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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο όρος εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί πολυσήμαντη και πολυσύνθετη έννοια και 

καλύπτει το σχεδιασμό και τη διαχείριση από το σημείο της παραγωγής στο σημείο της 

κατανάλωσης. Είναι εκείνο το τμήμα που σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική 

και αποτελεσματική ροή και αποθήκευση των προϊόντων, υπηρεσιών και των σχετικών 

πληροφοριών από το σημείο προέλευσης τους έως το σημείο κατανάλωσης τους, ώστε να 

ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών. Ο προγραμματισμός παραγωγής και ελέγχου 

αποθεμάτων αποσκοπεί στην εύρεση ισορροπίας μεταξύ της μείωσης απ’ τη μια του 

διαθέσιμου αποθέματος και της ύπαρξης απ’ την άλλη ικανής ποσότητας διαθέσιμων 

αγαθών έτσι ώστε να καλύπτεται η ζήτησή τους στην αγορά. Εύλογα συμπεραίνει κανείς 

πως οι παραπάνω αρχές και διαδικασίες έχουν άμεση εφαρμογή στις μονάδες υγείας, 

ώστε να καλυφθεί η ζήτηση από τους ασθενείς. Τα ιδιωτικά νοσοκοµεία, δεν υπάγονται 

στο νομοθετικό πλαίσιο περί προμηθειών όπως τα δημόσια. Προµηθεύονται υλικό 

ύστερα από έρευνα αγοράς και διαπραγμάτευση, λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική 

αλλά και την ποιοτική παράµετρο, γεγονός που οδηγεί στην επίτευξη καλύτερων τιμών. 

Στα δηµόσια νοσοκοµεία, από την άλλη, όπως διαπιστώθηκε και από τα αποτελέσματα 

της παρούσας μελέτης δεν υπάρχει ευελιξία για εφαρµογή τέτοιων παραµέτρων.  

Ο σκοπός της μελέτης ήταν τόσο η παρατήρηση όσο και η ποσοτικοποίηση του 

φαινομένου. Από την παρατήρηση θα μπορούσε να προκύψει η επιβεβαίωση του 

(καλύτερο σύστημα και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στα ιδιωτικά) και από την 

ποσοτικοποίηση ανάδειξη του μεγέθους της διαφοράς των δυο μονάδων σε αυτόν τον 

τομέα.  

Έγινε η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που συνοψίζονται κυρίως σε μια 

δυσλειτουργία του δημόσιου τομέα, όσον αφορά τις σημαντικές ελλείψεις στον 

ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό, την καθυστέρηση στην πραγματοποίησης των 

παραγγελιών, την υστέρηση σε ποιότητα και ποσότητα, καθώς και το χρονικό σημείο στο 

οποίο πραγματοποιείται ή πρέπει να πραγματοποιείται η παραγγελία. Επίσης, έμμεσα 

αναδεικνύονται απόψεις, στάσεις ακόμα και σκέψεις των εργαζομένων για την 

καθημερινή πρακτική και την αποτελεσματικότητα των τμημάτων που εμπλέκονται στη 

διαχείριση των αποθεμάτων. 
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ABSTRACT 

 

          The term “supply chain” is a complex concept that includes the design and 

management from the point of production to the point of consumption. It is the part of 

Logistics that designs, implements and controls the efficient and effective normal and 

reverse chain and storage of products, services and related information from the point of 

origin to the point of consumption, in order to meet customer requirements. 

Manufacturing and inventory control aims to find a balance between the shortage of the 

available inventory and the existence of available goods in order to meet demand on the 

market. Thus, the above principles and procedures have direct application in health units.  

In private hospitals, contrary to public ones, the Greek legislation concerning supplies is 

not implemented. They acquire medical supplies after market investigation and 

negotiation, taking into account not only financial factors but also quality, and succeed in 

bargaining for better prices. In public hospitals, on the other hand, such market 

mechanisms are absent. 

 The purpose of the study was both observation and objective quantification of the 

phenomenon. The observation would confirm the initial concept (better practice and 

supply chain management in private hospitals) and the quantification-via a questionnaire-

based study-would highlight the differences of public and private sector in the field of 

medical supplies.  

Useful conclusions were derived, such as malfunction of the public sector 

regarding significant deficiencies in medical equipment, delay in the completion of orders 

as well as inadequate quality and quantity. Finally, hospital employee’s attitudes and 

beliefs of day-to-day practice and effectiveness of the departments involved in the 

management of supplies are also indirectly being demonstrated. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi 
 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Εξώφυλλο ............................................................................................................................. i 

Σελίδα τίτλου ....................................................................................................................... ii 

Αγγλικό εξώφυλλο ............................................................................................................... iii 

Ευχαριστίες .......................................................................................................................... iv 

Ελληνική περίληψη με λέξεις κλειδιά .................................................................................... v 

Αγγλική περίληψη ................................................................................................................ vi 

Πίνακας περιεχομένων ....................................................................................................... vii 

Κατάσταση διαγραμμάτων ................................................................................................... ix 

Κατάσταση πινάκων ............................................................................................................. x 

 

Κεφάλαιο 1: ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

1.1 Εισαγωγή........................................................................................................................ 1 

1.2 Βασικά χαρακτηριστικά του αγαθού «υγεία» ................................................................ 2 

1.3 Η έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας............................................................................. 4 

1.4 Κύριες συνιστώσες της εφοδιαστικής αλυσίδας ............................................................ 6 

1.5 Η νοσοκομειακή εφοδιαστική αλυσίδα ......................................................................... 9 

1.6 Πράσινη και αντίστροφη εφοδιαστική......................................................................... 12 

1.7 Ανακεφαλαίωση ........................................................................................................... 14 

Κεφάλαιο 2: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

2.1 Εισαγωγή...................................................................................................................... 16 

2.2 Βασικοί τύποι αποθεμάτων και κόστος διαχείρισής τους ............................................ 17 

2.3 Συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων ........................................................................... 20 

2.4 Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης πόρων και θεωρίες διοίκησης παραγωγής ... 22 

2.5 Κατηγοριοποίηση νοσοκομειακών αποθεμάτων και προκύπτοντες προβληματισμοί 26 

2.6 Ανακεφαλαίωση ........................................................................................................... 29 

Κεφάλαιο 3: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

3.1 Εισαγωγή...................................................................................................................... 31 

3.2 Νομοθετικό πλαίσιο περί κρατικών προμηθειών του Ε.Σ.Υ. ...................................... 32 

3.3 Περιεχόμενο, διαδικασία και οργάνωση προμηθειών δημοσίου ................................. 34 

3.3.1 Οι βασικές αρχές που διέπουν τις δημόσιες προμήθειες .......................................... 37 

3.3.2 Φάσεις προμηθευτικού κύκλου και διαδικασίες δημόσιων προμηθειών .................. 38 

vii 
 



3.3.3 Διαδικασίες δημόσιων προμηθειών .......................................................................... 39 

3.4 Τεχνικές προδιαγραφές και κριτήρια ανάθεσης .......................................................... 40 

3.5 Η σημερινή πραγματικότητα για τις κρατικές προμήθειες .......................................... 44 

3.6 Οι ηλεκτρονικές προμήθειες αποτελούν μία ελπιδοφόρα στρατηγική για το μέλλον . 47 

3.6.1 Ευρωπαϊκό και ελληνικό πλαίσιο για τις Ηλεκτρονικές Προμήθειες ....................... 48 

3.6.2 Οφέλη που προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές προμήθειες ...................................... 50 

3.7 Ανακεφαλαίωση ........................................................................................................... 51 

Κεφάλαιο 4: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

4.1 Εισαγωγή...................................................................................................................... 53 

4.2 Μέθοδος και σκοπός της μελέτης ................................................................................ 54 

4.3 Ανάλυση αποτελεσμάτων της έρευνας - Συζήτηση ..................................................... 56 

4.3.1 Αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια ................................................................... 56 

4.3.2 Στοιχεία από τις καταγραφές των νοσοκομείων ....................................................... 63 

4.4 Συμπεράσματα ............................................................................................................. 65 

4.5 Προτάσεις – Ευρωπαϊκή εμπειρία ............................................................................... 68 

4.6 Ανακεφαλαίωση ........................................................................................................... 73 

Παράρτημα ......................................................................................................................... 75 

Βιβλιογραφία ..................................................................................................................... 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii 
 



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Διάγραμμα 1.1 Κυκλική θεώρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας ......................................... 8 

Διάγραμμα 1.2 Η λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας στα συστήματα υγείας ........... 10 

Διάγραμμα 2.1  Σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας ........................................... 22 

Διάγραμμα 4.1 Έλλειψη ιατροφαρμακετικών υλικών ...................................................... 57 

Διάγραμμα 4.2 Επιρροή της εργασίας από την έλλειψη ιατροφαρμακευτικών υλικών ... 58 

Διάγραμμα 4.3 Διατύπωση αιτήματος παραγγελιών (%) από τα δύο νοσοκομεία........... 59 

Διάγραμμα 4.4 Χρόνος παραλαβής (%) ιατροφαρμακευτικού υλικού από τα δύο 

νοσοκομεία ......................................................................................................................... 60 

Διάγραμμα 4.5 Ικανοποίηση από την ανταπόκριση των προμηθευτών ........................... 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ix 
 



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

Πίνακας 2.1 Ταξινόμηση αγαθών ανάλογα με τον κινδυνο και τη δαπάνη...................... 26 

Πίνακας 3.1 Παράδειγμα Τεχνοοικονομικής Αξιολόγησης ............................................. 42 

Πίνακας 4.1 Κίνηση παραγγελιών στο δημόσιο και στο ιδιωτικό νοσοκομείο ................ 64 

Πίνακας 4.2 Κύκλος παραγγελίας και σύγκριση σε ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα των 

παραγγελιών σε δημόσιο και ιδιωτικό νοσοκομείο ........................................................... 64 

 

 

 

 

x 
 



1 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΣΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ 

ΑΛΤΙΓΑ 

 

 

1.1 Δηζαγσγή 

 

Γχν πξφζθαηεο εθζέζεηο, 2007, εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ ΟΟΑ, ε κία γηα ην 

Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη ε άιιε γηα ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, επηζεκαίλνπλ 

ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζηε ρψξα καο θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα θαη πξνηείλνπλ ζεηξά κέηξσλ ζηνπο ηνκείο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, 

νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Καη νη δχν εθζέζεηο, δηαπηζηψλνπλ πξψηα απ‟ 

φια ηηο ρακειέο δεκφζηεο δαπάλεο πγείαο θαη ηηο πςειέο ηδησηηθέο, ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 

νπνίσλ ηξνθνδνηνχλ ηε δηνγθνχκελε παξανηθνλνκία (2,9% ηνπ ΑΔΠ).  Δπηζεκαίλνπλ, 

επίζεο, ην γεγνλφο φηη ελψ ε Διιάδα παξνπζηάδεη κεηά ην 1990 ηε κεγαιχηεξε αχμεζε 

ζηηο δαπάλεο πγείαο (4% ηνπ ΑΔΠ) κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, απφ ηελ άιιε, 

παξνπζηάδεη ηε κηθξφηεξε αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο (2 κφλν ρξφληα).  Με 

απνηέιεζκα, ε επίδνζε ηνπ ειιεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο λα βξεζεί ην 2006 ζηε 12ε-

18ε ζέζε απφ 3ε-5ε πνπ θαηείρε ην 1990. 

Ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζην γεγνλφο ηεο πνιπδηάζπαζεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

ζηελ αληζφηεηα ζηηο παξνρέο ηνπο (νη θαηά θεθαιήλ δαπάλεο πγείαο ηνπ ΟΠΑΓ είλαη 

ηξηπιάζηεο απφ απηέο ηνπ ΟΑΔΔ θαη δηπιάζηεο απηέο ηνπ ΗΚΑ), ζηα ρακειά λνζήιηα πνπ 

πιεξψλνπλ (ην 20-30% ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο) θαη ζηελ αδπλακία ηνπο λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ θαη λα ειέγμνπλ ηνλ ζπκβαιιφκελν ηδησηηθφ ηνκέα (έρνπκε αλαινγηθά 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηδησηηθνχο αμνληθνχο θαη καγλεηηθνχο ηνκνγξάθνπο). ε φ,ηη αθνξά 

ην ΔΤ, επηζεκαίλεηαη ε απνδπλάκσζε ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ (πξψελ ΠεΤΠ, 

λπλ ΤΠΔ) ζε ξφιν ζπκβνπιεπηηθφ θαη επνπηηθφ, νη πηζαλέο θαζπζηεξήζεηο πνπ ζα έρεη ην 

λέν ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα πξνκεζεηψλ, ε αδπλακία ησλ λνζνθνκεηαθψλ δηνηθήζεσλ 

λα ειέγμνπλ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο, θαη ε αλεπαξθήο θαηαγξαθή ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ.  Γηα ην δε αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζεκεηψλεηαη ε έιιεηςε 

γεληθψλ γηαηξψλ (κφλν ην 2,5% ηνπ ζπλφινπ), ε έιιεηςε λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (0,8 



2 

 

λνζειεπηέο αλά γηαηξφ, φηαλ ζηηο άιιεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ε αλαινγία απηή θπκαίλεηαη 

ζην 2-4), θαζψο θαη νη ρακειέο ακνηβέο φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζην δεκφζην 

ηνκέα (Σνπληαο, 2009). Δπίζεο, νη εκπεηξνγλψκνλεο γηα ηα θάξκαθα ζρνιηάδνπλ ην 

γεγνλφο φηη ππάξρνπλ ηαρέσο απμαλφκελεο θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο, θπξίσο ιφγσ ηεο 

αλεμέιεγθηεο ζπληαγνγξάθεζεο, αιιά θαη γηα άιινπο ιφγνπο. Σέινο, επηζεκαίλεηαη ε 

ζεκαληηθή πζηέξεζε ζηνλ ηνκέα ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηεο Πξφιεςεο, κε 

απνηέιεζκα λα έρνπκε έλα απφ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ θαη έλα απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά έθζεζεο ζε θξίζηκνπο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ, φπσο είλαη ην θάπληζκα, ε παρπζαξθία, ε έιιεηςε θπζηθήο 

άζθεζεο θαη ηα ηξνραία αηπρήκαηα
1
.
 

ην θεθάιαην απηφ, γίλεηαη ιφγνο ζρεηηθά κε εηζαγσγηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πγεία σο αγαζφ, θαζψο θαη ηελ αγνξά ηεο επηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε 

ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Ηδηαίηεξε επίζεο αλαθνξά γίλεηαη ζηα πεδία εθαξκνγήο ησλ 

logistics, ζηα ζηάδηα ηα νπνία πεξηιακβάλεη, θαζψο θαη ζηε δηνίθεζή ηνπο. Απηέο νη 

έλλνηεο, ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε κέζσ ηεο νπνίαο, ηα επφκελα θεθάιαηα ζα νδεγήζνπλ 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο θαη κέξνο ηνπιάρηζηνλ ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ ηαιαλίδνπλ ηελ πγεία, ζήκεξα. 

 

 

1.2 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αγαζνύ «πγεία» 

 

Γεληθά ε «πγεία» κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα δεκόζην αγαζφ ην νπνίν δελ 

κπνξεί λα παξαρζεί θαη λα πσιεζεί αλά κνλάδα θαη είλαη αδχλαην λα εθαξκνζηεί ε αξρή 

ηνπ απνθιεηζκνχ ζε αληίζεζε κε ην ηδησηηθό αγαζφ πνπ κπνξεί λα παξαρζεί θαη λα 

πσιεζεί αλά κνλάδα θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε αξρή ηνπ απνθιεηζκνχ. Σν αγαζφ 

«πγεία» κπνξεί λα παξαρζεί θαη λα πξνζθεξζεί αλά κνλάδα θαη λα εθαξκνζηεί ε αξρή 

ηνπ απνθιεηζκνχ, αλ θάπνην άηνκν αξλεζεί λα πιεξψζεη ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ. Καηά 

ζπλέπεηα ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ηδησηηθφ. Δπίζεο, ην αγαζφ «πγεία» 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αδηαηξεηφηεηα ηνπ νθέινπο. Ο θαζέλαο κπνξεί λα απνιαχζεη ηελ 

θαηάζηαζε πγείαο ρσξίο λα κεηψζεη ην φθεινο θάπνηνπ άιινπ, ν θαζέλαο κπνξεί λα 

θαηαλαιψζεη φζεο ππεξεζίεο πγείαο ρξεηάδεηαη ρσξίο λα κεηψζεη θαζφινπ απηέο πνπ 

                                                           
1 http://www.oecd.org/document/11/0,3343,en_2649_33929_16502667_1_1_1_37407,00.htm] 

http://www.oecd.org/document/11/0,3343,en_2649_33929_16502667_1_1_1_37407,00.htm
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δηαηίζεληαη γηα νπνηνλδήπνηε ηξίην. Δπίζεο ε πγεία κπνξεί λα θαηαλαιψλεηαη αηνκηθά ή 

ζπιινγηθά (φπσο ζηελ πεξίπησζε ελφο νκαδηθνχ εκβνιηαζκνχ εμαηηίαο κηαο επηδεκίαο). 

ηελ πεξίπησζε ηνπ νκαδηθνχ εκβνιηαζκνχ ε απνρή θάπνηνπ κπνξεί λα είλαη 

θαζνξηζηηθή γηα ηελ επεκεξία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.  

Έηζη, νη επηµέξνπο πνιηηηθέο πγείαο θάζε ρψξαο εμαξηψληαη απφ ην ηνλ ηξφπν πνπ 

απηέο αληηµεησπίδνπλ ην αγαζφ «πγεία»: σο Ηδησηηθφ ή ∆εµφζην Αγαζφ. Πνιινί 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε πγεία απνηειεί θνηλσληθφ αγαζφ πνπ νδεγεί ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

θξαηηθήο παξέµβαζεο γηα ηε δηαζθάιηζή ηνπ θαη ζηελ αλάιεςε ηεο ζρεηηθήο επζχλεο 

ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη επηπηψζεηο απφ ηελ αβεβαηφηεηα θαη λα επηηπγράλεηαη ε 

ζσζηή αλάπηπμε θαη ε εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ 

θαη νη ζηαζψηεο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο ε νπνία, ιεηηνπξγψληαο µε µε πεξηνξηζηηθνχο απφ 

ηνλ θξαηηθφ παηεξλαιηζκφ φξνπο, επηηπγράλεη απφ µφλε ηεο λα βξεη ηεο ηζνξξνπίεο µέζσ 

ηεο πγηνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ (κνλάδσλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ πεξίπησζή µαο) (νπιηψηεο 2000). 

ζνλ αθνξά ηηο δχν απηέο θιαζηθέο απφςεηο γηα ην αγαζφ «πγεία» κπνξεί θαλείο 

λα θαηαγξάςεη ηφζν κεηνλεθηήκαηα φζν θαη πιενλεθηήκαηα γηα ηελ θαζεκία. 

πγθεθξηκέλα, αλ ζεσξεζεί ηδησηηθφ αγαζφ, πιενλεθηεί σο πξνο ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ επειημία θαη ηελ ηαρχηεξε πξνζαξκνγή ζηηο αμηψζεηο 

ησλ θαηαλαισηψλ. Μεηνλεθηεί φκσο σο πξνο ηε δίθαηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ πγείαο 

δεδνκέλνπ φηη απνθιείνληαη αζζελείο απφ ηελ αγνξά ππεξεζηψλ πγείαο. Δπίζεο, ε 

ηδησηηθή πξσηνβνπιία, κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ ηεο αγνξάο, δελ κπνξεί λα 

θαιχςεη ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο φπσο είλαη νη αλάγθεο Τγείαο, νη γηαηξνί θαη ην 

πξνζσπηθφ επηδηψθνπλ ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπο θαη φρη ηελ βειηίσζε ηεο 

θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη γεληθά παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ Τπεξεζηψλ 

Τγείαο (Μαληνχ 2009). 

Αληίζεηα, πιενλεθηήκαηα ηεο ζεψξεζεο ηεο πγείαο σο δεκφζηνπ-θνηλσληθνχ 

αγαζνχ απνηειεί ην φ,ηη δελ ππάξρεη απνθιεηζκφο απφ ηηο ππεξεζίεο Τγείαο ζε 

πεξίπησζε νηθνλνκηθήο αδπλακίαο. Δπίζεο, δελ απαηηείηαη ε δηαπξαγκάηεπζε ηεο ηηκήο 

ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο απφ ηνλ θαηαλαισηή αθνχ δελ γλσξίδεη νχηε ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ γηαηξνχ, νχηε ην είδνο ηεο ζεξαπείαο πνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί, νχηε ηελ 

πνζφηεηα ησλ θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ πνπ πξέπεη λα θαηαλαιψζεη. Δληνχηνηο, 

παξνπζηάδεηαη πνιιέο θνξέο αχμεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζηηο ππεξεζίεο Τγείαο φηαλ δελ 

ππάξρεη ζσζηή νξγάλσζε ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο, φηαλ δελ ππάξρνπλ θίλεηξα γηα 
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δεκηνπξγηθέο πξσηνβνπιίεο ή φηαλ νη δηνηθεηηθνί κεραληζκνί θαηνρπξψλνπλ ηελ 

κνληκφηεηα ησλ απαζρνινχκελσλ ζην ηνκέα Τγείαο, ρσξίο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

νπζηαζηηθήο δηνηθεηηθήο παξέκβαζεο (νχιεο 1999). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο πγείαο είλαη 

ε ιεγφκελε αζύµµεηξε πιεξνθόξεζε ηνπ αζζελή. Ο αζζελήο ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ δελ είλαη ζε ζέζε λα απνθαζίζεη γηα ηελ έθηαζε θαη ηε θχζε ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ζα θαηαλαιψζεη. πλεπψο ε δήηεζε δελ παίδεη ζεµαληηθφ ξφιν ζηνλ 

θαζνξηζµφ ησλ ηηµψλ ή ησλ αλαγθψλ πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ. πλήζσο, απηνχ ηνπ 

ηχπνπ νη αγνξέο ηείλνπλ λα ζπξψρλνπλ πξνο ηα πάλσ ηηο ηηµέο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ν 

γηαηξφο θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα θαη ηηο ηηµέο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, γεγνλφο πνπ νδεγεί 

ζε ζπαηάιε θαη ζηε ιεγφκελε εθ µέξνπο ηνπ γηαηξνχ πξνθιεηή δήηεζε (induced demand), 

µε θχξηα επηδίσμε ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήµαηφο ηνπ µέζσ ηεο εθµεηάιιεπζεο ηεο 

ειιηπνχο πιεξνθφξεζεο ηνπ αζζελή. Δλψ απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο ππάξρεη ην 

«παξάδνμν» ηεο πξνθιεηήο δήηεζεο, έλα αλάινγν θαηλφµελν εµθαλίδεη θαη ε πιεπξά ηεο 

δήηεζεο, απηφ ηνπ εζηθνύ θηλδύλνπ (moral hazard). Δπνµέλσο, ν πεξηνξηζµφο ησλ 

δαπαλψλ νθείιεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηεο ηζφηηµεο πξφζβαζεο 

ησλ πνιηηψλ ζην ζχζηεµα πγείαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηαηξηθψλ θαη 

ζεξαπεπηηθψλ πξάμεσλ θαη επεµβάζεσλ, ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δαπαλψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (Σζαγθιά 2006).  

 

 

1.3 Η Έλλνηα ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο  

 

Ο φξνο εθνδηαζηηθή αιπζίδα (Logistics) απνηειεί πνιπζήκαληε θαη πνιπζχλζεηε 

έλλνηα θαη θαιχπηεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ζπλερνχο ξνήο απφ ην ζεκείν 

ηεο παξαγσγήο ζην ζεκείν ηεο θαηαλάισζεο. Έλαο απνδεθηφο νξηζκφο ζχκθσλα κε ην 

Γηαλλάθαηλα (2004) είλαη: « Logistics είλαη ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηε κειέηε θαη 

αλάιπζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο θπζηθήο ξνήο ησλ αγαζψλ θαζψο θαη κε ηνλ έιεγρν θαη ζπληνληζκφ 

φισλ ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ θαη πιεξνθνξηψλ ηεο». 

Με άιια ιφγηα, logistics είλαη εθείλν ην ηκήκα ηεο Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο πνπ ζρεδηάδεη, πινπνηεί θαη ειέγρεη ηελ απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή 

θαλνληθή θαη αληίζηξνθε ξνή θαη απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη ησλ 
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ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ην ζεκείν πξνέιεπζεο ηνπο έσο ην ζεκείν θαηαλάισζεο 

ηνπο, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη 

δηάθνξεο πεξηνρέο εθαξκνγψλ ησλ Logistics φπσο Business Logistics, Systems Logistics, 

Maritime Logistics, Logistics Τγείαο θιπ. Βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε δχν θπξίσο πεδία:  Σν 

πξψην πεδίν είλαη ε επηρείξεζε, ε νπνία πξέπεη λα νξγαλψζεη ηελ εηζξνή, ηελ εζσηεξηθή 

δηαθίλεζε θαη ηελ εθξνή πιηθψλ θαη ην δεχηεξν πεδίν είλαη ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ε 

νπνία απνηειείηαη απφ φιεο εθείλεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο πνπ είλαη 

απαξαίηεηνη έηζη ψζηε έλα πξντφλ, απφ πξψηεο χιεο λα θαηαιήμεη ζηνλ ηειηθφ πειάηε.  

Ζ ζεµαζία ηνπ εθνδηαζµνχ θαη ηεο απνηειεζµαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαηαλνήζεθε θαη ρξεζηµνπνηήζεθε, απφ ηηο ζηξαηησηηθέο δηνηθήζεηο ηεο αξραηφηεηαο 

(Έιιελεο, Αηγχπηηνη) αθνχ εμαηηίαο ηεο χπαξμεο ή µε θαηάιιεινπ εθνδηαζµνχ 

επεξεαδφηαλ ε ηειηθή έθβαζε ησλ πνιεµηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ είζνδoο ησλ Logistics ζηε 

βηνµεραλία, αιιά θαη ζην εµπφξην μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1950, αιιά ε επξεία 

δηάδνζή ηνπο έγηλε ζηε δεθαεηία ηνπ 1980. Αξσγφο ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ 

Logistics απνηέιεζε ε πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ 

ινγηζµηθνχ ηνπο, µέζσ ησλ νπνίσλ έγηλε πεξηζζφηεξν απνηειεζµαηηθή θαη απνδνηηθή ε 

δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο (Manthou 2002, Μπηληψξεο 2004). πγθεθξηκέλα, ηα  

logistics αθνξνχλ ζε:  

Απαηηήζεηο: Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ Logistics εκπιέθνληαη κε ηελ αλάιπζε, ζχλζεζε θαη 

θαζνξηζκφ ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη λα επηηχρνπκε έλα ζθνπφ ή λα θέξνπκε ζε πέξαο 

κία επηρείξεζε θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Ο ζπλνιηθφο ζηφρνο, ηνπ λα 

θαζνξίζνπκε απαηηήζεηο είλαη κία ιεηηνπξγία ζρεδηαζκνχ πνπ εκπιέθεη ηαπηφρξνλα θαη 

ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηα Logistics. Ο θαηακεξηζκφο ησλ θπξίσλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, αλ 

είλαη ιηγφηεξνη απφ ηνπο απαηηνχκελνπο θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ 

ειιείςεσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ θπξίσλ ζηφρσλ, είλαη θχξηεο επζχλεο ηεο ζηξαηεγηθήο 

θαη φρη ιεηηνπξγία ησλ Logistics. 

ρεδηαζκό: Απηή ε ιεηηνπξγία πεξηιακβάλεη φιν ην πιάλν ηνπ ζρεδηαζκνχ κέζα απφ 

ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ, ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αλάπηπμεο, δνθηκήο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ. Σν 

Logistics Engineering έρεη λα θάλεη κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ηεο 

ζπληήξεζεο θάησ απφ ην πξίζκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηνο θφζηνπο, ζε αληίζεζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηεο εχθνιεο παξαγσγήο ή ρξήζεο. 

Δθνδηαζκό: Απηή ε πεξηνρή εκπιέθεη ηνλ θπζηθφ εθνδηαζκφ θαη δηαλνκή φισλ ησλ 
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δηαζέζηκσλ πφξσλ π.ρ. πξνκήζεηεο, πξφζιεςε θαη εθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ θ.ι.π. 

Τπάξρνπλ ιεηηνπξγίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ρξνληθή θαη ρσξνηαμηθή ρξεζηκφηεηα ζε 

αληίζεζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ρξεζηκφηεηα ηππνπνίεζεο 

θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ marketing πνπ δεκηνπξγνχλ ρξεζηκφηεηα ηδηνθηεζίαο. 

πληήξεζε: Ζ ζπληήξεζε εθιακβάλεηαη επξέσο ζαλ ηελ δηαηήξεζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, πξντφλησλ, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ ησλ 

παξαγσγψλ θαη ρξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαζίαο, δηαηήξεζεο θαη 

αλάθηεζεο φισλ ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ. 

Πόξνπο: Πξψηεο χιεο (πιηθά), εμνπιηζκφο εγθαηαζηάζεηο, Πξνζσπηθφ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θεθαιαίσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Σα Logistics ζπρλά ζπλδένληαη 

κε ηελ δηνίθεζε ησλ πιηθψλ, φκσο νη ηερληθέο ηεο δηνίθεζεο ησλ πιηθψλ κπνξνχλ επίζεο 

λα εθαξκνζζνχλ ζηελ δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ρξεκάησλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ Logistics ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ ζηξαηεγηθή θαη 

ηελ ηαθηηθή. Τπνζηεξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο, ηα ζρέδηα θαη ηηο επηρεηξεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ. Σα ππνζηεξηδφκελα ζπζηήκαηα κπνξεί λα είλαη 

Οξγαληζκνί ή κεκνλσκέλα άηνκα
2
. 

Ο παξαπάλσ νξηζκφο ησλ Logistcs δελ δειψλεη φηη ηα Logistics πξνζδηνξίδνπλ ηηο 

απαηηήζεηο, νχηε φηη είλαη κεραληθφο ζρεδηαζκφο, νχηε φηη είλαη δηνίθεζε. Γειψλεη κφλν 

φηη: φηαλ κία πξνθαζνξηζκέλε δηνίθεζε, ζπγθεθξηκέλε ηερληθή κεζνδνινγία θαη 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο, εκπιέθνληαη κε εηδηθέο ιεηηνπξγίεο 

ππνζηήξημεο, ηφηε ν ζπλδπαζκφο ησλ παξαγφλησλ απηψλ απνηειεί εθαξκνγή ησλ 

Logistics. Ζ εθαξκνγή ησλ Logistics έρεη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δξάζεο θαη 

δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα θαηά πεξίπησζε, πνπ εμαξηψληαη απφ ην πεξηβάιινλ κέζα 

ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ην επεξεάδνπλ. 

 

 

1.4 Kύξηεο ζπληζηώζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

 

Ζ Γηνίθεζε Logistics θαιχπηεη έλα κεγάιν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο 

επηρείξεζεο. Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα είλαη ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, 

εθαξκνγήο θαη ειέγρνπ κηαο επηρείξεζεο. Γειαδή ε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη, ηα 

                                                           
2
 http://www.qualitynet.gr/displayITM1.asp?ITMID=60505&LANG=GR 

http://www.qualitynet.gr/displayITM1.asp?ITMID=60505&LANG=GR
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δηάθνξα θαλάιηα δηαλνκήο ηεο, ε ηερλνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, θιπ. Μηα 

επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί φινπο ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη (θπζηθνχο, νηθνλνκηθνχο, 

αλζξψπηλνπο) κε ζθνπφ: ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη παξάιιεια ηελ αχμεζε ηνπ 

θέξδνπο, ηελ πξνζαξκνγή ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ πειάηε πνπ νδεγεί ζηε δπλαηφηεξε 

ζρέζε θαη δέζηκν κε ηνπο πειάηεο, ηελ επειημία παξαγσγήο θαη παξάδνζεο ησλ 

πξντφλησλ θαη ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

Τπάξρνπλ θάπνηεο ζπληζηψζεο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

Γηνίθεζεο Logistic θαη αληηθαηνπηξίδνπλ αληίζηνηρα ηε ζέζε θαη ηε δχλακε ηεο 

επηρείξεζεο, θαζψο ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζή ηνπο νδεγεί ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο (άξα 

ζε κεγαιχηεξε θπθινθνξία) θαη αθφκα κεγαιχηεξε επειημία απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ. 

πσο αλαθέξεη ν ηθληψηεο (1997), νη θχξηεο απηέο ζπληζηψζεο είλαη: νη αγνξέο, ηα 

απνζέκαηα, νη κεηαθνξέο,  ε απνζήθεπζε θαη ε δηαλνκή. Σα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ φια 

καδί ηε Γηνίθεζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη νπνηνδήπνηε έιιεηκκα ζε έλα απφ 

απηά δε κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ηα ππφινηπα. 

Ο φξνο αγνξέο αλαθέξεηαη ζηελ εξγαζία απφθηεζεο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ απφ 

ηξίηνπο, απφ πξνκεζεπηέο, απφ πεγέο εθηφο πιεξνθφξεζεο. Ο φξνο απνζέκαηα  

αλαθέξεηαη ζηελ εξγαζία ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ άξηζηνπ επηπέδνπ ησλ πξντφλησλ πνπ 

πξέπεη λα δηαηεξεί κηα επηρείξεζε γηα λα δηεθπεξαηψλεη  κε επηηπρία ηηο εξγαζίεο ηεο. Σν 

ηξίην ζηνηρείν ηνπ Logistics Management είλαη νη κεηαθνξέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

εμεχξεζε ηνπ άξηζηνπ ηξφπνπ ηεο θπζηθήο δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξαγγέιλεη ε 

επηρείξεζε, απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνµεζεπηή σο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο. Σν ηέηαξην 

ζηνηρείν απνηειεί ε απνζήθεπζε: ζρεδηαζµφο, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεο 

δειαδή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο παξαιαβήο, θχιαμεο, εμαγσγήο θαη παξάδνζεο ησλ 

πξντφλησλ πνπ απνθηά ε επηρείξεζε απφ ηξίηνπο ή ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη ε ίδηα ε 

επηρείξεζε. 

Σέινο ην πέκπην ζηνηρείν δηαλνµή, θπζηθή δηαθίλεζε, µεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 

(πνιιά πξντφληα ζε µηθξέο πνζφηεηεο) απφ ηελ απνζήθε εγθαηαζηάζεηο-εξγνζηάζην πξνο 

ηνπο ηειηθνχο πειάηεο. Οη δηαλνκέο δηαθέξνπλ απφ ηηο κεηαθνξέο ζην φηη νη πξψηεο 

έρνπλ σο αληηθείκελν ηε δηαθίλεζε πνιιψλ πξντφλησλ ζε κηθξέο πνζφηεηεο θαη ζε 

πνιινχο πειάηεο, ελψ νη κεηαθνξέο έρνπλ σο αληηθείκελν ηε κεηαθνξά ιίγσλ πξντφλησλ 

ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ζε έλα ζεκείν κφλν ή ζε πνιχ ιίγνπο πειάηεο. Οη δηαλνκέο 

παίδνπλ κεγάιν ξφιν ζηηο εηαηξίεο πνπ παξάγνπλ θαη δηαθηλνχλ θαηαλαισηηθά πξντφληα 

θαη νη νπνίνη έρνπλ ρηιηάδεο πειάηεο θαη ρηιηάδεο ζεκεία πνπ πξέπεη λα εμππεξεηήζνπλ 
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θαη γη‟ απηφ επηβάιιεηαη λα δηαθξίλνληαη θαη λα αληηκεησπίδνληαη μερσξηζηά απφ ηηο 

κεηαθνξέο (Μπαιηάο, 2003).  

 

 

Πεγή: Εγρεηξίδην Logistics. “Planning” Ε.Π.Ε,  Εθδ.Παπαζσηεξίνπ, 1993. 

Γηάγξακκα 1.1 

Κπθιηθή ζεώξεζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

 

 ην Γηάγξακκα 1.1 θαίλνληαη ζε κηα θπθιηθή ζεψξεζε ηα ζηάδηα ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαζψο θαη ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζε απηήλ, απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή έσο ηνλ πειάηε. πγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλεη ηνλ θχθιν πξνκήζεηαο, ηνλ 

θχθιν παξαγσγήο, φπνπ εκπιέθεηαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ πξντφληνο, ηνλ θχθιν 

αλεθνδηαζκνχ, φπνπ απφ ην δηαλνκέα ηα απνζέκαηα κεηαβηβάδνληαη ζηνλ έκπνξν 

ιηαληθήο θαη ηέινο ηνλ θχθιν παξαγγειίαο ηνπ πειάηε. 
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1.5 Η λνζνθνκεηαθή εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

 

Ζ εθαξµνδφµελε ζηα λνζνθνµεία εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζε 

λνζνθνµεηαθήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη είλαη ε δηαδηθαζία ηεο ζηξαηεγηθήο 

δηαρείξηζεο ηεο πξνµήζεηαο, ηεο δηαθίλεζεο, ηεο απνζήθεπζεο ησλ πιηθψλ θαη ησλ 

ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ µειινληηθφ θέξδνο 

µέζσ ελφο απνηειεζµαηηθνχ θφζηνπο εθπιήξσζεο, ησλ παξαγγειηψλ θαη επηηπρνχο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (Lambert, 1997).  

Ζ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζηελ πεξίζαιςε  παξνπζηάδεη αξθεηέο δηαθνξέο απφ εθείλε 

ζε πνιινχο άιινπο ηνµείο. Γηα παξάδεηγκα, ζπρλφ είλαη ην θαηλφµελν νη ηαηξνί θαη φρη νη 

δηνηθήζεηο λα επεξεάδνπλ ηηο ηειηθέο απνθάζεηο πξνµήζεηαο πιηθψλ π.ρ. νξζνπεδηθά 

πιηθά, βεµαηνδφηεο θιπ. αθνχ έρνπλ ζπγθεθξηµέλεο πξνηηµήζεηο ζε επσλπµίεο. 

Παξνκνίσο, ζε φηη αθνξά ηα ζπληαγνγξαθνχµελα θάξµαθα, νη απνθάζεηο ησλ ηαηξψλ 

παίδνπλ επίζεο θαηαιπηηθφ ξφιν. πλεπψο, γηα ηελ αλάπηπμε µηαο απνηειεζµαηηθήο 

λνζνθνκεηαθήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο απαηηείηαη ε ηθαλφηεηα ηεο παξαηήξεζεο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο, ζηελ αλάιπζε ηεο δπλαµηθήο ησλ 

δηεξγαζηψλ ηεο θαη ζηελ εχξεζε ιχζεσλ πνπ ζα είλαη απνδεθηέο ζε φινπο ηνπο θχξηνπο 

ζπληειεζηέο µέζα θαη έμσ απφ ην λνζνθνκείν (Σζίγθαο, 2009).  

Ζ θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία είλαη έλαο ηδηαίηεξνο θιάδνο ηεο βηνκεραλίαο, θαζψο 

γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο είλαη επηθνξηηζκέλε κε έλα απζηεξφ 

λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη πνιιέο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ θαιχπηνπλ ηελ 

παξαγσγή, ηελ απνζήθεπζε, ηε δηαλνκή θαη αλαθιήζεηο πξντφλησλ νη νπνίεο 

ζπλνςίδνληαη ζηηο αθφινπζεο: 

 Διεγρφκελε απφ ην θξάηνο ιεηηνπξγία (αδεηνδφηεζε) 

 Έιεγρνη θαη επηζεσξήζεηο 

 Σήξεζε πξνηχπσλ 

 Όπαξμε δηαδηθαζηψλ 

 Γηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ 

Ζ δπζθνιία φζνλ αθνξά ηε δηαθίλεζε  ησλ θαξκάθσλ έγθεηηαη ζηελ ηδηαίηεξα 

επαίζζεηε θχζε πνιιψλ θαξκάθσλ. Σν πνζνζηφ ησλ θαξκάθσλ πνπ είλαη επαίζζεηα 

ζηε ζεξκνθξαζία θαη απαηηνχλ ηδηαίηεξε δηαρείξηζε απμάλεηαη ζπλερψο. Απηφ κπνξεί λα 

ζεκαίλεη ςχμε, θαηάςπμε ή ζπληήξεζε ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο θαηά ηελ 

απνζήθεπζε ή κεηαθνξά ηνπο. Ζ απνζήθεπζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζπλήζσο 
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απαηηεί ζηαζεξέο ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ 10-25 
o
C. Απηφ ζεκαίλεη γηα παξάδεηγκα είηε έλα 

θηίξην απφ κπεηφλ ή ηνχβιν πάρνπο άλσ ησλ 20 εθ., είηε έλα θηίξην κε επαξθή κφλσζε 

ζην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη κειέηε επάξθεηαο ησλ κνλσηηθψλ πιηθψλ. Δπίζεο, ηα 

πξντφληα πνπ απνζεθεχνληαη κπνξεί λα είλαη εχθιεθηα ή επαίζζεηα ζηε ζηνίβαμε 

(Παληαδήο, 2004, Παληαδήο, 1999).  

Ζ χπαξμε ζρεηηθά κηθξψλ απνζεκάησλ κε πνιινχο θσδηθνχο απφ ηε κηα πιεπξά 

θαη ε θχζε ησλ παξαγγειηψλ (κηθξέο πνζφηεηεο παξαγγειίεο θαη πνιινί θσδηθνί) απφ 

ηελ άιιε νδεγνχλ ζε πςειφ θφζηνο ζπιινγήο παξαγγειηψλ. Τπάξρνπλ ηερληθέο 

απηνκαηνπνηεκέλεο πξνεηνηκαζίαο παξαγγειηψλ, αιιά θαη εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ 

απνζήθεπζεο, νη νπνίεο παξέρνπλ πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αθξίβεηα. Απηά 

πξνυπνζέηνπλ κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ κέζσ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο απνζεθψλ (WMS-warehouse management 

system) ή δηαρείξηζεο πφξσλ (ΔRP-enterprising resource planning) ή ζπλδπαζκφ θαη ησλ 

δχν θαζψο θαη ην ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ηαπηφηεηαο (barcode), κε ζθνπφ ηελ έγθαηξε θαη 

έγθπξε πιεξνθφξεζε γηα ηε ζέζε ησλ θαξκάθσλ, ηελ θαηάζηαζή ηνπο, ηηο εκεξνκελίεο 

παξαγσγήο (Plant Management, 2000). ην δηάγξακκα 1.2 απεηθνλίδεηαη ην είδνο ησλ 

ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ δηαθφξσλ εκπιεθνκέλσλ 

ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο.  

 

 

Πεγή: Scheyer & Friedman, 2001 

Γηάγξακκα 1.2 

Η ιεηηνπξγία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζηα ζπζηήκαηα πγείαο 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ηκήκα πξνέιεπζεο ηεο αλάγθεο θαζνξίδεη ηελ πνζφηεηα θαη 
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ην είδνο ησλ παξαγγειηψλ πνπ ζα θηάζνπλ ζηνπο πξνκεζεπηέο. Δλ ζπλερεία, εθείλνη ζα 

εθηειέζνπλ ηελ παξαγγειία, ην ηκήκα παξαιαβψλ ζα ιάβεη ηελ παξαγγειία θαη ζα 

ελεκεξψζεη ην ηκήκα δηαλνκήο θαη απνγξαθψλ, ελψ ηαπηφρξνλα αλαιακβάλεη ην ηκήκα 

πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ λα εμνθιήζεη ηνπο πξνκεζεπηέο.  

ηελ Διιάδα ζηα πιαίζηα ηεο ηάζεο γηα εθρψξεζε κέξνπο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

κηαο επηρείξεζεο ζε ηξίηνπο (outsourcing) αλαπηχρζεθε ν θιάδνο ησλ third part logistics 

(3PL). Απνηειείηαη απφ εηαηξίεο πνπ αλαιακβάλνπλ κηα εξγαζία σο εμσηεξηθνί 

ζπλεξγάηεο, νη νπνίνη εηδηθεχνληαη ζηελ εθηέιεζε απαηηεηηθψλ εξγαζηψλ αλεθνδηαζκνχ 

θα κεηαθνξψλ. Ζ αλάζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε ηξίηνπο ζηεξίδεηαη ζηελ εθηίκεζε ησλ 

αλακελφκελσλ σθειεηψλ ζηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο θφζηνπο/νθέινπο. Ζ ρξήζε ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ πξνζθέξεη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα φπσο κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο κείσζε ηεο δέζκεπζεο θεθαιαίσλ ζε πάγηα ζηνηρεία φπσο 

θηίξηα (απνζεθεπηηθνί ρψξνη, ζχζηεκα κεραλνξγάλσζεο) θαη βειηίσζε πνηφηεηαο θαη 

ηαρχηεηαο ππεξεζηψλ, ιφγσ πςειήο εμεηδίθεπζεο απφ εηαηξίεο 3PL. 

Οη McFarlane & Kelepouris (2007) παξνπζίαζαλ ην Δπξσπατθφ έξγν BRIDGE, ην 

νπνίν πξαγκαηεχεηαη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο  RFID (Radio Frequency Identification-

αλακέλεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην barcode) ζηνλ ηνκέα ησλ θαξκάθσλ κε ζθνπφ ηε 

δηαζθάιηζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ θαξκάθσλ, ηελ παξνρή λφκηκσλ απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ θαξκάθνπ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή έσο ην 

θαηάζηεκα θαη ηέινο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αλάπνδεο εθνδηαζηηθήο (ι.ρ αλάθιεζε). O 

ππξάθεο (2007) παξνπζίαζε επίζεο κηα άιιε εθαξκνγή ηεο RFID ζηε δηαλνκή 

θαξκάθσλ. Μηα ηέηνηα εθαξκνγή παξέρεη κείσζε ησλ ιαζψλ θαηά ηελ απνζηνιή, θαζψο 

ην ζχζηεκα ελεκεξψλεη φηαλ ηα θνπηηά ηνπνζεηνχληαη ιάζνο κε βάζε ηε δηαδξνκή 

δηαλνκήο ή φηαλ ιάζνο θνπηηά εκθαλίδνληαη ζε ιάζνο πχιε θφξησζεο. Δπηπιένλ κεηψλεη 

ηηο θινπέο κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ αθξηβψλ αιιά θαη 

απαγνξεπκέλσλ θαξκάθσλ κέζα ζηελ απνζήθε θαη δηαζθαιίδεη αθξηβή ηρλειαζηκφηεηα 

θαηά ηε δηαλνκή. 

πσο πξναλαθέξζεθε, ν ζθνπφο ζηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη ε 

µεγηζηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ζε ζπλδπαζκφ µε ηελ 

µείσζε ηνπ θφζηνπο. Απηφ, φκσο πξνυπνζέηεη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ «νιηθνχ θφζηνπο» 

ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ψζηε λα εθηηµεζεί αλ είλαη ζπµθέξνπζα ε πξνµήζεηα. 

εκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζπρλά δελ πξνζµεηξάηαη είλαη ην έµµεζν θφζηνο («θξπθφ» 

θφζηνο- intangible cost). πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ α) ην θφζηνο 
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αγνξάο (ή ηηµή) – άµεζν θφζηνο ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ηελ ηηµή απφθηεζεο ελφο 

πξντφληνο ή ππεξεζίαο. β) Σν θφζηνο δηεθπεξαίσζεο (transaction) – έµµεζν θφζηνο πνπ 

είλαη ην θφζηνο πνπ πξνθαιείηαη ζηελ αληαιιαγή αγαζψλ µεηαμχ ηνπ πσιεηή θαη ηνπ 

αγνξαζηή. γ) Σν δηνηθεηηθφ θφζηνο – έµµεζν θφζηνο πνπ αθνξά ζην θφζηνο πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηνλ αγνξαζηή γηα ζηνηρεία φπσο «πιεξσηένη» θαη «εηζπξαθηένη» 

ινγαξηαζµνί θαη ηα ηππηθά ιάζε πνπ ζπµβαίλνπλ ζε απηέο ηηο δηεξγαζίεο (Taylor 2006). 

 

 

1.6 Πξάζηλε θαη αληίζηξνθε εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

 

Οινθιεξψλνληαο ην παξφλ θεθάιαην, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα πεξηγξαθνχλ δχν αθφκα 

ζηνηρεία ηνπ ζχγρξνλνπ management επηρεηξήζεσλ, ε εηζαγσγή ησλ νπνίσλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο ζα κπνξνχζε ζην κέιινλ λα βειηηψζεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη λα 

απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ, νη δηδάζθνληεο ζηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ηα ζηειέρε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο θαη νη 

δεκνζηνγξάθνη πξνζπαζνχλ λα απνδψζνπλ ζηα Διιεληθά ηνλ φξν “Green  Logistics” σο 

«πξάζηλε εθνδηαζηηθή». Αξθεηνί, κε εηδηθνί ζηνλ ρψξν ησλ logistics, ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ 

φξν ζαλ ζπλψλπκν ηνπ φξνπ “Reverse Logistics” («αληίζηξνθε εθνδηαζηηθή») φηαλ 

αλαθέξνληαη ζηελ αλαθχθισζε. κσο, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή επηζηεκνληθή εηαηξεία 

Reverse Logistics Association (RLA), ηα Reverse Logistics πεξηιακβάλνπλ θάηη 

παξαπάλσ απφ απιά θαη κφλν ηελ αλαθχθισζε ή ηελ  επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ 

ζπζθεπαζίαο ή ηελ αλαζπζθεπζία ησλ εκπνξεπκάησλ γηα αλαδηαλνκή
3
. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξάζηλε εθνδηαζηηθή έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε δηαξθή 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη  ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο εμεχξεζεο, ηεο 

δηαρείξηζεο, ηεο κεηαθνξάο, ηεο ρξήζεο – θαηαλάισζεο, ηεο εμππεξέηεζεο θαη ηεο 

αλαθχθισζεο – απφζπξζεο  ησλ   πξψησλ πιψλ, ησλ πιεξνθνξηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ  θαη 

ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ θαηά ηξφπν απνηειεζκαηηθφ, απνδνηηθφ θαη νηθνλνκηθφ. Με 

άιια ιφγηα, ν φξνο ππνδειψλεη έλα βαζκφ ζσζηήο νξγάλσζεο, νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο  

θαη απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ. Δπηπξφζζεηα, ν επαλαζρεδηαζκφο ησλ πιηθψλ 

ζπζθεπαζίαο ψζηε λα εμνηθνλνκείηαη πξψηε χιε, ν επαλαζρεδηαζκφο ησλ πξντφλησλ 

ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε αλαθχθισζή ηνπο θαζψο θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο  

                                                           
3
 http://www.logistics.org.gr/pages/whatis.asp 

http://www.logistics.org.gr/pages/whatis.asp
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πεξηβαιινληηθήο κφιπλζεο απφ ηα κεηαθνξηθά κέζα είλαη ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζρεηίδνληαη  θπξίσο κε ηελ πξάζηλε «απηή» λννηξνπία
4
.
 

Έλαο λένο φξνο πνπ θαιχπηεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ 

αλάθηεζε θαη αμηνπνίεζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, εμαξηεκάησλ θαη πιηθψλ είλαη 

ε «αληίζηξνθε εθνδηαζηηθή». ε απηήλ εληάζζνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζπλδένληαη 

κε λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο ή αλαπηχζζνληαη απφ αλάγθε πξνζαξκνγήο ζε λέα 

ζεζκηθά πιαίζηα θαη πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ έρνπλ επεξγεηηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε.  

Δηδηθφηεξα, πξφθεηηαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξαθηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

αλάθηεζε θαη αμηνπνίεζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, εμαξηεκάησλ θαη πιηθψλ. 

Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη, κεηαμχ άιισλ, νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπιινγήο, δηαινγήο, 

απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο,  κείσζεο φγθνπ, ηεκαρηζκνχ ή ζπκπχθλσζεο, επηθνηλσλίαο κε 

πξνκεζεπηέο θαη αγνξαζηέο θιπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο απνηεινχλ, φιεο ή κέξνο ηνπο, 

ηελ αιπζίδα αλάθηεζεο ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ πξντφληνο, εμαξηεκάησλ ηνπ ή ηνπ 

πιηθνχ απφ ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο είλαη ηππηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αιπζίδα παξαγσγήο-δηαλνκήο πξντφλησλ. Ζ 

δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε ηειεπηαία αθνξά ηελ αιπζίδα, κέζσ ηεο νπνίαο έλα 

λέν πξντφλ θηάλεη απφ ηνλ παξαγσγφ ζηνλ θαηαλαισηή. Αληίζεηα, ε αληίζηξνθε αιπζίδα 

μεθηλάεη απφ ηνλ ηειηθφ αγνξαζηή ηνπ πξντφληνο θαη θαηεπζχλεηαη πξνο ηα πίζσ, ζηνλ 

αξρηθφ θαηαζθεπαζηή ή ζε θάπνηα άιιε επηρείξεζε πνπ ζα αλαθηήζεη ηελ απνκέλνπζα 

αμία (νιφθιεξν ην πξντφλ, εμαξηήκαηα ή πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ)
5
. Γηα παξάδεηγκα, 

ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ν πειάηεο αξλείηαη λα ην παξαιάβεη. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί 

γηα ηνπο παξαθάησ βαζηθνχο ιφγνπο: 

1. Λάζνο ηνπ πσιεηή ζηελ παξαγγειία πνπ ηνπ αλέζεζε ν πειάηεο.  

2. Ο απνζεθάξηνο έζηεηιε δηαθνξεηηθά εκπνξεχκαηα απφ απηά ηεο παξαγγειίαο.  

3. Ο νδεγφο έζθαιε θαηά ηελ παξάδνζε (έθεξε άιια απφ ηα πξνθαζνξηζκέλα ή 

θαζπζηεξεκέλα ή κε θζνξέο).  

4. Γελ ηεξήζεθε ε ζπκθσλία πιεξσκήο κε ηνλ πειάηε.  

5. Ο πειάηεο ήζειε λα παξαγγείιεη άιια θαη παξήγγεηιε άιια.  

ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ην απνηέιεζκα είλαη ίδην: αζηνρία παξάδνζεο, άξα 

                                                           
4
 http://www.qualitynet.gr/displayITM1.asp?ITMID=60505&LANG=GR 

5
 http://www.selvislogistics.eu/el/news/press-releases/itemlist/user/62-administrator.html?start=10 

http://www.qualitynet.gr/displayITM1.asp?ITMID=60505&LANG=GR
http://www.selvislogistics.eu/el/news/press-releases/itemlist/user/62-administrator.html?start=10
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κε πψιεζε, άξα επηζηξνθή ζηνλ δηθαηνχρν ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ζίγνπξα αχμεζε 

εμφδσλ logistics. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο άξλεζεο παξαιαβήο, ζα πξέπεη ην ηκήκα 

δηαρείξηζεο  λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο αθνινπζψληαο ηνπο παξαθάησ βαζηθνχο 

θαλφλεο: 

1. H νκάδα πσιήζεσλ νθείιεη λα παξαιακβάλεη παξαγγειίεο ζαθείο ηφζν ζε 

πξντφληα θαη πνζφηεηεο φζν θαη ζηνλ ηξφπν πιεξσκήο, κε εηδηθή θφξκα, ε νπνία 

πάληα ζα θέξεη ηελ ππνγξαθή θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ πειάηε.  

2. Ζ νκάδα πξνεηνηκαζίαο ηεο παξαγγειίαο απφ ηελ απνζήθε πξέπεη λα δηαζθαιίδεη 

κέζσ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ (barcode) θαη θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο ηνλ 

κεδεληζκφ ησλ ιαζψλ. 

3. Ζ δξνκνιφγεζε παξαγγειηψλ πξέπεη λα δηεμάγεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

ηεξνχληαη νη ρξφλνη παξάδνζεο. Τπάξρνπλ ζπζηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ην 

εμαζθαιίζνπλ.  

4. Οη νδεγνί νθείινπλ λα είλαη πξνζεθηηθνί θαη λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο 

ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηηο νδεγίεο δξνκνινγίνπ θαη παξαζηαηηθψλ.  

Ο θαιφο ζπληνληζκφο θαη ε νξγάλσζε ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ ελδερνκέλσο λα 

κεηψζνπλ ην θφζηνο ηεο επηζηξνθήο θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ πξνο ηέηνηα θαηεχζπλζε ψζηε 

ηα εκπνξεχκαηα λα είλαη ζε ζέζε λα κεηαπσιεζνχλ. Απφ φια ηα παξαπάλσ, γίλεηαη 

θαηαλνεηφ φηη ε έλλνηα ησλ reverse logistics σο δηαδηθαζία είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη φηη 

ε ζσζηή νξγάλσζή ηεο κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ ζεκαίλεη νηθνλνκία ρξήκαηνο θαη θαιή 

εμππεξέηεζε πξνο ηνπο πειάηεο ηνπ (Αξγπξνχ 2009). 

 

 

1.7 Αλαθεθαιαίσζε 

 

χκθσλα  κε ηηο δχν πξφζθαηεο εθζέζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ ΟΟΑ ν ηνκέαο 

ηεο πγείαο ζηελ Διιάδα αληηκεησπίδεη πνιιαπιά πξνβιήκαηα. Οξηζκέλνη παγησκέλνη 

ζεζκνί πνπ επηθξαηνχλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ε αδπλακία ησλ θπβεξλήζεσλ λα 

πξνβνχλ ζε θαηλνηφκα θαη ξηδνζπαζηηθά κέηξα θνβνχκελνη ην πνιηηηθφ θφζηνο, 

εκπνδίδνπλ ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο λα «εμπγηαλζεί» θαη λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο 

ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Σν ζέκα ησλ πξνκεζεηψλ σο επί ην πιείζηνλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, 

είλαη πνιπδηάζηαην. ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα απνθηά θαη πνιηηηθή ρξνηά αθνχ δε 

ιείπνπλ ηα ζθάλδαια πνπ αθνξνχλ νξηζκέλεο «ηδηφηππεο» αλαζέζεηο  ζε ζπγθεθξηκέλεο 
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εηαηξίεο θαη πξνκεζεπηέο, ρσξίο λα ηεξνχληαη νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο.  

Πξσζχζηεξα φκσο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαιπζνχλ νξηζκέλεο εηζαγσγηθέο έλλνηεο 

πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ κέζσ ησλ νπνίσλ νδεγήζεθε ν 

ηνκέαο ηεο πγείαο ζηελ Διιάδα ζην ζεκείν απηφ. Έηζη, ζην παξφλ θεθάιαην, 

αλαπηχρζεθαλ νη βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία σο αγαζφ θαη νη γεληθέο αξρέο 

ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Ηδηαίηεξε επίζεο αλαθνξά έγηλε ζηα πεδία εθαξκνγήο ησλ 

logistics, ζηα ζηάδηα ηα νπνία πεξηιακβάλεη, θαζψο θαη ζηα απνζέκαηα θαη ζηα 

ζεκαληηθφηεξα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηνπο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 

 

 

2.1 Δηζαγσγή 

 

Ο πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο θαη ειέγρνπ απνζεκάησλ απνζθνπεί ζηελ εχξεζε 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ δπν αληηθαηηθψλ ζηφρσλ, απφ πιεπξάο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο: ηεο κείσζεο απ‟ ηε κηα ηνπ δηαζέζηκνπ 

απνζέκαηνο θαη ηεο χπαξμεο απ‟ ηελ άιιε ηθαλήο πνζφηεηαο δηαζέζηκσλ αγαζψλ έηζη 

ψζηε λα θαιχπηεηαη ε δήηεζή ηνπο ζηελ αγνξά. Δχινγα ζπκπεξαίλεη θαλείο πσο νη 

παξαπάλσ αξρέο θαη δηαδηθαζίεο έρνπλ άκεζε εθαξκνγή ζηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ 

ζηηο κνλάδεο πγείαο, ψζηε λα θαιπθζεί ε δήηεζε απφ ηνπο αζζελείο. Γηα ηελ επίιπζή ηνπ 

έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα καζεκαηηθά κνληέια, ηα νπνία πνζνηηθνπνηνχλ ηηο παξακέηξνπο 

θφζηνπο θαη εθθξάδνπλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο κε ηε ρξήζε 

κηαο ζπλάξηεζεο ε νπνία βειηηζηνπνηείηαη κε εθαξκνγή καζεκαηηθψλ κεζφδσλ, ησλ 

νπνίσλ ε κειέηε εθθεχγεη απφ ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Ο ζρεδηαζκφο ελφο πξντφληνο, ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επηρείξεζεο θαηαζθεπήο ηνπ, 

ε παξαγσγή θαη ε πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά, έρνπλ απφ παιηά αλαγλσξηζζεί 

σο ζεκαληηθέο νξγαλσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πξφζθαηα πξνζηέζεθε ζηηο παξαπάλσ θαη 

κηα άιιε έλλνηα, ε δηαρείξηζε πιηθψλ. Δμεηάδεη ηε ξνή πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ απφ 

ηνπο πξνκεζεπηέο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ επαθφινπζε ξνή ηνπ πξντφληνο πξνο ηνλ 

πειάηε δηα κέζνπ ησλ θέληξσλ δηαλνκήο. Δπίζεο, αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε, ηελ απνζήθεπζε, ηε δηαθίλεζε θαη ηνλ έιεγρν πιηθψλ θαη 

ηειηθψλ πξντφλησλ, κε ηξφπν ψζηε λα βειηηζηνπνηείηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πξνζσπηθνχ, 

εγθαηαζηάζεσλ θαη θεθαιαίνπ, ελψ παξάιιεια εμαζθαιίδεηαη ε εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ ζχκθσλα κε ηνπο νξγαλσηηθνχο ζηφρνπο. Σέινο, ζθνπφ έρεη λα εμαζθαιίζεη ηα 

ζσζηά αγαζά ζηε ζσζηή ηηκή θαη ζην ζσζηφ ρξφλν, ψζηε λα δηαηεξεί έλα επηζπκεηφ 

επίπεδν εμππεξέηεζεο κε ην ειάρηζην θφζηνο (Σζίθεο 2007).  

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή 

ιεηηνπξγία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ θεξδνθνξία κηαο 
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επηρείξεζεο ηδηαίηεξα ζε κηα αληαγσληζηηθή αγνξά θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ κνλάδσλ 

πγείαο ηε βησζηκφηεηά απηψλ θαη ελ γέλεη ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Σν ζχζηεκα 

εθνδηαζκνχ κηαο επηρείξεζεο πξέπεη λα ζρεδηαζηεί, έηζη ψζηε λα κεησζεί φζν είλαη 

δπλαηφλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο. Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ κπνξεί λα 

εμνηθνλνκήζεη ρξήκαηα (λα ειαηηψζεη ην θφζηνο), λα δεκηνπξγήζεη επηπιένλ θεθάιαην 

θίλεζεο θαη λα απμήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη ηχπνη απνζεκάησλ, ην θφζηνο 

θαζψο θαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζπζηήκαηα δηαρείξηζήο ηνπο. Δπίζεο αλαπηχζζνληαη νη 

ζηφρνη θαη ξφινο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαζψο θαη ηα 

παξαγσγηθά ζπζηήκαηα  Just in Time θαη Kanban, σο θαηλνηνκίεο ζηε δηνίθεζε 

παξαγσγήο, κε ζηφρν λα δνζεί κηα γεληθή εηθφλα γηα ηηο γεληθέο αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη 

ή ζεσξεηηθά ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε κηα επηρείξεζε θαη θαη΄επέθηαζε έλαλ 

νξγαληζκφ πγείαο, ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε απνζεκάησλ. 

 

 

2.2 Βαζηθνί ηύπνη απνζεκάησλ θαη θόζηνο δηαρείξηζεο ηνπο 

 

Σα απνζέκαηα, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ δεκηνπξγνχληαη, κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ 

ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο, θπθιηθφ, αζθαιείαο, αλακνλήο θαη ζε θίλεζε. Σα δηαθνξεηηθά 

απηά είδε απνζεκάησλ δελ δηαθξίλνληαη ζε θπζηθή κνξθή αιιά κε βάζε ηελ αηηία ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπο. Σν θπθιηθφ απφζεκα (cycle inventory) είλαη ην ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ 

απνζέκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη άκεζα απφ ην κέγεζνο ηεο παξαγγειίαο. Σν χςνο ηνπ 

θπθιηθνχ απνζέκαηνο εμαξηάηαη απφ ηνλ ρξφλν αλάκεζα ζε δπν παξαγγειίεο. Γηα λα 

απνθχγνπλ πξνβιήκαηα εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ θαη κε δηαζεζηκφηεηαο 

εμαξηεκάησλ, νη εηαηξείεο ζπρλά θξαηάλε έλα απφζεκα αζθαιείαο (safety stock 

inventory). Σα απνζέκαηα αζθαιείαο είλαη ρξήζηκα φηαλ νη πξνκεζεπηέο δελ παξαδίδνπλ 

ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα ζηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία ζε απνδεθηή πνηφηεηα ή 

φηαλ ηα παξαζθεπαζκέλα αληηθείκελα έρνπλ ππνζηεί δεκηέο ή απαηηνχλ πεξαηηέξσ 

δηνξζψζεηο. Ζ δηαηήξεζε απνζεκάησλ αζθαιείαο εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ. 

Γηα ηε δηαηήξεζε απνζεκάησλ αζθαιείαο, κία επηρείξεζε θάλεη κία παξαγγειία 

λσξίηεξα απ‟ φηη ηε ρξεηάδεηαη πξαγκαηηθά είηε ζε κεγαιχηεξε πνζφηεηα. Γχν κεγάιεο 

θαηεγνξίεο απνζεκάησλ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε: ηα απνζέκαηα αλακνλήο θαη ηα 
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απνζέκαηα ζε θίλεζε. Χο απόζεκα αλακνλήο (anticipation inventory) κπνξεί λα 

θαζνξηζηεί ην απφζεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνξξνθήζεη αλφκνηα δήηεζε ζε 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Με ηε δηαηήξεζε απνζεκάησλ αλακνλήο, νη 

επηρεηξήζεηο δελ είλαη ππνρξεσκέλεο λα πξνβαίλνπλ ζε ζεκαληηθέο απμνκεηψζεηο ηεο 

παξαγσγήο πνπ ζπλεπάγνληαη θφζηνο. Σα απνζέκαηα ζε θίλεζε (pipeline inventory) 

απνηεινχλ παξαγγειίεο πνπ έρνπλ γίλεη αιιά δελ έρνπλ παξαιεθζεί αθφκα. Οη ηαθηηθέο 

απηέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ ελέξγεηα γηα ηε κείσζε ηνπ απνζέκαηνο αιιά θαη 

ηαθηηθέο γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο εμ‟ αηηίαο ηεο έιιεηςεο απνζεκάησλ. (Παππήο 

2006). 

Σα απνζέκαηα είλαη πξνθαλέο φηη εμππεξεηνχλ πνιιέο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο. Ζ 

χπαξμε απνζεκάησλ κπνξεί λα εμεγεζεί κε ηέζζεξηο παξάγνληεο: ην ρξφλν, ηελ 

αζπλέρεηα, ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηελ νηθνλνκία. Ο παξάγνληαο "ρξφλνο" πεξηιακβάλεη ηε 

δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο πνπ απαηηείηαη πξηλ θζάζνπλ ζηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή. πγθεθξηκέλα, ρξφλνο απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε παξαγσγήο, ηελ 

παξαγγειία ησλ απαηηνχκελσλ πξψησλ πιψλ, ηελ απνζηνιή απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ 

πξψησλ πιψλ (lead time), ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ πξψησλ πιψλ, ηελ παξαγσγή ηνπ 

πξντφληνο θαζψο θαη ηελ απνζηνιή ηνπ πξντφληνο ζην ρνλδξέκπνξν ή ζηνλ θαηαλαισηή. 

O παξάγνληαο "αζπλέρεηα" επηηξέπεη ηνλ ρεηξηζκφ δηαθφξσλ εμαξηεκέλσλ ιεηηνπξγηψλ 

(πσιήζεηο, δηαλνκή, απνζήθεπζε θηι.) κε αλεμάξηεην θαη νηθνλνκηθφ ηξφπν. Σα 

απνζέκαηα πξψησλ πιψλ απνκνλψλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηεί, ηα απνζέκαηα ππνθαηεξγαζία αγαζψλ απνκνλψλνπλ κεηαμχ ηνπο ηα 

ηκήκαηα παξαγσγήο θαη ηα απνζέκαηα εηνίκσλ πξντφλησλ απνκνλψλνπλ ηνλ πειάηε απφ 

ηνλ παξαγσγφ. Ζ "αβεβαηφηεηα" δίλεη ηελ έκθαζε ζηα απξφβιεπηα γεγνλφηα πνπ 

ηξνπνπνηνχλ ηα αξρηθά ζρέδηα ηνπ νξγαληζκνχ. Δδψ πεξηιακβάλνληαη ζθάικαηα ζηελ 

εθηίκεζε ηεο δήηεζεο, κεηαβιεηέο απφδνζεο ηεο παξαγσγήο, θαζψο θαη άιινη 

απξφβιεπηνη παξάγνληεο. Ο παξάγνληαο "νηθνλνκία" επηηξέπεη ζηνλ νξγαληζκφ λα 

επσθειείηαη απφ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ ειαηηψλνπλ ην θφζηνο. Έηζη, ε εμαζθάιηζε 

έλαληη επηθείκελσλ απμήζεσλ ηνπ θφζηνπο ησλ πιηθψλ κπνξεί επίζεο λα επλνεί ηηο 

αγνξέο κεγάισλ πνζνηήησλ.  

Ζ επέλδπζε ζε απνζέκαηα δεζκεχεη έλα αξθεηά κεγάιν ρξεκαηηθφ πνζφ. ε απηφ 

ην ζεκείν ρξήζηκν ζα ήηαλ λα δνζεί έλα παξάδεηγκα. Έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ησλ εηαηξεηψλ ηεο βηνκεραλίαο ησλ ΖΠΑ βξίζθεηαη ζε απνζέκαηα. Ο θαθφο 

έιεγρνο ησλ απνζεκάησλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αξλεηηθή ρξεκαηηθή ξνή, λα δεζκεχζεη 
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κεγάια πνζά θεθαιαίσλ, λα πεξηνξίζεη ηελ επέθηαζε ελφο νξγαληζκνχ ιφγσ έιιεηςεο 

θεθαιαίνπ θαη λα ειαηηψζεη ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί ην 

γεγνλφο φηη ε αμία ησλ δηαηεξνχκελσλ απνζεκάησλ αληηζηνηρεί ζην 15% - 40% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ. Έηζη, ε παξαγγειία ιηγφηεξσλ πξντφλησλ γηα λα γεκίζεη ε 

απνζήθε, κεηψλνπλ κελ ην θφζηνο απνζήθεπζεο, αιιά απμάλνπλ ην θφζηνο κεηαθνξάο 

θαη ράλεη ηα πιενλεθηήκαηα απφ νηθνλνκίεο θιίκαθαο (Φστλφο 1990, Baker 1980) 

Δίλαη γλσζηφ φηη ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ είλαη λα 

ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ, εθνδίσλ θαη εηνίκσλ αγαζψλ ζην 

ζσζηφ ηφπν, ζην ζσζηφ ρξφλν θαη κε ρακειφ θφζηνο. πλαθφινπζα, ην θφζηνο ησλ 

απνζεκάησλ είλαη ζπλέπεηα ησλ ελεξγεηψλ ή ηεο έιιεηςεο ελεξγεηψλ ηεο δηνίθεζεο θαηά 

ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απνζεκάησλ. Οη ζπληειεζηέο θφζηνπο ηνπ ζπζηήκαηνο 

απνζεκάησλ πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο αγνξάο, ην θφζηνο παξαγγειίαο, ην θφζηνο 

εθθίλεζεο παξαγσγήο, ην θφζηνο δηαηήξεζεο θαζψο θαη ην θφζηνο κε ηθαλνπνίεζεο ηεο 

δήηεζεο.  

Σν θόζηνο αγνξάο ελφο είδνπο είλαη ε ηηκή αγνξάο κηαο κνλάδαο, εάλ ην είδνο απηφ 

πξνέξρεηαη απφ εμσηεξηθή πεγή, ή ην θφζηνο παξαγσγήο κηαο κνλάδαο, εάλ παξάγεηαη 

κέζα ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ. Σν θφζηνο παξαγγειίαο / εθθίλεζεο δεκηνπξγείηαη απφ ηε 

δαπάλε έθδνζεο κηαο παξαγγειίαο αγνξάο πνπ απεπζχλεηαη ζε θάπνηνλ εμσηεξηθφ 

πξνκεζεπηή ή απφ ηηο δαπάλε γηα ηελ εζσηεξηθή παξαγσγή ηνπ πξντφληνο. Σν θόζηνο 

εθθίλεζεο πεξηιακβάλεη ηε δαπάλε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο παξαγγειίαο, ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγήο, ηελ επηηάρπλζε ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν. Σν θόζηνο δηαηήξεζεο απνζεκάησλ 

δεκηνπξγείηαη απφ ην θφζηνο θεθαιαίνπ, ηνπο θφξνπο, ηα αζθάιηζηξα, ε δηαθίλεζε, ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα απνζεθψλ θαη ε αιινίσζε ησλ πξντφλησλ.  

ε πνιιά είδε έρεη ζεκαζία ε ειηθία θαη ζα πξέπεη λα πσινχληαη ή λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξηλ απφ θάπνηα εκεξνκελία ιήμεο (ηξφθηκα, θαξκαθεπηηθά είδε). 

ηελ πξάμε ην εηήζην θφζηνο δηαηήξεζεο είλαη αξθεηά πςειφ θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 

15% θαη 40% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ απνζεκάησλ. Σν θόζηνο εμάληιεζεο είλαη 

ζπλέπεηα εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ειιείςεσλ. Δμσηεξηθή έιιεηςε ππάξρεη φηαλ δελ 

εθηειείηαη ε παξαγγειία ελφο πειάηε ηνπ νξγαληζκνχ, ελψ εζσηεξηθή έιιεηςε ππάξρεη 

φηαλ δελ εθηειείηαη ε παξαγγειία κηαο νκάδαο ή ηκήκαηνο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Οη 

ειιείςεηο έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ηελ απψιεηα θεξδψλ θαη ηελ απψιεηα αμηνπηζηίαο ε νπνία 

απνηξέπεη ηνλ πειάηε απφ ηελ αγνξά άιισλ εηδψλ ζην κέιινλ (ηδησηηθφο ηνκέαο). Σα 
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απνζέκαηα είλαη ζεκαληηθά γηα ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 

(θέξδε – δεκηέο). Ζ ρξεκαηηθή αμία ησλ απνζεκάησλ θαίλεηαη ζηελ απνηίκεζή ηνπο ζηνλ 

ηζνινγηζκφ. πρλά φκσο αμηνινγνχληαη κε βάζε ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία 

θπθινθνξνχλ ηα πιηθά κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, δειαδή, κε βάζε ηνλ ξπζκφ κε ηνλ νπνίν 

αλαλεψλεηαη ην ζηνθ. Γεληθά ππάξρεη κηα ζρέζε πνπ δείρλεη πφζεο θνξέο έρνπλ 

θπθινθνξήζεη ηα απνζέκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ρξφλνπ (θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα 

απνζεκάησλ), ηεο νπνίαο επηζπκεηέο ηηκέο είλαη νη κεγάιεο. Δίλαη επηζπκεηή ε κεγάιε 

θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απνζεκάησλ. Γηα ηελ αχμεζε ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο 

είλαη ππάξρνπλ θάπνηεο πξαθηηθέο φπσο η δηάζεζε πιενλάδνληνο πιηθνχ, κείσζε ησλ 

απνζεκάησλ πνπ θηλνχληαη αξγά θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ ειέγρνπ ζηα είδε κε πςειή 

εηήζηα αμία.  

ε γεληθέο γξακκέο ε δηαρείξηζε απνζεκάησλ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ νηθνλνκηθφηεηα, 

ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απνζεκάησλ. Ζ 

νηθνλνκηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο κε ρακειφ θφζηνο, ε 

απνδνηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην πφζν θαιά απνδίδεη ην ζχζηεκα ζε ζρέζε κε θάπνην 

θξηηήξην (φπσο π.ρ. ε θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα), ελψ ε απνηειεζκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη 

ζην πφζν θαιά ππεξεηεί ην ζχζηεκα απνζεκάησλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ 

(Φσιίλαο 2007, θηηηίδεο 2000).  

 

 

2.3 πζηήκαηα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ 

 

Με βάζε ηελ θαηεγφξηα ησλ απνζεκάησλ κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ νη θαηάιιειεο 

ηαθηηθέο γηα ηε κείσζε ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε βαζηθή ηαθηηθή, γηα ηε κείσζε ηνπ 

θπθιηθνχ απνζέκαηνο είλαη ε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηεο παξαγγειίαο. Παξάιιεια, γηα ηελ 

απνθπγή ηεο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο έλαξμεο λέαο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο παξαγγειίαο, ζα πξέπεη λα βειηηζηνπνηεζνχλ νη δηαδηθαζίεο 

παξαγγειίαο θαη πξνεηνηκαζίαο γηα λέεο ιεηηνπξγίεο. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα απμεζεί ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν ε ίδηα εξγαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί ρσξίο λα ρξεηάδνληαη αιιαγέο 

κε εμεηδίθεπζε ή αθηέξσζε πφξσλ γηα ηελ παξαγσγή ελφο κφλν πξντφληνο. Τπάξρνπλ 

βέβαηα θαη άιιεο ηαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κείσζε θαη ησλ άιισλ ηχπσλ 

απνζεκάησλ πνπ μεθεχγνπλ απφ ηα φξηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ο πξνζδηνξηζκφο κηαο 

ηαθηηθήο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ζπλίζηαηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πφηε ζα 
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πξέπεη λα γίλεη κηα λέα παξαγγειία, θαζψο θαη ηεο πνζφηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα 

παξαγγειζεί θάζε θνξά. Ζ απφθαζε πνπ ζα παξζεί γηα κηα παξαγγειία, είλαη ινγηθφ φηη 

ζα έρεη επηπηψζεηο ζε φιεο ηηο επφκελεο παξαγγειίεο θαη ζπλεπψο ζε φιε ηε δηαρείξηζε 

απνζέκαηνο απφ ηε ζηηγκή εθείλε.  

Μία άιιε ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη ν παξάγνληαο 

«δήηεζε». Βάζε ηεο δήηεζεο ηα κνληέια δηαρείξηζεο απνζεκάησλ δηαθξίλνληαη ζε: 

πξνζδηνξηζηηθά (ε δήηεζε είλαη πξνβιέςηκε) θαη ζε ζηνραζηηθά (ππάξρεη αβεβαηόηεηα 

ζηε δήηεζε). ηνλ ηνκέα πνπ εμεηάδεη ε παξνχζα εξγαζία, δειαδή απηφλ ηεο πγείαο, 

ζπλήζσο πξνθχπηνπλ ζηνραζηηθά κνληέια. Δπίζεο, ηα κνληέια πεξηνδηθήο επηζεψξεζεο 

δηαθξίλνληαη βάζε ηεο δήηεζεο ζε κνληέια ακεηάβιεηεο δήηεζεο (ε δήηεζε είλαη ε ίδηα 

γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο φπνπ ρσξίδεηαη ν ρξνληθφο νξίδνληαο ζρεδηαζκνχ) θαη ζε κνληέια 

κεηαβιεηήο δήηεζεο (ε δήηεζε κεηαβάιιεηαη ζηηο δηάθνξεο πεξηφδνπο). Δπηπξφζζεηα, 

ηφζν ε δήηεζε ησλ πξντφλησλ φζν θαη ν ρξφλνο παξάδνζεο θάζε παξαγγειίαο είλαη 

γλσζηά κφλν θαηά πξνζέγγηζε. Χο απνηέιεζκα, ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ 

κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ζηνραζηηθά θαη ληεηεξκηληζηηθά, αλάινγα κε ην εάλ 

ιακβάλεηαη ή φρη ππ‟ φςηλ ε αβεβαηφηεηα ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ (Ησάλλνπ 2005). 

Δλ ζπληνκία, ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: 1) ηα ζπζηήκαηα ζηαζεξήο πεξηφδνπ 

παξαγγειίαο θαη 2) ηα ζπζηήκαηα ζηαζεξήο πνζφηεηαο παξαγγειίαο. Σα πξψηα 

απνθαινχληαη θαη ζπζηήκαηα πεξηνδηθήο παξαθνινχζεζεο απνζέκαηνο, ζε αληίζεζε κε 

ηα δεχηεξα πνπ απνθαινχληαη ζπζηήκαηα ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο απνζέκαηνο. ην 

ζχζηεκα ζηαζεξήο πεξηφδνπ παξαγγειίαο γίλεηαη θαηακέηξεζε ηνπ απνζέκαηνο κφλν ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο π.ρ. θάζε εβδνκάδα ή θάζε κήλα. Παξακέλεη ζηαζεξφ κφλν ην 

δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ δπν δηαδνρηθψλ παξαγγειηψλ θαη φρη ε πνζφηεηα ησλ 

παξαγγειηψλ. Ζ πεξηνδηθή θαηακέηξεζε ησλ απνζεκάησλ θαη ε πεξηνδηθή ηνπνζέηεζε 

παξαγγειηψλ δηεπθνιχλεη ηηο επηρεηξήζεηο φηαλ, γηα παξάδεηγκα, νη πσιεηέο 

επηζθέπηνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνπο πειάηεο ηνπο θαη παίξλνπλ παξαγγειίεο 

γηα κηα ζεηξά πξντφλησλ ή φηαλ νη αγνξαζηέο αγνξάδνπλ καδηθά δηάθνξα πξντφληα κε 

κία παξαγγειία γηα λα κεηψζνπλ ηα έμνδα κεηαθνξάο.  

ε έλα ηέηνην ζχζηεκα αθνχ γίλεη ε θαηακέηξεζε ησλ απνζεκάησλ, παξαγγέιλεηαη 

θάζε θνξά ε πνζφηεηα αλαπιήξσζεο ηνπ απνζέκαηνο κέρξη έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν. 

Έηζη, θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο επηζεψξεζεο παξαγγέιλεηαη ε δηάθνξα κεηαμχ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ θαη ηεο πνζφηεηαο ηνπ απνζέκαηνο θαηά ηελ θαηακέηξεζε. Οη 
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παξάκεηξνη ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ είλαη ε πεξίνδνο επηζεψξεζεο 

θαη ε κέγηζηε πνζφηεηα απνζεκάησλ, έηζη ψζηε ην νιηθφ θφζηνο απνζέκαηνο λα είλαη ην 

ειάρηζην. Σν νιηθφ θφζηνο απνζέκαηνο ζην ζχζηεκα απηφ, ππνινγίδεηαη κε βάζε 

νξηζκέλνπο καζεκαηηθνχο ηχπνπο νη νπνίνη δελ είλαη ζθφπηκν λα παξνπζηαζηνχλ ζηελ 

παξνχζα εξγαζία (Ησάλλνπ 2006). 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε, απηήο ησλ ζπζηεκάησλ ζηαζεξήο πνζφηεηαο παξαγγειίαο,  

θαζνξίδεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν απνζέκαηνο (R), ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη 

παξαγγειία ζπγθεθξηκέλνπ χςνπο (Q). Σν ζεκείν R, είλαη κηα πνζφηεηα πιηθψλ πνπ ζα 

πξέπεη λα επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ πζηέξεζεο 

αλάκεζα ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο παξαγγειίαο θαη ηελ παξαιαβή ηεο. Σν ζχζηεκα απηφ 

απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα, φπνπ φηαλ ην απφζεκα θηάλεη ην ζεκείν R, κηα λέα 

εληνιή παξαγγειίαο ηνπνζεηείηαη. Ζ εληνιή απηή εθηειείηαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ νη 

νπνία παξακέλεη ζηαζεξή ζην κνληέιν απηφ. ην Γηάγξακκα 2.1 θαίλεηαη ην δηαζέζηκν 

απφζεκα ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ ζηα ζπζηήκαηα ζηαζεξήο πνζφηεηαο παξαγγειίαο. 

 

 

Πεγή: Ισάλλνπ 2005, Δηνίθεζε Παξαγσγήο & Υπεξεζηώλ 

Γηάγξακκα 2.1 

ύζηεκα ζηαζεξήο πνζόηεηαο παξαγγειίαο 

 

 

2.4 Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πόξσλ θαη ζεσξίεο δηνίθεζεο 

παξαγσγήο  

 

ηελ ελφηεηα απηή ζα ήηαλ ρξήζηκν λα παξνπζηαζηεί ν πξνγξακκαηηζκφο 

απαηηήζεσλ ζε πιηθά (MRP, Material Requirements Planning), ν νπνίνο απνηειεί κία 
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μερσξηζηή κέζνδνο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ. Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

απαηηήζεσλ ζε πιηθά είλαη λα παξέρεη κηα απνηειεζκαηηθή, επέιηθηε, θαη πεηζαξρεκέλε 

κέζνδν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πιηθψλ απαηηήζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Δάλ ρξεζηκνπνηεζεί 

ζσζηά, ν MRP, ζε κηα επηρείξεζε, κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη ηφζν σο κέζνδνο επηθνηλσλίαο 

φζν θαη σο εξγαιείν ζρεδηαζκνχ, επηηξέπνληαο ζε δηάθνξα δεπηεξεχνληα ηκήκαηα ηεο 

εηαηξείαο λα ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα ελφο θνηλνχ, εληαίνπ ζρεδίνπ. 

O πξνγξακκαηηζκφο απαηηνχκελσλ πιηθψλ ρξεζηκνπνηεί γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 

αξρείν θαηάζηαζεο απνζεκάησλ θαη ην αξρείν θαηάζηαζεο πιηθψλ (BOM). Απφ ην 

αξρείν θαηάζηαζεο απνζεκάησλ γίλεηαη γλσζηή ε πνζφηεηα ζε απνζέκαηα, θαζψο επίζεο 

θαη νη πηζαλέο παξαγγειίεο απηψλ, νη νπνίεο ζα παξαιεθζνχλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ή ζα 

παξαρζνχλ απφ ην ίδην ην ζχζηεκα ζε γλσζηέο ρξνληθέο πεξηφδνπο ζην κέιινλ. Με ηε 

ρξήζε απηνχ ηνπ αξρείνπ, θαη γλσξίδνληαο κέζσ ηνπ αξρείνπ θαηάζηαζεο πιηθψλ ηνλ 

αθξηβή αξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ ηκεκάησλ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί ε πνζφηεηα ηνπ θάζε ππνζπλφινπ ή εμαξηήκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

θάιπςε ηεο δήηεζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη λα δηεπζεηεζεί ε παξαγγειία ηνπ ηελ 

θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή, έηζη ψζηε λα είλαη δηαζέζηκν φηαλ αθξηβψο ρξεηάδεηαη, 

ιακβάλνληαο ππφςε θάπνην αλεθηφ ρξφλν παξαιαβήο. (Παππή 1995)  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κηα ζαθήο ηάζε ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο 

απνζεκάησλ πιηθψλ είλαη ε απνθπγή ησλ ζηαηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ε 

αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ ζπζηήκαηα αθξηβνχο ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ αλαγθψλ 

θαη ησλ παξαγγειηψλ. Οη αξρέο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ ζα κπνξνχζαλ θάπνηα ζηηγκή λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε απφ λνζνθνκεία, είηε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο απηψλ. Τιηθά ησλ 

νπνίσλ ε δήηεζε είλαη εμαξηεκέλε ή πξνγξακκαηηζκέλε είλαη δπλαηφλ λα 

πξνγξακκαηίδνληαη κε ηε κέζνδν MRP. Τιηθά πνιχ αξγήο θίλεζεο είλαη απηά ησλ 

νπνίσλ ε δήηεζε δηακνξθψλεηαη κε ηπραίν ηξφπν, αιιά ζε αξαηά θαη αθαλφληζηα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, ελψ νη δεηνχκελεο πνζφηεηεο είλαη ζπλήζσο κηθξέο. Σα πιηθά απηά 

ζπρλά αληηπξνζσπεχνπλ κεγάιν κέξνο ησλ απνζεκάησλ ηεο επηρείξεζεο αιιά ε δήηεζε 

ηνπο είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζεί κε αμηφπηζην ηξφπν.  

Σα ηδησηηθά λνζνθνµεία, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο, αλαπηχζζνπλ ηα δηθά 

ηνπο δίθηπα εζσηεξηθνχ εθνδηαζµνχ γηα λα εθνδηάδνπλ µε πιηθά ηηο µνλάδεο παξνρήο 

θξνληίδαο πγείαο θαη λνζειείαο (θαη ηειηθά ηνπο αζζελείο), ελψ δελ αζθνχλ ζεµαληηθφ 

έιεγρν ζην δίθηπν ηνπ εμσηεξηθνχ εθνδηαζµνχ. Δηδηθά ζην ζπγθεθξηµέλν θιάδν ζηελ 

Διιάδα, ε δηείζδπζε ησλ logistics εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε 
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εθαξµνγψλ νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ 

πφξσλ (ERP). Απνηεινχλ κηα ζχλζεζε απφ νινθιεξσκέλεο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ πνπ 

δηακέζνπ κηαο βάζεο δεδνκέλσλ, ε νπνία πεξηέρεη ζπγθεληξσκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

νξγαλσηηθή δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ) ζπλδέεη πνηθίιεο 

επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζρεηίδνληαη 

ηφζν κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο ή παξνρήο ππεξεζηψλ θαη 

ησλ ζηαδίσλ πνπ πξνεγνχληαη θαη έπνληαη απηψλ, φζν θαη ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. Χζηφζν ε 

ηερλνινγηθή ππνδνκή ελφο ζπζηήκαηνο ERP είλαη αξθεηά πνιχπινθε θαη πνιπδηάζηαηε. 

πλήζσο έλα ERP απνηειείηαη απφ: 

• Βάζε δεδνκέλσλ 

• χγρξνλεο αξρηηεθηνληθέο Client/Server. 

• Γξαθηθά πεξηβάιινληα επηθνηλσλίαο ρξήζηε-ζπζηήκαηνο (Graphical User 

Interface - 

GUI). 

• Δξγαιεία δηαρείξηζεο, αλάπηπμεο θαη πιεξνθφξεζεο. 

Ζ επηηπρία ηνπ ERP νθείιεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε θάπνηνπο παξάγνληεο πνπ 

πξνεγήζεθαλ ηεο αλάπηπμήο ηνπ. Ο πξψηνο αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Supply Chain Management - SCM). Απφ πνιιέο απφςεηο, ην 

SCM επεθηείλεη ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο ειέγρνπ ησλ απνζεκάησλ θαη 

ζπκπεξηιακβάλεη ηε δηαλνκή (distribution), ηελ απνζεκαηνπνίεζε (inventory) θαη ηηο 

πνιιαπιέο ηνπνζεζίεο παξαγσγήο (location). Οη ιεηηνπξγίεο ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο έρεη νδεγήζεη ζε κηα εθηίκεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ 

δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηα logistics. Γεληθά σο ERP ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί έλα 

ζχλνιν εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ πνπ ππνζηεξίδνπλ έλα κεγάιν θάζκα επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαδηθαζηψλ. Οη δηαδηθαζίεο θαη ηα ηκήκαηα πνπ δηαρεηξίδνληαη 

θαηά βάζε ηα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα, αθνξνχλ θπξίσο ηα νηθνλνκηθά, ηε δηαρείξηζε ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ηελ παξαγσγή, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ηε δηαρείξηζε ησλ 

αλζξσπίλσλ πφξσλ, ηελ δηαρείξηζε ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, θ.α (Παπαζσηεξίνπ 

2007). 

Οη ζηφρνη νη νπνίνη ζεσξεηηθά ζα κπνξνχζαλ λα επηηεπρζνχλ είλαη νη παξαθάησ: 

• Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο κε ηαπηφρξνλε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 
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• Μείσζε θφζηνπο ζηε ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ, κείσζε ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο 

παξαγγειηψλ, δπλαηφηεηα θαιχηεξεο θαη νξζνινγηζηηθφηεξεο δηαρείξηζεο φισλ 

ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη εμαζθάιηζε δηεζλψλ πξνηχπσλ. 

• Δπίζεο, ηε βαζηθή ππνδνκή γηα ηε δεκηνπξγία ηεο Γηεπξπκέλεο Δπηρείξεζεο, θαζψο θαη 

πξσηνβνπιηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

Μία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ζεσξίεο δηνίθεζεο παξαγσγήο πνπ αλαπηχρζεθαλ κεηά 

ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν ζηελ Ηαπσλία είλαη ηα παξαγσγηθά ζπζηήκαηα Just-In-

Time (JIT). Λφγσ ειιείςεσο νηθνλνκηθψλ πφξσλ, νη ηαπσληθέο εηαηξίεο δελ είραλ ηελ 

πνιπηέιεηα λα δηαζέηνπλε θεθάιαηα ζε επηπιένλ απνζέκαηα. πλεπψο, ε κείσζε ησλ 

απνζεκάησλ απνηεινχζε βαζηθφ ζηφρν ζηε δηνίθεζε ησλ εηαηξηψλ απηψλ. Σα ζπζηήκαηα 

JIT επηθεληξψλνληαη ζηελ κείσζε ηνπ κε απνδνηηθνχ θαη κε παξαγσγηθνχ ρξφλνπ ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία έηζη ψζηε λα βειηηψλεηαη ζπλερψο ε πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.  

Έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ JIT ζπζηεκάησλ είλαη ηα ζπζηήκαηα Kanban πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ. Σν ζχζηεκα Kanban είλαη βαζηθά 

ζχζηεκα πξνκήζεηαο κεξψλ θαη πιηθψλ αθξηβψο εθείλε ηε ζηηγκή πνπ ρξεηάδνληαη ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, έηζη ψζηε ηα κέξε θαη ηα πιηθά λα ρξεζηκνπνηνχληαη ακέζσο. Ο 

φξνο Kanban, πνπ ζεκαίλεη „θάξηα‟ ζηα Ηαπσληθά, αλαθέξεηαη ζηηο θάξηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ειέγρνπλ ηε ξνή ηεο παξαγσγήο ζε έλα εξγνζηάζην. Κάζε 

θάξηα αλαγξάθεη έλαλ θσδηθφ αξηζκφ, ηνλ θσδηθφ ηνπ πιηθνχ, πεξηγξαθή ηνπ πιηθνχ, ην 

θέληξν εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε θάξηα θαη ην πιήζνο ησλ πιηθψλ ζην θπηίν 

κεηαθνξάο. 

Σν ζχζηεκα JIT είλαη έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ ζρεδηαζκέλσλ έηζη ψζηε λα 

πεηχρνπλ πςειή πνζφηεηα παξαγσγήο κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα απνζέκαηα πξψησλ 

πιψλ, εμαξηεκάησλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ. Σα εμαξηήκαηα θηάλνπλ ζε κηα κνλάδα 

εξγαζίαο „just-in-time‟ θαη ζπκπιεξψλνληαη θαη κεηαθέξνληαη ζηελ επφκελε κνλάδα 

γξήγνξα. Σα εμαξηήκαηα παξάγνληαη ζην ρξφλν θαη ηελ πνηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα 

παξαρζεί κηα ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ηειηθνχ πξντφληνο. ηφρνο ελφο ζπζηήκαηνο JIT 

είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ non-value-added δξαζηεξηνηήησλ απφ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο 

γηα ηελ επίηεπμε πςειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ κε πςειά επίπεδα παξαγσγηθφηεηαο θαη 

ρακειά απνζέκαηα. Σν ζχζηεκα JIT βαζίδεηαη ζηελ θηινζνθία φηη ηίπνηα δελ παξάγεηαη 

κέρξηο φηνπ ρξεηαζηεί. Ζ αλάγθε δεκηνπξγείηαη φηαλ ππάξρεη πξαγκαηηθή δήηεζε γηα ην 

πξντφλ. ηαλ πνπιεζεί έλα πξντφλ, ε αγνξά, ζεσξεηηθά, απαηηεί αληηθαηάζηαζε ζηελ 
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ηειηθή ζέζε ζηε γξακκή παξαγσγήο. Απηφ πξνθαιεί κηα εληνιή ζηελ παξαγσγηθή 

κνλάδα ηνπ εξγνζηαζίνπ, φηαλ ν εξγαδφκελνο παίξλεη κηα κνλάδα ηνπ πξντφληνο γηα λα 

αληηθαηαζηήζεη απηφ πνπ έθπγε. Απηή ε παξαγσγηθή κνλάδα ζα πάξεη εμαξηήκαηα απφ 

ηελ πξνεγνχκελε θαη ε κεηαθνξά απηή ζα ζπλερηζηεί κέρξη ηηο πξψηεο χιεο. Γηα λα 

δνπιεχεη νκαιά απηή ε δηαδηθαζία πξνψζεζεο ησλ εμαξηεκάησλ, ην ζχζηεκα JIT 

απαηηεί πςειά επίπεδα πνηφηεηαο ζε θάζε επίπεδν παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, δπλαηέο 

ζρέζεηο κε ηνπο πσιεηέο (vendors) θαη κηα ζρεηηθά πξνβιέςηκε δήηεζε γηα ην ηειηθφ 

πξντφλ (Petroff 1993). 

Φπζηθά, ζηνλ ηνµέα ηεο πγείαο δελ µπνξεί λα πηνζεηεζεί ε ινγηθή ηνπ JIT
 
θαζψο 

µε ην ζχζηεµα απηφ ην λνζνθνκείν δε ζα κπνξνχζε λα δηαηεξήζεη απνζέµαηα 

αζθαιείαο. Γεδνκέλνπ φηη νη παξαγφµελεο ππεξεζίεο ζε έλα λνζνθνµείν, έρνπλ λα 

θάλνπλ µε ηελ πγεία ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε (αζζελή), ηα απνζέµαηα αζθαιείαο 

πγεηνλνµηθνχ πιηθνχ δελ είλαη εζηθφ λα µεδεληζηνχλ.  

 

 

2.5 Καηεγνξηνπνίεζε λνζνθνκεηαθώλ απνζεκάησλ θαη πξνθύπηνληεο 

πξνβιεκαηηζκνί 

 

χκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία, νη δηαζέζηκνη πφξνη, θαη επνκέλσο νη πφξνη 

ηνπ ηνκέα πγείαο, είλαη αλεπαξθείο ζπγθξηηηθά κε ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο. Δπηπιένλ, ν 

ηνκέαο ηεο πγείαο είλαη αληαγσληζηηθφο ζε φ,ηη αθνξά ζηε δηάζεζε ησλ πφξσλ κε άιινπο 

ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο (παηδεία, άκπλα, θνηλσληθή αζθάιηζε θ.ά.). 

Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πνηα είλαη ε απνδνηηθφηεξε θαηαλνκή ησλ δεκφζησλ 

πφξσλ, ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε σθέιεηα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, θαζψο έρεη 

επηζεκαλζεί ε χπαξμε κεγάισλ νξγαλσηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ειιείςεσλ ζηα ζπζηήκαηα 

πγείαο, πνπ νδεγνχλ ζε κείσζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, πεξηνξηζκφ ησλ 

αλακελφκελσλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζεκαληηθή 

απψιεηα πφξσλ (Οηθνλφκνπ, 2007). Ζ λνζνθνκεηαθή παξαγσγή δεκηνπξγεί ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θφζηνπο γηα ηνλ ηνκέα ηεο θξνληίδαο πγείαο, θαηαλαιψλνληαο 

ηεξάζηηνπο πιηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο (Aptel, 2001). Ζ απμεκέλε δήηεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο θξνληίδαο πγείαο, ιφγσ ηεο απμαλφκελεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηνπ 

λένπ λνζνινγηθνχ πξνηχπνπ θαη ηεο εηζφδνπ λέαο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, 

πξνθαιεί αχμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ λνζνθνκείσλ. Έλαο απφ ηνπο 
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ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 

ησλ λνζνθνκείσλ είλαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ πιηθψλ (Bowersox, 1996). 

ην ζεµείν απηφ, γηα λα κειεηεζεί ν ηξφπνο δηαρείξηζήο ηνπο, ζθφπηκε είλαη κηα 

ηαμηλφκεζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ πιηθψλ ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείµελν ησλ  

δηαγσληζµψλ θαη λα εζηηάζεη θαλείο ζην πσο απηά θαηεγνξηνπνηνχληαη. Σα πςεινχ 

θφζηνπο θαη πςεινχ ξίζθνπ αγαζά θαη ππεξεζίεο ζεσξνχληαη ζηξαηεγηθήο ζεµαζίαο θαη 

πξέπεη λα ηα δηαρεηξίδνληαη νη νξγαληζµνί αλάινγα. Ο θαηάιιεινο ζρεδηαζµφο θαη ε 

βέιηηζηε θαηαλνµή ησλ δηαζέζηµσλ πφξσλ µπνξεί λα νδεγήζεη ζε µηα επηηπρεµέλε 

αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Αληίζεηα γηα πςεινχ θφζηνπο θαη ραµεινχ θηλδχλνπ 

αγαζά, ν νξγαληζµφο νθείιεη λα πξνζπαζήζεη λα πεξηνξίζεη ην θφζηνο απηφ. ηνλ 

Πίλαθα 2.1 θαίλεηαη ε ηαμηλφκεζε ησλ αγαζψλ αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν θαη ην χςνο ηεο 

δαπάλεο. Δηδηθφηεξα, ηα αγαζά πςεινχ θφζηνπο θαη πςεινχ ξίζθνπ ζεσξνχληαη 

ζηξαηεγηθήο ζεµαζίαο, ελψ ηα αγαζά ή ππεξεζίεο ξνπηίλαο απαηηνχλ ηε κεγαιχηεξε 

δαπάλε.  

Πίλαθαο 2.1 

Σαμηλόκεζε ησλ αγαζώλ αλάινγα µε ηνλ θίλδπλν θαη ηε δαπάλε 

 

Πεγή: National Procurement Strategy for Local Government, 2003 

 

χκθσλα κε ην λφκν ηνπ Pareto ζηε δηαρείξηζε ηεο λνζνθνµεηαθήο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο πεξίπνπ ην 80% ησλ δαπαλψλ πξνέξρεηαη απφ ην 20% ησλ πιηθψλ πνπ 

αγνξάδνληαη γηα ην λνζνθνµείν. Έηζη, ηα ππφ πξνµήζεηα είδε µηαο επηρείξεζεο µπνξνχλ 

λα δηαθξηζνχλ ζε ηξεηο (ή θαη πεξηζζφηεξεο) θαηεγνξίεο: -ζηελ Α θαηεγνξία 

θαηαηάζζνληαη είδε, έσο ην 10% ηνπ ζπλφινπ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 70% πεξίπνπ ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ησλ πξνµεζεπφµελσλ, -ζηελ Β θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη ην 15-20% 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζµνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 20-25% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο θαη -ζηελ C 

θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη ην 70-75% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζµνχ ησλ πξνµεζεπνµέλσλ 

εηδψλ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 5-10% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο. Απηή ε ηαμηλφκεζε απνηειεί ηε 
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βάζε ηεο ιεγφκελεο ABC αλάιπζεο. Έηζη, ηα απνζέκαηα ηεο Α θαηεγνξίαο αζθείηαη 

απζηεξφο πξνγξαµµαηηζµφο θαζψο θαη έιεγρνο ηεο δηεμαγσγήο ησλ αγνξψλ, ζηα 

απνζέµαηα ηεο θαηεγνξίαο Β λα πθίζηαληαη ειαζηηθφηεξνο πξνγξαµµαηηζµφο θαη ηα γηα 

ηα είδε ηεο θαηεγνξίαο C πςειφηεξα απνζέµαηα αζθαιείαο, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη 

ζπρλέο παξαγγειίεο θαη ηα πξνθππηφµελα απ‟ απηέο θφζηε.  

πλεπψο, ην δεηνχµελν είλαη ε επίηεπμε ηνπ «βέιηηζηνπ δπλαηνχ απνζέµαηνο» απφ  

θάζε άπνςε (πνζφηεηα, ηηµή, ρξνληθή πεξίνδν). ∆εδνµέλνπ φηη ν ηνµέαο ησλ Κξαηηθψλ 

Πξνµεζεηψλ Τγείαο έρεη πνιιέο πηπρέο, είλαη απαξαίηεηνο αξρηθά έλαο ζσζηφο 

ζρεδηαζµφο θαη πξνγξαµµαηηζµφο ιαµβάλνληαο ππφςε πάληα ηηο αλάγθεο ησλ δεµφζησλ 

λνζειεπηηθψλ ηδξπµάησλ, ηελ επνρηθφηεηα ησλ αλαγθψλ απηψλ θαζψο θαη ηα απνζέµαηα 

ζηηο απνζήθεο. Δίλαη θαλεξφ φηη ηα µεγάια απνζέµαηα εγείξνπλ θηλδχλνπο απαμίσζεο 

(π.ρ. ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο) ή θαη θαηαζηξνθήο ηνπ πιηθνχ (π.ρ. θάξµαθα). 

Δμάιινπ, ε απνζήθεπζε µεγάισλ απνζεµάησλ απαηηεί θαη χπαξμε αληίζηνηρσλ 

απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ νη νπνίνη δελ είλαη αξθεηνί ζε φιεο ηηο κνλάδεο πγείαο. Απφ ηελ 

άιιε, ηα µηθξά απνζέµαηα ρξεηάδνληαη µηθξνχο ρψξνπο θαη παξνπζηάδνπλ µηθξφηεξνπο 

θηλδχλνπο απαμίσζεο ή θαηαζηξνθήο ηνπ πιηθνχ (Εεθίδνπ, 2009).  

ε απηφ ην ζεκείν, ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ αλάδεημε ηεο 

πνιππινθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ηνκέα ησλ πξνκεζεηψλ ζηελ πγεία. Απηή ίζσο 

είλαη ε πεγή ησλ εγγελψλ πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ. 

πγθεθξηκέλα, κεγάια πνζά δαπαλψληαη ζε εηήζηα βάζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα γηα ηελ θάιπςε παγίσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ 

κέζσ ηεο πξνκήζεηαο πιηθψλ. πσο θάζε αγνξαζηήο, έηζη θαη ην Γεκφζην, πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαιήμεη ζην πξντφλ ηεο επηινγήο ηνπ πξαγκαηνπνηεί έξεπλα πεγψλ πξνκεζείαο. 

Χζηφζν, ζε αληίζεζε κε ηνπο ηδηψηεο, νη δεκφζηνη θνξείο δελ πεγαίλνπλ απφ έκπνξν ζε 

έκπνξν γηα λα εληνπίζνπλ ηε νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά, αιιά αληίζεηα θαινχλ ηνπο 

πξνκεζεπηέο, κε ηε κνξθή δηαγσληζκνχ, λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. Παξάιιεια, 

κε ηε ζεζκνζεηεκέλε αλαδήηεζε πξνκεζεπηψλ, ε αλάγθε γηα δηαθάλεηα, ε έιιεηςε 

κπζηηθφηεηαο, ηα πνιιαπιά ζεκεία ειέγρνπ θαη επνπηείαο, ε δηάρπζε εμνπζίαο θαη ε 

δπζθνιία ζηε ιήςε κέηξσλ έλαληη αλαμηφπηζησλ πξνκεζεπηψλ απμάλνπλ ηελ 

πνιππινθφηεηα θαη επηκεθχλνπλ ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπεξηέρνληαη 

ζηελ αγνξαζηηθή δηαδηθαζία. 

πλεπψο, εχινγα ίζσο αλαθχπηνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, ην ζεκαληηθφηεξν ησλ 

νπνίσλ είλαη νη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο: Ζ δηεθπεξαίσζε κηαο αγνξάο ζην δεκφζην ηνκέα 
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απαηηεί ιεπηνκεξείο δηαδηθαζίεο. Ζ έιιεηςε ελεκεξσκέλσλ θαηαιφγσλ πιηθψλ θαη 

πξνκεζεπηψλ, ε απνπζία ειεθηξνληθνχ ηζηνξηθνχ ζπκβάζεσλ, ε κε χπαξμε 

απηνκαηνπνηεκέλσλ αγνξαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ελ γέλεη ε έιιεηςε κεραλνξγάλσζεο 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ησλ ρξφλσλ αλνρήο (ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο αγνξαζηηθήο αλάγθεο έσο ηελ παξαιαβή). Δπίζεο, δελ ππάξρεη έγθαηξε 

ελεκέξσζε γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο δηαγσληζκνχο (π.ρ. ππνβνιή 

πξνζθνξψλ, ελζηάζεηο θ.α.) θαη απνπζηάδεη πξαθηηθά ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

δηεμαγσγήο δηαγσληζκψλ. Άιια αίηηα θαζπζηεξήζεσλ είλαη ν κεγάινο φγθνο εγγξάθσλ 

θαη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη νη αζαθείο θαη κε ηεθκεξησκέλεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο. Σέινο, απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα απνηειεί ε έιιεηςε δηαθάλεηαο 

ιφγσ ηεο θαθήο ελεκέξσζεο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ηεο έιιεηςεο ησλ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, ησλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη πξνκεζεπηψλ θαη κεραληζκψλ 

θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ (Κνπληδέξεο 2009). 

 

 

2.6 Αλαθεθαιαίσζε 

 

Ζ δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ απνηειεί κηα ζεκαληηθή επζχλε γηα ηε δηνίθεζε ελφο 

παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ δεκηνπξγία απνζεκάησλ κπνξεί είηε λα είλαη ζρεδηαζκέλε 

κε ζθνπφ λα εμνκαιχλεη ηηο παξνπζηαδφκελεο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

δήηεζεο ηνπ αγαζνχ είηε απνηέιεζκα δηαθφξσλ παξαγφλησλ φπσο θαθφο 

πξνγξακκαηηζκφο ή έθηαθηα θαηλφκελα. Ζ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ηνπ απνζέκαηνο 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αβεβαηφηεηα αλαθνξηθά κε ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ηνπ 

αγαζνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ εθάζηνηε αλαγθψλ. Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ 

θαζνξίδεη ην χςνο ησλ απνζεκάησλ, πφηε ζα πξέπεη ηα απνζέκαηα λα αλαλεψλνληαη θαη 

πσο κεγάιεο ζα πξέπεη λα είλαη νη παξαγγειηέο. Οξηζκέλεο επηρεηξήζεηο, φπσο θάπνηα 

ηδησηηθά λνζνθνκεία πξνηηκνχλ λα δηαηεξνχλ καθξνρξφληεο ζρέζεηο κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηνπο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Έηζη, έλα απνηειεζκαηηθφ 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ, εμνηθνλνκεί πφξνπο γηα ηελ επηρείξεζε 

ειαρηζηνπνηψληαο ην θφζηνο. 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάζζεθαλ αλαιπηηθά νη ηχπνη απνζεκάησλ, νη 

ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ ζε κηα επηρείξεζε, θαζψο θαη ηνπο ζπληειεζηέο θφζηνπο ηνπ 

ζπζηήκαηνο απνζεκάησλ Δπίζεο αλαπηχρζεθαλ νη βαζηθέο αξρέο ησλ ζπζηεκάησλ 
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ζηαζεξήο πνζφηεηαο παξαγγειίαο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ζηαζεξήο πεξηφδνπ. 

Παξνπζηάζηεθαλ ν πξνγξακκαηηζκφο απαηηήζεσλ ζε πιηθά MRP, ν νπνίνο απνηειεί κία 

μερσξηζηή κέζνδν δηαρείξηζεο απνζεκάησλ, νη ζηφρνη θαη ξφινο ηνπ θαζψο θαη ηα 

παξαγσγηθά ζπζηήκαηα  Just in Time θαη Kanban, σο θαηλνηνκίεο ζηε δηνίθεζε 

παξαγσγήο. Μειεηήζεθαλ ηέινο κηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ πιηθψλ θαη ν 

ηξφπνο δηαρείξηζήο ηνπο θαη έγηλε κηα αλαζθφπεζε ησλ ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηνλ ηνκέα ησλ πξνκεζεηψλ ζηελ πγεία, ηδηαίηεξα ηνπ δεκνζίνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

TI
 
ΙΥΤΔΙ ΗΜΔΡΑ ΓΙΑ ΣΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗ 

ΤΓΔΙΑ 

 

 

3.1 Δηζαγσγή 

 

Δίλαη γλσζηφ φηη ην ζέκα ησλ πξνκεζεηψλ απνηειεί κείδσλ δήηεκα δηφηη ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηα λνζνθνκεία θαη κε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία φινπ 

ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο. Ζ πνιηηηθή πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηε 

δεκηνπξγία ελφο ηζφηηκνπ, δηαθαλνχο θαη αληαγσληζηηθνχ, ρσξίο δηαθξίζεηο 

πεξηβάιινληνο, πνπ λα επηηξέπεη ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ δηαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πην ζπκθέξνπζα 

αμία ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ έηζη, ψζηε νη δεκφζηνη πφξνη λα αλαιψλνληαη κε ζχλεζε 

θαη κέζα ζηα πιαίζηα πξνζηαζίαο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. ε δηαβνπιεχζεηο πνπ είρε 

ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε ηηο επηρεηξήζεηο, ε δηαθάλεηα εληνπίζηεθε σο κηα θχξηα πηπρή 

ηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φπσο επίζεο θαη ε πίζηε ζην δίθαηε 

δηεμαγσγή ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο. 

Δληνχηνηο, ν ηνκέαο ηεο πγείαο ζηελ Διιάδα θαη εηδηθφηεξα ν δεκφζηνο θηλδπλεχεη 

λα πεξηπέζεη ζηελ απαμίσζε, ελψ ζεκεία αλάθακςεο δχζθνια δηαθαίλνληαη ζην άκεζν 

κέιινλ. Απφ κηα αληηθεηκεληθή ζθνπηά, ν κνλνκεξήο δηαθαλνληζκφο γηα ηα ρξέε, ε 

εζπεπζκέλε κεηαβαηηθή δηάηαμε γηα ην λέν ζχζηεκα πξνκεζεηψλ κε επίθεληξν κία 

θεληξηθή επηηξνπή θαη νη ελ εμειίμεη δηαβνπιεχζεηο γηα ην ππφ θαηάζεζε ζρέδην λφκνπ, 

δε βνεζνχλ ζηελ αλάθακςε ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο νχηε ζηελ παξνρή θαιχηεξσλ 

ππεξεζηψλ. 

Οξγαλσκέλεο γχξσ απφ ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο, ηνλ θαξδηνινγηθφ, ηνλ νξζνπεδηθφ 

θαη ηνλ ηερλεηφ λεθξφ, νη εηαηξείεο πξνκεζεηψλ εχινγα πξνζηαηεχνληαη απφ ην 

χλδεζκν Διιήλσλ Πξνκεζεπηψλ Δπηζηεκψλ Τγείαο (ΔΠ). Μηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο 

αηηίεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε είλαη ε απφθαζε ηνπ ππνπξγείνπ γηα 

ηελ εθαξκνγή «κεηαβαηηθήο» εγθπθιίνπ γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Απηφ 

πνπ νπζηαζηηθά πξνβιέπεη είλαη ε «κεηάβαζε» ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο έγθξηζεο φισλ ησλ 
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πξνκεζεηψλ ζηε 9κειή Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Τγείαο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε νιηγάξηζκν 

πξνζσπηθφ θαη παξάιιεια απαγνξεχεη ηελ εθ ησλ πζηέξσλ έγθξηζε ησλ πξνκεζεηψλ, 

γεγνλφο απφ ην νπνίν ελδερνκέλσο απνξξένπλ νξηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ ζα 

ζπδεηήζνπκε ζηε ζπλέρεηα (Κεθειηάδεο, 2010).  

ην παξφλ θεθάιαην, ππάξρεη κηα εθηελήο αλαθνξά, κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, ησλ 

λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, πνπ 

δηέπνπλ ην ζχζηεκα πξνκεζεηψλ ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (Δ..Τ). Καηαγξάθνληαη 

δηεμνδηθά ν ηξφπνο δηελέξγεηαο ησλ δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

θαη νη δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ επηιέγνληαη νη ζπγθεθξηκέλνη πξνκεζεπηέο, ελψ 

αλαθέξνληαη θαη νη βαζηθφηεξνη εκπιεθφκελνη θνξείο. Δπίζεο, πεξηγξάθεηαη ε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηε δηαρείξηζε πιηθψλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαη 

παξαηίζεηαη κηα αδξή θαηαγξαθή ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία. Σέινο, δίλεηαη έκθαζε ζηελ πεξηγξαθή ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ θαη 

ζηα νθέιε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ζην ηζρχνλ 

ειιεληθφ ζχζηεκα πξνκεζεηψλ. 

 

 

3.2 Ννκνζεηηθό πιαίζην πεξί θξαηηθώλ πξνκεζεηώλ ηνπ Δ..Τ 

 

Αξρηθά, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα παξαηεζεί κηα εθηελήο αλαθνξά ζε λνκνζεηήκαηα θαη 

δηαηάμεηο πνπ ζεζπίζηεθαλ εηδηθφηεξα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη αθνξνχλ ζηηο 

πξνκήζεηεο ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ. ε φηη αθνξά ζηελ εζληθή λνµνζεζία, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί ν λφκνο «Πεξί πξνµεζεηψλ ηνπ δεµφζηνπ ηνµέα θαη ξπζµίζεηο ζπλαθψλ 

ζεµάησλ» (2286/95) πνπ εθαξµφδεηαη γηα πξνµήζεηεο ραµειφηεξεο ησλ 200.000 επξψ 

(πξν θφξσλ), ελψ ην Π.∆.370/95 απνηειεί ηνλ Καλνληζµφ Πξνµεζεηψλ ∆εµνζίνπ θαη 

βξίζθεη εθαξµνγή γηα πξνµήζεηα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνζνχ µεγαιχηεξνπ ή ίζνπ 

ησλ 200.000 επξψ (πξν θφξσλ). 

Δπίζεο, ν Νφµνο (2889/01) θαζηέξσζε ηελ ζπγθέληξσζε ησλ πξνγξαµµάησλ 

πξνµεζεηψλ (θαηάξηηζε εληαίνπ εηήζηνπ πξνγξάµµαηνο πξνµεζεηψλ) φισλ ησλ 

απνθεληξσµέλσλ µνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο πνπ ππάγνληαη ζηα 

λενζπζηαζέληα ΠεΤ, µέζσ ηνπ Σµήµαηνο Πξνµεζεηψλ ηνπ, ην νπνίν παξαθνινπζεί, 

θαηεπζχλεη θαη ειέγρεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πξνµεζεηψλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο θαη 

ησλ απνθεληξσµέλσλ µνλάδσλ. ηε ζπλέρεηα, ην ίδην έηνο (2001) ξπζµίδνληαη 
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λνκνζεηηθά ηα ζέµαηα ησλ πξνµεζεηψλ εηδηθφηεξα, εηζάγνληαο ζπγθεληξσηηθνχο 

δηαγσληζµνχο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο, ελδπλαµψλνληαο ην ξφιν ησλ ΠεΤ αθνχ απηφ 

εγθξίλεη ηε ζθνπηµφηεηα ησλ πξνηάζεσλ ησλ θνξέσλ, δηελεξγεί, βγάδεη ην απνηέιεζµα ή 

µαηαηψλεη δηαγσληζµνχο, ζπλάπηεη ζπµβάζεηο θαη παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε απηψλ.  

Σν 2007 κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα (118/2007) ζεζπίζηεθαλ νη ξπζκίζεηο γηα  

πξνµήζεηεο αγαζψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ην ∆εµφζην θαη ηα Ν.Π.∆.∆. θαη πξνβιέπνληαη 

ξπζµίζεηο νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη εθαξµφδνληαη 

γηα δηαγσληζµνχο αμίαο θάησ απφ 206.000 επξψ. Δπίζεο, νξίδεηαη ν ηξφπνο ζχληαμεο 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ φξσλ ησλ δηαθεξχμεσλ, θαζψο θαη ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ πξνζθνξψλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε πιένλ αληηθεηµεληθή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

θαη θαζηεξψλεηαη δηαθνξεηηθφ ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ. ζνλ αθνξά γηα πξνµήζεηεο 

πνζψλ άλσ ησλ 234.000€ (3527/07)  εηεζίσο ηε δηελέξγεηα θαη εθηέιεζε έξγνπ ηελ 

αλαιαµβάλεη ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ελψ γηα πξνµήζεηεο 

πνζψλ απφ 100.000€ έσο 234.000€ εηεζίσο ζπζηήλεηαη Δπηηξνπή ∆απαλψλ θαη 

Πξνµεζεηψλ εληφο ηεο αξµφδηαο ∆ΤΠΔ ε νπνία θαη είλαη αξµφδηα. Σέινο, γηα 

πξνµήζεηεο πνζνχ έσο 100.000€ εηεζίσο αξµφδηνο είλαη ν ∆ηνηθεηήο ∆ΤΠΔ, ελψ έσο 

45.000€ θαη έσο 15.000€ εηεζίσο ην ∆.. θαη ν ∆ηνηθεηήο ηνπ Φνξέα, αληίζηνηρα.  

Με ην λφµν 3580/07 ζπγθεληξψλνληαη πάιη νη δηαγσληζµνί, εηήζηνη ή µε ζε έλα 

θνξέα, ηε λενζπζηαζείζα δεµφζηα ππεξεζία µε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνµηθή απηνηέιεηα 

πνπ νλνµάδεηαη «Κεληξηθή Δπηηξνπή Πξνµεζεηψλ Τγείαο» (ΔΠΤ). Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο 

Δ.Π.Τ. ζπληζηψληαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 24 ζέζεηο 

κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη 16 ζέζεηο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, κε ζχκβαζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ, ζηηο θαηεγνξίεο θαη 

εηδηθφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο. Με βάζε ην 

άξζξν 3 ηνπ Νφκνπ 3580/2007, πνπ θαζνξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΠΤ, βαζηθή 

απνζηνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηηξνπήο απνηειεί: 1) ε θαηάξηηζε ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ησλ νπνίσλ εγθξίλεηαη ε πξνκήζεηα ή ε παξνρή γηα ην επφκελν έηνο, 2) ν 

θαζνξηζκφο ηεο πξνζήθνπζαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο 

εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ, 3) ε ζχληαμε εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ πξνκεζεηψλ, 4) ε έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ, 5) ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ελνπνηεκέλε 

θαηαγξαθή ησλ βεβαησκέλσλ απαηηήζεσλ θαη ηελ είζπξαμε ησλ νθεηινκέλσλ πνζψλ, ηε 

ζχλαςε ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηελ 
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εθηέιεζε ησλ πιεξσκψλ, ηελ θαη‟ έηνο εθθαζάξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ είζπξαμεο ησλ 

απαηηήζεσλ θαη εθηέιεζεο ησλ πιεξσκψλ θαη ηελ εμεχξεζε πφξσλ γηα ηελ έγθαηξε 

εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ. 

Δπίζεο, αλάκεζα ζηηο ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΠΤ είλαη επνπηεία ησλ 

Η.Φ.Δ.Σ. (Ηλζηηηνχην Φαξµαθεπηηθήο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο), Γ.ΔΠ.Α.ΝΟ.Μ. 

(∆εµφζηα Δπηρείξεζε Αλέγεξζεο Ννζειεπηηθψλ Μνλάδσλ) θαη Δ.ΚΔ.Β.ΤΛ. 

(Δξεπλεηηθφ Κέληξν Βηνινγηθψλ Τιηθψλ) θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη 

ε ηήξεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ. Αμηνζεκείσηνο είλαη 

(ζεσξεηηθά) θαη ν ειεγθηηθφο ηεο ξφινο εθφζνλ ζηηο αξκνδηφηεηέο ηεο είλαη ε ππνβνιή 

πξφηαζεο πξνο ηα φξγαλα πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ε ππνβνιή 

θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξαβάζεσλ
6
. 

ε θάζε λνζνθνκείν ηνπ Δ..Τ., ηέινο, δπλακηθφηεηαο 500 θαη άλσ θιηλψλ, 

ζπληζηάηαη κία ζέζε Τπνδηνηθεηή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 2683/1999, φπσο απηφο ηζρχεη, 

κε βαζκφ 2ν. Ο Τπνδηνηθεηήο δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο, κε 

δηεηή ζεηεία πνπ κπνξεί λα αλαλεσζεί. Ο Τπνδηνηθεηήο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ, ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο 

Δ.Π.Τ. θαη ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ζηελ Δπηηξνπή εηήζηαο έθζεζεο ησλ πεπξαγκέλσλ, 

ζπλεξγάδεηαη δε κε ηελ Δπηηξνπή θαη ηνπο θνξείο ηνπ άξζξνπ 6 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
7
.
 
 

 

 

3.3 Πεξηερόκελν, δηαδηθαζία θαη νξγάλσζε πξνκεζεηώλ δεκνζίνπ 

 

«Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα» ή «θξαηηθέο πξνκήζεηεο» είλαη φξνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη εγγξάθσο κεηαμχ ελφο πξνκεζεπηή 

θαη ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ αγνξά, ηε 

κίζζσζε θαη ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αγαζψλ. Δπίζεο, πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ 

                                                           
6 http://www.katrinis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=192:2010-02-26-19-

08-41&catid=38:2010-01-22-20-38-34&Itemid=64 

7 http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3580_07.htm 

http://www.katrinis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=192:2010-02-26-19-08-41&catid=38:2010-01-22-20-38-34&Itemid=64
http://www.katrinis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=192:2010-02-26-19-08-41&catid=38:2010-01-22-20-38-34&Itemid=64
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3580_07.htm
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ηνκέα ζεσξνχληαη θαη νη ζπκβάζεηο αλάζεζεο εθηειέζεσο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο, 

ζπληήξεζεο, κεηαθνξάο ή θαη άιισλ εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνκήζεηα ησλ 

αλσηέξσ αγαζψλ, εθφζνλ φκσο ε αμία απηψλ ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε ησλ εξγαζηψλ. 

ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ ησλ αλσηέξσ λφκσλ ππάγνληαη ηα πάζεο θχζεσο 

πξντφληα, πνπ αλήθνπλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο ησλ αλαισζίκσλ θαη κε πιηθψλ. 

πγθεθξηκέλα, ρξήζηκν ζα ήηαλ λα αλαθεξζνχλ νη βαζηθφηεξεο νκάδεο πξντφλησλ εμ‟ 

απηψλ: ηα αλαιώζηκα πεξηιακβάλνληαη πιηθά φπσο θαξκαθεπηηθά πξντφληα, ελεξγά θαη 

κε εκθπηεχζηκα πξντφληα, νδνληηαηξηθά, «in vitro» δηαγλσζηηθά πξντφληα, 

αλαηζζεζηνινγηθά θαη αλαπλεπζηηθά πξντφληα, νθζαικνινγηθά θαη πξντφληα νπηηθήο, 

πξντφληα κίαο ρξήζεσο (ζχξηγγεο, θαζεηήξεο θνθ.), πιηθά θαζαξηφηεηαο, ηαηξηθά αέξηα, 

θαχζηκα, ηξφθηκα – πνηά, έληππα - γξαθηθή χιε, λαξθσηηθά, εκβφιηα θαη ζπλαθή 

θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα θαη ηέινο αληηδξαζηήξηα αηκνδνζίαο θάζε κνξθήο θαη 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ηνπ αίκαηνο. Αληίζεηα, ζηα κε αλαιώζηκα αλήθνπλ 

ειεθηξνκεραληθά θαη ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, ν εμνπιηζκφο εγθαηαζηάζεσλ, ηα 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκα εξγαιεία, ηερληθά βνεζήκαηα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, 

πξντφληα δηαγλσζηηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο αθηηλνβνιίαο, κεηαθνξηθά κέζα, πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, ν ειεθηξνινγηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο θαη ηέινο ν κεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο.  

ια ηα πξνκεζεπφκελα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε 

CE, δηαθξηηή ζπζθεπαζία θαη γξακκσηφ θψδηθα (Bar Code). Με απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ηνπ ΤΤΚΑ νξίδνληαη πξφζζεηνη θαλφλεο ζπζθεπαζίαο θαη ηξφπνπ ρνξήγεζεο 

θαη ρξέσζεο αλά ηεκάρην ησλ πξντφλησλ ζηνπο ελδνλνζνθνκεηαθνχο αζζελείο. Δπίζεο, 

ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν φιεο νη εηαηξίεο εκπνξίαο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ πνπ 

επηζπκνχλ λα είλαη πξνκεζεπηέο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ ελ γέλεη επνπηεπφκελσλ 

θνξέσλ ηνπ ΤΤΚΑ, ππνρξενχληαη λα θαηαρσξίζνπλ ηα πξντφληα πνπ δηαθηλνχλ ζην 

Κσδηθνιφγην Γηαθηλνχκελσλ Ηαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ πνπ δηαηεξεί ην Δξεπλεηηθφ 

Κέληξν Βηνινγηθψλ Τιηθψλ (ΔΚΔΒΤΛ). Σν Κσδηθνιφγην απηφ ρξεζηκνπνηεί ζχζηεκα 

νλνκαηνινγίαο ζπκβαηφ κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν EN ISO 15225
8
. 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζε έλα ηππηθφ δεκφζην 

λνζνθνκείν πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ νη αλάγθεο θαη λα θηάζνπλ νη παξαγγειίεο 

ζηνπο πξνκεζεπηέο, αξρηθά θάζε ηκήκα ζπληάζζεη κηα έθζεζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη 

                                                           
8 http://www.technoriversoft.com/HIBCBarcode.html  

http://www.technoriversoft.com/HIBCBarcode.html
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ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. ε απηήλ αλαθέξνληαη επίζεο ν ζθνπφο ηνλ 

νπνίν ππεξεηνχλ, νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηιέγνληαη απφ άιια νκνεηδή ηνπο θαη ηα 

νθέιε πνπ αλακέλνληαη απφ ηε ρξήζε ηνπο. Ζ αίηεζε ρνξήγεζεο πιηθνχ πξέπεη λα είλαη 

ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο πνπ αηηείηαη ηε ρνξήγεζε ηνπ πιηθνχ 

θαη λα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν θσδηθφο ηνπ θάζε είδνπο πνπ δεηείηαη. Αθνινπζεί ν 

έιεγρνο απφ ην γξαθείν δηαρείξηζεο πιηθνχ ζηελ πνζφηεηα πνπ αλαγξάθεηαη ζηα 

αηηήκαηα ρνξήγεζεο πιηθψλ. Ο έιεγρνο γίλεηαη ζρεηηθά κε ην αλ ηα δεηνχκελα είδε είλαη 

ζπκβαηηθά ή φρη, ην ρξφλν πνπ έγηλε ε πξνεγνχκελε παξαγγειία ηνπ είδνπο, ηνπ ρξφλνπ 

πνπ κεζνιάβεζε, ηεο ζπλνιηθήο αλαισζείζαο πνζφηεηαο απφ ην ηκήκα, ηεο πνζφηεηα 

πνπ ππάξρεη πξνο δηάζεζε ζηελ απνζήθε. 

Δίηε κέζσ ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο είηε κε εθηππσκέλεο θαηαζηάζεηο αλά 

είδνο, εξεπλψληαη ηα είδε απηά πνπ πιεζηάδνπλ ην ειάρηζην απφζεκα θαη αλήθνπλ ζην 

ηξέρνλ θαη απαξαίηεην αλαιψζηκν πιηθφ. Γίλεηαη έιεγρνο ησλ αλαιψζεσλ πνπ θάλνπλ ηα 

ηκήκαηα ζηα παξαπάλσ είδε ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηαλ δηαπηζηψλεηαη 

απφ ηελ δηαρείξηζε πιηθνχ φηη θάπνην ζπκβαηηθφ είδνο πιεζηάδεη ζην ειάρηζην απφζεκα 

ηνπ, ηφηε πξνβαίλεη ζηελ παξαγγειία. ηε ζπλέρεηα, εθδίδεηαη δειηίν παξαγγειίαο απφ ην 

Σκήκα Πξνκεζεηψλ ή ην Γξαθείν Γηαρείξηζεο Τιηθνχ θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππφινγν 

δηαρεηξηζηή. Αθνινπζεί ε ζπιινγή ππνγξαθψλ ζην Γειηίν Παξαγγειίαο απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνλ Γηνηθεηηθφ Γηεπζπληή θαη 

απνζηέιιεηαη πξνο ηνλ πξνκεζεπηή.  

ε πεξίπησζε πνπ ηα δεηνχκελα είδε δελ είλαη δηαζέζηκα ζηελ απνζήθε θαη γηα ηα 

νπνία δελ ππάξρεη ζχκβαζε, ην γξαθείν δηαρείξηζεο πιηθνχ ζπκπιεξψλεη ηελ αληίζηνηρε 

αίηεζε πξνκήζεηαο εμσζπκβαηηθψλ εηδψλ κε ηειηθφ απνδέθηε ην ηκήκα πξνκεζεηψλ ην 

νπνίν μεθηλά ηελ δηαδηθαζία παξαγγειίαο κε ηελ κνξθή κηθξνδαπάλεο. Ζ αίηεζε 

πξνκήζεηαο εμσζπκβαηηθψλ εηδψλ ππνγξάθεηαη απφ ην γξαθείν δηαρείξηζεο πιηθνχ 

βεβαηψλνληαο φηη ην είδνο δελ ππάξρεη ζηελ απνζήθε, απφ ην ηκήκα πξνκεζεηψλ ην 

νπνίν βεβαηψλεη φηη δελ ππάξρεη ζχκβαζε γηα ην είδνο, ηνλ ππεχζπλν ινγηζηεξίνπ, ηνλ 

Πξντζηάκελν Οηθνλνκηθνχ, ηνλ Γηνηθεηηθφ Γηεπζπληή θαη ηνλ Γηνηθεηή. Σν Σκήκα 

Πξνκεζεηψλ εηζεγείηαη γηα ηε έγθξηζε ηεο πξνηεηλφκελεο παξαγγειίαο αλαθέξνληαο ηηο 

πξνηεηλφκελεο πξνκήζεηεο (είδνο θαη πνζφηεηα, εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο παξαγγειίαο, 

ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε). Ζ εηζήγεζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Γξαθείνπ 

Γηαρείξηζεο, ηνλ Πξντζηάκελν Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνλ Γηνηθεηηθφ Γηεπζπληή θαη 

έπεηηα πξνσζείηαη ε δηαδηθαζία ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ, ε νπνία ζα πεξηγξαθεί 
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αλαιπηηθά ζε επφκελε ελφηεηα. 

Γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ πσο αλαγθαία πξνυπφζεζε είλαη ν έιεγρνο ησλ 

απνζεµάησλ. Έλαο ηξφπνο πνζνηηθήο θαηαγξαθήο θαη ζπλεπψο ειέγρνπ ησλ απνζεµάησλ 

ηνπ λνζνθνµείνπ είλαη ε απνγξαθή θαηά απνζεθεπηηθφ ρψξν θαη είδνο απνζέµαηνο. 

ηνρεχεη ζηελ θαηαγξαθή ησλ πιηθψλ πνπ απνζεθεχνληαη, ψζηε λα ρξεζηµνπνηεζνχλ 

άµεζα ή έµµεζα αλάινγα µε ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ (Sanderson, 1982). χκθσλα κε 

ηελ ειιεληθή λνκνζεζία νθείιεη ε δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ λα ζπληάζζεη ηζνινγηζκνχο 

ηέινπο ρξήζεσο, θαηαγξάθνληαο θαη θαηαηάζζνληαο φια ηα απνζέκαηα ζε ινγαξηαζκνχο 

ζχκθσλα κε ην δηπινγξαθηθό ζύζηεκα. Γπζηπρψο, φκσο ιίγα κφλν ειιεληθά λνζνθνκεία 

ην ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ πξάμε, ελψ ζηα πεξηζζφηεξα λνζνθνµεία ην Γξαθείν ∆ηαρείξηζεο 

Τιηθψλ ππνιεηηνπξγεί, µε απνηέιεζµα λα κελ είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο ησλ πιηθψλ πνπ, 

έρνπλ πξάγµαηη αλαισζεί, επηηείλνληαο ηελ ήδε πξνβιεκαηηθή εηθφλα ησλ λνζνθνκείσλ.    

 

 

3.3.1 Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο δεκόζηεο πξνκήζεηεο 

 

Χο ιεηηνπξγία ησλ “πξνκεζεηψλ” νξίδεηαη ε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία απφθαζεο γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη επηινγή ηεο πνηφηεηαο, ηεο πνζφηεηαο, ηεο ηηκήο, ηνπ ρξφλνπ θαη 

ηεο πεγήο αγνξάο γηα έλα αληηθείκελν-πιηθφ-πξντφλ- εκπφξεπκα ή ππεξεζία πνπ έρεη 

απνθαζηζηεί ε απφθηεζή ηνπ θαη ε εθαξκνγή θαλφλσλ δηαζθάιηζεο φηη ην 

παξαιακβαλφκελν είδνο αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο.  

Γηα λα δηαζθαιηζηνχλ νη παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο, είλαη θαλεξφ φηη νη δεκφζηεο 

πξνκήζεηεο  ζα πξέπεη λα δηέπνληαη απφ ηξεηο βαζηθέο αξρέο: 

1. Αξρή ηεο δεκνζηόηεηαο: Κάζε πξνκήζεηα ηνπ Γεκνζίνπ νθείιεη λα γλσζηνπνηείηαη 

ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε κέζσ ηνπ εζληθνχ ηχπνπ θαη ηεο Δθεκεξίδαο ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  

2. Αξρή ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ: Ζ δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ δεκνζίσλ 

πξνκεζεηψλ, ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ (δηαθήξπμε - επηινγή 

πξνκεζεπηή - αλάζεζε ζχκβαζεο) ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαη γλσζηνχο εθ 

ησλ πξνηέξσλ θαλφλεο, νη νπνίνη ηζρχνπλ ζε φιε ηε δηάξθεηά ηνπ θαη νθείινπλ λα 

είλαη πιήξεηο, απφιπηα θαηαλνεηνί θαη ζαθείο.  

3. Αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο: Οη φξνη ησλ δηαγσληζκψλ γηα ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο 

δελ επηηξέπεηαη λα εηζάγνπλ πνιηηηθή δηαθξίζεσλ έλαληη ζπγθεθξηκέλσλ 
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επηρεηξήζεσλ ή θαηεγνξηψλ επηρεηξήζεσλ.  

Ηδαληθά, ε πνιηηηθή πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηε 

δεκηνπξγία ελφο ηζφηηκνπ, δηαθαλνχο θαη αληαγσληζηηθνχ, ρσξίο δηαθξίζεηο 

πεξηβάιινληνο, πνπ λα επηηξέπεη ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ δηαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πην ζπκθέξνπζα 

αμία ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ έηζη, ψζηε νη δεκφζηνη πφξνη λα αλαιψλνληαη κε ζχλεζε 

θαη κέζα ζηα πιαίζηα πξνζηαζίαο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο (Κνπληδέξεο, 2007). 

 

 

3.3.2 Φάζεηο πξνκεζεπηηθνύ θύθινπ θαη δηαδηθαζίεο δεκόζησλ πξνκεζεηώλ 

 

Βαζηθνί ζηφρνη ησλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ απνηεινχλ ε ζσζηή πνηφηεηα θαη 

πνζφηεηα, ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ηηκή, απφ ηε ζσζηή πεγή, ζην ζσζηφ ρξφλν. Ζ 

επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ πξνζδηνξίδεη θαη πξνυπνζέηεη ηηο εμήο θάζεηο ηνπ 

πξνκεζεπηηθνχ θχθινπ:  

 Πξνζδηνξηζκφο θαη πεξηγξαθή απαηηήζεσλ: Πεξηιακβάλεη ηε ζπκπιήξσζε 

πξσηνγελνχο αίηεζεο αγνξάο, ηελ εθπφλεζε πξνδηαγξαθψλ, ηελ πξν-εθηίκεζε 

ηηκψλ θαη ρξφλνπ αγνξάο, ηελ θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ θαη πξνγξάκκαηνο 

πξνκεζεηψλ θαη ηελ έθδνζε ηειηθήο αίηεζεο αγνξάο (Γηαθήξπμε).  

 Έξεπλα πξνκεζεπηηθψλ αγνξψλ: ηα πιαίζηα απηήο, θαζνξίδνληαη νη 

πξνυπνζέζεηο επηινγήο ησλ δπλεηηθψλ πξνκεζεπηψλ,  πξαγκαηνπνηείηαη ν 

εληνπηζκφο ηνπο, θαη γίλεηαη ε αλάιπζε αγνξάο.  

 Δπηινγή θαη αλάζεζε: ε απηήλ ηε θάζε πξαγκαηνπνηείηαη ε  επηινγή ηνπ ηξφπνπ 

δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο, θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, δηελεξγνχληαη νη δηαγσληζκνί θαη ηέινο επηιέγνληαη νη πξνκεζεπηέο 

θαη ππνγξάθεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε.  

 Γηεθπεξαίσζε πξνκήζεηαο: ην ηειηθφ απηφ ζηάδην, γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ 

πξνκεζεηψλ (κεηαθνξά, παξαιαβή) θαη ησλ απνζεκάησλ, ελψ θαζνξίδεηαη θαη ν 

νηθνλνκηθφο δηαθαλνληζκφο κε ηνλ πξνκεζεπηή. 

Τπεχζπλνο θνξέαο γηα ηηο θξαηηθέο πξνκήζεηεο ησλ πιηθψλ γηα ηελ Κεληξηθή 

Γηνίθεζε ηεο ρψξαο (Γεληθή Γηεχζπλζε Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ) είλαη ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Δκπνξίνπ (ΓΓΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Ζ ΓΓΔ είλαη θπξίσο ππεχζπλε 

γηα ηε 2
ε
 θάζε, αιιά εμίζνπ θαζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ηεο θαη ζηελ 1

ε
 θάζε θαζψο, κε 
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βάζε ηηο αηηήζεηο ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ, θαηαξηίδεη ην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ 

(ΔΠΠ). Ζ 3
ε
 θάζε ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο βεβαηψλεηαη απφ ηηο "Δπηηξνπέο 

παξαιαβήο". Οη Δπηηξνπέο απηέο, θαηά πεξίπησζε, είηε νξίδνληαη θαη επνπηεχνληαη απφ 

ηε ΓΓΔ κέζα απφ θαηάινγν πνπ ηεο ππνβάιιεη ν εθάζηνηε θνξέαο, είηε ηεινχλ ππφ ηνλ 

πιήξε έιεγρν ηνπ θνξέα (Κνπληδέξεο, 2007).  

 

 

3.3.3 Δηαδηθαζίεο δεκόζησλ πξνκεζεηώλ 

 

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, ε πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ εηζάγεη έλα 

γεληθφ θαλφλα ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ πξέπεη λα 

είλαη ζαθείο θαη πιήξεηο θαη θαζνξίδεη κε ιεπηνκέξεηα ην πεξηερφκελν ηεο δηαθήξπμεο 

αλά είδνο δηαγσληζκνχ. Οη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ 

δηαθξίλνληαη ζε πξφρεηξεο, αλνηθηέο, θιεηζηέο θαη κε δηαπξαγκάηεπζε. εκεησηένλ, φινη 

πιελ ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ αθνξνχλ δαπάλεο άλσ ησλ 45.000 επξψ.  

Α) Αλνηρηφο δηαγσληζκφο. Ζ δηαδηθαζία απηή εμαζθαιίδεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

ζπκκεηνρή ππνςήθησλ πξνκεζεπηψλ, αθνχ πξνυπνζέηεη ηε δεκνζίεπζε ηεο πιήξνπο 

δηαθήξπμεο θαη επηηξέπεη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν λα ππνβάιεη πξνζθνξά, ρσξίο ηελ 

ππνρξέσζε απφ ηελ πιεπξά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα πξνο 

ηνλ θάζε ελδηαθεξφκελν πξνκεζεπηή. Με απηήλ ηε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηνχληαη 

πεξίπνπ ην 75% ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ.  

Β) Κιεηζηφο δηαγσληζκφο. ην πιαίζην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ν αλαζέησλ θνξέαο 

δεκνζηεχεη πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ε νπνία πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ γεληθή 

πξνθήξπμε. Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ αηηήζεηο ζπκκεηνρήο καδί κε έλα θάθειν 

«ηθαλφηεηαο», πνπ πεξηγξάθεη ην πξνθίι ηεο εηαηξίαο. Γλψζε ηεο πιήξνπο δηαθήξπμεο 

ιακβάλνπλ κφλν φζνη επηιερζνχλ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηθαλφηεηαο, νπφηε θαη θαινχληαη 

λα ππνβάινπλ πιήξε πξνζθνξά, δει. θαηάζεζε ηηκψλ, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θηι. ην 

πιαίζην ηνπ θιεηζηνχ δηαγσληζκνχ νη αλαζέηνληεο θνξείο κπνξνχλ, κέζα ζηελ 

πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο, λα νξίζνπλ ηνλ θαηψηαην θαη ηνλ αλψηαην αξηζκφ 

πξνκεζεπηψλ πνπ ζθνπεχνπλ λα πξνζθαιέζνπλ.  

Γ) Γηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε. Πξφθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη επί 

κέξνπο θνξείο πξνζθεχγνπλ ζηνπο πξνκεζεπηέο ηεο επηινγήο ηνπο θαη 

δηαπξαγκαηεχνληαη ηνπο φξνπο ησλ ππφ ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 
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απφ απηνχο, κε ή ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ. ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 

ρσξίο δεκνζίεπζε νθείινπλ θαηά θαλφλα λα πξνζθιεζνχλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 

πξνκεζεπηέο. Ζ δηαδηθαζία απηή αθνινπζείηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

θαη εξκελεχνληαη απφ ην λφκν (λ. 2286/95, άξζξν 2, παξ. 13 θαη Π.Γ. 370/95, άξζξν 10), 

φπσο ι.ρ. γηα επείγνπζεο αλάγθεο, γηα εμνπιηζκφ έξεπλαο, γηα πεηξακαηηθνχο ή 

θαιιηηερληθνχο ιφγνπο, γηα ζπκπιεξσκαηηθέο πξνκήζεηεο απφ ήδε επηιεγκέλν 

πξνκεζεπηή, θηι. Δπίζεο, νξηζκέλεο θνξέο ε δηαδηθαζία απηή αθνινπζείηαη ζε 

πεξηπηψζεηο απνηπρίαο ελφο δηαγσληζκνχ ή φηαλ νη επηηεπρζείζεο ηηκέο θξηζνχλ 

αζχκθνξεο θαη ππάξρεη επείγνπζα αλάγθε, νπφηε ζπλερίδεηαη ν δηαγσληζκφο κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηελ θαηάζεζε λέσλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ή θαη 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ, φπνπ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ε 

θαηάζεζε λέσλ νηθνλνκηθνηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεηαη απφ ηνπο αξρηθά 

ππνβάιινληεο πξνζθνξά ζην δηαγσληζκφ πξνκεζεπηέο.  

Γ) Πξφρεηξνο (ή ζπλνπηηθφο) δηαγσληζκφο: Ο δηαγσληζκφο απηφο πξνβιέπεηαη γηα 

πξνκήζεηεο ρακεινχ χςνπο, κέρξη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ νξίνπ πνπ θαζνξίδεηαη απφ 

Τπνπξγηθή Απφθαζε. Ο δηαγσληζκφο απηνχ ηνπ είδνπο δελ πξνυπνζέηεη δεκνζίεπζε θαη 

δηελεξγείηαη απφ Σξηκειή Δπηηξνπή κε ππνβνιή έγγξαθσλ πξνζθνξψλ. Καηά ηνλ 

πξφρεηξν δηαγσληζκφ θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξέο ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 

πξνκεζεπηέο (Κνπληδέξεο, 2007). 

 

 

3.4 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα αλάζεζεο 

 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο είλαη νη ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηα ειάρηζηα 

αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ, πξνθεηκέλνπ απηφ λα πξνζδηνξηζζεί αληηθεηκεληθά 

κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηε ρξήζε, γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη απφ ηνλ θνξέα 

(π.ρ. επίπεδα πνηφηεηαο ή απφδνζεο, επίπεδα αζθάιεηαο, δηαζηάζεηο θαζψο θαη ηηο ινηπέο 

απαηηήζεηο πνηφηεηαο, φπσο δνθηκέο, ζπζθεπαζία, ζήκαλζε θ.α.). Δπηζπλάπηνληαη ζηε 

δηαθήξπμε θαη ζχκβαζε θαη πξέπεη λα είλαη ζαθψο δηαηππσκέλεο θαη πιήξσο θαηαλνεηέο 

απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Ζ δηαηχπσζε, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ε κεγαιχηεξε 

δπλαηή επξχηεηα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη λα κε δεκηνπξγνχληαη αδηθαηνιφγεηα 

εκπφδηα ζηνλ αληαγσληζκφ. 

Απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή φξσλ (γεγνλφο πνπ δε ζπκβαίλεη πάληα ζηελ ειιεληθή 
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πξαγκαηηθφηεηα) πνπ λα πξνζδηνξίδνπλ πξντφληα νξηζκέλεο θαηαζθεπήο ή πξνέιεπζεο 

νη νπνίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα λα επλννχληαη νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ή πξντφληα, φπσο 

επίζεο θαη ε αλαθνξά ζε εκπνξηθά ζήκαηα, δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ηχπνπο νξηζκέλεο 

πξνέιεπζεο ή παξαγσγήο. ε εμαηξεηηθέο κφλν πεξηπηψζεηο, εθφζνλ δελ είλαη δπλαηφ λα 

πεξηγξαθεί έλα είδνο κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζαθείο θαη πιήξσο θαηαλνεηέο, ε κλεία 

ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ είλαη επηηξεπηή, αιιά ππνρξεσηηθά ζπλνδεχεηαη απφ ηηο ιέμεηο 

"ή ηζνδχλακν". Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απαηηείηαη λα έρνπλ εγθξηζεί πξηλ απφ ηελ 

πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

πρλά απαηηείηαη ν Πξνκεζεπηήο λα θάλεη ρξήζε νξηζκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ή 

ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (ISO, CE θ.α.), ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ηα 

πξντφληα ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ βαζκφ πνηφηεηαο. ζνλ αθνξά ην ζχζηεκα 

πνηφηεηαο ISO, εθδίδεηαη απφ πηζηνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο κε δηάξθεηα 3 

έσο 5 έηε, ελψ ε ζήκαλζε CE είλαη απαξαίηεηε γηα λα θπθινθνξήζεη έλα πξντφλ ζηελ 

ΔΔ θαη έρεη δηάξθεηα ηζρχνο 4 έσο 5 έηε. Παξά ηαχηα, ππάξρνπλ θαη άιια δηαζέζηκα 

κέζα πηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ απνζεκάησλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ηα prospectus θαη νη βεβαηψζεηο πνπ επαιεζεχνπλ ηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνξέο. ε πεξίπησζε πνπ απηά είλαη 

δηάθνξα απφ ηα αλαγξαθφκελα, πξέπεη λα θαηαηίζεηαη βεβαησηηθή επηζηνιή απφ ηνλ νίθν 

θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο θαη φρη απφ ηνπηθνχο αληηπξνζψπνπο. Σέινο, ζπρλά 

δεηείηαη ζπρλά (κε πνηλή απνθιεηζκνχ) λα θαηαηεζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή ππεχζπλε 

δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη νη πηζαλέο απνθιίζεηο απφ ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα δελ είλαη πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηα 

ελαξκνληζκέλα επξσπατθά πξφηππα, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

ζπκκφξθσζεο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ θνξέα πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ δηαπηζηεπκέλν, 

πξνο ηνχην, απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (Δ..Τ.Γ.) ή απφ θνξέα 

δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε (European 

Cooperation for Accreditation - EA) θαη, κάιηζηα, κέινο ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο 

Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (M.L.A.) απηήο. 

ηαλ ην θξηηήξην είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ 

πξνκεζεπηή κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή, εθ ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο 

έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο. Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβψο ηηκή θαη πνπ είλαη 

ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο 
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πξφζθιεζεο. Αμίδνπλ λα ζεκεησζνχλ νξηζκέλνη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαθχξσζε 

ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζπρλά γίλνληαη ε αηηία λα επηιερζεί έλαο πξνκεζεπηήο έλαληη 

θάπνηνπ άιινπ κε δηαδηθαζίεο, φρη πάληα δηαθαλείο. Έηζη, φηαλ ν πξνκεζεπηήο κε ηε 

ρακειφηεξε ηηκή δελ πξνζθνκίδεη, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά, ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε 

ηηκή θαη νχησ θαζ` εμήο. Δπίζεο, αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίζεη έλα 

ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.  ηαλ ν 

ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην 

πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο 

θαηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, θαηαπίπηεη ππέξ 

ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ. ηνπο αλνηρηνχο δηαγσληζκνχο θαηαπίπηεη 

επίζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε, εθφζνλ απφ ηα 

ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη νη ειάρηζηεο αλαγθαίεο 

νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο. Σα θξηηήξηα γηα ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

πξνζθνξά αλήθνπλ ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο. Αξρηθά, ηα νηθνλνκηθά θξηηήξηα φπσο 

ηηκή, θφζηνο εγθαηάζηαζεο, θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη θφζηνο ζπληήξεζεο.  

Δπίζεο, ε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (νκάδα Α), πνηφηεηα, 

απνδνηηθφηεηα, ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, νκνγέλεηα ηνπ πιηθνχ κε ήδε ππάξρνλ θαη 

θάζε άιιν ζηνηρείν αλάινγα κε ηελ θχζε ησλ πιηθψλ ή θαη ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηνπ 

θνξέα. εκαληηθνί ηέινο, παξάκεηξνη πνπ ιακβάλνληαη ππφςε (νκάδα Β), είλαη ε 

παξερφκελε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ή δηαηήξεζεο, πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο 

(SERVICE) κεηά ηελ πψιεζε θαη ηεο ηερληθήο βνήζεηαο εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή, ε 

εμαζθάιηζε χπαξμεο αληαιιαθηηθψλ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ, ε ηδηαίηεξε 

ηθαλφηεηα, πείξα, εθπαίδεπζε θαη εμνπιηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή θαη θάζε άιιν ζηνηρείν 

αλάινγα κε ηελ θχζε ησλ πιηθψλ ή θαη ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηνπ θνξέα
9
. 

ηαλ (πξηλ) ην θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, ηφηε ηα δηάθνξα 

ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ βαζκνινγνχληαη. Σα ζηνηρεία 

απηά, ηα νπνία αλαθέξνληαη ηφζν ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή φζν θαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ πιηθνχ ην νπνίν πξνηείλεη. Αλάινγα κε ηε δηαθήξπμε ηα ζηνηρεηά 

αμηνιφγεζεο δελ έρνπλ ίζε βαξχηεηα, αιιά πνιιαπιαζηάδνληαη ην θαζέλα κε θάπνηνλ 

ζπληειεζηή (π.ρ. 0,3, 0,5, 0,2, θνθ). Σα θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη κε βαζκφ απφ 100 έσο 

                                                           
9 Οδεγφο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ: http://www.gge.gr/11 
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110. Βαζκφ 100 παίξλεη ην θάζε θξηηήξην φηαλ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη πξνδηαγξαθέο 

ηνπ δηαγσληζκνχ, ελψ απμάλεηαη κέρξη 110 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο. ηνλ Πίλαθα 3.1 θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα ηερλννηθνλνκηθήο 

αμηνιφγεζεο, κε φια ηα θξηηήξηα πνπ ππνινγίδνληαη αλάινγα κε ηελ νκάδα πνπ αλήθνπλ 

θαη ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο, απφ ηα νπνία εμάγεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία. 

 

Πίλαθαο 3.1 

Παξάδεηγκα Σερλννηθνλνκηθήο Αμηνιόγεζεο 

 
Κξηηήξηα 

Αμηνιόγεζεο 

πληειεζηήο 

Βαξύηεηαο 

Πξνζθνξά Υ 

(Βαζκόο  

ηαζκηζκέλνο) 

Πξνζθνξά Φ 

(Βαζκόο  

ηαζκηζκέλνο) 

Α ΟΜΑΓΑ 

1 

πκθσλία κε 

ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο 

40% 105              42,0 101             40,4 

2 
Πνηφηεηα 

/απνδνηηθφηεηα 
20% 102             20,4 100              20,0 

3 
Λεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 
10% 100             10,0 100                 10,0 

 ύλνιν Α Οκάδαο 70% 72,4 70,2 

Β ΟΜΑΓΑ 

1 Υξφλνο παξάδνζεο 10% 100             10,0 105              10,5 

2 
Δγγχεζε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο 
10% 110             11,0 105               10,5 

3 Σερληθή ππνζηήξημε 10% 100             10,0  100               10,0 

 ύλνιν Β Οκάδαο 30% 31 31 

 
πλνιηθή 

Βαζκνινγία 
100% 103,4 101,4 

Πεγή: Οδεγόο Κξαηηθώλ Πξνκεζεηώλ: http://www.gge.gr/11 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θξηηήξηα ρσξίδνληαη ζε δπν νκάδεο, θαζέλα απφ ηα νπνία 

αληηζηνηρεί ζε έλα ζπληειεζηή βαξχηεηαο. ηελ νκάδα Α πεξηιακβάλνληαη  νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, ε πνηφηεηα /απνδνηηθφηεηα θαη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ελψ ζηελ 

νκάδα Β ν ρξφλνο παξάδνζεο, ε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε. 

Οη βαζκνί απηνί, γηα θάζε έλα απφ ηα θξηηήξηα, πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ θαζνξηζκέλν 

απφ ηε δηαθήξπμε ζπληειεζηή βαξχηεηαο Γηα ηελ νκάδα Α νξίδεηαη ζπληειεζηήο 

βαξχηεηαο πνπ κπνξεί λα αλέξρεηαη κέρξη 80%, ελψ γηα ηελ νκάδα Β κέρξη 30% (ην 

άζξνηζκα ηνπο πξέπεη λα αλέξρεηαη ζην 100%). Σα γηλφκελα απηά αζξνίδνληαη θαη δίλνπλ 

ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία γηα θάζε νκάδα θξηηεξίσλ. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε 

πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ βαζκνινγηψλ ηεο θάζε νκάδαο, ε νπνία θπκαίλεηαη 

απφ 100 έσο 110 βαζκνχο. Σειηθά, γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο έρεη 

ππνβάιεη ηελ ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, επηιέγεηαη ε πξνζθνξά κε ηε ρακειφηεξε 

"αλνηγκέλε ηηκή ζχγθξηζεο", ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν: αλνηγκέλε ηηκή 

ζύγθξηζεο = Σπλνιηθή ηηκή / Σπλνιηθή βαζκνινγία. 

 

 

3.5 Η ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα γηα ηηο  θξαηηθέο πξνκήζεηεο 

 

Τπφ ην πξίζκα ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ θαη κε δεδνκέλν ην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα επηρεηξεζεί κηα αδξή αλάιπζε ηεο ζεκεξηλήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ πξνκεζεηψλ ζηελ πγεία. Απφ ηα ΠΔΤ, πνπ 

πηνζεηήζεθαλ ην 2001, νη αξκνδηφηεηεο πέξαζαλ ζηα ΓΤΠΔ ην 2004 απφ φπνπ 

αθαηξέζεθε ε αξκνδηφηεηα ηεο δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ γηα λα κεηαβηβαζηεί αθνινχζσο 

ε ελ ιφγσ αξκνδηφηεηα ζηα λνζνθνκεία. Απφ ηα λνζνθνκεία ηέινο ε αξκνδηφηεηα 

επηζηξέθεη ζην Τπνπξγείν Τγείαο, ην νπνίν ζπγθεληξψλεη πηα φιεο ηηο πξνκήζεηεο ησλ 

λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο απφ πιηθά θαζαξηφηεηαο έσο ηα πην πνιχπινθα ηαηξηθά 

κεραλήκαηα. πλεπψο, ην λέν ζρέδην Νφκνπ γηα ηηο θξαηηθέο πξνκήζεηεο ζην ρψξν ηεο 

πγείαο, επαλαθέξεη ζηελ νπζία παιαηέο, ελ πνιινίο, πξνβιεκαηηθέο, πξαθηηθέο. Πηζαλφλ, 

ζηελ παξνχζα πεξίπησζε ε γξαθεηνθξαηία λα ππνθαζηζηά κηα Γηεχζπλζε ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ (ΓΓΔ), αξκφδηα έσο ζήκεξα γηα ηηο ελ ιφγσ πξνκήζεηεο. 

Θεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, νη ζπγθεληξσηηθνί δηαγσληζκνί έρνπλ έλα κεγάιν 

πιενλέθηεκα. Καζψο αθνξνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο ελφο πιηθνχ, ηφηε νδεγνχλ, ζχκθσλα 

κε ηε ινγηθή ηεο αγνξάο, ζε ρακειέο ηηκέο πξνζθνξάο. Απηφ είλαη ελ κέξεη ζσζηφ, αξθεί 
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λα ιεηηνπξγήζεη ν αληαγσληζκφο, λα νινθιεξσζεί ν δηαγσληζκφο θαη λα ππνγξαθνχλ νη 

ζρεηηθέο ζπκβάζεηο. ην ζεκείν απηφ εληνπίδεηαη θαη ην κεγάιν ηνπ κεηνλέθηεκα. 

Αλαιπηηθφηεξα, θαζψο έλαο κεγάινο δηαγσληζκφο, θαηαιήμεη ζε κηα ζχκβαζε ππέξ ελφο 

πξνκεζεπηή ή ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ππέξ ελφο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ πξνκεζεπηψλ 

(φηαλ π.ρ. έρνπκε πνιιέο πνηθηιίεο ηνπ ηδίνπ πξντφληνο φπσο ζηα ρεηξνπξγηθά ξάκκαηα ή 

ηνπο βεκαηνδφηεο), απηφκαηα απνθιείνληαη φινη νη ππφινηπνη, ζπρλά πνιπάξηζκνη 

ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ελ ιφγσ πξνκεζεπηέο γηα κηα ηνπιάρηζηνλ 

ρξνληά ζα είλαη εθηφο ησλ Γεκνζίσλ λνζνθνκείσλ. Έπεηηα, θάπνηνη απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο, ζχκθσλα κε θαηαγγειίεο, αιιά θαη απφ ππνζέζεηο πνπ έρνπλ εθδηθαζηεί 

ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα, επηδηψθνπλ ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζηε θαιχηεξε 

πεξίπησζε, ηελ θαζπζηέξεζε ηεο νινθιήξσζήο ηνπ. ην ρξφλν απηφ, νη ηπρφλ ειιείςεηο 

ησλ λνζνθνκείσλ ξπζκίδνληαη κε κηθξέο ζπκβάζεηο, φπνπ ε ρεηξαγψγεζή ηνπο είλαη κηα 

ζρεηηθά εχθνιε ππφζεζε (Μαξδάο, 2007).   

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία, ε Διιάδα θαηέρεη ην αξλεηηθφ επξσπατθφ ξεθφξ 

ζηελ θαζπζηέξεζε πιεξσκψλ απφ ηα Γεκφζηα Ννζνθνκεία, πνπ αλέξρεηαη ζήκεξα ζε 

800 εκέξεο θαη είλαη πεληαπιάζηα απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ
10

. εκεηψλεηαη 

φηη, ζηα φξγαλα ηεο Δ.Δ. ζπδεηείηαη ηψξα ε αλαζεψξεζε ηεο Οδεγίαο 2000/35/ΔΚ, γηα 

λα ειεγρζεί ε θαζπζηέξεζε πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, πνπ ζηνηρίδεη 

εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο. Ζ λέα Οδεγία γίλεηαη πην 

απζηεξή ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ζηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο πνπ ζα θαινχληαη λα πιεξψζνπλ 

νη ρξεψζηεο, πνπ ζα ππνινγίδνληαη βάζεη euribor πιένλ 9% έλαληη ηνπ 7% πνπ ίζρπε 

κέρξη ζήκεξα. Σέινο, ζα θαζηεξσζεί έλα πνζφλ πάγηαο απνδεκίσζεο πέξα ησλ 

δηθαζηηθψλ εμφδσλ πνπ ζα θαηαινγίδεηαη ππέξ ηνπ πηζησηή. Έηζη, νη νθεηιέο ησλ 

λνζνθνκείσλ αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 5,5 δηζεθαηνκκχξηα. Δθηφο απφ απηά έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί θαη λέεο νθεηιέο, κε ηα λέα ρξέε λα αγγίδνπλ ην έλα δηζ. επξψ, ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο. Σα λέα ρξέε απμάλνληαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θαη παξνπζηάδνπλ 

κεληαία αχμεζε θαηά 17%. Πέξπζη ην ρξένο απμαλφηαλ θαηά 171 εθαη. επξψ ηνλ κήλα, 

θέηνο απμάλνληαη θαηά 200 εθαηνκκχξηα επξψ. 

ια ηα παξαπάλσ, έρνπλ αληίθηππν ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη, 

θαη‟ επέθηαζε, ζηνπο Έιιελεο πνιίηεο. Μεγάια πνζά μνδεχνληαη γηα πιηθά 

νζηενζχλζεζεο, stents, κνζρεχκαηα, εμεηδηθεπκέλα θάξκαθα (αληηβηνηηθά, 

                                                           
10 http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/index_en.htm  

http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/index_en.htm
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αηκνπνηεηηθνχο παξάγνληεο, νγθνινγηθά θάξκαθα) θαη ππεξηηκνινγεκέλεο επεκβαηηθέο 

εμεηάζεηο ζην Γεκφζην, ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζηα δηαγλσζηηθά θέληξα. Οη 

παξάπιεπξεο απψιεηεο αλέξρνληαη ζε 400 εθαη. επξψ ηνλ ρξφλν γηα βεκαηνδφηεο, 200 

εθαη. επξψ γηα απηληδσηέο, ελψ ζηνπο αηκαηνινγηθνχο, λεθξνινγηθνχο θαη νγθνινγηθνχο 

αζζελείο ε θάζε δφζε θνζηίδεη 1.000-1.500 επξψ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη 

αξζξνπιαζηηθέο επεκβάζεηο γίλνληαη παξνπζία ηνπ αληηπξνζψπνπ ησλ εηαηξεηψλ ζηα 

δεκφζηα θαη ζηα ηδησηηθά λνζνθνκεία θαη ην θφζηνο ησλ πιηθψλ αλά επέκβαζε θζάλεη ηα 

15.000-20.000 επξψ, πνπ επηβαξχλεη εμ νινθιήξνπ ην Σακείν ηνπ αζζελνχο 

(Γξεγνξάθνο, 2009).  

Δπίζεο, έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ ηνκέα πξνκεζεηψλ είλαη νη 

«θσηνγξαθηθέο» πξνδηαγξαθέο. πγθεθξηκέλα, έλαο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο, πνπ 

αθνξά ζε πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ ζην ρψξν ηεο πγείαο, πνπ φκσο δε ζέηεη φξηα σο 

πξνο ηελ πνηόηεηα ηνπο, νδεγεί ζηελ πξνκήζεηα αγαζψλ κηαο μεπεξαζκέλεο ηερλνινγίαο, 

πνπ είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ θζελά. Έλαο ηέηνηνο δηαγσληζκφο, πνπ δελ ζέηεη ειάρηζηνπο 

θαλόλεο σο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο ή ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο αθήλεη αλνηθηή ηελ αγνξά 

ζε θάζε παξέκβαζε, εθ κέξνπο ησλ πξνκεζεπηψλ, κε ζθνπφ ηελ «θσηνγξάθεζε» ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ησλ ππφ πξνκήζεηα πξντφλησλ, κε ηα δηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. ζν πην 

ηερλνινγηθά μεπεξαζκέλα είλαη ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν 

δπλεηηθφο ρξεκαηηζκφο ησλ εκπιεθνκέλσλ.  

Αληίζεηα έλαο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο, πνπ ζέηεη θάπνηα πιαθφλ σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ (π.ρ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο κφλν ηνπ ηειεπηαίνπ κνληέινπ ηεο 

εηαηξίαο) θαη θαλφλεο αλαθνξηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο (π.ρ ην 

ππφ πξνκήζεηα πιηθφ ην πξνεξρφκελν εθηφο ΔΔ λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ έλα ηνπιάρηζηνλ 

Ννζνθνκείν άιινπ θξάηνπο-κέινπο),  ειέγρνληαο έηζη ηηο πξνζθνξέο ησλ πξνκεζεπηψλ, 

πξνζηαηεχεη ην ζχζηεκα ησλ πξνκεζεηψλ θαη ηνπο αζζελείο ηνπο. Δπίζεο ε εηζαγσγή 

κηαο αλνηθηήο δηαβνύιεπζεο ζε φ,ηη αθνξά ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ πξνκήζεηα 

πξντφλησλ, πξηλ ηνλ δηαγσληζκφ είλαη δπλαηφ λα εθκεδελίζεη ηηο φπνηεο παξεκβάζεηο κε 

ζθνπφ ηε θσηνγξάθεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ. Χο πξνο ηελ πξναλαθεξζείζα δηαβνχιεπζε, 

απηή κπνξεί λα ιάβεη ρψξα είηε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν είηε κε ζπκβαηηθφ. 

Δλδεηθηηθά είλαη ηα απνηειέζκαηα πξφζθαηεο έξεπλαο (Καινγεξνπνχινπ, 2010) 

ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο εξγαδφκελνη ζε ειιεληθά λνζνθνκεία. Μφλν ην 6,5% ησλ 

εξγαδνκέλσλ γλσξίδεη ην θφζηνο ησλ πιηθψλ πνπ δηαρεηξίδεηαη, ελψ ην 82,2% αλαθέξεη 

φηη ζα ρξεζηκνπνηνχζε ηα πιηθά κε κεγαιχηεξε ζχλεζε αλ γλψξηδε ην θφζηνο ηνπο. 
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Έληνλν πξνβιεκαηηζκφ επίζεο, πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

εξγαδνκέλσλ (69,1%) είλαη δπζαξεζηεκέλε απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηα 

ειιεληθά λνζνθνκεία θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηεξνχληαη γηα ηηο πξνκήζεηεο πιηθψλ, ελψ 

δειψλεη φηη ζα ήζειε νη πξνκήζεηεο λα γίλνληαη απφ θάζε θιηληθή ή ηκήκα ρσξηζηά.  

 

 

3.6 Οη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο απνηεινύλ κηα ειπηδνθόξα ζηξαηεγηθή γηα ην 

κέιινλ 

 

Οη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο «ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο πξνκεζεηψλ κε ζθνπφ 

ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο». Με άιια ιφγηα νη 

ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο αλαθέξνληαη ζηελ πξνζπάζεηα «εθκεηάιιεπζεο» ηεο 

ηερλνινγίαο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο πξνκεζεηψλ κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηφζν 

ηνπ άκεζνπ φζν θαη ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο απηψλ. 

Οη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία έλαο θνξέαο 

πξνκεζεχεηαη ηηο ππεξεζίεο θαη ηα αγαζά πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ κε ηελ ρξήζε ζχγρξνλσλ 

δηθηπαθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Μέζσ απηψλ ησλ ππεξεζηψλ αλαδεηεί ηνπο 

πξνκεζεπηέο, δέρεηαη πξνζθνξέο, ζπλάπηεη ζπκβάζεηο, θαη γεληθά δηελεξγεί κε 

ειεθηξνληθφ ηξφπν φιν ηνλ θχθιν κίαο πξνκήζεηαο κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο θαη 

ηελ απνπιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή. Οη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο ζηεξίδνληαη ζε έλα 

ζχλνιν απφ ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα (πιηθφ θαη ινγηζκηθφ) θαη δηαδηθαζίεο, ηα νπνία 

ππνζηεξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο πξνκήζεηαο, απφ ηελ αγνξά, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ 

ρξεηάδεηαη έλαο θνξέαο
11

. 

πλνπηηθά, ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο 

ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζηνλ Γεκφζην ηνκέα 

νκαδνπνηνχληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο-κνξθέο: 

• Ζιεθηξνληθφο ηφπνο αγνξνπσιεζηψλ (e-marketplaces) 

• Ζιεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο (e-auctions) 

• Ζιεθηξνληθέο αλάζηξνθεο δεκνπξαζίεο (reverse e-auctions) 

                                                           
11

http://www.ebusinessforum.gr/teams/teamsall/view/inner/index.php?language=el&ctn=91&mod

uleid=-1&label=0  

http://www.ebusinessforum.gr/teams/teamsall/view/inner/index.php?language=el&ctn=91&moduleid=-1&label=0
http://www.ebusinessforum.gr/teams/teamsall/view/inner/index.php?language=el&ctn=91&moduleid=-1&label=0
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• Ζιεθηξνληθνί θαηάινγνη (e-catalogs) 

• Πξφζθιεζε θαη ππνβνιή πξνζθνξάο (bidding) 

• Ζιεθηξνληθφο ηφπνο πξνκεζεηψλ (e-exchanges) 

• Hubs 

Καηά ηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο είλαη δεκφζηα ππεξεζία ηφηε πξφθεηηαη γηα 

ειεθηξνληθέο δεκφζηεο πξνκήζεηεο (Public e-Procurement). ηελ πεξίπησζε πνπ ν 

θνξέαο είλαη ηδησηηθφο ηφηε νκηινχκε γηα ηδησηηθέο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο (Private e-

Procurement). Γεληθά νη δεκφζηεο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο είλαη κία κνξθή 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πνπ αλήθεη ζηελ γεληθφηεξε θαηεγνξία B2A (Business to 

Administration or Government), ελψ νη ηδησηηθέο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο αλήθνπλ 

θπξίσο ζηελ κνξθή B2B (Business to Business) (Γξίγθαο, 2006). 

ζνλ αθνξά ηα επίπεδα πιεξνθνξηαθήο νξγάλσζεο δηαθξίλεη θαλείο 7 

δηαβαζκίζεηο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απφ ην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ λνζνθνκείσλ 

κφλν ην 20% ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία ηνπ επηπέδνπ 3
12

. 

 Δπίπεδν 1: Βαζηθφο ππξήλαο δηαρεηξηζηηθψλ εθαξκνγψλ (γξαθείν θίλεζεο, εμσηεξηθά 

ηαηξεία, θαξκαθείν-αηνκηθφ ζπληαγνιφγην, λνζήιηα, ινγηζηήξην, δηαρείξηζε πιηθψλ). 

 Δπίπεδν 2: Δξγαζηεξηαθά ζπζηήκαηα ζε βαζηθά λνζνθνκεηαθά εξγαζηήξηα 

(βηνρεκηθφ, κηθξνβηνινγηθφ, αηκαηνινγηθφ). 

 Δπίπεδν 3: χζηεκα έθδνζεο εληνιψλ πξνο εξγαζηήξηα, θαξκαθείν, λνζήιηα ζηηο 

θιηληθέο (ζεσξείηαη ε ειάρηζηε απνδεθηή γηα έλα ζχγρξνλν λνζνθνκείν). 

 Δπίπεδν 4: Σερλνινγία bar code ζε θάξκαθα, εμεηάζεηο, αληηδξαζηήξηα θ.ιπ.  

 Δπίπεδν 5: Δληνιέο ηαηξηθήο/λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, ηζηνξηθφ αζζελνχο. 

 Δπίπεδν 6: Δπεμεξγαζία ηαηξηθήο εηθφλαο, (νξγάλσζε αθηηλνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ, 

παξνρή ππεξεζηψλ ηειεδηάγλσζεο κέζσ εηθφλαο). 

 Δπίπεδν 7: Πξσηφθνιια θαηεπζπλφκελεο πεξίζαιςεο, ππνζηήξημε ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ.  

 

 

3.6.1 Επξσπατθό θαη ειιεληθό πιαίζην γηα ηηο Ηιεθηξνληθέο Πξνκήζεηεο 

 

H Δπξσπατθή Έλσζε έρεη νξίζεη πιαίζην ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ 

                                                           
12 http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=31943148 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=31943148
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ζηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ 

έρνπλ ηεζεί αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. 

Δπηπιένλ, νη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο βξίζθνληαη ζε θάζε εμέιημεο, κε αξθεηέο 

δηαθνξέο ζην ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. Σν γεγνλφο θαίλεηαη λα 

νθείιεηαη ζην ζρεηηθφ Ννκνζεηηθφ θαη Καλνληζηηθφ πιαίζην πνπ πξνσζείηαη απφ ηελ ΔΔ, 

ζηηο πξσηνβνπιίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο, ζε φξνπο δηαθάλεηαο 

θαη νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο, γηα ην δεκφζην ηνκέα.  

Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία πηνζέηεζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ είλαη ην ζεζκηθφ πιαίζην. Σα λέα επηρεηξεζηαθά 

κνληέια πξνκεζεηψλ αζθνχλ πηέζεηο ζην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην ζε πνιιαπιά επίπεδα, 

θαη απαηηνχλ επηιεθηηθέο παξεκβάζεηο ψζηε ην ηειεπηαίν λα κελ απνηειεί ηξνρνπέδε 

ζηελ άκεζε πηνζέηεζε ησλ λέσλ πξαθηηθψλ. Ήδε, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρνπλ 

δξνκνινγεζεί παξεκβάζεηο γηα ε επηθαηξνπνίεζε θαη απινπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο 

πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ζε ζρεηηθνχο θξίζηκνπο ηνκείο, φπσο ε επέθηαζε ηεο 

ρξήζεο ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο θαη θξππηνγξάθεζεο. Οη παξεκβάζεηο απηέο 

ζπλνδεχνληαη απφ ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ή πηνζεηνχληαη 

απφ θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο ελαξκφληζεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηφηεηα 

(ηερληθή θαη λνκηθή) κε ηα ζπζηήκαηα πνπ πηνζεηνχληαη
13

. 

Οη βαζηθφηεξεο Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο 

πξνκήζεηεο είλαη νη εμήο:  

 93/36/ΔΟΚ, 89/665/ΔΟΚ θαη 92/13/ΔΟΚ (Οδεγίεο ελδίθσλ κέζσλ),  

 93/38/ΔΟΚ (Οδεγία γηα ηηο πξνκήζεηεο ησλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο),  

 97/52/ΔΔ, 98/4/ΔΔ θαη 2001/78/ΔΔ (νδεγία γηα ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ 

ζηε δεκνζίεπζε ησλ πξνθεξχμεσλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ) θαζψο θαη  

Σνλ Απξίιην ηνπ 2004 ζεζπίζηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λνκνζεηηθφ 

παθέην νδεγηψλ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη εμεδφζεζαλ νη Οδεγίεο 2004/18/ΔΚ2 θαη 

2004/17/EΚ3 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, θαζψο επίζεο θαη ν Καλνληζκφο 

1564/20054 ηεο 7εο επηεκβξίνπ 2005 (γηα ηελ θαηάξηηζε ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ πξνο 

δεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ δπλάκεη ησλ νδεγηψλ 2004/17/EΚ θαη 2004/18/EΚ). Ζ ελ ιφγσ νδεγίεο 

                                                           
13 www.iapostolakis.gr 

http://www.iapostolakis.gr/


50 

 

επηρεηξνχλ λα δηαιεπθάλνπλ ην ηνπίν ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ 

θαη έξγσλ) θαη παξέρνπλ έλα ζπλεθηηθφ πιαίζην γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ ειεθηξνληθά, θαηά ηξφπν αλνηρηφ, δηαθαλή θαη ρσξίο δηαθξίζεηο, 

θαζνξίδνληαο θαλφλεο γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνξψλ θαζψο θαη ηνπο φξνπο 

γηα ζχγρξνλεο ηερληθέο αγνξάο πνπ βαζίδνληαη ζε ειεθηξνληθά κέζα επηθνηλσλίαο. 

Δπηπιένλ, ελνπνηνχλ πξαθηηθά θαη αληηθαζηζηνχλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο νδεγίεο 

92/50/ΔΟΚ γηα ηηο ππεξεζίεο, 93/36/ΔΟΚ γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη 93/37/ΔΟΚ γηα ηα 

δεκφζηα έξγα, θαζψο θαη ηηο νδεγίεο πνπ ηηο ζπκπιήξσζαλ ή ηηο ηξνπνπνίεζαλ
14

. 

ρεηηθά κε ηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο ζην ρψξν ηεο Τγείαο, ηνλ Μάην ηνπ 2007 

θαηαηέζεθε ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ην ζρέδην λφκνπ «πξνκήζεηεο θνξέσλ 

επνπηεπφκελσλ απφ ην ΤΤΚΑ θαη άιιεο δηαηάμεηο» ην νπνίν ζπλνπηηθά εηζάγεη πνπ 

ηέζεθε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε αιιά δελ έρεη αθφκα γίλεη κέξνο ηεο λνκνζεζίαο. Έρνπλ 

αλαθνηλσζεί νξηζκέλεο αιιαγέο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ αμηνπνίεζε πθηζηάκελσλ 

δνκψλ ηνπ ΤΤΚΑ φπσο ε ΓΔΠΑΝΟΜ, ην ΗΦΔΣ θαη ην ΔΚΔΒΤΛ νη νπνίνη ζα 

αλαιάβνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζέκα ησλ πξνκεζεηψλ. 
 

 

 

3.6.2 Οθέιε πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο 

 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηεμαγσγήο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ηνπ 

δεκνζίνπ (ΔΖΓΠ) θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πθηζηακέλεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηηο 

θξαηηθέο πξνκήζεηεο, επηρεηξείηαη ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ε απινπνίεζε θαη ε 

εμνξζνινγίθεπζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπκκεηνρήο ζηνπο δηαγσληζκνχο γηα δεκφζηεο 

πξνκήζεηεο, κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνχκελσλ πξνο ππνβνιή 

δηθαηνινγεηηθψλ. Δπίζεο, επηηπγράλεηαη ε κείσζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ, πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο ελζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ην δηαδηθαζηηθφ κέξνο ησλ δηαγσληζκψλ. 

Δθζπγρξνλίδεηαη ην ζχζηεκα πξνκεζεηψλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ζηνπο δηαγσληζκνχο, κε ηελ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο λα 

ιακβάλνπλ πιήξεηο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ επίθεηληαη θαη πνπ 

                                                           
14 http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/index_en.htm 

 

http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/index_en.htm
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εθηεινχληαη ζην ζχλνιν ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Δληαίν Πξφγξακκα 

Πξνκεζεηψλ. εκαληηθή είλαη θαη ε επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο ησλ 

δηαγσληζκψλ, θαζψο ζα εθπιεξψλνληαη νη απαηηήζεηο δηαθάλεηαο πνπ ζέηεη ε νδεγία 

2004/18/EC γηα ηε ζπληφκεπζε ησλ ρξφλσλ εθηέιεζεο ησλ δηαγσληζκψλ. Σέινο, 

απνθηψληαη ρξήζηκα απνινγηζηηθά ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ δηαθεξχμεσλ θαη 

ζπκβάζεσλ θαη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο 

πξνκεζεηψλ, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνινγηζηηθψλ απηψλ ζηνηρείσλ (Κνπληδέξεο, 

2007).
 

Ζ επηηπρία ηνπ ΔΓΖΠ ζα θαζνξίζεη ηηο εμειίμεηο ζην ζχζηεκα ησλ θξαηηθψλ 

πξνκεζεηψλ γηα φια ηα επφκελα ρξφληα. Θα βάιεη ηελ Διιάδα ζην δξφκν ηεο πξνφδνπ 

θαη ηεο δηαθάλεηαο. Θα εληζρχζεη ην θχξνο θαη ην ξφιν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ 

δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ θαη ζα επηηξέςεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα αληαγσληζζνχλ κεηαμχ ηνπο 

κε θαζαξνχο θαη ηζφηηκνπο θαλφλεο.
 

 

 

3.7 Αλαθεθαιαίσζε 

 

Δλψ νη ζπδεηήζεηο γηα κείσζε ησλ δαπαλψλ ζην ρψξν ηεο πγείαο ζπλερίδνληαη επ‟ 

αφξηζηνλ, ην πθηζηάκελν ζχζηεκα πξνκεζεηψλ πγείαο ηεο ρψξαο, απέρεη καθξάλ απφ ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ ελαξκφληζε κε ηα αληίζηνηρα ησλ ππνινίπσλ επξσπατθψλ ρσξψλ. 

Οη δαπαλεξέο πξνκήζεηεο εμαθνινπζνχλ λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ λνζνθνκείσλ, 

πνπ ζηελ νπζία έρνπλ αλαιάβεη πιήξσο ηελ επζχλε ησλ δηθψλ ηνπο αγνξψλ, ζην πιαίζην 

ελφο αδηαθαλνχο θαη θαηά γεληθή νκνινγία απνθεληξσκέλνπ πιένλ ζπζηήκαηνο 

πξνκεζεηψλ πγείαο.  

ην παξφλ θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε πεξηγξαθή φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ην ζχζηεκα πξνκεζεηψλ 

ζηα λνζνθνκεία, ελψ έκκεζα παξέρνληαη ζηνηρεία γηα ην πψο νδεγήζεθε ζηε ζεκεξηλή 

ζέζε. Τπάξρεη κηα εθηελήο αλαθνξά ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ δηέπνπλ ην 

ζχζηεκα πξνκεζεηψλ, θαηαγξάθεηαη ν ηξφπνο δηελέξγεηαο ησλ δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ, 

νη πξνηεηλφκελεο πξνδηαγξαθέο θαη νη δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ. 

Καηαιεθηηθφ ζεκείν απνηειεί ε πεξηγξαθή ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ θαη ηα νθέιε 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ κειινληηθά. 

Θα ήηαλ ρξήζηκν λα ππνγξακκηζηεί, φηη νη απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο ησλ 
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πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην ρψξν ηεο πγείαο, θαη φρη κφλν, νδεγνχλ ζηελ 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ, ζηελ αγνξά πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο θαη θάησ απφ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο εγρψξηαο 

παξαγσγήο. Έλα ζχλνιν κέηξσλ θαη πξαθηηθψλ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ. Δλδεηθηηθά, ε θηινζνθία ζηελ νπνία ζα έπξεπε λα θηλεζνχλ 

είλαη ελφο πεξηζζφηεξν «απνθεληξσκέλνπ» ζπζηήκαηνο, δηφηη δηαζέηεη πεξηζζφηεξα 

πιενλεθηήκαηα απφ έλα αληίζηνηρν «ζπγθεληξσηηθφ». Δπίζεο, κε ηε βνήζεηα ζχγρξνλσλ 

κεζφδσλ πνπ δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ logistics 

κπνξεί λα επηηχρεη, κε γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, εμνηθνλφκεζε πφξσλ  θαη ηαρείο 

δηαδηθαζίεο αλάζεζεο. Σν φιν ζχζηεκα πξνκεζεηψλ ζα έπξεπε ηέινο, λα θηλεζεί ζην 

πιαίζην ελφο ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ, (π.ρ. ησλ ειεθηξνληθψλ 

πιεηζηεξηαζκψλ) αλ θαη εθείλν δελ απνηειεί παλάθεηα.    
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ Δ 

ΓΗΜΟΙΑ ΚΑΙ ΙΓΙΧΣΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ 

 

 

4.1 Δηζαγσγή 

 

Έρεη γίλεη ήδε θαηαλνεηή ε ζεκαζία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηφζν ζε κηα 

επηρείξεζε φζν θαη κηα κνλάδα πγείαο. Γίλνληαο έκθαζε ζηελ παξαπάλσ ζέζε, ην 

Ηλζηηηνχην ησλ Logistics ηεο Μ. Βξεηαλίαο (2002), αλαθέξεη ζρεηηθά φηη ηα Logistics 

είλαη ε ζρεηηδφκελε κε ην ρξφλν πξνζθνξά ησλ απνζεκάησλ θαζψο θαη ε δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ ηφζν «ελ θηλήζεη» φζν θαη ζηελ «εξεκία». Γεληθά, ε δηαρείξηζε ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο παξάγεη ρξεζηκφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ην ζεηηθφ απνηέιεζκα 

ηεο χπαξμεο ησλ ζσζηψλ απνζεκάησλ, ζην ζσζηφ κέξνο, ζην ρξφλν πνπ πξέπεη, ζηηο 

ζσζηέο ζπλζήθεο θαη ζην ζσζηφ θφζηνο. ε θάζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ ηνπο 

παξαπάλσ παξάγνληεο δελ είλαη ν ηδαληθφο ηφηε ηα Logistics παχνπλ λα παξάγνπλ 

κέγηζηε ρξεζηκφηεηα κε πνιιέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ επηρείξεζε. 

χκθσλα κε ηνλ Moore (2001) oη ππεχζπλνη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κηαο 

κνλάδαο πγείαο πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ πειαηψλ (πξνζσπηθφ 

θαη αζζελείο) θαη ησλ δπλαηνηήησλ γηα απνζέκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ. Μηα απφ ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπο είλαη λα πξνβιέςνπλ ηη νη πειάηεο ζα αγνξάζνπλ θαη πφηε. Σν ηδαληθφ 

ζα ήηαλ απηή ε πξφβιεςε λα πξνζεγγίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε δεκηνπξγνχληαη ειιείςεηο θαη πεξίζζεηα απνζεκάησλ.  

Έλα κεγάιν απφζεκα νδεγεί ζε επηπιένλ αλαγθαίν ρψξν, δηαρείξηζε αγαζψλ πνπ 

δελ είλαη επηζπκεηά απφ ηνλ πειάηε, ζε αιινίσζε ζπρλά πξντφλησλ, επηπξφζζεηε 

δηαρείξηζε γηα ειαρηζηνπνίεζε απαηηνχκελνπ ρψξνπ θαη θπζηθά απμάλεη ην θφζηνο. 

Δπίζεο, κηα ζρεηηθή ή κεγάιε έιιεηςε ζε απνζέκαηα έρεη εμίζνπ ή θαη κεγαιχηεξεο 

ζπλέπεηεο: Γπζρεξαίλεη ην έξγν ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ελδερνκέλσο λα ζέηεη ηε δσή 

ησλ αζζελψλ ζε θίλδπλν, έρεη επίπησζε ζηελ αμηνπηζηία ηνπ πειάηε γηα επφκελεο 

παξαγγειίεο θαη έρεη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζην λνζνθνκείν. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί, φηη ην δίθηπν εθνδηαζκνχ ησλ λνζνθνκείσλ είλαη 
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αξθεηά πνιχπινθν θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο είλαη φηη ε δηαρείξηζε θαη δηαλνµή φισλ 

ησλ εηδψλ πξνµεζεηψλ αθνξά θαξµαθεπηηθά ζθεπάζµαηα θαη ηαηξνηερλνινγηθά 

πξντφληα θαη ελ γέλεη ην ζχλνιν ησλ αλαισζίµσλ ησλ λνζνθνµείσλ. Σν γεγνλφο φηη 

εμεηάδεηαη ν ρψξνο ηεο πγείαο επηβάιιεη ηελ χπαξμε απνζεµάησλ ζε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα είδε γηα ηελ αληηµεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θάηη βέβαηα πνπ δεµηνπξγεί 

ηνλ θίλδπλν θαηαζηξνθήο-αιινίσζεο εηδψλ (θφζηνο).  

Δπηπιένλ, ν ραξαθηήξαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πεξηνξίδεη ζεµαληηθά ηηο 

δπλαηφηεηεο πξφβιεςεο ησλ µειινληηθψλ αλαγθψλ. Ζ Διιάδα πζηεξεί ηφζν ζηελ 

απνηειεζµαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήµαηνο πξνµεζεηψλ φζν θαη ηνπ ζπζηήµαηνο πγείαο πνπ 

δηαζέηεη ελ γέλεη. Πξάγµαηη, ζχµθσλα µε πξφζθαηε αλάιπζε ηνπ ΟΟΑ (2007), ην 

πξνζδφθηκν δσήο ησλ Διιήλσλ ζα ήηαλ έσο θαη ηξία ρξφληα κεγαιχηεξν, αλ 

ιεηηνπξγνχζε θαιχηεξα ην δεµφζην ζχζηεµα πγείαο θαη ηαπηφρξνλα έθζεζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Πίλαθα Καηάηαμεο Καηαλαισηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (2009)14  δείρλεη φηη ην 

Δ..Τ. είλαη απφ ηα ιηγφηεξν θηιηθά πξνο ηνλ αζζελή ζπζηήµαηα πγείαο ηεο Δπξψπεο. 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα κηαο εκπεηξηθήο κειέηεο 

ζην επίθεληξν ηεο νπνίαο βξίζθνληαη ηα ζπζηήκαηα πξνκεζεηψλ κηαο δεκφζηαο θαη κηαο 

ηδησηηθήο κνλάδαο πγείαο. Σν θίλεηξν γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

ήηαλ ε παξαηήξεζε φηη ζηα ειιεληθά δεκφζηα λνζνθνκεία ππάξρνπλ ζπρλφηεξα 

ειιείςεηο ζε νξηζκέλα είδε θαη πεξίζζεηα ζε άιια απφ φ,ηη ζηα ηδησηηθά. Σε βάζε ηεο 

κειέηεο απνηέιεζαλ ηφζν εξσηεκαηνιφγηα πνπ απαληήζεθαλ απφ ππαιιήινπο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ, φζν θαη θαηαγξαθέο απφ 

ζηνηρεία ησλ αλσηέξσ κνλάδσλ. Αθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ αλαιπηηθά, απφ ηα νπνία ζα 

εμαρζνχλ ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα. 

 

 

4.2 Μέζνδνο θαη ζθνπόο ηεο κειέηεο  

 

Μηα εκπεηξηθή κειέηε πεξηγξάθεη θαη/ή θαηαγξάθεη κεηξήζηκα δεδνκέλα κε έλα 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. ζν αθνξά ηελ παξνχζα κειέηε, ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξφ ηεο ήηαλ 

ε παξαηήξεζε φηη ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαηαγξάθνληαη πεξίνδνη ειιείςεσλ ζε 

νξηζκέλα πιηθά θαη πεξίνδνη πιενλάζκαηνο ζε αληίζεζε κε ηα ηδησηηθά πνπ δελ 

παξαηεξνχληαη ηφζεο κεηαβνιέο ζηα απνζέκαηά ηνπο. Απηφ δε ζα έπξεπε λα πξνθαιεί 
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εληχπσζε δεδνκέλν φηη νη δπν απηνί νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο θαη ππάγνληαη ζε δηαθνξεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη 

ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην.  

Ο ζθνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ ηφζν ε παξαηήξεζε φζν θαη ε πνζνηηθνπνίεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ. Απφ ηελ παξαηήξεζε ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη ε επηβεβαίσζε ηνπ 

(θαιχηεξν ζχζηεκα θαη δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζηα ηδησηηθά) θαη απφ ηελ 

πνζνηηθνπνίεζε αλάδεημε ηνπ κεγέζνπο ηεο δηαθνξάο ησλ δπν κνλάδσλ ζε απηφλ ηνλ 

ηνκέα. Δπίζεο, έκκεζα αλαδεηθλχνληαη απφςεηο, ζηάζεηο αθφκα θαη ζθέςεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηκεκάησλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ.  

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ α) εξσηεκαηνιόγηα πνπ 

κνηξάζζεθαλ ζε εξγαδφκελνπο ζηα ηκήκαηα θαη ζηηο απνζήθεο ηνπ ηδησηηθνχ θαη 

δεκνζίνπ λνζνθνκείνπ, β) δεδνκέλα θαη θαηαγξαθέο ζρεηηθά κε πνζνηηθά δεδνκέλα ησλ 

απνζεκάησλ ησλ ηκεκάησλ θαη ηεο θεληξηθήο απνζήθεο. Οη εξσηήζεηο δηακνξθψζεθαλ 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθεχγνληαη νη πεξηηηέο πιεξνθνξίεο πνπ δε ζα ρξεζίκεπαλ 

ζηε κειέηε, λα απνθεχγνληαη αιιειεπηθαιππηφκελεο πιεξνθνξίεο, λα κελ πιαηεηάδνπλ 

θαη λα είλαη ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θαηαλνεηέο. Πεξηιακβάλνπλ θιεηζηνχ ηχπνπ θαη 

κεξηθά αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο (φπσο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα). 

ηηο θιεηζηνχ ηχπνπ ν αλαγλψζηεο νθείιεη λα δψζεη κηα κφλν απάληεζε ελψ ζηηο κεξηθά 

αλνηθηνχ παξέρνληαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο αλάκεζα ζηηο νπνίεο πξέπεη λα γίλεη κηα 

πάιη επηινγή. Ζ κειέηε δηεμήρζε ην δηάζηεκα απφ Ηνχλην-Αχγνπζην ηνπ 2010 θαη έιαβαλ 

κέξνο εξγαδφκελνη απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν 

Ζξαθιείνπ (ΠΔ.ΠΑ.Γ.Ν.Ζ) θαη απφ ηελ ηδησηηθή Γεληθή Κιηληθή «Αζθιεπηείν Κξήηεο». 

Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζηαηηζηηθφ 

παθέην SPSS 16.0.     

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ν αξηζκφο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

ζπκπιεξψζεθαλ δελ είλαη ηθαλφο γηα λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα 

επέηξεπαλ γεληθεχζεηο ζε παλειιήληα θιίκαθα. Δμ‟άιινπ ζηε κειέηε έιαβαλ κέξνο 

εξγαδφκελνη απφ δχν κφλν λνζνθνκεία θαη κάιηζηα ηεο πεξηθέξεηαο. Σα παξαπάλσ 

απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο  πεξηνξηζκνχο ηεο κειέηεο. Δληνχηνηο, ηφζν ν αξηζκφο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ φζν θαη ε επηινγή ησλ λνζνθνκείσλ αλαδεηθλχνπλ ζρεηηθά πεηζηηθά 

ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ πγεία ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά ηδξχκαηα. 
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4.3 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο-ζπδήηεζε 

 

ζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα πνπ εμάγνληαη απφ ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηεκαηνιφγηα, 

ην δείγκα ρσξίζζεθε ζε δπν νκάδεο: ζηνπο εξγαδφκελνπο ζην δεκφζην θαη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ζην ηδησηηθφ λνζνθνκείν. Ζ θάζε νκάδα κε ηε ζεηξά ηεο ρσξίζζεθε ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ζηα ηκήκαηα θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ απνζήθε. Δληέιεη, κε 

ιακβάλνληαο ππφςε ειιηπψο ζπκπιεξσκέλα, κε δπζαλάγλσζηα ή αζαθή δεδνκέλα (ι.ρ 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα απαληήζεηο) αλαιχζεθαλ 138 ζπλνιηθά εξσηεκαηνιφγηα, 83 απφ 

ην δεκφζην λνζνθνκείν θαη 55 απφ ην ηδησηηθφ. 

Ζ κέζε ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ ηα 36,5 ρξφληα. Παξαηεξήζεθε κηα δηαθνξά 

αλάκεζα ζηελ ειηθία ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο (ηαηξνί, λνζειεπηέο) ζην δεκφζην θαη 

ζην ηδησηηθφ λνζνθνκείν κε ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηδησηηθνχ λα είλαη κηθξφηεξεο 

ειηθίαο (37 έηε έλαληη 44 έηε). Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ην 66% ήηαλ γπλαίθεο. ζνλ 

αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, φινη νη εξγαδφκελνη λνζειεπηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα ήηαλ απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Σ.Δ.Η θαη Α.Δ.Η). Οη λνζειεπηέο ηνπ 

δεκνζίνπ είραλ θαηά κέζν φξν 18 ρξφληα πξνυπεξεζίαο κε εχξνο 14‐23 ρξφληα ελψ νη 

λνζειεπηέο ηνπ ηδησηηθνχ λνζνθνκείνπ είραλ θαηά κέζν φξν 12 ρξφληα πξνυπεξεζίαο κε 

εχξνο 10‐15 έηε. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηηο απαληήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα θαζψο θαη απφ επίζεκεο 

θαηαγξαθέο ησλ δχν λνζνθνκείσλ. 

  

 

4.3.1 Απνηειέζκαηα από ηα εξσηεκαηνιόγηα 

 

ζνλ αθνξά ηελ 1
ε
 εξώηεζε γηα ην θαηά πφζνλ νη εξγαδφκελνη έρνπλ παξαηεξήζεη 

θάπνηα έιιεηςε ζε ηαηξνθαξκαθεπηηθά πιηθά, ηα πνζνζηά αλάκεζα ζην δεκφζην θαη ην 

ηδησηηθφ είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ εκθαλή: Δξγαδφκελνη ζην δεκφζην απαληνχλ ζεηηθά 

ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο (75,6%) ελψ έλαο ζηνπο ηέζζεξηο πεξίπνπ ηνπ 

ηδησηηθνχ κφλν (24,1%), ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ εξγαζία έρεη δηαπηζηψζεη ηελ έιιεηςε 

απηήλ φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην Γηάγξακκα 4.1. Πιένλ ζηελ Διιάδα ηεο ζεκεξηλήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη εηδηθφηεξα κεηά ηελ έιεπζε ηεο «νηθνλνκηθήο θξίζεο», απνηειεί 

θνηλφ ηφπν ε έιιεηςε ησλ ηαηξνθαξκαθεπηηθψλ πιηθψλ, εηδηθά ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία.  
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Ιδησηηθό                                                       Γεκόζην 

 

Γηάγξακκα 4.1 

Έιιεηςε ηαηξνθαξκαθεπηηθώλ πιηθώλ 

 

Καζεκεξηλά, θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηε δεκνζηφηεηα, νηθνλνκηθέο δηακάρεο 

κεηαμχ δηνηθήζεσλ λνζνθνκείσλ-πξνκεζεπηψλ, θαηαγγειίεο εθαηέξσζελ, ππνζέζεηο πνπ 

έρεη αλαιάβεη ε δηθαηνζχλε ή έρνπλ ήδε εθδηθαζζεί, πνιηηηθά ζθάλδαια αιιά θαη 

πξνζσπηθέο καξηπξίεο αζζελψλ. Καηά ηελ άπνςε ησλ εηδηθψλ ίζσο απηά λα είλαη κφλν ε 

θνξπθή ηνπ «παγφβνπλνπ» ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ν ηνκέαο ηεο 

πγείαο ζήκεξα θαη αξθεηά απφ ηα νπνία έρνπλ ήδε παξαηεζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

Δίλαη κάιηζηα γλσζηφ γηα ην ζπγθεθξηκέλν παλεπηζηεκηαθφ λνζνθνκείν 

(ΠΔ.ΠΑ.Γ.Ν.Ζ.), ην νπνίν κάιηζηα απνηειεί ηε κεγαιχηεξε λνζνθνκεηαθή κνλάδα ζηελ 

Κξήηε, φηη γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα θαζεκεξηλά πιένλ πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη 

ζε αλαιψζηκα πιηθά πξψηεο αλάγθεο, ε δηνίθεζε ηνπ θαηέθπγε ζηε ιχζε ησλ 

αληαιιαγψλ, κε ην άιιν κεγάιν Γεληθφ Ννζνθνκείν ηεο πφιεο, «Βεληδέιεην». Δληνχηνηο, 

αθφκα θαη κε απηφ ην ηέρλαζκα νη αλάγθεο ήηαλ αδχλαηνλ λα θαιπθζνχλ θαη αζζελείο 

πνπ έπξεπε λα ππνβιεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εμεηάζεηο παξαπέκπνληαη αθφκα θαη 

ζήκεξα ζην «Βεληδέιεην»
15

. 

ηελ εξώηεζε 2, φπσο είλαη εκθαλέο θαη απφ ην Γηάγξακκα 4.2, ζην θαηά πφζν 

δειαδή επεξεάδεηαη ην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ ζηελ εξγαζία ηνπ απφ απηήλ ηελ 

έιιεηςε, ην 82,9% ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ απαληνχλ ζεηηθά, ελψ ην 66,7% ην 

ηδησηηθνχ αξλεηηθά.  

 

                                                           
15 "http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=1&articleID=5072&la=1"la=1 

../../manos%20androulakis/Desktop/manos/Desktop/MED.%20LOGIST.%20DIPLOMATIK/%22http:/ygeia.tanea.gr/default.asp%3fpid=8&ct=1&articleID=5072&la=1%22la=1
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Ιδησηηθό                                                        Γεκόζην 

 

Γηάγξακκα 4.2 

Δπηξξνή ηεο εξγαζίαο από ηελ έιιεηςε ηαηξνθαξκαθεπηηθώλ πιηθώλ 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε είρε επηπιένλ ην λφεκα λα αλαδείμεη ηελ πξαγκαηηθή 

νπζία ηνπ πξνβιήκαηνο, δειαδή ηελ παξνρή ρακεινχ επηπέδνπ ή θαη αλχπαξθησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο. Λφγσ έιιεηςεο θαξδηνινγηθψλ ζηεληο, νξζνπεδηθψλ θαη 

λεθξνινγηθψλ πιηθψλ, ηξεηο κεγάιεο νκάδεο αζζελψλ, νη θαξδηνπαζείο, νη λεθξνπαζείο 

θαη νη νξζνπεδηθνί αζζελείο πιήηηνληαη θχξηα απφ ηηο ειιείςεηο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία 

θαη ζηξέθνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηα ηδησηηθά. Σαπηφρξνλα φκσο, εχινγα 

ππνζέηεη θαλείο φηη πιένλ ε πγεία αιιά θαη ε ίδηα ε δσή νξηζκέλσλ απφ απηνχο 

αδηακθηζβήηεηα ηίζεηαη ζε θίλδπλν
15

. εκαληηθφο είλαη επίζεο ν αληίθηππνο πνπ έρεη ε 

έιιεηςε ησλ ηαηξνθαξκαθεπηηθψλ πιηθψλ ζην ίδην ην πξνζσπηθφ, ζηελ εξγαζία αιιά θαη 

ζηελ ςπρνινγία ηνπ. πρλά, ηαηξνί θαη λνζειεπηέο θαηαθεχγνπλ ζε ηερλάζκαηα θαη 

απηνζρέδηεο κεζφδνπο πξνθεηκέλνπ, γηα παξάδεηγκα λα πεξηδέζνπλ έλα θάηαγκα ή λα 

ξάςνπλ έλα ηξαχκα (απηνζρέδηεο γάδεο, θηλέδηθα ξάκκαηα ηα νπνία θαηαζηξέθνληαη πξηλ 

επνπισζεί ε πιεγή θνθ), νη νπνίεο αγγίδνπλ πνιιέο θνξέο ηα φξηα ηεο θαηδξφηεηαο. 

Δίλαη ελδηαθέξνλ θαη ελδεηθηηθφ ηεο επίπησζεο πνπ έρεη ε ελ γέλεη δπζιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή, φηη νη εξγαδφκελνη δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ ηεο 

Κξήηεο, ζχκθσλα κε ηε ηαπξνπνχινπ (2010), εκθαλίδνπλ ζε κεγάιν πνζνζηφ θαη 

κάιηζηα αλαγλσξίδνπλ ην ζπλδξφκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (burn‐out syndrome). 

Ο κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο, νη ρακεινί κηζζνί θαη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

ελνρνπνηήζεθαλ απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο εξγαδφκελνπο πνπ έιαβαλ κέξνο, σο 

παξάγνληεο πνπ ζπλέηεηλαλ ζηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εξώηεζε 3 ζρεηηθά κε ην ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη 
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παξαγγειίεο απφ ηελ θπξίσο απνζήθε ηνπ λνζνθνκείνπ, νη απαληήζεηο πνπ δίλνπλ νη 

εξγαδφκελνη θαηαδεηθλχνπλ θαη ην δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα παξαγγειηψλ θαη πξνκεζεηψλ 

πνπ πθίζηαηαη ζε έλα δεκφζηα απφ έλα ηδησηηθφ λνζνθνκείν. πγθεθξηκέλα, νη 

παξαγγειίεο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ πξψηνπ δηαηππψλνληαη ζρεδφλ ζε πιήξε 

έιιεηςε ησλ πιηθψλ (81,7%), ελψ νη αληίζηνηρεο ζε έλα ηδησηηθφ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζρεδφλ θαζεκεξηλά  (63%). Αλαιπηηθά, ην ρξνληθφ ζεκείν ζην 

νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη παξαγγειίεο ζηα δπν λνζνθνκείν θαίλνληαη ζην Γηάγξακκα 

4.3.  

 

 

Γηάγξακκα 4.3 

Γηαηύπσζε αηηήκαηνο παξαγγειηώλ (%) από ηα δύν λνζνθνκεία 

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα ήηαλ ρξήζηκν λα επηζεκαλζεί ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη 

ζε κηα  ηδησηηθή θιηληθή (κηθξφηεξεο δπλακηθφηεηαο ζε ζρέζε κε έλα δεµφζην 

λνζνθνµείν), είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή απφ απηή ελφο δεµνζίνπ λνζνθνµείνπ. Δίλαη 

επλφεην φηη δελ πξαγµαηνπνηνχληαη δηαγσληζµνί. Απελαληίαο, ζπλήζσο πξνµεζεχνληαη 

ην πιηθφ φηαλ ην ρξεηαζηνχλ, χζηεξα απφ έξεπλα αγνξάο θαη δηαπξαγκάηεπζε, 

ιαµβάλνληαο ππφςε ηελ νηθνλνµηθή αιιά θαη ηελ πνηνηηθή παξάµεηξν, γεγνλφο πνπ 

νδεγεί ζηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ ηηκψλ. Οη ηηµέο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο δηαµνξθψλνληαη 

µε βάζε ηε δήηεζε θαη πάληα αλαδεηείηαη θαη επηδηψθεηαη ε αγνξά ηνπ επηζπµεηνχ 

πιηθνχ µε ηε ραµειφηεξε δαπάλε. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ην ζχζηεµα πξνµεζεηψλ 

ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά θαη ρσξίο ηηο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ δεµνζίνπ ηνµέα πξνµεζεηψλ 

πγείαο. Δπηπιένλ, δελ πξνµεζεχνληαη µεγάιεο πνζφηεηεο πγεηνλνµηθνχ πιηθνχ, θαζψο 
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αθελφο, ν ρψξνο ηεο θεληξηθήο απνζήθεο είλαη µηθξφο, αθεηέξνπ, δελ ππάξρεη αξθεηφο 

ρψξνο απνζήθεπζεο ζηα επηµέξνπο ηµήµαηα/ θιηληθέο. πλεπψο, δελ είλαη ηπραίν πνπ ε 

ζπρλφηεηα ησλ εληνιψλ ησλ παξαγγειηψλ είλαη κεγαιχηεξε ζην ηδησηηθφ, δεδνκέλνπ φηη 

πξαγκαηνπνηνχληαη κηθξέο θαη ζπρλέο παξαγγειίεο πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ ρσξίο 

λα επηβαξχλνληαη κε έμνδα απνζήθεπζεο. 

ε φ,ηη αθνξά ζηελ εξώηεζε 4, δειαδή ζε πφζν δηάζηεκα θηάλνπλ ζηα ηκήκαηα ηα 

πιηθά κεηά ηελ παξαγγειία θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη ρξφλνη είλαη κηθξφηεξνη ζηνλ 

ηδησηηθφ θνξέα. πγθεθξηκέλα, ε πιεηνςεθία ησλ πιηθψλ θζάλνπλ ζηα ηκήκαηα ζε 2 έσο 

6 εκέξεο ζην δεκφζην, αιιά ζε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ (26,8%) ζε δηάζηεκα κηαο 

εβδνκάδαο θαη άλσ, ελψ ζην ηδησηηθφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 7,4%, φπσο 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην Γηάγξακκα 4.4. 

 

 

Γηάγξακκα 4.4 

Υξόλνο παξαιαβήο (%) ηαηξνθαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ από ηα δύν λνζνθνκεία 

 

Οη θαζπζηεξεκέλεο πιεξσκέο, ην αλαπνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα πξνκεζεηψλ κε ηηο 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, πξνθαινχλ αδπλακία θαηάξηηζεο καθξνπξφζεζκσλ 

εκπνξηθψλ ζρεδηαζκψλ, απμεκέλα θφζηε θαη πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζηηο εηαηξείεο ηνπ 

θιάδνπ. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζκελείο απηέο ζπλέπεηεο, νη πξνκεζεπηέο 

ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαηαθεχγνπλ ζηελ πξφζζεηε ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε, πνιιέο 

θνξέο κε δπζκελείο φξνπο θαη εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο επί αθηλήησλ, δηαπξαγκάηεπζε 

γηα ηε ρνξήγεζε κεγαιχηεξσλ πεξηφδσλ πίζησζεο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο θαη 

αχμεζε ζηηο ηηκέο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ. πλεπψο, δελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο 
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φηη αξθεηνί πξνκεζεπηέο αξλνχληαη λα παξαδψζνπλ πιηθά ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, ή 

θαζπζηεξνχλ κε απνηέιεζκα ηηο ζεκαληηθέο ειιείςεηο θαη θαζπζηεξήζεηο 

ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ
15

. 

Οη εξσηήζεηο 5 θαη 6 απνζθνπνχλ λα αλαδείμνπλ κε πνζνηηθά πιένλ δεδνκέλα ηε 

γλψζε θαη ηελ αδξή έζησ εηθφλα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ηκήκαηα θαη ζην γξαθείν 

δηαρείξηζεο πιηθνχ  γηα ηε δηαθίλεζε ησλ παξαγγειηψλ. Δηδηθφηεξα, ζηελ εξψηεζε 5 νη 

κηζνί εξγαδφκελνη ηνπ δεκνζίνπ απαληνχλ πξνζεγγηζηηθά  φηη δέρνληαη θάησ απφ 20 

παξαγγειίεο θαζεκεξηλά, θαηά κέζν φξν 10. Αληίζεηα, ε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηνπ ηδησηηθνχ δέρνληαη πάλσ απφ 20 παξαγγειίεο θαζεκεξηλά. Αληίζηνηρα είλαη θαη ηα 

πνζνζηά ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαγγειηψλ πνπ θζάλνπλ ηειηθά ζην λνζνθνκείν απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαζεκεξηλά. Ο αξηζκφο απηφο ζην δεκφζην είλαη ζχκθσλα κε ηελ άπνςε 

ηεο πιεηνςεθίαο 20-40 ελψ ζην ηδησηηθφ άλσ ησλ 40. Άμην παξαηήξεζεο είλαη ην γεγνλφο 

φηη παξφιν πνπ ην δεκφζην είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξεο δπλακηθφηεηαο (κεγαιχηεξνο 

αξηζκφο θιηλψλ), εληνχηνηο δηαθηλνχληαη ζε απηφ κηθξφηεξνο αξηζκφο παξαγγειηψλ 

(θπζηθά κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ζε απφζεκα) απφ φ,ηη ζην ηδησηηθφ. Πξφζθαηα, ε 

αξλεηηθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία αλακέλεηαη λα επεξεάζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηνπο 

αξηζκνχο απηνχο, αληίζηνηρα βέβαηα θαη γηα ην ηδησηηθφ.       

ηηο εξσηήζεηο 7 θαη 8 ζθπγκνκεηξείηαη ε άπνςε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ ελ γέλεη 

αληαπφθξηζε ησλ πξνκεζεπηψλ, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 4.5, θαζψο θαη 

αλ ππάξρεη απφ απηνχο άκεζε αληαπφθξηζε ζηα αηηήκαηα πνπ εμέξρνληαη απφ ηα 

ηκήκαηα θαη ην γξαθείν δηαρείξηζεο πιηθνχ. 

 

Ιδησηηθό                                                        Γεκόζην 

 

Γηάγξακκα 4.5 

Ιθαλνπνίεζε από ηελ αληαπόθξηζε ησλ πξνκεζεπηώλ 
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Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ δεκνζίνπ (84,1%) ζεσξνχλ ηελ 

αληαπφθξηζε κε ηθαλνπνηεηηθή έσο κέηξηα θαη φηη ζηα αηηήκαηά ηνπο δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζπλήζσο ηθαλνπνηεηηθά (48,8%), ελψ αληίζεηνη άπνςε έρνπλ νη 

ζπλάδειθνί ηνπο ηνπ ηδησηηθνχ νη νπνίνη γεληθά (66,7%) ζεσξνχλ ηελ αληαπφθξηζε ησλ 

πξνκεζεπηψλ ηθαλνπνηεηηθή. χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ έξεπλεο ηεο 

Hellastat (2009), ην πξνβιεκαηηθφ ζχζηεκα πξνκεζεηψλ ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ θαη 

αθεηέξνπ ε ζηαδηαθή δηεχξπλζε ησλ ειιεηκκάησλ ησλ αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ, έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε κε έγθαηξε αληαπφθξηζε ησλ πξνκεζεπηψλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο
16

.
 

Σέινο, φζνλ αθνξά ζηηο εξσηήζεηο 9 θαη 10 δίλνληαη απαληήζεηο ζρεηηθά κε ην 

θαηά πφζνλ ν ηαηξνθαξκαθεπηηθφο εμνπιηζκφο αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηνχκελεο 

πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο, ηηο νπνίεο ζέηνπλ ή ζα έπξεπε λα ζέηνπλ νη ηαηξνί, θαζψο θαη 

γηα ην πνηνη παξάγνληεο ζπληεινχλ ζην ελδερφκελν πνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

απηέο. Πάληα ή ζπρλά είλαη νη απαληήζεηο πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ (92,6%), ελψ ιηγφηεξν ζπρλά ηα πιηθά 

ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (69,5%). Οη 

ηειεπηαίνη ζεσξνχλ ηα ειαηηψκαηα φηη πξνέξρνληαη απφ θαηαζθεπήο ησλ πξντφλησλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο (41,5%), ελψ νη ζπλζήθεο κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο θαη άιινη 

παξάγνληεο πνπ δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην εξσηεκαηνιφγην έρνπλ κηθξφηεξν κεξίδην 

επζχλεο.    

Δλδηαθέξνληα ζηνηρεία πξνθχπηνπλ απφ θαη ηελ πεξεηαίξσ αλάιπζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ πνπ απαληά φηη έρεη παξαηεξήζεη έιιεηςε 

ηαηξνθαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ, ηφζν απφ ην δεκφζην φζν θαη απφ ην ηδησηηθφ, απαληά 

ηαπηφρξνλα φηη επεξεάδεη ηελ εξγαζία ηνπο. Δπίζεο, ε έιιεηςε πνπ παξαηεξείηαη ζην 

δεκφζην λνζνθνκείν ζρεηίδεηαη κε ηα πιηθά πνπ παξαγγέιλνληαη ζε πιήξε ή ζρεδφλ ζε 

πιήξε έιιεηςε. Σέινο, εληχπσζε πξνθαιεί ην εχξεκα φηη, αληίζεηα κε απηφ πνπ ζα 

πεξίκελε θαλείο, ε έιιεηςε παξαηεξείηαη ζε απηά ηα πξντφληα πνπ ν ρξφλνο παξαιαβήο 

είλαη 2-6 εκέξεο θαη φρη ζε απηά πνπ παξαιακβάλνληαη ζε κηα εβδνκάδα θαη άλσ.  

Φαίλεηαη εχινγν λα ππνζέζεη θαλείο φηη ε θαζεκεξηλή εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ 

ησλ λνζνθνκείσλ επεξεάδεηαη, δπζρεξαίλεηαη θαη πζηεξεί ζε ρξφλν δηεθπεξαίσζεο απφ 

                                                           
16

http://thenewmail2.blogspot.com/2010/06/blogpost_11.htmlhttp://www.iatrikostypνs.com/conte

nt/oikonomia/ayksithike 83-i-egxoria-agora-iatrikoy-eksoplismoy-2008 

http://thenewmail2.blogspot.com/2010/06/blogpost_11.html
http://thenewmail2.blogspot.com/2010/06/blogpost_11.html
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ηε κε επαξθή πνζφηεηα ησλ πιηθψλ. Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ, ιφγσ 

θαη ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο εξγαζίαο πνηθίια θαη κε ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο. Σα 

ζεκαληηθφηεξα φισλ φκσο, είλαη νη θίλδπλνη γηα ηελ πγεία ησλ αζζελψλ πνπ θπξίσο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αθχξσζε ή ηελ αλαβνιή ζε κεηέπεηηα ρξφλν θάπνησλ επεκβάζεσλ ή 

δηαγλσζηηθψλ δνθηκαζηψλ θαζψο θαη ηηο επηπινθέο απφ ηε ρακειή πνηφηεηα αλαιψζηκσλ 

ή θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αληηθαηάζηαζε ησλ αληίζηνηρσλ πνπ επξίζθνληαη 

ζε έιιεηςε. Έλα απφ ηα πνιιά ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα πνπ ζα κπνξνχζε λα 

αλαθέξεη θαλείο είλαη νη απμεκέλε επίπησζε ησλ ζξνκβνθιεβηηίδσλ πνπ παξαηεξνχληαη 

πιένλ ζε πνιιά δεκφζηα λνζνθνκεία ιφγσ ηεο ρακειήο πνηφηεηαο ησλ αλαισζίκσλ (ι.ρ 

θιεβνθαζεηήξεο ακθίβνιεο πνηφηεηαο), θαη ησλ αιιεξγηθψλ αληηδξάζεσλ ιφγσ 

αληηθαηάζηαζεο πξσηνηχπσλ θαξκάθσλ κε Generics, ησλ νπνίσλ ηα έθδνρα δελ είλαη 

αλεθηά ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο αζζελψλ. 

 ζνλ αθνξά ην εχξεκα φηη ε έιιεηςε δελ αθνξά ηα πιηθά κε κεγάιν ρξφλν 

παξάδνζεο αιιά εθείλα κε κηθξφηεξν, ζα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζέζεη ηα εμήο: 

πλήζσο πξφθεηηαη γηα θάξκαθα θαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα εμεηδηθεπκέλα ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, ι.ρ αληηθαξθηληθά θάξκαθα θαη ζπλήζσο πςεινχ θφζηνπο. 

Μάιηζηα, εηδηθφηεξα έλα παλεπηζηεκηαθφ λνζνθνκείν δελ είλαη ζπάλην ην θαηλφκελν λα 

δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλα θάξκαθα, πνπ έρνπλ κφιηο θπθινθνξήζεη ζηελ αγνξά κε πνιιά 

ππνζρφκελεο ηδηφηεηεο. Αληηζέησο, κέζα ζην ίδην λνζνθνκείν ζπρλά παξαηεξνχληαη 

ειιείςεηο ζε πξψηεο αλάγθεο θάξκαθα (αληηβηνηηθά, αληηθιεγκνλψδε) θαη ζε αλαιψζηκα 

(ρξφλνο παξάδνζεο κηθξφηεξνο απφ κηα εβδνκάδα). Γηα ην «παξάδνμν» απηφ ζα 

κπνξνχζε λα δνζεί θάπνηα εμήγεζε, ε νπνία ζπδεηείηαη ζε επφκελε ελφηεηα.  

 

 

4.3.2 Σηνηρεία από ηηο θαηαγξαθέο ησλ λνζνθνκείσλ  

 

Σα παξαπάλσ ζε γεληθέο γξακκέο επηβεβαηψλνληαη απφ επίζεκα ζηνηρεία ησλ δχν 

λνζνθνκείσλ ζηα νπνία θαηέζηε εθηθηή ε πξφζβαζε. πγθεθξηκέλα ζηνλ Πίλαθα 4.1 

παξνπζηάδνληαη ν αξηζκφο ησλ παξαγγειηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηα ηκήκαηα, ζηε 

ζπλέρεηα ν αξηζκφο πνπ ιακβάλνπλ κέζσ ηνπ ηκήκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη ηεο Γηνίθεζεο 

νη πξνκεζεπηέο θαη ηέινο νη παξαγγειίεο πνπ παξαιακβάλνπλ ηειηθά ηα ηκήκαηα απφ 

απηνχο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο Ηνχληνο-Ηνχιηνο 2010. 
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Πίλαθαο 4.1 

Κίλεζε παξαγγειηώλ ζην δεκόζην θαη ζην ηδησηηθό λνζνθνκείν 

 

 

Παξαγγειίεο 

απφ ηκήκαηα 

Παξαγγειίεο πνπ 

ιακβάλνπλ νη 

πξνκεζεπηέο 

Παξαγγειίεο πνπ 

επηζηξέθνπλ ζην 

λνζνθνκείν 

Γεκφζην 216 228 204 

Ηδησηηθφ 132 134 132 

 

Παξαηεξείηαη φηη νη παξαγγειίεο πνπ ηειηθά παξαιακβάλεη ην πξνζσπηθφ ηνπ 

δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ είλαη ιηγφηεξεο απφ απηέο πνπ αξρηθά είρε δεηήζεη θαηά έλα 

πνζνζηφ 5,5%. Κάηη ηέηνην δε θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηνπιάρηζηνλ 

απφ ηα ζηνηρεία ηεο ηδησηηθήο  κνλάδαο πνπ κειεηάηαη. 

Δπηπιένλ, ζηνλ Πίλαθα 4.2 θαίλνληαη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο φζνλ αθνξά ην 

κέζν ρξφλν (ζε εκέξεο) πνπ απαηηείηαη κηα παξαγγειία λα θηάζεη ηειηθά ζην λνζνθνκείν, 

ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγγειηψλ πνπ παξαδίδνληαη ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα, ηηο παξαγγειίεο 

πνπ επηζηξέθνληαη ιφγσ κε αληαπφθξηζεο ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη απηέο πνπ ηειηθά 

αληηθαζίζηαληαη.  

  

Πίλαθαο 4.2 

Κύθινο παξαγγειίαο θαη ζύγθξηζε ζε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά δεδνκέλα  

ησλ παξαγγειηώλ ζε δεκόζην θαη ηδησηηθό λνζνθνκείν 

 Κχθινο 

παξαγγειίαο 

(εξγ. εκέξεο) 

Δπηζηξνθή ιφγσ 

ρακειήο 

πνηφηεηαο 

Παξαγγειίεο 

ζε κηθξφηεξε 

πνζφηεηα 

Αληηθαηαζηαζείζεο 

παξαγγειίεο 

Γεκφζην 4,8 10 12 7 

Ηδησηηθφ 3,5 1 3 4 

 

Παξαηεξείηαη φηη ν θχθινο παξαγγειίαο ζην δεκφζην είλαη κεγαιχηεξνο απφ φ,ηη 

ζην ηδησηηθφ ζε εξγάζηκεο εκέξεο. εκεησηένλ κάιηζηα, φηη νξηζκέλα είδε πιηθνχ φπσο 

ηα θάξκαθα ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ παξαιακβάλνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ κεηά ηελ πάξνδν ίδησλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ, ελψ ζε άιια φπσο κεξηθά 
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αλαιψζηκα παξαηεξνχληαη κε ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο αλ θξίλεη θαλείο απφ ηε κεγάιε 

δηαζεζηκφηεηά ηνπο ζηελ αγνξά θαη ηελ επξεία θαηαλάισζή ηνπο. Δίλαη πξνθαλέο φηη 

δηαθνξεηηθά πξντφληα έρνπλ δηαθνξεηηθνχο θχθινπο παξαγγειηψλ. Δπίζεο, ζην δεκφζην 

έλα πνζνζηφ 4,6% ηαηξνθαξκαθεπηηθφ πιηθφ επηζηξέθεηαη ιφγν κε αληαπφθξηζήο ηνπο 

ζηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζην ηδησηηθφ είλαη 0,8%. 

Έλα άιιν θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη είλαη λα παξέρεηαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ 

λνζνθνκείνπ κηθξφηεξε πνζφηεηα πιηθνχ απφ φ,ηη δεηάεη. Οηθνλνκηθνί ιφγνη θπξίσο 

νδεγεί ην αξκφδην ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ λα εγθξίλεη κηθξφηεξε δαπάλε κε απνηέιεζκα 

ζην δεκφζην ην 5,5% ησλ παξαγγειηψλ λα έξρνληαη ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα απφ ηελ 

απαηηνχκελε (2,2% ζην ηδησηηθφ). Δληνχηνηο, ηα δπν λνζνθνκεία δε δηαθέξνπλ φζνλ 

αθνξά ηηο παξαγγειίεο πνπ ηειηθά αληηθαζίζηαληαη κε άιιεο. Αλεπίζεκα, νη παξαγγειίεο 

απηέο θαίλεηαη λα αθνξνχλ σο επί ην πιείζηνλ ζθεπάζκαηα κε ηηο ίδηεο δξαζηηθέο νπζίεο 

αιιά κε άιιε εκπνξηθή νλνκαζία (Generics), ηα νπνία θνζηίδνπλ ζαθψο ιηγφηεξν. 

 

 

4.4 πκπεξάζκαηα 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ έγηλαλ εκθαλή ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν δεκφζηνο ηνκέαο ζηελ πγεία.  Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

ζπκπεξάζκαηα ήηαλ ε ειιείςεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζην δεκφζην λνζνθνκείν ζε 

αληίζεζε κε ην ηδησηηθφ. Γπζηπρψο, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ 

δεκνζίνπ κάιηζηα, νη ειιείςεηο απηέο έρνπλ αληίθηππν ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία ηνπο, 

ππνλνψληαο απφ ηε δπζρέξεηα λα δηεθπεξαηψζνπλ κηα απιή ηαηξηθή ή λνζειεπηηθή 

πξάμε έσο ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο ηίζεηαη ε πγεία ησλ αζζελψλ. Δπίζεο, ε 

πιεηνςεθία ησλ πιηθψλ θζάλνπλ ζηα ηκήκαηα ζε 2 έσο 6 εκέξεο ζην δεκφζην, αιιά ζε 

έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζε δηάζηεκα κηαο εβδνκάδαο θαη άλσ, ελψ ζην ηδησηηθφ ηα 

αληίζηνηρα δηαζηήκαηα είλαη πνιχ κηθξφηεξα. Σα ηκήκαηα ηνπ ηδησηηθνχ λνζνθνκείνπ 

δηαηππψλνπλ ιηγφηεξεο παξαγγειίεο θαη αληίζηνηρα δέρνληαη ιηγφηεξεο απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαηά κέζν φξν απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. Άμην παξαηήξεζεο είλαη ην γεγνλφο 

φηη παξφιν πνπ ην δεκφζην είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξεο δπλακηθφηεηαο, εληνχηνηο 

δηαθηλνχληαη ζε απηφ κηθξφηεξνο αξηζκφο παξαγγειηψλ (θπζηθά κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο 

ζε απφζεκα) απφ φ,ηη ζην ηδησηηθφ. Δπηπξφζζεηα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ δεκνζίνπ ζεσξεί ηελ αληαπφθξηζε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο κε 
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ηθαλνπνηεηηθή έσο κέηξηα θαη φηη ζηα αηηήκαηά ηνπο δελ αληαπνθξίλνληαη ζπλήζσο 

ηθαλνπνηεηηθά. Μάιηζηα ηα πιηθά πνπ παξαιακβάλνπλ δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνζδνθίεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ δεκφζηνπ νη νπνίνη ζεσξνχλ ηα ειαηηψκαηα φηη πξνέξρνληαη απφ 

θαηαζθεπήο ησλ πξντφλησλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ελψ νη ζπλζήθεο κεηαθνξάο, 

απνζήθεπζεο θαη άιινη παξάγνληεο έρνπλ κηθξφηεξν κεξίδην επζχλεο.    

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα απφ ηηο επίζεκεο θαηαγξαθέο ησλ δχν λνζνθνκείσλ, 

εληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη νη παξαγγειίεο πνπ ηειηθά παξαιακβάλεη ην δεκφζην 

λνζνθνκείν είλαη ιηγφηεξεο απφ απηέο πνπ αξρηθά είρε δεηήζεη, θάηη ηέηνην δε θαίλεηαη 

λα ζπκβαίλεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δπηπιένλ, θαίλεηαη φηη αξθεηέο παξαγγειίεο 

επηζηξέθνληαη ιφγσ κε αληαπφθξηζεο ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηειηθά απηέο 

αληηθαζίζηαληαη. Παξαηεξείηαη φηη ν θχθινο παξαγγειίαο ζην δεκφζην είλαη κεγαιχηεξνο 

ζε εξγάζηκεο εκέξεο. εκεησηένλ κάιηζηα, φηη νξηζκέλα είδε πιηθνχ φπσο ηα θάξκαθα 

ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ παξαιακβάλνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ 

κεηά ηελ πάξνδν κηθξψλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ-ζε ζρέζε κε απηφ πνπ ζα πεξίκελε 

θαλείο-ελψ ζε άιια φπσο κεξηθά αλαιψζηκα παξαηεξνχληαη κε ζεκαληηθέο 

θαζπζηεξήζεηο αλ θξίλεη θαλείο απφ ηε κεγάιε δηαζεζηκφηεηά ηνπο ζηελ αγνξά θαη ηελ 

επξεία θαηαλάισζή ηνπο. Έλα άιιν θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη είλαη λα παξέρεηαη ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ κηθξφηεξε πνζφηεηα πιηθνχ απφ φ,ηη δεηάεη. Οηθνλνκηθνί 

ιφγνη θπξίσο νδεγεί ην αξκφδην ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ λα εγθξίλεη κηθξφηεξε δαπάλε 

κε απνηέιεζκα ζην δεκφζην πνιιέο παξαγγειίεο λα έξρνληαη ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα απφ 

ηελ απαηηνχκελε.  

ε γεληθέο γξακκέο αλαδείρζεθε ε «αλαμηνπηζηία» νξηζκέλσλ πξνκεζεπηψλ, 

απξφβιεπηα θαη άηαθηα ρξνληθά δηαζηήκαηα αηηήκαηνο παξαγγειίαο θαη παξαιαβήο 

πιηθνχ. Απηφ δε ζα έπξεπε λα πξνθαιεί έθπιεμε δεδνκέλνπ φηη, ζχκθσλα κε επίζεκα 

ζηνηρεία ην ρξένο πξνο ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη κέιε ηνπ ΔΠ (χλδεζκνο Διιήλσλ 

Πξνκεζεπηψλ) έσο ην πξνεγνχκελν έηνο είρε δηακνξθσζεί ζε 1,65 δηζ. επξψ, ελψ πξνο 

ηνπο πξνκεζεπηέο νξζνπεδηθνχ πιηθνχ ζε 805 εθαη. επξψ. Δπίζεο, ην ζπλνιηθφ ρξένο 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ) ζην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο 

αλήιζε ζε 5,23 δηζ. επξψ, ελψ ηνλ πεξαζκέλν Ηνχλην μεπέξαζε ηα 6 δηζ. επξψ. Σν 

γεγνλφο απηφ έρεη αληίθηππν εθηφο απφ ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηελ 

πγεία ησλ αζζελψλ θαη ζηηο ίδηεο ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. Οη πεξηζζφηεξεο είλαη 

κηθξνκεζαίεο θαη αδπλαηνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ παξνρή πηζηψζεσλ ζηα λνζνθνκεία γηα 

κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαζψο ήδε αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα 
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ξεπζηφηεηαο, ελψ ήδε πξνβαίλνπλ αλαγθαζηηθά ζε ζπξξίθλσζε ησλ κεγεζψλ ηνπο θαη 

κείσζε πξνζσπηθνχ. Δπηπξφζζεηα, φηαλ ζπλάπηνπλ κηα ζπκθσλία κε έλα δεκφζην 

λνζνθνκείν γηα ηελ πξνκήζεηα θάπνηνπ πιηθνχ εχινγα απμάλνπλ ηηο ηηκέο ησλ 

πξντφλησλ, γεγνλφο πνπ απμάλεη κε ηε ζεηξά ηνπ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ 

θαη δηαησλίδεη ην θαχιν απηφλ θχθιν. πλεπψο, νη θαζπζηεξεκέλεο πιεξσκέο θαη ην 

αλαπνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα πξνκεζεηψλ πξνθαινχλ αδπλακία θαηάξηηζεο 

καθξνπξφζεζκσλ εκπνξηθψλ ζρεδηαζκψλ. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

δπζκελείο απηέο ζπλέπεηεο, νη πξνκεζεπηέο ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαηαθεχγνπλ ζηελ 

πξφζζεηε ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε, πνιιέο θνξέο κε δπζκελείο φξνπο θαη εκπξάγκαηεο 

εμαζθαιίζεηο επί αθηλήησλ. Έηζη, αξθεηνί πξνκεζεπηέο αξλνχληαη λα παξαδψζνπλ πιηθά 

ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, κε απνηέιεζκα ηα ηειεπηαία λα αληηκεησπίδνπλ ηηο ζεκαληηθέο 

ειιείςεηο ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ νη νπνίεο αλαδείρζεθαλ απφ ηελ παξνχζα 

κειέηε. 

Έλα άιιν ζνβαξφ ζέκα πνπ αλαδείρζεθε έκκεζα απφ απηήλ ήηαλ ην δήηεκα ησλ 

αμσζπκβαηηθψλ πξνκεζεηψλ. Οη εμσζπκβαηηθέο πξνκήζεηεο αθνξνχλ άηππεο παξαηάζεηο 

πθηζηάκελσλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ παιαηφηεξνπο κεηνδνηηθνχο 

δηαγσληζκνχο, ελψ νη ηηκέο ηνπο παξακέλνπλ ζην επίπεδν πνπ ίζρπε πξηλ απφ 3-5 ρξφληα. 

ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε κάιηζηα, ν ΔΠ αλαθέξεη φηη κφλν ην 21% ησλ νθεηιψλ ησλ 

θπξηφηεξσλ λνζνθνκείσλ απφ ην 2005 κέρξη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 2008 είλαη 

ζπκβαηηθέο, ελψ ην 79% αθνξά εμσζπκβαηηθέο πξνκήζεηεο. πλεπψο, πξνθεηκέλνπ ηα 

λνζνθνκεία λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ, εμαθνινπζνχλ λα πξνκεζεχνληαη πιηθφ απφ 

ιεγκέλεο ζπκβάζεηο ή απεπζείαο αλαζέζεηο. ηα εμσζπκβαηηθά πιηθά αλήθνπλ επίζεο 

πνιιά εμεηδηθεπκέλα ζηνηρεία ηνπ ηαηξνθαξκαθεπηηθνχ εμνπιηζκνχ φπσο θαξδηνινγηθά 

εκθπηεχζηκα, νξζνπεδηθά πιηθά θαη εμεηδηθεπκέλεο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο πνιιέο απφ ηηο 

νπνίεο έρνπλ κφιηο θπθινθνξήζεη ζηελ αγνξά κε πνιιά ππνζρφκελεο ηδηφηεηεο. 

χκθσλα κε ηηο επίζεκεο θαηαγξαθέο ηνπ δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ ε έιιεηςε δελ αθνξά 

ηα πιηθά κε κεγάιν ρξφλν παξάδνζεο αιιά εθείλα κε κηθξφηεξν. Θα κπνξνχζε σο πξνο 

απηφ ην εχξεκα λα επηζεκάλεη θαλείο φηη κέζα ζην ίδην λνζνθνκείν ζπρλά 

παξαηεξνχληαη ειιείςεηο ζε πξψηεο αλάγθεο θάξκαθα (αληηβηνηηθά, αληηθιεγκνλψδε) 

θαη ζε αλαιψζηκα (ρξφλνο παξάδνζεο κηθξφηεξνο απφ κηα εβδνκάδα), ελψ δελ είλαη 

ζπάλην ην θαηλφκελν λα δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλα θάξκαθα, εηδηθφηεξα κάιηζηα έλα 

Παλεπηζηεκηαθφ λνζνθνκείν. Γε ζα ήηαλ άζηνρν λα ππνζέζεη θαλείο φηη απηέο νη 

θαξκαθεπηηθέο νπζίεο παξαγγέιλνληαη ζηα πιαίζηα κειεηψλ θαη εξεπλεηηθψλ 
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πξσηνθφιισλ, κέζσ (θαη εηο βάξνο) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ λνζνθνκείνπ
16

.
  

Κάζε δεκφζην Διιεληθφ λνζνθνκείν είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο 

χςηζηεο θνηλσληθήο ζεκαζίαο θαη πξνζθνξάο. Παξά ηαχηα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία δηαξθψο δηνγθψλνληαη θαη 

επεξεάδνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπο. Σν 

ήδε ππάξρνλ θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην δελ επλνεί, αιιά ίζσο θαη 

λα επηηείλεη ηα πξνβιήκαηα. Δπνκέλσο ην πξφβιεκα είλαη πνιπζχλζεην, απαηηεί 

πξσηίζησο πνιηηηθή βνχιεζε θαη ζχλεζε, ιήςε λέσλ δξαζηηθψλ κέηξσλ θαη 

δεπηεξεπφλησο αλαδηνξγάλσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη επάλδξσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε ηθαλά ζηειέρε.   

 

 

4.5 Πξνηάζεηο –Δπξσπατθή εκπεηξία 

 

Οη απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

νδεγνχλ ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ, ζηελ αγνξά πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο θαη θάησ 

απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, πνπ απαηηνχλ φκσο ηδηαίηεξε ηέρλε απφ ηελ πιεπξά 

ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ θαη ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο, ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ 

ελίζρπζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. Οη πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ ζε αγαζά, έξγα θαη 

ππεξεζίεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 16-19% ηνπ ΑΔΠ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ, γεγνλφο 

πνπ ζεκαηνδνηεί ηε ζεκαζία, γηα ην θξάηνο θαη ηα λνζνθνκεία, ηεο νξζήο δηαρείξηζήο 

ηνπο. ε απηφ ην ζεκείν ζθφπηκν ζα ήηαλ λα αλαθεξζνχλ θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ 

απνηεινχλ κέξνο κηαο εληαίαο πνιηηηθήο πξνκεζεηψλ, αθνξνχλ ζε πξνκήζεηεο ζε πιηθά 

θαη ππεξεζίεο θαη ε πινπνίεζε ηνπο ίζσο βειηίσλε ηηο αδπλακίεο ηνπ ππάξρνληνο 

ζπζηήκαηνο.  

Ζ επξεία ρξήζε ησλ θιεηζηώλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ κε 

δηαπξαγκάηεπζε ζεσξεηηθά ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε πξνκήζεηεο κε ρακειέο ηηκέο 

πνηνηηθά βειηησκέλσλ πξντφλησλ θαη ζε κε γξαθεηνθξαηηθά ζπζηήκαηα Απηφ 

ηνπιάρηζηνλ δείρλεη ε κέρξη ζήκεξα πθηζηάκελε εκπεηξία ησλ θξαηψλ-κειψλ πνπ ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ, ζχκθσλα κε κειέηεο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 1994 θαη 2005. Πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε ζα ζπληεινχζε ελδερνκέλσο θαη ε επξεία ρξήζε ησλ κεηνδνηηθώλ 

δηαγσληζκώλ, γηαηί δελ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ηεο δηαπινθήο κεηαμχ ηεο δήηεζεο θαη 

πξνζθνξάο πνπ εηζάγεη ε δηαδηθαζία ηεο «νηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο». 
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Δληνχηνηο, κηα αδπλακία ηνπο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νδεγεί ζε θζελά θαθήο πνηφηεηαο 

πξντφληα. Απηή αδπλακία ιχλεηαη κε ηηο ζχγρξνλεο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ηηο Οδεγίεο ηνπ 2004 (βι. π.ρ. αληαγσληζηηθφ δηάινγν). Αλ αγνξάδεη ην θξάηνο θαθήο 

πνηφηεηαο πξντφληα κε κεηνδνηηθνχο δηαγσληζκνχο απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

θάπνηνη (κηα π.ρ. επηηξνπή ζχληαμεο ησλ πξνδηαγξαθψλ) πξνηείλνπλ, ζηνπο φξνπο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ραξαθηεξηζηηθά πξντφλησλ κε θαθέο πξνδηαγξαθέο. Έλαο κεηνδνηηθφο 

φκσο δηαγσληζκφο, κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αγνξά ηνπ 

θζελφηεξνπ αγαζνχ, απφ έλα φκσο ζχλνιν αθξηβψλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ, άξα θαη 

πνηνηηθά βειηησκέλσλ
17

.
 

Ζ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζην ρψξν ηεο πγείαο απαηηεί ηε ζχλζεηε επεμεξγαζία 

πιήζνπο πιεξνθνξηψλ, πνιιαπιψλ κνξθψλ απφ δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο θαη μερσξηζηνχο 

πξννξηζκνχο. Ζ απηνκαηνπνίεζε νιφθιεξεο ηεο αιπζίδαο πξνκήζεηαο θαη ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο (απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο αίηεζε ηεο παξαγγειίαο 

έσο ηνλ εθνδηαζκφ ησλ κνλάδσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ) ζα νδεγήζεη ζηε 

κείσζε ηνπ ζπζρεηηδφκελνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ζηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

πξνκεζεηψλ θαη ζηελ ηαρχηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ. Αλακθίβνια, βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο αλαδηνξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ είλαη ε 

ξύζκηζε εθθξεκνηήησλ ηνπ παξειζφληνο, φπσο ν πξνζδηνξηζκφο-εμφθιεζε ρξεψλ 

πξνκεζεπηψλ θαη ν θαζνξηζκφο αλώηαησλ ηηκώλ ζπγθεθξηκέλσλ πιηθψλ. ε 

πεξηπηψζεηο πνπ ζα ήηαλ νηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξν ε αλάζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε 

ηξίηνπο ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ εθηίκεζε ησλ αλακελφκελσλ σθειεηψλ ζηα πιαίζηα ηεο 

αλάιπζεο θφζηνπο/νθέινπο, ζα απνηεινχζε κηα εχινγε ιήζε. Ζ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ 

απηψλ πξνζθέξεη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα φπσο κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηνπ 

λνζνθνκείνπ, κείσζε ηεο δέζκεπζεο θεθαιαίσλ ζε πάγηα ζηνηρεία φπσο θηίξηα 

(απνζεθεπηηθνί ρψξνη, ζχζηεκα κεραλνξγάλσζεο) θαη βειηίσζε πνηφηεηαο θαη 

ηαρχηεηαο ππεξεζηψλ, ιφγσ πςειήο εμεηδίθεπζεο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίεο. 

Ζ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηνπ Internet επηηξέπεη ζήκεξα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζχλζεηεο δηαδηθαζίαο ησλ πξνκεζεηψλ ζην ρψξν ηεο πγείαο κέζσ ειεθηξνληθώλ κέζσλ 

θαη ηε δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ κεηαμχ κνλάδσλ πγείαο, θαξκαθεπηηθψλ πξνκεζεπηψλ 

θαη πξνκεζεπηψλ ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηα πιαίζηα εμεηδηθεπκέλσλ 

                                                           
17

http://www.iatrikostypos.com/content/oikonomia/ayksithike-83-i-egxoria-agora-iatrikoy-

eksoplismoy-2008 

http://www.iatrikostypos.com/content/oikonomia/ayksithike-83-i-egxoria-agora-iatrikoy-eksoplismoy-2008
http://www.iatrikostypos.com/content/oikonomia/ayksithike-83-i-egxoria-agora-iatrikoy-eksoplismoy-2008
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ειεθηξνληθψλ αγνξψλ. Χο εθ ηνχηνπ είλαη εθηθηή ε παξάιιειε επηζθφπεζε ηνπ θφζηνπο 

έκκεζσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ πξνκεζεηψλ, ε επηινγή ηεο πην ζπκθέξνπζαο απφ άπνςε 

θφζηνπο πξνζθνξάο, αιιά θαη ε αλαθαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ πνπ πξνεγνχκελα δηαζεηφηαλ 

ζηηο ρεηξφγξαθεο δηαδηθαζίεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζε πην απνδνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ ηελ εζσηεξηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θαη' επέθηαζε 

ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Ζ εθαξκνγή πξαθηηθψλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ πξνυπνζέηεη έλα αξρηθφ 

επίπεδν απηνκαηνπνίεζεο εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ πηνζέηεζε εξγαιείσλ 

πιεξνθνξηθήο αιιά θαη ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ αζθαινχο δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ. Ζ 

ειεθηξνληθνπνίεζε ησλ πξνκεζεηψλ εθηηκάηαη φηη ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ. Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

πξνκεζεηψλ είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο. Γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ησλ πξνκεζεηψλ, έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ 

ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο ζε έλα εληαίν 

κνληέιν ιεηηνπξγίαο, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο ελ ελεξγεία Νφκνπο. Γηα λα 

επηηεπρζεί απηφ, έλα ζχζηεκα πξνκεζείσλ πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ απηνκαηνπνίεζε 

φινπ ηνπ θχθινπ ησλ πξνκεζεηψλ θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ζηηο πξνκήζεηεο ησλ 

νπνηνδήπνηε εηδψλ (απφ θάξκαθα έσο ηαηξηθά κεραλήκαηα) θαζψο θαη ππεξεζηψλ. 

Δπηπιένλ, ε ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε ηεο ζπληαγνγξάθεζεο είλαη έλα ζεκαληηθφ 

εξγαιείν γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπληαγψλ ,ηελ επίηεπμε ησλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ πνπ ζέηνπλ 

νη λέεο εγεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ Τγείαο, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 

παξάιιεια κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ αλέιαβε ηελ 

πινπνίεζε ηεο. Ζ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε κπνξεί λα είλαη έλα ζεκαληηθφηαην 

εξγαιείν αιιά γηα λα πξνζθέξεη ηα αλακελφκελα πξέπεη λα εληαρηεί ζε έλα ζπλνιηθφ 

πιαίζην αιιαγψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ζπληαγνγξάθεζεο ησλ θαξκάθσλ. Ζ θαζνιηθή 

πινπνίεζή ηεο ζα κπνξνχζε λα ππεξεηήζεη πνηνηηθνχο ζηφρνπο κε θπξηφηεξνπο ηελ 

αζθαιή ρνξήγεζε ησλ θαξκάθσλ, ηελ θαξκαθννηθνλνκία θαη ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο 

θαη ηεο ζπλαιιαγήο. 

Πξσηαξρηθή αλάγθε είλαη λα δεκηνπξγεζεί ην δηπινγξαθηθό ζύζηεκα ζε φια ηα 

Διιεληθά λνζνθνκεία  λνζνθνκεία, ψζηε λα ειέγρνληαη νη δαπάλεο, λα ππάξρεη ηάμε ζηα 

νηθνλνκηθά θαη λα θαηαξηίδνληαη ηζνινγηζκνί. Αλ ρξεηαζηεί, ε δεκηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηνχ ζα κπνξνχζε λα αλαηεζεί ζε αλεμάξηεηεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο. Δπίζεο, 

εθ ησλ σλ νπθ άλεπ είλαη θαη ε κεραλνγξάθεζε φισλ ησλ λνζνθνκείσλ ε νπνία αλ 
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ρξεηαζηεί ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε ηελ αξσγή ειιεληθψλ ή μέλσλ εηαηξηψλ. Σν 

ΔΚΔΒΤΛ, φπσο αλαθέξεηαη ζην ζρέδην λφκνπ, ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη ηε δεκηνπξγία 

θαη ηήξεζε κεηξώσλ πξνκεζεπηώλ θαη κεηξψσλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντόλησλ θαη 

θαξκάθσλ, ελψ ζα ιεηηνπξγεί σο επηζηεκνληθφο ζχκβνπινο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο 

Πξνκεζεηψλ Τγείαο πξνηείλνληαο φπνηε νη ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ ηηο ελδεδεηγκέλεο 

πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη 

βηνταηξηθνχ εμνπιηζκνχ. Οη ηδησηηθνί φκηινη ηεο πγείαο εθηηκνχλ φηη είλαη κνλφδξνκνο 

γηα ην θξάηνο λα απνθαζίζεη ηελ εθρψξεζε ηνπ management δεκφζησλ λνζνθνκείσλ, 

αθνχ ην ίδην σο -δηνηθεηηθφο θαη νηθνλνκηθφο- δηαρεηξηζηήο δελ έρεη επηηχρεη λα ειέγμεη 

θφζηε, δαπάλεο αιιά θαη πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ.  

Πέξαλ ηεο επίιπζεο ησλ γλσζηψλ πξνβιεκάησλ, πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε ζα 

ήηαλ θαη νξζή αμηνπνίεζε ησλ ζηειερψλ ησλ λνζνθνκείσλ. Γηα παξάδεηγκα θίλεηξα 

απφδνζεο θαη νη ππεξσξίεο: ε δηεζλήο εκπεηξία δείρλεη φηη ε ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ 

θαη ησλ γλψζεσλ ηνπ ηαηξηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο, είλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα ηε βειηίσζε ηεο λνζειεία. 

Οξηζκέλεο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ ζέζπηζε λνκνζεζίαο πξνο 

ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ.. Έηζη, π.ρ. ε Ιηαιία κε ην ΠΓ 101/2002, έρεη 

επηιέμεη έλα ζχζηεκα ζπκβάζεσλ πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ηελ Consip, δεκφζηαο 

αλψλπκεο εηαηξείαο, πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα λα νξγαλψλεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηνπο 

δεκφζηνπο ηειεκαηηθνχο δηαγσληζκνχο πξνκήζεηαο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα πνζά 

πάλσ απν ην θνηλνηηθφ φξην θαη ηελ κέζνδν ηεο ειεθηξνληθήο αγνξάο γηα δεκφζηνπο 

ηειεκαηηθνχο δηαγσληζκνχο πνζψλ θάησ απν ην θνηλνηηθφ φξην. ηε Γαιιία, έρεη 

ζπζηαζεί απφ ην 2009 ε θπβεξλεηηθή ππεξεζία ANAP κε αξκνδηφηεηα ζηελ 

αλαδηάξζξσζε θαη βειηίσζε 150 δεκφζησλ λνζνθνκείσλ απφ ην ζχλνιν ησλ 1.600 ηεο 

ρψξαο. Μέζσ ελφο δηαγλσζηηθνχ πξνγξάκκαηνο επηθεληξσκέλνπ ζηνπο ηξεηο βαζηθνχο 

άμνλεο (νηθνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή δηαρείξηζε, πνηφηεηα, αλζξψπηλν δπλακηθφ), 

θαηαξηίδεηαη πιάλν 5-10 θξίζηκσλ δξάζεσλ αλά λνζνθνκείν, ην νπνίν πξνζππνγξάθεηαη 

σο «ζπκβφιαην απφδνζεο» απφ ηε δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηελ ANAP. Αλάκεζα 

ζηηο ηππηθέο δξάζεηο είλαη ν εμνξζνινγηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρεηξνπξγείσλ, ε 

αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ θαη ε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ησλ 

εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ. ηε Γαλία, ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε έρεη πάεη έλα βήκα 

παξαπέξα. Ήδε απφ ην 2002, ην 85% ησλ ηαηξψλ θαη ην 100% ησλ θαξκαθνπνηψλ 

κπνξνχζε λα παξαγάγεη θαη λα δηαθηλήζεη ειεθηξνληθέο ζπληαγέο. ήκεξα, 1,5 
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εθαηνκκχξην ζπληαγέο δηαθηλνχληαη ειεθηξνληθά θάζε κήλα ζε φιν ην εχξνο ηνπ 

δαλέδηθνπ ηνκέα πγείαο. Ζ Medcom είλαη ν θνηλνπξαθηηθφο θνξέαο πνπ είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηελ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε ζηε Γαλία. Υξεκαηνδνηείηαη απφ πέληε ππνπξγεία 

θαη ηελ έλσζε ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο 

φηη ζε κειέηεο ηεο Medcom αλαθέξεηαη φηη: α) γηα θάζε εκέξα ρσξίο ειεθηξνληθή 

ζπληαγνγξάθεζε ην δαλέδηθν θξάηνο έραλε 225.000 €, θαη β) φηη θάζε ρεηξφγξαθε 

ζπληαγή, θφζηηδε ζην ζχζηεκα 2,3 € κφλν γηα κεηαθνξηθά. Δπηπιένλ, θάζε Γαλφο 

πνιίηεο, έρεη ην θαξκαθεπηηθφ ηνπ ηζηνξηθφ δηαζέζηκν ζε κηα δηαδηθηπαθή θαξηέια κέζσ 

εηδηθνχ ινγηζκηθνχ θαη εληφο ελφο νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Σα 

πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο νινθιήξσζεο κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ θαη εθηφο Γαλίαο 

κέζσ νινθιεξσκέλνπ εηδηθνχ ινγηζκηθνχ
18

. 

ην ΔΤ ηεο Μ. Βξεηαλίαο, δηάθνξεο πξνζπάζεηεο ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα 

έρνπλ κεηψζεη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαηά 15%-20% ζε ζπγθεθξηκέλα λνζνθνκεία. Σν 

θξαηηθφ πξφγξακκα QIPP (Quality, Innovation, Prevention and Productivity) πξνζβιέπεη 

ζηελ εμνηθνλφκεζε 20 δηζ. ιηξψλ κέρξη ην 2014, κέζα απφ έλα επξχ θάζκα δξάζεσλ πνπ 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο ησλ 10 πγεηνλνκηθψλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. 

ηε Μεγάιε Βξεηαλία, ε Ζιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε αθνινχζεζε δηάθνξεο 

δηαδξνκέο, άιινηε παξάιιειεο θαη άιινηε αιιεινηεκλφκελεο, ιφγσ απνπζίαο ηεο 

θαηάιιειεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη αθφκα θαη ζήκεξα δελ 

έρεη νινθιεξσζεί
19

. ην ίδην κήθνο θχκαηνο θαη ζηε γεηηνληθή Κύπξν, πξφζθαηα 

πξνγξάκκαηα αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ νδήγεζαλ 

ζηελ πηινηηθή εηζαγσγή θιηληθψλ πξσηνθφιισλ ζηα λνζνθνκεία, κε πνιιαπιά νθέιε 

ζηελ πνηφηεηα θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα κεξηθά απφ ηα ζπλεζέζηεξα πεξηζηαηηθά
20

. 

Οη ηερληθέο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εγρψξηαο 

βηνκεραλίαο πθίζηαληαη. Ο εμνξζνινγηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Γηα φια απηά, φκσο, 

                                                           
18 http://labs.opengov.gr/category/phaseb/ζεκαηηθή/αλαβάζκηζε-ηεο-δεκφζηαο-πγείαο 

19 http://www.logistics.nhs.uk 

20 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_25/07/2010_409188 

 

 

http://labs.opengov.gr/category/phaseb/θεματική/αναβάθμιση-της-δημόσιας-υγείας
http://www.logistics.nhs.uk/
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_25/07/2010_409188
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πξσηίζησο απαηηείηαη λα ππάξρεη πνιηηηθή βνχιεζε πνπ κεηαηξέςεη ηα ζρέδηα θαη ηηο 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε πξάμε.  

 

4.6 Αλαθεθαιαίσζε 

 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηα ηδησηηθά λνζνθνµεία, δελ ππάγνληαη ζην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην πεξί πξνκεζεηψλ φπσο ηα δεκφζηα. Πξνµεζεχνληαη πιηθφ χζηεξα απφ έξεπλα 

αγνξάο θαη δηαπξαγκάηεπζε, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ ηηκψλ. 

Δπηπιένλ, δελ πξνµεζεχνληαη µεγάιεο πνζφηεηεο πγεηνλνµηθνχ πιηθνχ, ελψ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο, αλαπηχζζνπλ ηα δηθά ηνπο δίθηπα εζσηεξηθνχ εθνδηαζµνχ 

γηα λα εθνδηάδνπλ µε πιηθά ηηο µνλάδεο παξνρήο θξνληίδαο πγείαο θαη λνζειείαο (θαη 

ηειηθά ηνπο αζζελείο). Δμ‟άιινπ, δελ είλαη ηπραίν φηη νη θαηλνηνµίεο ζην ρψξν ησλ 

logistics πξνσζνχληαη θπξίσο απφ ηνλ ηδησηηθφ θιάδν πγείαο ηνπ θαξµάθνπ (Guy 2007).  

ηα δεµφζηα λνζνθνµεία, απφ ηελ άιιε, φπσο δηαπηζηψζεθε θαη απφ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο παξνχζαο κειέηεο δελ ππάξρεη επειημία γηα εθαξµνγή ηέηνησλ παξαµέηξσλ.  

Με βάζε ηηο παξαπάλσ ζθέςεηο, ζην παξφλ θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ηα 

απνηειέζκαηα κηαο εκπεηξηθήο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δπν κνλάδεο πγείαο 

κηα δεκφζηα-Παλεπηζηεκηαθή θαη ζε κηα ηδησηηθή. Ο ζθνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ ε 

παξαηήξεζε θαη ε πνζνηηθνπνίεζε θαηλνκέλσλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ παξαηεξνχληαη 

θπξίσο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαη ηα νπνία ζεσξεηηθά ζρεηίδνληαη κε ην δηαθνξεηηθφ 

ζχζηεκα πξνκεζεηψλ πνπ κεηαρεηξίδνληαη νη δπν απηνί νξγαληζκνί. Χο κέζνδνη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ  εξσηεκαηνιφγηα πνπ κνηξάζζεθαλ ζε 

εξγαδφκελνπο ζηα ηκήκαηα θαη ζηηο απνζήθεο ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ λνζνθνκείνπ 

θαζψο θαη απφ θαηαγξαθέο ζρεηηθά κε πνζνηηθά δεδνκέλα ησλ απνζεκάησλ ησλ 

ηκεκάησλ θαη ηεο θεληξηθήο απνζήθεο. Έγηλε ε εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ 

ζπλνςίδνληαη θπξίσο ζε κηα δπζιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φζνλ αθνξά ηηο 

ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζηνλ ηαηξνθαξκαθεπηηθφ εμνπιηζκφ, ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ παξαγγειηψλ, ηελ πζηέξεζε ζε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα, θαζψο θαη 

ην ρξνληθφ ζεκείν ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ή πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ε 

παξαγγειία. Έκκεζα αλαδεηθλχνληαη απφςεηο, ζηάζεηο αθφκα θαη ζθέςεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηκεκάησλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλνχλ νη 

δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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Σέινο, ζπδεηνχληαη θαη ζρνιηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη, ελψ 

παξαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο θαη απαξηζκνχληαη 

παξαδείγκαηα Δπξσπατθψλ ρσξψλ πνπ κε ζχλεζε θαη απνθαζηζηηθφηεηα πξνέβεζαλ ζηηο 

απαηηνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Δξσηεκαηνιόγην 

(Δξγαδφκελνη ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ λνζνθνκείν ζε ηκήκαηα θαη απνζήθεο) 

1. Έρεηε παξαηεξήζεη θάπνηα έιιεηςε ζε ηαηξνθαξκαθεπηηθά πιηθά; 

Ναη/Όρη 

2. Αλ λαη ε έιιεηςε απηή επεξεάδεη ηελ εξγαζία ζαο; 

Ναη/Όρη 

3. Πόηε παξαγγέιλεηε πιηθά από ηελ θπξίσο απνζήθε ηνπ λνζνθνκείνπ; 

Σε πιήξε έιιεηςε/Σρεδόλ ζε πιήξε έιιεηςε/Καζεκεξηλά 

4. Μεηά ηελ παξαγγειία, ζε πόζν δηάζηεκα θηάλνπλ ζηα ηκήκαηα ηα πιηθά; 

Τελ ίδηα εκέξα/2-3 εκέξεο (κηθξή θαζπζηέξεζε)/4-6 εκέξεο (κεγάιε 

θαζπζηέξεζε)/Σε 1 εβδνκάδα (ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε) 

5. Πξνζεγγηζηηθά, πόζεο παξαγγειίεο ιακβάλεηε (νη ππάιιεινη ζηηο απνζήθεο)  

από ην ηκήκαηα θαζεκεξηλά; 

5-10/10-20/20-30/>30 

6. Πξνζεγγηζηηθά, πόζεο παξαγγειίεο θηάλνπλ ζην λνζνθνκείν ζαο από ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαζεκεξηλά; 

10-20/20-40/40-60/>60 

7. Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ αληαπόθξηζε ησλ πξνκεζεπηώλ; 

Με ηθαλνπνηεηηθή/Μέηξηα/Ιθαλνπνηεηηθή 

8. Τπάξρεη άκεζε αληαπόθξηζε ζηα αηηήκαηα ησλ παξαγγειηώλ; 

πλήζσο λαη/πλήζσο φρη/Μεξηθέο θνξέο 

9. Σα πιηθά αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο πνηόηεηαο; 

Πάληα/Σπρλά/Μεξηθέο θνξέο/Σπάλα 

10. Αλ όρη, πνηνη παξάγνληεο θαηά ηε γλώκε ζαο είλαη ππεύζπλνη γη’απηό; 

Από θαηαζθεπήο/Σπλζήθεο κεηαθνξάο/Σπλζήθεο απνζήθεπζεο/Άιινη 
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Καηαγξαθέο από ζηνηρεία ηνπ λνζνθνκείνπ 

(ηδησηηθφ/δεκφζην) 

 Παξαγγειίεο πνπ θζάλνπλ ζην λνζνθνκείν θαη δελ ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνηφηεηαο 

 

 Παξαγγειίεο πνπ επηζηξέθνληαη ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο 

 

 Παξαγγειίεο πνπ θζάλνπλ ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα απφ ηελ αηηνχκελε 

 

 Παξαγγειίεο πνπ ηειηθά αληηθαζηζηψληαη 

 

 Παξαγγειίεο πνπ ζηέιλνληαη ζηελ απνζήθε ζπγθξηηηθά κε ηηο παξαγγειίεο  πνπ 

ηειηθά θζάλνπλ  απφ ηνπο πξνκεζεπηέο 

 

 Παξαγγειίεο πνπ θζάλνπλ ζηνπο πξνκεζεπηέο (απφ ηελ θεληξηθή απνζήθε) 

ζπγθξηηηθά κε ηηο παξαγγειίεο πνπ παξαδίδνληαη ηειηθά ζην λνζνθνκείν 

 

 Παξαγγειίεο πνπ γίλνληαη θαινθαηξηλνχο/ρεηκεξηλνχο κήλεο 
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Απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο: ΓΗΜΟΙΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ 

 
 

ΕΛΛΕΙΦΗ ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 62 75,6 75,6 

  ΟΥΙ 20 24,4 100,0 

  Total 82 100,0   

 
 
 

ΕΠΙΡΡΟΗ ΕΡΓΑΙΑ 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 68 82,9 82,9 

  ΟΥΙ 14 17,1 100,0 

  Total 82 100,0   

 
 
  

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

 Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Δ ΠΛΗΡΗ ΔΛΛΔΙΦΗ 8 9,8 9,8 

ΥΔΓΟΝ Δ ΠΛΗΡΗ ΔΛΛΔΙΦΗ 67 81,7 91,5 

ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΑ 7 8,5 100,0 

Total 82 100,0  

 
 
 

ΔΙΑΣΗΜΑ ΑΠΟΣΟΛΗ 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΣΗΝ ΙΓΙΑ ΗΜΔΡΑ 5 6,1 6,1 

  Δ 2-3 ΗΜΔΡΔ 27 32,9 39,0 

  Δ 4-6 ΗΜΔΡΔ 28 34,1 73,2 

  Δ 1 ΔΒΓΟΜΑΓΑ 22 26,8 100,0 

  Total 82 100,0   

 
 
 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ ΑΠΟΘΗΚΗ 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 5-10 17 20,7 20,7 

  10-20 24 29,3 50,0 

  20-30 33 40,2 90,2 

  >30 8 9,8 100,0 

  Total 82 100,0   
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ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 10-20 20 24,4 24,4 

  20-40 46 56,1 80,5 

  40-60 11 13,4 93,9 

  >60 5 6,1 100,0 

  Total 82 100,0   

 
 
 

ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΧΝ 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ 41 50,0 50,0 

  ΜΔΣΡΙΑ 28 34,1 84,1 

  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ 13 15,9 100,0 

  Total 82 100,0   

 
  

 
ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΧΝ 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΤΝΗΘΧ ΝΑΙ 15 18,3 18,3 

  ΤΝΗΘΧ ΟΥΙ 40 48,8 67,1 

  ΜΔΡΙΚΔ ΦΟΡΔ 27 32,9 100,0 

  Total 82 100,0   

 
 
 

ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΠΑΝΣΑ 26 31,7 31,7 

  ΤΥΝΑ 31 37,8 69,5 

  ΜΔΡΙΚΔ ΦΟΡΔ 19 23,2 92,7 

  ΠΑΝΙΑ 6 7,3 100,0 

  Total 82 100,0   

 
 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΑΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 34 41,5 41,5 

  ΤΝΘΗΚΔ 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

23 28,0 69,5 

  ΤΝΘΗΚΔ 
ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 11 13,4 82,9 

  ΑΛΛΟΙ 14 17,1 100,0 

  Total 82 100,0   
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Απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο: ΙΓΙΧΣΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ 

 
 

ΕΛΛΕΙΦΗ ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 13 24,1 24,1 

  ΟΥΙ 41 75,9 100,0 

  Total 54 100,0   

 
 
 

ΕΠΙΡΡΟΗ ΕΡΓΑΙΑ 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 18 33,3 33,3 

  ΟΥΙ 36 66,7 100,0 

  Total 54 100,0   

 
 
 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Δ ΠΛΗΡΗ ΔΛΛΔΙΦΗ 5 9,3 9,3 

  ΥΔΓΟΝ Δ ΠΛΗΡΗ ΔΛΛΔΙΦΗ 15 27,8 37,0 

  ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΑ 34 63,0 100,0 

  Total 54 100,0   

  
 
 

ΔΙΑΣΗΜΑ ΑΠΟΣΟΛΗ 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΣΗΝ ΙΓΙΑ ΗΜΔΡΑ 5 9,3 9,3 

  Δ 2-3 ΗΜΔΡΔ 34 63,0 72,2 

  Δ 4-6 ΗΜΔΡΔ 11 20,4 92,6 

  Δ 1 ΔΒΓΟΜΑΓΑ 4 7,4 100,0 

  Total 54 100,0   

 
 
 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ ΑΠΟΘΗΚΗ 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 5-10 4 7,4 7,4 

  10-20 18 33,3 40,7 

  20-30 26 48,1 88,9 

  >30 6 11,1 100,0 

  Total 54 100,0   
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ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 10-20 7 13,0 13,0 

  20-40 7 13,0 25,9 

  40-60 19 35,2 61,1 

  >60 21 38,9 100,0 

  Total 54 100,0   

 
 
 

ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΧΝ 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ 9 16,7 16,7 

  ΜΔΣΡΙΑ 9 16,7 33,3 

  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ 36 66,7 100,0 

  Total 54 100,0   

 
 
 

ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΧΝ 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΤΝΗΘΧ ΝΑΙ 26 48,1 48,1 

  ΤΝΗΘΧ ΟΥΙ 13 24,1 72,2 

  ΜΔΡΙΚΔ ΦΟΡΔ 15 27,8 100,0 

  Total 54 100,0   

 

 
 

 ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΠΑΝΣΑ 22 40,7 40,7 

  ΤΥΝΑ 28 51,9 92,6 

  ΜΔΡΙΚΔ ΦΟΡΔ 4 7,4 100,0 

  Total 54 100,0   

 
 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 

  Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΑΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 27 50,0 50,0 

  ΤΝΘΗΚΔ 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

12 22,2 72,2 

  ΤΝΘΗΚΔ 
ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 10 18,5 90,7 

  ΑΛΛΟΙ 5 9,3 100,0 

  Total 54 100,0   
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Απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο: CROSSTABULATION 
 
 
 

ΕΛΛΕΙΦΗ ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ * ΕΠΙΡΡΟΗ ΕΡΓΑΙΑ 

  

ΔΠΙΡΡΟΗ ΔΡΓΑΙΑ 

Total ΝΑΙ ΟΥΙ 

ΔΛΛΔΙΦΗ 
ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΧΝ 
ΤΛΙΚΧΝ 

ΝΑΙ 13 0 13 

ΟΥΙ 5 36 41 

Total 18 36 54 

 
 
 
 

ΕΛΛΕΙΦΗ ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ * ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ 

Total 
Δ ΠΛΗΡΗ 
ΔΛΛΔΙΦΗ 

ΥΔΓΟΝ Δ 
ΠΛΗΡΗ 

ΔΛΛΔΙΦΗ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΑ 

ΔΛΛΔΙΦΗ 
ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΧΝ 
ΤΛΙΚΧΝ 

ΝΑΙ 5 8 0 13 

ΟΥΙ 0 7 34 41 

Total 5 15 34 54 

 
 
 

 
ΕΛΛΕΙΦΗ ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ * ΔΙΑΣΗΜΑ ΑΠΟΣΟΛΗ 

  

ΓΙΑΣΗΜΑ ΑΠΟΣΟΛΗ 

Total 
ΣΗΝ ΙΓΙΑ 
ΗΜΔΡΑ 

Δ 2-3 
ΗΜΔΡΔ 

Δ 4-6 
ΗΜΔΡΔ 

Δ 1 
ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

ΔΛΛΔΙΦΗ 
ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΧΝ 
ΤΛΙΚΧΝ 

ΝΑΙ 5 8 0 0 13 

ΟΥΙ 0 26 11 4 41 

Total 5 34 11 4 54 

 
 
 
 

ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ * ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 

  

ΤΠΔΤΘΤΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

Total 
ΑΠΟ 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ 
ΤΝΘΗΚΔ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΤΝΘΗΚΔ 
ΑΠΟΘΗΚΔΤ

Η ΑΛΛΟΙ 

ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ 
ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

ΠΑΝΣΑ 22 0 0 0 22 

ΤΥΝΑ 5 12 10 1 28 

ΜΔΡΙΚΔ ΦΟΡΔ 0 0 0 4 4 

Total 27 12 10 5 54 
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ΕΛΛΕΙΦΗ ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ * ΕΠΙΡΡΟΗ ΕΡΓΑΙΑ 

  

ΔΠΙΡΡΟΗ ΔΡΓΑΙΑ 

Total ΝΑΙ ΟΥΙ 

ΔΛΛΔΙΦΗ 
ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΧΝ 
ΤΛΙΚΧΝ 

ΝΑΙ 62 0 62 

ΟΥΙ 6 14 20 

Total 68 14 82 

 
 
 

ΕΛΛΕΙΦΗ ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ * ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

  

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ 

Total 
Δ ΠΛΗΡΗ 
ΔΛΛΔΙΦΗ 

ΥΔΓΟΝ Δ 
ΠΛΗΡΗ 

ΔΛΛΔΙΦΗ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΑ 

ΔΛΛΔΙΦΗ 
ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΧΝ 
ΤΛΙΚΧΝ 

ΝΑΙ 8 54 0 62 

ΟΥΙ 0 13 7 20 

Total 8 67 7 82 

 
 
 

ΕΛΛΕΙΦΗ ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ * ΔΙΑΣΗΜΑ ΑΠΟΣΟΛΗ 

  

ΓΙΑΣΗΜΑ ΑΠΟΣΟΛΗ 

Total 
ΣΗΝ ΙΓΙΑ 
ΗΜΔΡΑ 

Δ 2-3 
ΗΜΔΡΔ 

Δ 4-6 
ΗΜΔΡΔ 

Δ 1 
ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

ΔΛΛΔΙΦΗ 
ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΧΝ 
ΤΛΙΚΧΝ 

ΝΑΙ 5 27 28 2 62 

ΟΥΙ 0 0 0 20 20 

Total 5 27 28 22 82 

 
 
 

ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ * ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 

  

ΤΠΔΤΘΤΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

Total 
ΑΠΟ 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ 
ΤΝΘΗΚΔ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΤΝΘΗΚΔ 
ΑΠΟΘΗΚΔΤ

Η ΑΛΛΟΙ 

ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ 
ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

ΠΑΝΣΑ 26 0 0 0 26 

ΤΥΝΑ 8 23 0 0 31 

ΜΔΡΙΚΔ ΦΟΡΔ 0 0 11 8 19 

ΠΑΝΙΑ 0 0 0 6 6 

Total 34 23 11 14 82 
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