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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 
ηε δηαδξνκή θάζε αλζξψπνπ, ζηα «κηθξά» θαη «κεγάια» βήκαηά ηνπ , ζίγνπξα 

ππάξρνπλ άλζξσπνη νη νπνίνη απνηεινχλ παξάγνληεο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

επίηεπμε ελφο ζηφρνπ. Απφ ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο θαζεγεηέο, κέρξη ηελ νηθνγέλεηα θαη 

ηνπο θίινπο. Σνπο αγαπψ, ηνπο κλεκνλεχσ θαη ηνπο ζπκάκαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα κνπ, 

θαζψο φινη ηνπο απνηεινχλ κηα ηδηφκνξθε θνηλφηεηα πνπ ζπλδηακφξθσζε, καδί κε ηηο 

επηινγέο κνπ, ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηνλ ραξαθηήξα κνπ. 

Γηα ην παξφλ πφλεκα φκσο, ζα ήζεια, γηα αξρή, λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ 

ζηνλ θφζκν ν νπνίνο απάληεζε ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο θαη ην πξνζσπηθφ ησλ 

Γεκνηηθψλ Ηαηξείσλ ηνπ Υνιαξγνχ θαη ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ Αηηηθήο, ρσξίο ηε 

ζπκκεηνρή θαη ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ, δε ζα ππήξρε. 

Δπίζεο, ηηο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ Υνιαξγνχ-Παπάγνπ Αηηηθήο θαη Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ Αηηηθήο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο έξεπλαο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο. 

Αμίδεη λα αλαθεξζψ, αξρηθά ζηνλ ηγάια Γεκήηξε γηα ηηο ζπκβνπιέο ηνπ ζρεηηθά 

κε ην παξφλ θείκελν θαη ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή ηνπ ζηελ έλαξμε θαη ηελ εμέιημε ηνπ 

ΜΠ, θαζψο θαη ζηνπο -κε αιθαβεηηθή ζεηξά- Δπζπκίνπ Υξήζην, Μνχηζην Κσζηή θαη 

Σνπξλάξε Παχιν-Πέηξν γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπο ζηε ζπιινγή απαληήζεσλ θαη ηε 

δηεμαγσγή ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Ηδηαίηεξεο κλείαο ρξήδεη, ν θαζεγεηήο κνπ θνο Θεφδσξνο Παπαειίαο δηφηη εθηφο 

απφ ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ, κε θάλεη, ίζσο ρσξίο λα ην έρεη ζθνπφ, λα 

αληηιακβάλνκαη ηελ αλεπάξθεηα κνπ θαη λα πξνζπαζψ λα γίλσ θαιχηεξνο άλζξσπνο θαη 

πιεξέζηεξνο επηζηήκνλαο. 

 Οθείισ, ρσξίο δεχηεξε ζπδήηεζε, λα ζηαζψ ζηε ζηήξημε θαη ηελ αγάπε πνπ 

έιαβα απφ ηνπο γνλείο κνπ, ζε θάζε κνπ ζηηγκή θαη λα ηνπο επραξηζηήζσ γηα φια. 

Σέινο, αο κνπ επηηξαπεί, καδί κε ηελ αγάπε θαη ηηο επραξηζηίεο κνπ, λα αθηεξψζσ 

ηελ παξνχζα πξνζπάζεηα ζηε ζχληξνθν, ζχδπγν θαη ζπκθνηηήηξηά κνπ Υξηζηίλα Σέδα 

θαη ηελ κεξηθψλ κελψλ θφξε καο, δηφηη ε χπαξμε θαη ην ρακφγειφ ηνπο ήηαλ θαη ζα είλαη 

ην κεγάιν ζηήξηγκά θαη ην δεηνχκελφ κνπ ζην ηαμίδη ηεο δσήο καο. 
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".. πόιε απνηειεί ε θνηλσλία ηνπ "εύ δήλ", γηα ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηηο επξύηεξεο 

νκάδεο, ε νπνία ζηνρεύεη ζε κία ηέιεηα θαη απηάξθε δσή".   

 

(Αξηζηνηέιεο, Άπαληα-Πνιηηηθά Η,ΗΗ,ΗΗΗ)  
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ φπσο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνλάδσλ πγείαο 

απνηεινχλ δείθηεο πνηφηεηαο γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο θαη επνκέλσο ε 

θαηαγξαθή ηεο άπνςεο εθείλσλ ησλ Γεκνηηθψλ Ηαηξείσλ (Γ.Η.) (κέζσ δνκεκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ) κπνξεί λα απνηειέζεη κία ζνβαξή θαη αληηπξνζσπεπηηθή κέζνδν 

αμηνιφγεζεο αιιά θαη αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηφζν γηα ηε κέηξεζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ φζν θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνλάδσλ πγείαο.  

ηφρνο ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα κεηξήζεη ην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ αιιά θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Γ.Η., κε απψηεξν ζθνπφ ηνλ 

εληνπηζκφ αδπλακηψλ θαη ηελ βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

Έηζη, πξψηα θαιχπηνληαη δεηήκαηα φπσο νη έλλνηεο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Τγείαο (Π.Φ.Τ.) ε νπνία αλ θαη ζεσξείηαη πιένλ ην ζεκαληηθφηεξν επίπεδν 

γηα ην χζηεκα Τγείαο, ζηελ Διιάδα είλαη ηδηαίηεξα ππνβαζκηζκέλν, ηεο παξνρήο 

Π.Φ.Τ. απφ Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) θαη ηεο ζχζηαζεο, 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Γ.Η. σο παξφρσλ πγείαο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

(Σ.Α.)  

Σα απνηειέζκαηα απνηππψλνπλ θαη εξκελεχνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηε ζπιινγή εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ.  

Μέζσ ησλ εξσηήζεσλ πξνζπαζνχκε λα νδεγεζνχκε ζε  ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

ηαηξηθή θαη λνζειεπηηθή θξνληίδα, ηελ ππνδνκή ησλ ηαηξείσλ, ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

αζζελή θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπ αιιά θαη θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηα Γ.Η. . 

Δπίζεο, επηρεηξνχκε λα αληρλεχζνπκε ηα νξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ Γ.Η. κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο 

θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε. 

Τιηθό-Μέζνδνο: Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία ρνξεγήζεθαλ ζε 200 αζζελείο θαη 25 κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ησλ Γ.Η. ηνπ Υνιαξγνχ Αηηηθήο θαη ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ Αηηηθήο ηνλ επηέκβξην ηνπ 

2011. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ήηαλ πξναηξεηηθή θαη νη εξσηψκελνη ελεκεξψλνληαλ γηα 

ην ζθνπφ ηεο θαη ζπλαηλνχζαλ.  
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Απνηειέζκαηα: Ζ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ θαη ζηα δχν Γ.Η. ηνπ 

δείγκαηνο είλαη εληππσζηαθή αθνχ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία δήισζε ηθαλνπνηεκέλε ή 

πνιχ ηθαλνπνηεκέλε θαη παξά ην γεγνλφο πσο ε κειέηε αλέδεημε θάπνηα πξνβιήκαηα θαη 

θάπνηνπο ηνκείο πνπ ρξεηάδνληαη βειηίσζε, ε γεληθή εηθφλα είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθή. Σα 

ζηειέρε θαη νη ιεηηνπξγνί ησλ ηαηξείσλ, ελψ δειψλνπλ ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία ηε 

ζηήξημή ηνπο ζην ζεζκφ, ελ ηνχηνηο, αλαγλσξίδνπλ πξνβιήκαηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη θάπνηα νξγαλσηηθά ελψ ηαπηφρξνλα εκθαλίδνληαη κνηξαζκέλνη ζην 

αλ επηζπκνχλ ηελ πιήξε θαη απ’ επζείαο ππαγσγή ησλ Γ.Η. ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Τ.Τ.Κ.Α.) 

ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ηελ εθηελή 

αλαζθφπεζε ηφζν ζε επίπεδν βηβιηνγξαθίαο φζν θαη ζηνηρείσλ, άξζξσλ θαη 

ππνδεηγκάησλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.  

Με ηα επξήκαηα λα εκθαλίδνληαη σο παξαπάλσ απφ ελζαξξπληηθά, ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε αμηνινγείηαη σο έλαο ηνκέαο κε αξθεηέο δπλαηφηεηεο θαη επνίσλεο 

πξννπηηθέο ζην ζέκα ηεο θάιπςεο ηεο Π.Φ.Τ. θαη ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ην βαζηθφ 

ππιψλα αλάπηπμεο θαη ζηήξημεο ηεο ζηε ρψξα καο. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Γεκνηηθά Ιαηξεία, Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, χζηεκα Τγείαο, 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, Ιθαλνπνίεζε. 
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Municipal Clinics as providers of Primary Health Care in Greece 

 

Patients and personnel satisfaction research of the Municipal Clinics of 

Cholargos and Agios Dimitrios in Attica 

 

Kommatas Dionysios  

Graduate Thesis Submitted for the Degree “Master in Health Management” 

University of Pireaus-TEI of Piraeus, Greece  

Supervisor: Prof. Papaelias T. 

ABSTRACT 

Patient satisfactions as well as personnel satisfaction in healthcare units are 

indicators of quality for health services. Therefore, the recording of the opinion of those 

of the municipal clinics (via structured questionnaires) can be a significant and 

representative evaluation method and feedback of the system for both measuring the 

quality and efficiency of services and operation of personnel health units. 

The purpose of the present study is to estimate the level of satisfaction of both 

patients and personnel from the municipal clinics with further aim to determine any flaws 

and the improvement of the supplied services. 

Thus, it primarily covers issues such as the notion of Primary Health Care, which 

although is now the most important level for the Health Care System in Greece, it is 

highly downgraded. It also refers to the provision of primary health care by Local 

Authorities and the establishment, organization and operation of the municipal clinics as 

health providers. 

The results are based on the analysis and the interpretation of information that 

comes from questionnaires, concerning the patients’ and personnel satisfaction. These 

questionnaires assess the health and nurse care, the building foundation, and the 

satisfaction of the patients during their arrival as well as during the whole hospitalization 

period at the clinics.  

We also try to trace the organizational and operational characteristics of the clinics 

through the answers of their human resources and the proposals for further improvement. 

Methods: A specific questionnaire was used for the estimation of satisfaction. 

This was answered by 200 patients and 25 staff members of municipal clinics of 
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Cholargos Athens and Agios Dimitrios Athens in September 2011. All the participants 

provided their informed consent 

Results: The overall patients’ satisfaction for the two municipal clinics is 

impressive since the vast majority was satisfied or very satisfied, despite the fact that the 

study revealed some problems and some areas that need improvement, the overall picture 

is very positive. The answers of the personnel indicate their support for the institution but 

at the same time, they recognize problems in material and technical infrastructure, in 

finance as well as some organizational problems. 

Οn the methodology used, it must be added the extensive review both in 

bibliography and data, articles and models on the internet. 

Conclusions: Although the research revealed several flaws and sections that 

require improvements, there was an adequate amount of satisfaction since the greatest 

rate of patients and personnel were satisfied.  

 

 

Keywords: Municipal clinics, Primary Care services, Health Care System, Primary 

Care of Health in the local government, Satisfaction 
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ΑΝΣΙ ΠΡΟΛΟΓΟΤ 

 

Δδψ θαη κεξηθέο δεθαεηίεο, αληηθείκελν κειέηεο θαη ζπδεηήζεσλ παγθνζκίαο  

θιίκαθαο θαη κάιηζηα ζε επίπεδν θπβεξλήζεσλ θαη πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ,  απνηειεί ε 

έλλνηα, ην πεξηερφκελν θαη νη δξάζεηο ηεο  Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (Π.Φ.Τ.).  

Πξσηεχνληα ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ηε δηακφξθσζε απηνχ ηνπ ζθεληθνχ έρεη, 

θπζηθά, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (Π.Ο.Τ.), ν νπνίνο κέζα ζηε δεθαεηία ηνπ ’70 

απεχζπλε ην δπλακηθφ ζχλζεκα «Τγεία γηα φινπο ην 2000». Με ζεζκηθφ εθθξαζηή ην 

δηεζλέο ζπλέδξην ηνπ Π.Ο.Τ. θαη ηεο UNICEF ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ Καδαθζηάλ Alma 

Ata, ην 1978, δηαθεξχρζεθε φηη ν θεληξηθφο ππξήλαο θαη ην «θιεηδί» γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

ζπλζήκαηνο-ζθνπνχ ηνπ Π.Ο.Τ. ζα είλαη ε Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο. (Π.Ο.Τ.) 

(Σαβιαληά Μ., Σδηάξνπ, Υαζηψηε, Ληάηαο, Σαβιαληά Θ., Εαληφπνπινο, Πνγηαηδήο, 

Σαβιαληάο Π., 2006). 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, ππνγξακκίδεη πσο ε Π.Φ.Τ. απνηειεί ην 

πξψην επίπεδν επηθνηλσλίαο ησλ αηφκσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ησλ θνηλνηήησλ κε ηα  

ζπζηήκαηα Τγείαο θαη εμαηηίαο απηήο ηεο παξαδνρήο νδήγεζε ηνλ νξγαληζκφ ζηε 

ζχιιεςε, δηακφξθσζε θαη πξνψζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Τγηείο Πφιεηο».  

Σν πξφγξακκα απηφ δηαζπλδέεη ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

(ΟΣΑ), κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο Τγείαο, κέζα απφ κία δηαδηθαζία πνιηηηθήο 

δέζκεπζεο, αιιαγήο ησλ θαζηεξσκέλσλ ηδεψλ, αλάπηπμεο λέσλ ηθαλνηήησλ, 

ζπλεξγαζίαο  πνπ λα βαζίδεηαη ζε πξνγξακκαηηζκφ θαη θαηλνηφκεο ηδέεο. Πξνσζεί ηελ 

πεξηεθηηθή θαη ζπζηεκαηηθή πνιηηηθή θαη ζρεδηάδεη κε έκθαζε ζηελ άκβιπλζε ησλ 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ηεο αζηηθήο θηψρεηαο. (νπιηψηεο, 2006) 

Ζ ηάζε ησλ αλζξψπσλ λα αλαδεηνχλ βνήζεηα γηα πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε ζε 

ηνπηθφ πεξηβάιινλ, θνληά ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο, ηελ πξνζδηνξίδεη σο ηνλ 

αθξνγσληαίν ιίζν ηεο πγείαο θαη ηεο παξνρήο θνηλσληθήο θξνληίδαο, ρσξίο βέβαηα λα 

παξαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο πσο ε πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλε θξνληίδα, παξέρεηαη ζην 

λνζνθνκείν.  

ηηο κέξεο καο θαη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, πάλσ απφ 1200 πφιεηο ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 30 ρψξεο-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αλήθνπλ ζηηο «Τγηείο 

Πφιεηο». ηε ρψξα καο, ήδε ππάξρνπλ Γήκνη κε ζνβαξή εκπεηξία θαη πξνζθνξά ζηα 
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ζέκαηα Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, φπσο ε πξφιεςε ή θαη ε πξσηνβάζκηα 

πεξίζαιςε κέζσ ησλ Γεκνηηθψλ Ηαηξείσλ (Γ.Η.) θαη ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ 

Τγεία.(ΓΓΤ,2011) 

Ζ παξνρή ΠΦΤ ζε ηνπηθφ επίπεδν είλαη απνηειεζκαηηθή γηαηί νη ΟΣΑ έρνπλ 

πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο εληνπηζκνχ ησλ αλαγθψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, δεκηνπξγίαο 

νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο ζε επίπεδν πξφιεςεο θαη δηελέξγεηαο 

αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ πξφιεςεο. 

Σα δεκνηηθά ηαηξεία (Γ.Η.) σο πάξνρνη ππεξεζηψλ ΠΦΤ φρη θαη ηφζν γλσζηφ ζηελ 

Διιάδα, είλαη ν θνξέαο πνπ κπνξεί λα πξνζαλαηνιίδεη ηνπο πνιίηεο θαη λα ηνπο 

θαηεπζχλεη γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπο.  

Με ηελ παξνχζα εξγαζία, ζα πξνζπαζήζνπκε αθνχ πξνζεγγίζνπκε ηηο φςεηο θαη 

ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ Γ.Η. ζηε ρψξα καο θσηίδνληαο ηελ χπαξμε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζεζκνχ απηνχ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο παξνρήο ΠΦΤ απφ ηνπο ΟΣΑ,  αλαθεξφκελνη ζηελ 

ηζηνξηθή πνξεία ηνπο αιιά θαη ηνπο ηδηαίηεξνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο 

νπνίεο ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη ζα θιεζνχλ λα αλαπηχμνπλ δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, ππφ ηε κεηαξξπζκηζηηθή δέζκε κέηξσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο»   

Όκσο, θχξηα κέξηκλα ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο απνηειεί ε κέηξεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ – επηζθεπηψλ θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ δχν ηαηξείσλ. 

Δθείλν ηνπ Υνιαξγνχ ην νπνίν ππάγεηαη ζην Γήκν Υνιαξγνχ-Παπάγνπ θαη εθείλν ηνπ 

Αγίνπ Γεκεηξίνπ Αηηηθήο ην νπνίν ππάγεηαη ζηνλ νκψλπκν Γήκν.  

Τπφ ην πξίζκα ηεο άπνςεο πσο ε ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ πγείαο 

δελ ζα πξέπεη λα είλαη απιά έλα κέηξν γηα ηελ πνηφηεηα, αιιά ζα πξέπεη λα είλαη ν 

ζθνπφο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θαζψο θαη απνδερφκελνη πσο νη θαιχηεξνη 

γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη νη ίδηνη νη ιεηηνπξγνί ηνπ, ε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ αζζελψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, ζεσξνχκε πσο ζα είλαη ρξήζηκε γηα ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ θαη ηελ αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο  παξνρήο 

πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.  

Έηζη, ζα κπνξέζνπκε λα απνηππψζνπκε πνιιαπιά πγεηνλνκηθά θαη ςπρνινγηθά 

νθέιε γηα ηνπο αζζελείο αιιά θαη λα παξέρνπκε έλα δείγκα αλαηξνθνδφηεζεο ην 

ζπζηήκαηνο ζρεηηθά κε  πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο ηεο θξνληίδαο πγείαο, πνπ κπνξνχλ λα 

δηνξζσζνχλ κε παξεκβάζεηο αιιά θαη λα επηρεηξήζνπκε κία πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ηφζν 
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ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο  ηνπ πξνζσπηθνχ φζν θαη ησλ θηλήηξσλ, 

απφςεσλ θαη πξνβιεκάησλ απηνχ. 

Απψηεξνο ζθνπφο ζα είλαη ε πξνζπάζεηα γηα ζπκβνιή πξνο ηε βειηίσζε ηνπ 

ζεζκνχ, ζε ηνκείο θιηληθψλ, ηαηξηθψλ, λνζειεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  
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Α ΜΔΡΟ 

1.ΤΓΔΙΑ  & ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ-ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ & 

Δ..Τ. 

1.1.Τγεία,δεκόζηα πγεία, ππεξεζίεο δεκόζηαο πγείαο 

1.1.1 Τγεία  

Γε γίλεηαη λα μεθηλήζεη δηαθνξεηηθά ην παξφλ θείκελν παξά κε ηνλ απιφ, ζαθή, 

πεξηεθηηθφ θαη θαηαλνεηφ νξηζκφ ηεο πγείαο απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο. 

ύκθσλα, ινηπφλ κε ηνλ Π.Ο.Τ. ε Τγεία πξνζδηνξίδεηαη σο « ε θαηάζηαζε πιήξνπο 

θπζηθήο, πλεπκαηηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο ηνπ αηφκνπ θαη φρη απιψο ε απνπζία 

αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο». (W.H.O., 1946)   

Με ηνλ νξηζκφ απηφ πνπ δηακνξθψζεθε ην 1946 αλαγλσξίδνληαη σο παξάκεηξνη 

πνπ νξηνζεηνχλ ηελ πγεία ε απνπζία ηεο αξξψζηηαο θαη ε χπαξμε ηεο επεμίαο πνπ δελ 

είλαη κφλν ζσκαηηθή αιιά θαη ςπρηθή θαη θνηλσληθή. Έηζη ινηπφλ, ε έλλνηα ηεο πγείαο, 

δελ απνδίδεηαη κφλν απφ ηελ ηαηξηθή, αιιά θαη απφ άιινπο παξάγνληεο φπσο είλαη ην 

πεξηβάιινλ, ε νηθνλνκία ή ε εξγαζία αιιά πξνζδηνξίδεηαη σο έλα ζχλζεην θαηλφκελν,  

πνπ επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ βηνινγία, ηε 

ζπκπεξηθνξά, ηηο ζπλζήθεο θαη ζπλήζεηεο δσήο, ην πεξηβάιινλ. Ζ έλλνηα ηεο πγείαο 

ζπλεπψο πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ζσκαηηθέο, αηνκηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνινγηθέο 

δηαζηάζεηο. (Βιάζζεο, 2006) 

Καηαγξάθεηαη έηζη κηα ζεηξά θνηλσληθννηθνλνκηθώλ παξαγόλησλ, νη νπνίνη  

ζπλζέηνπλ  ην  θπζηθό  θαη  θνηλσληθό  πεξηβάιινλ  θαη  αζθνύλ  ζεκαληηθή επηξξνή 

ζηελ πγεία ησλ αηόκσλ. Οη παξάγνληεο απηνί έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

σο   πξνζδηνξηζηέο   ή   θνηλσληθνί   θαζνξηζηέο   ηεο   πγείαο   θαη ζύκθσλα κε ηνλ 

Π.Ο.Τ. είλαη: 

 To εηζόδεκα, ε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαη ε θνηλσληθή ζέζε ησλ αηόκσλ 

 Σν άγρνο  θαη ε δπλαηόηεηα αληηκεηώπηζεο θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο πξνθαινύλ άγρνο  

 Ζ θνηλσληθή ζπκκεηνρή ή, αληίζεηα, ν θνηλσληθόο απνθιεηζκόο 

 Ζ εξγαζία θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο (ζπλζήθεο παξαγσγήο) 

http://www.who.int/global_health_histories/background/en/
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 Ζ αλεξγία 

 Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε (ηα απνθαινύκελα θαη θνηλσληθά δίθηπα) 

 Ο εζηζκόο ζε όιεο ηνπ ηηο εθθάλζεηο,  κε θπξηόηεξεο κνξθέο  ηα νηλνπλεπκαηώδε 

πνηά, ηα λαξθσηηθά θαη ηνλ θαπλό 

 Ζ επαξθήο θαη πγηεηλή δηαηξνθή 

 Οη κεηαθηλήζεηο θαη κεηαθνξέο, ζε αηνκηθό θαη ζπιινγηθό επηπέδνπ 

(Wilkinson,2003) 

 

1.1.2 Γεκόζηα Τγεία 

Ζ αλάγθε ζεώξεζεο ηεο πγείαο ππφ ην πξίζκα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, έρεη 

νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηεο Γεκόζηαο Τγείαο, κε θύξην ζεκείν αλαθνξάο  

ηελ  πγεία  ηνπ πιεζπζκνύ. Αλά ηα ρξφληα έρεη δηαηππσζεί έλαο αξηζκφο νξηζκώλ ηεο 

Γεκόζηαο Τγείαο, νη νπνίνη ελζσκάησλαλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ επηξξνή ησλ 

ηαηξνηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ θαη πεξηνξίδνληαλ θαηά θύξην ιόγν ζηελ έλλνηα ηεο 

Γεκόζηαο Τγείαο   σο   δέζκε «κέηξσλ εμπγίαλζεο» θαη αληηκεηώπηζεο «θηλδύλσλ 

πγείαο» ηνπο νπνίνπο ην άηνκν δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη απφ κφλν ηνπ ελψ 

παξάιιεια ε κεηαδνηηθόηεηα θαη ε κνιπζκαηηθόηεηα απνηεινχζαλ εηδνπνηνύο  

παξάγνληεο  γηα  ηελ  θαηάηαμε  ελόο  πξνβιήκαηνο  ζηελ  ελλνηνινγηθή δηάζηαζε ηεο 

Γεκόζηαο Τγείαο.  (Κνπξέα Κξεκαζηηλνύ, 2007).  

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη ην αληηθείκελν ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ζπλίζηαηαη 

ζηελ νιηζηηθή βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. Απνηειεί έλα ζχλνιν γλψζεσλ θαη 

πξαθηηθψλ, πνπ ηνπνζεηείηαη αλάκεζα ζην δηνηθεηηθφ κεραληζκφ θαη ηελ άζθεζε ησλ 

επαγγεικάησλ πγείαο. Σν αληηθείκελφ ηεο αθνξά επίζεο ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο 

κέζσ ηεο έξεπλαο. Ζ Γεκφζηα Τγεία ζηεξίδεηαη ζε δηάθνξεο επηζηήκεο θαη ηερληθέο φπσο 

ε ηαηξηθή, ε επηδεκηνινγία θαη ε βην-ζηαηηζηηθή, ε δεκνγξαθία θαη νη θνηλσληθέο 

επηζηήκεο, νη νπνίεο ζπληεινχλ ζην λα δηεξεπλεζεί ην επίπεδν πγείαο θαη λνζεξφηεηαο 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη λα παξαρζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ κέηξα πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο 

εηδηθνχο, κε ζθνπφ ηελ πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ. 

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ζπλίζηαληαη ηδίσο: 
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 ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ηελ 

επεξεάδνπλ. 

 ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο πγείαο, θαζψο θαη ζηελ πξφιεςε αζζελεηψλ. 

 ην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ππεξεζηψλ πγείαο.  

 ηελ πξνάζπηζε ησλ αλαγθψλ πγείαο ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. 

 ηνλ έιεγρν ησλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ θαη άιισλ πςειήο επηθξάηεζεο λνζεκάησλ 

θαη ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θηλδχλσλ θαη απξφβιεπησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ. 

 

Απφ ηελ άιιε, νη δξάζεηο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο επηθεληξψλνληαη: 

 ηελ εθηίκεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ πγεία απφ ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ απφ δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσληθήο θαη παξαγσγηθήο δσήο. 

 ηνπο θνηλσληθνχο πεξηβαιινληηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. 

 ηηο αλάγθεο ησλ εππαζψλ πιεζπζκψλ θαη ζηνπο ηξφπνπο δσήο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 

ηηο επεξεάδνπλ. 

 ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε επεηγφλησλ ή έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ θαη 

γεγνλφησλ. 

 ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία θαη ηε βησζηκφηεηα. 

 ηε δηαηήξεζε, βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηεο ρψξαο. 

(Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 2008) 

 

 

1.1.3 Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Τγείαο  

Ζ παξνρή ππεξεζηώλ δεκόζηαο πγείαο αλαθέξεηαη ηόζν ζηελ πξσηνγελή 

πξφιεςε (αληηκεηώπηζε παξαγόλησλ αζζέλεηαο) όζν θαη ζηε δεπηεξνγελή πξφιεςε 

(έγθαηξε δηάγλσζε ηεο αξξώζηηαο κε πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν). 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο πγείαο κε ηε Γηαθήξπμε ηεο Alma ‐  Ata επηρεηξεί ηε 

δηεύξπλζε ηνπ όξνπ Γεκόζηα Τγεία ώζηε λα πεξηιακβάλεη θαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθό 

πεξηβάιινλ. Ζ Νέα Γεκόζηα Τγεία δίλεη έκθαζε ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο 

(ΠΦΤ) θαη ηελ  πξναγσγή πγείαο κε θύξηνπο θαηεπζπληήξηνπο άμνλεο ηε δηακόξθσζε 

πγηώλ δεκόζησλ   πνιηηηθώλ,   ηε   δεκηνπξγία   ζεηηθνύ   νηθνινγηθνύ   πεξηβάιινληνο,   
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ηελ θνηλνηηθή  δξάζε,  ηελ  αλάπηπμε  πξνζσπηθώλ  δεμηνηήησλ  θαη  ηε  δηαηνκεαθή  θαη 

δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. Απηά είλαη ζέκαηα φκσο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζε μερσξηζηφ 

θεθάιαην. 

ηελ Διιάδα ππάξρεη κηα πιεζψξα θνξέσλ, ππεξεζηώλ,  δηεπζύλζεσλ,  

εξγαζηεξίσλ, νξγαληζκώλ θαη ζπκβνπιίσλ πνπ απαξηίδνπλ θαη νινθιεξώλνπλ ην 

ζύζηεκα Γεκόζηαο Τγείαο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη δήκνη θαη επνκέλσο ηα Γεκνηηθά 

Ηαηξεία (Γ.Η.) πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο.  

Γηα ην ιφγν απηφ θαη εμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

Γεκφζηαο Τγείαο ππάξρεη ε επηηαθηηθή αλάγθε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο δηαζύλδεζεο 

όισλ απηώλ ησλ νξγαληζκώλ ηόζν κεηαμύ  ηνπο  (νξηδόληηα  δηαζύλδεζε) όζν θαη κε ηα 

δηάθνξα επίπεδα ιήςεο απνθάζεσλ (εζληθό, πεξηθεξεηαθό, ηνπηθό). Γειαδή, απαηηείηαη 

θαη θάζεηε δηαζύλδεζε. 

Χζηόζν, από ηελ αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηώλ ησλ θνξέσλ θαη ππεξεζηώλ 

γίλνληαη αηζζεηέο δηάθνξεο ειιείςεηο θαη δπζιεηηνπξγίεο ζε ό,ηη αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηόρσλ ηνπο θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ αλαιάβεη, θπξίσο από ηελ 

πνιπεπνπηεία απηώλ ησλ νξγαληζκώλ από δηάθνξα Τπνπξγεία θαη Γξακκαηείεο. Απηφ 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε   ζπληνληζκνύ, ηελ αύμεζε  ηνπ όγθνπ   ηεο  

γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ θαζπζηέξεζε  ζηε  ιήςε  απνθάζεσλ.  

Αλ πξνζζέζνπκε ηηο επηθαιύςεηο ζηηο αξκνδηόηεηεο θαη ην έξγν ηνπο, ηα θελά ζην 

ζρεδηαζκό θαη ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο ησλ δεηεκάησλ Γεκόζηαο Τγείαο, ην  

δαηδαιώδεο  λνκνζεηηθό  πιαίζην  κε  ηηο  αλαξίζκεηεο  ή θαη  αλεθάξκνζηεο  δηαηάμεηο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειιηπή εληαία πνιηηηθή γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη δηαρείξηζε 

θαηαζηάζεσλ θαη θηλδύλσλ γηα ηε Γεκόζηα Τγεία, ηφηε ζα έρνπκε νινθιεξσκέλε ηελ 

πξνβιεκαηηθή εηθόλα πνπ παξνπζηάδεη ην ζύζηεκα Γεκόζηαο Τγείαο ηεο ρώξαο. 

(Ηλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο-Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο, 2009) 

Σν πιαίζην ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη νη ππεξεζίεο πγείαο θαη δεκφζηαο πγείαο, ζα 

αλαπηχμνπκε ζην ακέζσο  επφκελν θεθάιαην.  

 

1.2. ύζηεκα πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο ζηελ Διιάδα & Δζληθό ύζηεκα Τγείαο 

(Δ..Τ.) 

Χο εηζαγσγηθή παξαηήξεζε, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη ππεξεζίεο πγείαο 

απνηεινχλ έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ παξέρνληαη ηαηξηθέο θξνληίδεο, 
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πξνιεπηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο. Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ εμαξηάηαη 

απφ ηνπο κεραληζκνχο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηνπο. Σν ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο 

θξνληίδαο πνπ καο απαζρνιεί, ζπκπεξηιακβάλεη ηελ πξφιεςε αζζέλεηαο, ηελ 

αληηκεηψπηζε αζζέλεηαο, ηε δηαρείξηζε αζζέλεηαο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πλεπκαηηθήο θαη 

θπζηθήο επεμίαο ησλ αηφκσλ. Σν ζχζηεκα πγείαο ζα κπνξνχζε λα ρσξηζηεί ζε ηξία 

ππνζπζηήκαηα. Σν πξψην ππνζχζηεκα θαιχπηεη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εμέιημε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, ην δεχηεξν αθνξά ζηηο ππεξεζίεο 

παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ην ηξίην ηνπο κεραληζκνχο θάιπςεο δαπαλψλ 

πγείαο.  

 

1.2.1 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ππεξεζηψλ πγείαο  

ηελ Διιάδα κπνξεί λα δηαθξίλεη θαλείο ηξία ππνζπζηήκαηα ππεξεζηψλ πγείαο. 

Σα ππνζπζηήκαηα απηά δελ έρνπλ δπλαηή κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε θαη  δελ ηζρχνπλ θαη γηα 

ηα ηξία, ίδηνη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο, νξγάλσζεο, ρξεκαηνδφηεζεο θαη αλάπηπμεο. Σα 

ππνζπζηήκαηα απηά είλαη:  

 ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (Δ..Τ.), ην νπνίν πεξηιακβάλεη  γεληθά, εηδηθά θαη 

ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία, θέληξα πγείαο, πεξηθεξεηαθά ηαηξεία, Δ.Κ.Α.Β.  

 ππεξεζίεο δεκνζίνπ εθηφο ηνπ Δ..Τ. πνπ εκπεξηέρνπλ γεληθά Ννζνθνκεία 

(ζηξαηησηηθά, αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, ηδησηηθνχ δηθαίνπ), πνιπηαηξεία (Η.Κ.Α., 

άιισλ Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ, δεκνηηθά ηαηξεία) 

 ππεξεζίεο ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ πεξηιακβάλνπλ κηθξά-θαηά θαλφλα- λνζνθνκεία θαη 

θιηληθέο, δηαγλσζηηθά θέληξα, ηαηξεία θαη εξγαζηήξηα, νδνληηαηξεία θαη θαξκαθεία.  

Πέξαλ φκσο ηεο παξνπζίαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο 

δηαζθαιίδεη ην κίληκνπκ επίπεδν ππεξεζηψλ πγείαο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο. 

1.2.2 Τγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 

Ζ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ δηαηαξαρψλ ηεο πγείαο 

θαη δηαθξίλεηαη ζε εμσλνζνθνκεηαθή (ή αλνηρηή) πεξίζαιςε θαη λνζνθνκεηαθή (ή 

θιεηζηή) πεξίζαιςε.  

Ζ αλνηρηή πεξίζαιςε απνηειείηαη απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θπξίσο απφ 

ηνπο γεληθνχο – νηθνγελεηαθνχο γηαηξνχο θαη άιινπο εηδηθνχο ζηελ πγεία. Οη ππεξεζίεο 

απηέο απνηεινχλ ην πξσηνβάζκην επίπεδν πεξίζαιςεο. Δλψ ηελ θιεηζηή πεξίζαιςε 
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απνηεινχλ νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ εηδηθεπκέλνπο γηαηξνχο εληφο ησλ 

λνζνθνκείσλ. 

Σα επίπεδα πεξίζαιςεο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ πιεζπζκφ αλά γεσγξαθηθφ 

δηακέξηζκα. Τπάξρνπλ ζην ζχλνιν ηξία επίπεδα θξνληίδαο, αλ θαη κπνξεί θάπνηνο λα 

ηζρπξηζηεί φηη είλαη ηέζζεξα ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απηνθξνληίδα ζην θνηλσληθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ.  

ην πξψην επίπεδν πεξίζαιςεο ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαιχπηεηαη 

θπκαίλεηαη απφ 500 έσο 50.000 άηνκα. Ο ηξφπνο νξγάλσζεο, παξαγσγήο θαη δηαλνκήο 

ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαζνξίδεη ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

κπνξεί λα θαιπθζεί. ην επίπεδν απηφ ζπλήζσο ην 90% ησλ πξνβιεκάησλ 

αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά. Γηα ην ιφγν απηφ, πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε 

πξνζπειαζηκφηεηα θαη δηαζεζηκφηεηα ππεξεζηψλ ψζηε ην άηνκν λα έρεη 24σξε 

πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ρσξίο θξαγκνχο. 

Σν δεπηεξνβάζκην επίπεδν πεξίζαιςεο απεπζχλεηαη ζε αζζελείο πνπ ρξήδνπλ 

ελδνλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. Ζ πεξίζαιςε παξέρεηαη απφ γηαηξνχο βαζηθψλ 

εηδηθνηήησλ, νη νπνίνη εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζην γεληθφ λνζνθνκείν ηεο πεξηνρήο.  

Σέινο, ζην ηξηηνβάζκην επίπεδν πεξίζαιςεο παξέρεηαη απφ  γηαηξνχο 

πεξηθεξεηαθνχ (παλεπηζηεκηαθνχ) λνζνθνκείνπ θαη θαιχπηεη απφ 500.000 θαη πιένλ 

άηνκα. Αζζελείο πνπ απεπζχλνληαη ζ’ απηφ ην επίπεδν πεξίζαιςεο αληηκεησπίδνπλ 

ζχλζεηα ή εμεηδηθεπκέλα πξνβιήκαηα πγείαο γη’ απηφ, ην πεξηθεξεηαθφ λνζνθνκείν 

πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε κεραλήκαηα ζχγρξνλεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο. (ηγάιαο, 

1999)   

1.2.3 Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πζηήκαηνο 

Ο ηξφπνο θαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ Διιάδα απνηεινχλ έλα πνιχπινθν 

ζχζηεκα. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ην ζχζηεκα πγείαο είλαη κηθηφ κε πνιχ αδχλαηε δνκή 

απφ φπνπ απνπζηάδνπλ νη παγησκέλνη ρξεκαηνδνηηθνί κεραληζκνί.  

Σξείο είλαη ζήκεξα νη θχξηεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ειιεληθνχ πγεηνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο: ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο πνπ απνηειείηαη απφ άκεζνπο θαη έκκεζνπο 

θφξνπο, ε θνηλσληθή αζθάιηζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

εξγνδνηψλ θαη ηέινο νη ηδησηηθέο πιεξσκέο.  

Ο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο απνηειεί ηελ θχξηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο 

δεκφζηεο κνλάδεο πγείαο, δειαδή ηα λνζνθνκεία θαη θέληξα πγείαο ηνπ ΔΤ, 
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ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία θηι. Δλψ κέζσ απηνχ θαιχπηεηαη θαη  ε αζθάιηζε πγείαο ησλ 

αγξνηψλ θαη ην κεγαιχηεξν θφζηνο αζθάιηζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, νη δαπάλεο γηα 

ηελ δεκφζηα πγεία θαη ε έξεπλα ζηνλ ηνκέα πγείαο. 

Σα αζθαιηζηηθά ηακεία θαζίζηαληαη ε δεχηεξε κεγάιε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο. Πξνέξρεηαη απφ ηηο εηζθνξέο εξγνδνηψλ, εξγαδνκέλσλ, θαη 

απηναπαζρνινπκέλσλ θαη θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θφζηνπο ηεο 

εμσλνζνθνκεηαθήο θαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ θφζηνπο ηεο λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο ησλ αζθαιηζκέλσλ. Δπίζεο ε θξαηηθή επηρνξήγεζε απνηειεί θαη απηή κε ηελ 

ζεηξά ηεο  πεγή εζφδσλ ησλ ηακείσλ πγείαο. Σν χςνο ησλ εηζθνξψλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

εθάζηνηε θπβέξλεζε θαη εηζπξάηηεηαη κε ηνπο κεραληζκνχο πνπ ην θάζε ηακείν δηαζέηεη. 

Σν θφζηνο ηεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ θξαηηθνχ ηηκνινγίνπ, ην 

νπνίν ην θαιχπηεη εμνινθιήξνπ ην αζθαιηζηηθφ ηακείν. Μεξηθέο θνξέο φκσο ππάξρεη 

δηαθνξά κεηαμχ θξαηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη πξαγκαηηθήο ηηκήο, θαη απηήλ θαιείηαη λα 

θαιχςεη ν ίδηνο ν αζθαιηζκέλνο. Απηέο νη δαπάλεο ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο ηδησηηθέο. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηδησηηθέο πιεξσκέο απνηειείηαη απφ ηηο πιεξσκέο πνπ 

γίλνληαη απφ αζθαιηζκέλνπο κε ρξήκαηα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ην νηθνγελεηαθφ ή ην 

πξνζσπηθφ ηνπο εηζφδεκα. Οη πιεξσκέο απηέο, γηα ηε ζπκκεηνρή  ηνπ αζζελή ζην 

θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ην ΔΤ, κπνξεί λα θαιχπηνπλ ηε 

θαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ηηο δαπάλεο  γηα επηζθέςεηο ζε ηδηψηεο 

γηαηξνχο κε ζπκβεβιεκέλνπο κε ηα ηακεία, ηε δηαθνξά ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο απφ ηελ 

ηηκή πνπ εγθξίζεθε φηη ζα θαηαβιεζεί απφ ηα αζθαιηζηηθά θαη ηέινο ζε ηδησηηθή 

αζθάιηζε πγείαο. (Αδακαθίδνπ, Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ, 2009)  

 

1.2.4 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δ..Τ.  

Όπσο είδακε θαη αλσηέξσ ζηελ Διιάδα φπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο, ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηεξίδεηαη ζε έλα κηθηφ 

ζχζηεκα δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Παξαγσγνί - πξνκεζεπηέο ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο είλαη ν επξχηεξνο δεκφζηνο ηνκέαο  (δεκφζηα λνζνθνκεία, θέληξα πγείαο, 

πεξηθεξεηαθά ηαηξεία, πνιπταηξεία αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, δεκνηηθά ηαηξεία, 

ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία) θαη ν ακηγψο ηδησηηθφο ηνκέαο (ηδησηηθά λνζνθνκεία , ηδησηηθέο 

θιηληθέο, δηαγλσζηηθά θέληξα, ηδησηηθά ηαηξεία).   
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Σν 1983, κε ην λφκν 1397 ζεζπίζηεθε ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (ΔΤ). Ζ 

δσξεάλ παξνρή πνηνηηθήο θξνληίδαο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, ε άξζε ηεο 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο πγείαο θαη ησλ αληζνηήησλ ζηελ πξφζβαζε, ε ελδπλάκσζε ηεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε απνθέληξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

αγξνηηθψλ ηαηξείσλ θαη θέληξσλ πγείαο ζηελ πεξηθέξεηα, ε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ε ζεζκνζέηεζε ηεο πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ 

ηαηξψλ, απνηέιεζαλ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ Δ..Τ.. (νπιηψηεο  2006). 

Σα ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ρξφληα βξίζθεηαη ζε κηα ζπλερή  πνξεία 

κεηάβαζεο θαη ζπλερψλ δνκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ. Με αιιεπάιιεια 

λνκνζεηήκαηα θαη δηνηθεηηθνχ -θπξίσο- ραξαθηήξα παξεκβάζεηο, εμαθνινπζεί λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάινπ βαζκνχ νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αδπλακίεο, ηφζν ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, φζν θαη ηδηαίηεξα ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηεο 

παξνρήο ησλ ηαηξηθψλ θξνληίδσλ, κε θχξην γλψξηζκα ηε ιεηηνπξγηθή  

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα.  

Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Δ..Τ. είλαη ηα παξαθάησ: 

Οη ππεξεζίεο πγείαο δηαθξίλνληαη α) ζε ππεξεζίεο αλνηρηήο ή πξσηνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο θαη β) ζε ππεξεζίεο θιεηζηήο ή λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο (δεπηεξνβάζκηαο 

θαη ηξηηνβάζκηαο).  

Οη παξαγσγνί ησλ ππεξεζηψλ πγείαο είλαη α) ν δεκφζηνο ηνκέαο (λνζνθνκεία ηνπ 

ΔΤ ή λνζνθνκεία άιινπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα, θέληξα πγείαο θαη πεξηθεξεηαθά ηαηξεία 

απηψλ, πνιπταηξεία αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, δεκνηηθά ηαηξεία). 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, γίλεηαη απφ α) ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, β) ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη 

γ) ηηο ηδησηηθέο δαπάλεο.  (νπιηψηεο, 2006).  

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα απνηειεί κία ζχλζεηε θαη πνιχπινθε 

δηαδηθαζία ζε φιεο ηη ρψξεο ηνπ θφζκνπ αιιά ηδηαηηέξα ζηελ Διιάδα ν βαζκφο 

πνιππινθφηεηαο απμάλεηαη ζε ζχγθξηζε κε ζπζηήκαηα πγείαο άιισλ αλαπηπγκέλσλ 

ρσξψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα κηθηφ ζχζηεκα, ζην νπνίν ζπλππάξρνπλ ην πξφηππν Bismarck 

θαη Beveridge απφ ηελ πιεπξά ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηαπηφρξνλα κε κηα κεγάινπ εχξνπο 

ηδησηηθή αγνξά πγείαο. Θα ιέγακε πσο απνπζηάδνπλ ζεζκνζεηεκέλνη θαλφλεο θαη 

παγησκέλνη ρξεκαηνδνηηθνί κεραληζκνί θαη ε έληνλε παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηνλ 

έιεγρν ησλ ηηκψλ δελ αθήλεη πεξηζψξηα άζθεζεο πνιηηηθήο, κε βάζε ηε δπλαηφηεηα ηεο 
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δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζπλαίλεζεο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηνπο αγνξαζηέο 

(αζθαιηζηηθνί θνξείο θαη θξάηνο) θαη πξνκεζεπηέο- παξαγσγνχο (ηαηξηθφ ζψκα, 

λνζνθνκεία, θιπ.) ζηνηρείν πνπ απνηειεί θαη ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα γηα ην χςνο, 

ηηο πεγέο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ.  

Ζ αζθάιηζε θαηά ησλ θηλδχλσλ πγείαο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην ζχλνιν ηνπ 

απαζρνινχκελνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ εμαξησκέλσλ κειψλ θαη είλαη βαζηζκέλε ζηελ 

επαγγεικαηηθή θαηεγνξία θαη φρη ζην εηζφδεκα. Τπάξρεη ειάρηζηνο αξηζκφο παξνδηθά ή 

πεξηνδηθά αλαζθάιηζησλ, φπσο θπξίσο νη άλεξγνη, θαζψο θαη νξηζκέλσλ κηθξψλ νκάδσλ 

ηνπ πιεζπζκνχ, νη νπνίνη φκσο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα παξνρήο θξνληίδσλ κέζσ 

πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ («άπνξνη», θιπ.). 

(Μσξαΐηεο, 2004) 

Ζ αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο, ε πξφνδνο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο 

θαη ε εκθάληζε λέσλ αζζελεηψλ απμάλνληαο ηηο δαπάλεο γηα ηελ πγεία έρνπλ εγείξεη 

δήηεκα βησζηκφηεηαο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη θαη΄επέθηαζε ησλ ζπζηεκάησλ 

πγείαο. Ζ Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ρψξεο πνπ δαπαλνχλ αξθεηά γηα ηελ πγεία, κε ην 

κεξίδην ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ λα ζεσξείηαη απφ ηα ρακειφηεξα ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ 

(πηλ.1,2). 

ε γεληθέο γξακκέο, ην ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο είλαη αλνηθηφ θαη νδεγείηαη 

θπξίσο απφ ηε δήηεζε. Γελ ππάξρνπλ ζθαηξηθνί πξνυπνινγηζκνί ή φξηα πξνο ηα πάλσ 

γηα ηηο δαπάλεο, ελψ κέρξη ηελ ππνγξαθή ησλ κλεκνλίσλ δαλεηζκνχ απφ ηε ρψξα θαη γηα 

ιφγνπο ζπγθξάηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, δε ζα ιέγακε φηη γίλνληαη νξγαλσκέλεο 

πξνζπάζεηεο γηα εθαξκνγή πνιηηηθψλ ζπγθξάηεζεο ηνπ θφζηνπο είηε απφ ηε κεξηά ηεο 

δήηεζεο είηε απφ ηε κεξηά ηεο πξνζθνξάο. Οη πιεξσκέο πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο 

πεγέο ρσξίο ηνλ αλαγθαίν κεηαμχ ηνπο ζπληνληζκφ. Γελ ππάξρνπλ θίλεηξα γηα 

πεξηζζφηεξν απνδνηηθέο πξαθηηθέο ησλ παξαγσγψλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ελψ ε 

αλππαξμία πνιηηηθήο ηηκνιφγεζεο ζηηο απνθάζεηο γηα ηα λνζήιηα θαη ηηο άιιεο ακνηβέο 

είλαη ζεκαληηθή. (Μσξαΐηεο, 2004) 

Ο πνιππνίθηινο ραξαθηήξαο ηεο πγείαο σο πξνο ηελ δνκή ηεο, αιιά θαη σο πξνο 

ηηο επηπηψζεηο ηεο ζε άιινπο ηνκείο, θαζηζηά αλαγθαία ηελ νηθνλνκηθή απνηίκεζε ησλ 

δαπαλψλ ηεο θαζψο ν ζπλδπαζκφο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, 

ηδίσο ζε έλα κε αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, θέξλεη ζην θσο έλα δηηηφ δήηεκα 

αληζφηεηαο: ηελ ππνβάζκηζε ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ηελ κείσζε ηεο 
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απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο, κε παξάιιειε αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

ηνπ. Όκσο, ε θηινζνθία ελφο Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ) αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

πξφζεζε ηεο πνιηηείαο λα παξάγεη θαη λα ρξεκαηνδνηεί αγαζά, πνπ ελ ζπλερεία δηαζέηεη 

ειεχζεξα ζηνλ πνιίηε, ρσξίο ή κε κηθξή ζπκκεηνρή ζην θφζηνο. Με απηφ ην ζθεπηηθφ 

αηηηνινγείηαη ν παξεκβαηηθφο ξφινο ηνπ θξάηνπο ή ησλ ηακείσλ, πνπ αθελφο ζηνρεχνπλ 

ζηελ άξζε ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ δεκηνπξγεί ν κειινληηθφο θίλδπλνο ηεο αζζέλεηαο 

(Arrow K.J., 1973) θαη αθεηέξνπ ζηελ δηακφξθσζε πξνηεξαηνηήησλ. (Williams A., 

1988).  

Γπζηπρψο, ην πςειφ ρξένο ηνπ θξάηνπο, έλαληη ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη 

ησλ παξφρσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο, εληζρχεη ηελ ππνρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ηηο δηαπιεθφκελεο ζρέζεηο θαη ηε δπλαηφηεηα εγγπνδνζίαο ηνπ. Σα ρξέε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ πξνο ηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαη ηα ρξέε ησλ ηειεπηαίσλ πξνο ηηο 

θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο επίζεο νη παξάιιειεο εμαγσγέο θαη ε έιιεηςε 

κεραλνξγάλσζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνµέα, δπζρεξαίλνπλ ηε κέηξεζε ηεο δαπάλεο. 

ίγνπξα φκσο , ε αζζελήο θαη δπζιεηηνπξγηθή ΠΦΤ νδήγεζε ζηελ δηφγθσζε ησλ 

δαπαλψλ γηα ζεξαπεία, επέθηαζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ησλ 

ηηκψλ, ηελ αχμεζε ησλ εμφδσλ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ ράζκαηνο ζηελ 

πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ηειηθά έιιεηκκα εκπηζηνζχλεο ζην δεκφζην 

ζχζηεκα.  

Απαηηείηαη, ινηπφλ, ε αλαδηνξγάλσζε ηεο ΠΦΤ, ε νπνία ζα πξνιακβάλεη ηηο -

θαηά θαλφλα- αθξηβφηεξεο ζεξαπείεο θαη  ζα ιεηηνπξγήζεη αληαγσληζηηθά κε ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα, πεξηζηέιινληαο ηνλ πιεζσξηζκφ ησλ ηηκψλ, ζα αμηνπνηήζεη ην ηαηξηθφ δπλακηθφ, 

ζα εληζρχζεη ηα εηζνδήκαηα ησλ λνηθνθπξηψλ, ζα ζπλδέζεη νκαιά ηελ πξσηνβάζκηα κε 

ηελ λνζνθνκεηαθή θξνληίδα θαη ζα ελδπλακψζεη ηελ πξφιεςε παξέρνληαο πνηφηεηα, 

αζθάιεηα θαη νηθνλνκία. 
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2. ΠΦΤ-ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ-ΠΦΤ ΣΟΤ ΟΣΑ  

 

ην παξφλ κέξνο ηεο εξγαζίαο, αθνχ εξεπλήζνπκε ελλνηνινγηθά θαη ζε 

πεξηερφκελν ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (Π.Φ.Τ.) θαη αλαθέξνπκε ηε δηνηθεηηθή 

δηαίξεζε ηεο Διιάδαο, ζα θάλνπκε κία κηθξή επηζθφπεζε γηα ηελ ΠΦΤ ζηνπο 

νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) γηα λα θαηαδείμνπκε ην πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν δξαζηεξηνπνηήζεθαλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη  νη ππεξεζίεο ησλ δεκνηηθψλ 

ηαηξείσλ (Γ.Η.) 

 

2.1 Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (ΠΦΤ) 

2.1.1 Η έλλνηα ηεο  ΠΦΤ 

ηε δηεζλή πξαθηηθή έρεη επηθξαηήζεη κηα πιεζψξα νξηζκψλ γηα ηε πξσηνβάζκηα 

θξνληίδα πγείαο θαζψο είρε θαηά θαηξνχο δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν, σο απνηέιεζκα ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ αξρψλ θαη αμηψλ, αιιά θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ επηδεκηνινγηθνχ 

πξνηχπνπ πνπ θαζφξηδε ηηο πγεηνλνκηθέο αλάγθεο. (νπιηψηεο, 2006) 

 Σν απνιχησο ζαθέο είλαη πσο εθθξάδεη κία επξεία έλλνηα, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε 

κία ζπλερή δηαδηθαζία παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, νη νπνίεο πξνζθέξνληαη θαη ζε πγηή 

άηνκα, είηε ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, είηε ζε επίπεδν ηνπηθήο θνηλφηεηαο.  

ε αληηδηαζηνιή, ε πξσηνβάζκηα ηαηξηθή πεξίζαιςε έρεη ζηελφηεξε έλλνηα θαη 

αλαθέξεηαη ζε ππεξεζίεο πγείαο, νη νπνίεο πξνζθέξνληαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ λνζήζεη 

θαη έρνπλ  εθδειψζεη, ππνθεηκεληθά ή αληηθεηκεληθά, ηα ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ. 

Ζ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε απνηειεί έθθξαζε κία ζηξαηεγηθήο, ε νπνία δίλεη 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνλ εμσλνζνθνκεηαθφ ηνκέα ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο θαη απνηειεί 

ην πξψην επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο, εθεί δειαδή πνπ ν αζζελήο έξρεηαη γηα πξψηε θνξά 

ζε επαθή κε ηηο επίζεκεο ππεξεζίεο πγείαο. Όκσο, ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο 

ζηεξίδεηαη ζηε ζθαηξηθή αληίιεςε φηη ε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο 

επηηπγράλεηαη θαιχηεξα κέζα απφ ππεξεζίεο πξφιεςεο θαη αγσγήο πγείαο, κε 

απνθέληξσζε θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηεο θνηλφηεηαο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ πνιίηε. 

(νπιηψηεο, 2006) 
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2.1.2 Παξάγνληεο αλάπηπμεο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο 

ην ζεκείν απηφ, πξηλ πξνρσξήζνπκε ζε πεξαηηέξσ αλάιπζε, ζα ήηαλ ζθφπηκν 

λα αλαθεξζνχκε ζε θξίζηκνπο παξάγνληεο νη νπνίνη έδξαζαλ θαηαιπηηθά ζηελ αλάπηπμε 

ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη νπνίνη επεξέαζαλ ηνλ Π.Ο.Τ.: 

 Ζ νηθνλνκηθή - πεηξειατθή θξίζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70 νδήγεζε  ζε 

έληνλν πξνβιεκαηηζκφ γχξσ απφ ην ζέκα ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία θαη ηεο 

παξαπέξα αχμεζεο ηνπ ξπζκνχ αλφδνπ ηνπ πνζνζηνχ πνπ ρνξεγείηαη απφ ην ΑΔΠ κε 

ηε κνξθή ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ. 

 Αλαγλσξίζηεθε ε έλλνηα ηεο αξξψζηηαο φρη ζαλ απνθιεηζηηθά βηνινγηθφ θαηλφκελν, 

επεξεαδφκελν απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ έμσ απφ ην ζχζηεκα πγείαο θαη 

αλαπηχρζεθε έληνλνο πξνβιεκαηηζκνχ γχξσ απφ ηελ αμία ηεο ηαηξηθήο. 

 εηξά κειεηψλ έδεημε  πσο δελ ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ χςνπο ησλ 

δαπαλψλ πγείαο θαη ησλ δεηθηψλ πγείαο, δειαδή ην επίπεδν πγείαο ελφο πιεζπζκνχ, 

κε κφλε ίζσο εμαίξεζε ηε ζπζρέηηζε κε ηε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ ινηκψδε 

λνζήκαηα, θαζψο θαη ηε κείσζε ησλ δεηθηψλ βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο. Δπίζεο, ε 

αχμεζε ηνπ χςνπο ησλ δαπαλψλ δελ εμάιεηςε ηηο δηαθνξέο ζηελ πξφζβαζε θαη ηελ 

ίαζε αλάκεζα ζηηο αλψηεξεο θαη θαηψηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθά ηάμεηο.  

 Γηαπηζηψζεθε φηη ε εληππσζηαθή αλάπηπμε θαη δηεχξπλζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο 

ζηελ πξψηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ έληνλα αλνδηθή πνξεία 

ησλ δαπαλψλ πεξίζαιςεο ιφγσ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηεο κεγάιεο αχμεζεο 

ηεο δήηεζεο ππεξεζηψλ πγείαο κέζα απφ ηε δηακφξθσζε ησλ  θαηαλαισηηθψλ  

πξνηχπσλ ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ. 

 Ζ ζπλερήο αλάπηπμε ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, ε επέθηαζε θαη βειηίσζε ησλ 

δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εληππσζηαθή πξφνδν θαη δηάρπζε ηεο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο, θαη ηδηαίηεξα ηνπο 

ξπζκνχο αλαλέσζεο θαη αληηθαηάζηαζήο ηεο έδεημε λα απμάλεη δξακαηηθά ηηο 

δαπάλεο πγείαο. (Μσξαΐηεο, 2006) 

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο θαη ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ αλαπηχρζεθε  νδήγεζε 

ζηελ αλαζεψξεζε παξαδνζηαθψλ ζθέςεσλ θαη αληηιήςεσλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ κέρξη ηφηε 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

16 

 

θάζε θνηλσλία αληηκεηψπηδε  ην ζέκα  πγεία θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ  παξνρήο 

ηαηξηθψλ θξνληίδσλ.  

 

2.1.3 Π.Φ.Τ. θαη Π.Ο.Τ- Σα πξνγξάκκαηα «Τγεία γηα φινπο» θαη «Τγηείο πφιεηο» 

Ζ Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο απνηειεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην θχξην ζέκα 

ζπδήηεζεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ ησλ θπβεξλήζεσλ φινπ ηνπ θφζκνπ, αιιά θαη 

αληηθείκελν κειέηεο θαη πεηξακαηηζκνχ ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θάζε ρψξαο κε 

πξσηαγσληζηή ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο 

απνηειεί δηεζλή Οξγαληζκφ κε 183 ρψξεο κέιε. Ο ΠΟΤ ηδξχζεθε ην 1948 κε κνλαδηθφ 

ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ζε παγθφζκηα θιίκαθα θαη έρεη έδξα 

ζηε Γελεχε. Ο ΠΟΤ δηαθήξπμε ζηηο θπβεξλήζεηο φινπ ηνπ θφζκνπ, κέζα ζηε δεθαεηία 

ηνπ 1970, ην ζχλζεκα «Τγεία γηα φινπο ην 2000». (Κπξηαθίδνπ, 1998). 

Έηζη, ην 1978 ζην δηεζλέο ζπλέδξην ηνπ ΠΟΤ θαη ηεο UNICEF ζηελ πξσηεχνπζα 

ηνπ Καδαθζηάλ Alma-Ata πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα φηη θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

ζθνπνχ ηνπ ΠΟΤ «Τγεία γηα φινπο ην 2000» ζα είλαη ε Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο.  

Ζ έλλνηα ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο σο ζεκείνπ ππνδνρήο θαη αθεηεξίαο 

πινήγεζεο ζην ζχζηεκα πγείαο πεξηγξάθεηαη ζηε Γηαθήξπμε ηεο Alma-Ata σο εμήο: «Η 

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ...απνηειεί ην πξψην επίπεδν επαθήο ησλ αηφκσλ, ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο κε ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο, θέξλνληαο ηελ θξνληίδα πγείαο 

φζν πην θνληά γίλεηαη ζην ρψξν πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη νη άλζξσπνη θαη απνηειεί ην 

πξψην βαζηθφ ζηνηρείν κηαο ζπλερηδφκελεο δηαδηθαζίαο ηεο θξνληίδαο πγείαο.… Απηή 

απεπζχλεηαη ζηα θχξηα πξνβιήκαηα πγείαο ηεο θνηλφηεηαο παξέρνληαο ππεξεζίεο πξφιεςεο 

λνζεκάησλ, πξναγσγήο πγείαο, ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο…». (W.H.O. , 1976) 

Οη ζθέςεηο γχξσ απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο, θχξηα κε πξνιεπηηθέο θαη 

ιηγφηεξν κε ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο, θπξηάξρεζαλ ζην ζπλέδξην ηεο Alma-Ata θαη ζαλ  

βαζηθά ζηνηρεία ηεο ΠΦΤ νξηνζεηήζεθαλ :   

I. Ζ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ε πξφιεςε λνζεκάησλ (αγσγή πγείαο, 

πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο, εκβνιηαζκνί, πξνγξάκκαηα πξναγσγήο πγείαο θιπ.). 

II. Ζ πξσηνβάζκηα ηαηξηθή θξνληίδα (δηάγλσζε, ζεξαπεία, παξαπνκπή, 

επαλεμέηαζε, ζεξαπεία θαη θξνληίδα θαη’ νίθνλ, έθηαθηα πεξηζηαηηθά). 

III. Ζ απνθαηάζηαζε. (Μσξαΐηεο,2006) 

http://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf
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Ζ δηαθήξπμε, δηαπλέεηαη απφ ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ είλαη ε ελζάξξπλζε ηεο παξνρήο θξνληίδσλ πγείαο 

ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ε απνκάθξπλζε απφ ηηο λνζνθνκεηνθεληξηθέο ηάζεηο γηα λα 

κεησζνχλ νη άζθνπεο εηζαγσγέο ζηα λνζνθνκεία.  

Έηζη, δίλεηαη έκθαζε ζηελ εμσλνζνθνκεηαθή θξνληίδα, ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

παξάιιειε απνδνρή ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ λνζειείαο, φπσο ε λνζειεία ζην ζπίηη, ην 

λνζνθνκείν εκέξαο, νη κνλάδεο βξαρείαο λνζειείαο θαη απνκαθξχλνληαη ηα πξφηππα 

νξγάλσζεο κε άμνλα αλαθνξάο ην λνζνθνκείν . (Μσξαΐηεο,2006) 

Καηαλνψληαο, ηα παξαπάλσ θαη γηα λα επαλέιζνπκε ζην αληηθείκελν ηνπ 

παξφληνο πνλήκαηνο, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 

παξνπζίαζε ην ζρέδην «Healthy Cities», δειαδή «Τγηείο Πφιεηο» ψζηε λα παξέρεη έλαλ 

νξγαλσηηθφ θνξέα παξνρήο πιεξνθνξηψλ, δηαζπλδέζεσλ θαη δπλαηνηήησλ ζε ζπλέρεηα 

ηνπ ζρεδίνπ «Τγεία γηα φινπο», ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

Υαξαθηεξηζηηθά, ην 1986, έληεθα πφιεηο έγηλαλ κέιε ηνπ δηθηχνπ «Τγηείο 

Πφιεηο» ζε έλα πξφγξακκα ην νπνίν δεζκεχεη ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

γηα αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, κέζσ κίαο δηαδηθαζίαο πνιηηηθήο δέζκεπζεο, 

ζεζκηθψλ αιιαγψλ θαη πιάλνπ πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία θαη ηηο θαηλνηφκεο 

κειέηεο. (W.H.O., 2011) 

 

2.1.4 Δμέιημε ΠΦΤ ζηελ Διιάδα - Ννκνζεηηθφ πιαίζην 

Ο βαζηθφο ζθνπφο  θάζε ζπζηήκαηνο πγείαο, ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο, είλαη ε δηαζθάιηζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη θαη’ επέθηαζε ε 

βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ επεκεξίαο θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ πιεζπζκνχ. Σν ειιεληθφ 

ζχζηεκα πγείαο κε δηάθνξεο  λνκνζεηηθέο  ξπζκίζεηο επεδίσμε ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ππάξρεη : 

 ν λφκνο-πιαίζην 1397/1983 γηα ηελ ΠΦΤ, ν νπνίνο είρε ζηφρνπο ηελ θαζνιηθφηεηα 

ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, ηελ ηζφηεηα  ηεο  πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο, ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ βαζκίδσλ πεξίζαιςεο απφ ην ΔΤ θαη  ηελ πνηνηηθή 

θαη πνζνηηθή αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην δεκφζην 

ηνκέα. (Νφκνο 1397/1983) 

http://www.who.int/healthy_settings/types/cities/en/index.html
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 ν λφκνο 1579/217/ΣΑ/23-12-85 (άξζξν 1312), πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζχζηαζε 

κνλάδσλ, πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ 

πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, πξφιεςεο, λνζειείαο, εθπαίδεπζεο, έξεπλαο θαη ζα 

ξπζκηζηνχλ κε ππνπξγηθέο απνθάζεηο. (Νφκνο 1579/1985) 

 ν λφκνο 2071/1992 γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, 

πνπ ήξζε λα άξεη ην ζεζκφ ηεο πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ησλ ηαηξψλ 

ηνπ ΔΤ, θαη αλαθεξφηαλ ζηελ θαη’ νίθνλ λνζειεία, ηνλ νηθνγελεηαθφ ηαηξφ, ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ηδηψηε ηαηξνχ ζηελ ΠΦΤ, θαζψο θαη άιιεο ξπζκίζεηο.(Νφκνο 

2071/92)  

 ν λφκνο 2519/1997, ν νπνίνο δελ πινπνηήζεθε, ιακβάλνληαο ππφςε ην πφξηζκα ηεο 

έθζεζεο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο Ξέλσλ Δκπεηξνγλσκφλσλ, θάλεη ιφγν γηα ηελ 

αλάπηπμε «δηθηχσλ» ζηελ ΠΦΤ γηα ηελ αγσγή πγείαο θαη ηελ πξφιεςε. (Νφκνο 

2519/1997) 

 ν λφκνο 3235/2004, ν νπνίνο απνηειεί κηα απηνηειή λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηεο ΠΦΤ, ε 

νπνία επηρεηξεί λα εμνξζνινγήζεη θαη λα πξνζδψζεη έλα πινπξαιηζηηθφ ραξαθηήξα 

αλαθνξηθά κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο, αμηνπνηψληαο ηηο πθηζηάκελεο 

ππνδνκέο ηφζν ησλ κνλάδσλ ΠΦΤ ηνπ ΔΤ φζν θαη ησλ πνιπταηξείσλ θαη ησλ 

ηνπηθψλ ηαηξείσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ. Αθεηεξηαθή ηνπ ζέζε απνηειεί φηη 

ην θξάηνο νθείιεη λα είλαη εγγπεηήο κηαο επαξθνχο δέζκεο ππεξεζηψλ πγείαο, 

εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηε ζπλέρεηά ηνπο. (Νφκνο 3235/2004).  

ηαδηαθά θαη θπξίσο κε ην λφκν ηνπ 2004 παξαηεξείηαη ε ζηφρεπζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο αξρέο φπσο: 

 ε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο, γηα λα επηηξαπεί ε δηαρείξηζε νμέσλ θαη ρξφλησλ 

πξνβιεκάησλ πγείαο απφ ηνλ ίδην ην ηαηξφ ή ηελ νκάδα πγείαο ζηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ 

 ε  παξνρή νινθιεξσκέλεο θξνληίδαο, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πην ζπρλψλ λνζεκάησλ 

θαη πξνβιεκάησλ πγείαο ζην ηδηαίηεξν θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη ςπρνινγηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ αζζελνχο  

 ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, κέζσ κηαο ζπληνληζκέλεο 

θαη ειεγρφκελεο θίλεζεο ησλ αζζελψλ κέζα ζην ζχζηεκα. 

(Αδακαθίδνπ,Kαινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ,2008)  
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Χο Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ 

3235/2004, λνείηαη, ινηπφλ  ην ζχζηεκα παξνρήο ζε αηνκηθφ θαη νηθνγελεηαθφ επίπεδν 

δέζκεο βαζηθψλ θαη νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο θαη πεξηιακβάλεη:  

 

α) ηηο ππεξεζίεο πγείαο, πνπ δελ απαηηνχλ εηζαγσγή ζε λνζειεπηηθφ ίδξπκα, 

β) ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ πγείαο ησλ πνιηηψλ θαη ην ζρεδηαζκφ θαη 

πινπνίεζε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε ησλ λνζεκάησλ θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, 

γ) ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ, 

δ) ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ 

ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ ηνπ πιεζπζκνχ, 

ε) ηελ νδνληηαηξηθή θξνληίδα, κε έκθαζε ζηελ πξνιεπηηθή νδνληηαηξηθή, 

ζη) ηηο ππεξεζίεο κεηαλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο θαη ηηο ππεξεζίεο 

απνθαηάζηαζεο, 

δ) ηελ παξαθνινχζεζε ρξνλίσο παζρφλησλ, γηα ηνπο νπνίνπο δελ 

απαηηείηαη λνζειεία ζε λνζνθνκείν, 

ε) ηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο 

2.1.5 Πάξνρνη ΠΦΤ  

ΠΦΤ παξέρεηαη απφ:  

(α) ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο, κέζσ ησλ  Κέληξσλ Τγείαο, ησλ  Πεξηθεξεηαθψλ 

ηνπο Ηαηξείσλ θαη ησλ πξσηλψλ θαη απνγεπκαηηλψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ησλ 

λνζνθνκείσλ κε πξφζβαζε φισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ πνιίηεο θαζψο θαη ησλ 

αλαζθάιηζησλ ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ,  

(β) ηα Γεκφζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία, (ΗΚΑ, ΟΓΑ, ΟΠΑΓ, ΟΑΔΔ). Τπεξεζίεο 

παξέρνληαη απφ ηα πνιπηαηξεία ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, ζπκβεβιεκέλνπο κε ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία ηδηψηεο ηαηξνχο θαζψο θαη ζπκβεβιεκέλα δηαγλσζηηθά θέληξα θαη 

εξγαζηήξηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Πξφζβαζε έρνπλ νη αζθαιηζκέλνη ησλ ηακείσλ 

 (γ) ηηο κε θπβεξλεηηθέο-κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο, νη νπνίεο εμππεξεηνχλ ην 

γεληθφ πιεζπζκφ (Διιεληθφο Δξπζξφο ηαπξφο) ή κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο ζηα 

πνιπταηξεία ηνπο (Γηαηξνί Υσξίο χλνξα, Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ). 

(δ) ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ηδηψηεο ηαηξνί, δηαγλσζηηθά θέληξα θαη ηαηξεία), ν νπνίνο 

αληαγσλίδεηαη έληνλα ην δεκφζην ζχζηεκα πξνζθέξνληαο πςειή ηερλνινγία θαη 

μελνδνρεηαθνχ ηχπνπ ζπλζήθεο, 
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(ε) ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. ηε ρψξα καο ιεηηνπξγνχλ ΚΑΠΖ, πξνγξάκκαηα 

«Βνήζεηαο ζην ζπίηη» θαη Γεκνηηθά Ηαηξεία ηα νπνία παξέρνπλ πξσηνβάζκηα θξνληίδα 

θαη πεξίζαιςε θαη άιινηε κφλν πξνλνηαθέο ππεξεζίεο. (Αδακαθίδνπ,Kαινθαηξηλνχ-

Αλαγλσζηνπνχινπ,2008)  

Όπσο δηαπηζηψλνπκε, ε πνιηηεία πξέπεη λα παξέρεη ζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

επηθξάηεηαο ηελ άκεζε πξφζβαζε ζε κηα επαξθή δέζκε ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο. Όκσο, ε δήηεζε γηα ηηο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο 

θαηεπζχλεηαη θπξίσο ζηνπο γηαηξνχο εηδηθφηεηαο θαη απφ εθεί ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

απεπζείαο παξαπνκπήο ησλ αζζελψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε. Οη ιίζηεο 

καθξνρξφληαο αλακνλήο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ή ηα εξγαζηεξηαθά θέληξα, αλαγθάδνπλ 

ηνπο αζθαιηζκέλνπο λα βξίζθνπλ δηέμνδν, είηε κέζσ ησλ ηκεκάησλ επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ ησλ λνζνθνκείσλ, είηε κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ππεξεζηψλ ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα.  

Με δεδνκέλν φηη πνιιέο θνξέο ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πγείαο δελ έρνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επείγνληνο, αθξηβνί πφξνη ηνπ ζπζηήκαηνο απαζρνινχληαη γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ αζήκαληα πξνβιήκαηα πγείαο ή απιέο ελνριήζεηο, νδεγψληαο ζε 

ζεκαληηθή αχμεζε ην θφζηνο θαη απαμίσζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Κνληά ζε απηά θαη ε δεδνκέλε θάθηζηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ θέληξσλ 

πγείαο, παξάγνληαο πνπ θαλεξψλεη ηελ αλεπάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο ζηε ρψξα καο, θαζψο έρεη παξαηεξεζεί φηη ε πξνζέγγηζε ζε απηά 

επεξεάδεηαη απφ ηελ απφζηαζε θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο.  

Έηζη , ινηπφλ, νμχλεηαη θαη γίλεηαη πην εκθαλέο ην γεγνλφο πσο ππάξρεη ηδηαίηεξε 

αλάγθε δεκηνπξγίαο κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θνληά ζην ρψξν εξγαζίαο 

θαη δηακνλήο ησλ αηφκσλ, αλ είλαη δπλαηφ αθφκα θαη ζε επίπεδν δήκνπ. 

  

2.2. Γηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο Διιάδαο 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα, είλαη απαξαίηεην λα παξνπζηάζνπκε ηε δηνηθεηηθή 

δηαίξεζε ηεο Διιάδαο, κε ζθνπφ λα ζθηαγξαθήζνπκε ηε δηάξζξσζε ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ 

αλαθνξά ηεο παξνρήο ΠΦΤ απφ απηνχο θαη επνκέλσο ζηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ 

ηαηξείσλ. 
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2.2.1 Γηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο Διιάδαο ην 2011 

Ζ ηξέρνπζα δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο Διιάδαο δηακνξθψζεθε απφ ην πξφγξακκα 

«Καιιηθξάηεο» (επηζήκσο Ν.3852/10) θαη ηζρχεη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011. χκθσλα 

κε απηήλ, ε ρψξα δηαηξείηαη ζε επηά απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο, δεθαηξείο πεξηθέξεηεο 

θαη 325 δήκνπο.  

Οη πεξηθέξεηεο θαη νη δήκνη είλαη απηνδηνηθνχκελα λνκηθά πξφζσπα θαη νη αξρέο 

ηνπο εθιέγνληαη κε θαζνιηθή ςεθνθνξία αλάκεζα ζηνπο κφληκνπο εγγεγξακκέλνπο 

θαηνίθνπο. 

Πξσηνβάζκηνο νξγαληζκφο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) είλαη ν δήκνο. 

Γηνηθείηαη απφ δήκαξρν θαη δεκνηηθφ ζπκβνχιην πνπ εθιέγνληαη θάζε 5 έηε κε θαζνιηθή 

ςεθνθνξία. Κάζε δήκνο ρσξίδεηαη ζε δηακεξίζκαηα κε ηελ επίζεκε νλνκαζία 

«δεκνηηθέο ελφηεηεο» θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο ζε «θνηλφηεηεο». Οη ηειεπηαίεο 

δηαζέηνπλ δηθά ηνπο ζπκβνχιηα, ν ξφινο απηψλ φκσο είλαη ζπκβνπιεπηηθφο θαη δελ 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ απνθάζεηο. 

Γεπηεξνβάζκηνο ΟΣΑ είλαη ε πεξηθέξεηα, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε κία επξεία 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο ρψξαο. Γηνηθείηαη απφ πεξηθεξεηάξρε θαη πεξηθεξεηαθφ 

ζπκβνχιην πνπ εθιέγνληαη θάζε 5 έηε κε θαζνιηθή ςεθνθνξία αλάκεζα ζηνπο 

εγγεγξακκέλνπο ησλ δήκσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ πεξηθέξεηα. Κάζε πεξηθέξεηα δηαηξείηαη 

ζε «πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο», νη νπνίεο ζπλήζσο ζπκπίπηνπλ κε ηνπο λνκνχο. Κάζε 

πεξηθεξεηαθή ελφηεηα δηαζέηεη δηθφ ηεο αληηπεξηθεξεηάξρε πνπ πξνέξρεηαη απφ ην 

ζπλδπαζκφ ηνπ πεξηθεξεηάξρε. 

Γχν ή πεξηζζφηεξεο πεξηθέξεηεο (ή κφλν κία ζηελ πεξίπησζε ηεο Αηηηθήο θαη ηεο 

Κξήηεο) ζα ζπγθξνηνχλ έλαλ ηξίην βαζκφ, ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε. Απηή δελ 

απνηειεί ζεζκφ απηνδηνίθεζεο, αθνχ ν επηθεθαιήο ηεο (κε ηνλ ηίηιν «γεληθφο 

γξακκαηέαο») δηνξίδεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο απνθαζηζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο, ην δε ζπκβνχιηφ ηεο, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη νηθείνη πεξηθεξεηάξρεο θαη 

εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ ελψζεσλ δήκσλ, έρεη θπξίσο ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα. 

Δμαίξεζε ζε φια ηα παξαπάλσ απνηειεί ην Άγην Όξνο, ην νπνίν απνηειεί κελ 

ειιεληθφ έδαθνο, αιιά απηνδηνηθείηαη κε ηνπο δηθνχο ηνπ ζεζκνχο βάζεη ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ηνπ 1924. (Βηθηπαηδεία, 2011) (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 2010) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_2011
http://www.ypes.gr/el/Regions/programma/
http://www.ypes.gr/el/Regions/programma/
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2.2.2 Γηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο Διιάδαο ην 1997 

ην ζεκείν απηφ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά ηελ 

πξνεγνχκελε δνκή ηεο δηνηθεηηθήο δηάξζξσζεο ηεο Διιάδαο γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε 

αιιαγή ε νπνία επέξρεηαη θαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ σο 

ζήκεξα. 

Ζ πξφηεξε δηάξζξσζε ηεο ρψξαο, θαζνξίζηεθε κε ηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ 

1997, πνπ πξνέθπςε κε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ «Καπνδίζηξηαο». Με απηή, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλέλσζε παιαηφηεξσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ζε κεγαιχηεξνπο 

δήκνπο κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζην επίπεδν ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο.  

Έηζη, ε Διιάδα δηαηξέζεθε ζε 13 Πεξηθέξεηεο, 51 λνκνχο θαη 1034 δήκνπο θαη 

θνηλφηεηεο (910 δήκνη θαη 124 θνηλφηεηεο) ελψ παξάιιεια θαηαξγήζεθαλ νη επαξρίεο. 

Οη λνκνί θαη νη δήκνη ήηαλ  απηνδηνηθνχκελνη, θαζψο νη αξρέο ηνπο εθιέγνληαη κε 

θαζνιηθή ςεθνθνξία αλάκεζα ζηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο. Δμαίξεζε απνηεινχζαλ ν 

λνκφο Αηηηθήο, πνπ ππνδηαηξέζεθε ζε ηξεηο απηνδηνηθνχκελεο λνκαξρίεο (Ννκαξρηαθή 

Απηνδηνίθεζε Αζελψλ - Πεηξαηψο, Ννκαξρία Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη Ννκαξρία 

Γπηηθήο Αηηηθήο) θαη νη λνκνί ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο νη 

νπνίεο ζπγθξνηεζαλ δχν απηνδηνηθνχκελεο ππεξλνκαξρίεο, ηελ ππεξλνκαξρία Ρνδφπεο-

Έβξνπ θαη ηελ ππεξλνκαξρίεο Ξάλζεο-Γξάκαο-Καβάιαο. (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 2006), (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο , 2011) 

2.2.3 Οη αιιαγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο  «Καιιηθξάηεο» 

Με ηνλ «Καιιηθξάηε» επηδηψθεηαη ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο λα πινπνηεζεί κηα αλάπηπμε λένπ 

ηχπνπ κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 

ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, ζην ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο.  

Οη Γήκνη αλαδεηθλχνληαη ζε ηζρπξέο κνλάδεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηαπηφρξνλα 

εμειίζζνληαη ζε απνηειεζκαηηθνχο δηαρεηξηζηέο ππεξεζηψλ, ηδίσο ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ πνηφηεηά ηεο. Αλαιακβάλνπλ λέεο αξκνδηφηεηεο, καδί κε ηνπο 

αλζξψπηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαηαξγνχκελε 

http://www.minagric.gr/greek/agro_pol/Greece/Greece.htm
http://www.minagric.gr/greek/agro_pol/Greece/Greece.htm
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λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε ζε ηνκείο φπσο ε πξφλνηα θαη ε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο 

πγείαο, ε αλέγεξζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ, ε θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ε 

έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ, νη πνιενδνκηθέο εθαξκνγέο, ν πγεηνλνκηθφο έιεγρνο, ε 

πξνζηαζία ηεο παηδηθήο θαη ηεο ηξίηεο ειηθίαο, νη ιατθέο αγνξέο νη αδεηνδνηήζεηο θαη ν 

έιεγρνο πνιιψλ ηνπηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε πνιηηηθή 

πξνζηαζία. 

Ο «Καιιηθξάηεο» ζεσξείηαη ζπλέρεηα ηνπ «Καπνδίζηξηα» (Ν.2539/97), ππφ ηελ 

έλλνηα φηη ακθφηεξνη εηζήρζεζαλ απφ θπβέξλεζε ηνπ ίδηνπ θφκκαηνο (ΠΑ.Ο.Κ.) θαη 

δηέπνληαη απφ παξφκνηα θηινζνθία αλαγθαζηηθήο ζπλέλσζεο ησλ ππαξρφλησλ κηθξψλ 

δήκσλ ζε κεγαιχηεξνπο. 

Βαζηθέο πηπρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δήκσλ θαη 

ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ θαηά πεξίπνπ 2/3, ε αληηθαηάζηαζε ησλ 57 λνκαξρηψλ σο 

δεπηεξνβάζκησλ ΟΣΑ απφ ηηο 13 πεξηθέξεηεο, ε ζχζηαζε ησλ απνθεληξσκέλσλ 

δηνηθήζεσλ, νη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΟΣΑ, ε αχμεζε ηεο ζεηείαο 

ησλ απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ απφ 4 ζε 5 έηε θαη  ε αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ 

θάζε βαζκνχ. 

Γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ λέσλ Γήκσλ πηνζεηνχληαη 

νξζνινγηθά θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ηα νπνία δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα πνιηηηθέο ή 

άιιεο ζθνπηκφηεηεο. Σα θξηηήξηα απηά πεγάδνπλ απφ ην χληαγκα ην νπνίν ζην άξζξν 

101 παξ.2 αλαθέξεη φηη: «Ζ δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο Υψξαο δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηηο 

γεσνηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη ζπγθνηλσληαθέο ζπλζήθεο». (Βνπιή ησλ Διιήλσλ, 2011) 

πγθεθξηκέλα νξίζζεθαλ επηά θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ: 

 

α) Πιεζπζκηαθά (ν αξηζκφο ησλ δεκνηψλ, ν αξηζκφο ησλ θαηνίθσλ, ε πιεζπζκηαθή 

ππθλφηεηα, ε θαηαλνκή ησλ θαηνηθηψλ). 

 Δηζάγεηαη ειάρηζην πιεζπζκηαθφ κέγεζνο νη 10.000 κφληκνη θάηνηθνη. 

 Σν παξαπάλσ φξην απμάλεηαη θαηά 20% πξνθεηκέλνπ έλαο δήκνο λα κπνξεί λα 

δηαηεξεζεί ζηα ζεκεξηλά ηνπ δηνηθεηηθά φξηα. 

 Δηδηθά γηα ηηο κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο ησλ πνιενδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ 

Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο, ην παξαπάλσ φξην πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο 25.000 

κφληκνπο θαηνίθνπο. 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf


ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

24 

 

β) Κνηλσληθά (ην κέζν κέγεζνο λνηθνθπξηνχ, νη κνξθσηηθνί δείθηεο, ην πνζνζηφ 

αιινδαπψλ). 

γ) Οηθνλνκηθά (ε απαζρφιεζε, ε δνκή ηεο απαζρφιεζεο, ε εξγαζηαθή θηλεηηθφηεηα, ην 

εηζφδεκα). 

δ) Γεσγξαθηθά (ην ζρήκα, ε πξνζβαζηκφηεηα, ηα δίθηπα ππνδνκψλ). 

ε) Αλαπηπμηαθά (ε δνκή ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη γεληθφηεξα ηεο 

ηνπηθήο αλάπηπμεο, ε χπαξμε εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ θνξέσλ, ε ζπκκεηνρή ζε 

Κνηλνηηθά θαη Δζληθά Πξνγξάκκαηα). 

ζη) Πνιηηηζηηθά, Ηζηνξηθά θαη 

δ) Υσξνηαμηθά θξηηήξηα, κε ηα νπνία επηδηψθεηαη ε γεσγξαθηθή / ρσξηθή νινθιήξσζε 

ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ, εμππεξεηήζεσλ 

θαη ππνδνκψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ζπλζήθεο βησζηκφηεηαο. Έηζη : 

 Γελ δηαζπψληαη ηα φξηα ησλ δήκσλ, ησλ λνκψλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ.  

 Γελ ζπλελψλνληαη δήκνη ρσξίο εδαθηθή ζπλέρεηα 

 ηα λεζηά εθαξκφδεηαη ε αξρή «έλα λεζί έλαο δήκνο». 

 (Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, 2010), Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, 2010) 

πλνπηηθά νη πην ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Α.   

2.2.4 Κνηλσληθή πξνζηαζία, αιιειεγγχε, πγεία,  ζην πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο»  

 ηα θεθάιαηα 3 θαη 4 ηνπ πξνγξάκκαηνο  «Καιιηθξάηεο» νξίδνληαη ζαθψο θαη 

κεηαβηβαδφκελεο αξκνδηφηεηεο ζηνπο Γήκνπο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο θαη νξίδεη ηελ 

πξφζζεζή ηνπο ζην άξζξν 75 παξ. Η ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ππφ ηνλ ηνκέα 

ε΄ «Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο». (Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 2010) 

Οη πην ζεκαληηθέο γηα ηελ εξγαζία καο αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ είλαη: 

 Ζ κέξηκλα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη θχιαμε ησλ Μνλάδσλ 

http://kallikratis.ypes.gr/Contents.aspx?CatId=63
http://kallikratis.ypes.gr/Contents.aspx?CatId=63
http://kallikratis.ypes.gr/library/downloads/Docs/documents/fulladio/Kallikrates_48p_low.pdf
http://kallikratis.ypes.gr/library/downloads/Docs/documents/fulladio/Kallikrates_48p_low.pdf
http://kallikratis.ypes.gr/Contents.aspx?CatId=63
http://kallikratis.ypes.gr/Contents.aspx?CatId=63
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Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (Κέληξα Τγείαο, Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία, 

Δηδηθά Κέληξα Τγείαο θαη Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία), ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ (Γ.Τ.ΠΔ) θαη ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

 Ζ ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηε 

νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηνπ Δ.Κ.Α.Β. ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπ δήκνπ 

θαζψο θαη γηα ηελ νξγάλσζε αεξνκεηαθνξάο αζζελψλ. 

 Ζ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εκβνιηαζκψλ θαη ε δηελέξγεηά ηνπο. 

 Ζ πινπνίεζε : 

α) πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγηεηλήο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ή απφ άιια Τπνπξγεία, ην θφζηνο ησλ 

νπνίσλ βαξχλεη απεπζείαο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ Τπνπξγείνπ. 

β) εθηάθησλ πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο, ηα νπνία εθηεινχληαη κε 

έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε 

γ) πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πφξνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Ζ έθδνζε ηνπηθψλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη ε ιήςε κέηξσλ ζε ζέκαηα 

δεκφζηαο πγηεηλήο. 

 Ζ πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ γηα ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο. 

 Ζ νξγάλσζε απηνηειψο ή ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθέο 

ππεξεζίεο εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο 

Γεκφζηαο Τγείαο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπο, 

 Ζ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ινηκσδψλ θαη 

παξαζηηηθψλ λνζεκάησλ δψσλ. 

 Ο νξηζκφο ειεγθηή γηαηξνχ ΟΓΑ γηα ηα Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ λνκνχ. 

 

Αληηζηνίρσο, νη πην ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ Πεξηθεξεηψλ είλαη: 

 

 Ζ ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε αδεηψλ άζθεζεο επαγγεικάησλ πγείαο θαζψο θαη 

αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ θιηληθψλ, ηδησηηθψλ πξνλνηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ηαηξείσλ, νδνληηαηξείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη πάζεο θχζεσο ρψξσλ 

άζθεζεο ηδησηηθνχ επαγγέικαηνο πγείαο θαη πξφλνηαο. 
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 Ζ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο 

 Ζ ρνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ Μνλάδσλ Φπρηθήο 

Τγείαο. 

 Ζ επνπηεία Ηαηξηθψλ, Οδνληηαηξηθψλ θαη Φαξκαθεπηηθψλ πιιφγσλ ησλ Ννκψλ 

ηεο πεξηθέξεηαο. 

 Ζ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο ηεο κεηέξαο θαη ησλ παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο.(Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 2010 ), 

(Αλαηνιηθή Αηηηθή News , 2010) 

 

2.3 ΠΦΤ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

2.3.1 Παξνρή ΠΦΤ απφ ΟΣΑ  

χκθσλα κε ην Νφκν 3235 ηνπ 2004 «...ε Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο 

παξέρεηαη θαη απφ ηηο κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θαη επνπηεχεηαη θαη ειέγρεηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Πξφλνηαο σο πξνο ηνλ ηξφπν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη ηελ πνηφηεηα 

ηνπο» (Ν.3235/04). 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο θνηλφηεηαο ζηελ Τγεία δελ είλαη θάηη λέν. Ζ εθαξκνγή ηεο έρεη 

εκθαληζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, γηα αξθεηά ρξφληα ζε ζέκαηα πγείαο θαη αλάπηπμεο 

ηεο θνηλσληθήο επεμίαο. Τπάξρνπλ ήδε Γήκνη κε ζνβαξή εκπεηξία θαη πξνζθνξά ζηα 

ζέκαηα ηεο πξφιεςεο πγείαο κέζσ ησλ Γεκνηηθψλ ηνπο Ηαηξείσλ θαη ησλ Κέληξσλ 

Κνηλσληθήο Μέξηκλαο. Γπζηπρψο φκσο δελ ππάξρεη νξγαλσκέλε πξνιεπηηθή θξνληίδα 

πγείαο ζηε ρψξα καο θαη ππάξρεη αλάγθε γηα ιεηηνπξγία ζε φινπο ηνπο δήκνπο δνκψλ 

πγείαο, πνπ ζα θαιχπηνπλ δεηήκαηα ελεκέξσζεο, πξφιεςεο θαη αγσγήο πγείαο.  

Ζ απηνδηνίθεζε σο πξνλνκηαθφο ρψξνο έθθξαζεο ηεο βνχιεζεο ησλ ηνπηθψλ ή 

επξχηεξσλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ  είλαη ηθαλή λα νηθνδνκήζεη ηε ζρέζε ηεο θνηλφηεηαο θαη 

ηεο ηνπηθήο εμνπζίαο κε απνηέιεζκα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη αηηήκαηα ηεο 

ηνπηθήο εμνπζίαο λα δηαηππψλνληαη κε πην ζαθή ηξφπν θαη λα επέξρνληαη -φπνπ είλαη 

αλαγθαίν- ξπζκίζεηο ηνπηθνχ ραξαθηήξα. Έηζη, ζα γίλεη πην πξφζθνξε θαη απνδνηηθή ε 

απάληεζε ζε πξνβιήκαηα θαζψο θαη πην νξζή ε δηαηχπσζε ιχζεσλ πξνζαξκνζκέλσλ 

ζηα ηδηαίηεξα ζηνηρεία ηεο θάζε θνηλφηεηαο. 

http://kallikratis.ypes.gr/Contents.aspx?CatId=63
http://anatolikiattikinews.blogspot.com/2010/04/3-4.html
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Ζ πξνζηαζία θαη ε πξνψζεζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ 

αθνξνχλ έλα επξχ θάζκα δξάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ σο επίθεληξν ηνπο θνξείο ηεο 

απηνδηνίθεζεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο πγείαο ηεο ηνπηθήο πξνζηαζίαο. 

Δίλαη ζαθέο φηη ηα Γεκνηηθά Ηαηξεία, θαζψο θαη θάζε θνξέαο παξνρήο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο , ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ 

πγείαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξφιεςε, ηε δηάγλσζε, ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ 

θνηλσληθή θξνληίδα. (νπιηψηεο, 2006). 

ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε φηη ε εηδνπνηφο δηαθνξά ηεο 

ζχγρξνλεο ΠΦΤ απφ ηελ παξαδνζηαθή εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, είλαη αθξηβψο ε 

αλάπηπμε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θάζκαηνο πγείαο θαη φρη κφλν ησλ 

δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

2.3.2 Γηεζλή κνληέια παξνρήο ΠΦΤ απφ ΟΣΑ  

Μειεηψληαο ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο ππφ ην πξίζκα ησλ Roberts θαη Bossert 

δηαθξίλεη θαλείο ηα θάησζη ζελάξηα γηα ηελ παξαγσγή ππεξεζηψλ πγείαο . 

 

 Σν ππνρξεσηηθό 

Πξφθεηηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα ην θαλδηλαβηθφ κνληέιν (νπεδία, 

Ννξβεγία, Φηλιαλδία, Γαλία), φπνπ ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη επηθνξηηζκέλε κε 

κείδνλα ξφιν ζηελ παξαγσγή ππεξεζηψλ πγείαο. ηα θξάηε απηά, ησλ νπνίσλ ηα 

ζπζηήκαηα πγείαο αθνινπζνχλ ην κνληέιν ηνπ Beveridge, ππήξμε ήδε απφ ηελ αξρή ηνπ 

20νπ αηψλα κηα θνπιηνχξα ππέξ ηεο απνθέληξσζεο, είηε ζε πεξηθεξεηαθφ είηε ζε ηνπηθφ 

επίπεδν. Βεβαίσο, γηα λα νινθιεξσζνχλ νη απνθεληξσκέλεο ιεηηνπξγίεο ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο, ρξεηάζηεθε λα θηάζνπκε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 . Σν ζρήκα απηφ 

απνηέιεζε γηα πνιιέο δεθαεηίεο, έλα κνληέιν απνθέληξσζεο. Όκσο, παξά ηε ζεκαληηθή 

παξάδνζε δεθαεηηψλ, πξφζθαηα, πνιιά ζθαλδηλαβηθά θξάηε πξνρσξνχλ ηψξα ζε 

ζπγθέληξσζε  νξηζκέλσλ ιεηηνπξγηψλ.  

ηε Γαλία, νη νηθνλνκηθέο θαη νη πεξηζζφηεξεο πνιηηηθέο ιεηηνπξγίεο 

επαλέξρνληαη ζηνλ έιεγρν ηεο εζληθήο θπβέξλεζεο, ελψ ζην επίπεδν ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο παξέκεηλαλ κφλν ιεηηνπξγίεο ζρεηηθέο κε ηα ρξφληα λνζήκαηα θαη ηελ 

πξφιεςε.  
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ε απηφ ζπκβάιιεη θαη ε ζπγθεληξσηηθή δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ ζαξψλεη 

ηελ Δπξψπε κε ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηνηθεηηθψλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ 

νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη θαη ζηε ρψξα καο, αξρηθά 

κε ην ζρέδην «Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο» θαη ηψξα κε ην ζρέδην «Καιιηθξάηεο» ηα νπνία 

έρνπλ ήδε πξναλαθεξζεί.  

Αληίζηνηρε ηάζε ζεκεηψλεηαη ζηε νπεδία φπνπ νη δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ζηηο 

νπνίεο αλήθνπλ ηα λνζνθνκεία θαη ε ΠΦΤ αλακέλεηαη απφ 21 λα κεησζνχλ ζε 

κνλνςήθην αξηζκφ, αιιά θαη ζηε Φηλιαλδία φπνπ νη ΟΣΑ πνπ επζχλνληαη γηα ηελ ΠΦΤ, 

αλακέλεηαη λα κεησζνχλ απφ 450 ζε πεξίπνπ 250. Κξίζηκν ζεκείν είλαη ην γεγνλφο πσο 

ζηε νπεδία, ην 80% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πγεία πξνέξρεηαη απφ ηνπηθή 

θνξνιφγεζε. 

 

 Σν πξναηξεηηθό 

Καηά απηή ηελ εθδνρή, νη ΟΣΑ κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ κφλνη ηνπο ηε ζέζε ηνπο 

ζην ζχζηεκα παξαγσγήο ππεξεζηψλ πγείαο.  

Δίλαη ε εθδνρή πνπ ηζρχεη ζηηο ΖΠΑ. Έηζη, ζηε ρψξα απηή, ζα ζπλαληήζεη θαλείο 

ΟΣΑ πνπ απέρνπλ πιήξσο απφ ηελ παξαγσγή ππεξεζηψλ πγείαο, αιιά θαη ΟΣΑ πνπ 

θαηέρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ κεγάιεο ή πνιπάξηζκεο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο (φπσο είλαη ν 

δήκνο ηεο Νέαο Τφξθεο). Κηλεηηθφηεηα επίζεο ππάξρεη θαη ζε ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε πψιεζε δεκνηηθψλ λνζνθνκείσλ ζαλ θη εθείλν ηνπ αλ Νηηέγθν, 

ην νπνίν πσιήζεθε ζηελ ηνπηθή ηαηξηθή ζρνιή, ή θαη ην θιείζηκν δεκνηηθψλ 

λνζνθνκείσλ ιφγσ ππεξβνιηθνχ θφζηνπο, φπσο έγηλε ζηε Φηιαδέιθεηα.  

ε γεληθέο γξακκέο, ε κεγάιε αδπλακία απηνχ ηνπ κνληέινπ έγθεηηαη ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε. Δίλαη πξνθαλψο απξφζθνξν ε ρξεκαηνδφηεζε λα είλαη επζχλε ηνπ 

θξάηνπο θαη νη ΟΣΑ λα δεκηνπξγνχλ φζεο θαη φπνηεο δνκέο θξίλνπλ απηνί αλαγθαίεο. 

Δίλαη επίζεο πξνβιεκαηηθφ, νη ΟΣΑ λα αλαθαιχπηνπλ φηη αδπλαηνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

κηα δνκή, πνπ παξά ηα νηθνλνκηθά ηεο πξνβιήκαηα, θαιχπηεη αιεζείο θαη 

θαηαγεγξακκέλεο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ. 
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 Σν ειεγρόκελν 

 Καηά ην ζελάξην απηφ, νη ΟΣΑ έρνπλ θάπνην ξφιν ζηελ παξαγσγή ππεξεζηψλ 

πγείαο αιιά ηα δηαζέζηκα θαη νη δπλαηφηεηεο είλαη ζαθψο ειεγρφκελα απφ ην Δζληθφ 

χζηεκα Τγείαο.  

Ζ Γεξκαλία θαη ν Καλαδάο είλαη παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ κνληέινπ.  

ηε Γεξκαλία πνπ είλαη θαη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ κνληέινπ ηνπ Bismarck, ε 

θπβέξλεζε απνθάζηζε λα ζπγθεληξψζεη φια ηα θεθάιαηα απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη 

λα ηα αλαδηαλείκεη ε ίδηα, βαζηδφκελε ζε κηα αλάιπζε αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν αζζελείαο 

θάπνηνπ θαη ηνπ πιεζπζκνχ αλά αζζέλεηα. 

ηνλ Καλαδά, ε πνιηηεία ηνπ Saskatchewan απνδείρζεθε πξσηνπφξα ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ θαλαδηθνχ κνληέινπ γηα ηελ πγεία, κε ηελ πηνζέηεζε λφκνπ ην 1946 κε ηνλ 

νπνίν μεθίλεζε λα εγγπάηαη ηε λνζνθνκεηαθή θξνληίδα ζηελ πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ, 

πνιχ πξηλ ην θάλεη ε νκφζπνλδε θπβέξλεζε. Σα πξνγξάκκαηα δεκνηηθψλ ηαηξείσλ 

έιεμαλ ην 1962 κε ηελ νκφζπνλδε θπβέξλεζε λα αλαιακβάλεη ηελ νηθνλνκηθή επζχλε 

γηα νιφθιεξν ην ζχζηεκα πγείαο. ήκεξα, ε νκφζπνλδε θπβέξλεζε θαιχπηεη πεξίπνπ ην 

70% ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία, αξθεηά απφ ηα νπνία θαηεπζχλνληαη ζηνπο δήκνπο νη 

νπνίνη έρνπλ ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο φρη κφλν δεκνηηθψλ ηαηξείσλ αιιά ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο θαη δεκνηηθψλ λνζνθνκείσλ. 

 

 Σν απαγνξεπηηθό 

ε απηφ νη ΟΣΑ απνθιείνληαη ηεο δπλαηφηεηαο λα παξάμνπλ ππεξεζίεο πγείαο. 

Σν ζχζηεκα πγείαο εδψ, δηαξζξψλεηαη ζε έλα θαζαξά εζληθφ επίπεδν.  

Ζ Μεγάιε Βξεηαλία θαη ε Απζηξαιία είλαη παξαδείγκαηα ηέηνηαο πνιηηηθήο, αλ 

θαη ε ηειεπηαία θαίλεηαη λα επηδηψθεη λα αιιάμεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηε ζέζε ηεο, 

αλαδεηψληαο θαηάιιειν ξφιν γηα ηνπο ΟΣΑ ηεο ζην πεδίν ηεο παξαγσγήο ππεξεζηψλ 

πγείαο. ε κεξηθέο απζηξαιηαλέο πνιηηείεο φπσο ην Queensland, νη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο 

πξνέηξεςαλ ηηο ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο λα αλαπηχμνπλ δεκνηηθά πξνγξάκκαηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο, βαζηζκέλα ζηηο αλάγθεο θάζε δήκνπ. (Κνχηξαο, 2011), (Roberts Μ., 

Bossert Σ., 1998) 

 

http://www.scribd.com/doc/50191189/%CE%9F%CE%A4%CE%91-%CE%A0%CE%A6%CE%A5-%CE%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACJ383.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACJ383.pdf


ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

30 

 

2.3.3 Διιεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα παξνρή ΠΦΤ ζηνπο ΟΣΑ 

ην ζεκείν απηφ, ζα πξνζπαζήζνπκε λα επηθεληξψζνπκε ην ελδηαθέξνλ καο ζην 

λνκνζεηηθφ ππφβαζξν πνπ ηζρχεη απηή ηε ζηηγκή ζηε ρψξα καο, ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ 

παξνρή ΠΦΤ απφ ηνπο ΟΣΑ κε αθεηεξία ηνλ ηδξπηηθφ λφκν ηνπ ΔΤ(1397/1983). 

Ο ηδξπηηθφο λφκνο ηνπ ΔΤ (1397/1983), θαηέζηεζε εμ’ αξρήο ζαθέο πσο 

νπνηαδήπνηε κνλάδα παξνρήο ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ είραλ ζπζηαζεί απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, 

θαηαξγείην ράξηλ ησλ λενζχζηαησλ θέληξσλ πγείαο θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηαηξείσλ. Σν 

άξζξν 16 παξ.1 αλαθέξεη ξεηά πσο «…ηα θέληξα πγείαο, ηα πνιπταηξεία, ηα ηαηξεία θαη 

νπνηαδήπνηε άιιε κνλάδα παξνρήο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη 

ιεηηνπξγνχλ κε νπνηαδήπνηε κνξθή απφ ην δεκφζην, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε , ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη ηακεία θαη νπνηνδήπνηε άιιν θνξέα θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, 

εθηφο απφ ηνπο πγεηνλνκηθνχο ζηαζκνχο θαη ηα αγξνηηθά ηαηξεία, θαηαξγνχληαη». Ζ 

λνκνζεηηθή πξάμε, αξθεηά ζπγθεληξσηηθή σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηεο, αλέζηεηιε ηνλ 

φπνην ξφιν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΠΦΤ, παξά ηελ 

ελίζρπζε ζε πφξνπο θαη αξκνδηφηεηεο, κε ηελ θαζηέξσζε ηεο αηξεηήο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ηελ ελίζρπζε ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ηε κεηέπεηηα εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο». 

ην λφκν 1579 ηνπ 1984, ζην άξζξν 13 (Παξνρή Πξσηνβάζκηαο Πεξίζαιςεο), 

παξάγξαθνο 4, ηέζεθαλ ηα ζεκέιηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ΠΦΤ απφ ηα λνζνθνκεία: 

«…ε ζχζηαζε ζηα λνζνθνκεία θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ, πνπ θξίλνληαη 

αλαγθαίεο γηα ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, πξφιεςεο, 

λνζειείαο, εθπαίδεπζεο, έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη πξν-επαγγεικαηηθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο αηφκσλ κε εηδηθά 

πξνβιήκαηα, ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ ππνπξγνχ Τγείαο». Σηο επηπηψζεηο ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ΠΦΤ απφ δεπηεξνβάζκηεο δνκέο φπσο ηα λνζνθνκεία, ηηο δνχκε αθφκε θαη 

ζήκεξα κε ηελ ππεξζπγθέληξσζε ζηηο λνζνθνκεηαθέο δνκέο θαη ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

ην λφκν 2071 ηνπ 1992 (άξζξν 12, παξάγξαθνη 3 θαη 4) επηθπξψλεηαη γηα άιιε 

κηα θνξά φρη κφλν φηη «…ηα ηκήκαηα εμσηεξηθψλ αζζελψλ ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

ΝΠΓΓ θαη ΝΠΙΓ, κπνξνχλ λα παξέρνπλ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο», αιιά, αθφκε 

πεξηζζφηεξν (άξζξν 14 ,  παξάγξαθνο 2) φηη «…ηα λνζνθνκεία κπνξνχλ λα ζπληζηνχλ 
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αθφκα θαη θηλεηέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο». Έηζη, ηα λνζνθνκεία απνκχδεζαλ 

απφ ηελ πεξηθέξεηά ηνπο ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ πγεηνλνκηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη -

ην θπξηφηεξν- παξαγλσξίζηεθε θάζε πιενλέθηεκα εγγχηεηαο ησλ ΟΣΑ. 

Σν 2003, κε ην λφκν 3172, ( άξζξν 1 παξ. 3) νξίζηεθε φηη «…ε δεκφζηα πγεία 

πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ».  ην 

άξζξν 15 απηνχ ηνπ λφκνπ, κε ηίηιν «Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ ΟΣΑ α’ βαζκνχ», 

δε γίλεηαη κλεία ζε ππεξεζίεο πγείαο, αλαθέξεηαη φκσο ζηελ παξάγξαθν ζ΄, φηη είλαη 

αξκνδηφηεηα ησλ ΟΣΑ «…θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Γεκνηηθφ θαη 

Κνηλνηηθφ Κψδηθα ή εηδηθέο δηαηάμεηο» 

Δπίζεο, ππάξρεη ν λφκνο 3235 ηνπ 2004, ζηνλ νπνίν , ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 

παξ.4 ηνπ νπνίνπ, «…ε Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο παξέρεηαη -κεηαμχ άιισλ- θαη απφ 

ηηο κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», ρσξίο λα εμεηδηθεχεη πεξαηηέξσ.  

Έηζη, θηάζακε ζηελ ςήθηζε ηνπ λένπ θψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ κε ην λφκν 

3463 ηνπ 2006, γηα λα ηεζεί ην εθζπγρξνληζκέλν θαη θηιφδνμν πιαίζην παξνρήο 

ππεξεζηψλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο απφ ηνπο ΟΣΑ, ζηνλ νπνίν, ζχκθσλα κε ηελ εηζαγσγή 

ηνπ άξζξνπ 75, «…νη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο δηεπζχλνπλ θαη ξπζκίδνπλ φιεο ηηο 

ηνπηθέο ππνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εγγχηεηαο, κε ζηφρν 

ηελ πξνζηαζία, ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο». Παξαθάησ, εληφο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ζην εδάθην (ε) 

πεξηγξάθνληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε ηελ Κνηλσληθή Πξνζηαζία θαη 

Αιιειεγγχε, σο θάησζη: 

«1. Η εθαξκνγή πνιηηηθψλ ή ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή θξνληίδα ηεο βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο, κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ηδξπκάησλ φπσο παηδηθψλ 

θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, βξεθνθνκείσλ, νξθαλνηξνθείσλ, θέληξσλ αλνηθηήο 

πεξίζαιςεο θαη εκεξήζηαο θξνληίδαο, ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο ειηθησκέλσλ, 

γεξνθνκείσλ θ.ιπ. θαη ηε κειέηε θαη εθαξκνγή ζρεηηθψλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ. 

2. Η εθαξκνγή πνιηηηθψλ ή ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα, πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηε κέξηκλα, ππνζηήξημε θαη θξνληίδα εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ πξναγσγή ςπρηθήο πγείαο, φπσο δεκηνπξγία δεκνηηθψλ 

θαη θνηλνηηθψλ ηαηξείσλ, θέληξσλ αγσγήο πγείαο, ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο αηφκσλ 
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κε αλαπεξία ,θέληξσλ ςπρηθήο πγείαο, ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ησλ ζπκάησλ 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη βίαο θαηά ζπλνηθνχλησλ πξνζψπσλ θαη θέληξσλ πξφιεςεο 

θαηά εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. 

3. Η κέξηκλα γηα ηε ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδχλαησλ δεκνηψλ, κε ηελ 

παξαρψξεζε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ νηθνπέδσλ ζε απηνχο ή κε ηελ παξνρή ρξεκαηηθψλ 

βνεζεκάησλ, εηδψλ δηαβίσζεο θαη πεξίζαιςεο ζε θαηνίθνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα δηαβίσζεο θαηά ηηο πξνβιέςεηο απηνχ ηνπ Κψδηθα. 

4. Η ζρεδίαζε, ε νξγάλσζε, ν ζπληνληζκφο θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο, κε ηε 

δεκηνπξγία Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο. 

5. Ο ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαη 

δξάζεηο γηα ηελ έληαμε αζίγγαλσλ, παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ, κεηαλαζηψλ θαη 

πξνζθχγσλ ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

6. Η πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο κε 

ηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη 

νκάδσλ εζεινληψλ πνπ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ 

ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο 

Κνηλφηεηαο». 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πξνθχπηεη φηη πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ εδαθίνπ (ε), ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Κψδηθα, «…ε παξνρή ππεξεζηψλ 

πγείαο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ηαηξείσλ, κφλν γηα εππαζείο 

θνηλσληθά νκάδεο». Βέβαηα δελ θαηαθέξλεη λα νξηνζεηήζεη θαη λα επεμεγήζεη ηηο 

εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ είλαη αληηθείκελα ππεξεζηψλ ΠΦΤ κέζσ δεκνηηθψλ 

ηαηξείσλ θαζψο αλαθέξεηαη κφλν ζηνπο ςπρηθά αζζελείο.  

χκθσλα κε λφκν 1566 ηνπ 1985, σο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (A.Μ.Δ.A.) 

ζεσξνχληαη φζνη «…πάζρνπλ απφ εηδηθέο αλεπάξθεηεο ή δπζιεηηνπξγίεο νθεηιφκελεο ζε 

θπζηθνχο, δηαλνεηηθνχο ή θνηλσληθνχο παξάγνληεο, ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ είλαη πνιχ 

δχζθνιν γη’ απηνχο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε γεληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, λα εμεχξνπλ 

εξγαζία ή λα έρνπλ πιήξε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία» . 

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, ζα κπνξνχζακε λα ηαπηνπνηήζνπκε σο εππαζείο 

θνηλσληθέο νκάδεο ηηο παξαθάησ: 

 Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 
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 Σα εμαξηεκέλα απφ νπζίεο άηνκα (λαξθσηηθά, αιθνφι θιπ) είηε είλαη ελεξγνί 

ρξήζηεο, είηε βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία απεμάξηεζεο, είηε ηελ έρνπλ νινθιεξψζεη 

 Άηνκα κε ρξφληα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο 

 Απνθπιαθηζκέλνη / Αλήιηθνη παξαβάηεο 

 Παιηλλνζηνχληεο 

 Πξφζθπγεο θαη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο 

 Άηνκα κε γισζζηθέο, πνιηηηζκηθέο ή άιιεο ηδηαηηεξφηεηεο 

 Καθνπνηεκέλεο γπλαίθεο 

 Καθνπνηεκέλα παηδηά 

 Ζιηθησκέλνη 

 Άλεξγνη 

 Άπνξνη, άηνκα πνπ βηψλνπλ θηψρεηα 

 Άζηεγνη  

 

2.3.4 πλήζε πξνβιήκαηα ηεο ΠΦΤ ζηελ Διιάδα 

Με ηε ιεηηνπξγία ηεο ΠΦΤ ππφ ην αλσηέξσ λνκνζεηηθφ, νξγαλσηηθφ θαη 

δηνηθεηηθφ πιαίζην, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε κία ζεηξά απφ πξνβιήκαηα φπσο απηά 

έρνπλ επηζεκαλζεί θαη  θαηαγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία. 

1.Ζ Διιάδα δηαζέηεη ζήκεξα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΠΦΤ κηα πιεηάδα 

νξγαλσηηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη θνξέσλ, κε δηθφ ηνπ νξγαλσηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξφηππν, 

ζπλζήθεο εξγαζίαο, επνπηεχνληα θνξέα (ππνπξγείν), δηαθνξεηηθέο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη αληζφηεηεο ζε επίπεδν εηζθνξψλ θαη παξνρψλ. (Θενδψξνπ, ίζθνπ, 

Κατηειίδνπ, Φαξαηζέιε, Ληαξφπνπινο, 2005), (Εειίδεο, 2005), (Tountas, Karnaki, Pavi, 

2002) 

Γειαδή έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα πνιπθεξκαηηζκέλν θαη άλαξρα 

αλαπηπζζφκελν ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ κε απνπζία θεληξηθνχ επηηειηθνχ ζρεδηαζκνχ 

θαη έιιεηςε ζπληνληζκνχ ζηελ αλάπηπμε, ηελ παξαγσγή θαη παξνρή ησλ ππεξεζηψλ. 

(Εειίδεο,2005) 

2.Τςειέο ζπλνιηθέο θαη θαηά θεθαιήλ δαπάλεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ γηα 

ηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε πνπ ππνδειψλνπλ ζεκαληηθέο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ  

ιεγνκέλσλ επγελψλ ηακείσλ. Έηζη, αζθαιηζηηθά ηακεία κε κεγάιν αξηζκφ ζπληαμηνχρσλ 

(π.ρ. ΟΠΑΓ) παξνπζηάδνπλ πςειφ πνζνζηφ δαπαλψλ ζε ζχγθξηζε κε ηακεία πνπ δελ 
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έρνπλ ζπληαμηνχρνπο (π.ρ. ΟΑΔΔ). Σακεία κε κεγάιν αξηζκφ ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξψλ ζε 

ζρέζε κε ηηο αλάγθεο θαη ε ειεπζεξία επηινγήο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπο (φπσο ΟΠΑΓ, 

Οίθνο Ναχηνπ) παξνπζηάδνπλ απμεκέλεο θαηά θεθαιή δαπάλεο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 

θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζε ζχγθξηζε κε ηηο δαπάλεο ηνπ ΗΚΑ πνπ δηαζέηεη δηθά ηνπ 

πνιπταηξεία θαη κηζζσηνχο ηαηξνχο.(Ληνλήο, Μεξθνχξεο, 2000), (Θενδψξνπ, ίζθνπ, 

Κατηειίδνπ, Φαξαηζέιε, Ληαξφπνπινο, 2005) 

3.Ζ έιιεηςε θαηαξηηζκέλσλ ζηειερψλ (ηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ) ζηελ ΠΦΤ 

νδεγεί ην πεξηερφκελν ηεο ΠΦΤ ζπρλά λα ζπξξηθλψλεηαη ζηελ απιή ζπληαγνγξαθία. 

(Θενδψξνπ, αξξήο, νχιεο, 2001),  (Μπέλνο, 1996) 

4.Τπάξρεη γεσγξαθηθή αληζνθαηαλνκή ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε 

ειιηπή  ζηειέρσζε ησλ δνκψλ ζηελ πεξηθέξεηα ζε ζχγθξηζε κε ηηο αζηηθέο πεξηνρέο. 

(Ληνλήο, Μεξθνχξεο, 2000), (Θενδψξνπ, ίζθνπ, Κατηειίδνπ, Φαξαηζέιε, Ληαξφπνπινο, 

2005), (Tountas, Karnaki, Pavi, 2002) 

5.Απνπζία ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ θαη έιιεηςε ζπζηήκαηνο παξαπνκπψλ ζε 

αλψηεξεο θαη πςεινχ θφζηνπο κνξθέο πεξίζαιςεο πνπ νδεγνχλ ζε άζθνπε, αλεμέιεγθηε 

θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο πεξηπιάλεζε ηνπ ρξήζηε-αζζελή ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ 

πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δηαζπά ηε ζπλέρεηα θα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

παξερφκελε θξνληίδα θαη ζηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ. (Θενδψξνπ, αξξήο, 

νχιεο, 2001), (Ληνλήο, Μεξθνχξεο,  2000), (Νηθνιάθεο, Οηθνλφκνπ, 2002) 

6.νβαξέο ειιείςεηο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ππνδεηθλχνπλ ηνλ  πεξηνξηζκφ ηνπ 

εχξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε βαζηθέο ππεξεζίεο ή ηνλ έκκεζν 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ρξεζηψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. (Θενδψξνπ, ίζθνπ, Κατηειίδνπ, 

Φαξαηζέιε, Ληαξφπνπινο, 2005) 

7.Ζ πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο θαη 

βξαδηλέο ψξεο, ηδηαίηεξα ζηα αζηηθά θέληξα, πξνάγεη ηελ αλαγθαζηηθή πξνζθπγή ,ζηα 

εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ εθεκεξεχνληνο λνζνθνκείνπ ή ζε ηδηψηεο ηαηξνχο. (Ληνλήο, 

Μεξθνχξεο, 2000),  (Μσξαΐηεο, Γεσξγνχζε,  Εειίδεο, Θενδψξνπ, Πνιχδνο, 1995), 

(Βεξελίθε, Τθαληήο, 2003) 

8.Ζ έιιεηςε θέληξσλ πγείαο αζηηθνχ ηχπνπ ππεξθνξηψλεη ηα εμσηεξηθά ηαηξεία 

ησλ λνζνθνκείσλ γηα ηελ παξνρή ΠΦΤ θαη ηα απνπξνζαλαηνιίδεη απφ ηνλ θχξην ζηφρν 

ηνπο, δειαδή ηελ παξνρή δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο. (Μσξαΐηεο, 

Γεσξγνχζε,  Εειίδεο, Θενδψξνπ, Πνιχδνο, 1995), (Βεξελίθε, Τθαληήο, 2003) 
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9. Οη ρακεινί κηζζνί ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε έιιεηςε θηλήηξσλ γηα ηε ζηειέρσζε 

ησλ δνκψλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη θξνληίδαο απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ θαη κε, 

ζπρλά ελζαξξχλνπλ ηε κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηνλ απζαίξεην πεξηνξηζκφ ηνπ 

σξαξίνπ θαη ηελ πξνζθπγή ζε παξάλνκεο ζπλαιιαγέο. (Tountas, Karnaki, Pavi, 2002) 

10.Ζ έληνλε δπζαξέζθεηα ησλ ρξεζηψλ επηθεληξψλεηαη αθελφο ζηε ρακειή 

ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ιφγσ δπζθνιηψλ πξφζβαζεο, ρακειήο 

πνηφηεηαο, κεγάιν ρξφλν αλακνλήο θαη αθεηέξνπ ζηελ θαηαβνιή πξφζζεησλ δαπαλψλ 

απφ ίδηεο πεγέο ηε ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο, θαζψο ην ζχλνιν ησλ ίδησλ δαπαλψλ θαη 

παξαπιεξσκψλ αγγίδεη ην 40% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία. (Tountas, 

Karnaki, Pavi, 2002) 

11.Ζ ρακειή αμηνπηζηία πνπ θάλεη ηνπο αζζελείο λα αλαδεηνχλ ηε «δεχηεξε 

γλψκε» ζε άιιν ηαηξφ ηνπ ζπζηήκαηνο ή ζε ηδηψηε, γεγνλφο θαη δεκηνπξγεί επηπξφζζεηεο 

δαπάλεο αθπξψλνληαο ην ραξαθηήξα ηεο δσξεάλ πεξίζαιςεο. (Tountas, Karnaki, Pavi, 

2002), (Μσξαΐηεο, Γεσξγνχζε,  Εειίδεο, Θενδψξνπ, Πνιχδνο, 1995), (Θενδψξνπ, 

αξξήο, νχιεο, 2001) 

12.Γελ ππάξρεη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ηεο ζπληαγνγξαθίαο θαη ησλ 

παξαπνκπψλ ζε ηδησηηθά θπξίσο θέληξα γηα πςεινχ θφζηνπο εμεηάζεηο θαη πξνθαιείηαη 

ε αδηθαηνιφγεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ ηακείσλ γηα θάξκαθα θαη εμεηάζεηο, ησλ 

νπνίσλ ε ζθνπηκφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζπρλά ακθηζβεηείηαη. (Θενδψξνπ, 

αξξήο, νχιεο 2001), (Tountas, Karnaki, Pavi, 2002) 

13.Ζ παξνρή ΠΦΤ ζεκαίλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ ηξίπηπρνπ «Πξφιεςε-

Θεξαπεία-Απνθαηάζηαζε». Με ηελ παξνχζα κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο νη θνξείο έρνπλ 

πεξηνξηζζεί ζηε ζπληαγνγξαθία θαη ηνλ ηαηξηθφ έιεγρν, ελψ ε αγσγή πγείαο θαη ε 

πξφιεςε παξέρνληαη απνζπαζκαηηθά ή απνπζηάδνπλ ηειείσο. 

14.Ζ έιιεηςε κεραλνξγάλσζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο απφ 

ηηο ππάξρνπζεο δνκέο γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ παξνρή 

νινθιεξσκέλεο ζπλερνχο θξνληίδαο. (Μσξαΐηεο, Γεσξγνχζε, Εειίδεο, Θενδψξνπ, 

Πνιχδνο, 1995), (Φηιαιήζεο,  1996) 

15.Ζ κεγάιε εκπινθή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα εθζέηεη ηελ ΠΦΤ ζε θαηλφκελα 

πιαζκαηηθήο δήηεζεο θαη ππεξθαηαλάισζεο ππεξεζηψλ επηβαξχλνληαο ηνλ νηθνγελεηαθφ 

θαη δεκφζην πξνυπνινγηζκφ. (Κνληηάδεο, νπιηψηεο 2005) 
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16.Πνιπθεξκαηηζκφο ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θνξέσλ ηεο ΠΦΤ, ηεο 

αληακνηβήο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ρξήζηε. (Θενδψξνπ, αξξήο, 

νχιεο 2001), (Tountas, Karnaki, Pavi, 2002), (Κνληηάδεο, νπιηψηεο 2005), 

(νπιηψηεο, Ληνλήο, 2003 ) 

Οη παξαπάλσ αλαθνξέο απνηεινχλ κφλν κεξηθά απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ζπγρξφλσο πξνβιεκαηηθά ζηνηρεία ζηελ παξνρή ηεο ΠΦΤ ζηελ Διιάδα. Ζ αλαθνξά 

ηνπο θξίλεηαη επηβεβιεκέλε πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγηζζνχλ ζέκαηα αμηνιφγεζεο αιιά 

θαη ε πξφηαζε ελφο λένπ κνληέινπ. 

Αληηιακβαλφκαζηε, ινηπφλ, απφ ηελ αλσηέξσ αλαζθφπεζε, φηη ππάξρεη ζαθψο 

έδαθνο, κε ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ ΠΦΤ απφ ηνπο 

ΟΣΑ θαη κάιηζηα κε ην ζεζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ. 
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3.ΣΑ ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΙΑΣΡΔΙΑ 

3.1 Ννκνζεηηθό, νξγαλσηηθό θαη ιεηηνπξγηθό πιαίζην Γ.Ι.  

3.1.1.χζηαζε θαη λνκηθή κνξθή Γ.Ι. 

Σε λνκνζεηηθή βάζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο ζηελ Διιάδα απνηειεί ν λφκνο 3235/04. Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ απνδίδνπλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ ηνκέα ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο. Με απηφλ επηρεηξείηαη λα 

ελαξκνληζζεί ε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα κε ηε ζχγρξνλε θηινζνθία ηεο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο, φπσο απηή πξνζδηνξίζηεθε απφ ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο ζηε 

ζπλδηάζθεςε ηεο Άικα-Άηα ην 1978. 

Σα Γεκνηηθά Ηαηξεία είλαη Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη ε Ννκνζεζία 

γηα ηε ζχζηαζε θαη δηνίθεζε ησλ Γεκνηηθψλ Ηαηξείσλ εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνλ 

Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, 2006)  (Παξάξηεκα Β). 

χκθσλα κε ην άξζξν 226 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, Γεκνηηθά 

Ηαηξεία, ζπληζηψληαη, σο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ 

δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ νξίδεη ην ζθνπφ, ηα 

φξγαλα ηεο δηνίθεζεο, ηνπο πφξνπο, ηελ πεξηνπζία, πνπ αθηεξψλεηαη ζε απηφ θαη ην 

φλνκα ηνπ ηδξχκαηνο. Σν πξνεδξηθφ δηάηαγκα εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ηνπ αξκφδηνπ θαζ’ χιελ 

Τπνπξγνχ, αθνχ ηεξεζνχλ θαη νη εηδηθέο, γηα θάζε θαηεγνξία ηδξπκάησλ, δηαηάμεηο. 

Σα Γεκνηηθά Ηαηξεία πξέπεη βάζε ηνπ Κ.Γ.Κ. λα δηνηθνχληαη απφ δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην πνπ απαξηίδεηαη απφ ηνλ δήκαξρν ή ηνλ πξφεδξν ηεο Κνηλφηεηαο ή άιιν 

αηξεηφ ή κε πξφζσπν πνπ νξίδεηαη απφ απηνχο σο πξφεδξνο θαη απφ έμη (6) έσο δέθα (10) 

κέιε πνπ εθιέγνληαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Έλα, δε, απφ ηα κέιε απηά, εθιέγεηαη 

απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην σο αληηπξφεδξφο ηνπ.  

Μέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ηδξχκαηνο πξέπεη λα εθιέγνληαη δχν 

ηνπιάρηζηνλ δεκνηηθνί ζχκβνπινη, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο νξίδεηαη απφ ηε κεηνςεθία ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη έλαο εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ηδξχκαηνο, εθφζνλ 

απαζρνινχληαη πεξηζζφηεξνη απφ δέθα (10) εξγαδφκελνη. Μέιε εθιέγνληαη θαη πξφζσπα 

πνπ έρνπλ αλάινγε επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή δξάζε ή εηδηθέο γλψζεηο αλάινγα κε ην 
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ζθνπφ ηνπ ηδξχκαηνο ή θαη πξφζσπα πνπ είλαη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηδξχκαηνο, 

αξθεί λα είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Σν αμίσκα ηνπ κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη ηηκεηηθφ θαη άκηζζν θαη 

απαγνξεχεηαη ξεηψο λα παξέρεηαη ακνηβή ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα 

νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηνπο πξνο ην ίδξπκα. 

Σαπηφρξνλα, ζε θάζε ίδξπκα ππάξρεη ηξηκειήο εθηειεζηηθή επηηξνπή πνπ 

απνηειείηαη απφ ηνλ πξφεδξν ή ηνλ αληηπξφεδξν θαη δχν κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη –φπσο νξίδεη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ απφ ην 2006- ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην, ν πξφεδξφο ηνπ θαη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή έρνπλ, σο πξνο ηε δηνίθεζε ηνπ 

ηδξχκαηνο, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηελ αληηζηνηρία δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δεκάξρνπ θαη 

δεκαξρηαθήο επηηξνπήο. (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ,  2011) 

 

3.1.2 Οξγάλσζε & ιεηηνπξγία δεκνηηθψλ ηαηξείσλ  

Ζ νκάδα ηεο ΠΦΤ απνηειείηαη θαη απφ εηδηθνχο γηαηξνχο θαη άιινπο επηζηήκνλεο 

Τγείαο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ απαξηίδεη ηελ νκάδα ΠΦΤ πξέπεη λα έρεη δηαθξηηνχο 

ξφινπο θαη επνκέλσο νθείιεη λα είλαη θαηάιιεια  εθπαηδεπκέλν θαη δηαπηζηεπκέλν ψζηε 

λα είλαη ζε ζέζε λα εξγαζηεί ζε επίπεδν θνηλφηεηαο. 

πλήζσο, ζηε κνλάδα πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ησλ Γεκνηηθψλ Ηαηξείσλ 

νξίδνληαη Γηεπζπληήο θαη Αλαπιεξσηήο σο επηζηεκνληθνί ζπληνληζηέο θαη δηνηθεηηθνί 

ππεχζπλνη κε δηαδηθαζία ε νπνία πξνβιέπεηαη θαη ξπζκίδεηαη κε απφθαζε ηνπ ΤΤΚΑ.  

Σν νξγαλφγξακκα θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηελ Τγεηνλνκηθή 

Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε ΠΦΤ, νξίδνληαη επίζεο κε απφθαζε ηνπ ΤΤΚΑ. Με ηελ ίδηα 

απφθαζε θαζνξίδνληαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

αλαθνξηθά κε ηελ θάιπςε φισλ ησλ δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ. 

Οη γεληθνί γηαηξνί, παηδίαηξνη, νδνληίαηξνη, εξγαζηεξηαθνί γηαηξνί θαη νη άιιεο 

βαζηθέο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο απνηεινχλ ην ηαηξηθφ δπλακηθφ ησλ Γεκνηηθψλ Ηαηξείσλ 

θαη ε ζχλζεζε ξπζκίδεηαη κε απνθάζεηο ηνπ ΤΤΚΑ, κε θξηηήξηα ην κέγεζνο ηνπ 

θαιππηφκελνπ πιεζπζκνχ θαη άιια εηδηθά δεκνγξαθηθά θαη επηδεκηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

ηα Γεκνηηθά Ηαηξεία πξνζθέξνπλ επίζεο ππεξεζίεο πγείαο άιινη επαγγεικαηίεο 

πγείαο φπσο λνζειεπηέο, καίεο, επηζθέπηεο πγείαο, παξαζθεπαζηέο, ρεηξηζηέο-

εκθαληζηέο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ςπρνιφγνη, δηαηηνιφγνη θαη θπζηθνζεξαπεπηέο.  

http://www.ypes.gr/el/Regions/EgyklioiApofaseisSyxneserothseis/CodeofMunicipalities/
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Ζ δηνηθεηηθή ππεξεζία ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ πγείαο πεξηιακβάλεη δηνηθεηηθνχο, 

ρεηξηζηέο Ζ/Τ, ζπληεξεηέο, θαζαξηζηέο, νδεγφ θαη θχιαθεο. Ζ ππθλφηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ απηνχ ξπζκίδεηαη επίζεο κε ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ ΤΤΚΑ, έπεηηα απφ 

πξφηαζε ησλ νηθείσλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ ΠΦΤ. 

Ζ απ' επζείαο επίζθεςε ζε εηδηθφ γηαηξφ επηηξέπεηαη ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ γηαηξνχ, αιιά ζεζπίδνληαη αληηθίλεηξα πνπ απνζαξξχλνπλ απηή ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Δάλ ν αζζελήο παξαπέκπεηαη απφ ηνλ 

νηθνγελεηαθφ γηαηξφ ηνπ ζηνλ εηδηθφ γηαηξφ, ηφηε ε επίζθεςε απηή θαη νη εμεηάζεηο 

θαιχπηνληαη πιήξσο απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπ θνξέα. Αληίζεηα, ζε πεξίπησζε πνπ ν 

αζζελήο απην-παξαπεκθζεί ζε εηδηθφ γηαηξφ επηβαξχλεηαη κε ζπκκεηνρή ζην θφζηνο. 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηδηαίηεξα δαπαλεξψλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, πνπ θξίλνληαη 

απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε ΠΦΤ θαη ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα ηνπ αζζελνχο, 

απαξαίηεηε είλαη ε πξνέγθξηζε απφ εηδηθή επηηξνπή ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηελ νπνία 

απνζηέιιεηαη ην παξαπεκπηηθφ.(Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 2006)  
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3.1.3.Οξγαλφγξακκα δεκνηηθψλ ηαηξείσλ  

Έλα ηδεαηφ νξγαλφγξακκα δεκνηηθψλ ηαηξείσλ παξνπζηάζηεθε απφ ηε Μπισλά 

Βαζηιηθή ζηνλ «Οδεγφ Αλάπηπμεο ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα Γεκνηηθά Ιαηξεία»  (Πεηξαηάο, 

2008) θαη παξνπζηάδεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα: 

ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ 
ΗΑΣΡΧΝ

ΗΑΣΡΟΗ

ΔΘΔΛΟΝΣΔ 
ΗΑΣΡΟΗ

ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ
ΠΑΡΑΗΑΣΡΗΚΧΝ
ΔΠΑΓΔΛΜΑΣΧΝ

ΝΟΖΛΔΤΣΔ,

ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΤΠΔΤΣΖ,

ΚΟΗΝ.ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ

,ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΟ

ΤΥΟΛΟΓΟ

ΔΘΔΛΟΝΣΔ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ 

ΤΓΔΗΑ

ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ

ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ &
ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ & 
ΜΔΛΖ Γ



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

41 

 

 

Με ιίγα ιφγηα, πεξηγξάθνληαο ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θαζελφο, πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο: 

 

 Πξόεδξνο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Δίλαη ζπλήζσο αηξεηφο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, αληηθαζίζηαηαη κφλν απφ ηνλ 

Αληηπξφεδξν θαη είλαη κέινο ηεο ηξηκειήο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο. Δπίζεο εθπξνζσπεί 

ηα Γεκνηηθά Ηαηξεία ζηα Γεκνηηθά πκβνχιηα, ζην Γήκαξρν θαη ζηε Γεκαξρηαθή 

Δπηηξνπή. Ο Πξφεδξνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα θαη γηα ηελ 

επνπηεία ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ηδξχκαηνο. 

 

 Αληηπξόεδξνο 

Μπνξεί λα είλαη  αηξεηφο ή κε θαη έρεη εθιεγεί σο κέινο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Ο Αληηπξφεδξνο αληηθαζηζηά ηνλ Πξφεδξν ζε πεξίπησζε 

απνπζίαο ηνπ.  

 

 Μέιε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα έρεη έλα κέινο σο εθπξφζσπν ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο δχν κέιε ηνπ πκβνπιίνπ πξέπεη λα είλαη Γεκνηηθνί χκβνπινη, ν 

έλαο εθ ησλ νπνίσλ λα είλαη απφ Αληηπνιίηεπζε. Σν Γ απαξηίδεηαη απφ 6 έσο 10 κέιε 

εθιεγκέλα απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

 

 Γηεπζπληήο 

Έρεη ηελ επζχλε δηνίθεζεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ Γ.Η.  Γηακνξθψλεη ην 

ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη ην εθαξκφδεη θαη ην ειέγρεη. Δπίζεο, κέζα ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

είλαη ε αμηνιφγεζε θαη ν έιεγρνο, ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ε ζπγθέληξσζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ Γεκνηηθψλ Ηαηξείσλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ε 

έξεπλα θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

 Πξντζηάκελνο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ 

Έξγν ηνπ -ζα πξέπεη λα- είλαη ε νξγάλσζε θαη ν έιεγρνο ηνπ Ηδξχκαηνο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζχκθσλα κε ην φξακα θαη ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην ηνπ. Οθείιεη λα 
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ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνλ Πξφεδξν γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ 

ηνπ Ηδξχκαηνο. 

 

 Οηθνλνκνιόγνο 

Δδψ πξνθξίλνληαη σο αξκνδηφηεηεο ηνπ ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ινγηζηηθνχ 

ινγηζκηθνχ ζηνλ ππνινγηζηή, ε θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ, ε ζπλεξγαζία κε ην 

ινγηζηήξην ηνπ Γήκνπ θαη ε εχξεζε πφξσλ θαη δσξεηψλ γηα ην Ίδξπκα. 

 

 Γξακκαηείο – Γηνηθεηηθνί (ηνπιάρηζηνλ 2) 

Τπνζηεξίδνπλ ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Γ.Η. θαη ηνπ Γηεπζπληή. 

Δηδηθφηεξα, δηαρεηξίδεηαη ην ηειεθσληθφ θέληξν ηνπ, ηελ νξγάλσζε ησλ Γηνηθεηηθψλ 

πκβνπιίσλ, ηε δηαρείξηζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ηδξχκαηνο, νξγαλψλνπλ ηα ξαληεβνχ, 

ελεκεξψλνπλ ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο πνιίηεο. Δίλαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο ηνπ Πξνέδξνπ 

θαη ηνπ Γηεπζπληή κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ Γηεπζπληή γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα παξνπζηαζηεί, θαζψο επίζεο θαη 

ελεκέξσζε ηνπ Οηθνλνκνιφγνπ γηα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα πνπ απαηηνχληαη. 

 

 Πξντζηάκελνο Ιαηξηθήο Τπεξεζίαο 

Κχξην έξγν ηνπ είλαη ε νξγάλσζε, ν έιεγρνο θαη νη ελέξγεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηαηξηθήο έηζη ψζηε ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο λα είλαη ε βέιηηζηε δπλαηή. 

Δπίζεο κεξηκλά γηα ηηο βάξδηεο ησλ ηαηξψλ, ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο πνιίηεο, 

ελεκεξψλεηαη γηα φ,ηη λεφηεξν ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε κειεηψλ. Αθφκε, θέξεη ηελ επζχλε λα επηθνηλσλεί κε ηνλ Οηθνλνκνιφγν 

γηα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη εθπξνζσπεί ηνπο ηαηξνχο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.  

 

 Ιαηξνί 

Έξγν ηνπο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα πγείαο, ε ιήςε ηαηξηθνχ 

ηζηνξηθνχ, ε δηαηήξεζε θαθέινπ αζζελνχο θαη -πξσηίζησο- ε παξνρή  πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο κε ζεβαζκφ πξνο ηνλ πνιίηε. Σν σξάξηφ ηνπο ζα είλαη επέιηθην θαη ζα 

δηακνξθψλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην δηνηθεηηθφ ππάιιειν. Οη εηδηθφηεηεο ηαηξψλ πνπ ζα 

πξέπεη λα απνηεινχλ κέξνο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο ζε Σνπηθφ επίπεδν είλαη ηεο 

Γεληθήο Ηαηξηθήο, ηεο Οδνληηαηξηθήο, ηεο Καξδηνινγίαο, ηεο Παηδηαηξηθήο, ηεο 
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Υεηξνπξγηθήο, ηεο Γπλαηθνινγίαο, ηεο Φπρηαηξηθήο, ηεο Χηνξηλνιαξπγγνινγίαο, ηεο 

Οθζαικνινγίαο, ηεο Γαζηξεληεξνινγίαο θαη ηεο Οξζνπεδηθήο. 

 

 Πξντζηάκελνο Παξαταηξηθώλ επαγγεικάησλ 

Αξκνδηφηεηεο ηνπ είλαη ε νξγάλσζε θαη ν έιεγρνο έηζη ψζηε ε παξνρή ππεξεζηψλ 

ζηνπο πνιίηεο λα είλαη ε βέιηηζηε δπλαηή. Δπίζεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο βάξδηεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο, γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε πνηφηεηαο 

ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Σέινο, έξγν ηνπ είλαη ελεκέξσζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα 

λέεο κειέηεο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Η. 

 

 Ννζειεπηέο 

Έξγν ησλ λνζειεπηψλ, θπζηθά, είλαη  ε παξνρή λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, ε 

ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα πγείαο, ε ιήςε λνζειεπηηθνχ ηζηνξηθνχ, ε 

ςπρνινγηθή ζηήξημε αζζελψλ θαη ζπγγελψλ, ε ρνξήγεζε θαξκάθσλ θαηφπηλ ηαηξηθήο 

νδεγίαο θαη ε παξνρή λνζειεπηηθήο θξνληίδαο θαη’ νίθνλ ζε φζνπο ρξεηάδνληαη.  

 

 Φπζηθνζεξαπεπηήο 

Παξέρεη θξνληίδα πγείαο ζρεηηθή κε ην αληηθείκελφ ηνπ θαη - θαηφπηλ ηαηξηθήο 

νδεγίαο- θαη’ νίθνλ ζε φζνπο ρξεηάδνληαη. Με ηε ζεηξά ηνπ, ελεκεξψλεη θη εθείλνο ηνπο 

πνιίηεο ζε ζέκαηα πγείαο. 

 

 Κνηλσληθόο Λεηηνπξγόο 

Πξνζθέξεη ππεξεζίεο θνηλσληθήο θαη ςπρνινγηθήο ζηήξημεο ζηηο αδχλακεο 

νκάδεο πνιηηψλ θαη επηθνηλσλεί γηα ζέκαηα ηνπ αληηθεηκέλνπ κε πνιίηεο ζηελ ηζηνζειίδα 

ησλ Ηαηξείσλ. 

 

 Φπρνιόγνο 

πκβάιιεη ζηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ πνιηηψλ, ησλ αζζελψλ θαη ησλ 

ζπγγελψλ ησλ αζζελψλ. Έξγν ηνπ είλαη επίζεο ε νξγάλσζε νκάδσλ ςπρνινγηθήο 

ζεξαπείαο, ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα πγείαο θαη ε επηθνηλσλία κε πνιίηεο. 
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 Γηαηηνιόγνο 

Μπνξεί λα πξνζθέξεη δηαηξνθηθέο ζπκβνπιέο ζηνπο πνιίηεο θαη ζηνπο αζζελείο, 

λα ρνξεγήζεη δηαηηνιφγην θαηφπηλ ιήςεο ηζηνξηθνχ θαη λα πξνζθέξεη ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε γηα απψιεηα βάξνπο. 

 

 Δζεινληέο 

Απνηεινχλ απφ ηα πην δηαδεδνκέλα, ζεκαληηθά θαη θνκβηθά ζηειέρε γηα ην ζεζκφ 

ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ. Δίλαη κέγηζηεο ζεκαζίαο ε ζηήξημε ησλ Γ.Η. θαη ε θνηλσληθή 

πξνζθνξά ησλ πνιηηψλ απφ φια ηα επαγγέικαηα πγείαο. Μπνξεί λα είλαη ηαηξνί, 

επαγγεικαηίεο παξαταηξηθψλ επαγγεικάησλ, πξνζσπηθφ γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο θαη 

βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ. 

 

 Δμσηεξηθνί πλεξγάηεο 

Χο εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο, ζα κπνξνχζαλ λα πξνζιεθζνχλ λνκηθνί ζχκβνπινη, 

ζχκβνπινη γηα αλάπηπμε ηζηνζειίδαο θιπ 

 

 Βνεζεηηθό Πξνζσπηθό 

Σν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ απνηειείηαη απφ θαζαξίζηξηεο θαη θιεηήξα. 

(Μπισλά,2008)  

 

3.2 Πόξνη θαη Οηθνλνκηθή Γηνίθεζε Γ.Ι.  

 

Μεηά ηελ αλαθνξά καο ζε έλα πξφηππν νξγαλφγξακκα Γ.Η. αμίδεη λα αλαθέξνπκε 

φηη ζχκθσλα κε ησλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, αλαθέξεηαη ξεηά 

 

Α) ρεηηθά κε ην πνηνη είλαη νη πφξνη ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ ζην άξζξν 235: 

 

 Ζ εηήζηα ηαθηηθή ή ηπρφλ έθηαθηε επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο, 

 Κάζε είδνπο εηζθνξέο, επηρνξεγήζεηο, δσξεέο, θιεξνλνκίεο θαη θιεξνδνζίεο, 

 Οη εηζπξάμεηο απφ ην αληίηηκν ησλ πξαγκάησλ ή ησλ ππεξεζηψλ, πνπ παξέρνπλ ηα 

ηδξχκαηα, 
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 Οη πξφζνδνη απφ ηε δηθή ηνπο πεξηνπζία, θαζψο θαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

πξνγξάκκαηα. (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, 

2006) 

 

Β) ρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή δηνίθεζε, ζην άξζξν 236 : 

 

 Οη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο Γήκνπο θαη αθνξνχλ ηνλ νξγαληζκφ ηεο 

εζσηεξηθήο ππεξεζίαο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ην νηθνλνκηθφ έηνο, ηνλ απνινγηζκφ, 

ηελ ηακεηαθή ππεξεζία, ηε δηαρείξηζε, ηα δάλεηα θαη ηελ πεξηνπζία, 

εθαξκφδνληαη θαη ζηα ηδξχκαηα. 

  Δμαηξνχληαη απφ ηε δηάηαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηα ηδξχκαηα, πνπ 

δηέπνληαη απφ ηνπο λφκνπο «πεξί εθθαζαξίζεσο θαη δηνηθήζεσο ησλ εηο ην θξάηνο 

θαη  ππέξ θνηλσθειψλ ζθνπψλ θαηαιεηπνκέλσλ θιεξνλνκηψλ, θιεξνδνζηψλ θαη 

δσξεψλ», γηα ηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ λφκσλ απηψλ 

 Σα ηδξχκαηα πνπ παίξλνπλ επηρνξήγεζε απφ άιιεο πεγέο, ηελ εγγξάθνπλ 

ρσξηζηά ζηα έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Αλ ε επηρνξήγεζε παξέρεηαη ζηα 

ηδξχκαηα γηα ηελ εθπιήξσζε εηδηθνχ ζθνπνχ, εγγξάθεηαη αληίζηνηρε πίζησζε γηα 

ην ζθνπφ απηφλ ηδηαηηέξσο ζηα έμνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο ηεο δηαρείξηζεο θαξκάθσλ, ηξνθίκσλ θαη 

πιηθνχ ησλ ηδξπκάησλ θαη ν έιεγρφο ηεο. (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, 2006) 

 

3.3 Τπεξεζίεο Γεκνηηθώλ Ιαηξείσλ  

Οη ιεηηνπξγίεο ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ δηαθξίλνληαη ζε θχξηεο θαη 

ππνζηεξηθηηθέο. 

Οη ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη ε κηζζνδνζία, ε ππνζηεξηθηηθή ππεξεζία 

ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ (πγεηνλνκηθφ πιηθφ, θαξκαθείν, γξαθηθή χιε), νη δηνηθεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, ε ιεηηνπξγία πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ε βειηίσζε θηηξηαθήο ππνδνκήο, ε 

πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθνχ – πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ θαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. 
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Με ηνλ φξν «θχξηεο» ελλννχκε ην εχξνο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ παξέρνληαη 

απφ ην εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. Σα δεκνηηθά ηαηξεία είλαη έλα πξψην 

ζεκείν επαθήο ηνπ πνιίηε κε ην ζχζηεκα πγείαο. Καη’ επέθηαζε, ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ηνπ παξέρνπλ νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο (Πξφιεςε-

Γηάγλσζε-Θεξαπεία-Απνθαηάζηαζε). Δπηπξφζζεηα, νθείινπλ λα πξνζθέξνπλ 

ζπληνληζκφ θαη εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο θξνληίδαο αληαπνθξηλφκελα ζηηο 

πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ κε ζεβαζκφ ζηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αηφκνπ, ηε ζηηγκή πνπ απηφο 

έρεη αλάγθε θνληά ζηνλ ηφπν δηακνλήο θαη εξγαζίαο ηνπ. 

Ζ δέζκε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ Γεκνηηθψλ Ηαηξείσλ (ζα πξέπεη λα) 

πεξηιακβάλεη: 

 Γηάγλσζε θαη πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, απφ ηνπο γεληθνχο νηθνγελεηαθνχο γηαηξνχο, 

φζν θαη απφ γηαηξνχο εηδηθνηήησλ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηα ρξφληα λνζήκαηα θαη λνζήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε πςειή λνζεξφηεηα θαη 

αλαπεξία. 

 Παξαπνκπή, παξαθνινχζεζε θαη θαηά πεξίπησζε ζπλδηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ ζηε 

δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα πεξίζαιςε ζε φ,ηη αθνξά εμεηδηθεπκέλεο 

δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο ησλ ζπκβεβιεκέλσλ λνζνθνκείσλ.  

 Δκβνιηαζκνχο νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε ζπλεξγαζία δηαθφξσλ            

επαγγεικαηηψλ ηεο πγείαο.  

 Αγσγή θαη πξναγσγή ηεο πγείαο, ζηηο δξάζεηο ησλ νπνίσλ εκπιέθεηαη ην ζχλνιν ηεο 

νκάδαο επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ΠΦΤ γηα ην ζχλνιν ηνπ 

θαιππηφκελνπ πιεζπζκνχ ή ζπγθεθξηκέλεο εππαζείο νκάδεο.  

 Γηαρείξηζε κεηδφλσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη αηηηνινγηθά κε βαζηθέο 

αηηίεο  ζαλάηνπ ηεο επνρήο καο (θαξδηναγγεηαθά λνζήκαηα, ππέξηαζε, παρπζαξθία, 

λενπιάζκαηα, αηπρήκαηα θιπ). 

 Πξνζπκπησκαηηθφ θαη πξνιεπηηθφ έιεγρν αηφκσλ ή νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ κε 

ζθνπφ ηελ έγθαηξε θαη πξνζπκπησκαηηθή δηάγλσζε θαηαζηάζεσλ ή λνζεκάησλ (π.ρ. 

Pap-test). 

 Καη’ νίθνλ λνζειεία θαη θξνληίδα πνπ αθνξά ζηελ παξνρή πεξίζαιςεο ζε άηνκα πνπ 

δελ κπνξνχλ λα κεηαβνχλ ζηα Γεκνηηθά Ηαηξεία ή ζην Ννζνθνκείν (ειηθησκέλνη, 

άηνκα κε αλαπεξίεο θιπ).  
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 Κάιπςε αλαγθψλ ζε 24σξε βάζε έηζη ψζηε εθηφο ησλ ζπλήζσλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, 

ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα ιακβάλεη ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη εθηφο σξαξίνπ θαλνληθήο 

ιεηηνπξγίαο. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε εθεκεξεχνληνο ηαηξνχ θαη Ννζειεπηή 

ζηα Γ.Η. ή ελαιιαθηηθά ηελ εμαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο άκεζεο ηειεθσληθήο 

επηθνηλσλίαο. 

 Σειεθσληθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία απφ ην ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ γηα παξνρή ηαηξηθψλ ζπκβνπιψλ θαη νδεγηψλ απφ 

ηειεθψλνπ. 

 Γξαθείν πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ ζα ηνπο βνεζά θαηά ηελ πξνζέιεπζή 

ηνπο θαη ζα κεξηκλά γηα ηε ζπιινγή παξαπφλσλ, ππνδείμεσλ θαη απφςεσλ κε ζηφρν 

ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο κεηέξαο-παηδηνχ ζρεηηθέο κε ηελ εγθπκνζχλε, ηνλ 

αλψδπλν ηνθεηφ, ηελ πξψηε κεηαγελλεηηθή πεξίνδν, βξεθηθνχο εκβνιηαζκνχο θιπ.  

 Τπεξεζίεο απνθαηάζηαζεο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο κε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 

θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ θαη ηε ζπκκεηνρή θαηά πεξίπησζε ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ γηα ηε θπζηθή θαη ηαηξηθή απνθαηάζηαζε ησλ ρξεζηψλ θαη ηε 

δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο.  

 Τπεξεζίεο ςπρνινγηθήο θαη ςπρηαηξηθήο ππνζηήξημεο αηφκσλ κε ςπρηαηξηθέο λφζνπο 

θαζψο θαη αηφκσλ θαη νηθνγελεηψλ κε καθξνρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο απφ 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.  

 ειίδα ζην δηαδίθηπν κε πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ, κε 

δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο γηα ζέκαηα πγείαο θαη 

επηθέληξσζε ζηελ ειεθηξνληθή πγεία, σο κέζν παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη ππεξεζηψλ 

πγείαο κέζσ δηαδηθηχνπ. 

 πληαγνγξάθεζε αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ γηα δηεπθφιπλζε ησλ πνιηηψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη επαγγεικαηίεο πγείαο ζηα Γ.Η. ζα ζεξαπεχνπλ θαη ζα 

θξνληίδνπλ ηνπο αλζξψπνπο ζε απηή ηελ «πχιε εηζφδνπ» ηνπ  ζπζηήκαηνο πγείαο. 

Δμππαθνχεηαη πσο απαηηείηαη λα ραξαθηεξίδεηαη ε δηαδηθαζία απφ πςειή επαηζζεζία, 

άκεζε αληαπφθξηζε θαη πξφζβαζε ζε πιήζνο ππεξεζηψλ, κέξα θαη λχρηα. Γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απηφ, ζα ρξεηαζηεί λέα ηερλνινγία θαη ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ 

πξνζβάζηκα ηφζν γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, φζν θαη γηα ηνπο πνιίηεο. 
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Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο πξέπεη λα είλαη ζηξακκέλεο ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 

αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη λα ππνζηεξίδνληαη απφ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζηα 

λνζνθνκεία.  

Δλ νιίγνηο, ην θάζκα παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ Γεκνηηθψλ Ηαηξείσλ κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ ζε ηξεηο ηνκείο: 

 ηελ πξφιεςε, 

 ηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία θαη  

 ηελ απνθαηάζηαζε θαη θνηλσληθή θξνληίδα  

 

Ζ πξσηνβάζκηα θξνληίδα ζα παξέρεη ππεξεζίεο πνπ ζα είλαη εχθνια θαηαλνεηέο 

θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη εχθνια απφ ηνπο πνιίηεο θαη ζα ηνπο παξέρεη ηε  δπλαηφηεηα λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζηε ζρεδίαζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ζα ηνπο παξέρνληαη (Department of Health, Northern Ireland, 2005). 

ΠΗΝΑΚΑ 3 

Φάζκα παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ Γεκνηηθψλ Ιαηξείσλ 

ΠΡΟΛΖΦΖ 
ΓΗΑΓΝΧΖ & 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ & 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 

 αγσγή πγείαο 

 ζπκβνπιεπηηθή ηαηξηθή 

 γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή 

 πεξηγελλεηηθή θξνληίδα 

 εκβνιηαζκνί παηδηψλ θαη 

ελειίθσλ 

 καδηθφο 

πξνζπκπησκαηηθφο 

έιεγρνο παηδηψλ θαη 

εθήβσλ 

 καδηθφο 

πξνζπκπησκαηηθφο 

έιεγρνο ρξφλησλ 
λνζεκάησλ 

 νηθνγελεηαθφο 

πξνγξακκαηηζκφο 

 πξφιεςε ζεμνπαιηθψο 
κεηαδηδφκελσλ 

 δηάγλσζε 

 ζεξαπεία 

 παξαθνινχζεζε ησλ 

ρξφλησλ αζζελψλ 

 πξψηεο βνήζεηεο 

 δηαθνκηδή αζζελψλ ζε 

λνζνθνκεία 

 βξαρεία λνζειεία 

 ζχζηεκα παξαπνκπψλ 

ζε εηδηθέο ππεξεζίεο 

 νδνληηαηξηθή θξνληίδα 

 

 θαη’ νίθνλ λνζειεία 

 ηειηθή θξνληίδα 

 θπζηθνζεξαπεία θαη 

απνθαηάζηαζε 

 θνηλσληθή εξγαζία 
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λνζεκάησλ 

 δεκφζηα θαη 

πεξηβαιινληηθή πγηεηλή 

 επαγγεικαηηθή πγηεηλή 

 νδνληηαηξηθή πξφιεςε 

 

(νπιηψηεο,2006)  

3.4 Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Ο.Σ.Α 

Σν Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α.(Γ.Γ.Τ.) έρεη 

σο απνθιεηζηηθφ ηνπ ζθνπφ ηελ πξφιεςε ησλ λνζεκάησλ, ηελ πξναγσγή ηεο Τγείαο θαη 

γεληθφηεξα ηελ πξνψζεζε νινθιεξσκέλσλ Πνιηηηθψλ θαη Γξάζεσλ ζην πεδίν ηεο 

Γεκφζηαο Τγείαο. 

Γξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο πγεηνλνκηθήο ελεκέξσζεο, ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο. Ηδξχζεθε ην 2005 θαη 

ζήκεξα (Ννέκβξηνο 2011) αξηζκεί 160 θαιιηθξαηηθνχο δήκνπο – κέιε απφ φιεο ηηο 

Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο.  

Γηνηθείηαη απφ 11κειέο Γ θαη ζεκαληηθή αλαγλψξηζε γηα ηελ πνιπεηή πξνζθνξά 

ηνπ απνηειεί ε πηζηνπνίεζή ηνπ, ηνλ Ηνχλην 2010, απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο 

σο έλα εζληθήο εκβέιεηαο Γίθηπν Πφιεσλ πνπ αθνινπζεί ηα πξφηππα ηνπ Π.Ο.Τ..  

           Ζ έιιεηςε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζε ζέκαηα πξφιεςεο ησλ λνζεκάησλ θαη 

πξναγσγήο ηεο Τγείαο απφ κέξνπο ηεο πνιηηείαο αλέδεημε ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο 

δηθηχνπ, φπνπ εθπξφζσπνη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απφ φιε ηε ρψξα, 

ζπλδηακνξθψλνπλ ηνπηθέο πνιηηηθέο πγείαο θαη ζπκκεηέρνπλ ζε αλάινγεο πξσηνβνπιίεο 

θαη πξνγξάκκαηα . ην πιαίζην απηφ, ην Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο αλαιακβάλεη 

πξσηνβνπιίεο ζε παλειιαδηθφ επίπεδν, δηνξγαλψλνληαο επηζηεκνληθέο εκεξίδεο, 

ζπλέδξηα θαη εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο θαζψο θαη πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ, πεξηβαιινληηθά θιπ. 

Ζ πνιππινθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γνκψλ Τγείαο (ηαηξηθέο ππεξεζίεο, 

θνηλσληθέο, ςπρνινγηθέο) ζηα πιαίζηα ησλ ΟΣΑ θαζψο θαη ε έιιεηςε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ πξφιεςεο ηεο πγείαο δηακέζνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, αλέδεημαλ ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ κε ηε 
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ζπκκεηνρή ησλ εθπξνζψπσλ απφ φινπο ηνπο Γήκνπο, αξρηθά ηεο Αηηηθήο, νη νπνίνη 

έρνπλ Γνκέο Τγείαο. (ΓΓΤ , 2011)   

 Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ αλαπηχρζεθε κε άμνλα ηνπο παξαθάησ 

ζθνπνχο: 

 Σε ζπλέλσζε ησλ δπλάκεσλ ησλ δήκσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο ηεο πγείαο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

 Σελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ πγείαο ζηνπο 

ΟΣΑ φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο. 

 Σελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πξφιεςεο ηεο πγείαο ζηνπο δήκνπο - κέιε. 

 Σε δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία γηα ηε δηεθδίθεζε πφξσλ, θξαηηθψλ θαη Δπξσπατθψλ. 

 Σε πξαγκαηνπνίεζε εηήζησλ ζπλεδξίσλ θαη ηνπηθψλ εθδειψζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ζεκάησλ πξφιεςεο ηεο πγείαο πνπ αθνξνχλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

 θαη ζηφρνπο : 

 Σελ αμηνπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Γηαδεκνηηθνχ 

Γηθηχνπ Τγείαο ζην ηνκέα ηεο Πξφιεςεο, ψζηε ην Γίθηπν λα απνηειέζεη ζεζκηθφ 

χκβνπιν ηνπ Τπνπξγείνπ ζηα ζέκαηα απηά. Γηνρέηεπζε ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ 

ζε πξνγξάκκαηα ησλ Γήκσλ - κειψλ. 

 Σελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη ηδησηηθνχο θνξείο ζε 

ζέκαηα πξφιεςεο (πρ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, αλάιεςε ζρεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο θιπ) πξνο φθεινο ησλ Γήκσλ φπνπ 

έρνπλ έδξα νη νξγαληζκνί θαη νη θνξείο απηνί. 

 Σελ επηδίσμε επίζεκεο ζπκκεηνρήο ζε Δπξσπατθά φξγαλα ράξαμεο πνιηηηθήο θαη 

ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ ζε ζέκαηα πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. 

 Σν ζρεδηαζκφ θαη εθηέιεζε θνηλψλ πξνγξακκάησλ κε ΜΚΟ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζην ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ζηελ Διιάδα θαη ζην 

εμσηεξηθφ. 

 Σε ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθνχο θνξείο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηνπ 

Γεκφζηνπ θαη ηνπ Ηδησηηθνχ ηνκέα κε ζηφρν ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλψλ, γηα φινπο 

ηνπο Γήκνπο, πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλφηεηαο. 

 Σε κεηαηξνπή ηεο Δθεκεξίδαο «Γήκσλ Τγεία» πνπ εθδίδεη ην Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν 

ζε ηζρπξφ δηκεληαίν βήκα δηαδεκνηηθνχ δηαιφγνπ γηα ηελ πξφιεςε ηεο πγείαο ησλ 

θαηνίθσλ. 

http://www.ddy.gr/Default.aspx


ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

51 

 

 Δπηζηεκνληθέο αλαθνηλψζεηο θαη δεκνζηεχζεηο ζε ζπλέδξηα θαη έγθξηηα επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζα έρνπλ ζπιιερζεί απφ ηηο δξάζεηο ηνπ ΓΓΤ 

 Σε δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο εξγαδνκέλσλ θαη εζεινληψλ ησλ δήκσλ - 

κειψλ πνπ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα θαη ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ, καδί κε ηνπο 

θάζε θνξά εηδηθνχο επηζηήκνλεο, ζηνλ ηνπηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ απηψλ. ( Γ.Γ.Τ. ,2011)  

  

http://www.ddy.gr/Default.aspx?tabid=61&language=el-GR
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Β ΜΔΡΟ 

 

ΔΡΔΤΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΘΔΝΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΑ 

ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΠΟΛΤΙΑΣΡΔΙΑ ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ  

Δηζαγσγηθά 

 

ην παξφλ κέξνο ηεο εξγαζίαο, ην νπνίν απνηειεί ηελ θεληξηθή ηεο ηδέα, ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα ζθηαγξαθήζνπκε ην πξνθίι ησλ αζζελψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ δχν 

δεκνηηθψλ ηαηξείσλ ηεο Αηηηθήο, κε απψηεξν ζηφρν λα θαηαγξάςνπκε ηελ ηθαλνπνίεζε 

ηνπο ή ηε δπζαξέζθεηα ηνπο απφ ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ ηαηξείσλ γηα ηνπο κελ θαη 

απφ ηελ εξγαζηαθή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα γηα ηνπο δε. Έηζη, ζα κπνξέζνπκε λα έρνπκε 

κηα εηθφλα γηα έλαλ ζρεηηθά αραξηνγξάθεην θαη φρη ηφζν γλσζηφ ππιψλα ηεο Γεκφζηαο 

Τγείαο θαη ηεο παξνρήο Π.Φ.Τ. ζηε ρψξα καο.  

 Αο απνζαθελίζνπκε φκσο, ηηο έλλνηεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ, 

ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηηο δηακνξθψλνπλ θαη ηηο 

ραξαθηεξίδνπλ.  
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4.ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΘΔΝΧΝ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ ΤΓΔΙΑ 

4.1 Η ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελώλ  

 

4.1.1 Οξηζκνί ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ  

Αλ πξνζπαζήζνπκε λα απνζαθελίζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «ηθαλνπνίεζε» ζα 

θαηαιήμνπκε ζίγνπξα ζε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο πεξηερνκέλνπ. Με ηελ 

επξεία ηεο έλλνηα ε ιέμε πξνζδηνξίδεη «..ηελ επραξίζηεζε πνπ πεγάδεη απφ ην αίζζεκα ηεο 

επηηπρίαο, ηεο πξαγκαηνπνίεζεο επηζπκίαο, ηεο πιήξσζεο». (Μπακπηληψηεο, 2006).  

Όπσο φκσο ζπκβαίλεη θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο έλλνηεο νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ ζην 

πεξηερφκελν ηνπο ηελ πγεία, αθφκε θαη ζήκεξα, ελψ αληηιακβαλφκαζηε ηη ζεκαίλεη ν 

φξνο ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο, δελ είκαζηε ζε ζέζε λα 

απνδψζνπκε έλαλ ζαθή θαη θνηλά απνδεθηφ νξηζκφ.  

Κάλνληαο κηα επηζθφπεζε ζηε βηβιηνγξαθία, δηαπηζηψλνπκε πσο ν  Donabedian 

ήηαλ ν πξψηνο πνπ εηζήγαγε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελνχο σο κηα έλδεημε, έλα δείθηε 

έθβαζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο. Θεσξεί πσο «…ε ηθαλνπνίεζε 

ηνπ αζζελνχο είλαη ε γλψκε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο θαη βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζηνηρεία ηεο πνηφηεηαο, πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αμίεο ηνπ 

αζζελνχο». Οπζηαζηηθά, ε ηθαλνπνίεζε είλαη ν νξηζκφο ηεο πνηφηεηαο θαηά άηνκν ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηνλ νξηζκφ φπσο ηνλ πξνζθέξεη ην θνηλσληθφ ζχλνιν ή ε θνηλή γλψκε. 

(Θενδνζνπνχινπ, Ραθηφπνπινο, 2002)  

Ο Pascoe φξηζε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελή σο κηα «…γεληθή αληίδξαζή ζε κηα 

παξερφκελε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε κέζα απφ ηηο εκθαλείο πηπρέο ηεο εκπεηξίαο ηνπ ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο. Η αληίδξαζε απηή είλαη εζσηεξηθή, κνλαδηθή θαη εθδειψλεηαη κε 

παξαηεξήζεηο κεηαβνιέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αζζελψλ». (Paul, McNeil, 1988) 

 Καηά ηνλ Petersen είλαη «…κηα γεληθή αληίιεςε ηελ νπνία έρεη ν αζζελήο θαη 

αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξέρεηαη ε θξνληίδα, ρσξίο ν αζζελήο λα ιακβάλεη ππφςε 

ηνπ ηα απνηειέζκαηα ή ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο θξνληίδαο». (Μεξθνχξεο, 1996)  

χκθσλα κε ηνλ Guzman είλαη «…ην απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ηε 

θξνληίδα πγείαο, ε νπνία θαζνξίδεη ελ κέξεη ηε κειινληηθή ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 
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ηελ νπνία ζα θάλνπλ, θαζψο θαη ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηε ζεξαπεπηηθή αγσγή». 

(Μεξθνχξεο, 1996)  

ην ρψξν ηεο πγείαο, έλαο επξέσο απνδεθηφο νξηζκφο είλαη ηνπ Risser, ν νπνίνο 

ηνλίδεη πσο «…ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ απφ ηελ ηαηξνλνζειεπηηθή  λνζειεπηηθή 

θξνληίδα είλαη ν βαζκφο ζχγθιηζεο κεηαμχ ησλ πξνζδνθηψλ πνπ έρνπλ νη αζζελείο γηα ηελ 

ηδαληθή θξνληίδα θαη ηεο αληίιεςήο ηνπο γηα ηε θξνληίδα πνπ πξαγκαηηθά 

πξνζθέξεηαη».(Μεξθνχξεο, 1996)  

Τπάξρνπλ δπν ζεσξίεο νη νπνίεο εμεγνχλ ηελ επηκνλή ησλ αζζελψλ λα εθθξάδνπλ 

ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λνζειείαο ηνπο:  

Ζ πξψηε ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη έλαο αζζελήο κπνξεί λα εμαθνινπζεί λα 

αμηνινγεί ζεηηθά ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο πνπ ηνπ παξέρεηαη, αθφκε θαη φηαλ έρεη 

αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη πξνζδνθίεο ηνπ βξίζθνληαη εθηφο 

θαζήθνληνο ηνπ επαγγεικαηία πγείαο. 

 Ζ δεχηεξε ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη αθφκε θαη φηαλ ν αζζελήο αηζζάλεηαη πσο ν 

επαγγεικαηίαο πγείαο δελ επηηέιεζε ην θαζήθνλ ηνπ, εμαθνινπζεί λα αμηνινγεί ζεηηθά ηε 

θξνληίδα πνπ ηνπ παξέρεηαη, αλ απνδεηρζεί φηη ππήξμαλ άιιεο ειαθξπληηθέο 

θαηαζηάζεηο. (Θενδνζνπνχινπ, Ραθηφπνπινο, 2002)  

Απφ φπνηα νπηηθή θαη λα αλαιχζνπκε ην ζέκα, ζα θαηαιήμνπκε ζην γεγνλφο πσο 

ε ηθαλνπνίεζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πνηφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηθαλνπνίεζε είλαη ε 

γλψκε ηνπ αζζελή γηα ηελ παξερφκελε πγεηνλνκηθή θξνληίδα, πεξίζαιςε θαη πνηφηεηα 

ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε κέηξεζε ηεο ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα 

ησλ θιηληθψλ, ηαηξηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη λα βνεζήζεη ζηε 

ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

 

4.1.2 Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε  αζζελψλ 

 

Απφ ηελ πξναλαθεξζείζα βηβιηνγξαθία δε ζα ιέγακε φηη πξνθχπηεη νκνθσλία γηα 

ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ. Έηζη, ζε γεληθέο 

γξακκέο ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ηνπο εμήο:  

 

α. Σα νξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. ηελ 

θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεηαη ε επθνιία πξφζβαζεο ηνπ αζζελνχο ζηηο ππεξεζίεο 
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πγείαο, ν ρξφλνο θαη ε ζεηξά αλακνλήο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ, νη γξαθεηνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο κέρξη ν αζζελήο λα εμαζθαιίζεη θξεβάηη, ε πξνεηνηκαζία ηνπ αζζελνχο γηα 

ηελ δηελέξγεηα εμεηάζεσλ ή ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ, ε παξνρή θαξκάθσλ, ε 

ππνζηήξημε απφ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ε επηθνηλσλία ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηελ 

νηθνγέλεηα, ε δηαηξνθή, ε θαζαξηφηεηα ηνπ δσκαηίνπ, ην σξάξην ηνπ επηζθεπηεξίνπ, ε 

επίπισζε, ε ζέξκαλζε, νη νδεγίεο θαηά ηελ αλαρψξεζε, ε δηεπζέηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζεκάησλ. 

 

β. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ηαηξνχ θαη αζζελή. Ζ ζσζηή ζρέζε κεηαμχ αζζελψλ θαη 

επαγγεικαηηψλ πγείαο επηηπγράλεηαη κε ηε ζσζηή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα 

επηθνηλσλίαο. Ζ θηιηθή αηκφζθαηξα, ην ελδηαθέξνλ, ε εκπηζηνζχλε, ε ερεκχζεηα κπνξεί 

λα παξαθάκςεη ηνλ θφβν θαη ην άγρνο ηνπ αζζελή γηα ηε λφζν. Ζ ζεκαζία ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζε κηα ππεξεζία πγείαο είλαη κεγάιε, δηφηη αθφκε θαη αλ ε 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο είλαη πςειή θαη ν βαζκφο επηηπρίαο ησλ δηαγλσζηηθψλ ή 

ζεξαπεπηηθψλ απνηειεζκάησλ ν κεγαιχηεξνο δπλαηφο, είλαη απίζαλν λα ηθαλνπνηεζεί ν 

αζζελήο αλ δελ ηνλ κεηαρεηξίδνληαη Ζ θηιηθή αηκφζθαηξα, ην ελδηαθέξνλ, ε 

εκπηζηνζχλε, ε ερεκχζεηα κπνξεί λα παξαθάκςεη ηνλ θφβν θαη ην άγρνο ηνπ αζζελή γηα 

ηε λφζν. (Σζειέπε, 2000)  

 

Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ, φπσο ην θχιν, ην επάγγεικα, ε 

ειηθία, ην εηζφδεκα, ε εθπαίδεπζε επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ παξερφκελε 

θξνληίδα πγείαο θαη ηνλψλνπλ ηελ πεπνίζεζε πσο ππάξρεη κηα ηζρπξή ζπζρέηηζε ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αζζελψλ θαη ηεο επηινγήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

Έηζη, αλ επηινγή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελή, ηφηε 

ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζζελή, θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ απηψλ φπσο ηελ αληηιακβάλεηαη ν ίδηνο ν αζζελήο.  

Ζ ειηθία είλαη ν παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε, αθνχ νη 

ειηθησκέλνη αζζελείο ηείλνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο λεφηεξνχο. 

ε αληίζεζε φκσο κε απηή ηελ άπνςε, άιιεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε ειηθία έρεη 

πεξηνξηζκέλε επίδξαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε.  

Ο παξάγνληαο «θχιν», πξνθαιεί ζχγρπζε, αθνχ θάπνηεο έξεπλεο δείρλνπλ λα κελ 

ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ θχινπ θαη ηθαλνπνίεζεο, άιιεο ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη 
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ζεηηθή ζπζρέηηζε θαη φηη νη άλδξεο είλαη ζπλνιηθά πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη, ελψ ην 

ηξίην απνηέιεζκα ππνζηεξίδεη φηη νη γπλαίθεο είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο.  

Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο, ππνζηεξίδεηαη φηη είλαη ε κφλε κεηαβιεηή πνπ 

επεξεάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ, θάηη φκσο πνπ δελ επηβεβαηψζεθε απφ 

παξφκνηεο κειέηεο. (Ραθηφπνπινο, 2002)  

Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο, αλαθέξεηαη ζηηο ιεγφκελεο πξνζδνθίεο ησλ 

αζζελψλ θαζψο ε ηθαλνπνίεζε ζπκπνξεχεηαη θαη εθπνξεχεηαη κε ηελ εθπιήξσζε ησλ 

πξνζδνθηψλ ηνπ αζζελή. Γειαδή, φηαλ ην απνηέιεζκα ηεο θξνληίδαο εθπιεξψλεη ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ, ηφηε αηζζάλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη, ελψ ζηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε είλαη δπζαξεζηεκέλνη. Τπάξρνπλ φκσο θαη έξεπλεο κε αληίζεην απνηέιεζκα, 

φπνπ κπνξεί νη πξνζδνθίεο λα είλαη ρακειέο ή λα ιείπνπλ θαη ην πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο 

λα είλαη πςειφ. (Θενδνζνπνχινπ, Ραθηφπνπινο, 2002)  

Δπηγξακκαηηθά, ινηπφλ, ηα δηνηθεηηθά, νξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 

αζζελή, ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ αιιά θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο είλαη 

εθείλνη νη παξάγνληεο νη νπνίνη θαίλεηαη λα  επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ 

θαη λα δηαθνξνπνηνχλ ηηο απφςεηο ηνπο.  

 

4.2 Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

4.2.1 Οξηζκνί επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο  

Με ηελ εξγαζία λα θαηαιακβάλεη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, 

έθηνο απφ ηελ πξνθαλή πξνζπάζεηα γηα εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ, επηηπγράλνληαη νη θηινδνμίεο, νη ζηφρνη θαη ηα φλεηξα ηνπο. Μέζσ ηεο εξγαζίαο 

επηδηψθεηαη ε αλαγλψξηζε, ε θαηάιεςε κηαο θνηλσληθήο ζέζεο, ε δπλαηφηεηαο 

πξνζσπηθήο έθθξαζεο θαη ε δηαηήξεζε ελφο επηπέδνπ δσήο, έρνληαο θαη ζεκαληηθέο 

ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν νη αλάγθεο απηέο ηνπ 

εξγαδφκελνπ εθπιεξψλνληαη κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπ, ζπληζηά θαη ην βαζκφ ηεο 

ηθαλνπνίεζήο ηνπ απ’ απηήλ. 

Πνιινί ζπγγξαθείο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ ηθαλνπνίεζε ζην ρψξν εξγαζίαο θαη 

πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ έλα πιήξε νξηζκφ. Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη κία 

έλλνηα ε νπνία, αλ θαη έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο εδψ θαη δεθαεηίεο  εκθαλίδεη 
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πξνβιήκαηα ζηε κέηξεζή ηεο απφ ηελ αλππαξμία ελφο θνηλά απνδεθηνχ νξηζκνχ 

(Antoniou, Antonodimitrakis, 2001), (Antoniou, Davidson, Cooper, 2003) ( 

Jayaratne,Chess, 1984), (Maslach,1982). 

χκθσλα κε ηνλ Barνn, ηθαλνπνίεζε ηνπ αηφκνπ ζην ρψξν εξγαζίαο ζεσξείηαη 

«..ε ζηάζε ηνπ πξνο ηελ εξγαζία». (Baron, 1986). Οη Porter θαη Wolf ηελ ζπλέδεζαλ κφλν 

κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ςπρνζσκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ εξγαδφκελνπ. Αξγφηεξα ε 

ηθαλνπνίεζε ηεο εξγαζίαο νξίδεηαη απφ ηνλ Churchil απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη εξγαδφκελνη βξίζθνπλ επραξίζηεζε, ηθαλνπνίεζε 

θαη αληακνηβή ή ζπλαηζζήκαηα απνγνήηεπζεο θαη έιιεηςεο ηθαλνπνίεζεο. O Saleh 

πεξηγξάθεη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ζαλ έλα ζπλαίζζεκα, απνηέιεζκα ηνπ ηη 

ζέιεη, ηη πξνζδνθά θαη ηη ηειηθά ηνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία. Ο Luthans ηελ πεξηγξάθεη ζαλ 

έλα επράξηζην θαη ζεηηθφ ζπλαίζζεκα, απνηέιεζκα ηεο αίζζεζεο απφ ηνλ εξγαδφκελν, 

φηη ηνπ πξνζθέξεη φζα απηφο ζεσξεί ζεκαληηθά. Οη Weiss θαη Cropanzano αλαθέξνπλ 

φηη ε ηθαλνπνίεζε εξγαζίαο αληηπξνζσπεχεη ηελ εθηίκεζε ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ εξγαζία 

θαη ην γεληθφηεξν ηεο πιαίζην (Εακπάνγινπ, 2007).   

Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ζχκθσλα κε ηνλ θιαζηθφ νξηζκφ είλαη «..ε ζεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε πξνο ζπγθεθξηκέλν έξγν, πνπ πεγάδεη απφ ηελ εθηίκεζε φηη απηφ 

εθπιεξψλεη ηηο εξγαζηαθέο αμίεο ηνπ αηφκνπ». (Locke,1976)  

 

4.2.2 Παξάγνληεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο  

Οη εξγαδφκελνη, ινηπφλ, κπνξεί λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε θάπνηα θαη 

δπζαξεζηεκέλνη κε θάπνηα άιια ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη έηζη, ε θπξίαξρε 

αληίιεςε είλαη φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζπλδέεηαη κε ην βαζκφ θάιπςεο ησλ 

αλαγθψλ θαη εθπιήξσζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ αηφκνπ θαη κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ζεηηθή 

ζηάζε ηνπ εξγαδφκελνπ αηφκνπ πξνο ην επαγγεικαηηθφ ηνπ έξγν. Απνηειεί, θαηά 

ζπλέπεηα, απφξξνηα ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνθεηκεληθψλ εξγαζηαθψλ πξνζδνθηψλ ή θαη 

ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ ηχπνπ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 

εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ εμεγεί φηη δηαθνξεηηθά άηνκα έρνπλ δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο γηα 

ηελ ίδηα εξγαζία (Υαξαιακπίδνπ, 1996).  

Αλ θαη αξρηθά ππήξρε ε ζεψξεζε φηη νη εξγαδφκελνη είραλ κφλν κηα ζπλνιηθή 

αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο γηα ηελ εξγαζία ηνπο, πιένλ έρεη γίλεη θαηαλνεηφ φηη απηνί 

κπνξνχλ επίζεο λα έρνπλ δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηεο 
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εξγαζίαο ηνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ίδηαο ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο, ηεο ακνηβήο 

ηνπο, ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο θαη άιισλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ (Judge, 2002).  

Έηζη, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε δελ είλαη κηα απιή έλλνηα, αιιά απνηειείηαη 

απφ επηκέξνπο ζηνηρεία θαη, επνκέλσο, κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε εζσγελή (ελδνγελή) θαη 

εμσγελή (Κάληαο, 2008).   

Ζ εζσγελήο ηθαλνπνίεζε, ε νπνία έρεη ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο, 

αλαθέξεηαη ζε εθείλεο ηηο φςεηο ηεο εξγαζίαο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εθηέιεζή ηεο 

θαζεαπηήλ (π.ρ. ειεπζεξία επηινγψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν επηηέιεζεο ηνπ έξγνπ, βαζκφο 

ππεπζπλφηεηαο, πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, ρξήζε δεμηνηήησλ, επνπηεία θ.η.ι.).   

Ζ εμσγελήο ηθαλνπνίεζε, ε νπνία έρεη ζρέζε κε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη ε εξγαζία, αλαθέξεηαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ην σξάξην, ηελ 

αζθάιεηα, ηηο ακνηβέο θ.η.ι.  

Δπνκέλσο, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε δελ αλαγλσξίδεηαη πιένλ σο κηα απιή, 

κνλνδηάζηαηε έλλνηα, αιιά σο έλα πνιχπινθν ζχλνιν ζηάζεσλ απέλαληη ζε 

δηαθνξεηηθέο φςεηο ελφο επαγγέικαηνο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζδνθίεο ελφο 

αηφκνπ γηα ηελ εξγαζία ηνπ θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ.  

Δξεπλεηηθά θαηαγξάθνληαη ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ζε θάζε ζηάζε απέλαληη ζηελ 

εξγαζία, νη νπνίεο φιεο αληαλαθινχλ ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πιεπξέο κηαο εξγαζίαο (Rollinson, Broadfield, Edwards, 1998).  

Έηζη, ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε έρεη ζπλδεζεί κε ηα 

θίλεηξα, ηηο αμίεο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ (Κάληαο Α. , 2008), ελψ έρεη βξεζεί 

φηη επεξεάδεηαη εμ ίζνπ απφ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία θαη ην 

πεξηβάιινλ ηεο, θαζψο θαη κε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ. (Duffy, 

Richard, 2006).  

Ο ζπλδπαζκφο θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ δχν ελ ιφγσ θαηεγνξηψλ κεηαβιεηψλ 

θαζνξίδνπλ ζεκαληηθά ηε δηακφξθσζή ηεο. 

ηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν γηα ηνπο θάησζη παξάγνληεο: 

 γηα ηελ ςπρνινγηθή επεκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ, 

 ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ,  

 ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ, 
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 ηελ παξνρή πνηνηηθήο πεξίζαιςεο (Aiken, Smith,  Lake, 1994), (Norrish, Rundall, 

2001) 

 ηα ζεηηθά γηα ηελ πγεία ησλ αζζελψλ απνηειέζκαηα, (Grol, Mokkink, Smits,Van Eijk, 

Beek, Mesker, 1985), (Gosden, Williams,  Petche, Leese, Sibbald, 2002)  

 ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ πξνζσπηθνχ 

 ηελ επίηεπμε θάπνηνπ ζηφρνπ 

 ηελ εμέιημε ζην ρψξν εξγαζίαο 

 

Με ηελ παξνχζα έξεπλα, ινηπφλ, δηεξεπλψληαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο-εξγαδνκέλσλ ζηα δεκνηηθά 

ηαηξεία, ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη νη ζπζρεηίζεηο ηεο ηθαλνπνίεζεο κε ηα θνηλσληθν-

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

 

5.ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 

ην θεθάιαην απηφ, αξρηθά, επηζεκαίλνληαο θάπνηα ζαθή βήκαηα ηεο 

κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο, ηαπηνρξφλσο παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

δηελεξγήζεθε ε έξεπλα, θαζνξίδνληαο ηελ ηαπηφηεηα ηεο θαζψο θαη ν ηξφπνο 

επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 

5.1 Σξόπνη ζπιινγήο, ηαμηλόκεζεο, παξνπζίαζεο & πεγέο δεδνκέλσλ 

Γηα λα ζρεκαηίζεη θάπνηνο άπνςε επί ελφο γεγνλφηνο ν θπξηφηεξνο -θαη ζπρλά ν 

κνλαδηθφο ηξφπνο- είλαη λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο, λα ηηο ηαμηλνκήζεη ζχκθσλα κε 

νξηζκέλα θξηηήξηα θαη ηέινο, αθνχ εμάγεη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα, λα παξνπζηάζεη ηα 

απνηειέζκαηα. Να ρξεζηκνπνηήζεη, δειαδή, ηα ηαμηλνκεκέλα ζηνηρεία σο απνδεηθηηθφ 

πιηθφ. 

Ζ πξνζπάζεηα ζπιινγήο, σο εθ ηνχηνπ, ησλ απαξαηηήησλ δεδνκέλσλ είλαη 

παιαηφηεξε ηεο ζχζηαζεο ησλ πξψησλ θνηλσληψλ κε αξρηθή κνξθή απηή ηεο θαηαγξαθήο 

φισλ ησλ κνλάδσλ θαη ε νπνία νλνκάδεηαη απνγξαθή. 

Πνιχ αξγφηεξα ε κεζνδνινγία δηαθνξνπνηήζεθε κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

ηεο δεηγκαηνιεςίαο ππνβνεζνχκελε απφ ηε ηαηηζηηθή επηζηήκε, ε νπνία σο αληηθείκελν 
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έρεη ηε ζπιινγή, ηαμηλφκεζε, παξνπζίαζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. (Παπαειίαο, 1998) 

Αο απνζαθελίζνπκε, φκσο, θάπνηεο ζεκαληηθέο έλλνηεο. 

 

 Πιεζπζκφο έξεπλαο 

Με ηνλ φξν «πιεζπζκφο» ελλννχκε έλα ζχλνιν αηφκσλ γηα ηα νπνία 

ελδηαθεξφκαζηε λα βγάινπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε θάπνηεο ηδηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ. Ο πιεζπζκφο πξέπεη λα είλαη θαιά νξηζκέλνο ζε ηξφπν ψζηε 

λα κπνξεί νπνηνζδήπνηε λα απνθαλζεί κνλνζήκαληα αλ θάπνην ζηνηρείν είλαη κέινο ηνπ 

ή φρη. Σα ζηνηρεία ηνπ πιεζπζκνχ αλαθέξνληαη σο ππνθείκελα. (Φηιίαο, 2003) 

Πεξηιακβάλνληαο θαη κε δψληα ππνθείκελα, επίζεο ζεκαίλεη ην ζχλνιν ησλ 

αληηθεηκέλσλ εκςχρσλ  ή αςχρσλ, πνπ έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηα νπνία 

αλαθέξνληαη νη παξαηεξήζεηο. Σα ζηνηρεία ηνπ ζπλφινπ νλνκάδνληαη θαη κνλάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ. (Παπαειίαο, 1998) 

ηελ παξνχζα έξεπλα ν πιεζπζκφο απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ δεκνηψλ ηεο 

ρψξαο νη νπνίνη θάλνπλ ρξήζε ησλ δεκνηηθψλ πνιπταηξείσλ θαη ην πξνζσπηθφ απηψλ. 

 

 Γεηγκαηνιεςία  

Ζ αλάπηπμε ησλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ εκθαλίδεη ε 

απνγξαθή επέηξεςε ηε δεκηνπξγία κηαο άιιεο κεζφδνπ, απηή ηεο δεηγκαηνιεςίαο. Αληί 

λα δηεξεπλεζεί ε κνξθνινγία νιφθιεξνπ ηνπ πιεζπζκνχ είλαη δπλαηφλ, ζπρλά 

επηβάιιεηαη ή θαζίζηαηαη θαη αλαπφθεπθην, λα ζπιιερζνχλ πιεξνθνξίεο απφ έλα ηκήκα 

απηνχ πνπ θαιείηαη δείγκα. 

Μέζσ ηεο δεηγκαηνιεςίαο δηεξεπλψληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο, ζπρλά κηθξνχ, 

κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ (ηνπ δείγκαηνο φπσο απνθαιείηαη). Οη ηερληθέο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε δεηγκαηνιεςία αθνξνχλ θπξίσο ζηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο είλαη : 

 ρακειφ θφζηνο - εμαηξεηηθά κηθξφ ζπγθξηλφκελν κε απηφ ηεο απνγξαθήο 

 κηθξή δηάξθεηα έξεπλαο - πάξα πνιχ κηθξφηεξε ηεο αληίζηνηρεο πνπ ζα απαηηείην 

γηα ηελ απνγξαθή - θαη άξα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα εμαγσγή 

απνηειεζκάησλ. 
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 πρλά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε αθξίβεηα, αθνχ είλαη 

δπλαηφλ ηα πξνβιήκαηα ησλ φπνησλ ζθαικάησλ λα ππεξπεδεζνχλ κε βαζχηεξε 

πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη επηηπρέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ δειηίσλ ζηα 

νπνία απαληνχλ νη εξσηψκελνη. 

 πγθέληξσζε πιηθνχ εθεί πνπ ε απνγξαθή είλαη αδχλαηε. 

 

Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο ζρεηίδνληαη κε: 

 ηα εκπφδηα επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ δείγκαηνο, έηζη ψζηε απηφ λα είλαη φλησο 

αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ. 

 ηε δπζθνιία πνπ απαηηεί ε εθαξκνγή ηεο δεηγκαηνιεςίαο (εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, 

επηινγή κεζφδνπ θ.ιπ.). 

 

 θάικαηα 

Γεληθφηεξα, ε εθαξκνγή ηεο δεηγκαηνιεςίαο παξνπζηάδεη έλα ζαθέο , ζνβαξφ θαη 

δνκηθφ κεηνλέθηεκα. Δπεηδή αληρλεχνληαη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ κηθξφ ηκήκα ηνπ 

πιεζπζκνχ δεκηνπξγνχληαη αλαπφθεπθηα ζθάικαηα. Όζν ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 

κεγελζχλεηαη ηφζν ζπξξηθλψλνληαη ηα ζθάικαηα.  

πλήζσο, ην ζθάικα είλαη ε απφθιηζε ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο, ε νπνία 

πξνέξρεηαη απφ ην δείγκα απφ ηελ αληίζηνηρε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απνγξαθή. Σηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη είηε ηπραία ζθάικαηα, ηα νπνία πξνέξρνληαη  απφ απξνζεμία 

θαη ελ γέλεη απφ αλεπάξθεηεο ηνπ ηξφπνπ ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ή ζπζηεκαηηθά 

ζθάικαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ αδπλακίεο ηεο ηερληθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ην κέγεζνο 

ηνπ δείγκαηνο θ.ιπ.. 

 Σν δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην 

Γηα λα πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή ην δείγκα ζα πξέπεη λα νξηζζεί επαθξηβψο ην 

δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην, δειαδή νη κνλάδεο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ν πιεζπζκφο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ επηζπκνχκε λα δηεξεπλήζνπκε. Δπεηδή ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ κνλάδσλ ή θαη νη ίδηεο νη κνλάδεο πνπ απνηεινχλ ην δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην 

ζπλήζσο κεηαβάιινληαη πνιχ γξήγνξα, ελππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο ρξεζηκνπνίεζεο 

αθαηάιιεινπ δεηγκαηνιεπηηθνχ πιαηζίνπ θαη άξα απμεκέλε ε πηζαλφηεηα ηνπ 

δεηγκαηνιεπηηθνχ ζθάικαηνο. 
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 Μέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο-πιινγή δεδνκέλσλ 

Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ δείγκαηνο απφ ηνλ πιεζπζκφ απνηειεί θαη ην 

δπζθνιφηεξν εγρείξεκα αιιά θαη ηελ νπζία ηεο δεηγκαηνιεςίαο. Έλα δείγκα νλνκάδεηαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ εάλ απνηειεί κηα νηνλεί κηθξνγξαθία ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ κε 

αληηπξνζσπεπηηθφ ή κεξνιεπηηθφ εθφζνλ θαηαγξάθεη ηκήκα θαη φρη φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο δηελεξγνχληαη κε 

αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα, ηα νπνία είλαη ηπραία.  Γειαδή, δείγκαηα ηα νπνία 

επηιέγνληαη θαηά ηπραίν ηξφπν θαη  δελ παξεκβαίλεη θαλέλαο παξάγνληαο-αλζξψπηλνο ή 

κε- έηζη ψζηε λα νξίζεη ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο απφ ηνλ πιεζπζκφ. Γίλεηαη θαηαλνεηφ, 

ινηπφλ, φηη φιεο νη κνλάδεο ηνπ πιεζπζκνχ έρνπλ ηηο ίδηεο πηζαλφηεηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζην δείγκα. (Παπαειίαο, 1998) 

Ζ ζηαηηζηηθή κειεηά δείγκαηα, δειαδή θνκκάηηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη απφ απηά 

εμάγεη ηα φπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζχλνιφ ηνπ. Γηα λα είλαη έλα δείγκα 

αληηπξνζσπεπηηθφ ελφο πιεζπζκνχ ζα πξέπεη , πξσηίζησο , ν πιεζπζκφο λα έρεη νξηζζεί 

κε ζαθήλεηα. ε θάζε έξεπλα ν εξεπλεηήο θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ δείγκαηνο. 

ηελ παξνχζα έξεπλα θξηηήξην απνηέιεζε ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα 

δεκνηηθά πνιπηαηξεία απφ  ηα κέιε ηνπ δείγκαηνο ζην έλα ζθέινο θαη ζην άιιν ζθέινο  

ε εξγαζηαθή ηνπο απαζρφιεζε εθεί. 

ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ κηαο έξεπλαο, απνθαζίδεηαη ε πην πξφζθνξε κέζνδνο 

απφ απηέο πνπ ππάξρνπλ ζην νπινζηάζην ηεο θνηλσληθήο επηζηήκεο γηα ην δεδνκέλν 

πξφβιεκα. Γελ κπνξείο λα κάζεηο γηα ην επάγγεικα, ηε κφξθσζε θαη ην εηζφδεκα ελφο 

αηφκνπ αλ δελ ξσηήζεηο θαηά πξνηίκεζε ην ίδην ην άηνκν. Απφ ηελ άιιε κεξηά δελ 

κπνξείο -ξσηψληαο- λα δηαπηζηψζεηο, γηα παξάδεηγκα, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

αζζελψλ θαη ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα ηα κάζεη απηά 

θάπνηνο είλαη ε παξαηήξεζε. 

Έηζη, ρνλδξηθά, ζα ιέγακε φηη ππάξρνπλ ηξεηο κέζνδνη ζπιινγήο επηζηεκνληθψλ 

δεδνκέλσλ ζηηο έξεπλεο: 

i. ν εξεπλεηήο κπνξεί λα ζέζεη ζηνπο ππνςήθηνπο εξσηήκαηα 

ii. κπνξεί λα παξαηεξήζεη ηελ ζπκπεξηθνξά αηφκσλ, νκάδσλ ή νξγαληζκψλ θαη λα 

εμάγεη ζπκπεξάζκαηα απφ απηή ηε ζπκπεξηθνξά θαη  

iii. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ήδε ππάξρνληα γξαπηά θείκελα ή ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

ζπιιεγεί γηα ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ εθείλνπο ηνπ εξεπλεηή. (Φηιίαο, 2003). 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

63 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ππάξρνπλ ηέζζεξεηο ηξφπνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ  

1. ε παξαηήξεζε 

2. ε κέζνδνο ηνπ βηνγξαθηθνχ ηζηνξηθνχ 

3. ε ζπλέληεπμε θαη  

4. ε κέζνδνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Ζ ηέηαξηε κέζνδνο είλαη θαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα.  

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη ην βαζηθφ κέζν επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνλ 

ζπλεληεπθηή θαη ζηνλ εξσηψκελν. Απνηειείηαη απφ κία ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ απαηηνχλ 

θάπνηα πιεξνθνξία απφ ηνλ εξσηψκελν. (Kish, 1995). 

Σν γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην ελδείθλπηαη γηα ηνκείο πεξηνξηζκέλνπο, γηα γεγνλφηα 

ή απαληήζεηο πνπ δελ ζέηνπλ δηθνξνχκελα ή πεξίπινθα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ή 

γλσκψλ. Όηαλ ην πξφβιεκα είλαη μεθάζαξν θαη πιαηζηψλεηαη απφ εξσηήζεηο θαιά 

δηαηππσκέλεο, ε κέζνδνο ηνπ (γξαπηνχ) εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ε θαηαιιειφηεξε. Σν 

εξσηεκαηνιφγην πξέπεη λα απεηθνλίδεη κε ηδηαίηεξεο εξσηήζεηο ην αληηθείκελν ηεο 

έξεπλαο θαη λα πξνθαιεί απαληήζεηο ζε ζρέζε κε απηήλ. Όζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ζε αληίζεζε κε ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ εληνπίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

ζην ππνθείκελν ηεο έξεπλαο (εξσηψκελν), ην πεξηερφκελν ελφο εξσηεκαηνινγίνπ 

θαζνξίδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο παξά απφ ηηο αλάγθεο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ. 

 

5.2 Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

5.2.1 Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε είλαη ζπλήζσο ην πξψην βήκα ζε κία έξεπλα. Γηα 

ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζεκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηελεξγήζεθε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ε νπνία πεξηειάκβαλε βηβιία, δεκνζηεπκέλα papers θαη 

ηζηνζειίδεο.  

5.2.2 Καηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ 

Σν δπζθνιφηεξν έξγν ζηε θαηαζθεπή ελφο εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ε δηαηχπσζε 

ησλ εξσηήζεσλ. Απηφ νθείιεη λα πεξηέρεη ζαθείο θαη θαηαλνεηέο εξσηήζεηο, αιιά φρη 

πξνζβιεηηθέο γηα ηε λνεκνζχλε ηνπ αζζελνχο. Δίλαη ζπλεζηζκέλν, νη εξσηήζεηο λα 
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επαλαδηαηππψλνληαη κέρξη λα πάξνπλ κηα ηθαλνπνηεηηθή κνξθή γηα ηνλ εξεπλεηή. 

Γηακνξθψζεθαλ ζπλεπψο κε ηξφπν ηέηνηνλ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ εθείλεο πνπ έρνπλ 

δηπιφ ζέκα, δειαδή πνπ, νπζηαζηηθά, ζέηνπλ ηαπηφρξνλα δχν εξσηήκαηα. Δπίζεο, φζεο 

πεξηέρνπλ αζαθείο, άγλσζηεο (ζε άηνκα ρακειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ) θαη 

πξνζβιεηηθέο ιέμεηο, επεηδή κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε παξαλνήζεηο θαη ιαλζαζκέλεο 

απαληήζεηο. Σέινο, εμαηξέζεθαλ εξσηήζεηο πνπ δεηνχλ απφ ηνπο αζζελείο λα θάλνπλ 

θξίζεηο γηα ζέκαηα πνπ δελ γλσξίδνπλ ή πξνθαινχλ ελζηάζεηο θαη κεξνιεπηηθέο 

απαληήζεηο.  

Πξψηε θάζε θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηέιεζε ν ζαθήο 

νξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ  θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ είδνπο ησλ εξσηήζεσλ πνπ 

ηέζεθαλ. Σν είδνο απηψλ ήηαλ νη «πξαγκαηηθέο» εξσηήζεηο. ηε δεχηεξε θάζε 

ζπληάρζεθαλ νη εξσηήζεηο (επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ιέμεσλ, νξζφηεηα δηαηχπσζεο 

θιπ). Σέινο ζηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία θάζε επηιέρζεθε ην κέγεζνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

ν αξηζκφο, ε ζεηξά θαη ε ζέζε ησλ εξσηήζεσλ. 

Σα βαζηθά απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκάησλ αμηνινγήζεθαλ κε άμνλα ηνλ 

αληίζηνηρν πνζνζηηαίν (%) βαζκφ ηθαλνπνίεζεο, ζε πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert («Πνιχ 

θαιή», «Καιή», «Μέηξηα», «Καθή», «Πνιχ θαθή»). 

ηηο θιίκαθεο ηχπνπ Likert, ν εξεπλεηήο ζέηεη έλαλ αξηζκφ δειψζεσλ ζηε ζέζε 

ησλ εξσηήζεσλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαθφξσλ ππεξεζηψλ. Απηέο νη δειψζεηο κπνξεί 

λα είλαη είηε ζεηηθέο, είηε αξλεηηθέο. Κάζε πξφηαζε δηαβαζκίδεηαη ζε θιίκαθεο απφ ηελ 

απφιπηε ζπκθσλία έσο ηελ απφιπηε δηαθσλία. Ζ θιίκαθα κε πέληε δηαβαζκίζεηο 

πξνηηκήζεθε επεηδή έρεη ζεσξεζεί επαξθήο απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Σα 

πιενλεθηήκαηα ησλ θιηκάθσλ ηχπνπ Likert είλαη φηη εμνηθνλνκνχλ ρψξν, είλαη 

νκνηφκνξθεο θαη ζπκπιεξψλνληαη γξήγνξα επεηδή είλαη εχθνιεο ζηελ απνκλεκφλεπζε, 

νπφηε ν εξσηψκελνο πξέπεη κφλν λα ζπγθεληξσζεί ζηηο πξνηάζεηο πνπ αθνχεη ή δηαβάδεη.  

Δπίζεο, νη ζεηηθά δηαηππσκέλεο δειψζεηο ελαιιάζζνληαη κε ηηο αξλεηηθά 

εθθξαζκέλεο θαη έηζη απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο ζεηηθήο κεξνιεςίαο. Σέινο, νη θιίκαθεο 

απηέο ζπλήζσο ζεσξνχληαη σο «θιίκαθεο δηαζηήκαηνο» θαη ζπλεπψο κπνξνχλ λα ιάβνπλ 

αξηζκεηηθέο ηηκέο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

απνηειείηαη απφ δχν ελφηεηεο: 

1.Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 
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2α) Αμηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ  ζηα 

Γεκνηηθά Ηαηξεία  απφ ηνπο αζζελείο 

2β) Αμηνιφγεζε ησλ δνκψλ, ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο εληφο ησλ 

Γεκνηηθψλ Ηαηξείσλ απφ ην ίδην ην πξνζσπηθφ. 

Σν εξσηεκαηνιφγην κεηξά, θπξίσο εκπεηξηθά ηελ εληχπσζε ηνπ πνιίηε-αζζελνχο 

απφ ηε ρξήζε ππεξεζηψλ ησλ Γ.Η. Δπίζεο, ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο γηα ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ (θχιν, ειηθία, εθπαίδεπζε) κε βάζε ηα νπνία 

εμάγνληαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. 

 Ζ δηαλνκή θαη ζπιινγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (ην νπνίν ήηαλ αλψλπκν θαη 

εκπηζηεπηηθφ) πξαγκαηνπνηήζεθε ην κήλα επηέκβξην ηνπ 2011 ζε ηπραίν δείγκα 

αζζελψλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηα Γ.Η. θαηά ην δηάζηεκα απηφ θαη ζέιεζαλ λα ην 

ζπκπιεξψζνπλ, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ιφγσ πξνβιεκάησλ πγείαο ην 

εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε απφ ηνλ ζπλνδφ- ζπγγελή ηνπ αζζελή ή ηνλ εξεπλεηή 

θαζ’ ππφδεημε ηνπ αζζελή, ν νπνίνο απαληνχζε πξνθνξηθά ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ 

ππνβάιινληαλ. 

ηα παξαξηήκαηα Γ θαη Γ πεξηέρνληαη ηα εξσηεκαηνιφγηα.  

5.2.3 Πηινηηθφ test 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ησλ γλσζηηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ 

νη εξσηψκελνη πεξηέγξαθαλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, θαζψο απαληνχζαλ ζηηο εξσηήζεηο. Απηφ 

γηλφηαλ ψζηε λα δηαπηζησζνχλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηνί αληηιακβάλνληαλ θαη 

εξκήλεπαλ θάζε ζηνηρείν θαη νη πηζαλέο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχζαλ σο πξνο ην λφεκα, 

ην ιεμηιφγην θαη ηε δηαηχπσζή ηνπ.  

Γειαδή, αξρηθά, δηελεξγήζεθε πηινηηθφ test, απνηεινχκελν απφ 20 

εξσηεκαηνιφγηα (ηα νπνία δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην ηειηθφ καο δείγκα), ηελ 1ε Ηνπλίνπ 

2011 ζην ρψξν έμσ απφ ην Γ’ Γεκνηηθφ Ηαηξείν Αζήλαο ζηηο νδνχο Θεζζαινλίθεο 48 & 

Ζξαθιεηδψλ ζηα Πεηξάισλα. Έπεηηα, αθνχ εληνπίζζεθαλ ηα ζεκαληηθφηεξα 

πξνβιήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηελεξγήζεθαλ νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο. 

ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ιφγσ ηεο απξνζπκίαο ησλ εξσησκέλσλ 

λα απαληήζνπλ γηα ην επίπεδν εηζνδήκαηνο ηνπο , ζε ζρεηηθή εξψηεζε , απνθαζίζηεθε ε 

παξάιεηςε κηαο ηέηνηαο παξακέηξνπ απφ ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ νξζφηεξε θαη πην 

εηιηθξηλή απεηθφληζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσησκέλσλ. 
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Ακέζσο κεηά ηελ θαηαζθεπή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αθνινχζεζε ε δηαδηθαζία 

ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. 

5.2.4 Έξεπλα  

Ζ ηειηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 6 θαη 7 επηεκβξίνπ 2011 ζηα Γεκνηηθά 

Πνιπταηξεία Υνιαξγνχ θαη Αγίνπ Γεκεηξίνπ Αηηηθήο αληίζηνηρα (κε ζηφρν ηε κέγηζηε 

ηπραηνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο), φπνπ ζπιιέρζεθαλ επηηπρψο ζπκπιεξσκέλα 200 

εξσηεκαηνιφγηα αζζελψλ θαη 24 εξσηεκαηνιφγηα απφ ην πξνζσπηθφ ησλ ηαηξείσλ. 

5.2.5 ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

ηηο κέξεο καο, ε αλάγθε ηεο θαηαγξαθήο νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία νξγαλσκέλσλ 

ζηαηηζηηθψλ ππεξεζηψλ, ππεχζπλσλ γηα ηηο κεηξήζεηο ηνπ θξάηνπο, θαζψο επίζεο θαη 

αξρείσλ γηα ηελ απνζήθεπζε φισλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, νξγαλσκέλσλ κε κνξθή 

ζπγθξίζηκε. Οη κέζνδνη ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο απνηεινχλ ην επηζηεκνληθφ 

εξγαιείν γηα ηελ ζπγθέληξσζε, ηαμηλφκεζε θαη παξνπζίαζε ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ 

ζε εχιεπηε κνξθή, ελψ ηα εξγαιεία ηεο ζηαηηζηηθήο ζπκπεξαζκαηνινγίαο θαζηζηνχλ 

δπλαηή ηελ πξνζέγγηζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ κειέηε 

ελφο ππνζπλφινπ ηνπο. Σν ινγηζκηθφ «ηαηηζηηθή Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ» καο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εηζάγνπκε δεδνκέλα θαη λα ηα επεμεξγαδφκαζηε, κε ζθνπφ λα 

δηαηππψζνπκε ηα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηά καο.  

Σν ζηαηηζηηθά παθέηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ην 

SPSS Data Document 13.00 θαη ην Microsoft Office Excel 2007 θαζψο απνηεινχλ δχν 

απφ ηα πην εμειηγκέλα ππνινγηζηηθά πξνγξάκκαηα ζηαηηζηηθήο πνπ πξνζπαζεί λα 

θαιχςεη ην ζχλνιν ησλ γλσζηφηεξσλ ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ, δίλνληαο δπλαηφηεηα 

γξαθηθήο επεμεξγαζίαο θαη αλαδξαζηηθήο ιεηηνπξγίαο κε πνιχ κεγάιε ηαρχηεηα 

(Φαξξνχ,  Εαθεηξφπνπινο, 2001).  

 

5.2.6 Πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

 

Ζ έξεπλά καο έρεη ηνπο παξαθάησ πεξηνξηζκνχο:  

 Όπσο θαη ε πιεηνςεθία ησλ δεκνζηεπκέλσλ εξγαζηψλ, ε πνζνηηθή καο 

αλάιπζε βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ε θιίκαθα Likert επηηξέπεη ηε ρξήζε 

κεζφδσλ ζηαηηζηηθήο πνπ αθνξνχλ ζε κεηαβιεηέο δηαζηήκαηνο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη απνζηάζεηο (δηαθνξέο ζηελ έληαζε ησλ πεπνηζήζεσλ), φπσο 
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ηηο αληηιακβάλνληαη νη αζζελείο, κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ απαληήζεσλ (π.ρ. 

κεηαμχ ηεο απάληεζεο «Πνιχ θαθή» θαη «Καθή» θαη ηεο «Πνιχ θαιή» θαη 

«Καιή») είλαη ίζεο.  

 Γεχηεξνλ, ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο αζζελψλ πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα δελ ήηαλ δπλαηφλ λα δηεξεπλεζεί, επεηδή 

δελ ήηαλ δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα θνηλσληθννηθνλνκηθά θαη δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ηνπ ζηαηηζηηθνχ πιεζπζκνχ ή ησλ κε ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, 

ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο. Παξακέλεη ινηπφλ ην ελδερφκελν 

κεξνιεςίαο .  

 Σέινο, ην δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ κεζαίνπ κεγέζνπο. Μνινλφηη δελ 

ππάξρεη νκνθσλία ζηε βηβιηνγξαθία φζνλ αθνξά ζηνλ ειάρηζην αξηζκφ 

πεξηπηψζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή παξαγνληηθήο αλάιπζεο, 

150–300 πεξηπηψζεηο ή κηα αλαινγία αηφκσλ δείγκαηνο πξνο κεηαβιεηέο-

ζηνηρεία ίζε κε 5 ζεσξείηαη απφ πνιινχο απαξαίηεηε. Σν δείγκα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ 200 εξσηεκαηνιφγηα. ε γεληθέο γξακκέο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά, αιιά ζα 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη άιιεο κειέηεο (π.ρ. έξεπλεο κε δείγκαηα 

αζζελψλ άιισλ ειιεληθψλ Γεκνηηθψλ Πνιπταηξείσλ, κειέηεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο κεζφδνπο ηεο επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο) γηα 

ηελ πιήξε εγθπξνπνίεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

ηηο αθφινπζεο ζειίδεο παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο. 
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Γ’ ΜΔΡΟ 

6.ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΑΘΔΝΧΝ  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1 

 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2 

 

 

H έξεπλά καο δηεμήρζε, φπσο αλαθέξζεθε μαλά, ζε 2 Γ.Η. . Δθείλν ηνπ Υνιαξγνχ, 

ην νπνίν αλήθεη ζην δήκν Υνιαξγνχ-Παπάγνπ θαη εθείλν ην Αγίνπ Γεκεηξίνπ ην νπνίν 

αλήθεη ζηνλ νκψλπκν δήκν. 

Σν ζπλνιηθφ δείγκα απνηειείηαη απφ 200 απαληεκέλα εξσηεκαηνιφγηα απφ 

αζζελείο-ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ Γ.Η.. Απφ 100 ζε θάζε Γ.Η. δει. απφ 50%. 

(Γηάγξακκα 1) 

Σν δείγκα απνηειείηαη θαηά 56%  απφ άλδξεο θαη 44% απφ γπλαίθεο (Γηάγξακκα 

2) θαη φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ Γηάγξακκα 3, ην 47% ηνπνζεηείηαη ζην ειηθηαθφ 

γθξνππ ησλ 66 εηψλ θαη άλσ, ην 31,5% βξίζθεηαη ζηηο ειηθίεο αλάκεζα ζηα 46 θαη ηα 65 

έηε, ην 20% είλαη απφ 18 σο 45 εηψλ θαη κφιηο  ην 1,5% έσο 18 εηψλ. Λνγηθφ, αλ 

50%50%

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΗΑΣΡΔΗΟ 

ΥΟΛΑΡΓΟΤ-ΠΑΠΑΓΟΤ

ΑΓ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ

ΑΝΓΡΑ 

56%

ΓΤΝΑΗΚΑ

44%

ΦΤΛΟ
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ζπλππνινγίζνπκε φηη, ζπλήζσο ζα ρξεηαζηνχλ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο κεγαιχηεξεο 

ειηθηαθέο νκάδεο θαη άξα έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα βξεζνχλ ζε ρψξν φπσο ηα Γ.Η.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4 

 

 

 

ρεηηθά κε ηε ιήςε εθπαίδεπζεο απηψλ, θαίλεηαη φηη θαηαλέκνληαη ηζνκεξψο , 

θαζψο, φπσο απεηθνλίδεηαη ζην Γηάγξακκα 4, ην 34,5% έρεη 

παξαθνινπζήζεη/νινθιεξψζεη ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην 31,5% έρεη 

παξαθνινπζήζεη/νινθιεξψζεη Γπκλάζην ή/θαη Λχθεην θαη ην 34% εκθαλίδνληαη σο 

απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ/ΣΔΗ. 

 

 

  

1,50
20,00

31,50

47,50

ΔΧ 18 

ΔΣΧΝ

18-45 ΔΣΧΝ 46-65 ΔΣΧΝ 66 & ΑΝΧ

ΖΛΗΚΗΑ %

ΓΗΜΟΣΙΚΟ

34,50%

ΓΤΜΝΑΙΟ-

ΛΤΚΔΙΟ

31,50%

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙ

Ο/ΣΔΙ

34,00%

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 5 

 

 

 

Όζνλ αθνξά ζην ηακείν αζθάιηζεο,(Γηάγξακκα 5) ην 39% ησλ εξσηεζέλησλ 

εληάζζνληαη ζην ΗΚΑ θαη πξνθαλψο εμππεξεηνχληαη ζηα Γ.Η. ζεσξψληαο πσο ιακβάλνπλ 

ηαρχηεξε θξνληίδα πγείαο απφ εθείλε ηελ νπνία θαηά θνηλή νκνινγία πξνζθέξεηαη ζηα 

πνιπηαηξεία ηνπ ΗΚΑ , κε ηξαλφ παξάδεηγκα ην θιείζηκν ξαληεβνχ γηα εμέηαζε έσο θαη 2 

κήλεο κεηά απφ ηελ πξσηνβνπιία ηνπ αζζελνχο-ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο. 

ε ΟΠΑΓ θαη ΟΑΔΔ αληηζηνηρεί απφ 14% ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ δείγκαηφο καο  

θαη ζε  πνζνζηφ -κφιηο- 4% αληηζηνηρνχλ νη αλαζθάιηζηνη. Πνζνζηφ πάξα πνιχ ρακειφ , 

αλ αλαινγηζηνχκε φηη ζηα Γ.Η. εμππεξεηνχληαη νη εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ, θαηά 

θχξην ιφγν. 

Άμην αλαθνξάο είλαη ην 29% πνπ δειψλεη αζθαιηζκέλν ζε άιιν ηακείν θαζψο 

απηφ φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δηάδξαζε κε ηνπο εξσηψκελνπο, είηε δηακνηξάδεηαη ζηα 

άιια κηθξφηεξα ηακεία είηε -θπξίσο- ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΟΓΑ νη νπνίνη δελ έρνπλ -

ηδηαίηεξα ζηελ Αζήλα- ηαηξεία λα ηνπο εμππεξεηήζνπλ ζε επξεία θιίκαθα. 

 

39,00

14,00 14,00
29,00

4,00

ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ%
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6

 

 

 

ε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην πψο έκαζαλ ηελ χπαξμε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γ.Η. 

ζηελ πεξηνρή ηνπο, ζρεδφλ νη κηζνί, ην 41,5%  γηα ηελ αθξίβεηα, έιαβαλ γλψζε έπεηηα 

απφ πξνζπάζεηεο ηεο δεκνηηθήο αξρήο, θάηη πνπ καο δείρλεη μεθάζαξα γηα ηα Γ.Η. ηεο 

έξεπλαο καο φηη ππήξμε νξγαλσκέλε θαη ζνβαξή πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο ησλ δεκνηψλ. 

πλερίδνληαο, ην 28% έκαζε απφ θάπνην γλσζηφ, ζπγγελή ή θίιν (Γηάγξακκα 6) 

ηελ χπαξμε ησλ ηαηξείσλ, ην 11,5% απφ ην γηαηξφ ηνπ ν νπνίνο είηε ήμεξε φηη 

ιεηηνπξγνχλ ηα ηαηξεία ησλ δήκσλ είηε πξνζέθεξε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε απηά νπφηε, ζηελ 

νπζία, κεηέθεξε εθεί ηνπο αζζελείο ηνπ. 

Μφιηο ην 3% έθαλε έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ θαη 

ην 16% ηπραία. Σν ηειεπηαίν, ίζσο θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο 

ελεκέξσζεο ησλ δεκνηψλ γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ρσξίο, σζηφζν, λα αλαηξεί ηηο 

πξνεγνχκελεο. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 7 

 

 

ρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζην ρψξν ησλ ηαηξείσλ -Γηάγξακκα 7- νη κηζνί, 

δειαδή ην 51,5% απάληεζε φηη δελ αληηκεηψπηζε θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ην 11% 

δπζθνιεχηεθε ιφγσ ηεο απφζηαζεο απφ ην ζπίηη ηνπ, ην 8% ιφγσ ησλ ζπγθνηλσληψλ θαη 

ην 29% ζην παξθάξηζκα.  

ΣΤΥΑΙΑ

ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΑ

ΜΟΤ ΣΟ ΠΡΟΣΔΙΝΔ ΚΑΠΟΙΟ

ΑΠΌ ΣΟ ΓΙΑΣΡΟ ΜΟΤ 

ΑΠΌ ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ

16,00
3,00

28,00

11,50

41,50

ΓΝΧΖ ΤΠΑΡΞΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ%

ΤΓΚΟΙΝΧ

ΝΙΔ

8,04%

ΠΑΡΚΑΡΙ

ΜΑ

29,15%

ΑΠΟΣΑΗ

11,06%

ΚΑΝΔΝΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

51,76%

ΓΤΚΟΛΗΔ ΠΡΟΒΑΖ
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Σα πνζνζηά γίλνληαη θαηαλνεηά, δηφηη θαη νη δχν δήκνη έρνπλ ζηάζεηο Μεηξφ ζην 

θέληξν ηνπο θαη εηδηθά ζην Υνιαξγφ ε απφζηαζε ηνπ Γ.Η. είλαη πνιχ θνληηλή.  

Σψξα, ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα ζην παξθάξηζκα, ιφγσ ηεο ππθλήο δφκεζεο ηεο 

πεξηνρήο θαη ηεο γεηηλίαζεο κε κεγάινπο νδηθνχο άμνλεο ηεο Αηηηθήο (ιεσθφξνο 

Βνπιηαγκέλεο θαη ιεσθφξνο Αγίνπ Γεκεηξίνπ ζην Γ.Η. Αγίνπ Γεκεηξίνπ – ιεσθφξνο 

Μεζνγείσλ θαη ιεσθφξνο Καηεράθε ζην Γ.Η. Υνιαξγνχ) γίλεηαη αληηιεπηή ε δπζθνιία 

απηή. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηα ξαληεβνχ (Γηάγξακκα 8) παξαηεξνχκε φηη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ηεο ηάμεο ηνπ 79% έθιεηζε ξαληεβνχ ζε δηάζηεκα ην πνιχ 5 εκεξψλ απφ ηελ 

εκέξα επηθνηλσλίαο κε ην Γ.Η. θαη ην 18,5% ζε δηάζηεκα 5-10 εκεξψλ. Γειαδή, γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο, κφλν ην 2,5% εμππεξεηήζεθε ζε δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 10 

εκεξψλ. 

Γηαθξίλνπκε, δειαδή ηαρχηεηα ζηελ εμππεξέηεζε θαη άκεζε αληαπφθξηζε γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο παξά ηηο φπνηεο νξγαλσηηθέο-γξακκαηεηαθέο δπζθνιίεο 

αληηκεησπίδνπλ ηα Γ.Η.  

ην ζεκείν απηφ, θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί γηα ηελ νξζφηεξε 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, φηη ζην Γ.Η. Αγίνπ Γεκεηξίνπ ην ζχζηεκα δε ιεηηνπξγεί 

ακηγψο θαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ κε ξαληεβνχ. ηελ νπζία, ν 

ελδηαθεξφκελνο ελεκεξψλεηαη ηειεθσληθά γηα ηηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο θαηά ηηο νπνίεο 

ν/ε γηαηξφο ζα εμεηάδνπλ θαη θαηφπηλ πξνζέξρνληαη ζε απηφ. 

Αθφκα θη έηζη φκσο, ε αληαπφθξηζε είλαη άκεζε θαη ιφγσ ηεο ζπρλήο παξνπζίαο 

ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ εθεί δελ ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο.  

 

ΔΝΣΟ 5 ΗΜΔΡΧΝ

5-10 ΜΔΡΔ

ΜΔΣΑ ΑΠΌ 10 ΜΔΡΔ

79,00

18,50

2,50

ΟΡΗΜΟ ΡΑΝΣΔΒΟΤ%
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 9 

 

 

Με δεδνκέλα φζα αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο γηα ηα ξαληεβνχ, ην 49% ησλ 

αζζελψλ εμεηάζηεθαλ αθξηβψο ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ψξα φπσο καο δείρλεη ην 

Γηάγξακκα 9, ην 36,5% έσο θαη 30 ιεπηά αξγφηεξα θαη ην 14,5% ζε πεξηζζφηεξν απφ 30 

ιεπηά.. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο ην ηειεπηαίν πνζνζηφ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε 

απαληήζεηο ησλ εμεηαζζέλησλ ζην Γ.Η. ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ζην θιείζηκν ησλ ξαληεβνχ 

φπσο έρεη πξναλαθεξζεί.  

Παξ’ φια απηά, θαη κε βάζε ην πιήζνο ηνπ θφζκνπ πνπ αληηθξίζακε ηελ εκέξα 

ηεο έξεπλαο, ην πνζνζηφ απηφ αμηνινγείηαη σο πνιχ θαιφ ή -ζηε ρεηξφηεξε- 

ηθαλνπνηεηηθφ.   

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 10 

 

 

Πξνρσξψληαο ζην θνκκάηη ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ αζζελψλ γηα δηάθνξνπο ηνκείο 

ησλ Γ.Η. , παξαηεξνχκε αλαθνξηθά κε ηελ θαζαξηφηεηα, φηη ην 66% ηε ραξαθηεξίδεη 

«Πνιχ θαιή» , ην 31,5% σο «Καιή» , ην 1% σο «Μέηξηα» ή «Πνιχ θαθή» θαη κφιηο ην 

0,5% σο «Πνιχ θαθή». (Γηάγξακκα 10) 

49%

36%

15%

ΔΞΔΣΑΖ ΡΑΝΣΔΒΟΤ

ΑΚΡΗΒΧ ΣΖΝ ΧΡΑ Χ ΚΑΗ 30' ΑΡΓΟΣΔΡΑ

ΠΑΝΧ ΑΠΌ 30'

Πνιύ 

θαθή
Καθή Μέηξηα Καιή

Πνιύ 

θαιή

1,00 0,50 1,00 31,50
66,00

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ %
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Οη πην θάησ πίλαθεο, καο δίλνπλ κηα πην ζαθή εηθφλα ηεο ζχλζεζεο ησλ 

απαληήζεσλ. 

ΠΗΝΑΚΑ 4 

 
 

Αμηνπξφζεθην, ζρεηηθά κε ηελ ειηθία(Πίλαθαο 4)είλαη ην γεγνλφο πσο 

απμαλνκέλεο ηεο ειηθίαο, ε θαζαξηφηεηα αμηνινγείηαη σο φιν θαη θαιχηεξε, πηζαλφηαηα 

ιφγσ παξαζηάζεσλ απφ έλα απαξραησκέλν ζχζηεκα πγείαο, είηε απφ έιιεηςε 

απαηηήζεσλ είηε αθφκα θαη απφ νξζφηεξε θξίζε. Δμαξηάηαη πάληνηε απφ ην πξίζκα πνπ 

ζέιεη λα θνηηά θάπνηνο ηα πξάγκαηα. Σαπηνρξφλσο φκσο νη ειηθίεο σο 45 εηψλ δελ έρνπλ 

αμηνινγήζεη ηελ θαζαξηφηεηα σο ρεηξφηεξε απφ «Καιή» θαη ε κφλε θαηεγνξία ε νπνία 

καο έρεη δψζεη απαληήζεηο -έζησ πνιχ ιίγεο- είλαη εθείλε ηνπ ειηθηαθνχ γθξνππ άλσ ησλ 

66 εηψλ. 

Πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη αηζζάλνληαη εθείλνη ηνπ ΗΚΑ αμηνινγψληαο κε 

74,36% σο «Πνιχ θαιή» ηελ θαζαξηφηεηα θαη κε 21,79% σο «Καιή». Αθνινπζνχλ 

εθείλνη νη νπνίνη αλήθνπλ ζε δηάθνξα κηθξά ηακεία (θαη θπξίσο ζηνλ ΟΓΑ απφ φηη 

πξνέθππηε απφ ηελ επαθή κε ηνπο εξσηψκελνπο), ελψ νη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΟΑΔΔ 

εκθαλίδνληαη σο εθείλνη νη νπνίνη έρνπλ αμηνινγήζεη κφλν ζε πνζνζηφ 42,86% σο «Πνιχ 

θαιή» θαη κε 57,14 σο «Καιή». 

  

  ΤΝΟΛΟ

Πνιύ θαθή Καθή Μέηξηα Καιή Πνιύ θαιή

Ηιηθία Έσο 18 εηώλ 0,00 0,00 0,00 66,67 33,33 100,00

18-45 0,00 0,00 0,00 42,50 57,50 100,00

46-65 1,59 0,00 0,00 42,86 55,56 100,00

66 θαη άλσ 1,06 1,06 2,13 18,09 77,66 100,00

ΤΝΟΛΟ 1,00 0,50 1,00 31,50 66,00 100,00

Αμηνιόγεζε θαζαξηόηεηαο αλά ειηθία (%)
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Γεγνλφο παξακέλεη πσο -κε εμαίξεζε εθείλνπο- ηνπ ΟΑΔΔ πεξίπνπ 7 ζηνπο 10 

αμηνινγνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ηελ θαηάζηαζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζηα 

ζπγθεθξηκέλα Γ.Η. φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 5 

 
 

Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, 

φπσο απεηθνλίδεηαη πην θάησ, ζηνλ Πίλαθα 6, νη 8 ζηνπο 10 νη νπνίνη έρνπλ ιάβεη κέξνο 

ζε ηάμεηο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζεσξνχλ «Πνιχ θαιή» ηελ θαζαξηφηεηα ελψ 

εθείλνπ ηνπ Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ εκθαλίδνληαη κνηξαζκέλνη ζηελ απάληεζε «Καιή» κε 

47,62% θαη «Πνιχ θαιή» κε 52,38%. Οη αζζελείο κε εθπαίδεπζε Παλεπηζηήκην/ΣΔΗ 

θαηά 61,76% θξίλνπλ σο «Πνιχ θαιή» ηελ θαζαξηφηεηα θαη σο «Καιή» κε 32,32% 

θηλνχκελνη ζην κέζν φξν ηνπ δείγκαηνο κεηά ηηο κεγάιεο απνθιίζεηο ησλ δχν άιισλ 

θαηεγνξηψλ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 6 

 

 

  ΤΝΟΛΟ

Πνιύ θαθή Καθή Μέηξηα Καιή Πνιύ θαιή

Σακείν Αζθάιηζεο ΙΚΑ 1,28 0,00 2,56 21,79 74,36 100,00

ΟΠΑΓ 3,57 3,57 0,00 32,14 60,71 100,00

ΟΑΔΔ 0,00 0,00 0,00 57,14 42,86 100,00

Άιιν Σακείν 0,00 0,00 0,00 31,03 68,97 100,00

Αλαζθάιηζηνο 0,00 0,00 0,00 37,50 62,50 100,00

ΤΝΟΛΟ 1,00 0,50 1,00 31,50 66,00 100,00

Αμηνιόγεζε θαζαξηόηεηαο αλά ηακείν αζθάιηζεο (%)

  ΤΝΟΛΟ

Πνιύ θαθή Καθή Μέηξηα Καιή Πνιύ θαιή

Δθπαίδεπζε Γεκνηηθό 0,00 0,00 1,45 15,94 82,61 100,00

Γπκλάζην/Λύθεην 0,00 0,00 0,00 47,62 52,38 100,00

Παλεπηζηήκην/ΣΔΙ 2,94 1,47 1,47 32,35 61,76 100,00

ΤΝΟΛΟ 1,00 0,50 1,00 31,50 66,00 100,00

Αμηνιόγεζε θαζαξηόηεηαο αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο (%)
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ΠΗΝΑΚΑ 7

 

  

Δμαηξεηηθέο απαληήζεηο (Πίλαθαο 7) γηα ηελ θαζαξηφηεηα δίλνπλ νη ελ ελεξγεία 

δεκφζηνη ππάιιεινη (78,57%), νη ζπληαμηνχρνη θαη νη ηδησηηθνί ππάιιεινη (73.96% θαη 

71,88% αληίζηνηρα), ελψ νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο είλαη ζεηηθνί πνιχ ιηγφηεξν κε 

38,10%, θάηη ην νπνίν ζπλάδεη κε ηηο απαληήζεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΟΑΔΔ, δειαδή 

ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπο ηακείνπ. Δπίζεο, ηα δηάθνξα επαγγέικαηα, αμηνινγνχλ ζηε 

βέιηηζηε θιίκαθα ηελ θαζαξηφηεηα κφιηο ην 46,15% θαη σο «Καιή» ην 53,85% . 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 11 

 

 

 

 Χο πξνο ηελ πνηφηεηα πεξίζαιςεο , φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 11 νη 9 ζηνπο 

10 ηε ζεσξνχλ απφ «Καιή» σο «Πνιχ θαιή» κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζην 90,5% ελψ ην 

9% σο «Μέηξηα».  

  ΤΝΟΛΟ

Πνιύ θαθή Καθή Μέηξηα Καιή Πνιύ θαιή

Δπάγγεικα Γεκόζηνο Τπάιιεινο 0,00 0,00 0,00 21,43 78,57 100,00

Ιδησηηθόο Τπάιιεινο 0,00 0,00 0,00 28,13 71,88 100,00

Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο 0,00 0,00 4,76 57,14 38,10 100,00

πληαμηνύρνο 2,08 1,04 1,04 21,88 73,96 100,00

Άιιν Δπάγγεικα 0,00 0,00 0,00 53,85 46,15 100,00

Άλεξγνο 0,00 0,00 0,00 41,67 58,33 100,00

Οηθηαθά 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 100,00

ΤΝΟΛΟ 1,00 0,50 1,00 31,50 66,00 100,00

Αμηνιόγεζε θαζαξηόηεηαο αλά επάγγεικα (%)

Πνιύ θαθή Μέηξηα
Καιή

Πνιύ θαιή

0,50 9,00 48,50
42,00

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ %
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ΠΗΝΑΚΑ 8

 
 

Όπσο καο δείρλεη ν Πίλαθαο 8 νη λεαξφηεξεο ειηθίεο, σο 18 εηψλ, ηελ αμηνινγνχλ 

σο «Μέηξηα», «Καιή», «Πνιχ θαιή» απφ 33,33% ελψ ε πην απαηηεηηθή ειηθηαθή νκάδα 

είλαη απηή ησλ ειηθηψλ 18-45 εηψλ κε αμηνιφγεζε ηνπ 25% απηνχ σο «Πνιχ θαιήο», ην 

57% σο «Καιήο» θαη ην 17,5% σο «Μέηξηαο». Αλάινγα, νη ειηθίεο 46-65 δίλνπλ γηα ηηο 

αληίζηνηρεο αμηνινγήζεηο 34,92%, 58,73%, θαη 6,35%. Γηαθαίλεηαη κηα πνηθηιία 

απαληήζεσλ γηα ηηο πην λέεο ειηθίεο, πηζαλφηαηα ιφγσ εχξνπο γλψζεσλ θαη παξαζηάζεσλ 

θαη θπξίσο γηαηί δελ επηζθέπηνληαη ηα ηαηξεία γηα  ιφγνπο ζπληαγνγξάθεζεο θαξκάθσλ -

φπσο ε πιεηνςεθία ησλ ειηθηψλ 46 θαη άλσ, φπσο ζπκβαίλεη θαηά ηεθκήξην-αιιά γηα 

θάπνην παζνινγηθφ ή ςπρνινγηθφ ζχκπησκα θαη έρνπλ άιινπ είδνπο απαηηήζεηο απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο.   

 

ΠΗΝΑΚΑ 9 

 
 

ε ζπλάξηεζε κε ηα αζθαιηζηηθά ηνπο ηακεία, νη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΟΑΔΔ 

θξίλνπλ θαηά17,86% σο «Μέηξηα» ηελ πνηφηεηα πεξίζαιςεο θαη ηαπηφρξνλα είλαη νη 

ιηγφηεξνη πνπ ηελ έρνπλ αμηνινγήζεη σο «Πνιχ θαιή» κε 28,57%. Απηφ ην πνζνζηφ 

είλαη ην ρακειφηεξν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε καδί κε ην 25% ησλ αλαζθάιηζησλ 

νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ζεσξνχλ σο «Μέηξηα» ηε ιακβάλνπζα πνηφηεηα πεξίζαιςεο 

ζε πνζνζηφ 12,5% (Πίλαθαο 9) 

  ΤΝΟΛΟ

Πνιύ θαθή Μέηξηα Καιή Πνιύ θαιή

Ηιηθία Έσο 18 εηώλ 0,00 33,33 33,33 33,33 100,00

18-45 0,00 17,50 57,50 25,00 100,00

46-65 0,00 6,35 58,73 34,92 100,00

66 θαη άλσ 1,06 6,38 38,30 54,26 100,00

ΤΝΟΛΟ 0,50 9,00 48,50 42,00 100,00

Αμηνιόγεζε πνηόηεηαο πεξίζαιςεο αλά ειηθία (%)

  ΤΝΟΛΟ

Πνιύ θαθή Μέηξηα Καιή Πνιύ θαιή

Σακείν Αζθάιηζεο ΙΚΑ 0,00 6,41 50,00 43,59 100,00

ΟΠΑΓ 3,57 3,57 46,43 46,43 100,00

ΟΑΔΔ 0,00 17,86 53,57 28,57 100,00

Άιιν Σακείν 0,00 10,34 43,10 46,55 100,00

Αλαζθάιηζηνο 0,00 12,50 62,50 25,00 100,00

ΤΝΟΛΟ 0,50 9,00 48,50 42,00 100,00

Αμηνιόγεζε πνηόηεηαο πεξίζαιςεο αλά ηακείν αζθάιηζεο (%)
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Δθηφο απηψλ, νη ππφινηπνη ζέηνπλ ζαλ απάληεζε ην «Καιή» ή «Πνιχ θαιή» ζε 

πνζνζηφ άλσ ηνπ 90% αζξνηζηηθά.   

 

ΠΗΝΑΚΑ 10 

 

 

Σψξα, αλάινγα κε ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο πξνθίι (Πίλαθαο 10) παξαηεξείηαη κηα 

πησηηθή ηάζε ηεο απάληεζεο «Πνιχ θαιή» ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα 

απφ 57,97% ηνπ δεκνηηθνχ, ζε 36,51% ηνπ γπκλαζίνπ/ιπθείνπ θαη ζε 30,88% εθείλσλ 

απφ Παλεπηζηήκην/ΣΔΗ. 

Αληηζέησο, ππάξρεη αλνδηθή ηάζε ηεο αμηνιφγεζεο «Καιή» φζν αλεβαίλεη ε 

βαζκίδα κε 36,23%, 52,38% θαη 57,35% αληηζηνίρσο ελψ, παξάιιεια, ην 5,80% ηνπ 

δεκνηηθνχ, ην 11,11% ηνπ γπκλαζίνπ/ιπθείνπ θαη ην 10,29% ησλ Παλεπηζηήκην/ΣΔΗ 

ζεσξεί ηε ιεθζείζα πνηφηεηα πεξίζαιςεο σο «Μέηξηα». 

 

ΠΗΝΑΚΑ 11 

 
 

ρεηηθά κε ηα επαγγέικαηα, φπσο απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 11, φζνη εκπίπηνπλ 

ζηελ θαηεγνξία «Άιιν επάγγεικα» ηε ζεσξνχλ «Μέηξηα» ζε πςειφηεξν πνζνζηφ απφ 

ησλ άιισλ κε 23,08% θαη αθνινπζνχλ νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο κε 14,29%. Σάζε ε 

νπνία εκθαλίδεηαη θαη αλ ζπκεζνχκε ηελ αληίζηνηρε αμηνιφγεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ 

ΟΑΔΔ. Σαπηνρξφλσο, εκθαλίδνπλ θαη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ζηελ απάληεζε «Πνιχ 

  ΤΝΟΛΟ

Πνιύ θαθή Μέηξηα Καιή Πνιύ θαιή

Δθπαίδεπζε Γεκνηηθό 0,00 5,80 36,23 57,97 100,00

Γπκλάζην/Λύθεην 0,00 11,11 52,38 36,51 100,00

Παλεπηζηήκην/ΣΔΙ 1,47 10,29 57,35 30,88 100,00

ΤΝΟΛΟ 0,50 9,00 48,50 42,00 100,00

Αμηνιόγεζε πνηόηεηαο πεξίζαιςεο αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο (%)

  ΤΝΟΛΟ

Πνιύ θαθή Μέηξηα Καιή Πνιύ θαιή

Δπάγγεικα Γεκόζηνο Τπάιιεινο 0,00 7,14 35,71 57,14 100,00

Ιδησηηθόο Τπάιιεινο 0,00 9,38 62,50 28,13 100,00

Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο 0,00 14,29 61,90 23,81 100,00

πληαμηνύρνο 1,04 6,25 40,63 52,08 100,00

Άιιν Δπάγγεικα 0,00 23,08 46,15 30,77 100,00

Άλεξγνο 0,00 8,33 58,33 33,33 100,00

Οηθηαθά 0,00 8,33 58,33 33,33 100,00

ΤΝΟΛΟ 0,50 9,00 48,50 42,00 100,00

Αμηνιόγεζε πνηόηεηαο πεξίζαιςεο αλά επάγγεικα (%)
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θαιή» κε 23,81%, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε απηή ηελ απάληεζε θαηαιακβάλνπλ νη 

δεκφζηνη ππάιιεινη κε 57,14%. Οη δεκφζηνη ππάιιεινη δίλνπλ 35,71% ζηελ απάληεζε 

«Καιή» θαη 7,14% «Μέηξηα».  

Δθηφο απηψλ, νη ζπληαμηνχρνη ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 90% απαληνχλ «Καιή» ή 

«Πνιχ θαιή» φπσο θαη νη ηδησηηθνί ππάιιεινη κε ηνπο αλέξγνπο θαη ηνπο αζρνινχκελνπο 

κε ηα νηθηαθά.  

Αο πεξάζνπκε φκσο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΓΗ φπσο απηή 

απνηππψλεηαη ζηα δηαγξάκκαηα θαη ηνπο πίλαθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαληήζεηο 

ηνπ δείγκαηνο. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 12 

 

 

 

Ξεθηλψληαο απφ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ (Γηάγξακκα 12), δηαπηζηψλνπκε ηελ 

εληππσζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ απφ απηνχο θαζψο νη 9,5 ζηνπο 10 δίλνπλ σο 

απάληεζε αμηνιφγεζεο ην «Καιή» ή «Πνιχ θαιή» κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζην 48,5% 

θαη ζην 49%. αθέζηαηα, ινηπφλ απνηππψλεηαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ θφζκνπ ζην ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 12 

 
 

Μέηξηα

Καιή

Πνιχ θαιή

2,50

48,50

49,00

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ %

  ΤΝΟΛΑ

Μέηξηα Καιή Πνιύ θαιή

Ηιηθία Έσο 18 εηώλ 0,00 33,33 66,67 100,00

18-45 2,50 60,00 37,50 100,00

46-65 4,76 58,73 36,51 100,00

66 θαη άλσ 1,06 37,23 61,70 100,00

ΤΝΟΛΑ 2,50 48,50 49,00 100,00

Αμηνιόγεζε ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ αλά ειηθία (%)
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Απφ ηνλ Πίλαθα 12 δηαπηζηψλνπκε φηη νη 6 ζηνπο 10 θάησ ησλ 18 θαη άλσ ησλ 66 

εηψλ αμηνινγνχλ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ σο «Πνιχ θαιφ» κε πνζνζηά 66,67% θαη 61,70%  

θαη νη ππφινηπνη σο «Καιφ» κε πνζνζηά 33,33% θαη 37,23%. Σν αληίζηξνθν ζπκβαίλεη 

ζηηο ειηθίεο απφ 18 σο 65 κε ηελ απάληεζε αμηνιφγεζεο «Καιή» πεξίπνπ ζην 60% θαη 

«Πνιχ θαιή» πεξίπνπ ζην 37%.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 13

 
 

ε ζπζρέηηζε κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, φπσο απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 13, 

αμηνπξφζεθην είλαη πσο απάληεζε «Πνιχ θαιή» ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, έρεη δνζεί κφιηο απφ ην 12,5% ησλ αλαζθάιηζησλ θαη νη 

ππφινηπνη ηελ αμηνινγνχλ σο «Καιή».  

 

Δπίζεο, εθηφο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζε δηάθνξα κηθξά ηακεία φπνπ θαη βξίζθνπκε 

απαληήζεηο ηνπ 58,62%, φινη έρνπλ σο απάληεζε ηελ επηινγή «Πνιχ θαιή»  ζε πνζνζηφ 

γχξσ ζην  50%  ή θαη ιηγφηεξν. 

Οη αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΑΔΔ εκθαλίδνπλ σο απάληεζε ην «Μέηξηα» ζε επίπεδν 

10,71% θαη είλαη νη κφλνη πνπ απαληνχλ ηφζν πςειά ζηελ θαηεγνξία απηή. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 14 

 

 

Γηα κία αθφκα θαηεγνξία, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 14, απμαλνκέλνπ ηνπ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο, κεηψλεηαη ην πνζνζηφ ηεο απάληεζεο «Πνιχ θαιή» γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

  ΤΝΟΛΟ

Μέηξηα Καιή Πνιύ θαιή

Σακείν Αζθάιηζεο ΙΚΑ 2,56 46,15 51,28 100,00

ΟΠΑΓ 0,00 57,14 42,86 100,00

ΟΑΔΔ 10,71 50,00 39,29 100,00

Άιιν Σακείν 0,00 41,38 58,62 100,00

Αλαζθάιηζηνο 0,00 87,50 12,50 100,00

ΤΝΟΛΟ 2,50 48,50 49,00 100,00

 Αμηνιόγεζε ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ αλά ηακείν αζθάιηζεο (%)

  ΤΝΟΛΟ

Μέηξηα Καιή Πνιύ θαιή

Δθπαίδεπζε Γεκνηηθό 2,90 28,99 68,12 100,00

Γπκλάζην/Λύθεην 3,17 52,38 44,44 100,00

Παλεπηζηήκην/ΣΔΙ 1,47 64,71 33,82 100,00

ΤΝΟΛΟ 2,50 48,50 49,00 100,00

Αμηνιόγεζε ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο (%)
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ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ  (κε ηηο θαηεγνξίεο Γεκνηηθφ, Γπκλάζην/Λχθεην, 

Παλεπηζηήκην/ΣΔΗ λα εκθαλίδνπλ πνζνζηά 68,12%, 44,44% θαη 33,82% αληίζηνηρα) θαη 

απμάλεηαη ε απάληεζε «Καιή»  κε ηα πνζνζηά ζην 28,99%, 52,38% θαη 64,71%. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 15

 
 

ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ην επάγγεικα, δηαθξίλνπκε φηη ηελ απάληεζε «Μέηξηα» 

έρεη δψζεη ην 14.29% ησλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ, ην 8,33% ησλ απαζρνινχκελσλ κε 

νηθηαθά θαη ην 1,04% ησλ ζπληαμηνχρσλ. 

ηνλ Πίλαθα 15, δηαθξίλνπκε φηη ηελ απάληεζε «Καιή» έρεη δψζεη ην 50% ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ην 62,50% ησλ ηδησηηθψλ ππαιιήισλ, ην 57,14% ησλ ειεχζεξσλ 

επαγγεικαηηψλ, ην 41,67% ησλ  ζπληαμηνχρσλ , ην 53,85% φζσλ δειψλνπλ άιιν 

επάγγεικα, ην 66,67% ησλ αλέξγσλ θαη ην 25% ησλ απαζρνινχκελσλ κε νηθηαθά. 

Οκνίσο, ηελ απάληεζε «Πνιχ θαιή» έρεη δψζεη ην 50% ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ, ην 37,5% ησλ ηδησηηθψλ ππαιιήισλ, ην 28,57% ησλ ειεχζεξσλ 

επαγγεικαηηψλ, ην 52,29% ησλ  ζπληαμηνχρσλ , ην 46,15% φζσλ δειψλνπλ άιιν 

επάγγεικα, ην 33,33% ησλ αλέξγσλ θαη ην 66,67% ησλ απαζρνινχκελσλ κε νηθηαθά. 

Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, δειαδή παξνπζηάδνληαη κνηξαζκέλνη σο πξνο ηηο 

απαληήζεηο ηνπο κε ηνπο κηζνχο λα ζεσξνχλ θαιφ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη ηνπο 

ππφινηπνπο σο πνιχ θαιφ ή κέηξην ελψ θαη νη άλεξγνη δίλνπλ πεξηζζφηεξν ηελ 

απάληεζεο αμηνιφγεζεο «Καιή» παξά «Πνιχ θαιή» φπσο θαη βέβαηα φιεο νη νκάδεο 

εξγαδνκέλσλ πιελ ησλ ζπληαμηνχρσλ θαη φζσλ αζρνινχληαη κε νηθηαθά.  

 

  

  ΤΝΟΛΟ

Μέηξηα Καιή Πνιύ θαιή

Δπάγγεικα Γεκόζηνο Τπάιιεινο 0,00 50,00 50,00 100,00

Ιδησηηθόο Τπάιιεινο 0,00 62,50 37,50 100,00

Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο 14,29 57,14 28,57 100,00

πληαμηνύρνο 1,04 41,67 57,29 100,00

Άιιν Δπάγγεικα 0,00 53,85 46,15 100,00

Άλεξγνο 0,00 66,67 33,33 100,00

Οηθηαθά 8,33 25,00 66,67 100,00

ΤΝΟΛΟ 2,50 48,50 49,00 100,00

Αμηνιόγεζε ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ  αλά επάγγεικα (%)
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 13 

 

 

πλερίδνληαο κε ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, δηαπηζηψλνπκε θαη εδψ παξφκνηα 

πξάγκαηα κε εθείλα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ επίζεο 

εληππσζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ απφ απηνχο θαζψο νη 9,5 ζηνπο 10 δίλνπλ σο 

απάληεζε αμηνιφγεζεο ην «Καιή» ή «Πνιχ θαιή» κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζην 44,5% 

θαη ζην 51,5%. (Γηάγξακκα 13) 

ΠΗΝΑΚΑ 16 

 
 

Απφ ηνλ Πίλαθα 16, δηαπηζηψλνπκε κία ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο αχμεζεο ηεο 

ειηθίαο κε ηελ φιν θαη θαιχηεξε αμηνιφγεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Έηζη, ε απάληεζε «Πνιχ θαιή» εκθαλίδεηαη κε πνζνζηά 33,33%, 42,5%, 

42,86%, θαη 61,70% αληίζηνηρα γηα ηα ειηθηαθά γθξνππ σο 18 εηψλ, 18-45 εηψλ, 46-65 

εηψλ θαη άλσ ησλ 66 εηψλ θαηά ζεηξά ελψ ε απάληεζε «Καιή» -κε ηελ ίδηα ζεηξά 

αληηζηνηρίαο- εκθαλίδεη πνζνζηά 66,67%, 55%, 49,21% θαη 36,17%.  

Μηα πηζαλή εμήγεζε απηνχ κπνξεί λα είλαη πσο ιφγσ ζπρλφηεξεο παξνπζίαο ησλ 

πεξηζζφηεξν ειηθησκέλσλ ζηα Γ.Η. ή θαη ιφγσ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο 

πάζεζεο θαη άξα αλάγθεο γηα λνζειεπηηθή θξνληίδα, κπνξεί λα εθηηκεζεί πεξηζζφηεξν ε 

Μέηξηα
Καιή

Πνιύ θαιή

4,00

44,50 51,50

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ %

  ΤΝΟΛΑ

Μέηξηα Καιή Πνιύ θαιή

Ηιηθία Έσο 18 εηώλ 0,00 66,67 33,33 100,00

18-45 2,50 55,00 42,50 100,00

46-65 7,94 49,21 42,86 100,00

66 θαη άλσ 2,13 36,17 61,70 100,00

ΤΝΟΛΑ 4,00 44,50 51,50 100,00

Αμηνιόγεζε λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ αλά ειηθία (%)
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πξνζθνξά ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο αλαπηχζζεηαη ζηελφηεξε ζρέζε θαη 

ππάξρεη ζπρλφηεξε αιιειεπίδξαζε.  

Σέινο, πεξίπνπ 1 ζηνπο 10 (7,94%) ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 46-65 εηψλ 

αμηνινγεί σο κέηξην ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 17 

 
 

ε ζπζρέηηζε κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, φπσο απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 17, 

αμηνπξφζεθην είλαη πσο απάληεζε «Πνιχ θαιή» έρεη δψζεη ην 56,41% ησλ 

αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΗΚΑ , ην 46,43% εθείλσλ ηνπ δεκνζίνπ, ην 39,29% ηνπ ΟΑΔΔ, ην 

55,17% εθείλσλ ζε άιια ηακεία θαη ην 37,5% ησλ αλαζθάιηζησλ πνπ είλαη θαη ην 

κηθξφηεξν πνζνζηφ. 

Οη αληίζηνηρεο απαληήζεηο γηα ην «Καιή» είλαη 38,46% (ην κηθξφηεξν), 53,57%, 

53,57%, 41,38% θαη 62,5%. 

Μέηξηα ηθαλνπνηεκέλν εκθαλίδεηαη ην 7,14% ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΟΑΔΔ, ην 

5,13 % εθείλσλ ηνπ ΗΚΑ θαη 3,45% ησλ κηθξψλ, δηάθνξσλ ηακείσλ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ   18 

 

 

Φπζηθά, φπσο δείρλνπλ ηα δεδνκέλα ζηνλ Πίλαθα 18, μαλά, απμαλνκέλνπ ηνπ 

επηπέδνπ εθπαίδεπζεο, κεηψλεηαη ην πνζνζηφ ηεο απάληεζεο «Πνιχ θαιή» (κε ηηο 

θαηεγνξίεο Γεκνηηθφ, Γπκλάζην/Λχθεην, Παλεπηζηήκην/ΣΔΗ λα εκθαλίδνπλ πνζνζηά 

  ΤΝΟΛΟ

Μέηξηα Καιή Πνιύ θαιή

Σακείν Αζθάιηζεο ΙΚΑ 5,13 38,46 56,41 100,00

ΟΠΑΓ 0,00 53,57 46,43 100,00

ΟΑΔΔ 7,14 53,57 39,29 100,00

Άιιν Σακείν 3,45 41,38 55,17 100,00

Αλαζθάιηζηνο 0,00 62,50 37,50 100,00

ΤΝΟΛΟ 4,00 44,50 51,50 100,00

Αμηνιόγεζε λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ αλά ηακείν αζθάιηζεο (%)

  ΤΝΟΛΟ

Μέηξηα Καιή Πνιύ θαιή

Δθπαίδεπζε Γεκνηηθό 2,90 23,19 73,91 100,00

Γπκλάζην/Λύθεην 3,17 52,38 44,44 100,00

Παλεπηζηήκην/ΣΔΙ 5,88 58,82 35,29 100,00

ΤΝΟΛΟ 4,00 44,50 51,50 100,00

Αμηνιόγεζε λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο (%)
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73,91%, 44,44% θαη 35,29% αληίζηνηρα) θαη απμάλεηαη ε απάληεζε «Καιή»  κε ηα 

πνζνζηά ζην 23,19%, 52,38% θαη 58,82%.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 19 

 
 

Σψξα, κε βάζε ην επάγγεικα, ηελ απάληεζε «Μέηξηα» έρεη δψζεη ην 14.29% ησλ 

ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ, ην 8,33% ησλ απαζρνινχκελσλ κε νηθηαθά, ην 7,14 ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ην  6,25% ησλ ζπληαμηνχρσλ. Γειαδή πνιιέο πεξηζζφηεξεο 

ηέηνηεο απαληήζεηο απφ ηελ αληίζηνηρε αμηνιφγεζε ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ.  

 

ηνλ Πίλαθα 19, δηαθξίλνπκε φηη ηελ απάληεζε «Καιή» έρεη δψζεη ην 42,86% 

ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ην 53,13% ησλ ηδησηηθψλ ππαιιήισλ, ην 52,38% ησλ 

ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, ην 38,54% ησλ ζπληαμηνχρσλ, ην 69,23% φζσλ δειψλνπλ 

άιιν επάγγεικα πνπ είλαη θαη ην κεγαιχηεξν, ην 41,67% ησλ αλέξγσλ θαη ην 33,33% 

ησλ απαζρνινχκελσλ κε νηθηαθά. 

Οκνίσο, ηελ απάληεζε «Πνιχ θαιή» έρεη δψζεη ην 50% ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ, ην 40,63% ησλ ηδησηηθψλ ππαιιήισλ, ην 33,33% ησλ ειεχζεξσλ 

επαγγεικαηηψλ, ην 60,42% ησλ ζπληαμηνχρσλ, ην 30,77% φζσλ δειψλνπλ άιιν 

επάγγεικα, ην 58,33% ησλ αλέξγσλ θαη ησλ απαζρνινχκελσλ κε νηθηαθά. 

Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, δειαδή παξνπζηάδνληαη θαη εδψ κε ηνπο κηζνχο λα 

ζεσξνχλ θαιφ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη ηνπο ππφινηπνπο σο πνιχ θαιφ ή κέηξην θαη 

δίλνπλ ηηο ιηγφηεξεο θαηαθαηηθέο απαληήζεηο ζηελ επηινγή «Πνιχ θαιή» ελψ νη 

ζπληαμηνχρνη ηηο πεξηζζφηεξεο κε 60,42%. 

 

  

  ΤΝΟΛΟ

Μέηξηα Καιή Πνιύ θαιή

Δπάγγεικα Γεκόζηνο Τπάιιεινο 7,14 42,86 50,00 100,00

Ιδησηηθόο Τπάιιεινο 6,25 53,13 40,63 100,00

Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο 14,29 52,38 33,33 100,00

πληαμηνύρνο 1,04 38,54 60,42 100,00

Άιιν Δπάγγεικα 0,00 69,23 30,77 100,00

Άλεξγνο 0,00 41,67 58,33 100,00

Οηθηαθά 8,33 33,33 58,33 100,00

ΤΝΟΛΟ 4,00 44,50 51,50 100,00

Αμηνιόγεζε λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ αλά επάγγεικα (%)
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 14 

 

 

Πεξλψληαο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, δηαπηζηψλνπκε φηη δελ 

έρεη θαη ηφζν κεγάιε ζρέζε κε εθείλεο ηνπ ηαηξηθνχ θαη ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

θπξίσο δηφηη ζπγθεληξψλεη ην 10,5% ησλ απαληήζεσλ «Μέηξηα». 

Όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 14, ε απάληεζε ηεο αμηνιφγεζεο «Πνιχ θαιή» 

είλαη κφιηο ζην 40,5% ελ αληηζέζεη κε εθείλεο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ 

λνζειεπηηθνχ νη νπνίεο είλαη ζην 49% θαη ζην 51,5% αληίζηνηρα. 

Χο «Καιή», βέβαηα, εκθαλίδεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ 

ην 49% ηνπ δείγκαηνο. 

Βέβαηα νη αζζελείο αγλννχζαλ ηνπο δηνηθεηηθνχο κεραληζκνχο ησλ Γ.Η. νη νπνίνη 

είηε είλαη αλχπαξθηνη, είηε απνθεληξσκέλνη ζε άιιεο ππεξεζίεο είηε αζθνχληαη 

ηαπηνρξφλσο απφ ην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη δχζθνιν λα 

αλαγλσξηζηνχλ, λα δηαρσξηζηνχλ θαη επνκέλσο λα αμηνινγεζνχλ απφ ηνπο αζζελείο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 20

 
 

Μέηξηα
Καιή

Πνιχ θαιή

10,50

49,00 40,50

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ %

   ΤΝΟΛΟ

Μέηξηα Καιή Πνιύ θαιή

Ηιηθία Έσο 18 εηώλ 33,33 33,33 33,33 100,00

18-45 15,00 52,50 32,50 100,00

46-65 11,11 52,38 36,51 100,00

66 θαη άλσ 7,45 45,74 46,81 100,00

ΤΝΟΛΟ 10,50 49,00 40,50 100,00

Αμηνιόγεζε δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ αλά ειηθία (%)
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Αλαιφγσο κε ηελ ειηθία (Πίλαθαο 20), ε απάληεζε αμηνιφγεζεο «Πνιχ θαιή» 

εκθαλίδεηαη κε πνζνζηά 33,33%, 32,5%, 36,51%, θαη 46,81% αληίζηνηρα γηα ηα ειηθηαθά 

γθξνππ σο 18 εηψλ, 18-45 εηψλ, 46-65 εηψλ θαη άλσ ησλ 66 εηψλ θαηά ζεηξά. 

Με ηελ ίδηα ζεηξά αληηζηνηρίαο, ε απάληεζε «Καιή» εκθαλίδεη πνζνζηά 33,33%, 

52,5%, 52,38% θαη 45,74% ελψ ε απάληεζε «Μέηξηα», 33,33%, 15%, 11,11% θαη 7,45% 

κε ην πνζνζηφ δπζαξέζθεηαο λα κεηψλεηαη απμαλνκέλεο ηεο ειηθίαο. 

Οη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη εκθαλίδνληαη αζξνηζηηθά νη λεφηεξνη σο 18 εηψλ θαη 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη νη άλσ ησλ 66 εηψλ αζζελείο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 21 

 
 

ηε δηάθξηζε αλάινγα κε  ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ηνπ Πίλαθα 21, ηελ απάληεζε 

«Πνιχ θαιή» έρεη δψζεη ην 47,44% ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΗΚΑ, ην 35,71% εθείλσλ ηνπ 

δεκνζίνπ, ην 32,14% ηνπ ΟΑΔΔ, ην 41,38% εθείλσλ ζε άιια ηακεία πνπ είλαη θαη ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ θαη κφιηο ην 12,5% ησλ αλαζθάιηζησλ πνπ είλαη θαη ην κηθξφηεξν 

πνζνζηφ. 

Οη αληίζηνηρεο απαληήζεηο γηα ην «Καιή» είλαη 43,59% (ην κηθξφηεξν), 60,71%, 

53,57%, 46,55% θαη 62,5%. Γειαδή, πνζνζηά ζρεηηθά παξαπιήζηα ζε κεγέζε κε ηηο 

αμηνινγήζεηο ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Ζ βαζηθή δηαθνξνπνίεζε είλαη ζην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ην νπνίν εκθαλίδεηαη 

σο κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν θαη είλαη ην 25% ησλ αλαζθάιηζησλ, ην 14,29% ησλ 

αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΟΑΔΔ, ην 12,07 % εθείλσλ ησλ δηαθφξσλ κηθξφηεξσλ ηακείσλ, ην 

8,97% εθείλσλ ηνπ ΗΚΑ θαη κφιηο ην 3,57% ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην δεκφζην. 

 

  

  ΤΝΟΛΟ

Μέηξηα Καιή Πνιύ θαιή

Σακείν Αζθάιηζεο ΙΚΑ 8,97 43,59 47,44 100,00

ΟΠΑΓ 3,57 60,71 35,71 100,00

ΟΑΔΔ 14,29 53,57 32,14 100,00

Άιιν Σακείν 12,07 46,55 41,38 100,00

Αλαζθάιηζηνο 25,00 62,50 12,50 100,00

ΤΝΟΛΟ 10,50 49,00 40,50 100,00

Αμηνιόγεζε δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ αλά ηακείν αζθάιηζεο (%)
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ΠΗΝΑΚΑ 22 

 

 

Όπσο έρεη ήδε ζεκεησζεί θαη ζηνλ Πίλαθα 22, απμαλνκέλνπ ηνπ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο, κεηψλεηαη ην πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ ηεο κεηαβιεηήο «Πνιχ θαιή» γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ (κε ηηο θαηεγνξίεο Γεκνηηθφ, 

Γπκλάζην/Λχθεην, Παλεπηζηήκην/ΣΔΗ λα εκθαλίδνπλ πνζνζηά 55,7% , 38,1% θαη 27,94% 

αληίζηνηρα) θαη απμάλεηαη ε απάληεζε «Καιή»  κε ηα πνζνζηά ζην 39,13%, 52,38% θαη 

55,88%. 

αθψο θαη παξαηεξνχληαη κηθξφηεξα απφ ηα κεγέζε ηεο αμηνιφγεζεο θαζψο νη 

πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο απαληνχλ κε ηελ έλδεημε «Μέηξηα» κε ηα πνζνζηά 5,8%, 

9,52% θαη 16,18% αληηζηνίρσο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 23 

 
 

Με βάζε ην επάγγεικα, ηελ απάληεζε «Μέηξηα» έρεη δψζεη ην 7,14% ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ην 12,5% ησλ ηδησηηθψλ ππαιιήισλ, ην 14,29% ησλ ειεχζεξσλ 

επαγγεικαηηψλ, ην 6,25% ησλ ζπληαμηνχρσλ, ην 15,38% φζσλ δειψλνπλ άιιν 

επάγγεικα, ην 33,33% ησλ αλέξγσλ θαη ην 8,33% ησλ απαζρνινχκελσλ κε νηθηαθά. 

ηνλ Πίλαθα 23, δηαθξίλνπκε επίζεο, φηη ηελ απάληεζε «Καιή» έρεη δψζεη ην 

50% ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ησλ ηδησηηθψλ ππαιιήισλ, ην 61,9% ησλ ειεχζεξσλ 

  ΤΝΟΛΟ

Μέηξηα Καιή Πνιύ θαιή

Δθπαίδεπζε Γεκνηηθό 5,80 39,13 55,07 100,00

Γπκλάζην/Λύθεην 9,52 52,38 38,10 100,00

Παλεπηζηήκην/ΣΔΙ 16,18 55,88 27,94 100,00

ΤΝΟΛΟ 10,50 49,00 40,50 100,00

 Αμηνιόγεζε δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο (%)

  ΤΝΟΛΟ

Μέηξηα Καιή Πνιύ θαιή

Δπάγγεικα Γεκόζηνο Τπάιιεινο 7,14 50,00 42,86 100,00

Ιδησηηθόο Τπάιιεινο 12,50 50,00 37,50 100,00

Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο 14,29 61,90 23,81 100,00

πληαμηνύρνο 6,25 50,00 43,75 100,00

Άιιν Δπάγγεικα 15,38 53,85 30,77 100,00

Άλεξγνο 33,33 33,33 33,33 100,00

Οηθηαθά 8,33 25,00 66,67 100,00

ΤΝΟΛΟ 10,50 49,00 40,50 100,00

Αμηνιόγεζε δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ αλά επάγγεικα (%)



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

88 

 

επαγγεικαηηψλ, ην 50% ησλ  ζπληαμηνχρσλ, ην 53,85% φζσλ δειψλνπλ άιιν επάγγεικα, 

ην 33,33% ησλ αλέξγσλ θαη ην 25% ησλ απαζρνινχκελσλ κε νηθηαθά. 

Οκνίσο, ηελ απάληεζε «Πνιχ θαιή» έρεη δψζεη ην 42,86% ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ, ην 37,50% ησλ ηδησηηθψλ ππαιιήισλ, ην 23,81% ησλ ειεχζεξσλ 

επαγγεικαηηψλ, ην 43,75% ησλ  ζπληαμηνχρσλ, ην 30,77% φζσλ δειψλνπλ άιιν 

επάγγεικα, ην 33,33% ησλ αλέξγσλ θαη ην 66,67% ησλ απαζρνινχκελσλ κε νηθηαθά. 

Οη άλεξγνη, φζνη δειψλνπλ άιιν επάγγεικα θαη απφ θνληά θαη νη ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο εκθαλίδνληαη πην θεηδσινί ζηηο θξίζεηο ηνπο κε ηνπο ηειεπηαίνπο λα 

εκθαλίδνληαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε σο ε ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλε επαγγεικαηηθή 

θαηεγνξία θαη ζε ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζε «Πνιχ θαιή» ελψ σο πεξηζζφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνη εκθαλίδνληαη μαλά νη ζπληαμηνχρνη ηνπ δείγκαηνο. 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15 

 

 

 

 

Σν Γηάγξακκα 15, αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ απφ ηελ 

ελεκέξσζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο.  

Με 0,5% αμηνινγείηαη απφ ην δείγκα σο «Πνιχ θαθή» θαη «Καθή», κε 8,5% σο 

«Μέηξηα», κε 53% σο «Καιή» θαη 37,5% σο «Πνιχ θαιή». 

Πνζνζηά ζαθψο πςειά αιιά ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε άιιεο θαηεγνξίεο.   

 

  

Πνιχ 

θαθή

Καθή Μέηξηα Καιή Πνιχ 

θαιή

0,50 0,50
8,50

53,00

37,50

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ  

ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΔΗΑ %
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ΠΗΝΑΚΑ  24 

 
 

Μεγαιχηεξε δηαζπνξά παξνπζηάδνπλ νη ειηθίεο κεηαμχ 46-65 θαη γεληθά, 

αλαιφγσο κε ηελ ειηθία, δηαθνξνπνηείηαη ε απάληεζε αμηνιφγεζεο «Πνιχ θαιή» θαη  

εκθαλίδεηαη κε πνζνζηά 66,67%, 25%, 31,75%, θαη 45,74% αληίζηνηρα γηα ειηθηαθέο 

νκάδεο σο 18 εηψλ, 18-45 εηψλ, 46-65 εηψλ θαη άλσ ησλ 66 εηψλ θαηά ζεηξά. (Πίλαθαο 

24). 

Με ηελ ίδηα ζεηξά αληηζηνηρίαο, ε απάληεζε «Καιή» εκθαλίδεη πνζνζηά 0%, 

65%, 53,97% θαη 48,94%. 

Ζ απάληεζε «Μέηξηα», 33,33%, 10%, 12,70% θαη 4,26% ελψ ην 1,06% ησλ 66 

θαη άλσ απαληά κε ηελ έλδεημε «Καθή» θαη ην 1,59% ηνπ ειηθηαθνχ γθξνππ 46-65 εηψλ 

κε ηελ έλδεημε «Πνιχ θαθή». 

Οη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη εκθαλίδνληαη αζξνηζηηθά νη λεφηεξνη σο 18 εηψλ θαη 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη νη άλσ ησλ 66 εηψλ αζζελείο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 25 

 
 

Αλ αλαιχζνπκε κε βάζε  ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, φπσο απεηθνλίδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 25, ηελ απάληεζε «Πνιχ θαιή» έρεη δψζεη ην 39,74% ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ 

ΗΚΑ, ην 35,71% εθείλσλ ηνπ δεκνζίνπ, ην 32,14% ηνπ ΟΑΔΔ, ην 43,1% εθείλσλ ζε άιια 

ηακεία πνπ είλαη θαη ην πην πςειφ πνζνζηφ θαη θαλέλαο εθ ησλ αλαζθάιηζησλ. 

  ΤΝΟΛΑ

Πνιύ θαθή Καθή Μέηξηα Καιή Πνιύ θαιή

Ηιηθία Έσο 18 εηώλ 0,00 0,00 33,33 0,00 66,67 100,00

18-45 0,00 0,00 10,00 65,00 25,00 100,00

46-65 1,59 0,00 12,70 53,97 31,75 100,00

66 θαη άλσ 0,00 1,06 4,26 48,94 45,74 100,00

ΤΝΟΛΑ 0,50 0,50 8,50 53,00 37,50 100,00

Αμηνιόγεζε παξερνκέλσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο αλά ειηθία (%)

  ΤΝΟΛΟ

Πνιύ θαθή Καθή Μέηξηα Καιή Πνιύ θαιή

Σακείν Αζθάιηζεο ΙΚΑ 0,00 1,28 11,54 47,44 39,74 100,00

ΟΠΑΓ 3,57 0,00 10,71 50,00 35,71 100,00

ΟΑΔΔ 0,00 0,00 10,71 57,14 32,14 100,00

Άιιν Σακείν 0,00 0,00 1,72 55,17 43,10 100,00

Αλαζθάιηζηνο 0,00 0,00 12,50 87,50 0,00 100,00

ΤΝΟΛΟ 0,50 0,50 8,50 53,00 37,50 100,00

Αμηνιόγεζε παξερόκελσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ θαηάζηαζεο ηεο πγείαο αλά ηακείν αζθάιηζεο (%)
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Οη αληίζηνηρεο απαληήζεηο γηα ην «Καιή» είλαη 47,44% (ην κηθξφηεξν), 50%, 

57,14%, 55,17% θαη 87,5%. Απηφ ην ηειεπηαίν ησλ αλαζθάιηζησλ είλαη θαη 

εληππσζηαθά ην κεγαιχηεξν φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε απάληεζε.  

Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ην νπνίν εκθαλίδεηαη σο κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν είλαη ην 

11,54% ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΗΚΑ, ην 10,71% εθείλσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ ΟΑΔΔ, 

κφιηο ην 1,72% εθείλσλ ζε άιια ηακεία θαη ην 12,5% ησλ αλαζθάιηζησλ. 

Σέινο, σο «Καθή» αμηνινγείηαη κφλν απφ ην 1,28% ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΗΚΑ 

θαη σο «Πνιχ θαθή» απφ ην 3,57% ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ δεκνζίνπ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 26 

 

 

Ζ αλακελφκελε απεηθφληζε ηεο κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ απαληήζεσλ ηεο 

κεηαβιεηήο «Πνιχ θαιή» απμαλνκέλνπ ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο , παξαηεξείηαη γηα κία 

αθφκα θνξά θαη ζηνλ Πίλαθα 26 (κε ηηο θαηεγνξίεο Γεκνηηθφ, Γπκλάζην/Λχθεην, 

Παλεπηζηήκην/ΣΔΗ λα εκθαλίδνπλ πνζνζηά 47,83% , 33,33% θαη 30,88% αληίζηνηρα) θαη 

ηεο αχμεζεο ηεο έλδεημεο «Καιή»  κε ηα πνζνζηά ζην 47,83%, 52,38% θαη 58,82%. 

Οη ίδηεο θαηεγνξίεο, απαληνχλ κε ηελ έλδεημε «Μέηξηα» ζε πνζνζηά 2,9%, 12,7% 

θαη 10,29% αληηζηνίρσο. 

Οη έρνληεο ιάβεη πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε απαληνχλ ζε πνζνζηφ 1,45%  κε ηελ 

έλδεημε «Καθή» θαη εθείλνη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε πνζνζηφ 1,59% κε ηελ 

έλδεημε «Πνιχ θαθή».  

 

  

  ΤΝΟΛΟ

Πνιύ θαθή Καθή Μέηξηα Καιή Πνιύ θαιή

Δθπαίδεπζε Γεκνηηθό 0,00 1,45 2,90 47,83 47,83 100,00

Γπκλάζην/Λύθεην 1,59 0,00 12,70 52,38 33,33 100,00

Παλεπηζηήκην/ΣΔΙ 0,00 0,00 10,29 58,82 30,88 100,00

ΤΝΟΛΟ 0,50 0,50 8,50 53,00 37,50 100,00

Αμηνιόγεζε παξερνκέλσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ  θαηάζηαζεο πγείαο  αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο (%)
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ΠΗΝΑΚΑ 27  

 
 

 

ηε δηάθξηζε κε βάζε ην επάγγεικα, ηελ απάληεζε «Πνιχ θαιή» έρεη δψζεη ην 

42,86% ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ην 28,13% ησλ ηδησηηθψλ ππαιιήισλ, ην 19,05% ησλ 

ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, ην 43,75% ησλ ζπληαμηνχρσλ, ην 38,46% φζσλ δειψλνπλ 

άιιν επάγγεικα, ην 25% ησλ αλέξγσλ θαη ην 50% ησλ απαζρνινχκελσλ κε νηθηαθά, 

φπσο δηαθαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 27. 

Με ηελ έλδεημε «Καιή» έρεη απαληήζεη ην 50% ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ην 

56,25 ησλ ηδησηηθψλ ππαιιήισλ, ην 71,43% ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, ην 48,96% 

ησλ  ζπληαμηνχρσλ , ην 53,85% φζσλ δειψλνπλ άιιν επάγγεικα, ην 66,67% ησλ 

αλέξγσλ θαη ην 33,33% ησλ απαζρνινχκελσλ κε νηθηαθά. 

«Μέηξηα» έρεη απαληήζεη ην 7,14% ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ην 15,63% ησλ 

ηδησηηθψλ ππαιιήισλ, ην 9,52% ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, ην 5,21% ησλ  

ζπληαμηνχρσλ , ην 7,69% φζσλ δειψλνπλ άιιν επάγγεικα, ην 8,33% ησλ αλέξγσλ θαη ην 

16,67% ησλ απαζρνινχκελσλ κε νηθηαθά. 

Σέινο, νη ζπληαμηνχρνη έρνπλ δψζεη απφ 1,04% ζηηο αμηνινγήζεηο «Καθή» θαη 

«Πνιχ θαθή» θαη ζε γεληθέο γξακκέο , δείρλνπλ λα πεξηκέλνπλ παξαπάλσ απφ ηηο 

ιεθζείζεο πιεξνθνξίεο θαζψο έρνπλ δψζεη απαληήζεηο κε φιεο ηηο ελδείμεηο. 

Σαπηνρξφλσο, γηα κία αθφκα θνξά, νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο έρνπλ ην ρακειφηεξν 

πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ κε ηελ έλδεημε «Πνιχ θαιή» θαη ην κεγαιχηεξν κε ηελ έλδεημε 

«Καιή». 

  

  ΤΝΟΛΟ

Πνιύ θαθή Καθή Μέηξηα Καιή Πνιύ θαιή

Δπάγγεικα Γεκόζηνο Τπάιιεινο 0,00 0,00 7,14 50,00 42,86 100,00

Ιδησηηθόο Τπάιιεινο 0,00 0,00 15,63 56,25 28,13 100,00

Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο 0,00 0,00 9,52 71,43 19,05 100,00

πληαμηνύρνο 1,04 1,04 5,21 48,96 43,75 100,00

Άιιν Δπάγγεικα 0,00 0,00 7,69 53,85 38,46 100,00

Άλεξγνο 0,00 0,00 8,33 66,67 25,00 100,00

Οηθηαθά 0,00 0,00 16,67 33,33 50,00 100,00

ΤΝΟΛΟ 0,50 0,50 8,50 53,00 37,50 100,00

Αμηνιόγεζε παξερόκελσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ θαηάζηαζεο ηεο πγείαο αλά επάγγεικα (%)
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16 

 

 

 

Σειηθά, φπσο θαζξεθηίδεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 16, ζρεδφλ φινη ζα ζχζηελαλ ηα 

δεκνηηθά ηαηξεία ζε θάπνην ζπγγελή, θίιν ή γλσζηφ ηνπο κε πνζνζηφ ην νπνίν δελ 

επηδέρεηαη ακθηζβήηεζεο θαη πεξαηηέξσ αλάιπζεο θαζψο, εθηηλάζζεηαη ζην 98%! 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 17 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο εηδηθφηεηεο ηηο νπνίεο ζα ήζειαλ νη αζζελείο ζηα Γ.Η. σο 

επηπξφζζεηεο, καο δίλεη εηθφλα ην Γηάγξακκα 17, κε ην 9,5% λα επηζπκεί κηθξνβηνιφγν, 

ην 8,5% νθζαικίαηξν,  ην 5% θαξδηνιφγν, ην 4,5% δεξκαηνιφγν, ην 1,5% 

ελδνθξηλνιφγν, ην 1% γπλαηθνιφγν ελψ απφ  πνζνζηφ 0,5% ζπγθεληξψλνπλ νη 

εηδηθφηεηεο ηνπ ςπρίαηξνπ, ηνπ ΧΡΛ, ηνπ λεπξνιφγνπ, ηνπ νδνληίαηξνπ θαη ηνπ 

νγθνιφγνπ. Σέινο, ην 67,5% εκθαλίδεηαη ηθαλνπνηεκέλν κε ηηο ππάξρνπζεο εηδηθφηεηεο 

θαη δε δειψλεη πξνηίκεζε γηα θάπνηα άιιε εηδηθφηεηα. 

98%

2%
ΘΑ ΤΣΖΝΑΣΔ ΣΑ Γ.Η. Δ ΚΑΠΟΗΟ ΓΝΧΣΟ Α ;

NAI OXI

67,50

9,50

1,50

5,00

0,50

0,50

4,50

1,00

8,50

0,50

0,50

0,50

Κακία
Μηθξνβηνιφγνο

Δλδνθξηλνιφγνο
Καξδηνιφγνο

Φπρίαηξνο
ΧΡΛ

Γεξκαηνιφγνο
Γπλαηθνιφγνο

Οθζαικίαηξνο
Νεπξνιφγνο
Οδνληίαηξνο

Ογθνιφγνο

ΠΟΙΑ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΘΑ 

ΔΠΗΘΤΜΟΤΑΣΔ; %
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Σν αμηνπξφζεθην είλαη πσο πάξα πνιινί εξσηψκελνη απάληεζαλ γηα εηδηθφηεηεο 

νη νπνίεο ήδε ππάξρνπλ θάηη ην νπνίν απνηππψλεη ην έιιεηκκα ελεκέξσζεο πνπ ππάξρεη. 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 18 

 

 

ηελ ηειεπηαία απάληεζε- θξίζε ησλ αζζελψλ γηα ηα Γ.Η., αλαθνξηθά κε ην αλ 

εθείλα έρνπλ ιφγν χπαξμεο , ηα πνζνζηά είλαη ίδηα κε εθείλα απηψλ πνπ ζα ην ζχζηελαλ 

ή φρη ζε θάπνην γλσζηφ, θίιν ή ζπγγελή ηνπο κε ηελ αξλεηηθή απάληεζε κφιηο ζην 2% 

θαη ηε ζεηηθή ζην 98%, φπσο βιέπνπκε ζην Γηάγξακκα 18 . 

Γειψλεηαη ξεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά ε αλάγθε ηνπο γηα ηε παξνρή ππεξεζηψλ 

πγείαο απφ ηα δεκνηηθά ηαηξεία θαη κέζα απφ απηφ ηνλ ηξφπν ε ππνζηήξημε ηνπ ζεζκνχ.  

 

 

 

  

98%

2%

ΘΔΧΡΔΗΣΔ ΠΧ ΣΑ Γ.Η. 

ΔΥΟΤΝ ΛΟΓΟ ΤΠΑΡΞΖ;

NAI

OXI
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7.ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

 

 

ην παξφλ πεδίν ηεο εξγαζίαο, ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο απαληήζεηο, ηηο εθηηκήζεηο 

θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Γ.Η.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 19 

 

 

 

Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ην νπνίν εξγάδεηαη ζην Γ.Η. ηνπ Υνιαξγνχ-Παπάγνπ 

απνηειεί ην 54,17% ελψ απηφ ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ ην 45,83%, φπσο απεηθνλίδεη ην 

Γηάγξακκα 19 . 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 20 

 

 

χκθσλα, δε, κε ην Γηάγξακκα 20, ην 70,83% ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη γπλαίθεο 

θαη κφλν ην 29,17% άλδξεο. Απηφ, ελ κέξεη, εμεγείηαη αλ ζπλππνινγίδνπκε φηη ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ λνζειεπηψλ ζηα πγεηνλνκηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο  είλαη 

ζειπθνχ γέλνπο θαη απηφ πξνζαπμάλεη ην πνζνζηφ καο. 

54%
46%

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ

ΥΟΛΑΡΓΟΤ-ΠΑΠΑΓΟΤ

ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ

29,17%

70,83%

ΦΤΛΟ

ΑΝΓΡΑ ΓΤΝΑΗΚΑ
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 21 

 

 

 

ε ζρέζε κε ηηο ειηθηαθέο νκάδεο νη νπνίεο ηνπνζεηήζεθαλ σο απαληήζεηο 

ππάξρεη κηα ζρεηηθή ηζνξξνπία. 

Έηζη, φπσο δηαθξίλνπκε ζην Γηάγξακκα 21, ην 29,17% είλαη απφ 18 σο 30 εηψλ, 

ην 33,33 % απφ 31 σο 41 εηψλ θαη ην 37,5% άλσ ησλ 46 εηψλ. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 22 

 

 

Απφ ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ην Γηάγξακκα 22, ην 8,33% αλήθεη 

ζηελ θαηεγνξία ησλ ΤΔ (απφθνηηνη ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο) θαη κφιηο ην 4,17% ζηελ 

θαηεγνξία ΓΔ (απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο). 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ αλήθεη θαηά 58,33% ζηελ θαηεγνξία ΣΔ 

(απφθνηηνη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο) θαη ην 29,17% ζηελ θαηεγνξία ΠΔ  (απφθνηηνη 

παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο). 

  

29,17 33,33 37,50

18-30 ΔΣΧΝ 31-45 ΔΣΧΝ ΑΝΧ ΣΧΝ 46

ΖΛΗΚΗΑ% 

8,33

4,17

58,33

29,17

ΤΔ

ΓΔ

ΣΔ

ΠΔ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ%
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 23

 

 

Χο πξνο ηνπο ηνκείο απαζρφιεζεο, κε βάζε ην Γηάγξακκα  23, ην 16,67% αλήθεη 

ζην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, ην 29,17% ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ην 16,67% ζην 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. 

Απφ 8,33%  ζηε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Γ.Η. ζπγθεληξψλνπλ νη θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ θαη φζνη πξνζδηφξηζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο πξνζσπηθφ 

επηζηεκψλ πγείαο θαη παξαταηξηθά επαγγέικαηα. 

Σέινο, ην 12,5% απνηειείηαη απφ θπζηθνζεξαπεπηέο. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 24 

 

 

Οη κηζνί -αθξηβψο- απφ ηνπο εξσηψκελνπο, ζχκθσλα κε ην Γηάγξακκα 24, 

απαζρνινχληαη ζηα Γ.Η. απφ 1 σο 5 ρξφληα, ην 20,83% πεξηζζφηεξν απφ 5 έηε θαη ην 

29,17% ιηγφηεξν απφ 1 έηνο.  

16,67

29,17

16,67

8,33

8,33

12,50

8,33

Ηαηξηθφ πξνζσπηθφ

Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ

Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ

Σερληθφ πξνζσπηθφ

Δπηζηήκεο πγείαο

Φπζηθνζεξαπεπηήο

Κνηλσλ.ιεηηνπξγνί

ΣΟΜΔΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ %

<1 έηνο
1-5 έηε

>5 έηε

29,17
50,00

20,83

ΔΣΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΟ Γ.Η.%
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Αζξνηζηηθά, δειαδή, ην 80% πεξίπνπ έρεη πξνυπεξεζία κηθξφηεξε ησλ 5 εηψλ θαη 

ζε απηφ ζπλεηζθέξεη ε κνξθή εξγαζίαο ε νπνία είηε είλαη εζεινληηθή θαη άκηζζε είηε 

βαζίδεηαη ζε ζπκβάζεηο έξγνπ θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ.  

Δίλαη γεγνλφο, ινηπφλ, φηη ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ησλ ηαηξείσλ είλαη ζρεηηθά λέν 

θαη δηαξθψο αλαλενχκελν, θάηη πνπ δε ζπκβάιιεη ζηελ νκνηνγέλεηα, ηε ζηαζεξφηεηα θαη 

ηε ζπλέρεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ έξγνπ. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 25 

 

 

Αλ ην Γηάγξακκα  24, θαηαδείθλπε ην γεγνλφο πσο ε πιεηνςεθία ηνπ πξνζσπηθνχ 

έρεη ην πνιχ 5 ρξφληα ππεξεζίαο ζε Γ.Η., ην Γηάγξακκα 25 ην επηβεβαηψλεη θαζψο 

δειψλεη πσο γηα ην 95,83% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ, είλαη κφιηο ην πξψην Γ.Η. ζην 

νπνίν απαζρνινχληαη.  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 26 

 

 

Αλ ραξηνγξαθήζνπκε ηε κνξθή ζχκβαζεο ηεο απαζρφιεζεο κε βάζε ηα ζηνηρεία 

ηνπ Γηαγξάκκαηνο 26, ηφηε έρνπκε ηα εμήο: 

 Σν κφληκν πξνζσπηθφ αλέξρεηαη ζην 20,83%,  

 Με ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ απαζρνιείηαη ην 12,5%, 

 Οξηζκέλνπ ρξφλνπ ζπκβάζεηο έρεη ζπλάςεη ην 29,17%,  

 Σν 8,33% πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε ζχκβαζε έξγνπ 

ΝΑΙ

95,83%

OXI

4,17%

ΔΗΝΑΗ ΑΤΣΟ ΣΟ ΠΡΧΣΟ Γ.Η. ΣΟ ΟΠΟΗΟ 

ΔΡΓΑΕΔΣΔ;

ΜΟΝΗΜΟΗ

ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΟΤ

ΑΗΡΔΣΟΗ ΔΚΠΡΟΧΠΟΗ

ΔΘΔΛΟΝΣΔ

20,83

12,50

29,17

8,33

4,17

25,00

ΜΟΡΦΖ ΤΜΒΑΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ %
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 Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 4,17% απαζρνιείηαη ζηα Γ.Η. σο αηξεηφο εθπξφζσπνο ηεο 

εθιεγκέλεο δεκνηηθήο αξρήο   

 Δζεινληηθέο ππεξεζίεο πξνζθέξεη ν 1 ζηνπο 4 εξγαδνκέλνπο, δειαδή ην 25%. 

 

Με δεδνκέλν, ινηπφλ φηη κφλν ν 1 ζηνπο 3 εξγαδνκέλνπο έρεη θάπνηα κφληκε 

κνξθή απαζρφιεζεο (κφληκν πξνζσπηθφ θαη ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ), 

δηαπηζηψλνπκε ηελ αμία ηνπ εζεινληηζκνχ γηα ηα Γ.Η. θαη ηελ ηδηνηππία ηνπ λα εξγάδεηαη 

κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ν 1 ζηνπο 3 εξγαδνκέλνπο. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 27 

 

 

 

ε εξψηεζε ζρεηηθή κε ηελ πεπνίζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην αλ ε απαζρφιεζε 

ηνπο ζηα ηαηξεία ηνπο παξέρεη πξννπηηθέο εμέιημεο, ζχκθσλα κε ηα πνζνζηά ηνπ 

Γηαγξάκκαηνο 27, ιακβάλνπκε θαηαθαηηθή απάληεζε απφ ην 62,5% -πνζνζηφ αξθεηά 

πςειφ- θαη αξλεηηθή απφ ην 37,5%. 

Μηα πηζαλή εμήγεζε είλαη φηη νη εζεινληέο θαη νη εξγαδφκελνη ησλ ζπκβάζεσλ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη έξγνπ, βιέπνπλ θαη αμηνινγνχλ ηελ απαζρφιεζε ηνπο ζηα Γ.Η. σο 

έλα ζθαιί, έλα εθαιηήξην γηα πεξαηηέξσ εμέιημε ηνπο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο είηε αθφκα 

θαη ζηε κνληκνπνίεζε ηνπο εθεί, κε δεδνκέλεο ηηο αλάγθεο γηα κφληκν πξνζσπηθφ ζηα 

ηαηξεία. 

 

  

NAI OXI

62,50
37,50

ΠΗΣΔΤΔΣΔ ΟΣΗ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

ΔΞΔΛΗΞΖ ΟΗ ΟΠΟΗΔ Α ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑΗ ΜΔΧ 

ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ Α ΣΑ Γ.Η.;
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 28 

 

 

Σν Γηάγξακκα 28, απνηππψλεη ηηο απφςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηηο άκεζεο 

αλάγθεο πξνο θάιπςε ησλ Γ.Η.. 

Έηζη, εθηφο απφ ην 4,17% ην νπνίν ζεσξεί πσο δελ ππάξρεη θακία απνιχησο 

αλάγθε, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ (54,17%) θξίλεη πσο ππάξρεη άκεζε αλάγθε ζε 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ  θαη αθνινπζνχλ εθείλνη νη νπνίνη πξνθξίλνπλ σο άκεζε αλάγθε 

ηελ πξφζιεςε ή ηελ ηνπνζέηεζε δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Σέινο, ην 12,5% ζεσξεί σο 

άκεζε πξνηεξαηφηεηα ηε ζηειέρσζε ησλ Γ.Η. κε επηπιένλ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. 

Αο δνχκε φκσο, ιίγν πην αλαιπηηθά ην πξνθίι φζσλ απάληεζαλ έηζη. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 28 

 
 

Με βάζε ηνλ Πίλαθα 28, φζνη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ΤΔ ζεσξνχλ ηζνκεξψο -

απφ 50%- φηη ππάξρεη άκεζε αλάγθε ζε λνζειεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. 

Ζ θαηεγνξία ησλ ΓΔ, απφ ηελ άιιε, είλαη ε κφλε ε νπνία ζεσξεί φηη φια βαίλνπλ 

θαιψο θαη δελ ππάξρεη θακία αλάγθε θαη κάιηζηα ζε θαζνιηθφ πνζνζηφ (100%),θάηη 

πξαγκαηηθά αμηνπεξίεξγν. 

ΗΑΣΡΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ

ΚΑΜΗΑ ΑΝΑΓΚΖ

12,50 54,17

29,17

4,17

ΘΔΧΡΔΗΣΔ  ΟΣΗ ΤΠΑΡΥΔΗ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ Δ %:

  ΤΝΟΛΟ

Ιαηξηθό 

πξνζσπηθό

Ννζειεπηηθό 

πξνζσπηθό

Γηνηθεηηθό 

πξνζσπηθό

Κακία 

αλάγθε

Δπαγγεικαηηθή θαηεγνξία ΤΔ 0,00 50,00 50,00 0,00 100,00

ΓΔ 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

ΣΔ 0,00 71,43 28,57 0,00 100,00

ΠΔ 42,86 28,57 28,57 0,00 100,00

ΤΝΟΛΟ 12,50 54,17 29,17 4,17 100,00

Γήισζε άκεζσλ αλαγθώλ αλά επαγγεικαηηθή θαηεγνξία  (%)
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Οη απφθνηηνη ηεο θαηεγνξίαο ΣΔ, ζεσξνχλ θαη απηνί πσο πξέπεη λα πξνζιεθζεί 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζε πνζνζηφ 71,43% θαη ζε πνζνζηφ 28,57% θάλνπλ ιφγν γηα 

πξφζιεςε δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Με ην ίδην πνζνζηφ γηα ην δηνηθεηηθφ θαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ απαληνχλ 

θαη νη απαζρνινχκελνη ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ -νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ είλαη γηαηξνί-

κε ην ππφινηπν 42,86% λα αμηνινγεί σο άκεζε αλάγθε ηελ ελίζρπζε κε ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 29 

 
 

Αλ ξίμνπκε κηα καηηά ζηνπο ηνκείο απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 29, γηα 

ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ππάξρεη πεξαηηέξσ αλάγθε ζε ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαηά 50% θαη ζε 

λνζειεπηηθφ φπσο θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ απφ 25%. 

Με 85,19% νη λνζειεπηέο απάληεζαλ φηη ρξεηάδεηαη άκεζε ελίζρπζε ν ηνκέαο 

ηνπο θαη θαηά 14,29%  εθείλνο ησλ δηνηθεηηθψλ. 

Οη δηνηθεηηθνί κε ηε ζεηξά ηνπο, έδσζαλ απφ 25% απαληήζεηο ζε φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο. 

Σν ηερληθφ πξνζσπηθφ, φπσο θαη ην πξνζσπηθφ επηζηεκψλ πγείαο, ζπκθσλνχλ φηη 

ρξεηάδεηαη λνζειεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ κε πνζνζηφ ίζν ζην 50%. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, νη θπζηθνζεξαπεπηέο θάλνπλ ιφγν ζε πνζνζηφ 66,67% γηα 

αλάγθε δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη θαηά 33,33% γηα λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη νη 

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί είλαη απφιπηνη κε 100% λα αμηνινγεί ηελ άκεζε αλάγθε 

πξφζιεςεο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

 

  ΤΝΟΛΟ

Ιαηξηθό 

πξνζσπηθό

Ννζειεπηηθό 

πξνζσπηθό

Γηνηθεηηθό 

πξνζσπηθό

Κακία 

αλάγθε

Σνκέαο απαζρόιεζεο Ιαηξηθό πξνζσπηθό 50,00 25,00 25,00 0,00 100,00

Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό 0,00 85,71 14,29 0,00 100,00

Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00

Σερληθό πξνζσπηθό 0,00 50,00 50,00 0,00 100,00

Δπηζηήκεο πγείαο 0,00 50,00 50,00 0,00 100,00

Φπζηνζεξαπεπηήο 0,00 33,33 66,67 0,00 100,00

Κνηλσληθόο/ή ιεηηνπξγόο 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

ΤΝΟΛΟ 12,50 54,17 29,17 4,17 100,00

 Γήισζε άκεζσλ αλαγθώλ αλά ηνκέα απαζρόιεζεο (%)
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ΠΗΝΑΚΑ 30

 
 

Αλάινγα, ηψξα, κε ηε κνξθή ζχκβαζεο (Πίλαθαο 30): 

 Οη κφληκνη, δεηνχλ θαηά 40% λνζειεπηέο θαη θαηά 60% δηνηθεηηθνχο. 

 Οη απαζρνινχκελνη κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ δεηνχλ ην ίδην κε ηα αληίζηνηρα 

πνζνζηά ζην 66,67% θαη 33,33%. 

 Οη εξγαδφκελνη κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζε πνζνζηφ 71,43%, θξίλνπλ σο 

άκεζε αλάγθε ηελ πξφζιεςε λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ελψ κε 14,29% αμηνινγνχλ 

ηελ αλάγθε πξφζιεςεο δηνηθεηηθνχ  πξνζσπηθνχ ή δε δειψλνπλ θακία αλάγθε. 

 Όζνη πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε ζχκβαζε έξγνπ, θαηά 100% δεηνχλ 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. 

 Οη αηξεηνί εθπξφζσπνη θάλνπλ εμ νινθιήξνπ ιφγν γηα ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. 

 Σέινο, νη εζεινληέο δεηνχλ κε ην ίδην πνζνζηφ (33,33%) γηαηξνχο, λνζειεπηέο θαη 

δηνηθεηηθνχο. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 29 

 

 

  ΤΝΟΛΟ

Ιαηξηθό 

πξνζσπηθό

Ννζειεπηηθό 

πξνζσπηθό

Γηνηθεηηθό 

πξνζσπηθό

Κακία 

αλάγθε

Μνξθή ζύκβαζεο Μόληκνο/ε 0,00 40,00 60,00 0,00 100,00

Ανξίζηνπ ρξόλνπ 0,00 66,67 33,33 0,00 100,00

Οξηζκέλνπ ρξόλνπ 0,00 71,43 14,29 14,29 100,00

ύκβαζε έξγνπ 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

Αηξεηόο εθπξόζσπνο 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Δζεινληηθά 33,33 33,33 33,33 0,00 100,00

ΤΝΟΛΟ 12,50 54,17 29,17 4,17 100,00

Γήισζε άκεζσλ αλαγθώλ αλά κνξθή ζύκβαζεο (%)

NAI

OXI

41,67

58,33

ΤΠΑΡΥΔΗ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ Α 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΓΗΑ ΑΠΟΦΤΓΖ ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΧΝ, 

ΔΠΗΚΑΛΤΦΔΧΝ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΛΖΦΔΧΝ; %
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ε εξψηεζε ε νπνία αλαδεηνχζε ην αλ ππάξρεη ηππνπνίεζε ζηηο ιεηηνπξγίεο εληφο 

ησλ Γ.Η. γηα απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ, επηθαιχςεσλ, ιαζψλ θη επαλαιήςεσλ, ην 41,67% 

απάληεζε «Ναη» θαη ην 58,33% «Όρη», φπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 29. Σν 

εληππσζηαθφ ζηνηρείν είλαη πσο ζην ίδην Γ.Η. άιινη απαληνχζαλ πσο ππάξρεη ηππνπνίεζε  

θαη άιινη φρη. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 30 

 

 

ρεηηθή κε ηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε είλαη θαη απηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζην 

Γηάγξακκα 30 θαη αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ή κε πνζνηηθνπνηεκέλσλ δεηθηψλ απφδνζεο. 

Θεηηθά απάληεζε κφλν ην 20,83% θαη αξλεηηθά ην 79,17%, θάηη πνπ καο δείρλεη 

μεθάζαξα ηελ απνπζία ζπγθεθξηκέλνπ ιεηηνπξγηθνχ θαη αμηνινγεηηθνχ πιαηζίνπ.  

Βέβαηα, ππάξρεη ν ηζρπξηζκφο φηη ην απνηέιεζκα ηεο πγείαο δελ είλαη κεηξήζηκν 

αιιά, απφ ηελ άιιε, ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ δηνηθεηηθφ, ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη 

αμηνιφγεζε.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 31 

 

 

ε ζρέζε κε ηε ρξήζε θηλήηξσλ απνδνηηθφηεηαο, ην Γηάγξακκα 31, καο δείρλεη 

μεθάζαξα πσο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη. Σνπιάρηζηνλ γηα ηελ πιεηνςεθία ην πξνζσπηθνχ, 

θαζψο ην 79,17% έρεη απαληήζεη αξλεηηθά θαη ην 20,83% ζεηηθά. 

  

NAI OXI

20,83 79,17

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΠΟΟΣΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟΗ 

ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΓΟΖ; %

NAI

20,83%

OXI

79,17%

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΤΝΣΑΗ ΚΗΝΖΣΡΑ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟTHΣΑ;
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 32 

 

 

Σν Γηάγξακκα 32,  καο παξαζέηεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ, 

ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ησλ Γ.Η.. 

Όπσο δηαθξίλνπκε ην 8,33% ηε ζεσξεί «Καθή», ην 25% «Μέηξηα», ην 20,83% 

«Πνιχ θαιή» θαη ε πιεηνςεθία ηεο ηάμεο ηνπ 45,83% ηελ αμηνινγεί σο «Καιή». 

ε γεληθέο γξακκέο, ην πξνζσπηθφ είλαη ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ νξγάλσζε κε έλα 

αζξνηζηηθφ πνζνζηφ πεξίπνπ ζην 66% λα ηε ζεσξεί «Καιή» ή «Πνιχ θαιή» αιιά 

ηαπηφρξνλα, κε κία άιιε αλάγλσζε, ππάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα βειηίσζεο αθφκα κε 

βάζε ηηο απφςεηο ηνπ ππφινηπνπ 34%. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 31 

 
 

Με βάζε ηνλ Πίλαθα 31, φζνη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ΤΔ αμηνινγνχλ ηζνκεξψο 

-απφ 50%- ηελ νξγάλσζε σο «Καθή» ή «Πνιχ θαιή». Σν πεξίεξγν είλαη φηη δελ 

ππάξρνπλ ελδηάκεζεο απαληήζεηο αμηνιφγεζεο.  

Ζ θαηεγνξία ησλ ΓΔ, απφ ηελ άιιε, είλαη ε κφλε ε νπνία αμηνινγεί ηελ 

νξγάλσζε σο «Πνιχ θαιή» θαη κάιηζηα ζε πνζνζηφ 100%. 

Όζνη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ΣΔ, αμηνινγνχλ σο «Καιή» κε ηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ηνπ 71,43% θαη σο «Μέηξηα» ή «Πνιχ θαιή» κε πνζνζηά 14,29%. 

 

ΚΑΚΗ

ΚΑΛΗ

8,33
25,00 45,83

20,84

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΡΓΑΝΧΖ Γ. Η. % 

  ΤΝΟΛΟ

Καθή Μέηξηα Καιή Πνιύ θαιή

Δπαγγεικαηηθή θαηεγνξία ΤΔ 50,00 0,00 0,00 50,00 100,00

ΓΔ 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

ΣΔ 0,00 14,29 71,43 14,29 100,00

ΠΔ 14,29 57,14 14,29 14,29 100,00

ΤΝΟΛΟ 8,33 25,00 45,83 20,83 100,00

Αμηνιόγεζε νξγάλσζεο Γ.Ι. αλά επαγγεικαηηθή θαηεγνξία (%)
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Σν ίδην πνζνζηφ (14,29%) δίλνπλ θαη νη απαζρνινχκελνη ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ ζηηο 

απαληήζεηο «Καθή», «Καιή» θαη «Πνιχ θαιή» θαη ε πιεηνςεθία ηνπο (57,14%), 

αμηνινγεί ηελ νξγάλσζε ησλ Γ.Η. σο «Μέηξηα». 

 

ΠΗΝΑΚΑ 32 

 
 

Παξαηεξψληαο ηνπο ηνκείο απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 32, ην ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ κε ην απφιπην 100% ζεσξεί ηελ νξγάλσζε κέηξηα. 

Απφ ηελ άιιε νη λνζειεπηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (71,43%) απάληεζαλ «Καιή» 

θαη ζε πνζνζηφ απφ 14,29% απάληεζαλ «Μέηξηα» θαη «Πνιχ θαιή». 

Οη δηνηθεηηθνί κε ηε ζεηξά ηνπο, έδσζαλ απφ 50% ζηελ απάληεζε «Καιή» θαη 

«Πνιχ θαιή». 

Σν ίδην πνζνζηφ ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ (50%), απάληεζε «Καθή» θαη «Πνιχ 

θαιή» ελψ ην πξνζσπηθφ επηζηεκψλ πγείαο, «Καθή» θαη «Μέηξηα». 

Σελ ίδηα ζηηγκή, νη θπζηθνζεξαπεπηέο ζε πνζνζηφ 66,67% ηε ζεσξνχλ «Καιή» 

θαη ην ππφινηπν 33,33% «Πνιχ θαιή». 

Γηα κία αθφκα θαηεγνξία, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί  κε πνζνζηφ 100% απαληνχλ 

ζε κία θαηεγνξία, αμηνινγψληαο σο «Καιή» ηελ νξγάλσζε ησλ Γ.Η. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 33 

 

  ΤΝΟΛΟ

Καθή Μέηξηα Καιή Πνιύ_θαιή

Σνκέαο απαζρόιεζεο Ιαηξηθό πξνζσπηθό 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό 0,00 14,29 71,43 14,29 100,00

Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό 0,00 0,00 50,00 50,00 100,00

Σερληθό πξνζσπηθό 50,00 0,00 0,00 50,00 100,00

Δπηζηήκεο πγείαο 50,00 50,00 0,00 0,00 100,00

Φπζηνζεξαπεπηήο 0,00 0,00 66,67 33,33 100,00

Κνηλσληθόο/ή ιεηηνπξγόο 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

ΤΝΟΛΟ 8,33 25,00 45,83 20,83 100,00

Αμηνιόγεζε νξγάλσζεο Γ.Ι. αλά ηνκέα απαζρόιεζεο (%)

  ΤΝΟΛΟ

Καθή Μέηξηα Καιή Πνιύ_θαιή

Μνξθή ζύκβαζεο Μόληκνο/ε 40,00 0,00 20,00 40,00 100,00

Ανξίζηνπ ρξόλνπ 0,00 66,67 33,33 0,00 100,00

Οξηζκέλνπ ρξόλνπ 0,00 0,00 85,71 14,29 100,00

ύκβαζε έξγνπ 0,00 50,00 50,00 0,00 100,00

Αηξεηόο εθπξόζσπνο 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

Δζεινληηθά 0,00 50,00 16,67 33,33 100,00

ΤΝΟΛΟ 8,33 25,00 45,83 20,83 100,00

Αμηνιόγεζε νξγάλσζεο Γ.Ι. αλά κνξθή_ζύκβαζεο (%)
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Αλάινγα, ηψξα, κε ηε κνξθή ζχκβαζεο κε βάζε ηνλ Πίλαθα 33: 

 

 Σελ απάληεζε «Καθή» δίλεη ην 40% ησλ κφληκσλ. 

 Σελ απάληεζε «Μέηξηα» δίλεη ην 66,67% ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ 

ρξφλνπ, ην 50% εθείλσλ κε ζχκβαζε έξγνπ θαη ην 50% ησλ εζεινληψλ.  

 «Καιή» ζεσξεί ηελ νξγάλσζε ησλ Γ.Η. ην 20% ησλ κφληκσλ, ην 33,33% ησλ 

ανξίζηνπ ρξφλνπ, ην 85,71% ησλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ην 50% εθείλσλ κε ζχκβαζε 

έξγνπ, φινη (100%) ησλ αηξεηψλ εθπξνζψπσλ θαη ην 16,67% ησλ εζεινληψλ. 

 Χο «Πνιχ θαιή» αμηνινγείηαη ε νξγάλσζε απφ ην 40% ησλ κφληκσλ, ην 14,29% ησλ 

απαζρνινχκελσλ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ηνπ 33,33% ησλ εζεινληψλ. 

Με ιίγα ιφγηα, αζξνηζηηθά, πην ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη αηξεηνί θαη νη 

εξγαδφκελνη κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ πηζαλφηαηα ιφγσ κηθξήο ππεξεζίαο ζηα 

ηαηξεία θαη έιιεηςε ρξφλνπ γηα λα δηαπηζησζνχλ ηα φπνηα πξνβιήκαηα. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 33 

 

 

Έλαο ελδηαθέξσλ παξάγνληαο πξνο αμηνιφγεζε είλαη ε ζπλεξγαζία εληφο ησλ Γ.Η. 

κε ηηο πνηθίιεο κνξθέο πνπ απηή εθδειψλεηαη. 

Όπσο δηαθξίλνπκε ζην Γηάγξακκα 33, ην 12,5% ηελ αμηνινγεί σο «Πνιχ θαθή», 

ην 4,17% σο «Καθή», ην 16,67% σο «Καιή» θαη ην 45,83% σο «Πνιχ Καιή». 

 

  

ΠΟΛY ΚΑΚΗ

ΚΑΚΗ

ΜΔΣΡΙΑ

ΚΑΛΗ

ΠΟΛY ΚΑΛΗ

12,50

4,17

16,67

20,83 45,83

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ Γ. Η. %
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ΠΗΝΑΚΑ 34 

 
 

Με βάζε ηνλ Πίλαθα 34, εθείλνη ηεο θαηεγνξίαο ΤΔ αμηνινγνχλ απφ 50% ηε 

ζπλεξγαζία σο «Μέηξηα» ή «Πνιχ θαιή».  

Ζ θαηεγνξία ησλ ΓΔ, απφ ηελ άιιε, είλαη ε κφλε ε νπνία αμηνινγεί ηε 

ζπλεξγαζία σο «Πνιχ θαιή» θαη κάιηζηα ζε πνζνζηφ 100%. 

Οη κηζνί ζηελ θαηεγνξία ΣΔ, αμηνινγνχλ σο «Πνιχ θαιή» ζε πνζνζηφ 50% ηε 

ζπλεξγαζία, κε 14,29% σο «Μέηξηα» ή «Καιή». 

Σν ίδην πνζνζηφ (14,29%) δίλνπλ θαη νη απαζρνινχκελνη ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ ζηηο 

απαληήζεηο «Καθή» θαη «Μέηξηα». Ζ πιεηνςεθία ηνπο (42,86%), αμηνινγεί ηελ 

νξγάλσζε ησλ Γ.Η. σο «Καιή» ελψ ην 28,57% απηψλ ηε βαζκνινγεί σο «Πνιχ θαιή». 

Οη δχν ηειεπηαίεο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο, ινηπφλ, θαίλνληαη λα έρνπλ 

κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 35 

 
 

Χο πξνο ηνπο ηνκείο απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 35, ην ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ απαληά σο «Μέηξηα» ή «Πνιχ θαιή» κε 25% αληηζηνίρσο θαη κε 50% σο 

«Καιή». 

Απφ ηελ άιιε, νη λνζειεπηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (71,43%) απάληεζαλ «Πνιχ 

Καιή» θαη ζε πνζνζηφ απφ 14,29% απάληεζαλ «Μέηξηα» θαη «Πνιχ θαθή». 

 

  ΤΝΟΛΟ

Πνιύ θαθή Καθή Μέηξηα Καιή Πνιύ θαιή

Δπαγγεικαηηθή θαηεγνξία ΤΔ 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 100,00

ΓΔ 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

ΣΔ 21,43 0,00 14,29 14,29 50,00 100,00

ΠΔ 0,00 14,29 14,29 42,86 28,57 100,00

ΤΝΟΛΟ 12,50 4,17 16,67 20,83 45,83 100,00

 Αμηνιόγεζε ζπλεξγαζίαο ζηα Γ.Ι. αλά επαγγεικαηηθή θαηεγνξία (%)

  ΤΝΟΛΟ

Πνιύ θαθή Καθή Μέηξηα Καιή Πνιύ θαιή

Σνκέαο απαζρόιεζεο Ιαηξηθό πξνζσπηθό 0,00 0,00 25,00 50,00 25,00 100,00

Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό 14,29 0,00 14,29 0,00 71,43 100,00

Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 100,00

Σερληθό πξνζσπηθό 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 100,00

Δπηζηήκεο πγείαο 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 100,00

Φπζηνζεξαπεπηήο 33,33 0,00 0,00 0,00 66,67 100,00

Κνηλσληθόο/ή ιεηηνπξγόο 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 100,00

ΤΝΟΛΟ 12,50 4,17 16,67 20,83 45,83 100,00

 Αμηνιόγεζε ζπλεξγαζίαο ζηα Γ.Ι. αλά ηνκέα απαζρόιεζεο (%)
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Οη δηνηθεηηθνί κε ηε ζεηξά ηνπο, έδσζαλ απφ 50% ζηελ απάληεζε «Καιή» θαη 

«Πνιχ θαιή». 

Σν ίδην πνζνζηφ ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ (50%), απάληεζε «Μέηξηα» θαη «Πνιχ 

θαιή» ελψ ην πξνζσπηθφ επηζηεκψλ πγείαο, «Καθή» θαη «Μέηξηα» πάιη απφ 50%. 

Σν πξνζσπηθφ ησλ επηζηεκψλ πγείαο απάληεζε ζην 50% «Καθή» θαη  ζην 

ππφινηπν 50% «Μέηξηα». 

Σελ ίδηα ζηηγκή, νη θπζηθνζεξαπεπηέο ζε πνζνζηφ 66,67% ηε ζεσξνχλ «Πνιχ 

θαιή» θαη ην ππφινηπν 33,33%  απηψλ «Πνιχ θαθή». 

Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, κε ηε ζεηξά ηνπο, ηε ζεσξνχλ ζην 50% σο «Πνιχ 

θαθή» -ν πην δπζαξεζηεκέλνο ηνκέαο απαζρφιεζεο- θαη κε ηελ ίδηα αλαινγία, ηελ  

αμηνινγνχλ σο «Καιή». 

 

ΠΗΝΑΚΑ 36 

 
 

Με φζα καο δείρλεη ν Πίλαθαο 36, ζρεηηθά κε ηε κνξθή ζχκβαζεο : 

 

 «Πνιχ θαθή» ζεσξεί ηε ζπλεξγαζία ην 20% ησλ κφληκσλ θαη ην 28,57% ησλ 

απαζρνινχκελσλ κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

 Σελ απάληεζε «Καθή» δίλεη κφλν ην 20% ησλ κφληκσλ. 

 Σελ απάληεζε «Μέηξηα» δίλεη ην 20% ησλ κφληκσλ, ην 66,67% ησλ εξγαδνκέλσλ κε 

ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη ην 16,67% ησλ εζεινληψλ.  

 «Καιή» ζεσξεί ηε ζπλεξγαζία εληφο ησλ Γ.Η. ην 33,33% ησλ ανξίζηνπ ρξφλνπ, ην 

100% ησλ αηξεηψλ θαη ην 50% ησλ εζεινληψλ. 

 Χο «Πνιχ θαιή» αμηνινγείηαη ε νξγάλσζε απφ ην 40% ησλ κφληκσλ, ην 71,43% ησλ 

απαζρνινχκελσλ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ηνπ 33,33% ησλ εζεινληψλ. 

  ΤΝΟΛΟ

Πνιύ θαθή Καθή Μέηξηα Καιή Πνιύ θαιή

Μνξθή_ζύκβαζεο Μόληκνο/ε 20,00 20,00 20,00 0,00 40,00 100,00

Ανξίζηνπ ρξόλνπ 0,00 0,00 66,67 33,33 0,00 100,00

Οξηζκέλνπ ρξόλνπ 28,57 0,00 0,00 0,00 71,43 100,00

ύκβαζε έξγνπ 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

Αηξεηόο εθπξόζσπνο 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

Δζεινληηθά 0,00 0,00 16,67 50,00 33,33 100,00

ΤΝΟΛΟ 12,50 4,17 16,67 20,83 45,83 100,00

Αμηνιόγεζε ζπλεξγαζίαο ζηα Γ.Ι. αλά κνξθή ζύκβαζεο (%)
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ε γεληθέο γξακκέο, αζξνηζηηθά, νη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη κφληκνη θαη 

φζνη έρνπλ ζπλάςεη ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη εκθαλίδεηαη αληηζηνηρία κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηα Γ.Η. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 34 

 

 

ε εξψηεζε γηα ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηελ 

πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ηαηξείσλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο βιέπνπκε ζην 

Γηάγξακκα 34, κφλν νη 2 ζηνπο 10 (20,83%) εκθαλίδνληαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη , νη 7 

ζηνπο 10  ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη θαη νη ππφινηπνη (8,33%) θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 37 

 
 

θηαγξαθψληαο κε ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 37, αλά επαγγεικαηηθή θαηεγνξία, ηηο 

απαληήζεηο, έρνπκε ηνπο ΤΔ λα αμηνινγνχλ φηη είλαη «Πνιχ» ή «Λίγν» ηθαλνπνηεκέλνη 

θαηά 50% αληηζηνίρσο. 

Ζ θαηεγνξία ησλ ΓΔ, απφ ηελ άιιε, είλαη ε κφλε ε νπνία ζε πνζνζηφ 100% 

απαληά «Πνιχ» ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο. 

Οη απαζρνινχκελνη ηεο θαηεγνξίαο ΣΔ, απαληνχλ «Πνιχ» ζε πνζνζηφ κφιηο 

21,43% θαη ην ππφινηπν 78,57% απηψλ απαληά «Λίγν». 

 

ΠΟΛΎ
ΛΗΓΟ

ΚΑΘΟΛΟΤ

20,83
70,83

8,33

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ AΠΟ ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΓΟΜΖ %

  ΤΝΟΛΟ

Πνιύ Λίγν Καζόινπ

Δπαγγεικαηηθή θαηεγνξία ΤΔ 50,00 50,00 0,00 100,00

ΓΔ 100,00 0,00 0,00 100,00

ΣΔ 21,43 78,57 0,00 100,00

ΠΔ 0,00 71,43 28,57 100,00

ΤΝΟΛΟ 20,83 70,83 8,33 100,00

Ιθαλνπνίεζε από πιηθνηερληθή ππνδνκή αλά επαγγεικαηηθή θαηεγνξία  (%)



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

109 

 

Οη εξγαδφκελνη ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ, είλαη νη κφλνη πνπ δελ έρνπλ απαληήζεη 

«Πνιχ» θαη εκθαλίδνληαη «Λίγν» ηθαλνπνηεκέλνη ζε πνζνζηφ 71,43% θαη «Καζφινπ» ζε 

πνζνζηφ 28,57% θαζψο είλαη ε κφλε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία πνπ έρεη δψζεη 

απαληήζεηο ζηελ ηειεπηαία βαζκνινγηθή θιίκαθα. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 38 

 
 

Χο πξνο ηνπο ηνκείο απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 38, ην ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ απαληά σο «Λίγν» ή «Καζφινπ» κε 75% θαη 25% αληηζηνίρσο. 

Με ηε ζεηξά ηνπο, νη λνζειεπηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (85,71%) απάληεζαλ 

«Λίγν» θαη ζε πνζνζηφ απφ 14,29% απάληεζαλ «Πνιχ». 

Οη δηνηθεηηθνί, ζηε ζπλέρεηα, έδσζαλ 50% ζηελ απάληεζε «Λίγν» θαη απφ 25% 

ζηελ απάληεζε «Πνιχ» θαη «Καζφινπ». 

Σν ηερληθφ πξνζσπηθφ απάληεζε «Πνιχ» θαη «Λίγν» ζην ίδην πνζνζηφ (50%). 

Σν πξνζσπηθφ ησλ επηζηήκσλ πγείαο φπσο θαη νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ζην 

ζχλνιν ηνπο (100%) απάληεζαλ  φηη είλαη «Λίγν» ηθαλνπνηεκέλνη. 

 Σελ ίδηα ζηηγκή, νη θπζηθνζεξαπεπηέο ζε πνζνζηφ 66,67% εκθαλίδνληαη σο  

«Πνιχ» ηθαλνπνηεκέλνη θαη ην ππφινηπν 33,33%  απηψλ «Λίγν». 

 

ΠΗΝΑΚΑ 39 

 
 

  ΤΝΟΛΟ

Πνιύ Λίγν Καζόινπ

Σνκέαο απαζρόιεζεο Ιαηξηθό πξνζσπηθό 0,00 75,00 25,00 100,00

Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό 14,29 85,71 0,00 100,00

Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό 25,00 50,00 25,00 100,00

Σερληθό πξνζσπηθό 50,00 50,00 0,00 100,00

Δπηζηήκεο πγείαο 0,00 100,00 0,00 100,00

Φπζηνζεξαπεπηήο 66,67 33,33 0,00 100,00

Κνηλσληθόο/ή ιεηηνπξγόο 0,00 100,00 0,00 100,00

ΤΝΟΛΟ 20,83 70,83 8,33 100,00

Ιθαλνπνίεζε από πιηθνηερληθή ππνδνκή αλά ηνκέα απαζρόιεζεο (%)

  ΤΝΟΛΟ

Πνιύ Λίγν Καζόινπ

Μνξθή ζύκβαζεο Μόληκνο/ε 40,00 60,00 0,00 100,00

Ανξίζηνπ ρξόλνπ 0,00 100,00 0,00 100,00

Οξηζκέλνπ ρξόλνπ 28,57 71,43 0,00 100,00

ύκβαζε έξγνπ 0,00 100,00 0,00 100,00

Αηξεηόο εθπξόζσπνο 0,00 0,00 100,00 100,00

Δζεινληηθά 16,67 66,67 16,67 100,00

ΤΝΟΛΟ 20,83 70,83 8,33 100,00

Ιθαλνπνίεζε από πιηθνηερληθή ππνδνκή αλά κνξθή ζύκβαζεο (%)
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Όζνλ αθνξά ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο αλάινγα κε ηε κνξθή ζχκβαζεο 

(Πίλαθαο 39): 

 «Πνιχ» έρεη απαληήζεη ην 40% ησλ κφληκσλ, ην 28,57% ησλ απαζρνινχκελσλ κε 

ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ην 16,67% ησλ εζεινληψλ. 

 Σελ απάληεζε «Λίγν» δίλεη ην ζχλνιν ησλ απαζρνινχκελσλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ 

ρξφλνπ θαη εθείλσλ πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε ζχκβαζε έξγνπ, ην 60% 

ησλ κφληκσλ, ην 71,43% φζσλ εξγάδνληαη κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ην 

66,67% ησλ εζεινληψλ. 

 Σελ απάληεζε «Καζφινπ» ζηεξίδεη ην ζχλνιν ησλ αηξεηψλ θαη ην 16,67% ησλ 

εζεινληψλ.  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 35 

 

 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηαηξείσλ, είλαη έλα θνκβηθήο ζεκαζίαο ζέκα φπσο 

θαηαιαβαίλνπκε. Αλ ξίμνπκε κηα καηηά ζην Γηάγξακκα 35,  ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ην 

75% ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη «Λίγν» ή «Καζφινπ» ηθαλνπνηεκέλν κε πνζνζηά 50% θαη 

25% αληηζηνίρσο. Έηζη, κφλν ν 1 ζηνπο 4 (25%) δειψλεη «Πνιχ» ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηα 

ρξήκαηα θαη ηνπο πφξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα Γ.Η.  

 

  

25
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ΠΟΛΎ ΛΗΓΟ ΚΑΘΟΛΟΤ

ΠΟΟ ΔΠΑΡΚΖ ΘΔΧΡΔΗΣΔ ΣΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΧΝ  Γ.Η. % 
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ΠΗΝΑΚΑ 40 

 
 

Αλά επαγγεικαηηθή θαηεγνξία, κε βάζε ηνλ Πίλαθα 40: 

 Οη εξγαδφκελνη ΤΔ απαληνχλ ζην 50% «Λίγν» θαη ζην ππφινηπν 50% «Καζφινπ».  

 Ζ θαηεγνξία ησλ ΓΔ ζε πνζνζηφ 100% απαληά «Πνιχ». 

 Οη απαζρνινχκελνη ηεο θαηεγνξίαο  ΣΔ, αμηνινγνχλ σο «Πνιχ» επαξθή ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ Γ.Η. ζε πνζνζηφ 35,71% θαη ην ππφινηπν 64,29% «Λίγν» . 

 Ζ θαηεγνξία ησλ ΠΔ ζηηο απαληά «Λίγν» ζην 28,57% θαη «Καζφινπ» ζε πνζνζηφ 

ηεο ηάμεο ηνπ 71,43%. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 41 

 
 

Αο μεθαζαξίζνπκε ηα πξάγκαηα θαη κε ηελ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ν Πίλαθαο 41, 

εμεηάδνληαο μερσξηζηά θάζε ηνκέα απαζρφιεζεο. 

Σν ηαηξηθφ θαη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ απαληά σο «Λίγν» ή «Καζφινπ» κε 50% 

αληηζηνίρσο. 

Με ηε ζεηξά ηνπο, νη λνζειεπηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (85,71%) απάληεζαλ 

«Λίγν» θαη ζε πνζνζηφ απφ 14,29% απάληεζαλ «Πνιχ». 

 

  ΤΝΟΛΟ

Πνιύ Λίγν Καζόινπ

Δπαγγεικαηηθή θαηεγνξία ΤΔ 0,00 50,00 50,00 100,00

ΓΔ 100,00 0,00 0,00 100,00

ΣΔ 35,71 64,29 0,00 100,00

ΠΔ 0,00 28,57 71,43 100,00

ΤΝΟΛΟ 25,00 50,00 25,00 100,00

Αμηνιόγεζε επάξθεηαο ρξεκαηνδόηεζεο αλά επαγγγεικαηηθή θαηεγνξία (%)

  ΤΝΟΛΟ

Πνιύ Λίγν Καζόινπ

Σνκέαο απαζρόιεζεο Ιαηξηθό πξνζσπηθό 0,00 50,00 50,00 100,00

Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό 14,29 85,71 0,00 100,00

Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό 25,00 25,00 50,00 100,00

Σερληθό πξνζσπηθό 0,00 50,00 50,00 100,00

Δπηζηήκεο πγείαο 50,00 0,00 50,00 100,00

Φπζηνζεξαπεπηήο 66,67 33,33 0,00 100,00

Κνηλσληθόο/ή ιεηηνπξγόο 50,00 50,00 0,00 100,00

ΤΝΟΛΟ 25,00 50,00 25,00 100,00

Αμηνιόγεζε επάξθεηαο ρξεκαηνδόηεζεο αλά ηνκέα απαζρόιεζεο (%)
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Οη δηνηθεηηθνί, ζηε ζπλέρεηα, , έδσζαλ 50% ζηελ απάληεζε «Καζφινπ» θαη απφ 

25% ζηελ απάληεζε «Πνιχ» θαη «Λίγν». 

Σν πξνζσπηθφ ησλ επηζηήκσλ πγείαο απφ 50% απάληεζε «Λίγν» θαη «Καζφινπ». 

Σελ ίδηα ζηηγκή, νη θπζηθνζεξαπεπηέο ζε πνζνζηφ 66,67% απαληνχλ  «Πνιχ» θαη 

ην ππφινηπν 33,33%  απηψλ «Λίγν». 

Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, απφ ηελ άιιε, απάληεζαλ «Πνιχ» ζην 50% ηνπ 

ζπλφινπ ηνπο θαη ην ππφινηπν 50% απηψλ απάληεζε «Λίγν». 

 

ΠΗΝΑΚΑ 42 

 
 

 

ηνλ Πίλαθα 42, έρνπκε αλαιπηηθά, αλά κνξθή ζχκβαζεο ηηο απαληήζεηο. 

Γειαδή,  

 «Πνιχ» έρεη απαληήζεη ην 20% ησλ κφληκσλ, ην 28,57% ησλ απαζρνινχκελσλ κε 

ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ην 66,67% εθείλσλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη 

ην 50% φζσλ απαζρνινχληαη κε ζπκβάζεηο έξγνπ. 

 Σελ απάληεζε «Λίγν» δίλεη ην 40% ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ, ην 33,33% ησλ 

απαζρνινχκελσλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ, ην 50% φζσλ πξνζθέξνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο κε ζχκβαζε έξγνπ, ην 71,43% φζσλ εξγάδνληαη κε ζχκβαζε 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ην 50% ησλ εζεινληψλ. 

 Σελ απάληεζε «Καζφινπ» ζηεξίδεη ην ζχλνιν ησλ αηξεηψλ, ην 50% ησλ εζεινληψλ 

θαη ην 40% ησλ κνλίκσλ.  

 

  

  ΤΝΟΛΟ

Πνιύ Λίγν Καζόινπ

Μνξθή ζύκβαζεο Μόληκνο/ε 20,00 40,00 40,00 100,00

Ανξίζηνπ ρξόλνπ 66,67 33,33 0,00 100,00

Οξηζκέλνπ ρξόλνπ 28,57 71,43 0,00 100,00

ύκβαζε έξγνπ 50,00 50,00 0,00 100,00

Αηξεηόο εθπξόζσπνο 0,00 0,00 100,00 100,00

Δζεινληηθά 0,00 50,00 50,00 100,00

ΤΝΟΛΟ 25,00 50,00 25,00 100,00

Αμηνιόγεζε επάξθεηαο ρξεκαηνδόηεζεο αλά κνξθή ζύκβαζεο (%)
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 36 

 

 

ε κία άιινπ ηχπνπ εξψηεζε ζρεηηθή κε ηελ εκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ην 

ιφγν επηζθέςεσο ησλ αζζελψλ ζηα Γ.Η. , θαίλεηαη μεθάζαξα φηη ν ηνκέαο ηεο πξφιεςεο, 

ν νπνίνο είλαη βαζηθφο ππιψλαο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ηαηξείσλ, είλαη πνιχ πίζσ θαζψο 

απνηειεί ην ιφγν επίζθεςεο γηα ιηγφηεξν απφ 1 ζηνπο 3 αζζελείο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, φπσο 

ζθηαγξαθνχληαη ζην Γηάγξακκα 36, ηα Γ.Η. ηα επηζθέπηνληαη αζζελείο  

 

 Καηά 29,17% γηα ιφγνπο πξφιεςεο δεηεκάησλ πγείαο 

 

 Καηά 50% κε ζθνπφ ηε δηάγλσζε θάπνηαο αζζέλεηαο. 

 

 Καηά 20,83% γηα ιφγνπο ζεξαπείαο ηεο αζζέλεηαο ηνπο. 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 37 

 

 

Μνηξαζκέλεο, ζρεηηθά, είλαη νη απφςεηο γηα ηελ επηζπκία έληαμεο ησλ δεκνηηθψλ 

ηαηξείσλ ππφ ηε ζθέπε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Τ.Τ.Κ.Α.) 

θαη ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπο. Όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 37, ην 45,83% απάληεζε 

ζεηηθά θαη ην 54,17% αξλεηηθά. 

29,17

50,00

20,83

ΠΡΟΛΗΦΗ 

ΓΙΑΓΝΧΗ

ΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΚΟΠΟ ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΧΝ ΑΘΔΝΧΝ %

54,17%
45,83%

ΔΠΗΘΤΜΔΗΣΔ ΣΖΝ ΠΛΖΡΖ ΤΠΑΓΧΓΖ ΣΧΝ Γ.Η. ΣΟ 

Τ.Τ.Κ.Α. ;

OXI

NAI
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Σν πνηνη, φκσο, ζέινπλ, δηεπθξηλίδεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 43 

 
 

Ο Πίλαθαο 43, δείρλεη φηη ζεηηθά απάληεζε ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ΤΔ θαη 

αξλεηηθά ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ΓΔ. 

Οη θαηεγνξίεο, δε, ησλ εξγαδνκέλσλ ΣΔ θαη ΠΔ, είραλ αθξηβψο ηηο ίδηεο 

απαληήζεηο κε ην 42,86% θάζε θαηεγνξίαο λα απαληά «Ναη» θαη ην 57,14% λα απαληά 

«Όρη» 

 

ΠΗΝΑΚΑ 44 

 
 

Βιέπνληαο θάζε ηνκέα απαζρφιεζεο ζηνλ Πίλαθα 44, δηαπηζηψλνπκε φηη: 

Σν πξνζσπηθφ επηζηεκψλ πγείαο θαη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ επηζπκεί ζηελ 

νιφηεηα ηνπ ηελ πιήξε ππαγσγή ζην Τ.Τ.Κ.Α. ελψ αληηζέησο φινη νη θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί είλαη θάζεηα αληίζεηνη ζηελ πξννπηηθή απηή. 

Οη λνζειεπηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (57,14%) απάληεζαλ «Όρη» θαη ζε πνζνζηφ 

42,86% απάληεζαλ «Ναη». 

Οη δηνηθεηηθνί, ζηε ζπλέρεηα, έδσζαλ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο ζεηηθή απάληεζε (25%) θαη ε πιεηνςεθία ηνπο απάληεζε αξλεηηθά κε 75%. 

  ΤΝΟΛΟ

Ναη Όρη

Δπαγγεικαηηθή θαηεγνξία ΤΔ 100,00 0,00 100,00

ΓΔ 0,00 100,00 100,00

ΣΔ 42,86 57,14 100,00

ΠΔ 42,86 57,14 100,00

ΤΝΟΛΟ 45,83 54,17 100,00

Δπηζπκία ππαγσγήο Γ.Ι. ζην ΤΤΚΑ αλά επαγγεικαηηθή θαηεγνξία (%)

  ΤΝΟΛΟ

Ναη Όρη

Σνκέαο απαζρόιεζεο Ιαηξηθό πξνζσπηθό 50,00 50,00 100,00

Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό 42,86 57,14 100,00

Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό 25,00 75,00 100,00

Σερληθό πξνζσπηθό 100,00 0,00 100,00

Δπηζηήκεο πγείαο 100,00 0,00 100,00

Φπζηνζεξαπεπηήο 33,33 66,67 100,00

Κνηλσληθόο/ή ιεηηνπξγόο 0,00 100,00 100,00

ΤΝΟΛΟ 45,83 54,17 100,00

Δπηζπκία ππαγσγήο Γ.Ι. ζην ΤΤΚΑ αλά ηνκέα απαζρόιεζεο (%)
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 Δίλαη πξνθαλέο, φηη κία ελδερφκελε έληαμε ησλ Γ.Η. ζην Τ.Τ.Κ.Α. ζα έζεηε ζε 

επηζθάιεηα αθφκα θαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, νη θπζηθνζεξαπεπηέο ζε πνζνζηφ 66,67% απαληνχλ αξλεηηθά 

θαη ην ππφινηπν 33,33%  απηψλ ζεηηθά. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 45 

 

 

Ο Πίλαθαο 45, καο δίλεη ην πεξίγξακκα γηα ηελ επηζπκία ή κε ππαγσγήο ησλ Γ.Η. 

ζην Τ.Τ.Κ.Α. αλά κνξθή ζχκβαζεο. 

Έηζη, 

 «Όρη» έρεη απαληήζεη ην 20% ησλ κφληκσλ, ην 100% ησλ απαζρνινχκελσλ κε 

ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ησλ αηξεηψλ, ην 33,33% εθείλσλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ 

ρξφλνπ, ην 50% φζσλ απαζρνινχληαη κε ζπκβάζεηο έξγνπ θαη ην 33,33% ησλ εζεινληψλ 

«Ναη» απαληά ην 80% ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ, ην 66,67% ησλ απαζρνινχκελσλ 

κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ, ην 50% φζσλ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε ζχκβαζε 

έξγνπ θαη ην 66,67% ησλ εζεινληψλ. 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 38 

 

 

  ΤΝΟΛΟ

Ναη Όρη

Μνξθή ζύκβαζεο Μόληκνο/ε 80,00 20,00 100,00

Ανξίζηνπ ρξόλνπ 66,67 33,33 100,00

Οξηζκέλνπ ρξόλνπ 0,00 100,00 100,00

ύκβαζε έξγνπ 50,00 50,00 100,00

Αηξεηόο εθπξόζσπνο 0,00 100,00 100,00

Δζεινληηθά 66,67 33,33 100,00

ΤΝΟΛΟ 100,00 100,00 100,00

Δπηζπκία πιήξνπο ππαγσγήο ζην Τ.Τ.Κ.Α. αλά κνξθή ζύκβαζεο %

29,17%

70,83%

ΘΔΧΡΔΗΣΔ ΠΧ ΣΑ Γ.Η. ΔΥΟΤΝ ΛΟΓΟ ΤΠΑΡΞΖ 

ΜΔ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΣΟΤ ΜΟΡΦΖ;

OXI ΝΑΙ
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πκπιένληαο κε ηηο -ζεηηθέο- απαληήζεηο πνπ έδσζαλ θαη νη αζζελείο ζε 

παξαπιήζηα εξψηεζε γηα ηελ χπαξμε ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ θαη ηελ επηζπκία ηνπο γηα 

ηε ζπλέρηζε απηνχ ηνπ ζεζκνχ,  νη απαζρνινχκελνη ησλ Γ.Η. , ζεσξνχλ ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο φηη ηα ηαηξεία έρνπλ ιφγν χπαξμεο κε ηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο καο απνθαιχπηεη ην Γηάγξακκα 38, ην 70,83% απάληεζε 

ζεηηθά θαη ην 29,17% απάληεζε αξλεηηθά.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 46 

 
 

Αλαθεξφκελνη ζηνλ Πίλαθα 46, δηαπηζηψλνπκε φηη πιήξσο, ζπκθσλνχλ κε ηελ 

ηζρχνπζα κνξθή ησλ Γ.Η. νη απαζρνινχκελνη ηεο θαηεγνξίαο ΓΔ ελψ απφ εθείλνπο ηεο 

θαηεγνξίαο ΤΔ αθξηβψο νη κηζνί ζπκθσλνχλ θαη κηζνί δηαθσλνχλ γηα ηελ χπαξμε ησλ 

Γ.Η. κε ηελ ππάξρνπζα κνξθή. 

Δπίζεο, ε πιεηνςεθία ησλ ΣΔ  (85,71%) ζεσξεί πσο απηά έρνπλ ιφγν χπαξμεο κε 

ηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή ζε αληίζεζε κε ην 14,29% πνπ δελ πηζηεχεη θάηη ηέηνην. 

ηελ θαηεγνξία ησλ απαζρνινχκελσλ ΠΔ, νη πεξηζζφηεξνη 57,14% είλαη  κάιινλ 

αξλεηηθνί σο πξνο ην ιφγν χπαξμεο θαη ζεηηθφ εκθαλίδεηαη ην 42,86%, δειαδή ην 

ρακειφηεξν πνζνζηφ ηεο θαηεγνξίαο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 47 

 
 

  ΤΝΟΛΟ

Ναη Όρη

Δπαγγεικαηηθή θαηεγνξία ΤΔ 50,00 50,00 100,00

ΓΔ 100,00 0,00 100,00

ΣΔ 85,71 14,29 100,00

ΠΔ 42,86 57,14 100,00

ΤΝΟΛΟ 70,83 29,17 100,00

Λόγνο ύπαξμεο Γ.Ι. αλά επαγγεικαηηθή θαηεγνξία (%)

  ΤΝΟΛΟ

Ναη Όρη

Σνκέαο απαζρόιεζεο Ιαηξηθό πξνζσπηθό 50,00 50,00 100,00

Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό 100,00 0,00 100,00

Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό 50,00 50,00 100,00

Σερληθό πξνζσπηθό 50,00 50,00 100,00

Δπηζηήκεο πγείαο 0,00 100,00 100,00

Φπζηνζεξαπεπηήο 100,00 0,00 100,00

Κνηλσληθόο/ή ιεηηνπξγόο 100,00 0,00 100,00

ΤΝΟΛΟ 70,83 29,17 100,00

Λόγνο ύπαξμεο Γ.Ι. αλά ηνκέα απαζρόιεζεο (%)
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Αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα απαζρφιεζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 47, 

θαηαδεηθλχνπλ φηη φιν ην  πξνζσπηθφ επηζηεκψλ πγείαο (100%) θαη ην 50% ηνπ 

ηαηξηθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ δειψλνπλ πσο δελ έρνπλ ιφγν χπαξμεο 

ηα Γ.Η. κε ηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή. 

Σν αθξηβψο αληίζεην πηζηεχεη ην 100% ησλ λνζειεπηψλ, ησλ θπζηθνζεξαπεπηψλ 

θαη ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ καδί κε ην 50% ηνπ ηαηξηθνχ , ηερληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. 

ΠΗΝΑΚΑ 48 

 
 

 

Σέινο, ν Πίλαθαο 48, δίλεη αλαιπηηθά αλά κνξθή ζχκβαζεο ηηο απαληήζεηο γηα ην 

αλ ππάξρεη ιφγνο χπαξμεο ησλ Γ.Η. κε ηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή. 

 Αξλεηηθά έρεη απαληήζεη ην 100% ησλ αηξεηψλ (ινγηθφ αλ ππνινγίζνπκε φηη ζα 

πεξηζζεχνπλ ζαλ ζηειερηαθφ δπλακηθφ), ην 40% ησλ κφληκσλ, ην 33,33% ησλ 

απαζρνινχκελσλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη ην 50% ησλ εζεινληψλ. 

 

 Θεηηθά απάληεζε ην 100% φζσλ εξγάδνληαη κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή 

έξγνπ,  ην 60% ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ, ην 66,67% ησλ απαζρνινχκελσλ κε 

ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη ην 50% ησλ εζεινληψλ. 

  

  ΤΝΟΛΟ

Ναη Όρη

Μνξθή ζύκβαζεο Μόληκνο/ε 60,00 40,00 100,00

Ανξίζηνπ ρξόλνπ 66,67 33,33 100,00

Οξηζκέλνπ ρξόλνπ 100,00 0,00 100,00

ύκβαζε έξγνπ 100,00 0,00 100,00

Αηξεηόο εθπξόζσπνο 0,00 100,00 100,00

Δζεινληηθά 50,00 50,00 100,00

ΤΝΟΛΟ 70,83 29,17 100,00

Λόγνο ύπαξμεο Γ.Ι. αλά κνξθή ζύκβαζεο (%)
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 39

 

 

ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ πξνζσπηθνχ ππήξρε εξψηεζε ε νπνία δεηνχζε απφ ην 

δπλακηθφ ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ λα νξίζνπλ -αλ ππάξρνπλ θαηά ηε γλψκε ηνπο- θάπνηα 

απφ ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία ζεσξνχλ φηη αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλά ζην ζχλνιφ ηνπ ν 

ζεζκφο θαη φρη απαξαηηήησο ην ηαηξείν απαζρφιεζεο ηνπο. 

Έηζη, κε εμαίξεζε ην 16,67% ηνπ πξνζσπηθνχ ην νπνίν ζεσξεί φηη δελ ππάξρεη 

θαλέλα πξφβιεκα, παξαηεξνχκε, κε αχμνπζα ζεηξά:  

 

 Σν 4,17%, αμηνινγεί σο πξφβιεκα ηελ έιιεηςε νξγάλσζεο ζπληαγνγξάθεζεο. Δίηε 

απηή αθνξά ηε δπλαηφηεηα ζπληαγνγξάθεζεο πξνο νξηζκέλα ηακεία είηε ηελ 

πξφζβαζε ζηελ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε. 

 Σν 8,33%, δειψλεη πσο ην πξφβιεκα έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο ηα Γ.Η. ιεηηνπξγνχλ 

σο ςεθνζεξηθά θέληξα θαη δελ έρνπλ ζνβαξή ππνζηήξημε απφ ηηο αξρέο νχηε 

επηθεληξψλνληαη ζηε ζπλέρεηα θαη ζηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεζκνχ. 

 Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 12,5% ραξαθηεξίδεη σο ζνβαξφ πξφβιεκα ηελ έιιεηςε 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαζψο δελ ππάξρνπλ ηα κεραλήκαηα θαη νη ρψξνη εθείλνη 

πνπ απαηηνχληαη γηα λα δηεμαρζεί πιήξσο θαη ζπλνιηθά ε ηαηξνλνζειεπηηθή 

θξνληίδα, φπσο ζα απαηηνχζε ην πξνζσπηθφ. Παξά ηηο ζνβαξέο πξνζπάζεηεο -

ηνπιάρηζηνλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δήκσλ. 

 Σν ίδην πνζνζηφ (12,5%) ζεσξεί πσο ην ζνβαξφηεξν πξφβιεκα ησλ Γ.Η. είλαη ε 

ειιηπήο ρξεκαηνδφηεζε θαη ε κε παξνρή επαξθψλ πηζηψζεσλ γηα ηελ εχξπζκε 

ΚΑΝΔΝΑ

ΔΛΛΗΠΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Χ ΦΖΘΟΦ. ΚΔΝΣΡΧΝ

ΔΛΛΔΗΦΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΔΛΛΔΗΦΖ ΤΛΗΚ/ΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ

ΔΛΛΔΗΦΖ ΟΡΓΑΝΧΖ …

16,67

12,50

8,33
45,83

12,50

4,17

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ Γ.Η. %
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ιεηηνπξγία ησλ ηαηξείσλ θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Δίηε απηφ 

κεηαθξάδεηαη ζε αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, κνληκνπνίεζε ηνπ, εθπαίδεπζε ηνπ είηε 

ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πξφιεςεο γηα ηνπο δεκφηεο θαη αγνξά ηαηξηθψλ 

νξγάλσλ. 

 Σν κεγαιχηεξν θαη ζνβαξφηεξν πξφβιεκα φισλ φκσο, είλαη κε 45,83% ε έιιεηςε 

πξνζσπηθνχ. Ζ ρακειή δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο, ε έιιεηςε λνκηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηηο πξνζιήςεηο θαη ε δηαξθήο αλαλέσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ιφγσ 

ζπκβάζεσλ έξγνπ, ησλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ηνπ εζεινληηζκνχ ζην 

νπνίν βαζίδνληαη πνιιά Γ.Η.,  ζπληζηνχλ έλα ηδηφκνξθν κσζατθφ αζπλέρεηαο θαη 

αληζζνξνπίαο. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 40 

 

 

 

 

Καηαιήγνληαο, ζε κία πξνζπάζεηα λα γίλνπλ γλσζηέο νη πξνηάζεηο βειηίσζεο 

ησλ Γ.Η., δεηήζεθε ε ηνπνζέηεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Με βάζε ηελ απεηθφληζε ηνπ Γηαγξάκκαηνο 40, σο ιχζεηο πξνηάζεθαλ: 

20,83

4,17

16,67

20,83

4,17 4,17 4,17

20,83

4,17

ΠΡΟΣΑΔΗ ΒΔΛΣΗΧΖ Γ.Η. %
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-Με πνζνζηφ 4,17%: 

 Ζ παξνρή επηπιένλ πηζηψζεσλ πξνο ηνπο δήκνπο 

 Ζ κνληκφηεηα ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ 

 Ζ ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ γηα ην ζεζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ 

 Ζ ελεκέξσζε ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ην ζεζκφ θαη ηε ζηήξημε ηνπ 

 Ζ ζπλεξγαζία κε θνηλσληθνχο θνξείο γηα ηε ζηήξημε, ελδπλάκσζε θαη 

δηεχξπλζε ηνπ ζεζκνχ. 

 

-Με πνζνζηφ 16,67% δεηείηαη ε αγνξά επηπιένλ ηαηξηθψλ νξγάλσλ γηα πην 

εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ Γ.Η. 

 

-Με πνζνζηφ 20,83% : 

 Ζ πξφζιεςε επηπιένλ πξνζσπηθνχ 

 Ζ κεηαηξνπή ησλ Γ.Η. ζε Γεκνηηθά Κέληξα Πξφιεςεο 

 Να κε γίλεη θακία ελέξγεηα θαη λα κείλνπλ φια σο έρνπλ. 
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Γ’ ΜΔΡΟ  

 

8.ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΑΛΛΔ ΔΡΔΤΝΔ -

ΠΡΟΣΑΔΙ  

 

8.1 Παξάζεζε ζπκπεξαζκάησλ  

 

ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ, ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζπκππθλψζνπκε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο, αλαθεξφκελνη ζηα πην ζεκαληηθά ηεο ζηνηρεία θαηά ηε 

γλψκε καο. Καηφπηλ, ζα γίλεη αλαθνξά ζε άιιεο έξεπλεο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελφ καο. 

 

Α) Αζζελείο-Υξήζηεο ππεξεζηώλ Γ.Ι. 

Σα Γ.Η. ηα επηζθέπηνληαη ηζνκεξψο άλδξεο θαη γπλαίθεο θαη δηακνηξάδνληαη 

ζρεδφλ ηζνκεξψο θαη ζηηο ηξεηο βαζκίδεο  εθπαίδεπζεο. 

Καηά θχξην ιφγν ζπληαμηνχρνη ειηθησκέλνη άλσ ησλ 66 εηψλ, ειάρηζηνη έθεβνη, 

ιίγνη λένη θαη πάξα πνιινί κεζήιηθεο θπξίσο αζθαιηζκέλνη ηνπ ΗΚΑ (θπξίσο ηδησηηθνί 

ππάιιεινη) ιφγσ ηαρχηεξεο εμππεξέηεζεο θαη εθείλνη ηνπ ΟΓΑ ιφγσ αλππαξμίαο δνκψλ.  

Αμηνζεκείσην είλαη φηη έλα πάξα πνιχ ρακειφ πνζνζηφ αλαζθάιηζησλ, 

πξνζέξρεηαη ζηα Γ.Η. θάηη πνπ δε ζπλάδεη κε ηνπο ζηφρνπο ησλ Γ.Η. γηα θαηά 

πξνηεξαηφηεηα εμππεξέηεζε εππαζψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ. 

Ζ χπαξμε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Γ.Η. ζηελ πεξηνρή έγηλε γλσζηή ζηνπο κηζνχο κφλν 

κεηά απφ πξνζπάζεηεο ηεο δεκνηηθήο αξρήο, θάηη πνπ καο δείρλεη μεθάζαξα γηα ηα Γ.Η. 

ηεο έξεπλαο καο φηη ππήξμε νξγαλσκέλε θαη ζνβαξή πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο ησλ 

δεκνηψλ αιιά ππάξρεη πάξα πνιχο ρψξνο γηα δξάζε αθφκα. 

Λφγσ ηεο έξεπλαο ζε Γ.Η. δήκσλ κε ζηάζεηο Μεηξφ, ππάξρεη ζρεηηθή ηθαλνπνίεζε 

γηα ηελ πξφζβαζε ζην ρψξν ηνπ ηαηξείνπ θαη απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ιεθζεί ππ’ φςηλ 

είλαη ε δπζθνιία ζηε ζηάζκεπζε γηα ην 1/3 ησλ εξσηεζέλησλ, θαζψο φζν πεξλνχλ ηα 

ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξνο πιεζπζκφο ρξεζηκνπνηεί ηα νρήκαηα ηνπ γηα κεηαθίλεζε, 

εηδηθά απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα Γ.Η. δελ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο απηνθίλεηα ή αζζελνθφξα. 
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Πνιχ κεγάιε είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ θφζκνπ γηα ηα ξαληεβνχ, αθνχ 

παξαηεξείηαη ηαρχηεηα θαη άκεζε αληαπφθξηζε ζην θιείζηκν ηνπο θαη ζπλέπεηα ζηελ 

εμππεξέηεζε, θαζηζηψληαο απηφ ην θνκκάηη, θαηά ηελ πεπνίζεζε καο, ην πιένλ 

αληαγσληζηηθφ απηήο ηεο δνκήο παξνρήο θξνληίδαο πγείαο, παξά ηηο θαηαγεγξακκέλεο 

δηνηθεηηθέο-γξακκαηεηαθέο δπζθνιίεο.  

ρεηηθά κε ην κέξνο φπνπ νη αζζελείο αμηνινγνχλ ηα Γ.Η., παξαηεξνχκε ηα εμήο: 

 

-Καζαξηόηεηα: 

ε γεληθέο γξακκέο, είλαη ηθαλνπνηεκέλν ην ζχλνιφ ηνπ δείγκαηνο θαη είλαη άμην 

ιφγνπ φηη απμαλνκέλεο ηεο ειηθίαο, απμάλεηαη θαη ε ηθαλνπνίεζε. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη 

κε ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΗΚΑ, νη νπνίνη είλαη νη πιένλ ηθαλνπνηεκέλνη, πξνθαλψο 

δηφηη έρνπλ θαθέο παξαζηάζεηο απφ ηα πνιπταηξεία ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπο νξγαληζκνχ. 

Σέινο, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ θαζαξηφηεηα, κεηψλεηαη κε ηελ άλνδν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

βαζκίδαο ηνπ θαζελφο. Οη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη νη ζπληαμηνχρνη είλαη νη πην 

ηθαλνπνηεκέλνη αμηνινγεηέο. 

 

- Πνηόηεηα πεξίζαιςεο:  

Γπλαηφ ζεκείν ησλ Γ.Η. ηεο έξεπλάο καο, θαζψο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

εξσησκέλσλ είλαη εμαηξεηηθά ηθαλνπνηεκέλε. Απμαλνκέλεο ηεο ειηθίαο θαη εδψ 

απμάλεηαη ε ηθαλνπνίεζε θαη κεηψλεηαη κε ηελ άλνδν ηνπ ιεθζέληνο επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο. Ζ πνηθηιία απαληήζεσλ ζηηο πην λέεο ειηθίεο, πηζαλφηαηα εμεγείηαη δηφηη ε 

επίζθεςε ηνπο εθεί δελ πξαγκαηνπνηείηαη  γηα  ιφγνπο ζπληαγνγξάθεζεο θαξκάθσλ αιιά 

γηα θάπνην παζνινγηθφ ή ςπρνινγηθφ ζχκπησκα θαη έρνπλ άιινπ είδνπο απαηηήζεηο απφ 

εθείλεο ησλ  κεγαιχηεξσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ. Οη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη νη 

ζπληαμηνχρνη είλαη νη πην ηθαλνπνηεκέλνη αμηνινγεηέο θαη εδψ. 

 

-Ηαηξηθό πξνζσπηθό:  

Οη αζζελείο είλαη ζαθψο ηθαλνπνηεκέλνη θαη απνηππψλεηαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ 

θφζκνπ ζην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θπξίσο γηα ηηο πνιχ κεγάιεο θαη πνιχ κηθξέο ειηθηαθέο 

νκάδεο πνπ ην αμηνινγνχλ εμαηξεηηθά. ε ζπζρέηηζε κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, νη 

αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΑΔΔ εκθαλίδνπλ σο απάληεζε θαη ην «Μέηξηα» ζε επίπεδν 10,71% 

θαη είλαη νη κφλνη πνπ απαληνχλ ηφζν πςειά ζηελ θαηεγνξία απηή. Δλψ γηα κία αθφκα 
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θαηεγνξία, απμαλνκέλνπ ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο, κεηψλεηαη ην πνζνζηφ ηεο 

ηθαλνπνίεζεο. Με βάζε ην επάγγεικα, νη πιένλ ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη ηεο θαηεγνξίαο 

«νηθηαθά» θαη θπζηθά νη ζπληαμηνχρνη. 

 

-Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό: 

ε γεληθέο γξακκέο, ηζρχεη φ,ηη θαη γηα ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ κε αθφκα πην 

κεγάιε ηθαλνπνίεζε ηνπ θφζκνπ. Δμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο 

αχμεζεο ηεο ειηθίαο κε ηελ φιν θαη θαιχηεξε αμηνιφγεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, ε αξλεηηθή κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ε κέηξηα ηθαλνπνίεζε θάπνησλ 

αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΟΑΔΔ. Δδψ, βέβαηα, πέξαλ ησλ ζπληαμηνχρσλ θαη ησλ 

απαζρνινχκελσλ κε νηθηαθά, πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη δειψλνπλ θαη νη άλεξγνη. 

ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, πξνθχπηεη έλα πνηνηηθφ ζηνηρείν απφ ηελ έξεπλα, 

ην νπνίν είλαη ε ηδηαίηεξε ζρέζε ησλ αζζελψλ κε ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη θπξίσο 

ησλ ειηθησκέλσλ θαη νθείιεηαη ζην κεγάιν αξηζκφ επηζθέςεσλ ζηα ηαηξεία ή θαη ιφγσ 

επαλαιακβαλφκελεο ιήςεο εμαηηίαο ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο. 

 

-Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό: 

Απνηειεί ηελ πην ηδηφκνξθε θαηεγνξία πξνζσπηθνχ. Απηφ, δηφηη ή απνπζηάδεη 

παληειψο ζε μεθάζαξε κνξθή ζηα Γ.Η. ή γηαηί ηα Γ.Η. εληάζζνληαη ζε θεληξηθέο 

ππεξεζίεο ησλ δήκσλ φπνπ θαη γίλεηαη ε ζρεηηθή εξγαζία. Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη ηηο 

δηνηθεηηθέο, γξακκαηεηαθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ηαηξείσλ ηηο αζθεί ην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Έηζη, λαη κελ εθθξάδεηαη ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο αζζελείο ζε φρη 

ηφζν κεγάιν βαζκφ φπσο ζηηο άιιεο δχν θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ αιιά θαη κηα 

παξάιιειε απνξία γηα ηελ χπαξμε θαη ην έξγν ηνπ.  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο έρεη αμηνινγεζεί απφ αξθεηνχο  σο «Μέηξην»  θαη θπξίσο 

απφ ηνπο θάησ ησλ 18, ηνπο αλαζθάιηζηνπο θαη ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΟΑΔΔ θαη ηνπο 

απνθνίηνπο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο αλαζθάιηζηνπο. Σαπηνρξφλσο, ηζρχεη θη 

εδψ ε φιν θαη ιηγφηεξν θαιή αμηνιφγεζε φζν αλεβαίλεη ε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα. 

 

-Δλεκέξσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο: 

Με ηελ αληηζηνηρία ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο λα ζπλερίδεηαη, ζα 

ιέγακε πσο εκθαλψο ηθαλνπνηεκέλνο είλαη ν θφζκνο θαη απφ ηελ ελεκέξσζε πνπ 
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ιακβάλεη ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο κε πνζνζηά ζαθψο πςειά αιιά ιηγφηεξν 

ζε ζρέζε κε άιιεο θαηεγνξίεο θαη κε ηηο ειηθίεο κεηαμχ 46-65 λα δίλνπλ αμηνινγνχλ ηελ 

ελεκέξσζε σο «Πνιχ θαθή», πξνζδνθψληαο κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα. 

Γχζθνιν βέβαηα θαζψο είλαη πάξα πνιιέο νη θνξέο θαηά ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε 

κεηάβαζε ζε δεπηεξνβάζκην επίπεδν πεξίζαιςεο ή ε παξαπνκπή γηα πεξαηηέξσ 

εμεηάζεηο. ρεηηθά ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ φηη ζε άιιεο θαηεγνξίεο εκθαλίδνληαη νη 

αλαζθάιηζηνη νη νπνίνη πξνζδνθνχλ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε ζαθήλεηα θαη ιηγφηεξεο 

παξαπνκπέο. 

 

-Πξνηίκεζε εηδηθόηεηαο 

Οη αζζελείο δείρλνπλ λα επηζπκνχλ ηελ πξνζθνξά ήδε ππαξρνπζψλ ηαηξηθψλ 

εηδηθνηήησλ φπσο πρ θαξδηνιφγνπο θάηη πνπ θαηαδεηθλχεη έλα ηεξάζηην έιιεηκκα 

ελεκέξσζεο ή αλαδεηνχλ εηδηθφηεηεο κε αθξηβφ εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ 

(Μηθξνβηνιφγνη-Οθζαικίαηξνη). 

Υσξίο ακθηβνιία, ζε ηειηθή αλάιπζε, ζρεδφλ φινη ζα ζχζηελαλ ζε θάπνην 

γλσζηφ ηνπο ηα Γ.Η. ελψ ηαπηφρξνλα ε ηθαλνπνίεζε ηνπο είλαη εκθαλήο θαη δηαρέεηαη ζην 

ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ πνπ έρνπλ δψζεη. Έηζη, αληηθαηνπηξίδνπλ ηε ζηήξημε ζην ζεζκφ 

ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ θαη ηελ επηζπκία ηνπο γηα ζπλέρηζε θαη δηεχξπλζε ηνπ ζεζκνχ 

ηνλ νπνίν αμηνινγνχλ κε ζεηηθφ πξφζεκν. 

 

Β )Πξνζσπηθό Γ.Η. 

Ξεθηλψληαο λα ζηαρπνινγήζνπκε ηηο εθηηκήζεηο θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ Γ.Η., ζα δηαθξίλνπκε ηε ζαθή ππεξνρή ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ελψ κφλν 

ην 1/3 αλήθεη ζε ειηθηαθέο νκάδεο θάησ ησλ 30 εηψλ. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ΣΔ θαη αθνινπζνχλ νη ΠΔ, θάηη πνπ εμεγεί 

θαη ην πςειφ πνζνζηφ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ελψ αζξνηζηηθά, νη 8 ζηνπο 10  έρνπλ 

πξνυπεξεζία κηθξφηεξε ησλ 5 εηψλ θαη γηα 9 ζηνπο 10 εξσηψκελνπο απαζρνινχληαη 

πξψηε θνξά ζε Γ.Η.. Απηφ επηηείλεηαη απφ ηελ πνιιέο θνξέο εζεινληηθή θαη άκηζζε 

εξγαζία θαη απφ ηηο ζπκβάζεηο έξγνπ θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ θάηη ην νπνίν ιεηηνπξγεί 

αθαηξεηηθά σο πξνο ηε ζπλέρεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ έξγνπ. Με 

δεδνκέλν, ινηπφλ φηη κφλν ν 1 ζηνπο 3 εξγαδνκέλνπο έρεη θάπνηα κφληκε κνξθή 

απαζρφιεζεο (κφληκν πξνζσπηθφ θαη ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ), δηαπηζηψλνπκε ηελ 
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αμία ηνπ εζεινληηζκνχ γηα ηα Γ.Η. θαη ηελ ηδηνηππία ηνπ λα εξγάδεηαη κε ζπκβάζεηο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ ν 1 ζηνπο 3 εξγαδνκέλνπο. 

 

-Πξννπηηθέο εμέιημεο-Αλάγθεο ζε πξνζσπηθό: 

Θεσξψληαο, ινηπφλ, νη πεξηζζφηεξνη εζεινληέο θαη νη εξγαδφκελνη ησλ 

ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη έξγνπ ηα Γ.Η. σο εθαιηήξην γηα πεξαηηέξσ εμέιημε 

ηνπο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο έρνπλ ηζρπξή ηελ πεπνίζεζε φηη ππάξρνπλ θαιέο πξννπηηθέο 

ζηα Γ.Η. Σα πξνζδηνξίδνπλ δειαδή σο έλα αμηφπηζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κε πνιχ 

ρψξν αθφκα γηα ζέζεηο εξγαζίαο,  εηδηθφηεξα, δε φηαλ δειψλνπλ πσο ππάξρνπλ 

απμεκέλεο αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ, πξσηίζησο λνζειεπηηθφ θαη αθνινχζσο δηνηθεηηθφ 

θαη ηαηξηθφ. 

 

-Σππνπνίεζε εξγαζηαθώλ ιεηηνπξγηώλ-Υξήζε Γεηθηώλ απόδνζεο-Κίλεηξα 

απνδνηηθόηεηαο: 

ηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηππνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ, ηε 

ρξήζε δεηθηψλ απφδνζεο θαη ηε ρξήζε ή κε θηλήηξσλ απνδνηηθφηεηαο δε κπνξεί παξά λα 

πάξνπκε ζαθείο απαληήζεηο γηα ην αλ ρξεζηκνπνηνχληαη, θαζψο ζα δηαπεξλνχλ -ινγηθά- 

ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ. Αληί απηνχ, ζην ίδην Γ.Η. άιινη απαληνχζαλ πσο πθίζηαληαη 

ηα αλσηέξσ θαη άιινη φρη. Δπνκέλσο ή δελ έρεη γίλεη ζαθέο θαη θαηαλνεηφ ην 

πεξηερφκελν ηνπο ή έρεη γίλεη γλσζηφ ζε νξηζκέλεο ειηθηαθέο νκάδεο πξνζσπηθνχ θαη ζα 

κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ππάξρεη απνπζία ζπγθεθξηκέλνπ ιεηηνπξγηθνχ θαη 

αμηνινγεηηθνχ πιαηζίνπ. Χο αληεπηρείξεκα, απφ ηελ άιιε, πθίζηαηαη ε άπνςε φηη ην 

απνηέιεζκα ηεο πγείαο δελ είλαη κεηξήζηκν. Χζηφζν, ηνπιάρηζηνλ ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν, 

ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη αμηνιφγεζε.  

ρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηνκείο ησλ Γ.Η., δηαπηζηψλνπκε 

ηα θάησζη:  

 

-Οξγάλσζε: 

Σν πξνζσπηθφ εκθαλίδεηαη ηθαλνπνηεκέλν, ελ πνιινίο, απφ ηελ νξγάλσζε ησλ 

ηαηξείσλ, ππάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα βειηίσζεο αθφκα κε βάζε ηηο απφςεηο ηνπ 

ππφινηπνπ 34%. Μηιάκε θπξίσο γηα ηαηξηθφ θαη ηερληθφ  πξνζσπηθφ θαη 

απαζρνινχκελνπο ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ. 
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-πλεξγαζία εληόο ησλ Γ.Η.: 

Δίλαη ν ηνκέαο ζηνλ νπνίν εκθαλίδεηαη έλα πνζνζηφ ιίγν παξαπάλσ απφ 30% κε 

ηφζν θαθή αμηνιφγεζε θαη θπξίσο πξέπεη λα ζηαζνχκε ζε απηφ θαη φρη ζην ππφινηπν 

πνζνζηφ πνπ αμηνινγεί ζεηηθά ηε ζπλεξγαζία. ε γεληθέο γξακκέο, αζξνηζηηθά, νη 

ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη κφληκνη θαη φζνη έρνπλ ζπλάςεη ζχκβαζε ανξίζηνπ 

ρξφλνπ θαη εκθαλίδεηαη αληηζηνηρία κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο νξγάλσζεο ησλ Γ.Η. 

 

-Τιηθνηερληθή ππνδνκή: 

Σν πξνζσπηθφ ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ, ζεσξεί αλεπαξθή ηελ 

πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ηαηξείσλ. Ζ θαηεγνξία ΠΔ (θπξίσο γηαηξνί) είλαη νη κφλνη 

πνπ δελ έρνπλ απαληήζεη ζεηηθά, ελψ αθνινπζνχλ νη λνζειεπηέο κε  κηθξή  ή θαζφινπ 

ηθαλνπνίεζε. 

 

-Υξεκαηνδόηεζε: 

Απηφ είλαη έλα θνκβηθήο ζεκαζίαο ζέκα θαη κφλν ν 1 ζηνπο 4 δειψλεη 

ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηα ρξήκαηα θαη ηνπο πφξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα Γ.Η. θαη 

κάιηζηα φζν αλεβαίλεη ε επαγγεικαηηθή βαζκίδα ηφζνο απμάλεη ε δπζαξέζθεηα. 

Αιιάδνληαο ηνκέα, ε εκπεηξία ησλ ζηειερψλ δείρλεη φηη ν ιφγνο επηζθέςεσο ησλ 

αζζελψλ ζηα Γ.Η. είλαη ε θπξίσο ε δηάγλσζε θαη ε ζεξαπεία θαη φηη ηα Γ.Η. παξά ην φηη 

απνηεινχλ κία δνκή βαζηζκέλε ζηελ πξφιεςε πγείαο, αθφκα δελ έρνπλ  ιάβεη ην κεξίδην 

επηζθέςεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ σο ηέηνηεο. 

ην δήηεκα ζρεηηθά κε ηελ επηζπκία πιήξνπο έληαμεο ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ 

ππφ ηε ζθέπε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Τ.Τ.Κ.Α.) θαη ηνλ 

πιήξε έιεγρν ηνπο απφ απηφ, νη απφςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ δηίζηαληαη κε κφλν ην 

πξνζσπηθφ επηζηεκψλ πγείαο θαη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ επηζπκεί ζηελ νιφηεηα ηνπ κε 

100% ηελ πιήξε ππαγσγή ζην Τ.Τ.Κ.Α. 

Καηαιεθηηθά, ην πξνζσπηθφ ησλ Γ.Η., φπσο θαη νη αζζελείο ζε παξαπιήζηα 

εξψηεζε ζεσξεί ζηελ πιεηνςεθία ηνπ φηη ηα ηαηξεία έρνπλ ιφγν χπαξμεο κε ηε ζεκεξηλή 

ηνπο κνξθή. Σν παξάδνμν είλαη πσο ζα πεξηκέλακε απφ ην πξνζσπηθφ λα έρεη απαληήζεη 

ζεηηθά ζηελ νιφηεηά ηνπ ή έζησ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη νη αζζελείο αιιά 
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ζπκβαίλεη ην αλάπνδν. Γείγκα ησλ αιιαγψλ πνπ  επηζπκνχλ νη εξγαδφκελνη ζηα ηαηξεία  

γηα ηελ πην νξζή ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

8.2 Πξνβιήκαηα-Πξνηάζεηο  

ηελ παξνχζα ελφηεηα, κε βάζε ηηο απαληήζεηο θαη ηελ εκπεηξηθή πξνζέγγηζε 

καο ζην ζεζκφ ησλ  Γ.Η. αιιά θαη ζηα δχν πνιπταηξεία ηα νπνία επηζθεθζήθακε ζα 

παξαζέζνπκε ζπλνπηηθά ηα πξνβιήκαηα ησλ Γ.Η. φπσο απηά ηέζεθαλ ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. 

 

Θα μεθηλήζνπκε ινηπφλ, κε ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία απνηχπσζε ην πξνζσπηθφ 

ησλ Γ.Η. απαληψληαο ειεχζεξα ζε μερσξηζηή ελφηεηα ζην εξσηεκαηνιφγην καο: 

 

 Ζ έιιεηςε νξγάλσζεο ζπληαγνγξάθεζεο. Δίηε απηή αθνξά ηε δπλαηφηεηα 

ζπληαγνγξάθεζεο πξνο νξηζκέλα ηακεία είηε ηελ πξφζβαζε ζηελ 

ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε. 

 Ζ ιεηηνπξγία ησλ Γ.Η. σο ςεθνζεξηθά θέληξα θαη ε έιιεηςε  ζνβαξήο 

ππνζηήξημεο απφ ηελ πνιηηεία. 

 Ζ αδπλακία ησλ αξρψλ λα επηθεληξσζνχλ ζηε ζπλέρεηα θαη ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ ζεζκνχ. 

 Ζ δπζθνιία επαξθνχο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη αλαλέσζεο ηεο 

ππάξρνπζαο, θαζψο δελ ππάξρνπλ ηα κεραλήκαηα θαη νη ρψξνη εθείλνη πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα δηεμαρζεί πιήξσο θαη ζπλνιηθά ε πξσηνβάζκηα 

ηαηξνλνζειεπηηθή θξνληίδα, παξά ηηο ζνβαξέο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη θαηά 

θαηξνχο-ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο δήκνπο φπνπ δηεμήρζε ε έξεπλα. 

 Ζ ειιηπήο ρξεκαηνδφηεζε γηα ηα Γ.Η. απφ ηνπο δήκνπο θαη ε κε παξνρή 

επαξθψλ πηζηψζεσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ηαηξείσλ θαη ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 

 Ζ απνπζία κνληκφηεηαο πξνζσπηθνχ. 

 Ζ απνπζία εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηφζν γηα ην θχξην έξγν ηνπο φζν  θαη  

ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πξφιεςεο γηα ηνπο δεκφηεο. 

 Ζ απνπζία κεραλνγξάθεζεο. 

 Ζ απνπζία γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο. 
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 Ζ άγλνηα ησλ πνιηηψλ γηα ην ζεζκφ ησλ  Γ.Η. . 

 Ζ έιιεηςε πξνζσπηθνχ. Σν κεγαιχηεξν θαη ζνβαξφηεξν πξφβιεκα φισλ. Ζ 

ρακειή δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο, ε έιιεηςε λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο 

πξνζιήςεηο θαη ε δηαξθήο αιιαγή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ιφγσ 

ζπκβάζεσλ έξγνπ, ησλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ηνπ εζεινληηζκνχ 

ζην νπνίν βαζίδνληαη πνιιά Γ.Η.,  ζπληζηνχλ έλα ηδηφκνξθν κσζατθφ 

αζπλέρεηαο θαη αληζζνξνπίαο.  

 

Αλ ζειήζνπκε λα δηακνξθψζνπκε πξνηάζεηο, θπζηθά, ζα νδεγεζνχκε, 

πξσηίζησο,  απφ απαληήζεηο ζηα πξνβιήκαηα θαη ηηο απφςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Γ.Η. 

θαη είλαη:  

 

 Ζ παξνρή επηπιένλ πηζηψζεσλ πξνο ηνπο δήκνπο. 

 Ζ πξφζιεςε ή κεηαθίλεζε επηπιένλ πξνζσπηθνχ θπξίσο ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ 

αιιά θαη δηνηθεηηθνχ γηα θαιχηεξε νξγαλσηηθή, δηνηθεηηθή, γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε. 

 Δλίζρπζε δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ γηα πην εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ Γ.Η. θαη πξνζήισζε 

ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην θχξην έξγν ηνπ.  

 Ζ ζέζπηζε εληαίνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηε κνληκφηεηα ηνπ 

ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ γηα ηελ απξφζθνπηε ζπλέρηζε ελφο νινθιεξσκέλνπ έξγνπ 

απφ νκάδεο πνπ ζα δηαζέηνπλ εκπεηξία θαη εηδίθεπζε. 

 Γεκηνπξγία θξηηεξίσλ ζπλερνχο αμηνιφγεζεο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ δνκψλ ησλ Γ.Η. 

θαη πξνβιέςεηο γηα ζέζπηζε θηλήηξσλ, δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο θαη ηππνπνίεζε 

ιεηηνπξγηψλ θάησ απφ έλα πιέγκα πνηνηηθήο παξνρήο ΠΦΤ. 

 πλερήο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Ζ ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ γηα ην ζεζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ γηα ηε δηεχξπλζε, 

ηε ζηήξημε ηνπ, ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ αιιά θαη ηελ πξνβνιή ηεο ΠΦΤ πνπ ζα 

απαιιάμεη ηηο λνζνθνκεηαθέο δνκέο απφ έλα κεγάιν φγθν εξγαζηψλ. 

 Ζ ελεκέξσζε ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ην ζεζκφ θαη ηε ζηήξημε ηνπ. 

 Ζ ζπλεξγαζία κε θνηλσληθνχο θνξείο γηα ηελ παξνρή θάιπςεο ηνπ έξγνπ  θαη ηελ 

πξναγσγή ηεο Τγείαο κέζα απφ πξνγξάκκαηα πξφιεςεο αιιά θαη ζηήξημε, 

ελδπλάκσζε θαη δηεχξπλζε ηνπ ζεζκνχ. 
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 Ζ αγνξά επηπιένλ ηαηξηθψλ νξγάλσλ γηα πην εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη εθζπγρξνληζκφ 

ησλ Γ.Η. κε πξνηεξαηφηεηα ζε δνκέο κηθξνβηνινγίαο θαη αηκαηνινγίαο, θαηά απαίηεζε 

αζζελψλ, ρσξίο λα παξαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο πσο απνηεινχλ ηδηαίηεξα θνζηνβφξεο 

πξσηνβνπιίεο.  

 Ζ κεηαηξνπή ησλ Γ.Η. ζε Γεκνηηθά Κέληξα Πξφιεςεο. ηφρνο απηνχ ηνπ λένπ 

ζεζκνχ ζα είλαη λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε Γήκν λα επεμεξγαζηεί ηνπηθέο 

πνιηηηθέο πγείαο (σκαηείν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα θέληξα πξφιεςεο, 2011).  Οη 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ζα είλαη ε ζπκβνπιεπηηθή, ε πξφιεςε, ε αγσγή πγείαο, ν 

πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ πνιχ κηθξνχ θηλδχλνπ πνπ 

ζπκβαίλεη έθηαθηα κε πξνζαλαηνιηζκφ κέζα ζην ζχζηεκα πγείαο. Ζ ζηειέρσζε ζα 

γίλεη απφ γηαηξνχο, λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη άιιεο εηδηθφηεηεο φπσο ςπρνιφγνπο 

θαη θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο. Γηνηθεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζα αλήθνπλ ζην δήκν θαη 

ζα ζπλδένληαη κε δνκέο ηνπ ΔΤ, φπσο θέληξα πγείαο θαη λνζνθνκεία. (Γήκνο Αγίαο 

Παξαζθεπήο , 2010) 

 

8.3 ύγθξηζε απόςεσλ δείγκαηνο αζζελώλ θαη δείγκαηνο πξνζσπηθνύ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο δχν θαηεγνξίεο νη νπνίεο απάληεζαλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο 

έξεπλαο καο, ε πξνζπάζεηα λα απνθηήζνπκε κηα ζπλνιηθή ζπγθξηηηθή εηθφλα γηα ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπο, πεξηνξίδεηαη απφ δχν βαζηθνχο παξάγνληεο. 

Σν κηθξφ κέγεζνο δείγκαηνο ηνπ πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγεί ζαθψο αλαζηαιηηθά ζηε 

δηαηχπσζε απνιχησλ ζέζεσλ θαη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ φπσο έρεη ήδε 

πξναλαθεξζεί θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξνπζίαζεο ηεο κεζνδνινγίαο καο, αιιά, απφ 

ηελ άιιε, δε κπνξνχκε λα αξλεζνχκε φηη θαηαδεηθλχεη ηελ ηάζε ησλ απφςεσλ  ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηα Γ.Η. 

Δπίζεο, ην δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν ζηηο εξσηήζεηο πξνζσπηθνχ θαη αζζελψλ, 

ιφγσ δηαθνξεηηθψλ δεηνπκέλσλ, δε καο επηηξέπεη ηε δένπζα ζχγθξηζε ηνπο. 

Παξ' φια απηά, ζπλεθηηκψληαο θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο απφ ηε 

δηάδξαζε κε ηνπο εξσηψκελνπο, ζα επηρεηξήζνπκε λα ζπγθξίλνπκε ηηο απαληήζεηο ησλ 

δχν δεηγκάησλ γηα ίδηνπο ή παξαπιήζηνπο ηνκείο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξακε μαλά ζηελ ππνελφηεηα 8.1, δελ είλαη 

δχζθνιν λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην πξνζσπηθφ είλαη ιηγφηεξν ζίγνπξν γηα ηελ χπαξμε ησλ 

Γ.Η. -ηνπιάρηζηνλ κε ηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ελψ ην 98% 

http://www.agiaparaskevi.gr/%CE%9D%CE%AD%CE%B1/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD/tabid/267/itemid/351/amid/588/.aspx
http://www.agiaparaskevi.gr/%CE%9D%CE%AD%CE%B1/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD/tabid/267/itemid/351/amid/588/.aspx
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αζζελψλ επηζπκεί ηελ χπαξμε ησλ Γ.Η. θαη ην πνζνζηφ απηφ γίλεηαη 70,83% ζηηο 

απαληήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ. Βέβαηα, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ην κεγαιχηεξν ηνπο 

πξφβιεκα είλαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη φρη ν ίδηνο ν ζεζκφο. 

Σηο εκέξεο ηεο έξεπλαο, παξαηεξήζεθε φηη νη πην πνιινί αζζελείο επηζθέπηνληαη 

ηα ηαηξεία γηα ιφγνπο δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο ζε αληίζεζε κε ηε δήισζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ (29,17%) πξνζέξρεηαη γηα ιφγνπο πξφιεςεο. Οη πην 

πνιινί απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ ηαηξείσλ έδηλαλ ηελ εληχπσζε πσο αγλννχλ 

ηελ έλλνηα ηεο πξφιεςεο ή θαη ζπλνιηθά ηεο δέζκεο ησλ ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Τγείαο σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ελφο εχξπζκνπ θαη αλαπηπγκέλνπ 

ζχγρξνλνπ πζηήκαηνο Τγείαο. Πξνζέξρνληαλ ζηα ηαηξεία, ιίγν σο πνιχ, σο 

ελαιιαθηηθή ζηα πνιπταηξεία ησλ αζθαιηζηηθψλ ηνπο νξγαληζκψλ ηα νπνία είηε έρνπλ 

αλεπαξθείο ή θαζφινπ δνκέο (Ο.Α.Δ.Δ. - Ο.Γ.Α.) είηε ππάξρεη ζε απηά ζπλσζηηζκφο.  

ρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ζπληαγνγξάθεζεο γηα ην νπνίν πξνζέξρνληαη θπξίσο νη 

αζθαιηζκέλνη ηνπ Ο.Γ.Α. ελψ εκθαλίδνληαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ππάξρνπζα 

δηαδηθαζία, ην πξνζσπηθφ ηελ αμηνινγεί κε ηέηνην ηξφπν πνπ δε θαίλεηαη ηφζν πςειή ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ θαη δεηά αθ’ ελφο ηελ επέθηαζε ηεο δπλαηφηεηαο ζπληαγνγξάθεζεο θαη 

ζε άιια ηακεία θαη αθ’ εηέξνπ ηελ πιήξε νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο 

ζπληαγψλ θαη ηελ εμ νινθιήξνπ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο 

ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο.   

Πξέπεη λα αλαθεξζνχκε θαη ζην γεγνλφο πσο ελψ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

αμηνινγεί σο «Μέηξηα» ή «Καθή» ηελ  νξγάλσζε ζηα ηαηξεία θαηά ην έλα ηξίην ηνπ 

(25% θαη 8,33%), ελ ηνχηνηο αμηνινγεί θπξίσο σο «Πνιχ θαιή» θαη «Καιή» ηε 

ζπλεξγαζία ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαζεκεξηλφηεηα. 

Απηφ, ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ, αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηηο εμαηξεηηθέο 

αμηνινγήζεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ Γ.Η. ζρεηηθά κε ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ -πξσηίζησο- 

θαη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ αιιά θαη ηελ θαιή κελ, αιιά φρη εμαηξεηηθή, αμηνιφγεζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Τπάξρεη δειαδή κηα ηαχηηζε ζην φπνην έιιεηκκα νξγάλσζεο ησλ ηαηξείσλ ην 

νπνίν αλαθέξεη ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ κε ηελ ιηγφηεξν θαιή αμηνιφγεζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ (φπνπ απηφ ππάξρεη ή είλαη αλαγλσξίζηκν απφ ηνπο αζζελείο-

ρξήζηεο) ζπγθξηηηθά κε ην ηαηξνλνζειεπηηθφ δπλακηθφ ζην νπνίν πξνβάιιεηαη θαη ε 

ζεηηθή αμηνιφγεζε ζπλεξγαζίαο θαη αλαγλσξίδεηαη ην παξαγφκελν έξγν. 
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Με έλαλ ζηνπο πέληε αζζελείο λα καζαίλεη ηπραία γηα ηελ χπαξμε ηνπ ζεζκνχ ησλ 

ηαηξείσλ, ζα πεξίκελε θαλείο λα αλαθέξεηαη απηφ ην έιιεηκκα ελεκέξσζεο ησλ δεκνηψλ 

απφ έλα πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 4,17% ηνπ πξνζσπηθνχ θαη λα γίλεηαη ιφγνο γηα 

πξνζπάζεηα πεξαηηέξσ επηθνηλσλίαο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ελεκέξσζεο ησλ 

θαηνίθσλ γχξσ απφ ην ζεζκφ.  

Αληηζέησο, νη πξνηάζεηο ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ζηξέθνληαη ζε ζέκαηα 

βειηίσζεο ησλ φξσλ ηεο πθηζηάκελεο εξγαζίαο ηνπο είηε απηή αθνξά αχμεζε 

πξνζσπηθνχ είηε αγνξά λέσλ, ζχγρξνλσλ ηαηξηθψλ νξγάλσλ. 

Απηφ, πάλησο, πνπ δηαθαίλεηαη ζε φιν ην θάζκα ησλ απαληήζεσλ, είλαη ε ζαθήο 

ηάζε ησλ αζζελψλ-ρξεζηψλ λα απαληνχλ φζν ην δπλαηφλ ζεηηθφηεξα ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ησλ εξσηήζεσλ θαη ην πξνζσπηθφ λα εκθαλίδεηαη πην κεηξηνπαζέο, αλαγλσξίδνληαο εθ 

ησλ έζσ ηηο φπνηεο αδπλακίεο ησλ ηαηξείσλ. 

Κιείλνληαο ηελ παξνχζα ελφηεηα, εθθξάδνπκε ηελ άπνςε πσο φζν θαη λα 

ραξαθηεξηζηεί σο ππεξβνιηθφ ην πνζνζηφ ζηήξημεο ησλ αζζελψλ πξνο ην ζεζκφ θαη 

κηθξφ ην δείγκα ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ην νπνίν ζπκκεηείρε ζηελ παξνχζα έξεπλα, 

ζεσξνχκε πσο δε κπνξεί θαλείο λα αξλεζεί ηε ζπλνιηθή ζεηηθή ζηάζε θαη ησλ δχν 

νκάδσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δνκή παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηε ζηήξημή ηνπο. 

 

 

8.4 Αλαζθόπεζε παιαηνηέξσλ εξεπλώλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελώλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνύ ησλ Γ.Ι. 

ηε ζρεηηθή επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο βξέζεθαλ 2 έξεπλεο ζρεηηθέο κε ην 

αληηθείκελν καο. 

ρεηηθά κε ηελ θαηαγξαθή θαη ζθηαγξάθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, είλαη ε κειέηε κε 

ηίηιν  «Ο ξφινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηε δεκφζηα πγεία» απφ ην Ηλζηηηνχην 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηνλ Σνκέα Οηθνλνκηθψλ ηεο Τγείαο ηεο Δζληθήο ρφιεο 

Γεκφζηαο Τγείαο. ην έβδνκν θεθάιαην απηήο, παξνπζηάδνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα 

πξσηνγελνύο έξεπλαο ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο νξγαληζκνύο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο κε   ζθνπό ηελ θαηαγξαθή ησλ ππεξεζηώλ δεκόζηαο πγείαο  πνπ 

παξέρνληαη, ην ππάξρνλ πξνζσπηθό θαη ηηο αλάγθεο ηνπο.    

Αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε αζζελψλ Γ.Η., ππάξρεη ε έξεπλα ησλ θνηηεηψλ 

Γεζηνχλε Άγγεινπ θαη Δπαγγειίαο Μπνπδνχθα, κε ηίηιν «Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα 
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Τγείαο θαη πνηφηεηα: Ηθαλνπνίεζε αζζελψλ ζην Γεκνηηθφ Ηαηξείν Παπάγνπ», ζηα 

πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Γηεζλήο Γηνηθεηηθή ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ», ηνπ  ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σ.Δ.Η. Πεηξαηά, ηνλ Μάξηην 

ηνπ 2011 ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή θνπ Θεφδσξνπ Παπαειία. 

Αο δνχκε, ινηπφλ ηα επξήκαηα ηνπο ζε αληηπαξαβνιή, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, 

κε απηά ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

 

-«Ο ξόινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηε δεκόζηα πγεία» 

Σα εξσηεκαηνιφγηα αληηπξνζσπεύνπλ όιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο θαη  

ζπλνιηθό πιεζπζκό 2.323.490 αηόκσλ. Αλαιπηηθά νη δήκνη παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα 

Δ. Ο αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο νξγαληζκνύο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

αλέξρεηαη ζε 6.731 άηνκα.  

Ο  ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο δηεπζύλζεηο θαη ηηο ππεξεζίεο ησλ 

ΟΣΑ πξώηνπ βαζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Γεκόζηα Τγεία απνηειεί πνιύ κηθξό 

πνζνζηό   ηνπ   ζπλνιηθφ   πξνζσπηθνύ,   ην   νπνίν   απαζρνιείηαη   ζηε   δεκνηηθή 

απηνδηνίθεζε. Ζ ζύλζεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ δηεπζύλζεσλ θαη ππεξεζηώλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε Γεκόζηα Τγεία κε θξηηήξην ην επίπεδν εθπαίδεπζεο έρεη σο εμήο: 

 16% ΤΔ 

 27% ΓΔ 

 25% ΣΔ 

 32% ΠΔ 

Δλψ ε ζχλζεζε ζηελ παξνχζα εξγαζία: 

 8,33% ΤΔ 

 4,17% ΓΔ 

 58,33% ΣΔ 

 29,17% ΠΔ 

Οη απνθιίζεηο δηθαηνινγνχληαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο πσο εκείο επηρεηξήζακε ηελ 

έξεπλα κφλν ζε δνκέο Γ.Η. θαη φρη ζην ζχλνιν ππεξεζηψλ πγείαο ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. 

Με βάζε ην Η.Σ.Α., ε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία εηδηθώλ ηαηξείσλ, πνιπταηξείσλ 

θαη θέληξσλ αγσγήο πγείαο ζηνπο  δήκνπο  αλαθνξάο  αλ  θαη  πεξηνξηζκέλε  θαίλεηαη  λα  

είλαη ηδηαίηεξα νξγαλσκέλε θαη ζηε ζύλζεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ππεξηεξνύλ νη 
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επαγγεικαηίεο πγείαο θαη εηδηθόηεξα νη γηαηξνί, ελψ ζε εκάο ζπκκεηείρε θαηά πιεηνςεθία 

ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν απαζρνιείηαη θάζε κέξα ζηα Γ.Η. Αληηζέησο, ην 

ηαηξηθφ πξνζσπηθφ απαζρνιείηαη εθ πεξηηξνπήο ή εζεινληηθά θάπνηεο θαη φρη φιεο ηηο 

κέξεο ηεο εβδνκάδαο. 

Από ηηο  δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην πιαίζην ηνπ ηνκέα ηεο Γεκόζηαο  

Τγείαο  νη  δηνηθεηηθέο  πξάμεηο θαη ππεξεζίεο θαίλεηαη λα αμηνινγνύληαη σο πνιύ θαιέο 

ή θαιέο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο από ηνπο πεξηζζόηεξνπο δήκνπο 

αλαθνξάο ελψ ζηελ παξνχζα έξεπλα δηαπηζηψλνληαη ειιείςεηο θαη πνιιά πεξηζψξηα 

βειηίσζεο ζηηο  δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη ιεηηνπξγίεο. 

Ζ ιεηηνπξγία εληφο ησλ ηαηξείσλ, κε βάζε ηε κειέηε ηνπ Η.Σ.Α. ραξαθηεξίδεηαη 

σο θαιή φπσο θαη ε νξγάλσζε θαη ε ζπλεξγαζία ζηε δηθή καο έξεπλα. 

Απηφ πνπ επηβεβαηψλνπλ θαη νη δχν έξεπλεο κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξώζεθαλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο πξσηνγελνύο 

έξεπλαο είλαη: 

 Οη πεξηνξηζκέλνη δηαζέζηκνη πόξνη θαη ε ειιηπήο ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ δξάζεσλ πγείαο. 

 Ζ αδηαθνξία  από  ην  θεληξηθό  επίπεδν  (Τπνπξγείν)  γηα  ηελ  ηθαλνπνίεζε  ησλ 

αλαγθώλ θαη ησλ αηηεκάησλ ησλ νξγαληζκώλ δεκνηηθήο απηνδηνίθεζεο. 

 Σα δηνηθεηηθά, νξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία έρνπλ ζσξεπηεί κε 

ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ θαη δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ηεο δεκνηηθήο απηνδηνίθεζεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο Γεκόζηαο Τγείαο. 

 Σν ζπκπέξαζκα ηεο έιιεηςεο απνηειεζκαηηθήο δηαζχλδεζεο ησλ δεκνηηθψλ 

ππεξεζηψλ πγείαο κε ην Δ..Τ., κε ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία αζπλερεηψλ ζηελ 

πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Γεκόζηαο  Τγείαο  θαη ηελ  πεξαηηέξσ  αλάπηπμε  ηνπ  

ζπζηήκαηνο Γεκόζηαο Τγείαο θαη ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ.  

 Ζ ειιηπήο ζηειέρσζε ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ θαη εηδηθόηεξα έιιεηςε 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ ζε ζέκαηα Γεκόζηαο Τγείαο, κε ηα επξήκαηα απηά λα   

επηβεβαηώλνληαη  θαη  από  ζρεηηθή  έξεπλα  ηνπ  ΤΤΚΑ ζύκθσλα κε ηελ νπνία 

δηαπηζηώλεηαη όηη από ηηο 140 πξνβιεπόκελεο ζέζεηο Ηαηξώλ Γεκόζηαο Τγείαο είλαη 

θαιπκκέλεο ζπλνιηθά κόιηο νη 33 (23,6%) θαη από ηηο 168 πξνβιεπόκελεο  ζέζεηο  

γηαηξώλ  άιισλ  εηδηθνηήησλ  θαη  νδνληηάηξσλ,  κόλν  νη  40 (23,8%). ε όια ηα 
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δηακεξίζκαηα, κε εμαίξεζε ηελ Αηηηθή θαη ηε Μαθεδνλία, ππεξεηνύλ 1  έσο 3 γηαηξνί 

Γεκόζηαο Τγείαο θαη 0 σο 3 αθόκε άιινη γηαηξνί ή νδνληίαηξνη. 

 

 

-«Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο θαη πνηόηεηα: Ηθαλνπνίεζε αζζελώλ ζην Γεκνηηθό 

Ηαηξείν Παπάγνπ» 

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ζπκπιήξσζαλ 80 επηζθέπηεο αζζελείο , θαηά 

52% γπλαίθεο, 46% άλδξεο  θαη ην 2% δε δηεπθξίληζε θχιν. ρεδφλ ίζν πνζνζηφ απφ 

θάζε θχιν φπσο θαη ζηε δηθή καο κε ηνπο άλδξεο φκσο ζην 56% θαη ηηο γπλαίθεο ζην 

44% 

Οη ζπκκεηέρνληεο είλαη απφθνηηνη/ΑΔΗ (45%), αθνινπζνχλ νη απφθνηηνη 

Γπκλαζίνπ/ Λπθείνπ (30%) ελψ ην 24% είλαη απφθνηηνη Γεκνηηθνχ κε ηα πνζνζηά ζηελ 

παξνχζα έξεπλα ζην 34% 31,5% 34,5% αληηζηνίρσο. 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ θαηεπζχλνληαη ζην Γ.Η. είλαη 

αζθαιηζκέλνη  ζηνλ Οξγαληζκφ  Πεξίζαιςεο Αζθαιηζκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ (Ο.Π.Α.Γ), 

θαη αθνινπζνχλ νη αζθαιηζκέλνη ηνπ Η.Κ.Α. ζε αληίζεζε κε ηα επξήκαηά καο πνπ 

θαηαδεηθλχνπλ σο πξψην κεηαμχ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ησλ αζζελψλ εθείλν ηνπ 

Η.Κ.Α., δεχηεξν ην γθξνππ δηαθφξσλ κηθξψλ ηακείσλ θαη θπξίσο ηνπ Ο.Γ.Α. θαη ηξίην 

ηνλ Ο.Α.Δ.Δ. καδί κε ηνλ Ο.Π.Α.Γ.  

Σαπηφζεκν θαη ζηηο δχν έξεπλεο είλαη ην γεγνλφο πσο φζν απμάλεηαη ε ειηθία, 

απμάλεηαη θαη ην πνζνζηφ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αζζελψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο – εμαίξεζε απνηειεί ε ειηθηαθή νκάδα 31-45 εηψλ. 

ηελ έξεπλα ησλ Γεζηνχλε-Μπνπδνχθα, παξαηεξείηαη πσο νη αζζελείο κε 

επίπεδν εθπαίδεπζεο  Γπκλάζην/ Λχθεην παξνπζηάδνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

ηθαλνπνίεζεο θάηη ην νπνίν δε ζπλάδεη κε ηα επξήκαηα καο ζχκθσλα κε ηα νπνία νη πην 

ηθαλνπνηεκέλνη αζζελείο είλαη εθείλνη κε επίπεδν εθπαίδεπζεο ην Γεκνηηθφ. 

ρεηηθά κε ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ, ζρεδφλ κε 

νκνθσλία ε πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ εθθξάδεη ηελ πςειή ηθαλνπνίεζε ελψ ζηα δηθά 

καο επξήκαηα ρσξίο λα πηνζεηνχλ δπζαξέζθεηα, ην αμηνινγνχλ σο ιηγφηεξα θαιφ ζε 

ζρέζε κε ην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. 

Τπάξρνπλ βέβαηα, αξθεηνί θνηλνί ηφπνη θαη ησλ δχν εξεπλψλ. 
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Ο πξψηνο είλαη  πσο φζν πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν εκθαλίδνπλ νη αζζελείο 

ηφζν πην ζπγθξαηεκέλνη εκθαλίδνληαη θαη είλαη θεηδσινί ζηε ζεηηθή αμηνιφγεζε ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο.  

Δπίζεο, πςειή εκθαλίδεηαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ επηθνηλσλία ηνπ ζεξάπνληνο 

ηαηξνχ κε ηνπο αζζελείο  θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηε θαηάζηαζε ηεο πγείαο 

ηνπο, παξαηεξείηαη έλα ειάρηζην πνζνζηφ δπζαξεζηεκέλσλ κε κ.ν. 12% θαη ζπλάδεη κε 

ηε ζεηηθή αμηνιφγεζε ζηε δηθή καο έξεπλα. Γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη  ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ 

ιεηηνπξγεί κε πςειφ επαγγεικαηηζκφ, δηαζέηνληαο ρξφλν γηα ηελ θαιή επηθνηλσλία θαη 

ελεκέξσζε ηνπ αζζελή πξνζπαζψληαο λα επηηχρεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα 

ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα. 

Όκσο θαη ε θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπ ιακβάλεη ηα πςειφηεξα πνζνζηά 

ηθαλνπνίεζεο φπσο θαη ζηε δηθή καο, γεγνλφο πνιχ ζεκαληηθφ γηα έλα θαηάζηεκα 

πεξίζαιςεο θαη πξφιεςεο αζζελεηψλ θαη λνζεκάησλ. 

Δπίζεο, ζρεηηθά κε θάπνηα επηπιένλ εηδηθφηεηα ηαηξνχ πνπ ζα ήζειαλ λα  ππάξρεη 

ζηα Γ.Η. θαη δελ πθίζηαην θαηά ηελ εκέξα ηεο έξεπλαο, ηα πνζνζηά θαηαλέκνληαη ζε 

εηδηθφηεηεο νη νπνίεο σο επί ην πιείζηνλ είλαη δηαζέζηκεο αιιά πξνθαλψο δελ ππάξρεη ε 

θαηάιιειε ελεκέξσζε απφ θάπνην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ή πίλαθα αλαθνηλψζεσλ 

πξνζβάζηκν ζηνλ επηζθέπηε ή ν επηζθέπηεο δελ έρεη αληηιεθζεί θαη άξα ππάξρεη 

έιιεηκκα ελεκέξσζεο. Βέβαηα, ζηε δηθή καο έξεπλα ην πνζνζηφ ην νπνίν είλαη 

ηθαλνπνηεκέλν κε ηηο πθηζηάκελεο εηδηθφηεηεο εθηηλάζζεηαη ζην 67,5% ζε αληίζεζε κε ην 

24%  ησλ Γεζηνχλε-Μπνπδνχθα.  

πλνςίδνληαο, ε έξεπλα ζην Γ.Η. θαηαιήγεη ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία 

αλαθεξζήθακε θη εκείο κε εμαίξεζε εθείλν ηεο θηηξηαθήο ππνδνκήο: 

1. Αθαηαιιειφηεηα ηεο θηηξηαθήο ππνδνκήο θαη εηδηθφηεξα ηνπ ρψξνπ αλακνλήο, 

πνπ ελψ ηεξνχληαη νη φξνη πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο, θξίλεηαη σο πεξηνξηζκέλεο 

ρσξεηηθφηεηαο θαη πξνηείλεηαη ε κεηαζηέγαζε ηνπ ζε ρψξν κε πξνβιεπφκελε ζηάζκεπζε 

νρεκάησλ θαη επθνιφηεξε πξφζβαζε γηα ηνπο θαηνίθνπο ην Γήκνπ. 

2. Έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ αληηκεησπίδεηαη κε ηελ 

εμεχξεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ή ηελ εμεχξεζε ρνξεγψλ-δσξεψλ. 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

136 

 

3. Πξνζπάζεηα γηα πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ην Γ.Η. θαη εηδηθφηεξα ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ εηδηθνηήησλ πνπ κπνξεί λα 

επηζθεθηεί θαηφπηλ πξνθαζνξηζκέλνπ ξαληεβνχ.  
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ΑΝΣΙ ΔΠΙΛΟΓΟΤ  

 

Μέζα απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο αιιά θαη ηελ θαζεκεξηλή καο 

εκπεηξία, δελ αξγνχκε λα δηαπηζηψζνπκε κηα ζπλερή δηαδηθαζία ζεζκηθψλ, δνκηθψλ θαη 

νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο. Δλ ηνχηνηο, δε ζεσξείηαη θαιά 

νξγαλσκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ, εκθαλίδνληαο ηεξάζηηα πξνβιήκαηα 

ππνρξεκαηνδφηεζεο, πιεζσξηζκφ ηαηξψλ, ειιείςεηο λνζειεπηηθνχ θαη κε ηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ, παζνγέλεηεο ζηελ νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαη 

ζπλππάξρεη κε έλα ρανηηθφ θαη αζαθέο λνκνζεηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην. 

Κνηλφο παξνλνκαζηήο, φκσο, εξεπλψλ, ζπδεηήζεσλ θαη πξνηάζεσλ, απνηειεί ε 

δηαπίζησζε πσο ε κεγαιχηεξε αδπλακία εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ε έιιεηςε ελφο 

ζνβαξά νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο Π.Φ.Τ.. Σνπ επηπέδνπ εθείλνπ, δειαδή, ην νπνίν 

απνδεδεηγκέλα, απνηειεί πξνηεξαηόηεηα θαη ηε ξαρνθνθαιηά ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο 

δηεζλψο, αλεμάξηεηα απφ ηηο επηκέξνπο νξγαλσηηθέο, ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο. πλδέεηαη, δε, κε ηε θηινζνθία θαη ηε ινγηθή ηεο πξόιεςεο, 

απέλαληη ζε θαηαζηάζεηο πνπ απεηινύλ ην επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ.  

Αλ πξνζκεηξήζνπκε ζηα παξαπάλσ πσο –αλά ηελ πθήιην- νη παξάγνληεο πνπ 

ζπληεινχλ ζεκαληηθά ζηελ θαηαλάισζε ππεξεζηψλ πγείαο σο θνηλσληθφ αγαζφ είλαη 

δεκνγξαθηθνί, θνηλσληθννηθνλνκηθνί, επηδεκηνινγηθνί θαη παξάγνληεο δνκήο ηνπ 

πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο (Borras, 1994) θαη πσο ε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

ζήκεξα βαζίδεηαη ζε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη ζηελ χπαξμε αζθάιηζεο, 

αληηιακβαλφκαζηε θαιχηεξα ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο Π.Φ.Τ.. 

 Δηδηθφηεξα ζε έλα άθξαηα παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, ζε ζπλζήθεο θξίζεο 

θαη νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο, κε ζεκειηψδε εξσηήκαηα λα ηίζεληαη ζρεηηθά κε ην δήηεκα 

ηεο ζηαδηαθήο αληηθαηάζηαζεο απφ ην θξάηνο ηνπ ζηφρνπ ηεο δσξεάλ θαη θαζνιηθήο 

παξνρήο ππεξεζηψλ απφ έλαλ λέν ζηφρν πνπ αθνξά ζηελ επρεξέζηεξε πξφζβαζε ζηηο  

ππεξεζίεο πγείαο, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή κνξθή ηνπ πξνκεζεπηή. 

Δίλαη γεγνλφο, ινηπφλ, φηη ηφζν ην παξφλ χζηεκα Τγείαο ζηε ρψξα καο φζν θαη 

νη πνιίηεο έρνπλ παξάζρεη κεγάιε εκπηζηνζχλε ζην λνζνθνκεηαθφ ηνκέα. Απφ ηελ 

πξνζέγγηζε πνπ επηρεηξήζακε ζηελ παξνχζα εξγαζία, κία ελαιιαθηηθή κνξθή 

πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κπνξεί λα παξέρεη κηα 
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πεξηζζφηεξν επαίζζεηε θαη δπλακηθή πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, θνληά ζηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο ηνπ πνιίηε.  

Οη Ο.Σ.Α. έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εληνπίδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ πνιχ θαιχηεξα 

ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, δεκηνπξγψληαο νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλεο ππεξεζίεο 

πγείαο ηφζν ζε επίπεδν πξφιεςε φπσο θαη ζε ηνκείο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο.  

ην πλεύκα απηό θαη ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο παξνύζαο έξεπλαο, ηα νπνία 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πνιχ κεγάιε ηθαλνπνίεζε θαη ρξεζηκφηεηα ησλ Γεκνηηθψλ 

Ηαηξείσλ, ε αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθώλ αξρώλ ζηε ράξαμε θαη  πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο γηα 

ηε Γεκόζηα Τγεία ζηε ρώξα καο, πξέπεη λα απνηειέζεη πξνηεξαηφηεηα θαη λα εληζρπζεί. 

Οθείινπκε λα αλαθέξνπκε, πσο από ηα επξήκαηα ηεο παξνύζαο κειέηεο, πέξα 

απφ ειιείςεηο πξνζσπηθνχ θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, θαηαγξάθεθε έληνλα ην 

πξόβιεκα ηεο κε ζηνρεπκέλεο θαη ελίνηε ειιηπνύο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ Γ.Η., ζε 

ζπλδπαζκό κε ην δαηδαιώδεο λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ην ρώξν ηεο Γεκόζηαο 

Τγείαο. Οη αλαξίζκεηεο ή αθφκα θαη αλεθάξκνζηεο δηαηάμεηο θαζηζηνχλ ην έξγν ησλ 

Γεκνηηθψλ Ηαηξείσλ  αθφκα δπζθνιφηεξν.  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ζεσξνχκε απαξαίηεην έλαλ αλαζρεδηαζκφ ησλ δξάζεσλ 

πνπ πινπνηνύληαη από ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ε νπνία κπνξεί λα αλαιάβεη 

πξσηαξρηθό ξόιν, ηδξχνληαο, αλαπηχζζνληαο θαη ιεηηνπξγψληαο δνκέο παξνρήο 

ππεξεζηώλ πγείαο, ζπκβνπιεπηηθήο θαη θαζνδήγεζεο ηνπ αζζελνύο ζην ιαβχξηλζν ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα, κε θεληξηθνχο ππξήλεο ηα ηαηξεία ησλ Γήκσλ θαη ηηο 

πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπο.  

Έλα θαιά αλαδηνξγαλσκέλν θάζκα παξνρήο ζπγθεθξηκέλσλ θαη ηππνπνηεκέλσλ 

ππεξεζηώλ πγείαο, κε ηελ παξάιιειε ελεξγνπνίεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε φινπ ηνπ 

πιέγκαηνο ησλ δνκώλ ηεο ΠΦΤ, ζα κπνξνύζε λα εμνηθνλνκήζεη ρξόλν θαη πόξνπο. 

Λεηηνπξγψληαο ζε έλα πεξηβάιινλ θξίζηκεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο κε κηα 

πθηζηάκελε δεκνζηνλνκηθή ζηελφηεηα δαπαλψλ άλεπ πξνεγνπκέλνπ, δελ πξνβιέπεηαη 

φηη ζα αξζνχλ ηα ρξεκαηνδνηηθά πξνβιήκαηα ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο θαη ηεο πγεηνλνκηθήο 

θξνληίδαο. Αληηζέησο, ζα παξακείλνπλ ζε δπζρεξή θαηάζηαζε θαη αθφκα θαη ε χπαξμε 

ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηίζεηαη ζε ακθηβνιία. 

 Χο εθ ηνχηνπ, ε αλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ απφ ηελ πνιπδάπαλε θαη ελδερνκέλσο 

αλαπνηειεζκαηηθή λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε πξνο ηηο δνκέο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Τγείαο θαη ελ πξνθεηκέλσ ζε δνκέο Σ.Α. φπσο ηα Γεκνηηθά Ηαηξεία, ζα πξέπεη 
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λα απνηειέζεη βαζηθφ ζηφρν ηεο δηακφξθσζεο θαη  ράξαμεο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο.  

 ηνλ 21ν αηψλα, ππάξρεη ε αδήξηηε αλάγθε ελφο δηθηχνπ θνηλσληθήο θξνληίδαο 

θαη δηαζχλδεζεο ησλ επηπέδσλ παξνρήο πγείαο, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο επηζπκίεο θαη 

αλάγθεο ησλ πνιηηψλ πεξηζζφηεξν απφ ην ήδε ππάξρνλ ζχζηεκα. 

Σα Γεκνηηθά Ηαηξεία απνηεινχλ έλα θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο βήκα γηα θάζε 

Γήκν, ν νπνίνο θάησ απφ ηε θηινζνθία ηνπ Π.Ο.Τ. «Τγεία γηα Όινπο» θξνληίδεη λα 

ζπκβάιιεη κε ηελ παξνρή Π.Φ.Τ ζηνλ ηφπν εξγαζίαο θαη θαηνηθίαο ησλ πνιηηψλ 

αζθαιηζκέλσλ ή κε, πξνζδίδνληαο ελεξγφ ξφιν ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο ψζηε ηειηθά λα 

γίλεη ζπλείδεζε θαη ν θεληξηθφο ηεο ξφινο ζην πιαίζην παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη λα 

αλαγλσξηζζεί ε αμία ηεο απφ ηνπο πνιίηεο.  

Δληζρχνληαο ηελ αλσηέξσ άπνςε, αο καο επηηξαπεί λα θιείζνπκε, παξαζέηνληαο 

έλα απφζπαζκα απφ ηα «Πνιηηηθά» ηνπ Αξηζηνηέιε, ζην νπνίν, αθνχ πεξηγξάθεη ηηο 

δνκέο νη νπνίεο ζηνηρεηνζεηνχλ κηα πνιηηεία, δειψλεη πσο "..είλαη πξνθαλέο φηη ε πφιε 

δελ είλαη κηα απιή εδαθηθή ελφηεηα ε νπνία απνβιέπεη ζηελ παξεκπφδηζε ησλ αδηθηψλ 

θαηά ηηο ζπλαιιαγέο. Απηά είλαη, βέβαηα, απαξαίηεηα γηα λα ππάξμεη ε πφιε. Αιιά θη αλ 

δερηνχκε φηη ζπληξέρνπλ δελ ζα έρνπκε αθφκε νηθνδνκήζεη κηα πφιε: πφιε απνηειεί ε 

θνηλσλία ηνπ "εχ δήλ", γηα ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηηο επξχηεξεο νκάδεο, ε νπνία ζηνρεχεη ζε 

κία ηέιεηα θαη απηάξθε δσή".   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

Αιιαγέο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κε ην ζρέδην «Καιιηθξάηεο» 

 Παιαηφ θαζεζηψο Καζεζηψο Καιιηθξάηε 

Γήκνη Πξσηνβάζκηνη 

ΟΣΑ. πλνιηθά 910 δήκνη 

θαη 124 θνηλφηεηεο. Οη 

πεξηζζφηεξνη είραλ 

πξνθχςεη απφ ζπλελψζεηο 

ην 1997 κε ηνλ 

«Καπνδίζηξηα». 

Γηαηξνχληαλ ζε 

δεκνηηθά δηακεξίζκαηα. 

Πξσηνβάζκηνη 

ΟΣΑ. Πεξηνξηζκφο ζε 325 

δήκνπο κέζσ εζεινληηθψλ 

ή αλαγθαζηηθψλ 

ζπλελψζεσλ. Αλάιεςε 

κέξνπο ησλ αξκνδηνηήησλ 

ησλ λνκαξρηψλ. 

Γηαηξνχληαη ζε 

δεκνηηθέο ελφηεηεο, νη 

νπνίεο ηαπηίδνληαη 

νπζηαζηηθά κε ηνπο 

δήκνπο πνπ ζπλελψζεθαλ. 

Απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο 

δηαηξνχληαη ζε θνηλφηεηεο, 

νη νπνίεο ηαπηίδνληαη κε ηα 

παιαηά δεκνηηθά 

δηακεξίζκαηα. 

Ννκαξρίεο Γεπηεξνβάζκηνη 

ΟΣΑ. πλνιηθά 57 

λνκαξρίεο θαη 19 

επαξρεία. Αθνινπζνχζαλ 

ην ρσξηζκφ ηεο ρψξαο ζε 

λνκνχο, εθηφο απ' ηελ 

Αηηηθή. 

Πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο. 

πλνιηθά 74. Μνινλφηη 

δηνηθεηηθά δελ απνηεινχλ 

απηνδηνηθνχκελν ζεζκφ, 

νξίδεηαη φηη ζε θαζεκία 

απφ απηέο (ή νκάδα ηνπο 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο) 

ζα αληηζηνηρεί έλαο άκεζα 

εθιεγκέλνο 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

141 

 

αληηπεξηθεξεηάξρεο, ν 

νπνίνο ζα πξνέξρεηαη 

ππνρξεσηηθά απφ ην 

ζπλδπαζκφ ηνπ 

πεξηθεξεηάξρε, ζα έρεη 

δεισζεί σο ηέηνηνο ζην 

ςεθνδέιηην θαη ζα έρεη 

απμεκέλεο θαηά ηφπνλ 

αξκνδηφηεηεο. 

Πεξηθέξεηεο πλνιηθά 13. 

Τπεχζπλεο γηα ην 

ζπληνληζκφ ησλ ΟΣΑ, ηνλ 

έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ 

πξάμεψλ ηνπο θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ο 

πεξηθεξεηάξρεο δηνξηδφηαλ 

απ' ηελ θπβέξλεζε. 

Παξέκεηλαλ ζηα 

ίδηα γεσγξαθηθά φξηα, 

αιιά πιένλ απνηεινχλ 

δεπηεξνβάζκηνπο ΟΣΑ κε 

αηξεηφ πεξηθεξεηάξρε θαη 

ζπκβνχιην. Αλάιεςε 

κέξνπο ησλ αξκνδηνηήησλ 

ησλ λνκαξρηψλ. 

Απνθεληξσκέλεο 

Γηνηθήζεηο 

Γελ ππήξραλ πλνιηθά 7. Ο 

επηθεθαιήο ηνπο (γεληθφο 

γξακκαηέαο) δηνξίδεηαη απ' 

ηελ θπβέξλεζε. Αλέιαβαλ 

ζε γεληθέο γξακκέο ηηο 

αξκνδηφηεηεο ησλ παιαηψλ 

πεξηθεξεηψλ 

Γεκνηηθέο επηρεηξήζεηο Πεξίπνπ 6.000 

Ννκηθά Πξφζσπα θαη 

επηρεηξήζεηο ησλ Γήκσλ. 

Μεηψλνληαη ζε 

πεξίπνπ 1.500 κέζσ 

ζπλελψζεσλ ή 

θαηαξγήζεσλ. 

Υξεκαηνδφηεζε ΟΣΑ Κξαηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο, 

Παξακέλνπλ ηα 

πξνεγνχκελα. 
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επξσπατθά πξνγξάκκαηα, 

δεκνηηθά ηέιε, ίδηνη πφξνη 

(π.ρ. δεκνηηθέο 

επηρεηξήζεηο, εθκίζζσζε 

παξαιηψλ θαη ιαηνκείσλ 

θ.ά.) 

Πξνζηίζεηαη 

κεξίδην απφ θξαηηθνχο 

θφξνπο (ΦΠΑ, θνξνινγία 

εηζνδήκαηνο, θφξν 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο) 

Απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο Κάζε 4 ρξφληα, 

κήλα Οθηψβξην. 

Δάλ ν πξψηνο 

ζπλδπαζκφο δελ 

ζπγθέληξσλε 42%, ε 

δηαδηθαζία 

επαλαιακβαλφηαλ ηελ 

επφκελε Κπξηαθή κεηαμχ 

ησλ δχν πξσηεπζάλησλ. 

Κάζε 5 ρξφληα, 

κήλα Ηνχλην, καδί κε ηηο 

Δπξσεθινγέο (εμαηξνχληαη 

νη εθινγέο ηνπ 2010). 

Απαηηείηαη 

απφιπηε πιεηνςεθία γηα 

ηελ αλαθήξπμε 

ζπλδπαζκνχ σο ληθεηή. 

Δάλ δελ επηηεπρζεί, ε 

δηαδηθαζία 

επαλαιακβάλεηαη ηελ 

επφκελε Κπξηαθή κεηαμχ 

ησλ δχν πξσηεπζάλησλ. 

 

ΠΖΓΖ: Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο , Ννκνζεζία, Νφκνο «Καιιηθξάηε» , 2010 

  

http://kallikratis.ypes.gr/Contents.aspx?CatId=63
http://kallikratis.ypes.gr/Contents.aspx?CatId=63
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B 

Απόζπαζκα από Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ γηα Ννκηθά Πξόζσπα Γήκσλ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΑ ΙΓΡΤΜΑΣΑ − ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ 

 

Άξζξν 226 

ύζηαζε ηδξύκαηνο 

Γεκνηηθά ή θνηλνηηθά ηδξχκαηα φπσο, βξεθνθνκεία, νξθαλνηξνθεία, γεξνθνκεία, 

κνπζεία ή άιια επηζηεκνληθά ηδξχκαηα, ζπληζηψληαη, σο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα, πνπ νξίδεη ην ζθνπφ, ηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο, ηνπο πφξνπο, ηελ πεξηνπζία, 

πνπ αθηεξψλεηαη ζε απηφ θαη ην φλνκα ηνπ ηδξχκαηνο. Σν πξνεδξηθφ δηάηαγκα εθδίδεηαη 

κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ηνπ 

αξκφδηνπ θαζ’ χιελ Τπνπξγνχ, αθνχ ηεξεζνχλ θαη νη εηδηθέο, γηα θάζε θαηεγνξία 

ηδξπκάησλ, δηαηάμεηο. 

 

Άξζξν 226 ηνπ ΓΚΚ (Ν. 3463/2006) 

ρεηηθή Ννκνινγία 

Παξαρψξεζε απφ ην Γεκφζην θπξηφηεηαο έθηαζεο ζε Ίδξπκα, γηα ηελ αλέγεξζε 

κνπζείνπ. Κξίζε φηη ε παξαρψξεζε δελ είλαη λφκηκε δηφηη γίλεηαη γηα ρξήζε πνπ δελ 

πξνβιέπεηαη απφ ην ξπζκηζηηθφ ζρέδην. Ο κεηαγελέζηεξνο νξηζκφο ηεο ρξήζεο απηήο κε 

λφκν, δελ εγθπξνπνηεί ηε δηνηθεηηθή πξάμε κε ηελ νπνία έγηλε ε παξαρψξεζε. Ζ θχξσζε 

κε λφκν ηεο πξνβιεπφκελεο δηνηθεηηθήο πξάμεο, πνπ έγηλε κεηά ηελ άζθεζε ηεο έλδηθεο 

αίηεζεο αθπξψζεσο είλαη αληηζπληαγκαηηθή. (ηΔ 604/2002) 

Γηα ηεο πξνζβαιινκέλεο ππνπξγηθήο απνθάζεσο, εμεδειψζε άξλεζε πξνηάζεσο 

πξνο έθδνζε Π.Γ. εγθξηηηθνχ ηεο ζπζηάζεσο ηνπ ηδξχκαηνο, κε ηελ αηηηνινγία φηη: 

«..ζηνπο ηδξπηέο απηνχ πεξηιακβάλεηαη ν Γήκνο θαη . . . δελ κπνξεί Γήκνο ή Κνηλφηεηα 

λα ζπζηήζεη ίδξπκα δηεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 2039/1939 (ην νπνίν θαη' 

αλάγθε είλαη λ.π.η.δ.) νχηε λα δηαζέζεη πεξηνπζία γηα ην ζθνπφ απηφ, αιιά κπνξεί λα 

ζπζηήζεη ίδξπκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα. Τπφ 
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ηα εθηεζέληα φκσο πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο ππφ ησλ αηηνχλησλ απφ θνηλνχ ζπζηάζεσο 

ηνπ σο άλσ ηδξχκαηνο θαη ηεο παξ' εθαηέξνπ ηαχηεο δηαζέζεσο πξνο ηνλ ζθνπφλ ηνχηνλ 

ηεο πξνπεξηγξαθείζεο πεξηνπζίαο, ζπλέηξερε θαη' αξρήλ, ελ πξνθεηκέλσ, λφκηκε 

πεξίπησζε ζπζηάζεσο ηδξχκαηνο σο λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, επί ηε βάζεη 

ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 108 θαη επ. ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηα 

άξζξα 95 παξ. 1 θαη 98 ηνπ Α.Ν. 2039/1939, κε απνθιεηνκέλεο ηεο ζπζηάζεσο ηνπ 

Ηδξχκαηνο θαη' εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ απφ κφλν ην γεγνλφο φηη έλαο ησλ 

ζπληδξπηψλ είλαη νξγαληζκφο ηνπηθήο απηνδηνηθήζεσο. (ηΔ 3034/1996). 

 

Άξζξν 227 

Γηνίθεζε 

1. Σα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά ηδξχκαηα δηνηθνχληαη απφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ 

απαξηίδεηαη απφ ηνλ δήκαξρν ή ηνλ πξφεδξν ηεο Κνηλφηεηαο ή άιιν αηξεηφ ή κε 

πξφζσπν πνπ νξίδεηαη απφ απηνχο σο πξφεδξνο θαη απφ έμη (6) έσο δέθα (10) κέιε πνπ 

εθιέγνληαη απφ ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην. Έλα απφ ηα κέιε απηά εθιέγεηαη 

απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην σο αληηπξφεδξφο ηνπ. 

2. Μέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ηδξχκαηνο εθιέγνληαη δχν ηνπιάρηζηνλ 

δεκνηηθνί ή θνηλνηηθνί ζχκβνπινη, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο νξίδεηαη απφ ηε 

κεηνςεθία ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, έλαο ηνπιάρηζηνλ ζχκβνπινο 

ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε έδξα ηνπ ηδξχκαηνο βξίζθεηαη εληφο 

απηνχ, έλαο εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ηδξχκαηνο, εθφζνλ απαζρνινχληαη 

πεξηζζφηεξνη απφ δέθα (10) εξγαδφκελνη. Ο αλσηέξσ εθπξφζσπνο πξνηείλεηαη απφ ηε 

γεληθή ζπλέιεπζε ησλ ηαθηηθψλ ππαιιήισλ εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ 

απφ ηφηε πνπ ζα απνζηαιεί ε ζρεηηθή πξφζθιεζε. Μέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ 

ηδξχκαηνο εθιέγνληαη θαη πξφζσπα πνπ έρνπλ αλάινγε επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή 

δξάζε ή εηδηθέο γλψζεηο αλάινγα κε ην ζθνπφ ηνπ ηδξχκαηνο ή θαη πξφζσπα πνπ είλαη 

ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηδξχκαηνο. 

3. ε πεξίπησζε πνπ ε κεηνςεθία δελ ππνδείμεη ζχκβνπιν ή εθείλνο πνπ έρεη 

ππνδεηρζεί παξαηηήζεθε ρσξίο λα αληηθαηαζηαζεί εθιέγεηαη ζχκβνπινο ηεο πιεηνςεθίαο. 

4. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απαηηείηαη λα είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή 

πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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5. Γελ επηηξέπεηαη λα εθιεγνχλ ή λα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ηδηψηεο πνπ έρνπλ ζηεξεζεί ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή 

απφθαζε ή πνπ έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε θαη γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή, θαζψο θαη φζνη έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε σο απηνπξγνί ή ζπκκέηνρνη ζε 

θαθνχξγεκα ή ζε θάπνην απφ ηα πιεκκειήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 146. 

6. Σα πθηζηάκελα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ 

ηδξπκάησλ ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ηελ ίδηα ζχλζεζε έσο φηνπ πξνζαξκνζηνχλ 

νη ζπζηαηηθέο ηνπο πξάμεηο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη πάλησο φρη πέξαλ ηεο 

ιήμεο ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπο. 

 

Άξζξν 228 

πκκεηνρή δσξεηώλ ζηε δηνίθεζε 

1. Γσξεηέο ηδξπκάησλ, πνπ έρνπλ επηθπιάμεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ 

απηνπξνζψπσο ή κε αληηπξφζσπν, είηε σο κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ είηε λα 

παξίζηαληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο απηψλ, αζθνχλ ηα δηθαηψκαηα απηά, φπσο νξίδεηαη θάζε 

θνξά κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ζχζηαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 

ζχζηαζεο ηνπ ηδξχκαηνο εθδίδεηαη θαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ. 

2. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 εθαξκφδνληαη θαη φηαλ ζε δηάηαμε ηειεπηαίαο 

βνπιήζεσο, κε ηελ νπνία αθήλεηαη πεξηνπζία ζε ίδξπκα, έρνπλ επηθπιαρζεί αλάινγα 

δηθαηψκαηα ππέξ ησλ εθηειεζηψλ ηεο δηαζήθεο ή άιισλ πξνζψπσλ. 

 

Άξζξν 229 

Δθινγή θαη ζεηεία ησλ κειώλ ησλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ 

1. Ζ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γίλεηαη θάζε δχν ρξφληα θαη 

ιήγεη ζε θάζε πεξίπησζε κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ κειψλ. Μέζα ζε έλαλ κήλα απφ 

ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αξρψλ γηα ηελ πξψηε δηεηία θαη έλαλ 

κήλα απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ην δεκνηηθφ ή 

θνηλνηηθφ ζπκβνχιην ζπλεδξηάδεη θαη εθιέγεη κε θαλεξή ςεθνθνξία θαη απφιπηε 

πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 
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θάζε ηδξχκαηνο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ή 

ησλ άξζξσλ 90 θαη 109. 

2. Σα κε αηξεηά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε 

νξθίδνληαη ελψπηνλ ηνπ δεκάξρνπ. 

3. Οη ζέζεηο κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ κέλνπλ θελέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ θαιχπηνληαη κε κέιε πνπ εθιέγεη ην δεκνηηθφ ή 

θνηλνηηθφ ζπκβνχιην κέζα ζε νθηψ (8) εκέξεο, αθφηνπ ε ζέζε έκεηλε θελή. 

4. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, γηα ζπνπδαίν ιφγν, ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ηδξχκαηνο, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ 

ιακβάλεηαη κε ηελ πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. 

5. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 73 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα 

ηελ αλαπιήξσζε ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 

Άξζξν 230 

Έμνδα παξάζηαζεο − Απνδεκίσζε κειώλ 

1. Σν αμίσκα ηνπ κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη ηηκεηηθφ θαη άκηζζν. 

Απαγνξεχεηαη λα παξέρεηαη ακνηβή ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα 

νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηνπο πξνο ην ίδξπκα. Μέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ 

αλήθνπλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε, εηζπξάηηνπλ ηηο απνδνρέο ηνπο. 

2. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Κεληξηθήο 

Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδαο κπνξεί λα θαζνξίδνληαη έμνδα παξάζηαζεο 

ζηνλ πξφεδξν θαη ηνλ αληηπξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ηδξχκαηνο, φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ππεξβαίλεη ηα ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο 

επξψ (300.000 €). Σα αλσηέξσ έμνδα δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην πελήληα ηνηο εθαηφ 

(50%) ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ νηθείνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ ηεο Κνηλφηεηαο. 

3. ηνλ πξφεδξν, ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο εθηειεζηηθήο 

επηηξνπήο, εθηφο απφ ηνλ δήκαξρν, ηνλ αληηδήκαξρν, ηνλ πξφεδξν ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη ηνλ πξφεδξν ηεο Κνηλφηεηαο, επηηξέπεηαη λα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, 

γηα θάζε ζπλεδξίαζε θαη κέρξη ηξεηο κεληαίσο, θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνχ ή 

θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Σν χςνο ηεο απνδεκίσζεο, γηα θάζε ζπλεδξίαζε, αλέξρεηαη ζην 
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έλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ κεληαίσλ εμφδσλ παξάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δεκάξρνπ ή 

πξνέδξνπ ηεο Κνηλφηεηαο. Δάλ ν πξφεδξνο θαη ν αληηπξφεδξνο ιακβάλνπλ έμνδα 

παξάζηαζεο δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο. 

 

Άξζξν 231 

Αλαπιήξσζε ηνπ πξνέδξνπ − Απαξηία ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

1. Αλαπιεξσηήο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη ν αληηπξφεδξφο 

ηνπ. 

2. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ ηα παξφληα κέιε ηνπ είλαη 

πεξηζζφηεξα απφ ηα απφληα. ηνπο παξφληεο πξέπεη λα είλαη ν πξφεδξνο ή ν 

αληηπξφεδξνο. 

3. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 73 εθαξκφδνληαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή. 

 

Άξζξν 232 

Δθηειεζηηθή επηηξνπή 

ε θάζε ίδξπκα ππάξρεη ηξηκειήο εθηειεζηηθή επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ 

πξφεδξν ή ηνλ αληηπξφεδξν θαη δχν κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Σα ηαθηηθά, 

θαζψο θαη δχν αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο, εθιέγνληαη απφ ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κε ζρεηηθή πιεηνςεθία θαη ε ζεηεία ηνπο είλαη δηεηήο. Ζ εθινγή 

γίλεηαη επζχο κφιηο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπγθξνηεζεί ζε ζψκα. 

 

Άξζξν 233 

Αξκνδηόηεηεο 

1. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ν πξφεδξφο ηνπ θαη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή έρνπλ, 

σο πξνο ηε δηνίθεζε ηνπ ηδξχκαηνο, ηηο αξκνδηφηεηεο δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δεκάξρνπ 

θαη δεκαξρηαθήο επηηξνπήο, αληηζηνίρσο. 

2. Ο πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί κε πξάμε ηνπ πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 87 λα κεηαβηβάζεη νξηζκέλεο 

απφ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζε κέινο ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ή ζηνλ γεληθφ δηεπζπληή, 
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πνπ ηπρφλ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ηνπ ηδξχκαηνο ή ζε άιιν αλψηαην ή αλψηεξν 

ππάιιειφ ηνπ. 

 

Άξζξν 234 

Λεηηνπξγία ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη επνπηεία 

1. Σα ζέκαηα, ηα ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηελ 

πξφζθιεζε ησλ κειψλ ηνπ θαη ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ζε ζπλεδξίαζε, ηελ 

απαηηνχκελε γηα ηε ιήςε απνθάζεσο πιεηνςεθία, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθηειεζηφηεηα ησλ 

απνθάζεψλ ηνπ, ην θψιπκα ζπκκεηνρήο ζηηο ζπλεδξηάζεηο, ηελ αζηηθή θαη πεηζαξρηθή 

επζχλε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζήο ηνπ ξπζκίδνληαη κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ηε δεκαξρηαθή επηηξνπή θαη ηα κέιε 

ηνπο. 

2. Οη θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ησλ ηδξπκάησλ θαη νη νξγαληζκνί εζσηεξηθήο 

ππεξεζίαο θαηαξηίδνληαη απφ ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα θαη εγθξίλνληαη απφ ηα νηθεία 

δεκνηηθά ή θνηλνηηθά ζπκβνχιηα. 

3. Γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ αθνξνχλ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, ηνλ απνινγηζκφ, ηελ εθπνίεζε ή ηελ αληαιιαγή αθηλήησλ ή ηελ 

επηβάξπλζή ηνπο κε εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα, ηελ απνδνρή θιεξνλνκηψλ θαη δσξεψλ πνπ 

πεξηέρνπλ φξν, ή θιεξνδνζηψλ, θαζψο θαη ηε ζπλνκνιφγεζε δαλείσλ, απαηηείηαη 

πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Οη απνθάζεηο 

ππνβάιινληαη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, απνζηέιινληαη κέζα ζε δέθα 

(10) εκέξεο, αθφηνπ πεξηήιζε ζην ίδξπκα ε εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή 

θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 

Άξζξν 235 

Πόξνη 

Πφξνη ησλ ηδξπκάησλ είλαη ηδίσο: 

α) ε εηήζηα ηαθηηθή ή ηπρφλ έθηαθηε επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο, 

β) θάζε είδνπο εηζθνξέο, επηρνξεγήζεηο, δσξεέο, θιεξνλνκίεο θαη θιεξνδνζίεο, 

γ) εηζπξάμεηο απφ ην αληίηηκν ησλ πξαγκάησλ ή ησλ ππεξεζηψλ, πνπ παξέρνπλ ηα 

ηδξχκαηα , 

δ) πξφζνδνη απφ ηε δηθή ηνπο πεξηνπζία, θαζψο θαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 
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πξνγξάκκαηα. 

 

Άξζξν 236 

Οηθνλνκηθή δηνίθεζε 

1. Οη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο Γήκνπο θαη αθνξνχλ ηνλ νξγαληζκφ ηεο 

εζσηεξηθήο ππεξεζίαο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ην νηθνλνκηθφ έηνο, ηνλ απνινγηζκφ, ηελ 

ηακεηαθή ππεξεζία, ηε δηαρείξηζε, ηα δάλεηα θαη ηελ πεξηνπζία, εθαξκφδνληαη θαη ζηα 

ηδξχκαηα. 

2. Δμαηξνχληαη απφ ηε δηάηαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηα ηδξχκαηα, πνπ 

δηέπνληαη απφ ηνπο λφκνπο «πεξί εθθαζαξίζεσο θαη δηνηθήζεσο ησλ εηο ην θξάηνο 

θαη ππέξ θνηλσθειψλ ζθνπψλ θαηαιεηπνκέλσλ θιεξνλνκηψλ, θιεξνδνζηψλ θαη 

δσξεψλ», γηα ηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ λφκσλ απηψλ, εθφζνλ 

δελ ηξνπνπνηνχληαη απφ ηνλ παξφληα. 

3. Σα ηδξχκαηα, πνπ παίξλνπλ επηρνξήγεζε απφ άιιεο πεγέο, ηελ εγγξάθνπλ 

ρσξηζηά ζηα έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Αλ ε επηρνξήγεζε παξέρεηαη ζηα ηδξχκαηα γηα 

ηελ εθπιήξσζε εηδηθνχ ζθνπνχ, εγγξάθεηαη αληίζηνηρε πίζησζε γηα ην ζθνπφ απηφλ 

ηδηαηηέξσο ζηα έμνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

4. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο ηεο δηαρείξηζεο θαξκάθσλ, ηξνθίκσλ θαη πιηθνχ 

ησλ ηδξπκάησλ θαη ν έιεγρφο ηεο.  

 

Άξζξν 237 

Καηάξγεζε 

1. Σα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά ηδξχκαηα θαηαξγνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ 

ζπζηάζεθαλ θαη ε πεξηνπζία ηνπο πεξηέξρεηαη ζην Γήκν ή ζηελ Κνηλφηεηα πνπ ηα 

ζχζηεζε. Σηο ηδησηηθέο πεξηνπζίεο, πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζην ίδξπκα κε πξάμεηο ελ δσή ή 

αηηία ζαλάηνπ, εμαθνινπζεί λα δηαζέηεη ν Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα απνθιεηζηηθά γηα ηνλ 

εηδηθφ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν αθηεξψζεθαλ, κε ηελ επηθχιαμε θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ επσθειέζηεξε αμηνπνίεζε ή δηάζεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ έρεη 

θαηαιεθζεί ή δσξεζεί γηα ηνλ ίδην ή άιινλ θνηλσθειή ζθνπφ. 

2. Σν πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηα ηδξχκαηα πνπ θαηαξγνχληαη, εληάζζεηαη ζηνλ 
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νηθείν Γήκν ή Κνηλφηεηα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 318 ηνπ λ.1188/1981, φπσο 

ηζρχεη. 

 

Άξζξν 238 

Ιδξύκαηα Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ ζπλελώλνληαη 

1. Οη Oξγαληζκνί Tνπηθήο Aπηνδηνίθεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλέλσζε άιισλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ππεηζέξρνληαη απηνδηθαίσο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ Γήκσλ ή 

Κνηλνηήησλ πνπ θαηαξγνχληαη κε ηε ζπλέλσζε σο πξνο ηα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά 

ηδξχκαηα ηνπ άξζξνπ 226, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί απφ ηνπο ζπλελνχκελνπο Οξγαληζκνχο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

2. Σα αλσηέξσ δεκνηηθά ή θνηλνηηθά ηδξχκαηα πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο ζην λέν 

Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ 

άξζξνπ. 

 

Άξζξν 239 

ύζηαζε δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ 

1. Σα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ζπληζηψληαη κε 

απφθαζε ησλ νηθείσλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ. θνπφο ηνπο είλαη ε 

νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία νξηζκέλεο δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο ππεξεζίαο κε γλψκνλα 

ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ, φπσο ε ζχζηαζε θέληξσλ 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, πλεπκαηηθψλ ή αζιεηηθψλ θέληξσλ, βηβιηνζεθψλ, κνπζείσλ 

θ.ά.. 

2. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο δηαπηζηψλεη ηε λνκηκφηεηα ηεο 

ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη εθδίδεη ηελ 

πξάμε ζχζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

3. ηελ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηε ζχζηαζε ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ νξίδνληαη ην φλνκα, ν ζθνπφο, ε πεξηνπζία θαη νη πφξνη. 
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Άξζξν 239 ηνπ ΓΚΚ (Ν. 3463/2006) 

ρεηηθή Ννκνινγία 

Φνξέαο παξνρήο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ κε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ζηελ 

πεξηνρή Αζελψλ, Πεηξαηψο θαη Πεξηρψξσλ, είλαη, θαη’ αξρήλ, ν Ο.Α..Α.(θαη θαη’ 

εμαίξεζε Ο.Σ.Α. πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ) θαη, πάλησο, φρη ηα 

Κ.Σ.Δ.Λ., ζηα νπνία αλήθεη ε εμππεξέηεζε ησλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ γξακκψλ ησλ 

ινηπψλ – πιελ ηεο λήζνπ Ρφδνπ – πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. Δλφςεη απηνχ, ρσξίο έλλνκν 

ζπκθέξνλ δεηείηαη κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε απφ ην Κ.Σ.Δ.Λ. ε αθχξσζε ηεο απνθάζεσο 

ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο πεξί ζπζηάζεσο Οξγαληζκνχ δεκνηηθήο 

ζπγθνηλσλίαο ζηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ. Καη ηνχην δηφηη κε ηελ 

πξνζβαιιφκελε απφθαζε δελ ζίγεηαη, ην επηηεινχκελν θαηά ην λφκν, απφ ηα Κ.Σ.Δ.Λ. 

ζπγθνηλσληαθφ έξγν. (ηΔ 133/2005) 

Ζ πέξαλ ηεο πξνβιεπφκελεο ζηε ζπζηαηηθή πξάμε επηρνξήγεζε ζε λ.π.δ.δ. πνπ 

έρεη ζπζηήζεη ν Γήκνο, είλαη λφκηκε, δηφηη βξίζθεη έξεηζκα ζην άξζξν 262 (εκ: ήδε 

άξζξν 202 Ν. 3463/2006) ηνπ Γ.Κ.Κ. (Δι Πξάμε VII Σκ. 64/2006, βι. αλη. Πξάμε 

VII Σκ.55/2005) 

Ζ κειέηε θαη εθαξκνγή θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ζρεηηθψλ αλαγθψλ ή/θαη ηελ πξναγσγή ησλ θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Ο.Σ.Α. α’ 

βαζκνχ θαη κπνξεί λα αζθείηαη είηε κέζσ ησλ ηδίσλ ππεξεζηψλ απηνχ είηε κέζσ 

δεκνηηθνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ, επηινγή πνπ ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα. 

(Δι Πξάμε VII Σκ. 26/2006) 

 

Παξέρεηαη ζηνπο Γήκνπο ε δπλαηφηεηα λα ζπζηήλνπλ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, ησλ νπνίσλ ν ζθνπφο ζπλίζηαηαη ζηελ άζθεζε νξηζκέλσλ αξκνδηνηήησλ, πνπ 

ζχκθσλα κε ην Γεκνηηθφ θαη Κνηλνηηθφ Κψδηθα αλήθνπλ ζηνπο Γήκνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηεζεί θαιχηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα νξηζκέλε ηνπηθή αλάγθε. ηελ απφθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί ζχζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πξέπεη λα 

αηηηνινγείηαη θαη’ αξρήλ ε αλαγθαηφηεηα ηφζν ηεο ζχζηαζεο απηνχ, φζν θαη ηεο 

παξαρψξεζεο αξκνδηνηήησλ απφ ην Γήκν ζην λνκηθφ πξφζσπν. ηελ ίδηα απφθαζε 

πξέπεη λα εμεηδηθεχεηαη ξεηψο θαη επαξθψο ν ζθνπφο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί, εάλ απηφο αθνξά ηελ νξγάλσζε νξηζκέλεο δεκνηηθήο 

ππεξεζίαο. Γελ είλαη ζχλλνκε ε ζχζηαζε λ.π.δ.δ. θαη ζπλεπψο δελ είλαη ζχλλνκε ε 
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επηρνξήγεζε πνπ παξέρεηαη ζ’ απηφ, εθ’ φζνλ νη ζθνπνί απηνχ βξίζθνληαη εθηφο ηνπ 

θχθινπ αξκνδηνηήησλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ζ ζχζηαζε λνκηθνχ πξνζψπνπ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ, κε ζθνπφ ηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, ηελ αλάδεημε ηεο 

ηζνηηκίαο ηεο γπλαίθαο θιπ, δελ είλαη λφκηκε, δηφηη νη αξκνδηφηεηεο απηέο εκπίπηνπλ ζηελ 

έλλνηα ησλ γεληθψλ θξαηηθψλ ππνζέζεσλ, αθνχ δελ πεξηνξίδνληαη ζηα ρσξηθά πιαίζηα 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γήκνπ αιιά ζπλάπηνληαη ακέζσο πξνο ηε γεληθή πνιηηηθή θαη 

αθνξνχλ νιφθιεξν ην θξάηνο. (Δι Πξάμε VII Σκ. 16/2006) 

 

Άξζξν 240 

Γηνίθεζε λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ 

1. Σα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα δηνηθνχληαη απφ ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην, πνπ απνηειείηαη απφ πέληε έσο δεθαπέληε κέιε, ηα νπνία καδί κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη απφ ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην. Μέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη ν δήκαξρνο ή ν πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο, δεκνηηθνί ή 

θνηλνηηθνί ζχκβνπινη θαη δεκφηεο ή θάηνηθνη πνπ είλαη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ή πνπ έρνπλ αλάινγε επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή δξάζε ή εηδηθέο 

γλψζεηο, αλάινγα κε ην ζθνπφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, θαζψο θαη έλαο εθπξφζσπνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, εθφζνλ απηφ απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ δέθα 

(10) εξγαδνκέλνπο. Ο αλσηέξσ εθπξφζσπνο πξνηείλεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ 

ηαθηηθψλ ππαιιήισλ εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζα 

απνζηαιεί ε ζρεηηθή πξφζθιεζε. Έλα ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ νξίδεηαη απφ ηε κεηνςεθία ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Δάλ ηα 

κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη πεξηζζφηεξα απφ πέληε (5), δχν (2) ηνπιάρηζηνλ 

απφ απηά νξίδνληαη απφ ηε κεηνςεθία ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. ε 

πεξίπησζε πνπ ε κεηνςεθία δελ νξίζεη ζπκβνχινπο ή εθείλνη πνπ έρνπλ νξηζηεί 

παξαηηεζνχλ, ρσξίο λα αληηθαηαζηαζνχλ, κεηέρνπλ ζχκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ην λνκηθφ πξφζσπν ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηθέξεηα ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο 

έλα κέινο πξνηείλεηαη απφ ην νηθείν ζπκβνχιην. Μεηά ηoλ νξηζκφ ησλ κειψλ ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην εθιέγεη απφ ηα κέιε απηά ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ αληηπξφεδξν ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ κέινο έρεη νξηζζεί, απφ ην δεκνηηθφ ή 
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θνηλνηηθφ ζπκβνχιην, ν δήκαξρνο ή ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο, απηφο απηνδηθαίσο 

θαζίζηαηαη θαη πξφεδξνο αληηζηνίρσο, ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ νξίδεηαη 

κε ηελ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Λήγεη πάληνηε κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, κε απφθαζε δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ γηα ζνβαξφ ιφγν πνπ αλάγεηαη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Σνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο 

αλαπιεξψλεη ν αληηπξφεδξνο. Σν λνκηθφ πξφζσπν εθπξνζσπείηαη ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε 

θάζε δεκφζηα αξρή απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη φηαλ απηφο 

θσιχεηαη ή απνπζηάδεη απφ ηνλ αληηπξφεδξν. 

2. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 227 παξάγξαθνο 5, 234, 235 θαη ησλ παξαγξάθσλ 1 

θαη 3 ηνπ άξζξνπ 236 εθαξκφδνληαη θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα απηά. Σα ζέκαηα, ηα 

ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ξπζκίδνληαη κε θαλνληζκνχο πνπ 

εγθξίλνπλ ηα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά ζπκβνχιηα. Σα λνκηθά πξφζσπα, αλ δελ δηαζέηνπλ 

ηακεηαθή ππεξεζία, εμππεξεηνχληαη απφ ηελ ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ νηθείνπ Οξγαληζκνχ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

 

ρεηηθή Ννκνινγία 

 

Άξζξν 241 

πγρώλεπζε − Καηάξγεζε λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ 

1. Ζ ζπγρψλεπζε δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε έλα λνκηθφ 

πξφζσπν, ζπλαθνχο ζθνπνχ, γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο 

Πεξηθέξεηαο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ή 

θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο γηα ηε ζπγρψλεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, ην λέν λνκηθφ πξφζσπν, ζην νπνίν ζπγρσλεχζεθαλ ηα άιια 

,ππνθαζίζηαηαη απηνδηθαίσο θαη ρσξίο θακία άιιε δηαηχπσζε, ζε φια ελ γέλεη ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπγρσλεπζέλησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, εμνκνηνχκελν 

κε θαζνιηθφ δηάδνρν. 
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Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη νη 

αλαγθαίεο ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηα παξαπάλσ δεκνηηθά ή θνηλνηηθά 

λνκηθά πξφζσπα, νη νπνίεο κεηαθέξνληαη απηνδηθαίσο ζην λέν δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ 

λνκηθφ πξφζσπν. Σπρφλ πιενλάδνπζεο ζέζεηο κεηαθέξνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζηνλ 

νηθείν Γήκν ή Κνηλφηεηα. ηηο ζέζεηο απηέο κε ηελ ίδηα απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ 

ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ εληάζζεηαη, απηνδηθαίσο, ην πξνζσπηθφ κε ηελ ίδηα ζρέζε κε 

ηελ νπνία ππεξεηνχζε ζηα ζπγρσλεπφκελα λνκηθά πξφζσπα. 

Οη εθθξεκείο δίθεο ζπλερίδνληαη απφ ην λέν λνκηθφ πξφζσπν ρσξίο θακία 

εηδηθφηεξε δηαηχπσζε γηα ηε ζπλέρηζε απφ απηφ. 

2.α. Δίλαη δπλαηφλ επίζεο δεκνηηθά ή θνηλνηηθά πξφζσπα λα ζπγρσλεχνληαη κε 

δεκνηηθά ή θνηλνηηθά ηδξχκαηα, εθφζνλ επηδηψθνπλ ηνλ ίδην ή παξεκθεξή 

θνηλσθειή ζθνπφ. Πεξηνπζία, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 96 παξ. 1 ηνπ α.λ. 2039/1939 

(ΦΔΚ 455 Α΄) εμαθνινπζεί θαη κεηά ηε ζπγρψλεπζε λα απνηειεί θεθάιαην απηνηεινχο 

δηαρείξηζεο, δηαθεθξηκέλν απφ ηελ ππφινηπε πεξηνπζία, ην νπνίν δηέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ αλαγθαζηηθνχ λφκνπ. 

β. Ζ αλσηέξσ ζπγρψλεπζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο 

Πεξηθέξεηαο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Απφ ηε δεκνζίεπζή 

ηεο ηα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά ηδξχκαηα ππνθαζίζηαληαη απηνδηθαίσο, ζε φια ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπγρσλεπζέλησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. Οη εθθξεκείο 

δίθεο ζπλερίδνληαη απφ ηα ηδξχκαηα. 

γ. Οη ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ απνξξνθψκελσλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ κεηαθέξνληαη απηνδηθαίσο ζηα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά ηδξχκαηα θαη 

εληάζζνληαη ζηνπο Οξγαληζκνχο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπο. Ζ έληαμε γίλεηαη κε 

απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ηδξχκαηνο ζε αληίζηνηρε θελή νξγαληθή ζέζε 

θαη εηδηθφηεηα θαη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ, ζε πξνζσπνπαγή ζέζε. Σν αλσηέξσ 

πξνζσπηθφ εμαθνινπζεί λα δηέπεηαη απφ ην κηζζνινγηθφ θαη αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο 

θχξηαο, επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη πξφλνηαο πνπ είρε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

άξζξνπ απηνχ. 

δ. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ηεο πεξ. β΄ ηεο παξνχζεο, ε θπξηφηεηα θαη θάζε άιιν 

εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ηνπ ζπλφινπ ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ ζπγρσλεχνληαη, πεξηέξρεηαη ζηα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά ηδξχκαηα. Γηα 
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θαζέλα απφ ηα αθίλεηα πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ πεξηνπζία ηνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

θαηαξηίδεη ζρεηηθή πξάμε απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε ηαπηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ. Ζ πξάμε 

απηή απνηειεί κεηαγξαπηέν ηίηιν θαη θαηαρσξίδεηαη αηειψο ζηα νηθεία βηβιία ησλ 

Τπνζεθνθπιαθείσλ. Οη ηδησηηθέο πεξηνπζίεο πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζηα αλσηέξσ ηδξχκαηα 

εμαθνινπζνχλ θαη κεηά ηε ζπγρψλεπζε λα δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ, γηα 

ηνλ νπνίν αθηεξψζεθαλ. 

ε. Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, θαζψο θαη νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, κεηά ηε ζπγρψλεπζή 

ηνπο κε δεκνηηθά ή θνηλνηηθά ηδξχκαηα θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπγρψλεπζε, βαξχλνπλ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ηδξπκάησλ, 

ζηνπο νπνίνπο κεηαθέξνληαη νη πηζηψζεηο ησλ απνξξνθψκελσλ Ν.Π.Γ.Γ. κε απφθαζε 

ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Γηα ηα επφκελα έηε νη ζρεηηθέο 

πηζηψζεηο εγγξάθνληαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ηδξπκάησλ. 

3. Ννκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ απηνχ, πνπ ζπζηήζεθαλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, 

θαηαξγνχληαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, χζηεξα απφ  

απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο θαηάξγεζεο, ε ηπρφλ πεξηνπζία 

ηνπο πεξηέξρεηαη απηνδηθαίσο ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα, πνπ ηα ζχζηεζε. 

4. Ννκηθά πξφζσπα ηα νπνία κεηά ηελ πάξνδν δηεηίαο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο ή δχν έηε κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο ζπζηαηηθήο ηνπο πξάμεο δελ έρνπλ ζπληάμεη 

πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ γηα δχν δηαδνρηθά νηθνλνκηθά έηε, θαηαξγνχληαη. Ζ 

ζρεηηθή πξάμε θαηάξγεζεο εθδίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο 

Πεξηθέξεηαο. 

5. Σν πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηα λνκηθά πξφζσπα, πνπ θαηαξγνχληαη, 

εληάζζεηαη ζηνλ νηθείν Γήκν ή Κνηλφηεηα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 318 ηνπ λ. 

1188/ 1981,φπσο ηζρχεη.  

 

Άξζξν 242 

Έμνδα παξάζηαζεο – Απνδεκίσζε κειώλ 

1. ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ αληηπξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ επηηξέπεηαη λα θαηαβάιινληαη έμνδα παξάζηαζεο, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ 

νηθείνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, φηαλ ν νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο ηνπ 
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πξνεγνχκελνπ έηνπο ππεξβαίλεη ηηο ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ (300.000 €). Σν χςνο ησλ 

εμφδσλ παξάζηαζεο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, κεηά απφ γλψκε ηεο 

Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδαο. Σα αλσηέξσ έμνδα δελ κπνξνχλ λα 

ππεξβαίλνπλ ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ νηθείνπ Γεκάξρνπ ή 

Πξνέδξνπ ηεο Κνηλφηεηαο. 

2. ηνλ πξφεδξν θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, εθηφο απφ ηνλ δήκαξρν, ηνλ αληηδήκαξρν, ηνλ πξφεδξν ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη ηνλ πξφεδξν ηεο Κνηλφηεηαο, επηηξέπεηαη λα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε 

γηα θάζε ζπλεδξίαζε, θαη έσο ηξεηο (3) ζπλεδξηάζεηο ην κήλα, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ 

δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Σν χςνο ηεο απνδεκίσζεο γηα θάζε ζπλεδξίαζε 

αλέξρεηαη ζην έλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ κεληαίσλ εμφδσλ παξάζηαζεο ησλ δεκάξρσλ ή 

ησλ πξνέδξσλ ηεο Κνηλφηεηαο αληίζηνηρα. Δάλ ν πξφεδξνο θαη ν αληηπξφεδξνο 

ιακβάλνπλ έμνδα παξάζηαζεο δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

Δξσηεκαηνιόγην Ιθαλνπνίεζεο Αζζελώλ Γεκνηηθώλ Ιαηξείσλ 

 

 
Έξεπλα γηα ην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ "Γηνίθεζε ηεο Τγείαο» 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηά/ΣΔΙ Πεηξαηά 

 

Δξσηεκαηνιόγην Ιθαλνπνίεζεο Αζζελώλ Γεκνηηθώλ Ιαηξείσλ 

 

Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Παπαειίαο Θεόδσξνο 

Φνηηεηήο: Κνκκάηαο Γηνλύζηνο 

 

A. Φύιν Αζζελνύο 

1. Άλδξαο 

2. Γπλαίθα 

 

B. Ηιηθία 

1. Χο  18 εηψλ 

2. 18-45 

3. 46-65 

4. 66 θαη άλσ 

 

C. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

1. Γεκνηηθφ 

2. Γπκλάζην/Λχθεην 

3. Παλεπηζηήκην/ΣΔΗ 

 

D. Δπάγγεικα 

1. Γεκφζηνο Τπάιιεινο 

2. Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 

3. Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 

4. πληαμηνχρνο 

5. Άιιν επάγγεικα 

6. Άλεξγνο 

7. Οηθηαθά 

 

E. Σακείν Αζθάιηζεο 

1. ΗΚΑ 

2. ΟΠΑΓ 

3. ΟΑΔΔ (ΣΔΒΔ/ΣΑΔ/ΣΑ) 

4. Άιιν ηακείν 

5. Αλαζθάιηζηνο-ε 

 

F. Πσο κάζαηε γηα ηελ ύπαξμε ηνπ δεκνηηθνύ ηαηξείνπ 

1. Σπραία 

2. Μεηά απφ έξεπλα 
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3. Μνπ ην πξφηεηλε θάπνηνο 

4. Απφ ηνλ γηαηξφ κνπ 

5. Απφ ελέξγεηεο ηνπ δήκνπ 

 

G. Αληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο θαηά ηελ πξόζβαζε ζαο ζην ηαηξείν; 

1. πγθνηλσλίεο 

2. Παξθάξηζκα 

3. Απφζηαζε 

4. Καλέλα Πξφβιεκα 

 

H. ε πόζν ρξνληθό δηάζηεκα νξίζηεθε ην ξαληεβνύ ζαο από ηελ εκέξα 

επηθνηλσλίαο ζαο κε ην ηαηξείν; 

1. Δληφο 5 εκεξψλ  

2. ε δηάζηεκα 5-10 εκεξψλ 

3. Μεηά απφ 10 εκέξεο  

 

I. Πόζε ώξα κεηά ην πξνθαζνξηζκέλν ζαο ξαληεβνύ εμεηαζηήθαηε από ηνλ 

ηαηξό; 

1. αθξηβψο ζηελ ψξα 

2. έσο θαη 30 ιεπηά αξγφηεξα 

3. ζε πεξηζζφηεξν απφ 30 ιεπηά 

 

 

J. Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ ησλ ηαηξείσλ; 

1. Πνιχ θαθή 

2. Καθή 

3. Μέηξηα 

4. Καιή  

5. Πνιχ θαιή 

 

K. Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ πνηόηεηα ηεο πεξίζαιςεο πνπ είραηε ζην 

ζπγθεθξηκέλν δεκνηηθό ηαηξείν; 

1. Πνιχ θαθή 

2. Καθή 

3. Μέηξηα 

4. Καιή  

5. Πνιχ θαιή 

 

L. Πώο αμηνινγείηε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηαηξηθνύ 

πξνζσπηθνύ ησλ ηαηξείσλ; 

1. Πνιχ θαθή 

2. Καθή 

3. Μέηξηα 

4. Καιή  

5. Πνιχ θαιή 

 

M. Πώο αμηνινγείηε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ λνζειεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ ησλ ηαηξείσλ; 
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1. Πνιχ θαθή 

2. Καθή 

3. Μέηξηα 

4. Καιή  

5. Πνιχ θαιή 

 

N. Πώο αμηνινγείηε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηνηθεηηθνύ 

πξνζσπηθνύ ησλ ηαηξείσλ; 

1. Πνιχ θαθή 

2. Καθή 

3. Μέηξηα 

4. Καιή  

5. Πνιχ θαιή 

 

O. Πώο θξίλεηε ηελ ελεκέξσζε πνπ είραηε από ηνπο ηαηξνύο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο, ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ θαη ηε ζεξαπεία 

ζαο; 

1. Πνιχ θαθή 

2. Καθή 

3. Μέηξηα 

4. Καιή  

5. Πνιχ θαιή 

 

P. Θα ζπληζηνύζαηε ην δεκνηηθό ηαηξείν ζε ζπγγελή/ γλσζηό; 

1. Ναη 

2. Όρη  

 

Q. Πνηά επηπιένλ εηδηθόηεηα ηαηξνύ ζα ζέιαηε λα ππάξρεη ζηα δεκνηηθά 

ηαηξεία, πνπ δελ ππάξρεη ζήκεξα; 

 

                     

…………………………………………………………………………………………

…………….. 

R. ε γεληθέο γξακκέο , ζσξείηε πσο ηα δεκνηηθά ηαηξεία έρνπλ ιόγν ύπαξμεο; 

1. Ναη 

2. Όρη  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

Δξσηεκαηνιόγην πξνζσπηθνύ Γεκνηηθώλ Ιαηξείσλ 

 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο-Σ.Δ.Ι. Πεηξαηώο 

Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ ηε Γηνίθεζε ηεο Τγείαο 

 

Δξσηεκαηνιόγην Πξνζσπηθνύ Γεκνηηθώλ Ιαηξείσλ 

 

Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Παπαειίαο Θεόδσξνο 

Φνηηεηήο: Κνκκάηαο Γηνλύζηνο 

 
(Δκπηζηεπηηθόηεηα θαη Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ :Ζ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεηε, 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο θαη ηηο εγγπήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα (Ν. 2472/97 φπσο ηζρχεη). Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα παξέρεηε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξόληνο εξσηεκαηνινγίνπ, 

αληηκεησπίδνληαη σο απόξξεηεο θαη δεζκεύνληαη από ξεηέο ππνρξεώζεηο εκπηζηεπηηθόηεηαο . Σα δεδνκέλα απηά δελ 

δηαβηβάδνληαη ζε ηξίηνπο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνπο επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαη δελ ζα 

δεκνζηεπηνχλ.) 

 

αο επραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο: 

A. Φύιν Απαζρνινύκελνπ 

1. Άλδξαο 

2. Γπλαίθα 

 

B. Ηιηθία 

1. 18-30 

2. 31-45 

3. 46 θαη άλσ 

 

C. Δπαγγεικαηηθή Καηεγνξία 

1. ΤΔ 

2. ΓΔ  

3. ΣΔ 

4. ΠΔ 

5. Άιιν (νξίζαηε)……………………………………………… 

 

D. Σνκέαο Απαζρόιεζεο 

1. Ηαηξηθφ πξνζσπηθφ 

2. Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

3. Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ 

4. Σερληθφ πξνζσπηθφ 

5. Άιιν (νξίζαηε)……………………………………………… 

 

E. Έηε απαζρόιεζεο ζην δεκνηηθό ηαηξείν 

1. Ληγφηεξν απφ 1 έηνο 

2. 1-5 έηε 

3. Πεξηζζφηεξν απφ 5 έηε 

 

F. Δίλαη ην πξώην δεκνηηθό ηαηξείν ζην νπνίν απαζρνιείζηε; 

1. Ναη 

2. Όρη  
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G. Πνηα είλαη ε κνξθή ηεο ζύκβαζεο απαζρόιεζεο ζαο; 

1. Μφληκνπ πξνζσπηθνχ 

2. Ανξίζηνπ ρξφλνπ 

3. Οξηζκέλνπ ρξφλνπ  

4. χκβαζε έξγνπ 

5. Άιιε κνξθή (νξίζαηε)……………………………………… 

 

H. Πηζηεύεηε όηη ππάξρνπλ κειινληηθέο πξννπηηθέο εμέιημεο πνπ κπνξνύλ λα ζαο 

πξνζθεξζνύλ κέζσ ηεο εξγαζίαο ζαο ζηα δεκνηηθά ηαηξεία; 

4. Ναη  

5. Όρη  

I. Θεσξείηε όηη ππάξρεη άκεζε αλάγθε ζε  : (απαληήζηε κόλν ζε 1 από ηα 

παξαθάησ) 

6. Ηαηξηθφ πξνζσπηθφ 

7. Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

8. Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ 

9. Σερληθφ πξνζσπηθφ  

10. Άιιν (νξίζαηε)……………………………………………… 

11. ΓΔ ΘΔΧΡΧ ΟΣΗ ΤΠΑΡΥΔΗ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΘΔΔΧΝ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ  
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J. Τπάξρεη ηππνπνίεζε ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ώζηε 

λα απνθεύγνληαη θαζπζηεξήζεηο , επηθαιύςεηο θαη επαλαιήςεηο (πρ πξόγξακκα 

εξγαζηώλ , νξηζκόο θαζεθόλησλ , ειεθηξνληθή ελεκέξσζε θηι) ; 

1. Ναη  

2. Όρη  

 

K. Υξεζηκνπνηνύληαη πνζνηηθνπνηεκέλνη δείθηεο απόδνζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ; 

1. Ναη  

2. Όρη  

 

L. Υξεζηκνπνηνύληαη θίλεηξα απνδνηηθόηεηαο ; 

1. Ναη  

2. Όρη  

 

M. Πώο αμηνινγείηε ηελ νξγάλσζε ησλ δεκνηηθώλ ηαηξείσλ; 

1. Πνιχ θαθή 

2. Καθή 

3. Μέηξηα 

4. Καιή  

5. Πνιχ θαιή 

 

N. Πώο αμηνινγείηε ηε ζπλεξγαζία εληόο ησλ δεκνηηθώλ ηαηξείσλ ; 

1. Πνιχ θαθή 

2. Καθή 

3. Μέηξηα 

4. Καιή  

5. Πνιχ θαιή 

 

O. Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε από ηελ πιηθν - ηερλνινγηθή ππνδνκή ; 

1. Πνιχ  

2. Λίγν  

3. Καζφινπ 

 

P. Πόζν επαξθή ζεσξείηε ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ ηαηξείσλ ; 

1. Πνιχ  

2. Λίγν  

3. Καζφινπ 

 

Q. Οη πεξηζζόηεξνη αζζελείο επηζθέπηνληαη ηα δεκνηηθά ηαηξεία κε ζθνπό ηελ : 

1. Πξφιεςε  

2. Γηάγλσζε  

3. Θεξαπεία  

  

R. Θα επηζπκνύζαηε ηελ ππαγσγή ησλ δεκνηηθώλ ηαηξείσλ ζην Τπ. Τγείαο & 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ; 

1. Ναη  

2. Όρη  
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S. ε γεληθέο γξακκέο , ζεσξείηε πσο ηα δεκνηηθά ηαηξεία έρνπλ ιόγν ύπαξμεο κε 

ηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή ; 

1. Ναη 

2. Όρη  

 

 

 

T. Αλαθέξαηε επηγξακκαηηθά κεξηθά πξνβιήκαηα ησλ δεκνηηθώλ ηαηξείσλ : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………  

U. Αλαθέξαηε επηγξακκαηηθά κεξηθέο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ δεκνηηθώλ 

ηαηξείσλ : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ E 

Γήκνη αλαθνξάο κειέηεο «Ο ξόινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηε δεκόζηα πγεία» 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ 

ηνηρεία λνκνζεηήκαηνο 3235/2004 

Δίδνο: ΝΟΜΟ 

Αξηζκόο: 3235 

Έηνο: 2004 

ΦΔΚ: Α 53 20040218 

Σέζεθε ζε ηζρύ: 18.02.2004 

Ηκ.Τπνγξαθήο: 17.02.2004 

Σίηινο: Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο. 

Πξννίκην: Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 

Άξζξν: 1 

Ηκ/λία: 18.02.2004 

Πεξηγξαθή όξνπ 

ζεζαπξνύ: ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ 

Σίηινο Άξζξνπ: 

θνπφο, έλλνηα θαη πεξηερφκελν ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Τγείαο 

Κείκελν Άξζξνπ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ  

1. Χο Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ απηνχ, 

λνείηαη ην ζχζηεκα παξνρήο ζε αηνκηθφ θαη νηθνγελεηαθφ επίπεδν δέζκεο βαζηθψλ θαη 

νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο. 2. Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο 

απνηειεί ην πξψην ζεκείν επαθήο ηνπ αηφκνπ κε ην ζχζηεκα πγείαο ηεο ρψξαο, ηνπ 

νπνίνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο θαη ππεξεηεί ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζηφρνπο 

ηνπ. 3. Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πεξηιακβάλεη: α. ηηο ππεξεζίεο πγείαο, πνπ δελ 

απαηηνχλ εηζαγσγή ζε λνζειεπηηθφ ίδξπκα, β. ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ πγείαο ησλ 

πνιηηψλ θαη ην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε ησλ λνζεκάησλ θαη 

ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, γ. ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ, δ. ηηο απαξαίηεηεο 

ππνδνκέο γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 
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δεδνκέλσλ ηνπ πιεζπζκνχ, ε. ηελ νδνληηαηξηθή θξνληίδα, κε έκθαζε ζηελ πξνιεπηηθή 

νδνληηαηξηθή, ζη. ηηο ππεξεζίεο κεηαλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο θαη ηηο ππεξεζίεο 

απνθαηάζηαζεο, δ. ηελ παξαθνινχζεζε ρξνλίσο παζρφλησλ, γηα ηνπο νπνίνπο δελ 

απαηηείηαη λνζειεία ζε λνζνθνκείν, ε. ηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο. 4. Σν 

Κξάηνο κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο 

εμαζθαιίδεη ζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο επηθξάηεηαο ηελ πξφζβαζε ζε κηα επαξθή 

δέζκε ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. 5. Σν ζχζηεκα παξνρήο 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο απνζθνπεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παξαθάησ αξρψλ: α. 

ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο γηα φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο, 

β. ηεο ηζφηεηαο ζηε θξνληίδα, πνπ επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε νμέσλ θαη ρξφλησλ  

πξνβιεκάησλ πγείαο απφ ηνλ ίδην ηαηξφ ή νκάδα ηαηξψλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, γ. ηεο 

νινθιεξσκέλεο θξνληίδαο, δειαδή ηεο δηαρείξηζεο ησλ πην ζπρλψλ λνζεκάησλ θαη 

πξνβιεκάησλ πγείαο, θαζψο θαη ησλ πην ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ηεο πγείαο, 

ζην ηδηαίηεξν πεξηβάιινλ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, δ. ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζην άηνκν θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ, κέζσ κηαο ζπληνληζκέλεο θαη ειεγρφκελεο παξνρήο 

θξνληίδσλ, ε. ηεο δηαρείξηζεο ηαηξφ - αζθαιηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε 

ηξφπν πνπ εμαζθαιίδεη ηελ άκεζε δηαζεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζε φια ηα ζεκεία 

ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, αιιά θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηνπο, ζη. ηεο δηαθχιαμεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο ειεχζεξεο επηινγήο νηθνγελεηαθνχ θαη πξνζσπηθνχ ηαηξνχ ζην πιαίζην 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα πγείαο. 

Άξζξν: 2 

Ηκ/λία: 18.02.2004 

Πεξηγξαθή όξνπ ζεζαπξνύ: ΚΔΝΣΡΑ ΤΓΔΗΑ ΔΤ 

Σίηινο Άξζξνπ: Παξνρή ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο 

Κείκελν Άξζξνπ 

1. Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο παξέρεηαη απφ: α. ηα Κέληξα Τγείαο ηνπ 

Δ..Τ. θαη ηα πεξηθεξεηαθά ηνπο ηαηξεία, β. ηηο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ησλ 

Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Ο.Κ.Α.), πνπ κεηνλνκάδνληαη ζε Κέληξα Τγείαο 

ηνπ νηθείνπ Ο.ΚΑ, γ. ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ Δ..Τ., δ. ηηο κνλάδεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ε. απφ άιινπο θνξείο πνπ ζπλδένληαη νξγαλσηηθά ή 

ιεηηνπξγηθά κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δ..Τ. 2. Σα Κέληξα Τγείαο ησλ Οξγαληζκψλ 
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Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο επνπηεχνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο δηακέζνπ ησλ αξκφδησλ Πε..Τ.Π. σο πξνο ηνλ ηξφπν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

πηζηνπνίεζεο ησλ άξζξσλ 12 έσο 14 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη, κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηελ 

έθδνζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λφκνπ απηνχ, 

νθείινπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηνπο φξνπο, πξνυπνζέζεηο θαη ινηπέο ξπζκίζεηο ηεο 

απφθαζεο απηήο. Ζ πην πάλσ επνπηεία αζθείηαη θαη ζηηο κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 3. Οη 

Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πεξίζαιςεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινληαη κεηαμχ 

ηνπο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο  αζθαιηζκέλνπο ηνπο. Σν πεξηερφκελν θαη 

νη φξνη ησλ ζπκβάζεσλ ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε θαη έιεγρν ζην αξκφδην Πε..Τ.Π. 

4. Γηα ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ειέγρνπ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 

θαη 3 ηνπ παξφληνο, ηδξχεηαη ζε θάζε Πε..Τ.Π. Γξαθείν Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο 

Τγείαο, πνπ ππάγεηαη ζηνλ αλαπιεξσηή Γεληθφ Γηεπζπληή θαη ζηειερψλεηαη απφ: δχν 

ηαηξνχο εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο έρεη ηελ εηδηθφηεηα ηεο γεληθήο ή θνηλσληθήο ηαηξηθήο, 

έλαλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, έλαλ εηδηθφ ζε ζέκαηα νηθνλνκηθψλ ηεο πγείαο, έλαλ 

λνζειεπηή ή επηζθέπηε πγείαο. Ζ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Γξαθείνπ εμαζθαιίδεηαη 

απφ ηηο ινηπέο ππεξεζίεο ηνπ Πε..Τ.Π. 5. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ απηνχ 

αλήθεη: α. ν ζρεδηαζκφο θαη ν ζπληνληζκφο ηεο παξνρήο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο 

Τγείαο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ησλ Πε..Τ.Π., β. ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Τγείαο, γ. ε παξαθνινχζεζε, 

ππνζηήξημε θαη αμηνιφγεζε ηεο δέζκεο παξνρήο θξνληίδαο πγείαο, ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ, δ. ε ζχληαμε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

επηκφξθσζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, ε. ε 

νξγαλσηηθή ππνζηήξημε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ θαη ηεο ειεθηξνληθήο 

θάξηαο πγείαο, ζη. ε ζπλνιηθή επνπηεία ζην ζχζηεκα Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο 

θαη, γεληθψο, δ.θάζε ελέξγεηα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. 

Άξζξν: 3 

Ηκ/λία: 18.02.2004 

Πεξηγξαθή όξνπ ζεζαπξνύ: ΚΔΝΣΡΑ ΤΓΔΗΑ ΔΤ 

Σίηινο Άξζξνπ: Δηδηθέο πξφζζεηεο ππεξεζίεο ζηα Κέληξα Τγείαο 
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Κείκελν Άξζξνπ 

1. ηα Κέληξα Τγείαο, ζηα πεξηθεξεηαθά ηαηξεία θαη ζηα πνιπδχλακα 

πεξηθεξεηαθά ηαηξεία ιεηηνπξγεί ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκνχ επηζθέςεσλ κε ρξήζε 

ζχγρξνλσλ κέζσλ ειεθηξνληθήο θαη ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο. Σν ζχζηεκα απηφ 

θαηαγξάθεη αλαιπηηθά δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηε δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο θαη δηελεξγεζείζεο πξάμεηο. 2. ηηο κνλάδεο πγείαο ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πνπ θαιχπηνπλ απνκαθξπζκέλεο θαη δπζπξφζηηεο πεξηνρέο 

ιεηηνπξγεί ζχζηεκα ηειεταηξηθήο ππνζηήξημεο, κεηά απφ ζρεηηθή κειέηε ζθνπηκφηεηαο, 

θαζψο θαη κειέηε θφζηνπο, πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Πε..Τ.Π. 

θαη εγθξίλνληαη απφ ηα νηθεία Γηνηθεηηθά πκβνχιηά ηνπο. 3.Οη κνλάδεο πγείαο ηεο 

πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ απηνχ κεξηκλνχλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ζην ζπίηη, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εκεξήζηαο 

λνζειείαο, ππεξεζηψλ κεηαλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο θαη θπζηθήο απνθαηάζηαζεο θαη 

απνζεξαπείαο ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ ή ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο αζζελεηψλ. Οη 

πεξηπηψζεηο θαη νη πξνυπνζέζεηο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, θαζψο θαη ην είδνο 

απηψλ θαζνξίδνληαη αλαιφγσο ησλ ηνπηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ ζπλζεθψλ κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Πε..Τ.Π. 4. Σα Κέληξα Τγείαο ηνπ Δ..Τ. θαη ησλ 

Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ιεηηνπξγνχλ ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε. 

 

Άξζξν: 4 

Ηκ/λία: 18.02.2004 

Πεξηγξαθή όξνπ ζεζαπξνύ: ΚΔΝΣΡΑ ΤΓΔΗΑ ΔΤ 

Σίηινο Άξζξνπ: Ίδξπζε Κέληξσλ Τγείαο 

Κείκελν Άξζξνπ 

1. Γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Τγείαο ηνπ Δ..Τ. θαη ησλ 

Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο απαηηείηαη έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Τγείαο θαη Πξφλνηαο, έπεηηα απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ Πε..Τ.Π. 2. Γηα ηελ έγθξηζε 

ζθνπηκφηεηαο ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο ζηνηρεία: ε αλαγθαηφηεηα ηεο ίδξπζεο, ηα 

πιεζπζκηαθά δεδνκέλα θαη, ηδίσο, ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο θαη αχμεζεο πιεζπζκνχ ηεο 

πεξηνρήο ζηελ νπνία πξνηείλεηαη ε ίδξπζε, ε γεηηλίαζε κε ππάξρνπζεο ηέηνηεο κνλάδεο, 

νη ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο, ε γεηηλίαζε κε 

λνζειεπηηθέο κνλάδεο θαη ε επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο Πξσηνβάζκηαο 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

172 

 

Φξνληίδαο Τγείαο. 3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, 

Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη ηνπ θαζ' χιελ αξκφδηνπ θάζε θνξά Τπνπξγνχ θαζνξίδνληαη νη 

πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο λέσλ Κέληξσλ Τγείαο ηνπ Δ..Τ. 

θαη ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, νη φξνη ιεηηνπξγίαο ηνπο, ε ζηειέρσζε 

ηνπο θαηά θαηεγνξίεο ηαηξηθνχ, παξαταηξηθνχ, επηζηεκνληθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ, ην είδνο θαη ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ απφ απηνχο ππεξεζηψλ, θαζψο 

θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.  

Άξζξν: 5 

Ηκ/λία: 18.02.2004 

Πεξηγξαθή όξνπ ζεζαπξνύ: ΚΔΝΣΡΑ ΤΓΔΗΑ ΔΤ 

Σίηινο Άξζξνπ: Οξγαληζκφο ησλ Κέληξσλ Τγείαο Ο.Κ.Α. 

Κείκελν Άξζξνπ 

1. Σν Κέληξν Τγείαο Ο.Κ.Α. ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε νξγαληζκφ, πνπ ζπληάζζεηαη 

θαη εγθξίλεηαη απφ ηνλ θνξέα δηνηθεηηθήο ππαγσγήο ηνπ, ν νπνίνο πξνεγνπκέλσο 

ππνβάιιεηαη ζην νηθείν Πε..Τ.Π., ην νπνίν πεξηνξίδεηαη ζηνλ έιεγρν δηαζθάιηζεο ηνπ 

ηξφπνπ παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπο. 2. Με ηνλ νξγαληζκφ 

θαζνξίδνληαη νη ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά θαηεγνξία θαη εηδηθφηεηα, νη νξγαληθέο 

κνλάδεο θαη νη αξκνδηφηεηεο θαζεκίαο, ην πεξηερφκελν θαη ε δηαδηθαζία ηήξεζεο 

πξνζσπηθνχ θαθέινπ αζζελψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 

 

Άξζξν: 6 

Ηκ/λία: 18.02.2004 

Πεξηγξαθή όξνπ 

ζεζαπξνύ: 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΓΔΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 

ΠΡΟΝΟΗΑ-ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

Σίηινο Άξζξνπ: Σνκενπνίεζε 

Κείκελν Άξζξνπ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΟΜΔΟΠΟΗΖΖ - ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 
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ΗΑΣΡΟ 1. Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο νξγαλψλεηαη ζηε βάζε ελφο 

ηνκενπνηεκέλνπ γεσγξαθηθά ζπζηήκαηνο, κέζα ζηα φξηα ηνπ νηθείνπ Πε..Τ.Π. 2. Ζ 

ηνκενπνίεζε ζρεδηάδεηαη θαη απνθαζίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ θάζε 

Πε..Τ. Π. θαη βαζίδεηαη ζε θξηηήξηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αλάγθεο πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ αλαθνξάο, ηε δηάξζξσζε ησλ δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, ηε 

κνξθνινγία ηεο θάζε πεξηνρήο θαη ηηο πθηζηάκελεο ζπγθνηλσληαθέο ζπλζήθεο. 3. Με 

απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ θάζε Πε..Τ.Π. ζπγθξνηνχληαη Δηδηθέο Σνκεαθέο Δπηηξνπέο 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζπληνληζκνχ, ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηεο δηαζχλδεζεο ησλ δνκψλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηνπ 

νηθείνπ Πε..Τ.Π., θαζψο θαη ηεο γεληθφηεξεο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο. Οη Δπηηξνπέο είλαη 

ηξηκειείο θαη απνηεινχληαη απφ: α) έλαλ ηαηξφ/Γηεπζπληή Κέληξνπ Τγείαο ηνπ Δ..Τ. κε 

ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, β) έλαλ ηαηξφ/Γηεπζπληή Κέληξνπ Τγείαο Ο.Κ.Α. κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ, γ) έλαλ επηζηήκνλα πγείαο άιιεο εηδηθφηεηαο πνπ ππεξεηεί ζε Κέληξν 

Τγείαο αλεμαξηήησο δηνηθεηηθήο ππαγσγήο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 4. Σα κέιε ησλ 

Δπηηξνπψλ είλαη άκηζζα, ε ζεηεία ηνπο ηξηεηήο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπο πεξηιακβάλνπλ: 

α) ηελ πξναγσγή δηαηνκεαθψλ ζπλεξγαζηψλ, θαζψο θαη ζπλεξγαζηψλ κε δνκέο 

δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο, β) ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δεηθηψλ επάξθεηαο ηεο 

θάιπςεο ησλ αλαγθψλ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαηνηθεί ζηελ πεξηνρή ηνπ ηνκέα 

επζχλεο ηνπο, 

γ) ηε ζχληαμε πξνηάζεσλ ή γλσκνδνηήζεσλ γηα ζέκαηα ζηειέρσζεο θαη 

εμνπιηζκνχ ησλ Κέληξσλ Τγείαο, θαζψο θαη γηα ηε ζπκπιεξσκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο κε 

άιιεο δνκέο. 

 

Αξζξν:8 

Ηκ/λία: 18.02.2004 

Πεξηγξαθή όξνπ 

ζεζαπξνύ: 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΓΗΑΣΡΟ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ΚΔΝΣΡΑ ΤΓΔΗΑ ΔΤ 

Σίηινο Άξζξνπ: Έξγν Ννζειεπηή Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο 

Κείκελν Άξζξνπ 
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1. Κάζε νηθνγελεηαθφο ή πξνζσπηθφο ηαηξφο Κέληξνπ Τγείαο ηνπ Δ..Τ. ή ησλ 

Ο.Κ.Α. ζπλεπηθνπξείηαη ζην έξγν ηνπ απφ λνζειεπηέο θαη επηζθέπηεο πγείαο πνπ 

ππεξεηνχλ ζηα Κέληξα Τγείαο απηά. 2. Οη λνζειεπηέο δχλαληαη λα παξέρνπλ 

λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο θαη ζην ζπίηη ηνπ αζζελνχο ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ ή 

ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο αζζελεηψλ. 3. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 7 

ηνπ λφκνπ απηνχ, ηδηψηεο λνζειεπηέο θαη επηζθέπηεο πγείαο κπνξνχλ λα ζπλεπηθνπξνχλ 

ηνλ νηθνγελεηαθφ θαη πξνζσπηθφ ηαηξφ ζην έξγν ηνπ θαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη ζην 

ζπίηη ηνπ αζζελνχο ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ ή ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο 

αζζελεηψλ, έπεηηα απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ δηθαηνχρνπ. 

4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

θαζεθφλησλ λνζειεπηή Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ζε λνζειεπηέο ή θαη 

επηζθέπηεο πγείαο ησλ Κέληξσλ Τγείαο ηνπ Δ..Τ., ν ηξφπνο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Με θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαζνξίδεηαη 

ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ζηα Κέληξα Τγείαο ησλ Ο. Κ. Α. 

 

Άξζξν: 12 

Ηκ/λία: 18.02.2004 

Πεξηγξαθή όξνπ ζεζαπξνύ: ΚΔΝΣΡΑ ΤΓΔΗΑ ΔΤ 

Σίηινο Άξζξνπ: Πεξηερφκελν πηζηνπνίεζεο 

Κείκελν Άξζξνπ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΚΔΝΣΡΧΝ ΤΓΔΗΑ 

 Σα Κέληξα Τγείαο πηζηνπνηνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 13 θαη 

επφκελα, κε βάζε ηα εμήο θξηηήξηα: α. ηαηξηθή ππνδνκή θαη εμνπιηζκφο, β. μελνδνρεηαθή 

ππνδνκή θαη εμνπιηζκφο, γ. ππνδνκή κεραλνγξάθεζεο, δ. ζηειέρσζε ηφζν φζνλ αθνξά 

ηνλ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ φζν θαη ηα απαηηνχκελα εηδηθφηεξα πξνζφληα θαη ηελ 

εμεηδίθεπζε ηνπ, ε. ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ αζζελψλ, ζη. δηαδηθαζίεο πξφζβαζεο, δ. πνηφηεηα έξγνπ θαη 

εμππεξέηεζε θνηλνχ, ε. δηαζχλδεζε ησλ θνξέσλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηφζν 

κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε θνξείο παξνρήο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, ζ. πνηφηεηα ηήξεζεο 

δηαδηθαζηψλ. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Αξηζηνηέιεο, Άπαληα-Πνιηηηθά Η,ΗΗ,ΗΗ, Αζήλα. Κάθηνο, 1993. 

 Βιάζζεο Ησάλλεο, πζηήκαηα Τγείαο-εκεηψζεηο γηα ηνπο πνπδαζηέο ηνπ ΜΠ 

«Γηνίθεζε ηεο Τγείαο» , Πεηξαηά, 2006. 

 Γεζηνχλεο Α., Μπνπδνχθα Δ., Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο θαη πνηφηεηα: 

Ηθαλνπνίεζε αζζελψλ ζην Γεκνηηθφ Ηαηξείν Παπάγνπ- Δξεπλεηηθή εξγαζία  γηα 

ην ΜΠ «Γηεζλήο Γηνηθεηηθή Σσλ Δπηρεηξήζεσλ», Πεηξαηάο, Σ.Δ.Η. Πεηξαηά, 

2011. 

 Εακπάνγινπ, Διηζάβεη Ο ξφινο θαη ε ζεκαζία ηεο αθνζίσζεο θαη ηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία, ηπραία επηιεγκέλνπ δείγκαηνο εξγαδνκέλσλ ζηνλ 

δεκφζην θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα,(Γηπισκαηηθή εξγαζία-Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο), Θεζζαινλίθε, 2007. 

 Εειίδεο Υ. Αξρέο θαη εθαξκνγέο πνιηηηθήο πγείαο: ε κεηαξξχζκηζε 2000–2004. 

Αζήλα, Δθδφζεηο Mediforce, Αζήλα, 2005. 

 Θενδψξνπ Μ., αξξήο Μ., νχιεο ., πζηήκαηα Τγείαο. Δθδφζεηο Παπαδήζε. 

Αζήλα, 2001. 

 Κάληαο Α., Οξγαλσηηθή-βηνκεραληθή Φπρνινγία: Κίλεηξα, επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε θαη εγεζία (κέξνο 1ν), 14ε έθδνζε, Αζήλα, Δθδφζεηο Διιεληθά 

Γξάκκαηα, 2008. 

 Κνληηάδεο Ξ, νπιηψηεο Κ., χγρξνλεο πξνθιήζεηο ζηελ πνιηηηθή πγείαο, Αζήλα, 

Δθδφζεηο άθνπια, 2005. 

 Κνπξέα ‐ Κξεκαζηηλνύ Σ., Γεκόζηα Τγεία: Θεσξία, Πξάμε, Πνιηηηθέο, Αζήλα, 

Δθδφζεηο Σερλόγξακκα, 2007. 

 Κπξηαθίδνπ Δ.Θ.,Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή, 3ε Έθδνζε, Αζήλα, Δθδφζεηο «Ζ 

Σαβηζά», 1998. 

 Μεξθνχξεο Α., Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ αξξψζηνπ θξηηήξην πνηφηεηαο λνζειεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα, 1996.  

 Μπακπηληψηεο Γ., Μηθξφ ιεμηθφ ηεο λέαο ειιεληθήο γιψζζαο, Αζήλα, Κέληξν 

Λεμηθνινγίαο, 2006. 
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 Μπέλνο Α., Γεληθφο ηαηξφο: Ζγέηεο ηεο νκάδαο ΠΦΤ ή δηαρεηξηζηήο ππεξεζηψλ 

θαη πφξσλ, Αζήλα, Δθδφζεηο Θεκέιην & Αθαδεκία Δπαγγεικάησλ Τγείαο, 1996. 

 Μπισλά Β., Οδεγφο Αλάπηπμεο ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα Γεκνηηθά Ηαηξεία, 

Γηπισκαηηθή γηα ην ΜΠ ζηε «Γηνίθεζε ηεο Τγείαο», Πεηξαηάο, Παλεπηζηήκην 

Πεηξαηά-Σ.Δ.Η. Πεηξαηά, 2008. 

 Μσξαΐηεο Δ., Γεσξγνχζε Δ., Εειίδεο Υ., Θενδψξνπ Μ., Πνιχδνο Ν., Μειέηε γηα 

ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Πξσηνβάζκηαο 

Ηαηξηθήο Φξνληίδαο, Αζήλα, Τπνπξγείν Τγείαο & Πξφλνηαο, 1995. 

 Μσξαΐηεο Δ., Δπηζθφπεζε ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, εκεηψζεηο γηα 

ηνπο πνπδαζηέο ηνπ ΜΠ «Γηνίθεζε ηεο Τγείαο» , Πεηξαηάο , 2004. 

 Μσξαΐηεο Δ., Ηζηνξηθή Δμέιημε ησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο, εκεηψζεηο γηα ηνπο 

πνπδαζηέο ηνπ ΜΠ «Γηνίθεζε ηεο Τγείαο» , Πεηξαηάο, 2007. 

 Μσξαΐηεο Δ., Οη χγρξνλεο Σάζεηο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη  ε  

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο , εκεηψζεηο γηα ηνπο πνπδαζηέο ηνπ ΜΠ 

«Γηνίθεζε ηεο Τγείαο» , Πεηξαηάο, 2006. 

 Μσξαΐηεο Δ., Πνιηηηθή γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ,  εκεηψζεηο γηα 

ηνπο πνπδαζηέο ηνπ ΜΠ «Γηνίθεζε ηεο Τγείαο» , Πεηξαηάο, 2006. 

 Νφκνο 1397/1983. (ΦΔΚ 143Α) Δζληθφ χζηεκα Τγείαο, Αζήλα, 1983. 

 Νφκνο 1579/1985. (ΦΔΚ 217Α) Ρπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, Αζήλα, 1985. 

 Νφκνο 2071/92. (ΦΔΚ 123Α) Δθζπγρξνληζκφο θαη νξγάλσζε πζηήκαηνο 

Τγείαο, Αζήλα, 1992  

 Νφκνο 2519/1997. (ΦΔΚ 165/Α/1997) Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, νξγάλσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ξπζκίζεηο 
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ΠΗΝΑΚΑ 2 

Γεκφζηεο θαη ηδησηηθέο δαπάλεο γηα ηελ πγεία θαηά θεθαιήλ USD PPP (πεγή: OECD, 

ealth Data, 2009) 

 

 




