηάζηαζε, ε παξνχζα 

κειέηε έδσζε έκθαζε ζηελ αλάδεημε ησλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαρείξηζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, 

επηθεληξψλνληαο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ απνθνκίδνπλ 

νη δχν απηέο θαηεγνξίεο απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα.  

Σα θχξηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπεηξηθή έξεπλα πνπ 

δηελεξγήζεθε ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα αθφινπζα: 

• Παξαηεξείηαη κηα ππεξνρή ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ζηελ  νκάδα ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Δπηπξνζζέησο, ε απνρψξεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ απφ ηελ ππεξεζία γίλεηαη ζε κηθξφηεξε ειηθία ζε ζρέζε κε ην 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. Απηά ηα δχν επξήκαηα πηζαλά λα ζπλδένληαη κε 

δηαθνξεηηθέο αζθαιηζηηθέο θαη ζπληαμηνδνηηθέο πξνυπνζέζεηο κεηαμχ αληξψλ 

θαη γπλαηθψλ. Μπνξεί επίζεο λα ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο 

εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην γεγνλφο φηη ζην ηκήκα 

ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ Μέζεο Σερληθέο 

Δπαγγεικαηηθέο Ννζειεπηηθέο ρνιέο ,αλαγλσξίδεηαη ν ρξφλνο εθπαίδεπζεο σο 

ζπληάμηκνο ρξφλνο. 

• Ο ξπζκφο αλαλέσζεο ηφζν ηνπ λνζειεπηηθνχ φζν θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ηδηαίηεξα ρακειφο. Απηφ πηζαλά λα 
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ζπλδέεηαη κε ηελ πνιηηηθή πεξηνξηζκέλσλ πξνζιήςεσλ πνπ έρεη εθαξκνζηεί 

ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζεκαληηθέο 

ειιείςεηο θαη ηηο θελέο ζέζεηο ηδηαίηεξα λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία ζέηεη δεηήκαηα πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ.  

• Χο πξνο ηελ εθπαίδεπζε, έλαο ζηνπο ηέζζεξηο απφ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

θαη ηέζζεξηο ζηνπο δέθα απφ ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ. 

Δπηπξνζζέησο, έλαο ζηνπο είθνζη απφ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη έλαο ζηνπο 

δέθα απφ ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ έρεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελφ ηνπ. Σν πςειφ πνζνζηφ ησλ απνθνίησλ ιπθείνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζέηεη δεηήκαηα γηα ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θαη αθνκνίσζεο απφ 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζχγρξνλσλ ηερληθψλ δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ζηηο κνλάδεο 

πγείαο. 

• Σφζν γηα ην λνζειεπηηθφ φζν θαη γηα ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, νη πεξηζζφηεξεο 

ψξεο ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ 

ραξαθηήξα αθνξνχλ ζε ακεηβφκελα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Απηφ ζέηεη επί 

ηάπεηνο ην δήηεκα ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ππάξρεη έλα ζχζηεκα θηλήηξσλ θαη 

ην είδνο ησλ θηλήηξσλ πνπ πηνζεηεί, πξνθεηκέλνπ ην πγεηνλνκηθφ δπλακηθφ λα 

ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαλέσζεο ησλ γλψζεψλ ηνπ. 

• Αμηνζεκείσην είλαη ην φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα, ηφζν ζηνλ αξηζκφ ησλ σξψλ πνπ 

δηαζέηνπλ φζν θαη ζην πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ, είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ 

απηή ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη, φηη ζηα 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, ηα νπνία δειψλνληαη σο πξνηεξαηφηεηα θαη απφ ηηο 

δχν επαγγεικαηηθέο νκάδεο, ζπκκεηέρεη απφ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ν έλαο 

ζηνπο ηξεηο, ελψ απφ ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ν έλαο ζηνπο δέθα.   

• Χο ζεηηθφ ζηνηρείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ην γεγνλφο φηη ηφζν ην λνζειεπηηθφ 

φζν θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ έιαβε κέξνο ζηελ έξεπλα εκθαλίδεη 

ζεκαληηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Δπηπξφζζεηα, ηέζζεξηο ζηνπο δέθα απφ ηελ 

νκάδα ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη έμη ζηνπο δέθα απφ ηελ νκάδα ηνπ 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ είραλ νπζηαζηηθή πξνυπεξεζία πξηλ ηνλ δηνξηζκφ ηνπο  

ζηελ παξνχζα εξγαζηαθή ζέζε. 

• Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ δειψλεη ηθαλνπνηεκέλν κφλν γηα ην θξηηήξην 

«εζσηεξηθέο ζρέζεηο-ζπλάδειθνη». Γηα ηα ππφινηπα θξηηήξηα, φπσο: «ζπλζήθεο 

εξγαζίαο», «πεξηερφκελν θαη θφξηνο εξγαζίαο», «ζρέζεηο κε πξντζηάκελνπο» 
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θαη «πξννπηηθέο εμέιημεο», δειψλεη δπζαξεζηεκέλν, ελψ ηελ κεγαιχηεξε 

δπζαξέζθεηα ηελ εθθξάδεη γηα ην θξηηήξην ησλ «νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ». 

Δπίζεο, ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζεσξεί σο ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ζην 

ρψξν εξγαζίαο ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη ηνλ θφξην εξγαζίαο πνπ απηή 

ζπλεπάγεηαη, ηελ θαθή νξγάλσζε θαη ηελ γξαθεηνθξαηία, ηηο αλεπαξθείο 

θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη ηελ  έιιεηςε θαζεθνληνινγίνπ. 

• Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ θαη γηα ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ην 

νπνίν δειψλεη ηθαλνπνηεκέλν γηα ην θξηηήξην ησλ «εζσηεξηθψλ ζρέζεσλ κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο», ελψ ηελ κεγαιχηεξε δπζαξέζθεηα ηελ εθθξάδεη γηα ην 

θξηηήξην ησλ «νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ». ρεηηθά θαιή εκθαλίδεηαη ε ζέζε ηνπ 

γηα ην θξηηήξην «εηθφλα-άπνςε γηα ην επάγγεικα‟. 

• Ζ κε δηαπίζησζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ γηα φιεο ζρεδφλ ηηο 

παξακέηξνπο, θπξίσο ζηελ νκάδα ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, πηζαλά λα 

ππνθξχπηεη ηζρπξά θιαδηθά πξνβιήκαηα-αηηήκαηα. Ζ δηαπίζησζε 

δηαθνξνπνηήζεσλ αλά λνζνθνκείν, ζίγνπξα ππνθξχπηεη ζνβαξά νξγαλσηηθά θαη 

ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα. 

• Ζ δηαπίζησζε δηαθνξνπνηήζεσλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ, κεηαμχ ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ θαη λνκαξρηαθψλ λνζνθνκείσλ φζνλ αθνξά ζηα εηδηθά θξηηήξηα 

«ζπλζήθεο εξγαζίαο», «πεξηερφκελν-θφξηνο εξγαζίαο», «άπνςε γηα 

επάγγεικα», αλ θαη ήηαλ αλακελφκελε, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη αληίζηνηρεο 

κειέηεο ίζσο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη ρσξηζηά γηα ηα πεξηθεξεηαθά θαη 

ρσξηζηά γηα ηα λνκαξρηαθά λνζνθνκεία. 

• Γηα ηα εηδηθά θξηηήξηα «εζσηεξηθέο ζρέζεηο κε πξντζηακέλνπο», «πξννπηηθέο 

εμέιημεο» θαη «νηθνλνκηθέο απνιαβέο», ην παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ εθθξάδεη 

κεγαιχηεξν βαζκφ δπζαξέζθεηαο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνπ θαζαξά δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. 

• Οη  απφςεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηνλ «θφξην θαη ην πεξηερφκελν 

εξγαζίαο» είλαη αλάινγεο κε απηέο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Καη νη δχν 

επαγγεικαηηθέο νκάδεο, ζεσξνχλ φηη εξγάδνληαη θάησ απφ πηεζηηθέο πξνζεζκίεο 

γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο, ελψ 

ζπρλά εξγάδνληαη θαη πέξαλ ηνπ σξαξίνπ ηνπο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

εξγαζίεο πνπ ηνπο έρνπλ αλαζέζεη. Παξάιιεια δειψλνπλ φηη δελ 

ελεκεξψλνληαη έγθαηξα γηα ηηο επηζηεκνληθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 
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εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαζψο θαη γηα ηηο δηνηθεηηθέο θαη ππεξεζηαθέο 

αιιαγέο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο.  

• Ζ «εηθφλα-άπνςε γηα ην επάγγεικα» θαη γηα ηηο δχν επαγγεικαηηθέο νκάδεο δελ 

είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθή. Γειψλνπλ φηη δελ ζα ζπληζηνχζαλ ην ζπγθεθξηκέλν 

επάγγεικα ζε λένπο αλζξψπνπο, φπσο επίζεο δελ ζα ήζειαλ λα αθνινπζήζεη ην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα θάπνην απφ ηα παηδηά ηνπο. 

• Tν εηδηθφ θξηηήξην «νηθνλνκηθέο απνιαβέο» είλαη ην θξηηήξην πνπ παξνπζηάδεη 

ηνλ κηθξφηεξν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο θαη γηα ηηο δχν επαγγεικαηηθέο νκάδεο. 

Δηδηθά ζηελ επαγγεικαηηθή νκάδα ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ δελ  βξέζεθε 

νχηε  έλαο εξγαδφκελνο πνπ λα δειψλεη φηη είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

 

πγθξίλνληαο ηηο απφςεηο κεηαμχ δηνηθεηηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

αλαθνξηθά κε ηα επηκέξνπο θξηηήξηα ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο, ζα 

κπνξνχζακε λα θαηαιήμνπκε ζηνλ Πίλαθα 5α. 

Πέλαθαο 5.α.: Απφιπηε θαη ζρεηηθΪ ηαχηηζε απφςεσλ δηνηθεηηθνχ θαη 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

Απφιπηε ηαχηηζε ρεηηθή ηαχηηζε 

• Μέζα – εμνπιηζκφο (γξαθηθή χιε, 

κέζα πξνζηαζίαο, θιπ) πνπ  παξέρεη ε 

ππεξεζία γηα απνηειεζκαηηθή εξγαζία 

 

• Δπθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην 

επάγγεικά γηα θνηλσληθέο ζρέζεηο εθηφο 

εξγαζίαο 

 

• Δπθαηξίεο πνπ δίλνληαη απφ ηελ 

ππεξεζία γηα επηκφξθσζε (ζεκηλάξηα, 

ζπλέδξηα , εκεξίδεο, θ.ιπ.) 

• πρλή θαη έγθαηξε ελεκέξσζε  απφ 

ηελ δηνίθεζε γηα ηηο δηνηθεηηθέο – 

ππεξεζηαθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο  

 

• πρλή  θαη έγθαηξε ελεκέξσζε  απφ 

ηελ δηνίθεζε γηα ηηο επηζηεκνληθέο αιιαγέο 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο 

 

• Παξνρή  απαξαίηεησλ κέζσλ θαη  

αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε εξγαζία 

 

• Γεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε πξνζφλησλ 

θαη  γλψζεσλ  απφ ηελ δηνίθεζε 

 

• Δπθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην 

επάγγεικά γηα θνηλσληθέο ζρέζεηο εληφο 

εξγαζίαο 

 

• Ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ ηξφπν πνπ 

ηεξνχληαη νη θαλφλεο αμηνθξαηίαο φζνλ 

αθνξά ηελ εμέιημή ηνπο 
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 Σέινο, ζηνλ Πίλαθα 5.β, ζπλνςίδνληαη νη παξάγνληεο, πνπ φπσο πξνθχπηεη 

απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία. 

Πέλαθαο 5.β.: πγθξηηηθά παξνπζέαζε παξαγφλησλ πνπ επεξεΪδνπλ ηελ 

ζπλνιηθά ηθαλνπνέεζε 

Ννζειεπηηθφ Πξνζσπηθφ Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ  Σερλνινγηθφ-Παξαηαηξηθφ 

Πξνζσπηθφ 

Πξννπηηθέο εμέιημεο Δηθφλα–άπνςε γηα ην 

επάγγεικα 

Πξννπηηθέο εμέιημεο  

πλζήθεο  εξγαζίαο Πξννπηηθέο εμέιημεο  Δηθφλα-άπνςε γηα ην 

επάγγεικα  

Οηθνλνκηθέο απνιαβέο Οηθνλνκηθέο απνιαβέο Δζσηεξηθέο ζρέζεηο- 

ζπλάδειθνη  

Δζσηεξηθέο ζρέζεηο/ 

πξντζηάκελνη  

  

 

Απφ ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο, πξνθχπηνπλ θαη νη βαζηθνί άμνλεο ζηνπο 

νπνίνπο ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία απφ κηα κεηαξξπζκηζηηθή πνιηηηθή 

πγείαο πνπ ζέηεη κεηαμχ ησλ άκεζσλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο ηελ επέλδπζε ζην 

αλζξψπηλν θεθάιαην. Δηδηθφηεξα: 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, πξνθχπηεη φηη έλαο βαζηθφο παξάγνληαο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία είλαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηδηαίηεξα νη ζπλζήθεο 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Δηδηθφηεξα, νη εξγαδφκελνη ζηα λνζνθνκεία αληηκεησπίδνπλ 

θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε ινηκψδεηο παξάγνληεο, ζε ρεκηθέο νπζίεο 

θαη ζε αθηηλνβνιία, ελψ ηαπηφρξνλα έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θπιηφκελα σξάξηα, 

θφξην εξγαζίαο θαη ςπρνινγηθή πίεζε (Γξαθφπνπινο 2007, Κσλζηαληηλνπνχινπ θ.α. 

2011). ιεο νη θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο. Σν γεγνλφο απηφ, ζέηεη ην δήηεκα 

χπαξμεο θαη εθαξκνγήο ηνπ θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Απφ ην 1992 θαη κεηά, 

έρεη γίλεη πξνζπάζεηα ζεζκνζέηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

ζηα λνζνθνκεία. ηελ θείκελε λνκνζεζία, ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηα φξγαλα γηα ηε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ, πεξηιακβάλνληαη 

ν Ν. 1568/85, ε Τπνπξγηθή Απφθαζε 88555/3293/1988, ν Ν. 1836/89 θαη ηα Π.Γ. 

157/1992, 294/1988, 17/1996 θαη 159/1999 (Αιεμφπνπινο 2007). Δπηπξνζζέησο, 

ζεηξά άιισλ λνκνζεηεκάησλ ξπζκίδνπλ ζέκαηα πξνζηαζίαο απφ ηελ αθηηλνβνιία, ηα 

δνρεία πίεζεο θαη ηηο ζπζθεπέο αεξίσλ, ηνπο θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θιπ 

(Γξαθφπνπινο 2007) Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη, είλαη ζε πνην βαζκφ νη δηνηθήζεηο ησλ 
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λνζνθνκείσλ έρνπλ πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, έρνπλ θξνληίζεη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ θαη πξνσζνχλ ηελ επαξθή ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Πξνθεηκέλνπ απηφ 

λα πινπνηεζεί, ζα πξέπεη λα ππάξμεη επαηζζεηνπνίεζε θαη επαγξχπλεζε ησλ 

δηνηθήζεσλ ησλ λνζνθνκείσλ αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ ηεο ζσζηήο 

εθπαίδεπζήο ηνπ γηα ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ, ελψ ζεκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο 

πνπ κπνξεί λα παίμνπλ νη πγεηνλνκηθνί επηζεσξεηέο ηεο επηζεψξεζεο εξγαζίαο, κε 

ηελ αχμεζε ησλ ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ ειέγρσλ ζηηο πγεηνλνκηθέο κνλάδεο.  

Οη απφςεηο ηνπ δείγκαηνο ηεο κειέηεο αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηνλ 

θφξην εξγαζίαο θέξλνπλ ζην πξνζθήλην δχν ζνβαξά πξνβιήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ. 

Σν πξψην βαζηθφ πξφβιεκα είλαη ηα θελά ζηηο νξγαληθέο ζέζεηο ηνπο. Ζ κε θάιπςε 

ησλ θελψλ ζέζεσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ππεξβνιηθφ θφξην εξγαζίαο ηνπ 

ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ, ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο ζε ζπλζήθεο πίεζεο 

ρξφλνπ θαη ηελ εξγαζία πέξα απφ ην ηαθηηθφ σξάξην. Σα επξήκαηα απηά 

ηεθκεξηψλνληαη ηφζν απφ ηελ παξνχζα έξεπλα φζν θαη απφ άιιεο πνπ έρνπλ 

δηεμαρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα (Γεκεηξηάδνπ-Παληέθα θ.α. 2009) Ηδηαίηεξα ζηελ 

παξνχζα θάζε αλαδηνξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο ρψξαο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνβιεπφκελεο 

θαηαξγήζεηο θαη ζπγρσλεχζεηο λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ, αλακέλεηαη, φπσο δείρλνπλ 

θαη δηεζλείο κειέηεο, λα επηθέξνπλ αχμεζε ησλ αγρσηηθψλ θαη ζηξεζνγφλσλ 

θαηαζηάζεσλ ιφγσ θαη ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ηεο αβεβαηφηεηαο σο πξνο ηηο λέεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο πνπ 

ζα πξνθχςνπλ (Zeytinνglνu et al. 2006). Θα πξέπεη ζπλεπψο ν ζρεδηαδφκελνο 

κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ ράξηε ηεο ρψξαο λα επηδησρζεί κε ηξφπν ψζηε 

λα πεηχρεη ηελ ηζφξξνπε δηαρείξηζε ησλ αλαγθψλ ησλ λέσλ κνλάδσλ ζε αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, αιιά ηαπηφρξνλα λα πξνζέμεη ηδηαίηεξα ηηο ζρέζεηο θαη ην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο. ηελ πξνζπάζεηα απηή δελ ζα πξέπεη λα παξαβιεθζεί θαη ην ζέκα ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ ησλ θηηξηαθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο, δεδνκέλνπ φηη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πνηφηεηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

εξγαζίαο. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ε αλάπηπμε Οινθιεξσκέλσλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ είλαη έλα κέηξν ην νπνίν ζα ζπκβάιιεη ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

Ο παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκφο ζπλδέεηαη ζηελά κε ην δεχηεξν θαίξην 

πξφβιεκα ησλ λνζνθνκείσλ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο 
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θαη θαζεθνληνινγίσλ. H εθαξκνγή εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ 

λνζνθνκείσλ πξνβιεπφηαλ ζηνλ ζεκειηαθφ λφκν ηνπ ΔΤ 1397/1983. Με βάζε ην 

λφκν απηφ, ην ΚΔΤ ζχζηεζε επηηξνπή γηα ηελ θαηάξηηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο 

ηεο ηαηξηθήο ππεξεζίαο, ην πφξηζκα ηεο νπνίαο έγηλε ε Αξ.1απνθ/20
εο

 νινκέιεηαο/13-

12-84/11-1-85 απφθαζε ηνπ ΚΔΤ κε ηίηιν «Δληαίνο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο 

Λεηηνπξγίαο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο Ννζνθνκείσλ». Αληίζηνηρε απφθαζε ηεο 

νινκέιεηαο ηνπ ΚΔΤ εθδφζεθε ην 1991 θαη γηα ηε λνζειεπηηθή ππεξεζία 

(Αξηζκ1απνθ/85
εο

 νινκέιεηαο/20-6-91/1-7-91, «Δληαίνο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο 

Λεηηνπξγίαο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο»). Χζηφζν, θακία απφ απηέο ηηο δχν 

απνθάζεηο ηνπ ΚΔΤ δελ εθαξκφζηεθε πνηέ. πλεπψο, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε 

έθδνζε θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ. Οη απνθάζεηο ηνπ ΚΔΤ 

απνηεινχλ έλαλ πνιχ θαιφ νδεγφ, φπνπ κε ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηνχλ ζρεηηθά 

άκεζα. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη αληηιεπηφ, φηη ε νξγαλσζηαθή θαη δηνηθεηηθή 

θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ, κε ηελ έλλνηα ησλ θνηλψλ αμηψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ 

κνηξάδνληαη νη εξγαδφκελνη ζε απηφλ, είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο, ηα ειιεληθά 

δεκφζηα λνζνθνκεία πάζρνπλ απφ ηελ απνπζία απηνχ ηνπ είδνπο ηεο θνπιηνχξαο. Σν 

γεγνλφο απηφ απνδίδεηαη ζηελ αδπλακία ησλ δηνηθεηψλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ λα 

εκθπζήζνπλ έλα θνηλφ πιαίζην αμηψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο. Οθείιεηαη επίζεο ζην 

γεγνλφο φηη νη αμίεο πνπ ελζηεξλίδνληαη νη δηνηθνχληεο ηα λνζνθνκεία δελ 

ζπκβαδίδνπλ πάληνηε κε απηέο ησλ εξγαδνκέλσλ (Bellνu, 2008). Ζ θαηάζηαζε απηή 

ζπλδέεηαη κε ηελ χπαξμε γξαθεηνθξαηίαο, ηελ απνπζία δηαδηθαζηψλ ζπκκεηνρήο ζηε 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο, ζηνηρεία ηα νπνία ζέηνπλ 

θξαγκνχο ζηελ επηθνηλσλία, πξνθαινχλ ζχγρπζε αξκνδηνηήησλ θαη δελ επηηξέπνπλ 

ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. Ζ εηθφλα απηή θαίλεηαη λα ηεθκεξηψλεηαη θαη απφ ηα 

επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαζψο ε γξαθεηνθξαηία θαη ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο 

κε ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε επηζεκαίλνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο βαζηθά 

πξνβιήκαηα. πλεπψο, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε αιιαγή ηεο νξγαλσζηαθήο θαη 

δηνηθεηηθήο θνπιηνχξαο ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ 

ζπλζήθεο δηεπαγγεικαηηθήο θαη δηαπξνζσπηθήο ζπλεξγαζίαο. Ζ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 

απηνχ πξνυπνζέηεη απνηειεζκαηηθή εγεζία. Πξέπεη ζπλεπψο λα δηακνξθσζεί έλα 

πιαίζην θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ δηνηθήζεσλ ησλ λνζνθνκείσλ. Ζ κφλε ζνβαξή 
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πξνζπάζεηα επηινγήο ησλ δηνηθεηψλ ησλ λνζνθνκείσλ κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο απφ εηδηθή επηηξνπή ήηαλ απηή ηνπ 2001. ηε ζπλέρεηα, ν ηξφπνο 

επηινγήο επαλήιζε ζην πξνεγνχκελν θαζεζηψο κε βάζε πνιηηηθά θαη φρη 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Σν πθηζηάκελν ζχζηεκα πνπ εθαξκφζηεθε κεηά ην 2009 κε 

ηελ αλνηθηή δηαθπβέξλεζε βξίζθεηαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, σζηφζν δελ 

απέδσζε ηα αλακελφκελα δεδνκέλνπ φηη ε δηαθαλήο θαη αλνηθηή δηαδηθαζία 

πξνθήξπμεο θαη θαηάζεζεο ππνςεθηνηήησλ δελ ζπκπιεξψζεθε απφ ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα επηινγήο. Δπηπξνζζέησο, πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ θξηηήξηα γηα ηελ νξζή 

αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζην εζσηεξηθφ θάζε λνζνθνκείνπ. ε έλα δεχηεξν επίπεδν, 

ζα πξέπεη λα ελδπλακσζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη παξαγσγήο έξγνπ, ε ζπκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο γηα εξγαζηαθά 

ζέκαηα θαη ε δηεπαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία. Ζ εηζαγσγή δνκψλ ηεο «απφ θνηλνχ 

δηαθπβέξλεζεο» (shared gνλernance), είλαη δπλαηφ λα πξνσζεζνχλ κε ηε ζχζηαζε ζε 

επίπεδν λνζνθνκείνπ αηξεηψλ ζπκβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ γηα θάζε παξερφκελε 

ππεξεζία ή γηα θάζε ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ (Sulliλan, Decker, 2009)       

 Ζ χπαξμε ελφο δίθαηνπ ζπζηήκαηνο αληακνηβήο ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηεο 

πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ζπληζηά βαζηθή παξάκεηξν ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. εκαληηθφ εχξεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη ε άπνςε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηα λνζνθνκεία φηη ην ζχζηεκα πξναγσγψλ δελ ζηεξίδεηαη ζηελ 

αμηνθξαηία. πλεπψο, ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη λα πηνζεηεζνχλ θίλεηξα γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

Πηζαλά ζα ήηαλ δφθηκε ε αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ην νπνίν λα 

ζπλδπάδεη δηάθνξα είδε θξηηεξίσλ. ην πιαίζην απηφ, νη εξγαδφκελνη αμηνινγνχληαη 

κε βάζε ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ, ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή 

ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ θιπ. 

Σέινο, ε πνιηηηθή ακνηβψλ ζπληζηά έλα ζεκαληηθφ δήηεκα δηαρείξηζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εθδήισζαλ ηελ έληνλε 

δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ην χςνο ησλ κηζζψλ πνπ ιακβάλνπλ. Οη επηρεηξνχκελεο 

κεηψζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα απηή ηελ πεξίνδν αλακέλεηαη λα θαηαζηήζνπλ ηελ 

θαηάζηαζε αθφκα πην δπζρεξή. πλεπψο ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ν ηξφπνο 

ακνηβήο. Ζ ακνηβή κε βάζε ην απνηέιεζκα ή κε βάζε ην θφξην εξγαζίαο είλαη  

κέζνδνη ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί.  

Οη πξνηάζεηο πνιηηηθήο πνπ δηαηππψζεθαλ παξαπάλσ, δελ δηεθδηθνχλ ηελ 

ηδηφηεηα ηεο πιεξφηεηαο. Πεξηζζφηεξν απνηεινχλ ελδεηθηηθέο ζθέςεηο πνπ δείρλνπλ 
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ηελ θαηεχζπλζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ αλαγθαίσλ παξεκβάζεσλ, παξά ηνλ 

ηειηθφ πξννξηζκφ.  Ζ επηινγή απηή είλαη ζπλεηδεηή θαη πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη 

ηειηθέο θαη κνλαδηθέο ιχζεηο δελ ππάξρνπλ. Δίλαη ζέκα επηινγψλ ζηηο νπνίεο ζα 

πξέπεη σο θνηλσλία λα πξνρσξήζνπκε, αθνχ φκσο πξψηα απνζαθελίζνπκε ην είδνο 

ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο πνπ επηζπκνχκε λα έρνπκε. 
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Αγαπεηέο/νί ζπλάδειθνη, 

 

Με ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην, ζαο θαινχκε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ έξεπλα κε ηίηιν: 

«Γηαξζξσηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ 

δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα», πνπ πινπνηείηαη κε ρξεκαηνδφηεζε θαη επζχλε ηνπ 

Κνηλσληθνχ Πνιχθεληξνπ ΑΓΔΓΤ θαη ηε ζπλδξνκή ΑΓΔΓΤ θαη ΠΟΔΓΖΝ.  

 

Ζ έξεπλα έρεη σο ζηφρν λα απαληήζεη ζε κηα ζεηξά απφ θαίξηα εξσηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζην δεκφζην πγεηνλνκηθφ ηνκέα, ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο θαζψο θαη ην επξχ θνηλφ θαη γίλεηαη ππφ ηελ επίβιεςε εμεηδηθεπκέλεο 

επηζηεκνληθήο νκάδαο, κε επηθεθαιήο ηνλ Θ. αθειιαξφπνπιν, Καζεγεηή 

Κνηλσληνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ.  

 

Γηα ηελ αλαγθαηφηεηα δηεμαγσγήο ηεο, ππάξρεη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

 

 Σν εξσηεκαηνιφγην εέλαη αλψλπκν θαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία παξέρνπλ 

νη εξσηψκελνη, έρεη ζθνπφ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ εμππεξέηεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. 

 Κάζε εξσηεκαηνιφγην είλαη απζηεξΪ πξνζσπηθφ, κε ηελ έλλνηα φηη νη 

απαληήζεηο πνπ ζα επηιέμεηε, ζα πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα δηθήο ζαο 

απνθιεηζηηθά επηινγήο.  
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ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ 
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Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου – ΑΘΗΝΑ 10555 
Τηλ. 2103310080-1-2,  Fax: 2103310083  
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 Γηα ηελ θαιχηεξε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπκβνπιεπζεέηε ηηο 

νδεγέεο πνπ αθνινπζνχλ ηελ εξψηεζε. Αλ δελ ππάξρνπλ νδεγίεο, επηιέγεηε 

βάδνληαο ζε θχθιν ηελ απάληεζε πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ επηινγή 

ζαο.  

 ε νξηζκέλεο εξσηήζεηο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα γξάςεηε ηε δηθή ζαο 

απάληεζε, πεξηγξάθνληαο πεξηθξαζηηθά θαη επαθξηβψο ηηο απφςεηο ζαο. 

 ηελ πξψηε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεηάκε ηε ζπκπιήξσζε 

πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο ειηθία, θχιν, εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θ.ά. Σα 

ζηνηρεία απηά είλαη απαξαίηεηα γηα ην ζηαηηζηηθφ Ϋιεγρν ηνπ δεέγκαηνο θαη 

ζε θακία πεξίπησζε δελ ζηνρεχνπλ ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζπζρέηηζε ή 

θαηεγνξηνπνίεζε κε βάζε πξνζσπηθά δεδνκέλα. 

 

αο επραξηζηνχκε ζεξκά γηα ηε ζπκβνιή ζαο θαη ζαο δηαβεβαηψλνπκε φηη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα ζαο γλσζηνπνηεζνχλ, ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζή 

ηεο. 
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Α.  ΓΔΝΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ (ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ) 

 

Ννζνθνκεέν …………………………………….. 

Δηδηθφηεηα  

1. λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

2. ηερλνινγηθφ – παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ 

3. δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ 

 

1. θχιν 

1. άλδξαο 

      2. γπλαίθα 

 

2. ειηθέα    
1. 18 - 25 

2. 26 – 35 

3. 36 - 45   

4. 46 – 55 

5. 56 – 65+ 
 

3. επέπεδν ζπνπδψλ 

1. απφθνηηνο/ε ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο  

2. απνιπηήξην ιπθείνπ 

3. πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 
4. κεηαπηπρηαθφο ηίηινο 

 Α. πλαθήο κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο κνπ 

 Β. Με ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο κνπ 

 

4. ζΫζε πνπ θαηΫρεηε ζην λνζνθνκεέν 
1. δηεπζπληήο/ ληξηα  

2. ππνδηεπζπληήο/ ληξηα (ηνκεάξρεο) 

3. ηκεκαηάξρεο 

4. ππεχζπλνο γξαθείνπ 

5. απιφο ππάιιεινο 
 

       5.  πξνυπεξεζέα πξηλ ηνλ δηνξηζκφ ζην λνζνθνκεέν (ζε Ϋηε)     ___________ 

 

       6.  πξνυπεξεζέα ζην ζπγθεθξηκΫλν λνζνθνκεέν (ζε Ϋηε)   __________ 

 

       7.  ζπκκεηνρά ζε δξαζηεξηφηεηεο εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηάξα 

            (ζεκεηψζηε γηα θάζε κία απφ ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο ηηο ψξεο πνπ  

              δηαζέζαηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ρξφλνπ)                                                                

                                                                                                         ΧΡΔ 

            εκηλΪξηα                                                                            ------- 

            πλΫδξηα – πκπφζηα                                                         ------- 

            Ζκεξέδεο                                                                              ------- 

            ΠξνγξΪκκαηα ΚαηΪξηηζεο ακεηβφκελα                           ------- 

            ΠξνγξΪκκαηα ΚαηΪξηηζεο κε ακεηβφκελα                      ------- 

 

 

 



 139 

 

 

 
 

 

Β. πλζάθεο Δξγαζέαο (ζπκπιεξψζηε δίλνληαο κία κφλν 

απάληεζε φπνπ 1=πνιχ δπζαξεζηεκέλνο, 2=κέηξηα 

δπζαξεζηεκέλνο 3=νπδέηεξνο, 4=κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνο, 5= πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνο) 

     

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο (θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφο, γξαθεία, θιπ) 

1 2 3 4 5 

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηα κέζα – εμνπιηζκφ (γξαθηθή χιε, 

κέζα πξνζηαζίαο, θιπ) πνπ ζαο παξέρεη ε ππεξεζία ψζηε ε 
εξγαζίαο ζαο λα είλαη απνηειεζκαηηθή; 

1 2 3 4 5 

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο ζπλζήθεο αζθάιεηαο πνπ ζαο 

παξέρνληαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ζαο; 

1 2 3 4 5 

πλνιηθά πφζν είζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

ζαο; 

1 2 3 4 5 

 

 

Γ. Πεξηερφκελν θαη Φφξηνο εξγαζέαο (ζπκπιεξψζηε δίλνληαο κία 

κφλν απάληεζε φπνπ 1=δηαθσλψ απφιπηα, 2=δηαθσλψ  3=νχηε 

ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, 4=ζπκθσλψ, 5= ζπκθσλψ απφιπηα) 

     

ηελ εξγαζία κνπ ππάξρεη κεγάιε γξαθεηνθξαηία 1 2 3 4 5 

Τπάξρνπλ επίζεκα θαηαγεγξακκέλα  ν ξφινο, ε απνζηνιή θαη ηα 

θαζήθνληα πνπ πξέπεη λα επηηειέζσ 

1 2 3 4 5 

Γηαζέησ κεγάιν βαζκφ απηνλνκίαο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζψ 

απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ επαγγέικαηνο 

1 2 3 4 5 

Δλεκεξψλνκαη ζπρλά θαη έγθαηξα απφ ηελ δηνίθεζε γηα ηηο 

δηνηθεηηθέο – ππεξεζηαθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ κνπ 

1 2 3 4 5 

Δλεκεξψλνκαη ζπρλά θαη έγθαηξα απφ ηελ δηνίθεζε γηα ηηο 

επηζηεκνληθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ κνπ 

1 2 3 4 5 

Δλεκεξψλνκαη έγθαηξα γηα αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο  πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ κνπ 

1 2 3 4 5 

Μνπ παξέρνπλ πάληα ηα απαξαίηεηα κέζα θαη ηηο αλαγθαίεο 

πιεξνθνξίεο γηα λα θάλσ ζσζηά ηελ δνπιεηά κνπ 

1 2 3 4 5 

Δξγάδνκαη κε ππεξβνιηθά εληαηηθνχο ξπζκνχο (θάησ απφ πηεζηηθέο 

πξνζεζκίεο)  γηα λα αληαπνθξηζψ ζηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ 

ζηελ εξγαζία κνπ ζηα πιαίζηα ηνπ σξαξίνπ κνπ  

1 2 3 4 5 

πρλά ρξεηάδεηαη λα εξγαζζψ θαη πέξαλ ηνπ σξαξίνπ κνπ γηα λα 

αληαπνθξηζψ ζηηο εξγαζίεο πνπ κνπ έρνπλ αλαζέζεη  

1 2 3 4 5 

πλνιηθά είκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην πεξηερφκελν θαη ην θφξην 

ηεο εξγαζίαο κνπ 

1 2 3 4 5 
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ΤπΪξρνπλ, θαηΪ ηελ γλψκε ζαο, θαζεκεξηλΫο εξγαζηαθΫο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ηηο ζεσξεέηε πεξηηηΫο;  εκεηψζηε  θαηΪ πξνηεξαηφηεηα 

 

1……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………... 

2……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

ΤπΪξρνπλ, θαηΪ ηελ γλψκε ζαο, θαζεκεξηλΫο εξγαζηαθΫο δξαζηεξηφηεηεο πνπ  

κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα κε πεξηζζφηεξε νξγΪλσζε θαη 

πιεξνθφξεζε;  εκεηψζηε  θαηΪ πξνηεξαηφηεηα 

 

1……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………... 

2……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

ΠνηΫο πιεξνθνξέεο, θαηΪ ηελ γλψκε ζαο, ζα βνεζνχζαλ ζηελ κεγαιχηεξε 
απνηειεζκαηηθφηεηα θαηΪ ηελ πινπνέεζε ηεο εξγαζέαο ζαο; (κπνξείηε λα δψζεηε  

πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο) 

 

1.  Γλψκε – απφςεηο πξντζηακέλσλ 
2.  Γλψκε – απφςεηο πθηζηακέλσλ 

3.  Δπηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαρείξηζε – εμππεξέηεζε ησλ αζζελψλ θαη 

     ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο 

4.  ηάζε – λννηξνπία – επηζπκίεο αζζελψλ 
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Γ. ΔζσηεξηθΫο ρΫζεηο – ΠξντζηΪκελνη (ζπκπιεξψζηε δίλνληαο 
κία κφλν απάληεζε φπνπ 1=δηαθσλψ απφιπηα, 2=δηαθσλψ  3=νχηε 

ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, 4=ζπκθσλψ, 5= ζπκθσλψ απφιπηα) 

     

Σα πξνζφληα θαη νη γλψζεηο κνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνηειεζκαηηθά θαη δεκηνπξγηθά απφ ηελ δηνίθεζε  

1 2 3 4 5 

Απφ ηελ ππεξεζία κνπ, κνπ δίλνληαη  επθαηξίεο  λα αλαπηχμσ 

πξνζσπηθέο πξσηνβνπιίεο θαη πξνζπάζεηεο κε ζεηηθφ αληίθηππν 

ζηελ πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο κνπ 

1 2 3 4 5 

Πνιχ ζπρλά απνιακβάλσ ηελ αίζζεζε ηεο «ζσζηήο θαη 

απνηειεζκαηηθά επηηπρεκέλεο δνπιεηάο» απφ ηνπο πξντζηακέλνπο 
κνπ 

1 2 3 4 5 

Ζ επνπηεία – θαζνδήγεζε απφ ηνπο αλσηέξνπο κνπ βνεζάεη ζηελ 
βειηίσζε ηεο εξγαζίαο κνπ 

1 2 3 4 5 

Μνπ δίλεηε ε επθαηξία λα ζπκκεηέρσ ζε ζπζθέςεηο – ζπλαληήζεηο 
γηα εξγαζηαθά ζέκαηα  

1 2 3 4 5 

πλνιηθά είκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ ζπλεξγαζία κε ηνλ άκεζα 

πξντζηάκελν κνπ 

1 2 3 4 5 

πλνιηθά είκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ ζπλεξγαζία κε ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ λνζνθνκείνπ 

1 2 3 4 5 

πλνιηθά είκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ ζπλεξγαζία κε ηελ 

θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Δ. ΔζσηεξηθΫο ρΫζεηο – πλΪδειθνη (ζπκπιεξψζηε δίλνληαο 

κία κφλν απάληεζε φπνπ 1=δηαθσλψ απφιπηα, 2=δηαθσλψ  
3=νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, 4=ζπκθσλψ, 5= ζπκθσλψ 

απφιπηα) 

     

Ζ ζρέζε κνπ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζην λνζνθνκείν είλαη θαηά 

θχξην ιφγν θηιηθή 

1 2 3 4 5 

Ζ ζρέζε κνπ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζην ηκήκα είλαη θαηά θχξην 

ιφγν θηιηθή 

1 2 3 4 5 

Μπνξψ λα βαζηζηψ ζηελ ππνζηήξημε ησλ ζπλαδέιθσλ κνπ ζε  

πεξίπησζε δπζθνιηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ κνπ  

1 2 3 4 5 

πλνιηθά είκαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο κνπ 

1 2 3 4 5 
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Σ. Δηθφλα  -  Ϊπνςε γηα ην επΪγγεικα (ζπκπιεξψζηε δίλνληαο 

κία κφλν απάληεζε φπνπ 1=δηαθσλψ απφιπηα, 2=δηαθσλψ  3=νχηε 

ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, 4=ζπκθσλψ, 5= ζπκθσλψ απφιπηα) 

     

Σν επάγγεικά κνπ κε θάλεη λα αηζζάλνκαη ρξήζηκνο ζηελ θνηλσλία 1 2 3 4 5 

Σν επάγγεικά κνπ πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα θνηλσληθέο ζρέζεηο ζην 

ρψξν εξγαζίαο 

1 2 3 4 5 

Σν επάγγεικά κνπ πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα θνηλσληθέο ζρέζεηο 

εθηφο εξγαζίαο 

1 2 3 4 5 

Θα ζπληζηνχζα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ζε λένπο αλζξψπνπο 1 2 3 4 5 

Θα ήζεια λα αθνινπζήζεη θάπνην απφ ηα παηδηά κνπ ην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα 

1 2 3 4 5 

Οη αζζελείο θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ έρνπλ θαιή 

ζπκπεξηθνξά απέλαληί καο 

1 2 3 4 5 

Ζ θνηλσληθή γλψκε είλαη ζεηηθή ζρεηηθά κε ην επάγγεικά κνπ 1 2 3 4 5 

πλνιηθά είκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ εηθφλα θαη ηηο απφςεηο γηα 

ην επάγγεικά κνπ 

1 2 3 4 5 

 

 

Ε. ΠξννπηηθΫο ΔμΫιημεο (ζπκπιεξψζηε δίλνληαο κία κφλν 

απάληεζε φπνπ 1=πνιχ δπζαξεζηεκέλνο, 2=κέηξηα 
δπζαξεζηεκέλνο 3=νπδέηεξνο, 4=κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνο, 5= πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνο) 

     

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο επθαηξίεο πνπ ζαο δίλνληαη απφ ηελ 

ππεξεζία ζαο γηα λα αλαπηχμεηε ηα πξνζφληα θαη ηηο γλψζεηο ζαο; 

1 2 3 4 5 

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο επθαηξίεο πνπ ζαο δίλνληαη απφ ηελ 

ππεξεζία ζαο γηα επηκφξθσζε (ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα , εκεξίδεο, 

θ.ιπ.); 

1 2 3 4 5 

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηνλ ηξφπν πνπ αμηνπνηεί ε ππεξεζία ζαο 

ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απνθηήζαηε απφ εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο; 

1 2 3 4 5 

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηνλ ηξφπν πνπ ηεξνχληαη νη θαλφλεο 

αμηνθξαηίαο φζνλ αθνξά ηελ εμέιημή; 

1 2 3 4 5 

πλνιηθά πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε απφ ηηο πξννπηηθέο εμέιημεο 
ζηελ εξγαζία ζαο; 

1 2 3 4 5 

 
 

Ζ. ΟηθνλνκηθΫο ΑπνιαβΫο  (ζπκπιεξψζηε δίλνληαο κία κφλν 

απάληεζε φπνπ 1=πνιχ δπζαξεζηεκέλνο, 2=κέηξηα 

δπζαξεζηεκέλνο 3=νπδέηεξνο, 4=κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνο, 5= πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνο) 

     

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην χςνο ησλ απνδνρψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

εξγαζία πνπ παξέρεηε ; 

1 2 3 4 5 

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ αζθάιηζε πγείαο ; 1 2 3 4 5 

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ ζπληαμηνδνηηθή θάιπςε ; 1 2 3 4 5 

πλνιηθά πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε κε ην επίπεδν δσήο πνπ ζαο  

εμαζθαιίδνπλ νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο ζαο; 

1 2 3 4 5 
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πλνιηθά Ηθαλνπνέεζε  (ζπκπιεξψζηε δίλνληαο κία κφλν 

απάληεζε φπνπ 1=πνιχ δπζαξεζηεκέλνο, 2=κέηξηα 

δπζαξεζηεκέλνο 3=νπδέηεξνο, 4=κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνο, 5= πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνο) 

     

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο θαη βιέπνληαο ηελ 
εξγαζίαο πνπ επηηειείηε ζαλ ζχλνιν είζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ 

απηήλ; 

1 2 3 4 5 

 

ΚαηαγξΪςηε κΫρξη ηξέα απφ ηα θπξηφηεξα, θαηΪ ηελ γλψκε ζαο, πξνβιάκαηα  - 

δπζθνιέεο ζηνλ ρψξν εξγαζέα ζαο.  εκεηψζηε  θαηΪ πξνηεξαηφηεηα 

 

1……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………... 

2……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

εκεηψζηε  κΫρξη ηξεηο πξνηΪζεηο – απφςεηο γηα ηελ επέιπζε ησλ παξαπΪλσ 

πξνβιεκΪησλ – δπζθνιηψλ. 

 

1……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………... 

2……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 
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