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ΔΣΑΟΗΠΡΗΔΠ 

Θαηαξράο επηζπκψ πξσηίζησο λα επραξηζηήζσ ζεξκά θαη λα εθθξάζσ ηελ 

επγλσκνζχλε κνπ ζηνπο θαζεγεηέο κνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο παξνχζαο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπο, ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη 

ηνλ ρξφλν πνπ δηέζεζαλ  γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο. 

Δπηπξφζζεηα, ηδηαίηεξε κλεία θαη ζεξκέο επραξηζηίεο νθείισ ζηνλ επηβιέπνληα 

ηεο δηαηξηβήο κνπ, Αλαπιεξσηή Θαζεγεηή θ. Θπξηάθν Πνπιηψηε, ν νπνίνο κε 

απνθαζηζηηθφηεηα θαη εκπηζηνζχλε κνπ αλέζεζε ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο θαη κε θαζνδήγεζε ζε φια ηα ζηάδηα δηελέξγεηάο ηεο. 

Νθείισ λα επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο ηνλ θ. Ληθφιαo Καληαδάθε, Αλαπιεξσηή 

Θνζκήηνξα, Γηεπζπληή ηνπ Ρνκέα Γηνίθεζεο θαη Νξγάλσζεο πεξεζηψλ γείαο 

θαη Θαζεγεηή ηεο Δζληθήο Πρνιήο Γεκφζηαο πγείαο,  γηα ηελ αλεθηίκεηε θαη 

θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 

Ξεξαηηέξσ ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ επραξηζηήζσ ηηο ζπλεληεπμηάδνπζεο 

Γηεπζχληξηεο θαη Ξξντζηάκελεο ησλ Λνζειεπηηθψλ θαη Καηεπηηθψλ Θιηληθψλ 

θαζψο θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ ππφ εμέηαζε δνκψλ ππεξεζηψλ πγείαο γηα 

ηελ ζεηηθή ηνπο αληαπφθξηζε θαη ζπλδξνκή ζηελ έξεπλα θαη ηελ εθαξκνγή 

ηνπ εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ. 

Ρέινο επραξηζηψ απφ θαξδηάο ην ζχδπγφ κνπ Ληθφιαν Αβξαάκ γηα ηελ 

ππνκνλή ηνπ, ηε ζηήξημή ηνπ θαη ηελ ζπλερή ελζάξξπλζή πνπ κνπ παξείρε 

απφ ηελ αξρή απηνχ ηνπ ηαμηδηνχ θάζε θνξά πνπ έραλα ηελ πίζηε κνπ, θαζψο 

επίζεο θαη ηνπο πνιπαγαπεκέλνπο κνπ γνλείο  Άγγειν θαη Ακαιία. 
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ΞΔΟΗΙΖΤΖ 

ΔΗΠΑΓΥΓΖ: Πε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, νη ρψξεο πξνζπαζνχλ λα ξπζκίζνπλ θαη 

λα πξνζαξκφζνπλ ηα ζπζηήκαηα πγείαο ηνπο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ πξαγκαηηθέο θαη βηψζηκεο βειηηψζεηο ζηελ 

θαηάζηαζε πγείαο ησλ πιεζπζκψλ ηνπο. πφ απηφ ην πξίζκα, κηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο είλαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηξφπν πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο 

πεπεξαζκέλνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ελψ ηαπηφρξνλα ζα είλαη πιήξσο ηθαλφ 

λα αληαπνθξηζεί ζε έλα πξνζηηφ, δίθαην θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα παξνρήο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Ν ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα σο κηα 

ζπλερή θαη φρη απνζπαζκαηηθή δηαδηθαζία κε δηαξθή επίβιεςε θαη αμηνιφγεζε 

ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ εθάζηνηε 

πγεηνλνκηθνχ δπλακηθνχ, σο έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ζηειέρσζεο ηεο εθάζηνηε δνκήο πγείαο.  

ΠΘΝΞΝΠ: Λα απνηππσζεί ε εκπεηξία θαη ηα ζπκπεξάζκαηα κηαο πξνζπάζεηαο 

ζέζπηζεο βέιηηζησλ απαηηήζεσλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα ηα λνζνθνκεία 

ζηελ Διιάδα, βάζεη ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ, ηνπ ΞΝ.  

ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΚΔΘΝΓΝΠ: Γηεμήρζε κηα πεξηγξαθηθή θαη πνηνηηθή κειέηε ζε 

ηέζζεξα λνζνθνκεία (δχν ηδησηηθά θαη δχν δεκφζηα) ζηελ Διιάδα, γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ απαηηήζεσλ ζε καηεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηελ πνζνηηθή 

πεξηγξαθή ησλ αληζνξξνπηψλ -εάλ ππάξρνπλ- ζηελ θαηαλνκή, ζε επίπεδν 

ηκήκαηνο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2015-2016. Ξξαγκαηνπνηήζεθε νκάδα 

εζηίαζεο θαη δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο θαζψο θαη αλαδξνκηθή κειέηε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ην εθάζηνηε πιεξνθνξηαθφ κεηξψν ησλ ππφ 

εμέηαζε λνζνθνκείσλ. Ρα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ αλαδξνκηθή 

κειέηε θαη απφ ηηο δηελεξγεζείζεο δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο  κεηαθέξζεθαλ ζην 

ινγηζκηθφ ΓΦΔΑΞ (Αγγιηθή έθδνζε 1.0.15.102).  
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ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ: Ρα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΦΔΑΞ δχλαηαη 

λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο δνκέο πγείαο. Γηα ηηο ηδησηηθέο 

δνκέο πγείαο, νη εθξνέο απφ ηελ ρξήζε ηνπ ΓΦΔΑΞ ππνδειψλνπλ έιιεηκκα ζε 

ΑΓ κε Αλαινγία ΓΦΔΑΞ 0.83 γηα ην ΗΑΠΩ θαη 0.93 γηα ην Ηδησηηθφ 

Θεξαπεπηήξην ΝΙΚΞΗΝΛ. Ρα αλσηέξσ απνηειέζκαηα αλ θαη αθξηβή, 

εληνχηνηο δελ απεηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

δηελεξγεζείζεο ζπλεληεχμεηο θαη ζπκπεξηιακβάλνληαο θαηά ηελ εξκελεία 

απνηειεζκάησλ ην πιέγκα ζπλεξγαζίαο ηνπ ΑΓ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

ηκεκάησλ, θαζψο θαη ηε ζρεηηθά ρακειή αλαινγία ΓΦΔΑΞ, ηφζν ην Ηδησηηθφ 

Καηεπηήξην ΗΑΠΩ φζν θαη ην Ηδησηηθφ Θεξαπεπηήξην ΝΙΚΞΗΝΛ εκθαλίδνπλ 

ηζνξξνπία κεηαμχ πθηζηάκελνπ θαη απαηηνχκελνπ ΑΓ. Αληίζεηα, γηα ηα 

δεκφζηα λνζνθνκεία νη εθξνέο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΦΔΑΞ ππνδειψλνπλ 

πιενλάδνλ ΑΓ. Γηα ην κελ Γ.Λ. Θνξίλζνπ πξνθχπηεη πιενλάδνλ ΑΓ πέληε 

καηψλ θαη Αλαινγία ΓΦΔΑΞ 1.88, ελψ γηα ην Γ.Λ. Θαιακάηαο πξνθχπηεη 

πιενλάδνλ ΑΓ ηξηψλ καηψλ θαη Αλαινγία ΓΦΔΑΞ 1.33. 

ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ: Ζ παξνχζα κειέηε θαηαδεηθλχεη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

κεζνδνινγίαο ΓΦΔΑΞ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ζηειέρσζεο 

καηεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Ξαξνπζηάδεη 

πψο δχλαηαη λα αμηνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

πιενλάδνληνο θαη ειιηπνχο πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

εξγαζηαθνχ θφξηνπ κεηαμχ ησλ καηψλ, παξέρνληαο έηζη ηε βάζε γηα 

νξζνινγηθή θαη απνηειεζκαηηθή αλαδηαλνκή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο, ρσξίο λα δηαθπβεχεηαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. πφ ην πξίζκα ησλ 

αλσηέξσ, ε εθαξκνγή δηεζλψλ θαη αλαγλσξηζκέλσλ πξνηχπσλ θαη 

κεζνδνινγηψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζε κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ε ιήςε απνθάζεσλ ζηε 

βάζε απηψλ ζα ήηαλ επεξγεηηθή γηα νιφθιεξν ην ζχζηεκα πγείαο. 

ΙΔΜΔΗΠ ΘΙΔΗΓΗΑ: δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ, αλζξψπηλνη πφξνη ζηελ 

πγεία, ζρεδηαζκφο πγεηνλνκηθνχ δπλακηθνχ, ζηειέρσζε θαη δείθηεο θφξηνπ 

εξγαζίαο.  
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Throughout the world, countries are trying to regulate 

and adapt their health systems in the best possible way in order to ensure 

real and sustainable improvements in their populations‟ health status. In light 

of this, one of the greatest challenges in the healthcare field, is planning and 

managing the health workforce under limited financial resources, while being 

fully capable of responding to an affordable, fair and efficient healthcare 

system. Health workforce planning should be a continuous rather than a 

fragmented process, with ongoing supervision and evaluation, based on 

workload as one of the main factors for staffing health facilities.   

OBJECTIVE: To highlight the experience and findings of an attempt at 

establishing the optimal staff requirements for hospitals in Greece, based on 

workload, using the Workload Indicators of Staffing Needs (WISN) method 

introduced by the World Health Organization (WHO).  

MATERIAL/METHOD: A descriptive and qualitative study was carried out at 

four (two public and two private) hospitals in Greece, to estimate midwifery 

staff requirements and provide a quantitative description of imbalances, if 

there is any, in the allocation at a ward level during 2015-2016. Focus group 

discussion, structured interviews and a retrospective study of the statistical 

data was carried out from the relevant information register of the institutions 

concerned. The data collected from the retrospective study and from the 

structured interviews carried out, were transferred to the WISN software 

(English version 1.0.15.102).  

RESULTS: Results from the application of the WISN method, can be 

categorized between public and private hospitals. For private hospitals, 

outflows from the use of WISN indicate a shortage in the number of 

midwives, with WISN ratio of 0.83 for IASO hospital and 0.83 for Olympion 

hospital. However after combining the interpretation of the results as 

indicated by the WISN methodology, the structured interviews, the 



5 

 

collaboration of midwifery staff between wards and the relatively low WISN 

ratios, current and required staffing in both private hospitals is in balance. On 

the contrary, both public hospitals indicate a surplus of midwives with a ratio 

of 1.88 for the General hospital in Korinthos and a ratio of 1.33 for the 

General hospital in Kalamata.   

CONCLUSIONS: This study demonstrates the usefulness of the WISN 

methodology in determining staffing requirements for the midwives staff in 

health facilities. It outlines how the results can be used to assess overstaffing 

and understaffing as well as to determine the workload pressure among the 

midwives thus providing a basis for a rational and efficient health worker 

redistribution without compromising the quality of services. In light of the 

above, the application of internationally recognized standards and 

methodologies  for the estimation of the required number of health workforce 

as well as the decision making on their basis would be beneficial for whole 

health system. 

KEY WORDS: human resources management, human resources for health, 

health manpower planning, health workforce planning, staffing and workload 

indicators.  
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ΠΛΡΝΚΝΓΟΑΦΗΔΠ 

ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ  
ΑΓ Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ζηελ γεία 
ΑΔΗ Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 
ΑΠΣ Αλαπηπμηαθνί Πηφρνη Σηιηεηίαο 
ΓΑΓ Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 
ΓΑΞ Γηαρείξηζε Αλζξψπηλσλ Ξφξσλ 
ΓΦΔΑΞ Γείθηεο Φφξηνπ Δξγαζίαο γηα ηηο Αλάγθεο ζε 

Ξξνζσπηθφ 
ΓΣΔ Γηαζέζηκνο Σξφλνο Δξγαζίαο 
ΔΔ Δπξσπατθή Έλσζε 
ΔΙΠΡΑΡ Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή 
ΔΠ Δζληθφ Πχζηεκα γείαο 
ΚΓΛ Κέζε Γηάξθεηα Λνζειείαο 
ΝΑΔΓ Νξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 
ΝΝΠΑ Νξγαληζκφο Νηθνλνκηθήο Ππλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο 
ΞΑΓ Ξξνγξακκαηηζκφο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 
ΞΝ Ξαγθφζκηνο Νξγαληζκφο γείαο 
ΠΔΦ Ππληζηψζεο Δξγαζηαθνχ Φφξηνπ 
ΡΔΗ Ρερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 
 
ΜΔΛΝΓΙΥΠΠΔΠ 

 

  
CAF Category Allowance Factor 
CAS Category Allowance Standards 
IAF Individual Allowance Factor 
IAS Individual Allowance Standards 
ILO International Labour Organization 
OECD Organization for Economic Co-operation and 

Development 
WISN Workload Indicators of Staffing Needs 
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ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

Πε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, νη ρψξεο πξνζπαζνχλ λα ξπζκίζνπλ θαη λα 

πξνζαξκφζνπλ ηα ζπζηήκαηα πγείαο ηνπο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ πξαγκαηηθέο θαη βηψζηκεο βειηηψζεηο ζηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ πιεζπζκψλ ηνπο. Ρα πεξηζζφηεξα κέηξα θαη νη 

ζηξαηεγηθέο πνπ πηνζεηνχληαη εζηηάδνπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ ζπζηεκάησλ 

πγείαο σο πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε πξνφδνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

Αλαπηπμηαθψλ Πηφρσλ ηεο Σηιηεηίαο (ΑΠΣ) (κείσζε ηεο θηψρηαο, αλάζρεζεο 

ηεο εμάπισζεο ηνπ HIV/AIDS, παξνρή θαζνιηθήο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, 

θ.α.)1. Σσξίο ηζρπξά ζπζηήκαηα πγείαο, είλαη δχζθνιν γηα ηηο ρψξεο λα 

επηηχρνπλ δίθαηα απνηειέζκαηα γηα ηελ πγεία, λα πξνζηαηεχζνπλ ηνπο 

πιεζπζκνχο ηνπο απφ ηηο αζζέλεηεο θαη ην θφζηνο απηψλ αιιά θαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο γεληθφηεξεο πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ ηνπο. 

Πηηο πξνζπάζεηεο απηέο, ε δηαζεζηκφηεηα ηθαλνχ θαη επηδέμηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη απνηειεζκαηηθέο θαη 

πνηνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο θαη ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη ηφζν απφ επαξθή 

ρξεκαηνδφηεζε, φζν θαη δίθαηε δηαρείξηζε, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ απφδνζε ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο. Ρν αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί φρη κφλν ηνλ ππξήλα 

θάζε ζπζηήκαηνο πγείαο αιιά θαη ην πην θξίζηκν ζπζηαηηθφ ελφο θιάδνπ 

πςειήο εληάζεσο εξγαζίαο φπσο απηφο ηεο πγείαο.  

πφ απηφ ην πξίζκα, κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε 

ηξφπν πνπ ζα ην θαηαζηήζεη ιηγφηεξν δαπαλεξφ θαη ηαπηφρξνλα πιήξσο 

ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί ζε έλα πξνζηηφ, δίθαην θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 

παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Ζ ζεκαζία θαη ζπνπδαηφηεηα ηεο χπαξμεο 

ζρεδηαζκνχ γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο πγείαο (ΑΓ) δηαθαίλεηαη ζην 

γεγνλφο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ σο ν πην θξίζηκνο πεξηνξηζκφο, γηα ηελ 

                                                           
1 http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/en/ 
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επίηεπμε ησλ ζηφρσλ επεκεξίαο φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο ΑΠΣ ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ (Dreesch et al. 2005).  

Ζ δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ πεξηιακβάλεη πνιιά πεξηζζφηεξα απφ ηελ 

απιή εζηίαζε ζε πνζνηηθά δεδνκέλα, θαζψο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη έλαο 

πφξνο ν νπνίνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε πιήζνο ηξφπσλ θαη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο κε ηελ αξηζκεηηθή επάξθεηά 

ηνπ. Ν ζηφρνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ΑΓ είλαη «ε επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηνπ 

θαηάιιεινπ αξηζκνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηηο θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο, 

ζηε ζσζηή ζέζε, κε ην ζσζηφ αληηθείκελν βάζεη αλαγθψλ θαη εηδίθεπζεο, ηε 

ζσζηή ζηηγκή, δηαζέηνληαο ζσζηή ζπκπεξηθνξά, θαηάιιεια θίλεηξα, θαη 

παξαγσγηθφηεηα, δεζκεχνληαο κηα νξζνινγηθή πνζφηεηα πφξσλ (θφζηνο)» 

(Hornby 2007).  

 Ππλεπψο, εθηφο απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ θαηάιιεινπ αξηζκνχ ησλ 

αηφκσλ θαη ηνπ είδνπο ησλ γλψζεσλ θαη ζηάζεσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα 

επηηεπρζνχλ νη πξνθαζνξηζκέλνη ζηφρνη πγείαο, ε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ 

πεξηιακβάλεη θαη ηε δηεπθξίληζε γηα ην πνηνο πξφθεηηαη λα θάλεη ηη, πφηε, πνχ, 

πψο θαη κε ηη πφξνπο, γηα πνηα νκάδα ηνπ πιεζπζκνχ ή γηα πνηα άηνκα, έηζη 

ψζηε νη απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ επαξθή απφδνζε λα είλαη 

δηαζέζηκεο ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλεο πνιηηηθέο θαη κε ζπγθεθξηκέλα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα. Απηφο ν ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα είλαη κηα ζπλερήο αληί, 

απνζπαζκαηηθή δηαδηθαζία κε ζπλερή επίβιεςε θαη αμηνιφγεζε.   

Δθηφο απφ ηελ αλάγθε εμαζθάιηζεο επαξθνχο αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ε δηαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζήο ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο 

έρεη ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα. Ν θφξηνο εξγαζίαο είλαη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαηήξεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. ζνη επηβαξχλνληαη κε θαζήθνληα θαη 

επζχλεο θιηληθήο θξνληίδαο είλαη πην πηζαλφ λα θάλνπλ ιάζνο ή λα παξέρνπλ 

ππεξεζίεο ρακειήο πνηφηεηαο πνπ νδεγνχλ ζε αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ησλ 

αζζελψλ (Hall et al. 2016). Ππλεπψο, θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ε εθαξκνγή κηαο κεζφδνπ εθηίκεζεο πνπ 
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δίλεη έκθαζε ζηνλ θφξην εξγαζίαο σο έλα απφ ηα θχξηα κέηξα γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ζηειέρσζεο γηα θάζε θαηεγνξία πξνζσπηθνχ, 

είλαη επηβεβιεκέλε.  

Κε βάζε ηα αλσηέξσ, θχξηνο ζθνπφο ηεο παξνχζα δηαηξηβήο είλαη λα 

δηεξεπλεζεί α) ε ζεκαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε 

ηδηαίηεξεο κνξθέο νξγαληζκψλ φπσο είλαη νη Κνλάδεο Ξαξνρήο πεξεζηψλ 

γείαο, β) ε αλάγθε εθαξκνγήο αλαγλσξηζκέλσλ δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη 

κεζνδνινγηψλ γηα ηελ θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ζηειέρσζε ησλ κνλάδσλ 

πγείαο θαη γ) ε εθαξκνγή ελφο «εξγαιείνπ» ππνινγηζκνχ ησλ αλαγθψλ 

ζηειέρσζεο ζε κνλάδα πγείαο ζηελ Διιάδα, κε βάζε ην θφξην εξγαζίαο.  
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1 ΔΛΛΝΗΑ ΘΑΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΡΖΠ 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΞΝΟΥΛ 

1.1 ΝΟΗΠΚΝΠ ΓΑΞ 

Ζ θηινζνθία θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ φξνπ «Γηαρείξηζε Αλζξψπηλσλ Ξφξσλ 

(ΓΑΞ) ή Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (ΓΑΓ)» έρνπλ απνηειέζεη 

επίθεληξν ζπλερνχο ζρνιηαζκνχ ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα κελ ππάξρεη έλαο 

κφλν επξέσο απνδεθηφο νξηζκφο. Ωζηφζν, έσο ζήκεξα έρνπλ δηαηππσζεί 

αξθεηνί νξηζκνί νη νπνίνη απνηππψλνπλ  ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θηινζνθία θαη 

ηε ρξήζε ηεο ΓΑΞ (Towers 1996, Torrington et al. 2005, Armstrong 2006).        

Ζ βαζηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νξηζκψλ εληνπίδεηαη ζηελ κελ 

έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ζηε δε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Νξηζκέλνη απφ ηνπο επξέσο 

απνδεθηνχο νξηζκνχο ηεο ΓΑΞ είλαη νη εμήο:  

 Ζ ΓΑΞ είλαη ε πξνζπάζεηα δηαζθάιηζεο φηη νη εξγαδφκελνη ελφο 

νξγαληζκνχ ή κηαο επηρείξεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

ν εξγνδφηεο λα απνθνκίδεη ην κέγηζην δπλαηφ φθεινο απφ ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο ελψ ηαπηφρξνλα νη εξγαδφκελνη λα απνθνκίδνπλ ηφζν 

πιηθά φζν θαη πξνζσπηθά νθέιε (Graham 1978).  

 Ζ ΓΑΞ είλαη ε δηαθξηηή πξνζέγγηζε ηεο δηνίθεζεο ηεο απαζρφιεζεο,              

ε νπνία επηδηψθεη λα πεηχρεη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα δηα κέζνπ ηεο 

ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηνπ πςεινχ επηπέδνπ δεμηνηήησλ θαη 

ππνρξέσζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο, ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζεηξά απφ 

πνιηηηζηηθέο, δνκηθέο θαη αηνκηθέο ηερληθέο (Storey 1995).  

  Ζ ΓΑΞ είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο (Mondy et al. 1999).  

 Ζ ΓΑΞ είλαη ε ζηξαηεγηθή θαη θαηαλνεηή πξνζέγγηζε ηεο δηνίθεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ αηνκηθά θαη ζπιινγηθά ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο (Armstrong 2000).  
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 Ζ ΓΑΞ αζρνιείηαη κε ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, αληηκεησπίδεη ηνπο 

εξγαδφκελνπο κε ζεβαζκφ θαη εθηίκεζε ζαλ λα απνηεινχλ ην πην 

ζεκαληηθφ θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο, θαη αλαδεηά ηξφπνπο λα 

επαπμήζεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο επηδφζεηο, λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη λα δηαηεξήζεη ην θνηλσληθφ ηεο γφεηξν. Θαηά ηνπο  

Schuler θαη Jackson, ε έλλνηα ηνπ φξνπο ΓΑΞ πεξηιακβάλεη ηε δηνίθεζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο πξαθηηθέο ηηο 

νπνίεο νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα εθαξκφζνπλ γηα λα γίλνπλ 

απνηειεζκαηηθέο, θαζψο θαη ηηο αιιαγέο πνπ νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 

αληηιεθζνχλ θαη λα θαηαλνήζνπλ γηα λα δηαηεξήζνπλ ηε βησζηκφηεηά 

ηνπο (Schuler and Jackson 2000). 

 Ζ ΓΑΞ απνηειεί έλα θαιά ζρεδηαζκέλν ζχζηεκα πνπ απνβιέπεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ρξήζε ησλ αλζξψπηλσλ ηαιέλησλ θαη 

ηθαλνηήησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ (Mathis and Jackson 2000). 

 Ζ ΓΑΞ απνηειεί ηε δηνίθεζε εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδνπλ θαη ελαξκνλίδνπλ ηνπο αλζξψπηλνπο 

πφξνπο ζηελ επηρείξεζε. Ζ ΓΑΞ πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεδηάζηεθαλ γηα λα εμαζθαιίζνπλ θαη λα ελαξκνλίζνπλ ηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο ζε κηα επηρείξεζε (Byars and Rue 2003). 

 Ζ ΓΑΞ είλαη κηα δηνηθεηηθή πξννπηηθή πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αλάγθε 

ζέζπηζεο κηαο νινθιεξσκέλεο ζεηξάο πνιηηηθψλ γηα ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ σο κέζν ππνζηήξημεο ηεο γεληθφηεξεο νξγαλσηηθήο 

ζηξαηεγηθήο (Buchanan and Huczynski 2004). 

 Ζ ΓΑΞ πξνζδηνξίδεηαη σο κηα ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ηεο δηνίθεζεο 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ ππνζηεξίδεη φηη νη ηθαλφηεηεο ησλ αλζξψπσλ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ απφθηεζε βηψζηκνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, ην νπνίν επηηπγράλεηαη δηα κέζνπ ελφο ζπλφινπ 

πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο, πξνγξακκάησλ θαη πξαθηηθψλ (Bratton and 

Gold 2007). 
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 Ζ ΓΑΞ πεξηθιείεη φιεο εθείλεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζε κηα επηρείξεζε (Boxall et al. 

2008).  

Νη Ξαπαιεμαλδξή θαη Κπνπξαληάο (2016), αλαθέξνπλ ηξεηο νξηζκνχο πνπ 

απνηππψλνπλ ηηο επηθξαηέζηεξεο ηάζεηο φζσλ έρνπλ αλαθεξζεί γηα ηε ΓΑΞ:  

 ΓΑΞ νλνκάδεηαη ε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία πνπ κειεηά, εθαξκφδεη θαη 

επνπηεχεη κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε 

δηνίθεζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηα πιαίζηα κηαο 

επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ.  

 Ζ ΓΑΞ πεξηιακβάλεη ηελ πξνζέιθπζε, επηινγή, αλάπηπμε, αμηνπνίεζε 

θαη πξνζαξκνγή ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν κε 

ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 Ζ ΓΑΞ είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ 

πνπ εηδηθεχεηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ δίλνληαο έκθαζε ζηα 

αθφινπζα: 

 Νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

επίηεπμε ζπλερνχο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

 Νη πξαθηηθέο ΓΑΞ πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ηελ 

επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή. 

 Νη ππεχζπλνη ΓΑΞ πξέπεη λα βνεζνχλ ηελ αλψηαηε δηεχζπλζε 

λα θαιχπηεη ζηφρνπο ηφζν απνηειεζκαηηθφηεηαο φζν θαη 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο.  

Κε βάζε ηα παξαπάλσ νη ίδηνη πξνηείλνπλ ηνλ αθφινπζν νξηζκφ: «Ζ 

ΓΑΞ είλαη ε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο πνπ ζρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ κηαο επηρείξεζεο δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζεκαζία ηνπ 
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αλζξψπηλνπ παξάγνληα σο ην θχξην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο» (Ξαπαιεμαλδξή θαη Κπνπξαληάο 

2016).   

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο 

νξηζκφο γηα ηε ΓΑΞ. Ωζηφζν θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο φισλ ησλ νξηζκψλ είλαη 

ε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, δειαδή ζηνλ 

εξγαδφκελν, θαζψο θαη ε ζεκαζία ηεο νξζήο αληηκεηψπηζήο ηνπ ζηα πιαίζηα 

κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ. Ζ ηάζε απηή γίλεηαη ηδηαηηέξσο εκθαλήο 

απφ ην γεγνλφο ηεο αιιαγήο ηεο ρξήζεο ηνπ φξνπ εξγαδφκελνη ή πξνζσπηθφ 

ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο ή αλζξψπηλν δπλακηθφ. πσο αλαθέξνπλ νη Jackson 

θαη Schuler (2000), σο αλζξψπηλνη πφξνη ζεσξνχληαη «ην ζχλνιν ησλ 

ηαιέλησλ θαη ηεο δηάζεζεο γηα απφδνζε φισλ ησλ αλζξψπσλ κηαο επηρείξεζεο 

πνπ κπνξεί λα ζπληειέζνπλ ζηελ δεκηνπξγία θαη νινθιήξσζε ηεο απνζηνιήο, 

ηνπ νξάκαηνο, ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο. Ππλεπψο ε ΓΑΞ ζα 

πξέπεη λα πεξηθιείεη φιεο εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαρείξηζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ θάζε επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ, 

κε απψηεξν ζθνπφ ηφζν ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ αλζξψπσλ απφ 

άπνςε πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο, δεδνκέλσλ ησλ αλαγθψλ κηαο επηρείξεζεο 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε απηψλ φζν θαη ηελ επίηεπμε 

ησλ απψηεξσλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

1.2 ΗΠΡΝΟΗΘΖ ΔΜΔΙΗΜΖ ΡΖΠ ΓΑΞ  

Ρν πεξηερφκελν ηεο ΓΑΞ θαζψο θαη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή αλζξσπίλσλ 

πφξσλ φπσο απηά λννχληαη ζήκεξα έρνπλ πεξάζεη απφ δηάθνξα ζηάδηα κέζα 

ζην πέξαο ησλ ρξφλσλ. Ν πίλαθαο 1 απνηππψλεη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ΓΑΞ 

έσο ζήκεξα θαη αθνινχζσο γίλεηαη ε επηκέξνπο αλάιπζε ησλ ζεκείσλ 

ζηαζκψλ ζηελ εμέιημε ηεο δηνίθεζεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ.  
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Ξίλαθαο 1: Ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ ζεκείσλ-ζηαζκψλ ζηελ εμέιημε ηεο ΓΑΞ 
ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΟΝΙΝΠ ΞΔΘΛΝ ΓΑΞ ΞΟΑΘΡΗΘΔΠ ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΠΡΑΘΚΝΗ 

19νο αηψλαο Θνηλσληθφο Κεηαξξπζκηζηήο 
-Ξξψηε ζχλδεζε κεηαμχ 
εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλσλ  

- 

1900-1920 Πηέιερνο Ξξφλνηαο 

-Αλάιπζε ζέζεσλ εξγαζίαο 

-Ξίλαθεο θφξηνπ εξγαζίαο  

-Ξξνυπνινγηζκφο θαη έιεγρνο 
κηζζνδνζίαο 

-Γεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ ηνπ          

F. Taylor  «Αξρέο Δπηζηεκνληθνχ 
Κάλαηδκελη» 

-Ίδξπζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 
Πηειερψλ Ξξφλνηαο ζην York ηεο 

Αγγιίαο 
-Θίλεκα «Αλζξσπίλσλ Πρέζεσλ»  

-Αλαθάιπςε ηνπ ζπλδξφκνπ 

«Hawthorne» απφ ηνλ E. Mayo 

1920 - 1940 Γξαθεηνθξάηεο - Αλζξσπηζηήο 

1940-1960 
Γηαπξαγκαηεπηήο - 

Κεζνιαβεηήο 

-Νξγαλσηηθά δηαγξάκκαηα 
-Πρεδηαζκφο 

αληηθαηαζηάζεσλ 
-πξφβιεςε θφξηνπ εξγαζίαο 

-Δηζάγεηαη ε ζεσξία ηεο 

Νξγαλσηηθήο Ππκπεξηθνξάο θαη 

ηηο Νξγαλσηηθήο Δπηζηήκεο 
-Ξξνψζεζε ηεο αλζξσπηζηηθήο 

εηθφλαο ηνπ εξγαδφκελνπ 

1960 - 1980 Νξγαλσηηθφο Ρερλνθξάηεο 

-Αλαθάιπςε δεμηνηήησλ 

-Ρππνπνηεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο πξφβιεςεο  
-Καζεκαηηθνπνηεκέλα 

κνληέια πξνβιέςεσλ 
-Δηζαγσγή πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ αλζξψπηλσλ 

πφξσλ  
-Αλαιχζεηο θφζηνπο-νθέινπο 

γηα ην ΑΓ 
-Ρππνπνηεκέλεο κνλάδεο 

ζρεδηαζκνχ ΑΓ 

-Γεκηνπξγία ηεο επηζηήκεο ηεο 

Γηνίθεζεο Ξξνζσπηθνχ 

1980 - 1990 
Αλαιπηήο- Ξξνγξακκαηηζηήο 
ΑΓ 

-Πρεδηαζκφο ζηαδηνδξνκίαο 
θαη πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο 

- Αλαιχζεηο δηαδηθαζίαο 
αλαζρεδηαζκνχ ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη αλαδηνξγάλσζεο 

-Αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ 

«Ξξνζσπηθφ» ζε «Αλζξψπηλνπο 
Ξφξνπο» 

1990 - Πήκεξα 
Πχκβνπινο Πηξαηεγηθήο 
Αλάπηπμεο ΑΓ 

-Έιεγρνο αλζξψπηλσλ πφξσλ 
σο κέξνο ηεο ινγηζηηθήο 

δηαρείξηζεο 

-Ππγθξηηηθή πξνηππνπνίεζε 
ΑΓ, λνεκνζχλε 

αληαγσληζηψλ 
-Γηεζληθέο επαγγεικαηηθέο 

δεμηφηεηεο σο απαίηεζε θαηά 
ην ζρεδηαζκφ ΑΓ 

-Αλαγλψξηζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ 
ξφινπ ηεο ΓΑΞ 

ΑΓ: Αλζξψπηλν Γπλακηθφ, ΓΑΞ: Γηαρείξηζε Αλζξψπηλσλ Ξφξσλ 

Θνηλσληθφο κεηαξξπζκηζηήο (19νο αηψλαο) 

Ζ πξνέιεπζε ηεο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ ζπλαληάηαη ζην δέθαην έλαην 

αηψλα θαη απνξξέεη απφ ην έξγν ησλ θνηλσληθψλ κεηαξξπζκηζηψλ. Ζ απαξρή 

έγηλε κε ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε πεξί ηα κέζα ηνπ 18νπ αηψλα, ε νπνία 

απφ ηε κηα πιεπξά νδήγεζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πξνο φθεινο ησλ 
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εξγνδνηψλ, απφ ηελ άιιε, νδήγεζε ζε ππνβάζκηζε ηεο δσήο θαη εμαζιίσζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Πην θιίκα απηφ, νξηζκέλνη εξγνδφηεο/επηρεηξεκαηίεο φπσο 

νη Ιφξδνο Shaftesbury θαη Robert Owen ππήξμαλ νη πξψηνη νη νπνίνη 

αληηηάρζεθαλ ζηελ αληίιεςε ηεο ππεξνρήο ηνπ ηζρπξφηεξνπ θαη εληφπηζαλ 

ηελ αλάγθε γηα βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ γεληθφηεξα, θαζψο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ. 

Απνηέιεζκα ήηαλ ε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ ζηειερψλ πξνζσπηθνχ, γλσζηψλ 

σο «Θνηλσληθψλ Κεηαξξπζκηζηψλ», νη νπνίνη απνηέιεζαλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ 

εξγαδφκελνπ θαη εξγνδφηε (Torrington et al. 2005). 

Πηέιερνο Ξξφλνηαο (ηέιε 19νπ κε αξρέο 20νπ αηψλα) 

Ζ επαηζζεηνπνίεζε γηα ηηο ζπλζήθεο δσήο θαη εξγαζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο «θνηλσληθνχο κεηαξξπζκηζηέο», νδήγεζε ζηελ 

πεξαηηέξσ δεκηνπξγία ελφο πην νξγαλσκέλνπ πιένλ θηλήκαηνο ζηειερψλ 

γλσζηά σο «ζηειέρε πξφλνηαο» (welfare officers) κε πεξηζζφηεξν ελεξγφ θαη 

αλαγλσξηζκέλν ξφιν ζηε βηνκεραλία. Ρα ζηειέρε πξφλνηαο νπζηαζηηθά 

απνηέιεζαλ ηνπο πξψηνπο αλζξψπνπο πνπ δηνξίζηεθαλ ζηελ βηνκεραλία  κε 

ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη γεληθφηεξα ηεο δσήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ παξφιν πνπ ην θίλεηξν απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγνδνηψλ ήηαλ ε 

αγαζνεξγία ζηα πιαίζηα κηαο Σξηζηηαληθήο εζηθήο. Ρν θίλεκα ησλ ζηειερψλ 

πξφλνηαο απνδείρηεθε ηφζν ηζρπξφ φζν θαη νξγαλσκέλν κε απνηέιεζκα ην 

1913 λα ηδξπζεί ην Ηλζηηηνχην Πηειερψλ Ξξφλνηαο ζην York ηεο Αγγιίαο 

(Torrington et al. 2005, Βαμεβαλίδνπ θαη Οεθιείηεο 2012, Ξαπαιεμαλδξή θαη 

Κπνπξαληάο 2016, Obedgiu  2017).  

Ξεξί ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1890 θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1900, 

αλαπηχζζεηαη ην θίλεκα ηνπ επηζηεκνληθνχ κάλαηδκελη θαη ζέηνληαη νη βάζεηο 

ηεο Δπηζηεκνληθήο Γηνίθεζεο κε θχξην εκπλεπζηή ηνλ Ακεξηθαλφ κεραληθφ 

παξαγσγήο Frederick Winslow Taylor, ν νπνίνο δεκνζηεχεη ην 1910 ην έξγν 

ηνπ “Αξρέο Δπηζηεκνληθήο Γηνίθεζεο” (Taylor 1911).  Πχκθσλα κε ηνλ Taylor, 

ε δηνίθεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο εζηηαδφηαλ ζηελ αλάπηπμε 

αλαιπηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ επηινγή θαη ηελ αληακνηβή ηνπ αηφκνπ. Ζ 
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εζηίαζε απηή, νπζηαζηηθά είρε ζθνπφ ηελ παξαθίλεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηε 

βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Δπηπιένλ ν Taylor, ππνζηήξηδε πσο βαζηθφο 

ζθνπφο ηεο δηνίθεζεο πξέπεη λα είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο επεκεξίαο 

ηφζν ηνπ εξγνδφηε φζν θαη ηνπ εξγαδφκελνπ. Ωο επεκεξία γηα ηνλ εξγνδφηε 

ζεσξνχζε φρη κφλν ηα θέξδε αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

επηρείξεζεο, ελψ γηα ηνλ εξγαδφκελν σο επεκεξία ζεσξνχζε πέξαλ ηνπ 

πςεινχ κηζζνχ, ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ψζηε απηφο λα εθηειεί ηελ εξγαζία 

βάζε ηθαλνηήησλ θαη κε επηζηεκνληθφ ηξφπν. Ν Taylor εηζήγαγε ηηο βαζηθέο 

έλλνηεο ηνπ κάλαηδκελη, φπσο ε ρξνλνκέηξεζε ηεο εξγαζίαο θαη ε αλάιπζε 

ησλ θηλήζεσλ γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

Δπίζεο αλέπηπμε αλαιπηηθά ζρέδηα γηα ηελ επηινγή θαη ηελ αληακνηβή ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ ππνθίλεζε θαη ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ 

γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ελψ παξάιιεια εηζεγήζεθε ηε ζχλδεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε ηελ ακνηβή ηνπ εξγαδνκέλνπ. Νη ηέζζεξηο βαζηθέο 

αξρέο ηεο Γηνίθεζεο πνπ δηαηχπσζε ν Taylor είλαη νη εμήο (Pugh et al. 1971, 

Dessler 1986, Μεξνηχξε-Θνπθίδνπ 2001):  

 Αλάπηπμε ηεο Γηνίθεζεο σο κηαο επηζηήκεο πνπ λα αζρνιείηαη κε ηελ 

εξγαζία, κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηεί ε έλλνηα ηεο δίθαηεο «εξγάζηκεο 

εκέξαο» θαη ηνπ «θαλνληθνχ νξίνπ ηεο απφδνζεο αλά εκέξα». 

 Δπηζηεκνληθή επηινγή θαη πξννδεπηηθή εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Ππλδπαζκφο ηεο επηζηήκεο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη 

επηιέγνληαη θαη εθπαηδεχνληαη κε ηξφπν επηζηεκνληθφ.  

 Ππλερήο θαη εηιηθξηλήο ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ.  

Γξαθεηνθξάηεο-Αλζξσπηζηήο (απφ ην 1920) 

Θαηά ηε δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 20νπ αηψλα, θαζψο νη επηρεηξήζεηο 

απμάλνληαη ζε κέγεζνο, δηεπξχλνληαη θαη ηα ζέκαηα γχξσ απφ ηελ 

απαζρφιεζε πέξαλ ησλ θπζηθψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Νη αξκνδηφηεηεο ηνπ 
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ηκήκαηνο πξνζσπηθνχ πεξηιακβάλνπλ ηε ζηειέρσζε, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ξφισλ, ηελ επηινγή, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ.                      

Ν ππεχζπλνο πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγεί πιένλ σο γξαθεηνθξάηεο ππεξεηψληαο 

ηελ νξγάλσζε ζηελ νπνία αλήθεη, αλ θαη δηαηεξεί αθφκα θαη ηνλ αλζξσπηζηηθφ 

ηνπ ξφιν. Ρελ πεξίνδν απηή γίλεηαη έληνλε ε επίδξαζε ηεο επηζηεκνληθήο 

δηαρείξηζεο ηνπ Henry Fayol, ν νπνίνο επηθεληξψζεθε ζην ξφιν ησλ ζηειερψλ 

θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ κάλαηδκελη. Ωζηφζν, απφ ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα 

ηεο ελ ιφγσ πεξηφδνπ είλαη ε εκθάληζε ησλ πξψησλ ακθηζβεηήζεσλ ησλ 

ζεσξηψλ ηνπ Taylor θαη ησλ νπαδψλ ηνπ, νη νπνίνη ηζρπξίδνληαλ πσο ην 

επηζηεκνληθφ κάλαηδκελη κεηαρεηξηδφηαλ ηνπο εξγαδφκελνπο σο εμαξηήκαηα 

κεραλήο, απαηηψληαο ηππνπνηεκέλεο θηλήζεηο θαη κεζφδνπο. Ξαξάιιεια 

ππνζηήξημαλ φηη, αλ νη επηρεηξήζεηο επέηξεπαλ ζηνπο εξγαδφκελνπο λα έρνπλ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο κεζφδνπο 

εξγαζίαο, ηφηε ην εζηθφ ηνπο ζα βειηησλφηαλ θαη ζα έδεηρλαλ κεγαιχηεξε 

πξνζπκία γηα ζπλεξγαζία. Ζ ζεσξία απηή νλνκάζηεθε  θίλεκα αλζξσπίλσλ 

ζρέζεσλ θαη νη θπξηφηεξνη εθπξφζσπνη ήηαλ νη Elton Mayo θαη                               

Fritz Roethlisberger. Ν Elton Mayo έγηλε ηδηαίηεξα γλσζηφο απφ ηα πεηξάκαηα 

πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζην Hawthorne ηνπ Πηθάγν θαη ηελ αλαθάιπςε ηνπ 

ιεγφκελνπ Ππλδξφκνπ ηνπ Hawthorne. Ρα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ 

έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηνηθεηηθή ζθέςε, θαζψο απνδείρζεθε φηη 

παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο επηδξνχλ απνηειεζκαηηθά 

ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ (Torrington et al. 2005, Βαμεβαλίδνπ 

θαη Οεθιείηεο 2012, Ξαπαιεμαλδξή θαη Κπνπξαληάο 2016, Obedgiu 2017).  

Γηαπξαγκαηεπηήο-Γηακεζνιαβεηήο (κεηά ηνλ Β‟ Ξαγθφζκην Ξφιεκν) 

Κεηά ηνλ Β‟ Ξαγθφζκην Ξφιεκν παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ηεο δχλακεο 

ησλ ζπλδηθαιηζηψλ σο εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί 

ηνπο εξγνδφηεο ζε κηα πην δηαιιαθηηθή θαη δηαπξαγκαηεπηηθή ζπκπεξηθνξά 

απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο. Ξνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη 

αλαπηχζζεηαη ην επηζηεκνληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ησλ ζηειερψλ 

κέζσ Ξαλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ. Θαηά ζπλέπεηα ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν 



30 

 

ηνπ Κάλαηδκελη έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ν επηζηεκνληθφο ρψξνο ηεο 

Νξγαλσζηαθήο Ππκπεξηθνξάο θαη ηεο Νξγαλσζηαθήο Δπηζηήκεο.                              

Ζ Νξγαλσζηαθή Ππκπεξηθνξά απνηειεί κεηεμέιημε ησλ Αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ 

θαη αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά αλζξψπσλ θαη 

νκάδσλ ζηα πιαίζηα δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ, αληιψληαο ζηνηρεία απφ 

επηζηήκεο φπσο ε ςπρνινγία, ε θνηλσληνινγία, ε πνιηηηθή επηζηήκε, θ.α. 

Αληίζεηα ε Νξγαλσζηαθή Δπηζηήκε, αζρνιείηαη πεξηζζφηεξν κε ηε δνκή θαη 

ηνλ νξγαλσζηαθφ ζρεδηαζκφ θαη επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζην ζχλνιν ελφο 

νξγαληζκνχ παξά ζηα άηνκα κεκνλσκέλα (Torrington et al. 2005, 

Βαμεβαλίδνπ θαη Οεθιείηεο 2012, Ξαπαιεμαλδξή θαη Κπνπξαληάο 2016, 

Obedgiu 2017). 

Νξγαλσηηθφο Ρερλνθξάηεο (1960) 

Ζ δεθαεηία ηνπ 1960 ζεκαηνδνηεί ηελ δεκηνπξγία ηεο επηζηήκεο ηεο 

Γηνίθεζεο Ξξνζσπηθνχ κε αλάπηπμε ζεκάησλ φπσο νη αηνκηθέο αλάγθεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ε ππνθίλεζε, ε αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε αλάγθε γηα 

εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε. Ξιένλ ν ξφινο ηνπ πεχζπλνπ πιήξνπο 

απαζρφιεζεο γηα ην πξνζσπηθφ έρεη θαζηεξσζεί θαη είλαη απαξαίηεηνο ζε θάζε 

κνξθή θαη είδνο επηρείξεζεο. Ξαξάιιεια, θαηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1960 αλαπηχζζεηαη ε ζπζηεκηθή ζεσξία ζην πεδίν ηεο δηνίθεζεο ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ε επηρείξεζε αληηκεησπίδεηαη σο έλα εληαίν νξγαλσκέλν ζχλνιν 

ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη ιεηηνπξγηθά γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζθνπψλ. Πην 

πιαίζην απηφ γίλεηαη αληηιεπηή ε αλάγθε αληηκεηψπηζεο ησλ επηκέξνπο 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ σο  εληαίνπ ζπλφινπ κε 

αιιεινζπκπιεξνχκελα θαη ζπλεξγαδφκελα κέξε (Βαμεβαλίδνπ θαη Οεθιείηεο 

2012, Ξαπαιεμαλδξή θαη Κπνπξαληάο 2016). 

Αλαιπηήο/Ξξνγξακκαηηζηήο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (1980-1990) 

Απφ ην 1980 θαη έπεηηα, αλαπηχζζνληαη λέεο πξνζεγγίζεηο γχξσ απφ 

ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο κε έληνλε ηε ζηξνθή πξνο ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, αιιά θαη κε ηελ εηζαγσγή ηεο 
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επειημίαο ζηελ εξγαζία, πνπ εθθξάδεηαη σο επειημία ζην σξάξην απαζρφιεζεο, 

ζην έξγν εθηέιεζεο θαη ζηνπο φξνπο ζπλεξγαζίαο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

εμέιημε ηελ πεξίνδν απηή είλαη ε δηεχξπλζε ηνπ φξνπ  «Ξξνζσπηθφ» ζε 

«Αλζξψπηλνη Ξφξνη» (Γηάγξακκα 1).  

 

Γηάγξακκα 1: Απφ ηε Γηνίθεζε Ξξνζσπηθνχ ζηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ 
Ξφξσλ 

 

Ξεγή: Ξαπαιεμαλδξή & Κπνπξαληάο 2016 

Ππγθεθξηκέλα ν φξνο «Γηνίθεζε Ξξνζσπηθνχ» αλαθέξεηαη ζηε 

βξαρπρξφληα πξνζέγγηζε ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηηο θαηψηεξεο ή θαη 

ηηο κεζαίεο βαζκίδεο ηνπ πξνζσπηθνχ, φπσο ε ζηξαηνιφγεζε θαη επηινγή 

πξνζσπηθνχ, ε εθπαίδεπζε, ε αμηνιφγεζε θαη ε ακνηβή ηνπ. Πε απηφ ην 

πιαίζην ν ξφινο ηνπ ππεχζπλνπ γηα ην πξνζσπηθφ είλαη απηφο ηνπ 

«κεζνιαβεηή» κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο Γηνίθεζεο γηα κεηαβίβαζε 

κελπκάησλ ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο πνιηηηθέο ηηο ηειεπηαίαο. Αληίζεηα, 

ν φξνο «Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Ξφξσλ ή Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», 

ζεκαηνδνηεί κηα πξνζπάζεηα ζπζηεκαηηθήο θαη καθξνρξφληαο αληηκεηψπηζεο 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κηαο νξγάλσζεο, ην νπνίν 
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αληηκεησπίδεηαη σο «πφξνο». Πηελ πεξίπησζε απηή δίλεηαη έκθαζε ζην 

ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ φιν ην 

πξνζσπηθφ (εξγάηεο παξαγσγήο, ππάιιεινη θαη ζηειέρε) ζε ζρέζε κε ηηο 

καθξνρξφληεο αλάγθεο ηεο νξγάλσζεο. Πε έλα ηέηνην πιαίζην ν ξφινο ηνπ 

ππεχζπλνπ γηα ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο απνκαθξχλεηαη απφ απηφλ ηνπ 

«κεζνιαβεηή» θαη πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο απηφλ ηνπ «εθηηκεηή», ηνπ 

«ζπκβνχινπ», πνπ έρεη ζαλ ζηφρν λα ζηειερψλεη ηελ νξγάλσζε κε ηνλ 

απαηηνχκελν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη θαηέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο 

δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο, εθπαηδεχνληαη θαη αμηνπνηνχλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νξγάλσζεο θαη ακείβνληαη έηζη 

ψζηε λα είλαη αθνζησκέλνη θαη απνηειεζκαηηθνί ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

ακνηβαίαο εθηίκεζεο. Πηηο αιιαγέο πνπ επηβάιιεη κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ν 

ξφινο ηνπ πεχζπλνπ γηα ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο ζεσξείηαη θαζνξηζηηθφο 

(Βαμεβαλίδνπ θαη Οεθιείηεο 2012, Ξαπαιεμαλδξή θαη Κπνπξαληάο 2016). 

Πχκβνπινο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (1990 έσο 

ζήκεξα) 

Απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο ΓΑΞ θηάλνληαο ζην 

ζήκεξα, είλαη ε εηζαγσγή ηνπ φξνπ «Πηξαηεγηθή Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ 

Ξφξσλ» θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ξφινπ ηεο ΓΑΞ. Ζ Πηξαηεγηθή 

ΓΑΞ είλαη ην ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ θαη κεζφδσλ ηεο ΓΑΞ πνπ βνεζνχλ ηελ 

επηρείξεζε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζηφρσλ, φπσο απηνί έρνπλ 

θαζνξηζηεί απφ ηελ επηρεηξεζηαθή ηεο ζηξαηεγηθή θαη πινπνηνχληαη κέζσ ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη (Μεξνηχξε-Θνπθίδνπ 2001). 

Ζ πνξεία ηεο ΓΑΞ, φπσο αλαιχζεθε αλσηέξσ, ππήξμε θαζνξηζηηθή ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ ζθνπνχ ηεο, φπσο απηφο λνείηαη ζήκεξα.                       

Ξην ζπγθεθξηκέλα, θαη φπσο απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, ε 

αξρηθή αληίιεςε ηνπ ζθνπνχ ηεο ΓΑΞ, ππήξμε ε επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηνπ 

θαηάιιεινπ αξηζκνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηηο θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο, 

ζην ζσζηφ κέξνο θαη ηε ζσζηή ζηηγκή. Ρν ηεηξάπηπρν απηφ απνηέιεζε ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν θηλείην ε πνιηηηθή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηελ δεθαεηία 
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ηνπ 1960. Ρηο επφκελεο δεθαεηίεο ζηελ παξαπάλσ ιίζηα πξνζηέζεθε σο 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ην ελ ελέξγεηα πξνζσπηθφ λα δηαζέηεη ηε ζσζηή 

ζπκπεξηθνξά θαη ηα θαηάιιεια θίλεηξα, λα δεζκεχεη κηα νξζνινγηθή 

πνζφηεηα πφξσλ (θφζηνο) θαη λα αζρνιείηαη κε ην ζσζηφ αληηθείκελν βάζεη 

αλαγθψλ θαη εηδίθεπζεο. Φηάλνληαο ζην ζήκεξα, ην ηδαληθφ αλζξψπηλν 

δπλακηθφ είλαη απηφ ην νπνίν πέξαλ ησλ παξαπάλσ, εθηειεί ηελ εξγαζία θαη 

κε ζσζηή παξαγσγηθφηεηα (Hornby 2007).  

Γηάγξακκα 2: Δμειηθηηθή πνξεία ηνπ ζθνπνχ ηεο ΓΑΞ 

 

Ξεγή: Hornby 2007 

 

1.3 ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ ΓΑΞ 

Ζ ΓΑΞ, κε βάζε ηνπο νξηζκνχο πνπ δφζεθαλ, ζεσξείηαη κηα δηνηθεηηθή 

ιεηηνπξγία ε νπνία απνηειείηαη θαη επηηειεί θαη ε ίδηα επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο. 

Ρν πεξηερφκελν ηεο ΓΑΞ κηαο επηρείξεζεο (ή ελφο νξγαληζκνχ) απνηππψλεηαη 

ζην Γηάγξακκα 3. πσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα νη αιιαγέο πνπ 

ζπληεινχληαη  ζην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ (ή νξγαλσζηαθφ) πεξηβάιινλ 
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δηακνξθψλνπλ έσο έλα βαζκφ ηελ πνιηηηθή ηεο ΓΑΞ πνπ ζα πηνζεηήζεη θάζε 

επηρείξεζε θαη σο εθ ηνχηνπ θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχλ ζην 

γξάθεκα.  

Γηάγξακκα 3: Ιεηηνπξγίεο ΓΑΞ 

 

ΑΓ: Αλζξψπηλν Γπλακηθφ; ΓΑΞ: Γηαρείξηζε Αλζξψπηλσλ Ξφξσλ 

 

Ππλνπηηθά νη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο ΓΑΞ είλαη νη εμήο (Ξνιχδνο 2014):  

 Ν Πρεδηαζκφο/Ξξνγξακκαηηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δίλαη ε 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ε επηρείξεζε εμαζθαιίδεη ην απαξαίηεην 

(αξηζκεηηθά) θαη θαηάιιειν (σο πξνο ηα πξνζφληα) εξγαηηθφ δπλακηθφ, 

ζην θαηάιιειν κέξνο (ζέζε εξγαζίαο) θαη ηελ ζσζηή ρξνληθή ζηηγκή 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη. Νη ζηφρνη ηεο 

επηρείξεζεο είλαη απηνί πνπ θαζνξίδνπλ θαη πξνβιέπνπλ ηηο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ.  

 Ζ Αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ζέζεο εξγαζίαο. Δίλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ 

νπνία ε επηρείξεζε πξνβαίλεη ζε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 
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θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα θάζε ζέζε 

εξγαζίαο ζε θάζε ηκήκα ηεο επηρείξεζεο.  

 Ζ Ξξνζέιθπζε/Δπηινγή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δίλαη ε δηαδηθαζία 

κε ηελ νπνία ε επηρείξεζε αξρηθά πξνζειθχεη  θαη ελ ζπλερεία επηιέγεη 

πξνο πξφζιεςε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο.  

 Ζ Δθπαίδεπζε/Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δίλαη ε δηαδηθαζία 

κε ηελ νπνία ε επηρείξεζε εθπαηδεχεη, θαηαξηίδεη θαη αλαπηχζζεη ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο.   

 Ζ Αμηνιφγεζε/Έιεγρνο ηεο απφδνζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δίλαη 

ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ε επηρείξεζε αμηνινγεί ηνπο εξγαδνκέλνπο 

ηεο κε βάζε ηνπο ζηφρνπο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί.   

 Νη Ακνηβέο θαη παξνρέο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δίλαη ε δηαδηθαζία 

κε ηελ νπνία ε επηρείξεζε θαζνξίδεη ηελ πνιηηηθή ακνηβψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ε νπνία εθηφο απφ ηνλ θαζηεξσκέλν κηζζφ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη θαη άιιεο κνξθέο ρξεκαηηθψλ εληζρχζεσλ κε ηε κνξθή 

bonus, ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε, πξναγσγέο, θιπ.   

 

1.4 ΠΡΝΣΝΗ ΓΑΞ 

Απφ ηελ αλάιπζε ηεο έλλνηαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ΓΑΞ, σο βαζηθέο 

ζπληζηψζεο ελφο ζπζηήκαηνο ΓΑΞ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ, ε νξγάλσζε,               

ε ζηειέρσζε, ε δηαρείξηζε ηεο απφδνζεο, ε παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ,             

ν θαζνξηζκφο ησλ ακνηβψλ, ε εθπαίδεπζε, ε αλάπηπμε θαη ε επηκφξθσζε,                

νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ε θξνληίδα γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ζην ρψξν 

ηεο εξγαζίαο. Κέζσ απηψλ ησλ ζπληζησζψλ, ε ΓΑΞ ζηνρεχεη αξρηθά ζηελ 

επηινγή θαη αλάπηπμε εθείλνπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ νη γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηέο ηνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θάζε επηρείξεζεο θαη 

απνηεινχλ γη' απηήλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Δπηπιένλ κέζσ θαηάιιεισλ 

νξγαλσηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη θηλήηξσλ, ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ 
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εξγαζίαο πνπ επλννχλ ηελ απφδνζε. Ρέινο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο 

θάζε επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ λα ιεηηνπξγεί θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζην 

δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. Ωο εθ ηνχηνπ, βαζηθνί ζηφρνη ηεο ΓΑΞ 

ζεσξνχληαη (Schuler and Huber 1993): 

1. Ζ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ε νπνία απνηειεί θαη 

πξσηαξρηθφ ζηφρν. Ζ ΓΑΞ κπνξεί θαη νθείιεη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο:  

i. ζπκκεηέρνληαο ζε απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επηρεηξεζηαθή 

ζηξαηεγηθή θαη ηελ εθαξκνγή απηήο,  

ii. επηζεκαίλνληαο θαη επηιχνληαο ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ην πξνζσπηθφ ψζηε απηφ λα είλαη έηνηκν θαη ελήκεξν λα δερζεί 

ηελ εηζαγσγή λέσλ πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ ή δηαδηθαζηψλ θαη 

iii. αλαπηχζζνληαο ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηα 

ζηειέρε γξακκήο θαη αλαζέηνληαο ζε απηά αξκνδηφηεηεο 

θαηφπηλ θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο  

2. Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ψζηε νη 

εξγαδφκελνη λα αληινχλ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Ζ ΓΑΞ 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη σο πξνο απηφ βνεζψληαο ζην ζρεδηαζκφ ησλ 

εξγαζηψλ, ελζαξξχλνληαο ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ κηαο 

επηρείξεζεο θαη ζρεδηάδνληαο ζπζηήκαηα ζπκκεηνρήο κέζσ ησλ νπνίσλ 

νη εξγαδφκελνη ζα κπνξνχλ λα αλαπηχζζνπλ θαη λα αμηνπνηνχλ ηηο 

θαηλνηφκεο ηδέεο ηνπο.  

3. Ζ ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία. Ρν ηκήκα ΓΑΞ, νθείιεη λα γλσξίδεη 

ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ δχν θχιισλ, ηελ ακνηβή, ηελ 

πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα ζπλδηθαιηζηηθά ηνπο 

δηθαηψκαηα θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Ζ κε 
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ζπκκφξθσζε ηεο επηρείξεζεο κε ηε λνκνζεζία είλαη δπλαηφ λα ηεο 

ζηνηρίζεη πςειά πξφζηηκα ή απνδεκηψζεηο, θάηη πνπ θάλεη επίζεο 

αλαγθαία ηε γλψζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, ησλ 

εγθπθιίσλ ηνπ ππνπξγείνπ εξγαζίαο θαη ηεο επηζεψξεζεο εξγαζίαο θαη 

ηέινο ηηο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ζέκαηα εξγαζίαο.  

4. Ζ δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, κέζσ ηεο 

απνηειεζκαηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ρν ηκήκα 

ΓΑΞ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη φιεο εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ηελ επηρείξεζε λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, αληακνηβήο, αμηνιφγεζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή.  

5. Ζ επειημία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ρν ηκήκα ΓΑΞ ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίζεη έλα επέιηθην αλζξψπηλν δπλακηθφ απφ πιεπξάο 

ηθαλνηήησλ θαη γλψζεσλ, σξψλ εξγαζίαο θαη αξηζκνχ εληφο ηνπ 

πιαηζίνπ πνπ νξίδεη ε εξγαηηθή λνκνζεζία.  

 

1.5 Ζ ΔΞΗΓΟΑΠΖ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΠΡΗΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΡΖΠ 

ΓΑΞ  

Θάζε είδνο θαη κνξθή επηρείξεζεο, θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη κηα ζεηξά 

απφ αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ηφζν ζην εζσηεξηθφ (νξγαλσζηαθφ) φζν θαη 

ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο. Ρν εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ αθνξά 

ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, φπσο ιεηηνπξγίεο (π.ρ. πξνκήζεηεο, 

πσιήζεηο, νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία, πσιήζεηο, κάξθεηηλγθ, θιπ.), 

πφξνπο (π.ρ. αλζξψπηλνη, νηθνλνκηθνί, εμνπιηζκφο, θιπ.) θαη ζπζηήκαηα (π.ρ. 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πιεξνθνξηθήο, ζηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ θιπ.). Αληίζεηα ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ είλαη πην πνιχπινθν θαη 

αλαθέξεηαη ζην θπζηθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ, 

ηερλνινγηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ.                    

Ρν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ρσξίδεηαη ζε άκεζν θαη έκκεζν. Θαηά ηελ αλάιπζε 
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ηνπ άκεζνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο 

(Ξαπαιεμαλδξή θαη Κπνπξαληάο 2016):  

 Ζ ηζρχνπζα εξγαηηθή λνκνζεζία, κε βάζε ηελ νπνία νξίδνληαη νη φξνη 

πξφζιεςεο θαη απφιπζεο, νη απνδεκηψζεηο, ην σξάξην εξγαζίαο, ε 

δπλαηφηεηα ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, νη 

ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, ε ηζφηεηα κεηαρείξηζεο, θιπ.  

 Νη ζπιινγηθέο θαη θιαδηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, κε βάζε ηηο νπνίεο 

νξίδνληαη ηα θαηψηαηα φξηα απνδνρψλ, ηα επηδφκαηα, νη απνδεκηψζεηο 

ζε πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, νη εηήζηεο κεη‟ 

απνδνρψλ άδεηεο, νη άδεηεο κεηξφηεηαο, ε ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο, ε παξνρή αλεμάξηεηεο 

εξγαζίαο, θιπ.  

 Ζ πνιηηηθή ησλ αληαγσληζηψλ, ζρεηηθά κε ηελ πξνζέιθπζε θαη επηινγή 

ησλ ζηειερψλ, ην χςνο ησλ ακνηβψλ, ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, 

θιπ., κπνξεί πνιιέο θνξέο λα απνηειέζεη θίλεηξν γηα εθαξκνγή 

παξάιιειεο ή αλάινγεο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ απφ κηα επηρείξεζε.  

Θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ έκκεζνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ιακβάλνληαη 

ππφςε νη εμήο βαζηθνί παξάγνληεο:  

 Θνηλσληθνί. Πηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη ε 

δεκνγξαθηθή θαηάζηαζε θαη νη δεκνγξαθηθέο ηάζεηο, ε εξγαζηαθή 

εζηθή θαη νη πξνζσπηθέο αμίεο. Ππλεπψο, νη κεηαβνιέο ζην πνζνζηφ 

ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, νη 

δεκνγξαθηθέο αιιαγέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην κέγεζνο θαη ηε ζχλζεζε 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, αιιά θαη ε θνπιηνχξα θαη νη δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο θαη αμίεο ηνπ ελ δπλάκεη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ επεξεάδνπλ, 

πξνζδηνξίδνπλ θαη απνηεινχλ ην θνηλσληθφ πιαίζην πάλσ ζην νπνίν 

ζηεξίδεηαη ε ΓΑΞ.  
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 Νηθνλνκηθνί. Νη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο αθνξνχλ ην επξχηεξν 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη κηα επηρείξεζε. 

Ππλεπψο, νη πνιηηηθέο πνπ ζα εθαξκφδεη γεληθά αιιά θαη φζνλ αθνξά 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο (πνιηηηθέο ακνηβψλ, πξνζέιθπζε, 

αμηνπνίεζε θιπ.), εμαξηψληαη θαη επεξεάδνληαη άκεζα απφ ην αλ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κηα αλαπηπζζφκελε ή αλεπηπγκέλε νηθνλνκία.  

 Ξνιηηηθνί. Νη πνιηηηθνί παξάγνληεο νπζηαζηηθά αθνξνχλ ην εθάζηνηε 

λνκηθφ πιαίζην πνπ νξίδεηαη απφ ην θξάηνο θαη αλαθέξνληαη αθελφο 

ζηελ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο ηεο επηρείξεζεο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ 

ζηηο πξνζπάζεηεο επεξεαζκνχ ηνπ απφ νκάδεο ζπκθεξφλησλ 

(lobbying) πξνο δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο απφ ηελ θξαηνχζα.  

 Ρερλνινγηθνί. Νη ηερλνινγηθνί παξάγνληεο αθνξνχλ ηηο εμειίμεηο ζηελ 

ηερλνινγία νη νπνίεο έρνπλ ήδε αιιάμεη ζεκαληηθά ηε θχζε ηεο 

εξγαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. 

  

1.6 ΞΟΝΘΙΖΠΔΗΠ ΡΖΠ ΓΑΞ ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΗΑΠ 

Θάζε επηρείξεζε, είηε δεκφζηα είηε ηδησηηθή εζηηάδεη ζηε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο, κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία θέξδνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη ηδησηηθή θαη ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δεκφζηα. Ζ βειηίσζε 

απηή εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ 

ηεο. Πην πιαίζην απηφ, ε ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα σο 

παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

εθφζνλ απηφο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή έληαζε εξγαζίαο. Ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηδηνκνξθίεο ησλ νξγαληζκψλ πγείαο ελ ζπγθξίζεη 

κε ηηο ινηπέο κνξθέο επηρεηξήζεσλ, ε ΓΑΞ έξρεηαη αληηκέησπε κε δηάθνξεο 

πξνθιήζεηο. Νξηζκέλεο απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηδηνκνξθίεο ηεο νξγάλσζεο 

θαη δηνίθεζεο ησλ νξγαληζκψλ/κνλάδσλ πγείαο είλαη (Θαινγεξνπνχινπ θαη 

Κνπξδνπθνχηαο 2009):  
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 Ζ απμεκέλε θξαηηθή παξέκβαζε ζηνπο κεραληζκνχο παξαγσγήο θαη 

δηαλνκήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ, ζηνλ 

ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο, θιπ., ε νπνία επεξεάδεη έληνλα ηελ νξγάλσζε, 

ηε δηνίθεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ πγείαο. Ζ εκπεηξία 

δείρλεη πσο ην θξάηνο απνηειεί «θαθφ κάλαηδεξ», θαζψο εκθαλίδεη 

κεησκέλε απνδνηηθφηεηα ζηελ παξαγσγή ππεξεζηψλ πγείαο, ελψ 

αληίζεηα εκθαλίδεη πςειή απνδνηηθφηεηα ζηελ θαηαλνκή απηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ ζηελ πξφζβαζε 

απηψλ.   

 Ζ έληαζε ηεο εξγαζίαο, ε νπνία φπσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα 

ραξαθηεξίδεη ηνπο νξγαληζκνχο πγείαο, δεδνκέλνπ φηη ε παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ζε απηφλ απαηηεί πςειή απαζρφιεζε έκπεηξνπ θαη 

εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

 Ζ δηάζηαζε κεηαμχ αλάγθεο θαη δήηεζεο ε νπνία ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

είλαη δηαθνξεηηθή ζε ζρέζε κε ηα ινηπά αγαζά. Πηηο ππεξεζίεο πγείαο ν 

θαηαλαισηήο είλαη αδχλακνο θαη είλαη ν ηαηξφο απηφο πνπ δηακνξθψλεη 

ηε δήηεζε θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ θαηαλάισζε ησλ ππεξεζηψλ.  

 Ζ πνιππινθφηεηα ησλ νξγαληζκψλ πγείαο, νη νπνίνη απαξηίδνληαη απφ 

πνιιά ηκήκαηα θαη κνλάδεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε 

ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο επαγγεικαηηψλ πγείαο δηαθνξεηηθήο 

εμεηδίθεπζεο. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν βαζκφο εμεηδίθεπζεο θαη 

δηαθνξνπνίεζεο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηάζπαζε ηεο δνκήο ηεο 

εμνπζίαο θαη ζπλεπψο νη δπζθνιίεο σο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ηε 

δηνίθεζε ησλ νξγαληζκψλ απηψλ.  

Κε βάζε ηα αλσηέξσ, ε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο ζα κπνξνχζε λα ζπλνςηζηεί ζχκθσλα κε ηνπο Mercer et 

al. (2002) ζε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο/πξνθιήζεηο. Ξξψηνλ, ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο θαηέρεη θεληξηθή ζεκαζία γηα ηελ παξαγσγή, 

ηε δηαρείξηζε θαη ηε δηαλνκή ππεξεζηψλ πγείαο (Dussault G and Dubois CA 
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2003). Γεχηεξνλ, ε απφδνζε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα νπνηνπδήπνηε 

νξγαληζκνχ εμαξηάηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα, θαη ην κίγκα ή ην ζπλδπαζκφ 

δεμηνηήησλ θαη εηδηθνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ππλεπψο ε πνηφηεηα 

αιιά θαη δηαζεζηκφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο εμαξηψληαη 

άκεζα απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Ρξίηνλ, ν πγεηνλνκηθφο ηνκέαο απνηειεί 

έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εξγνδφηεο ζε παγθφζκην επίπεδν (Narine 

2000). Ζ Γηεζλήο Νξγάλσζε Δξγαζίαο (International Labour Organization, 

ILO), εθηηκά φηη ππάξρνπλ πάλσ απφ 35 εθαηνκκχξηα άηνκα πνπ 

απαζρνινχληαη επί ηνπ παξφληνο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζε παγθφζκην 

επίπεδν. Ρν πψο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη αμηνπνηνχληαη νη εξγαδφκελνη απηνί έρεη 

άκεζν αληίθηππν ζηηο δαπάλεο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο θπξίσο ηηο 

κηζζνινγηθέο (κηζζνί, επηδφκαηα θαη ινηπέο πιεξσκέο) νη νπνίεο εθηηκάηαη φηη 

αληηπξνζσπεχνπλ κεηαμχ 65% θαη 80% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ελφο 

ζπζηήκαηνο πγείαο (Ozcan et al. 1999, Saltman and von Otter 1995).  

Ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο πεξηνξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ηδίσο ελ 

θαηξψ θξίζεο, θαίλεηαη ινγηθφ  λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ πφξν πνπ 

επηβαξχλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δαπαλψλ ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο. 

Ρέινο, ην νηθνλνκηθφ θαη αλζξψπηλν θφζηνο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο είλαη 

ηδηαίηεξα πςειφ ζε πεξίπησζε θαθήο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. 

Ζ κελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, ε 

πξνζβαζηκφηεηα θαη ε βησζηκφηεηά ηνπο εμαξηψληαη απφ ηελ απφδνζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηνπο νξγαληζκνχο πγείαο (Franco 

et al. 2002), ε δε απφδνζε ηνπ ηδίνπ ηνπ νξγαληζκνχ εμαξηάηαη θαη 

θαζνξίδεηαη απφ ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίζνπλ ηνλ 

θαηάιιειν αξηζκφ ελφο επαξθψο θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ, ζηε ζσζηή 

ζέζε, ηελ θαηάιιειε ζηηγκή κε πξνζηηφ θφζηνο (Martinez and Martineau 

1998). Θαηά ζπλέπεηα, νη επηινγέο πνπ ζα παξζνχλ ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν είλαη 

ηδηαίηεξα θξίζηκεο. Κε θαηάιιειεο επηινγέο θαη απνθάζεηο κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε αλεπάξθεηα ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο σο πξνο ηελ δπλαηφηεηα 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ πγεία ελφο πιεζπζκνχ.  
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2 ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ ΡΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ 

ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΞΝΟΥΛ 

2.1 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΞΝΟΥΛ 

2.1.1 Νξηζκόο θαη ζηόρνη πξνγξακκαηηζκνύ 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ απνηειεί 

κηα απφ ηηο πην βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ ζπλνιηθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

κηαο επηρείξεζεο. Ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ησλ 

βαζηθψλ πφξσλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο 

επηρείξεζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη νη αλζξψπηλνη πφξνη, είλαη θαίξηαο 

ζεκαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ ηεο (Torrington et 

al. 2005). Κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ (ΞΑΓ), ε ΓΑΞ πξνζπαζεί λα εμαζθαιίζεη ηφζν πνζνηηθά φζν θαη 

πνηνηηθά ην πξνζσπηθφ κηαο επηρείξεζεο. Κε άιια ιφγηα, ν πξνγξακκαηηζκφο 

ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ είλαη ε ιεηηνπξγία κε ηελ νπνία γίλεηαη νξζνινγηθή 

θαηαλνκή ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ζε φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, γηα ηελ 

εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Βαζηθνί 

ζηφρνη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη (Βαμεβαλίδνπ θαη Οεθιείηεο 2012, 

Ξαπαιεμαλδξή θαη Κπνπξαληάο 2016):  

 Ζ εθηίκεζε ησλ γλψζεσλ, ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 

ππάξρνληνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 Ζ θαηαγξαθή ησλ αδπλακηψλ θαη ησλ ειιείςεσλ ζε ηερλνγλσζία 

ηνπ ππάξρνληνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 Ν εληνπηζκφο ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

 Ζ αλάπηπμε επηπξφζζεησλ ηθαλνηήησλ ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 

ηεο επηρείξεζεο. 
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 Ζ πξφβιεςε γηα κειινληηθή πξνζθνξά θαη δήηεζε αλζξσπίλσλ 

πφξσλ. 

 Ν θαζνξηζκφο ζηφρσλ, ε δηακφξθσζε ιεηηνπξγηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαη ε αλάπηπμε ζρεδίσλ δξάζεο.  

Κε βάζε ηνπο αλσηέξσ ζηφρνπο, νη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ είλαη νη εμήο: ε αλάιπζεο ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ αγνξά εξγαζίαο; ε πξφβιεςε ησλ αλαγθψλ 

ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ αλάινγα κε ηα ζρέδηα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

επηρείξεζεο; ε δηακφξθσζε πιάλσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ην 

απαξαίηεην ζε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα πξνζσπηθφ θαη ηέινο ε αληηκεηψπηζε 

ηπρψλ πξνβιεκάησλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ ππεξεπάξθεηα ή 

απφ ηελ έιιεηςε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

2.1.2 Πηάδηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ  

Ζ δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ αλ θαη κπνξεί λα δηαθέξεη σο πξνο ηελ 

πινπνίεζε κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζε γεληθέο γξακκέο αθνινπζεί νξηζκέλα  

θχξηα ζηάδηα (Armstrong 2006):  

1. Κειέηε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. Πε απηφ ην αξρηθφ ζηάδην, 

γίλεηαη πξνζπάζεηα κειέηεο θαη αλάιπζεο ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη 

ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο. Ρν εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ αθνξά ην ππάξρνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα ην νπνίν ε 

θάζε επηρείξεζε νθείιεη λα γλσξίδεη ζηνηρεία φπσο ε δνκή ησλ ειηθηψλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ θαηά έηνο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ε θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά 

ιεηηνπξγίεο (ηκήκα θαη δηεχζπλζε), ε θαηαλνκή θαηά επίπεδν 

εθπαίδεπζεο θαη θχιν θαζψο θαη ε θαηαλνκή θαηά θαηεγνξίεο 

εηδηθνηήησλ θαη ζέζεσλ επζχλεο. Ρν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ αθνξά ην 

επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ε επηρείξεζε 

δξαζηεξηνπνηείηαη φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη λσξίηεξα. Δπίζεο αθνξά 
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ηελ ηνπηθή, εζληθή θαη δηεζλή αγνξά εξγαζίαο απφ φπνπ κηα επηρείξεζε 

κπνξεί λα αληιήζεη αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

2. Ξξφβιεςε δήηεζεο θαη πξνζθνξάο. Ζ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο νπζηαζηηθά είλαη ην ζηάδην πνπ ζα βνεζήζεη 

ζηελ πξφβιεςε ηφζν ηεο δήηεζεο φζν θαη ηεο πξνζθνξάο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. Ζ πξφβιεςε ηεο δήηεζεο πξνζσπηθνχ πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ ηα αξκφδηα ζηειέρε ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα πξνζσπηθνχ, ηα 

νπνία αλαιχνπλ ηηο κέιινπζεο αλάγθεο ησλ ηκεκάησλ ηνπο θαη 

ππνινγίδνπλ ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεηαζηεί. Αληίζηνηρα ε πξφβιεςε 

πξνζθνξάο πξαγκαηνπνηείηαη αλαιχνληαο ην ππάξρνλ αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ιακβάλνληαο ππφςε αλακελφκελεο απνρσξήζεηο, 

ζπληαμηνδνηήζεηο, πξναγσγέο, θιπ.  

3. Ξξνζδηνξηζκφο αλαγθψλ. Δθφζνλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα αλσηέξσ 

δχν βήκαηα, ε επηρείξεζε είλαη πιένλ ζε ζέζε λα πξνβιέςεη ηηο 

κειινληηθέο αλάγθεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ. Ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

αλαγθψλ νπζηαζηηθά πεξηιακβάλεη ην είδνο (εηδηθφηεηα, πξνζφληα, 

ζέζε) θαη ηελ πνζφηεηα (αξηζκφο) ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ 

απαηηείηαη.   

4. Πρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο. Κε ηελ νινθιήξσζε ησλ 

παξαπάλσ ζηαδίσλ ε επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

πινπνηήζεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο αλαθνξηθά κε ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηεο. Νη αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

πφξνπο πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε νδεγνχλ ζηελ πηνζέηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ δξάζεο αλαθνξηθά κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

Γεδνκέλεο ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ ππάξρεη ζην γξήγνξα κεηαβαιιφκελν 

πεξηβάιινλ, θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πηνζεηεί ζρέδηα δξάζεο φζν 

ην δπλαηφλ πην επέιηθηα πνπ ζα αθνξνχλ πξνζιήςεηο, αλαδηνξγάλσζε 

ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, αλάπηπμε, εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ακνηβέο πξνζσπηθνχ. 
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5. Αμηνιφγεζε πξνγξάκκαηνο. Δίλαη ζεκαληηθφ ηα πξνγξάκκαηα λα 

επαλαμηνινγνχληαη ζε ζπλερή βάζε νχησο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη 

ζην κεηαβαιιφκελν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο 

αμηνιφγεζεο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο εμίζνπ ζεκαληηθφ ζηάδην ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ 

ησλ ζρεδίσλ δξάζεο. 

Έλα ηππηθφ κνληέιν παξαδνζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, κε βάζε ηα αλσηέξσ βήκαηα απνηππψλεηαη ζην Γηάγξακκα 4. Πην 

κνληέιν απηφ, δίλεηαη έκθαζε ζηελ εμηζνξξφπεζε ηεο πξνβιεπφκελεο 

δήηεζεο θαη πξνζθνξάο ηεο εξγαζίαο, ψζηε λα ππάξρεη ν ζσζηφο αξηζκφο ησλ 

θαηάιιεισλ εξγαδνκέλσλ ζηε ζσζηή ζέζε, ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, φπσο 

άιισζηε νξίδεη ν ΞΑΓ (Torrington et al. 2005).  

 

Γηάγξακκα 4: Ξαξαδνζηαθφ κνληέιν ΞΑΓ 

 

Ξεγή: Torrington et al. 2005 
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2.1.3 Νθέιε θαη πξνϋπνζέζεηο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ  

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ απνηειεί φπσο ήδε αλαθέξζεθε απφ 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο ΓΑΞ. Νπζηαζηηθά ν ΞΑΓ είλαη ην εθαιηήξην 

θαη θαζνξίδεη ην κέγεζνο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο ΓΑΞ. Ξην ζπγθεθξηκέλα ν ΞΑΓ παξέρεη ηε γεληθή θαηεχζπλζε αλαθνξηθά 

κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ελψ παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηελ πξφβιεςε ησλ 

αλαγθψλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε θαη 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαζψο θαη ζην ζπληνληζκφ 

θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα φισλ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ ηκεκάησλ 

κηαο επηρείξεζεο.  Ωζηφζν, πξνθεηκέλνπ ε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

λα είλαη απνηειεζκαηηθή, νθείιεη λα ηεξεί νξηζκέλεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο, 

φπσο (Βαμεβαλίδνπ θαη Οεθιείηεο 2012, Ξαπαιεμαλδξή θαη Κπνπξαληάο 

2016):  

 λα είλαη επζπγξακκηζκέλνο θαη ελζσκαησκέλνο ζηνλ γεληθφ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηε γεληθή ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο,  

 λα ζηεξίδεηαη ζε αλαιπηηθέο θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνπλ ζαθή 

εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ θαη γηα ηελ 

πξνζθνξά ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

 λα θαζνξίδεη κε ιεπηνκέξεηα σο πξνο ην ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο 

ηα ζρέδηα δξάζεο απφ ηα νπνία απαξηίδεηαη. 

 

2.2 ΑΛΑΙΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ  

2.2.1 Νξηζκόο θαη ζηόρνη αλάιπζεο εξγαζίαο  

Ζ αλάιπζε ζέζεσο εξγαζίαο είλαη ε δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο θαη 

θαηαγξαθήο ησλ ζεκαληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηηο νπνίεο εθηειεί έλαο 

εξγαδφκελνο, ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

δεδνκέλσλ ηεο ζέζεο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζφλησλ, ησλ γλψζεσλ, 
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ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ επζπλψλ πνπ πξέπεη λα ζπλδπάδεη ν εξγαδφκελνο γηα 

ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο εξγαζίαο ηνπ. Ζ αλάιπζε εξγαζίαο αθνξά ζηε 

θχζε ηεο εξγαζίαο θαη φρη ζην άηνκν πνπ ηελ εθηειεί (Torrington et al. 

2005): 

Κέζσ ηεο αλάιπζεο ηεο εξγαζίαο πξνζδηνξίδνληαη ηα εμήο: 

 νη απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο κάζεζεο θαη νη αλάγθεο επηκφξθσζεο 

ηνπ ππάξρνληνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

 νη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη επηινγή ηνπ 

αλαγθαίνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

 ην χςνο ησλ ακνηβψλ βάζεη ηθαλνηήησλ, γλψζεσλ, εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο θιπ. θαη 

 νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 

2.2.2 Ξεξηερόκελν (ζηάδηα) αλάιπζεο εξγαζίαο  

Αξρηθά θαηά ηελ αλάιπζε ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ ην ηη 

ζα πξέπεη λα αλαιπζεί. Ήδε απφ ην 1972, ην εγρεηξίδην πνπ πξνηείλεηαη απφ 

ην Γξαθείν Δξγαζίαο ησλ ΖΞΑ νξίδεη πσο θαηά ηελ αλάιπζε ηεο εξγαζίαο ζα 

πξέπεη λα εμεηάδνληαη (Βαμεβαλίδνπ θαη Οεθιείηεο 2012):  

 νη ιεηηνπξγίεο ησλ εξγαδνκέλσλ, δειαδή ε ζρέζε ηνπ εξγαδφκελνπ κε 

ηε ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ησλ κέζσλ πνπ απαηηνχληαη θαηά ηελ 

εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ,  

 νη ηερληθέο (κεραλέο, εξγαιεία, εμνπιηζκφο θαη θπζηθνί πφξνη) γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα εξγαζία,  

 ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο,  
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 ηα γλσξίζκαηα ηνπ θαηφρνπ ηεο ζέζεο, φπσο νη ηθαλφηεηεο, ε 

εθπαίδεπζε, ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, θιπ., θαζψο θαη  

 νη θπζηθέο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

εξγαζίαο.  

Ξξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αλάιπζε ζέζεσο εξγαζίαο πξέπεη λα 

αθνινπζεζνχλ νξηζκέλα βήκαηα, ηα νπνία ζχκθσλα κε ηνπο Fisher, 

Schoenfeldt θαη Shaw (1999), είλαη ηα εμήο: 

 Ξξνζδηνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ ηεο αλάιπζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο.  

 Δπηινγή ηεο κεζφδνπ βάζε ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε αλάιπζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο εξγαζίαο.  

o πάξρνπλ ηέζζεξηο κέζνδνη αλάιπζεο εξγαζίαο: α) αλάιπζε 

ζέζεσο εξγαζίαο κε αθεγεκαηηθή πεξηγξαθή, θαηά ηελ νπνία ν 

αλαιπηήο ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο πεγέο (π.ρ. 

ζπλεληεχμεηο κε ηνπο εξγαδφκελνπο ή άκεζε παξαηήξεζε 

απηψλ) κε ζθνπφ ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηε γξαπηή πεξηγξαθή 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο εξγαζίαο; β) 

αλάιπζε ζέζεσο εξγαζίαο κε κεραληθέο πξνζεγγίζεηο, θαηά ηελ 

νπνία ν αλαιπηήο ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία παξαηεξψληαο ή/θαη 

βηληενζθνπψληαο εξγαδφκελνπο ελ ψξα εξγαζίαο; γ) αλάιπζε 

ζέζεσο εξγαζίαο  κε ηελ ηερληθή ησλ θξίζηκσλ πεξηζηαηηθψλ 

θαηά ηελ νπνία παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξψλ ηθαλνπνηεηηθήο θαη 

κε ηθαλνπνηεηηθήο επίδνζεο αμηνινγνχληαη θαη θαηαηάζζνληαη θαη 

ηέινο δ) αλάιπζε ζέζεσο εξγαζίαο κε ιεηηνπξγηθή αλάιπζε 

εξγαζίαο θαηά ηελ νπνία ε άληιεζε πιεξνθνξηψλ πξνθχπηεη 

απφ πξνεγνχκελεο πεξηγξαθέο θαη γξαπηά έγγξαθα, 

ζπλεληεχμεηο θαη παξαηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ελ ψξα 

εξγαζίαο. Γηα λα γίλεη ε επηινγή κηαο απφ ηηο πην πάλσ κεζφδνπο, 

ν αλαιπηήο πξέπεη λα απνθαζίζεη ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ζέιεη λα ζπγθεληξψζεη, ηηο πεγέο άληιεζεο πιεξνθνξηψλ 
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ζηηο νπνίεο ζα απεπζπλζεί θαη ηελ αθξηβή κέζνδν αλάιπζεο ηεο 

ζέζεο εξγαζίαο πνπ ζα εθαξκφζεη. Νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεηάδεηαη λα ζπγθεληξσζνχλ κπνξεί λα αθνξνχλ βαζηθέο 

αζρνιίεο ζηελ εξγαζία, ελδηάκεζεο αζρνιίεο, ή εμεηδηθεπκέλεο 

αζρνιίεο. Νη πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ εξγαζία κπνξεί λα 

πξνέξρνληαη απφ παιαηφηεξεο αλαιχζεηο εξγαζίαο, απφ έγγξαθα 

πνπ δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε ή απφ ζηειέρε θαη 

εξγαδφκελνπο πνπ ζα εξσηεζνχλ γηα ζέκαηα ζε ζρέζε κε ηελ 

εθάζηνηε ζέζε πξνο αλάιπζε.   

 Ππιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ.                      

Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εξγαζία κπνξεί λα γίλεη κέζα απφ κηα 

ζεηξά δηαθφξσλ κεζφδσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη α) ε ζπλέληεπμε, 

πνπ απνηειεί ηε βαζηθή κέζνδν αλάιπζεο θαη γη‟ απηφ είλαη θαη ε πην 

επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε, β) ν θαηάινγνο ζεκείσλ γηα ηε ζπλέληεπμε, 

φπνπ ηα ζεκεία απηά αθνξνχλ ηνλ ηίηιν ηεο ζέζεο, ζε πνηνλ 

αλαθέξεηαη ε ζέζε, πνηνο είλαη ν θχξηνο ζθνπφο ηεο δνπιεηάο θιπ. θαη 

γ) ηα εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία θαιχπηνπλ ηα ζεκεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ζεκείσλ πνπ δφζεθε πην πάλσ, θαη 

κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη λα εγθξηζνχλ 

απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ εξγαδφκελνπ.  

 Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ζέζεσο εξγαζίαο νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

αμηνιφγεζή ηεο. Γεληθά αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ ππάξρεη άξηζηε 

κέζνδνο πνπ λα ππεξέρεη ζε φια ηα ζεκεία θαη σο θαηάιιειε κέζνδνο 

αλάιπζεο ζεσξείηαη απηή πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

αλάγθεο ηεο θάζε επηρείξεζεο θαη ηδηαίηεξα ζηηο ζέζεηο πνπ απηή ζέιεη 

λα αλαιχζεη. Γηα λα είλαη αμηφινγε κηα αλάιπζε ζέζεο εξγαζίαο πξέπεη 

λα πξνζζέηεη αμία ζηελ επηρείξεζε.  
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2.3 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΑΗ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΘΔΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ  

2.3.1 Νξηζκόο θαη ζηόρνη πεξηγξαθήο θαη πξνδηαγξαθώλ ζέζεο 

εξγαζίαο 

Ζ αλάιπζε ηεο ζέζεσο εξγαζίαο πνπ αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο 

πεξηιακβάλεη δχν επηκέξνπο έλλνηεο, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ πξνδηαγξαθή ηεο 

ζέζεο. Ζ πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο είλαη νπζηαζηηθά ε ιεπηνκεξέζηεξε 

αλάιπζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο κε πιήξε πεξηγξαθή θαη θαηαγξαθή ησλ έξγσλ 

(tasks) θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ θάζε εξγαδφκελνο πξέπεη λα αλαιάβεη.                       

Ξην ζπγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη ηα θαζήθνληα, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο 

πνπ ζπλεπάγεηαη ε θάζε ζέζε, ελψ νη πξνδηαγξαθέο πεξηιακβάλνπλ ηηο 

γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη 

λα δηαζέηεη έλα άηνκν γηα λα εθηειεί ηελ εξγαζία πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί.  

Ζ πεξηγξαθή ζέζεο εξγαζίαο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε κε ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ πξφζιεςε, ηελ επηινγή, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ έληαμε λέσλ 

ζηειερψλ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη γεληθφηεξα ηελ αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ. Βαζηθφο 

ζθνπφο ηελ πεξηγξαθήο ζέζεο εξγαζίαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ βαζηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαζψο θαη ε 

νξηνζέηεζε απηήο σο πξνο ηελ ηεξαξρηθή δνκή θαη ηε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 

ζέζεηο εξγαζίαο (Βαμεβαλίδνπ θαη Οεθιείηεο 2012, Ξαπαιεμαλδξή θαη 

Κπνπξαληάο 2016).  

2.3.2 Ξεξηερόκελν (ζηάδηα) ηεο πεξηγξαθήο ζέζεο εξγαζίαο 

Νη πεξηγξαθέο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε 

ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο ζέζεο θαη λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην ζχληνκεο θαη 

ηεθκεξησκέλεο. Αλ θαη δελ ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξφηππν, θαζψο θάζε 

επηρείξεζε αθνινπζεί ηεο δηθήο ηεο δνκή αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα 

δεδνκέλα ηεο, είζηζηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο λα 

αθνινπζνχληαη ηα εμήο βήκαηα, αλάινγα κε ηε ζέζε εξγαζίαο (Βαμεβαλίδνπ 

θαη Οεθιείηεο 2012, Ξαπαιεμαλδξή θαη Κπνπξαληάο 2016):  
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1. Γεληθά ζηνηρεία ηεο ζέζεο (π.ρ. ν ηίηινο ηεο ζέζεο, ε νξγαλσηηθή 

κνλάδα ζηελ νπνία αλήθεη, ν θνξέαο, ε έδξα θιπ), 

2. Δπίπεδν ηεο ζέζεο εξγαζίαο ζηελ ηεξαξρηθή δνκή (π.ρ. ηίηινο θαη φλνκα 

άκεζνπ πξντζηάκελνπ, ηίηινη ησλ ζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη απεπζείαο 

ζηε ζέζε εξγαζίαο, θιπ), 

3. Απνζηνιή θαη ζθνπφο ηεο ζέζεο, 

4. Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ζέζεο (π.ρ. πεξηερφκελν εξγαζίαο θαη εχξνο 

ιεηηνπξγηψλ) 

5. Βαζηθά θαζήθνληα, ππνρξεψζεηο θαη αξκνδηφηεηεο ηεο ζέζεο, 

6. Πηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη πξφηππα απφδνζεο ηεο ζέζεο  

7. Ππλζήθεο εξγαζίαο, απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο θαη βαζκφο δπζθνιίαο,  

8. Ξξνζσπηθέο ζρέζεηο (π.ρ. ζπλαληήζεηο κε ζηειέρε είηε ζην εζσηεξηθφ ή 

ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο), 

9. Δγθξίζεηο-Ξηζηνπνηήζεηο (φπνπ αλαθέξνληαη ηα νλφκαηα θαη ε ηδηφηεηα 

απηψλ πνπ ππνγξάθνπλ γηα ην πεξηερφκελν θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο 

ζέζεο εξγαζίαο) θαη  

10. Νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε ζέζε 

εξγαζίαο 

2.3.3 Ξεξηερόκελν (ζηάδηα) ησλ πξνδηαγξαθώλ ζέζεο εξγαζίαο 

πσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα, νη πξνδηαγξαθέο κηαο ζέζεο εξγαζίαο, 

αθνξνχλ ζηηο απαηηήζεηο, ηα απαξαίηεηα πξνζφληα, ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ζέζεο εξγαζίαο. Ρα βαζηθά πεδία, ηα νπνία νξίδνληαη θαη 

σο βήκαηα ησλ πξνδηαγξαθψλ κηαο ζέζεο εξγαζίαο αθνξνχλ ζηα εμήο 

(Βαμεβαλίδνπ θαη Οεθιείηεο 2012, Ξαπαιεμαλδξή θαη Κπνπξαληάο 2016):  
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1. Γλψζεηο θαη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο 

εξγαζίαο (π.ρ. βαζκίδα θαη είδνο εθπαίδεπζεο, κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, 

θιπ), 

2. Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζέζε εξγαζίαο, 

3. Ηθαλφηεηεο (π.ρ. γισζζηθή, επηθνηλσλίαο, δηνίθεζεο, νξγάλσζεο, 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, θιπ.).  

2.4 ΞΟΝΠΔΙΘΠΖ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ  

2.4.1 Νξηζκόο θαη ζηόρνο πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ 

Ζ πξνζέιθπζε θαη επηινγή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αθνξά ζηε 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία κηα επηρείξεζε εληνπίδεη, πξνζειθχεη θαη επηιέγεη ηα 

θαηάιιεια άηνκα κε ζθνπφ ηελ θάιπςε θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο (Fischer et 

al. 1999). Πηφρνο είλαη ε εχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

αξηζκνχ ππνςεθίσλ πξνθεηκέλνπ λα επηιεγεί ν θαηαιιειφηεξνο γηα ηελ πξνο 

θάιπςε θελή ζέζε εξγαζίαο.  

 

2.4.2 Γηαδηθαζία πξνζέιθπζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

πάξρνπλ δχν βαζηθνί ηξφπνη πξνζέιθπζεο ππνςεθίσλ γηα ηελ 

θάιπςε θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο: 1) ε εζσηεξηθή πξνζέιθπζε κε αμηνπνίεζε 

ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ θαη 2) ε εμσηεξηθή πξνζέιθπζε κέζσ πεγψλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο (Ρεξδίδεο θαη Ρδσξηδάθεο 

2004).  
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Δζσηεξηθή πξνζέιθπζε 

Ζ εζσηεξηθή πξνζέιθπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αθνξά ζηελ εζσηεξηθή 

αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ είηε κε εζσηεξηθή 

κεηάζεζε ή πξναγσγή, αλάινγα κε ην είδνο ηεο πξνο θάιπςε θελήο ζέζεο. 

Βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη (Βαμεβαλίδνπ θαη Οεθιείηεο 

2012, Ξαπαιεμαλδξή θαη Κπνπξαληάο 2016):  

 Ζ επηρείξεζε γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά επθνιφηεξε ηελ επηινγή ηνπ 

αηφκνπ πνπ είλαη ηθαλφηεξν γηα ηελ θάιπςε ηεο ζέζεο. 

 Νη εξγαδφκελνη απνθηνχλ θίλεηξν γηα αχμεζε ηεο απφδνζεο ηνπο, ζην 

ελδερφκελν πξναγσγήο. 

 Κεηψλεηαη ν ρξφλνο εθπαίδεπζεο θαζψο ν εξγαδφκελνο είλαη ήδε 

εμνηθεησκέλνο κε ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο.  

 Ζ θάιπςε ζέζεσλ εζσηεξηθά δεκηνπξγεί αίζζεκα αζθάιεηαο γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη ηνπο παξέρεη ηθαλνπνίεζε γηα ηελ εξγαζίαο ηνπο. 

Ωζηφζν ε εζσηεξηθή πξνζέιθπζε πξνζσπηθνχ έρεη θαη νξηζκέλα 

κεηνλεθηήκαηα φπσο (Βαμεβαλίδνπ θαη Οεθιείηεο 2012, Ξαπαιεμαλδξή θαη 

Κπνπξαληάο 2016):  

 Ζ ζπλερήο θάιπςε ζέζεσλ κέζσ εζσηεξηθήο πξνζέιθπζεο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ζεκαληηθφ έιιεηκκα δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ ζε κηα 

επηρείξεζε. 

 Ζ δηαδηθαζία εζσηεξηθήο πξνζέιθπζεο κπνξεί λα γίλεη ρξνλνβφξα αλ νη 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο επηρείξεζεο είλαη δπζθίλεηεο ιφγσ 

γξαθεηνθξαηίαο.  

 Ζ θάιπςε κηαο θελήο ζέζεο εζσηεξηθά ζπλεπάγεηαη ηελ δεκηνπξγία 

κηαο λέαο θελήο ζέζεο ζηε ζέζε ηνπ αηφκνπ πνπ κεηαθέξζεθε ή πήξε 
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πξναγσγή. Αλ ε λέα απηή ζέζε θαιπθζεί θαη πάιη κε εζσηεξηθή 

πξνζέιθπζε δεκηνπξγείηαη κηα λέα θελή ζέζε θαη νχησ θαζεμήο.  

Δμσηεξηθή πξνζέιθπζε 

Ζ εμσηεξηθή πξνζέιθπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαηά ηελ νπνία ε 

επηρείξεζε ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ελδείθλπηαη γηα πιήξσζε ζέζεσλ 

εξγαζίαο εηζαγσγηθνχ επηπέδνπ (entry-level) θαη γηα απφθηεζε ηθαλνηήησλ, 

δεμηνηήησλ θαη λέσλ ηδεψλ πνπ δελ δηαζέηεη ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηεο.  

Βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη (Βαμεβαλίδνπ θαη 

Οεθιείηεο 2012, Ξαπαιεμαλδξή θαη Κπνπξαληάο 2016):  

 Ζ ζπκβνιή ζηελ εηζαγσγή λέσλ ηδεψλ θαη απφςεσλ ζηελ επηρείξεζε 

θαη ζηελ απνθπγή ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ πξνο θάιπςε φπσο 

ζηελ πεξίπησζε ηεο εζσηεξηθήο πξνζέιθπζεο. 

 Ζ ζπκβνιή ζηελ εμνηθνλφκεζε ηνπ θφζηνπο εθπαίδεπζεο, εθφζνλ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο έκπεηξνπ θαη θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ 

γηα ηελ θάιπςε ηεο ζέζεο. 

Αληίζηνηρα, ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο εμσηεξηθήο πξνζέιθπζεο είλαη ηα εμήο 

(Βαμεβαλίδνπ θαη Οεθιείηεο 2012, Ξαπαιεμαλδξή θαη Κπνπξαληάο 2016):  

 Ζ πνιηηηθή εμσηεξηθψλ πξνζιήςεσλ δξα απνζαξξπληηθά γηα ηνπο ήδε 

εξγαδφκελνπο αθνχ πεξηνξίδεη ηηο επθαηξίεο ηνπο γηα πξναγσγή κέζα 

ζηελ επηρείξεζε. 

 Απαηηεί πεξηζζφηεξν θφζηνο θαη ρξφλν, ελψ ππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο 

πξφζιεςεο ελφο θαηλνκεληθά ηθαλνχ ππνςεθίνπ πνπ φκσο δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο. 

Νη πην δηαδεδνκέλεο κέζνδνη εμσηεξηθήο πξνζέιθπζεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ είλαη νη εμήο (Βαμεβαλίδνπ θαη Οεθιείηεο 2012, Ξαπαιεμαλδξή θαη 

Κπνπξαληάο 2016):  
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1. Ζ αγγειία ζε εθεκεξίδα ή/θαη έληππα κέζα. Ζ αγγειία ζα πξέπεη λα 

είλαη ειθπζηηθή γηα λα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ εθάζηνηε 

ππνςεθίνπ θαη λα πξνζειθχεη πξνζσπηθφ. Ππλεπψο αξρηθά ζα πξέπεη 

λα γίλεη πνιχ πξνζεθηηθή επηινγή ηνπ έληππνπ, ηεο εκέξαο έθδνζεο 

ηεο αγγειίαο θαη ελ ζπλερεία λα ζπληαρζεί νξζψο θαη επηκειψο 

παξέρνληαο φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε εξγαζίαο, ηα 

πξνζφληα ησλ ππνςήθησλ, ηηο απνδνρέο θαη ηελ ηνπνζεζία ηεο ζέζεο 

θαη ηαπηφρξνλα λα πξνζειθχεη ηθαλνχο ππνςεθίνπο εκθαλίδνληαο κηα 

ζεηηθή εηθφλα γηα ηελ επηρείξεζε ή ην ηκήκα θαη λα δίλεη έκθαζε ζηα 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο εξγαζίαο. Έλα αθφκε είδνο αγγειίαο 

είλαη ε “αλψλπκε αγγειία” ζηελ φπνηα ε επηρείξεζε δελ επηζπκεί λα 

γλσζηνπνηήζεη ηελ ηαπηφηεηα ηεο αιιά πεξηγξάθεη ζπλνπηηθά ηα 

βαζηθά πξνζφληα ηνπ ππνςεθίνπ πνπ αλαδεηά θαζψο θαη κηα 

γεληθεπκέλε κνξθή παξνρψλ απφ πιεπξάο ηεο επηρείξεζεο. Κηα 

επηρείξεζε ζα επηιέμεη ηελ αλψλπκε αγγειία φηαλ: α) δελ επηζπκεί λα 

γλσξίδνπλ νη αληαγσληζηέο φηη ζα πξνβεί ζε λέεο πξνζιήςεηο, β) δελ 

επηζπκεί λα γλσξίδνπλ νη ππάιιεινη ηεο ηηο ζέζεηο πνπ επηδηψθεη λα 

θαιχςεη γηα απνθπγή αλαζηάησζεο απφ θφβν ελδερφκελσλ 

απνιχζεσλ θαη γ) φηαλ δελ έρεη θαιή θήκε σο εξγνδφηεο.  

2. Ρα γξαθεία επξέζεσο εξγαζίαο. Ρα γξαθεία επξέζεσο εξγαζίαο 

βξίζθνπλ θαη επηιέγνπλ βάζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, ππνςεθίνπο ηνπο 

νπνίνπο πξνσζνχλ γηα πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε θαη ηειηθή επηινγή ζηελ 

ηδία ηελ επηρείξεζε πνπ είλαη πειάηεο ηνπο. Ζ επηινγή κπνξεί λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή µφλν εάλ ην γξαθείν έρεη κηα ζαθή εηθφλα γηα ηε ζέζε 

πνπ πξνζπαζεί λα θαιχςεη, γηα απηφ ην ιφγν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν 

εξγνδφηεο λα είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη αθξηβήο θαηά ηε πεξηγξαθή ηεο 

ζέζεο εξγαζίαο. 

3. Ζ δηαζχλδεζε κε αλψηεξα θαη αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Ρα 

αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (ΑΔΗ,ΡΔΗ) ζεσξνχληαη πνιχ θαιέο 

πήγεο πξνζέιθπζεο θαη εληνπηζκνχ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ. Ζ 
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δηαδηθαζία ηεο επαθήο γίλεηαη µέζσ ησλ Γξαθείσλ Γηαζχλδεζεο ησλ 

ηδξπκάησλ ηα φπνηα ηεξνχλ αξρεία µε πηπρηνχρνπο θαη θνηηεηέο νη 

φπνηνη ελδηαθέξνληαη λα απαζρνιεζνχλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο. Ρα Γξαθεία 

Γηαζχλδεζεο ησλ Αλψηαησλ Ηδξπκάησλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ 

δίθεο ηνπο ηζηνζειίδεο, µέζσ ησλ νπνίσλ ελεκεξψλνπλ γηα ηελ 

πξφζθνξα θαη ηε δήηεζε ζέζεσλ εξγαζίαο, απνηειψληαο µε ηνλ ηξφπν 

απηφ κηα θαιή βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο λέσλ 

πηπρηνχρσλ. 

4. Νη θαηαρσξίζεηο ζην Γηαδίθηπν. Ρν δηαδίθηπν πξνζθέξεη αξθεηέο 

επηινγέο σο πεγέο πξνζέιθπζεο ππνςεθίσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα: α) 

νη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, β) νη ηζηνζειίδεο εηαηξεηψλ (Job 

sites) πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εχξεζε ππνςεθίσλ θαη γ) νη εηαηξηθέο 

ηζηνζειίδεο.  

5. Ζ επηθνηλσλία κε ηνπο Νξγαληζκνχο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ (ΝΑΔΓ) θαη ηα ηνπηθά γξαθεία επξέζεσο εξγαζίαο. Ν ΝΑΔΓ 

πξνζθέξεη πνιιέο πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο 

φξνπο απαζρφιεζεο, ελεκεξψλεη γηα επηδφκαηα ή/θαη παξνρέο, 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, αιιά θαη γηα πξνγξάκκαηα επηδφηεζεο θαη 

επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ.  

2.4.3 Γηαδηθαζία επηινγήο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

Ρε δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αθνινπζεί ε 

δηαδηθαζία επηινγήο απηνχ, κέζσ ηεο νπνίαο πξνζδηνξίδεηαη ε ζπλνιηθή 

πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κηαο επηρείξεζεο. Βαζηθφο 

ζηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο είλαη ε πξφζιεςε ηνπ θαηαιιειφηεξνπ 

ππνςεθίνπ γηα ηελ πξνο θάιπςε ζέζε θαη γηα ηελ επηρείξεζε ζην ζχλνιφ ηεο. 

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα κηα επηηπρεκέλε επηινγή ππνςεθίνπ είλαη ε 

άξηηα πξνεηνηκαζία ησλ ππεπζχλσλ γηα ηηο πξνζιήςεηο (π.ρ. νη ππεχζπλνη ηνπ 

ηκήκαηνο πξνζσπηθνχ ή/θαη είηε ηα ζηειέρε γξακκήο).  
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Ζ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο έρεη δηάθνξα ζηάδηα, κέζα απφ ηα νπνία πεξλά 

θάζε ππνςήθηνο. Πε θάζε ζηάδην νξηζκέλνη απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

απνθιείνληαη σο αθαηάιιεινη γηα ηελ θάιπςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο. Ρα 

ζπλήζε ζηάδηα γηα ηελ επηινγή ηνπ ππνςεθίνπ ή ησλ ππνςεθίσλ είλαη 

(Βαμεβαλίδνπ θαη Οεθιείηεο 2012, Ξαπαιεμαλδξή θαη Κπνπξαληάο 2016):  

1. Ζ αξρηθή επηινγή απφ ηελ αίηεζε θαη ην βηνγξαθηθφ. Ζ αίηεζε ή ην 

βηνγξαθηθφ ηα νπνία θαινχληαη νη ππνςήθηνη λα ζπκπιεξψζνπλ 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα ηππηθά πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ πνπ 

είλαη απαξαίηεηα βάζε ηεο δεηνχκελεο ζέζεο ψζηε λα γίλεη ε επηινγή 

απφ ηνλ ππεχζπλν. Πην ζηάδην απηφ κπνξεί λα πξνζηεζεί θαη ν έιεγρνο 

ησλ ππνςεθίσλ κέζσ ζπζηάζεσλ αλ ππάξρνπλ, νη νπνίεο κπνξεί λα 

πξνέξρνληαη είηε απφ πξνεγνχκελνπο εξγνδφηεο ή αθαδεκατθνχο αιιά 

θαη απφ ήδε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε.  

2. Ζ Ππλέληεπμε. Ζ ζπλέληεπμε ζεσξείηαη ε πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο 

επηινγήο πξνζσπηθνχ θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο είλαη θαη ην κνλαδηθφ 

κέζν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο. Ζ ζπλέληεπμε 

πξαγκαηνπνηείηαη γηα λα δηαπηζησζεί ε αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ ζηελ αίηεζε θαη ζην βηνγξαθηθφ, αιιά θαη γηα λα 

απνθηήζεη ν ππεχζπλνο ηεο ζπλέληεπμεο κηα εηθφλα ηνπ ππνςεθίνπ 

θαζψο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ φζν απηφ είλαη 

δπλαηφ.  

3. Ρα Δπαγγεικαηηθά Ρεζη. Νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ 

δηάθνξα ηεζη γηα λα ζπγθεληξψζνπλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο γηα ηε ζσζηή επηινγή ηνπ λένπ 

πξνζσπηθνχ. Έλα απφ ηα θχξηα πιενλεθηήκαηα ησλ ηεζη είλαη πσο 

κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ πξνζφληα θαη δεμηφηεηεο ησλ ππνςεθίσλ 

πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα απνθαιπθζνχλ κε ηε κέζνδν ηεο ζπλέληεπμεο. 

Ρα πην ζπλεζηζκέλα ηεζη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα εμήο:  
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 Ρεζη λνεκνζχλεο. Απηά είλαη ηα γλσζηά IQ (intelligence 

quotient) ηεζη κε ηα νπνία κεηξνχληαη νη πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο 

ηνπ ππνςεθίνπ, φπσο ε κλήκε ηνπ, ε ηαρχηεηα ζθέςεο, ε 

ηθαλφηεηα ηνπ λα μερσξίδεη ηηο δηάθνξεο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ 

ζε έλα πνιχπινθν πξφβιεκα, θιπ.  

 Ρεζη ελδηαθεξφλησλ. Ρα ηεζη απηά είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα 

δείμνπλ πνηα είλαη ηα επαγγεικαηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ 

ππνςεθίνπ. Έηζη ε επηρείξεζε γλσξίδεη ζε πνην ηνκέα ηεο 

επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα απνδψζεη θαιχηεξα.  

 Ρεζη πξνζσπηθφηεηαο. Ξξφθεηηαη γηα ηεζη πνπ δίλνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ην ζχζηεκα αμηψλ ηνπ αηφκνπ, ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ αληηδξάζεηο, ηελ σξηκφηεηα θαη ηε δηάζεζε 

πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα επαγγεικαηηθά ηεζη γηα λα είλαη απνδνηηθά 

θαη λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηε δηακφξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο 

άπνςεο γηα ηνλ ππνςήθην πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ εγθπξφηεηα, 

αμηνπηζηία θαη ζπλάθεηα. Δπηπιένλ είλαη ζεκαληηθφ ε κεηάθξαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ λα γίλεηαη απφ εηδηθεπκέλνπο ρεηξηζηέο. 

4. Δμέηαζε Φπζηθήο Θαηάζηαζεο. Ζ επηρείξεζε ελδέρεηαη πξηλ θηάζεη ζην 

ηειηθφ ζηάδην επηινγήο λα δεηήζεη απφ ηνπο ππνςήθηνπο λα 

ζπκπιεξψζνπλ έλα ηαηξηθφ έληππν ζην νπνίν πεξηγξάθνπλ ην ηζηνξηθφ 

ηεο πγείαο ηνπο. Ρν ηαηξηθφ ηζηνξηθφ έρεη ζηφρν λα απνθιείζεη 

ππνςήθηνπο πνπ ηα ζσκαηηθά ηνπο πξνζφληα είλαη αλεπαξθή γηα ηε 

ζέζε εξγαζίαο γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη.  

5. Ζ Απφθαζε Δπηινγήο. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, 

αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο ζχγθξηζεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ επηιέρζεθαλ, 

γηα λα ιεθζεί ε ηειηθή απφθαζε επηινγήο, ηελ νπνία παίξλεη ν 

ππεχζπλνο ηεο νξγαληθήο κνλάδαο ηεο επηρείξεζεο, αθνχ απηφο ζα 
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είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν λέν άηνκν ηφζν γηα ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπ φζν θαη γηα ηελ εξγαζία ηνπ ζηε λέα ζέζε. 

 

2.5 ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ  

2.5.1 Νξηζκόο θαη ζηόρνο εθπαίδεπζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

Ζ εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ε δηαδηθαζία κάζεζεο πνπ 

απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ξξφθεηηαη γηα κηα 

πξνγξακκαηηζκέλε δηαδηθαζία ε νπνία ζθνπεχεη ζηελ απφθηεζε θαη βειηίσζε 

γλψζεσλ, ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη 

ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζηάζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Πηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδφκελσλ ζηα 

θαζήθνληα ηνπο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ 

ήδε δηαζέηνπλ αιιά θαη ε αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ πνπ λα θαζηζηνχλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηθαλνχο λα αλαιάβνπλ λέα θαζήθνληα πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο (Βαμεβαλίδνπ θαη 

Οεθιείηεο 2012, Ξαπαιεμαλδξή θαη Κπνπξαληάο 2016).  

2.5.2 Ξεξηερόκελν (ζηάδηα) εθπαίδεπζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

Ζ εθπαίδεπζε ζρεηίδεηαη κε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο, ζπλεπψο 

ε νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 

αλψηεξσλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. γεληθή δηνίθεζε, ηκήκα πξνζσπηθνχ 

θαη ηκήκα εθπαίδεπζεο). Νη ππεχζπλνη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα 

πξέπεη λα δηακνξθψλνπλ ηελ πνιηηηθή θαη ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο, λα 

εμαζθαιίδνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο ρξεκαηηθνχο πφξνπο θαη ηηο ππνδνκέο γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη λα δηαζθαιίδνπλ 

ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην ζηε 

δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο κε φξνπο ίζνπο θαη δίθαηνπο γηα φινπο. Κε βάζε 

ηα αλσηέξσ, ε νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ κπνξεί λα 
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πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα (Βαμεβαλίδνπ θαη Οεθιείηεο 2012, 

Ξαπαιεμαλδξή θαη Κπνπξαληάο 2016):  

1. Δληνπηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Ζ αλάιπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ είλαη ην πξψην ζηάδην ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ζθνπφ έρεη λα θαζνξίζεη αλ ππάξρεη δηάζηαζε κεηαμχ 

ησλ πξνηχπσλ απφδνζεο ηεο ζέζεο, ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαη 

ηνπ επηπέδνπ απφδνζεο ηνπ εξγαδφκελνπ.  

2. Πρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο. Ν ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη 

ηελ επηινγή θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο, ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ, ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κεζφδνπ, θαζψο θαη ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε εθπαίδεπζε.  

3. Δπηινγή κεζφδσλ εθπαίδεπζεο. πάξρνπλ δχν βαζηθνί ηξφπνη 

νξγάλσζεο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κηαο 

επηρείξεζεο:  

i. Δθπαίδεπζε ζηε ζέζε εξγαζίαο, φπνπ ν εξγαδφκελνο ζηελ νπζία 

καζαίλεη εμαζθψληαο ηηο δεμηφηεηέο ηνπ πάλσ ζην αληηθείκελν 

εξγαζίαο ηνπ. Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιιέο 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, δηφηη παξνπζηάδεη αξθεηά 

πιενλεθηήκαηα φπσο φηη είλαη απιή ζηελ εθηέιεζε, παξνπζηάδεη 

ζρεηηθά κηθξφ θφζηνο εθαξκνγήο, επηηξέπεη ηελ άκεζε 

αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ηνπ εξγαδφκελνπ, βνεζάεη ζηελ άκεζε 

δηφξζσζε ησλ ιαζψλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, επηηξέπεη ηελ άκεζε 

ρξήζε λέαο γλψζεο, επηηπγράλεη άκεζε αχμεζε ηεο απφδνζεο 

ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ν εθπαηδεπφκελνο δελ ρξεηάδεηαη λα 

κεηαθηλεζεί απφ ηνλ ηφπν ηεο εξγαζίαο ηνπ. Νη βαζηθφηεξεο 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ ππάγνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ζηε ζέζε 

εξγαζίαο είλαη ε επίδεημε, ε εθπαίδεπζε κέζσ θαζνδήγεζεο (π.ρ. 

απφ έλαλ παιαηφηεξν θάηνρν ηεο ζέζεο), ε εθπαίδεπζε κέζσ 
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Κέληνξα, ην πξφγξακκα ειεγρφκελεο καζεηείαο, ε εθπαίδεπζε 

κε εξγαζηαθή ελεκέξσζε, ε πξαθηηθή άζθεζε, ε ζπκκεηνρή ζε 

επηηξνπέο, ε ελαιιαγή ζέζεσλ εξγαζίαο, ν εκπινπηηζκφο ζέζεσο 

εξγαζίαο θαη ηέινο νη γξαπηέο εξγαζίεο θαη ε ζπκκεηνρή ζε 

έξγα. 

ii. Δθπαίδεπζε εθηφο ζέζεο εξγαζίαο. Ζ εθπαίδεπζε εθηφο ζέζεο 

εξγαζίαο δηαθξίλεηαη ζε ελδνεπηρεηξεζηαθή, ε νπνία νξγαλψλεηαη 

θαη παξέρεηαη κέζα ζηελ επηρείξεζε θαη έμσ-επηρεηξεζηαθή, πνπ 

παξέρεηαη απφ ηξίηνπο ζε εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο ζε 

ρψξνπο έμσ απφ απηή. Ωο εθπαίδεπζε εθηφο ζέζεο εξγαζίαο 

ζεσξνχληαη νη δηαιέμεηο,  ηα ζεκηλάξηα, νη κειέηεο πεξηπηψζεσλ, 

ηα επηρεηξεκαηηθά παίγληα, ε ππφδπζε ξφισλ, νη πξνζνκνηψζεηο, 

ε δηακφξθσζε ζπκπεξηθνξάο, ε εθπαίδεπζε επαηζζεηνπνίεζεο, 

ε δπλακηθή νκάδσλ θαη νη νκαδηθέο αζθήζεηο, ε εθπαίδεπζε 

ππαίζξνπ θαη ηέινο ε εθπαίδεπζε ζε εηδηθά ζέκαηα.  

4. Δθαξκνγή ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ ζσζηή εθαξκνγή ηεο εθπαίδεπζεο 

πεξηιακβάλεη ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ηελ αθξίβεηα ζηελ 

πξνζέιεπζε ησλ εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπφκελσλ, ηε ζσζηή δηαλνκή 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηε θξνληίδα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ 

ρψξσλ δηεμαγσγήο ηεο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο πεξηιακβάλεη θαη ηε 

ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί θαηά πφζν έρνπλ επηιεγεί νη θαηάιιεινη εθπαηδεπηέο θαη νη 

θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ.    

5. Αμηνιφγεζε ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ εθπαίδεπζε απαηηεί ηελ αλαζεψξεζή 

ηεο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, φπσο θαη θάζε άιιε δηαδηθαζία. 

Κεξηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ πηνζεηήζεη ηε δηαξθή αμηνιφγεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, ελψ άιιεο πξνηηκνχλ λα εμεηάδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Κεηά ηελ 

εθπαίδεπζε, κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ηηο 
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πξφζζεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ νη εθπαηδεπφκελνη, 

πφζν ζρεηηθή ήηαλ ε εθπαίδεπζε κε ηελ εγγχηεξε πξνο απηήλ εξγαζία, 

πφζν ζρεηηθή κε ηελ επφκελε εξγαζία ή κε ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε 

ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ηέινο πφζν απνηειεζκαηηθέο θαη ζρεηηθέο ήηαλ 

νη κέζνδνη εθπαίδεπζεο θαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη 

εθπαηδεπηέο. 

2.5.3 Ξιενλεθηήκαηα εθπαίδεπζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

Ρα πιενλεθηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θάζε 

επηρείξεζεο είλαη ηα εμήο (Βαμεβαλίδνπ θαη Οεθιείηεο 2012, Ξαπαιεμαλδξή θαη 

Κπνπξαληάο 2016):  

 Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ηεο 

ηαρχηεηαο, ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

 Κείσζε ηεο αλάγθεο επίβιεςεο ελφο εξγαδφκελνπ θαη αχμεζεο ηνπ 

πεξηζσξίνπ αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ.  

 Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εξγαδφκελνπ ζηελ επηρείξεζε κέζσ ηεο 

ζπκκεηνρήο απηνχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη αχμεζεο ηεο επζχλε ηνπ 

γηα ην ηειηθφ πξντφλ.  

 Απνηξνπή θαη θαηά ζπλέπεηα κείσζε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ ιφγσ 

αλεπαξθνχο γλψζεο απφ πιεπξάο εξγαδνκέλσλ.  

 Αχμεζε ηεο νξγαλσζηαθήο ζηαζεξφηεηαο θαη επειημίαο: γεγνλφο πνπ 

ζεµαίλεη φηη παξά ηελ απψιεηα πξνζσπηθνχ ε επηρείξεζε δηαηεξεί ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαη απηφ ιφγσ απνζέκαηνο εθπαηδεπκέλσλ 

ππαιιήισλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα αλαπιεξψζνπλ άκεζα ηηο απψιεηεο 

πξνζσπηθνχ. πάξρεη επειημία ζηηο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα έξζνπλ, θαη 

νη ππάιιεινη εχθνια κεηαθηληνχληαη ζε άιια πφζηα ηα νπνία έρνπλ 

άιιεο απαηηήζεηο .  
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 Αλάπηπμε Θνπιηνχξαο: ζε ζρέζε µε ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο θη 

απηφ δηφηη ιφγσ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηε ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

αλαπηχζζεηε ζεηηθή θνπιηνχξα κέζα ζηελ νξγάλσζε ε νπνία είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηελ ζπλερή αχμεζε ηεο απφδνζεο. 

 

2.6 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΞΝΓΝΠΖΠ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ  

2.6.1 Νξηζκόο θαη ζθνπόο αμηνιόγεζεο απόδνζεο αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ 

Ωο αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζεσξείηαη ε 

δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία θξίλεηαη επηηπρήο ή κε, ε επίηεπμε ηνπ έξγνπ 

πνπ έρεη αλαιάβεη ν εξγαδφκελνο κε βάζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα ηα νπνία 

νξίδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία απηφο αλήθεη. Νη βαζηθνί ζθνπνί ηεο 

αμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο. Αξρηθά ζηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ απφδνζεο θαη αλάπηπμεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ζηε ζχλδεζε ακνηβήο κε ηελ 

απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, ζηελ επαλαπιεξνθφξεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη 

ηέινο ζηελ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζέιθπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

(Ρεξδίδεο θαη Ρδσξηδάθεο 2004, Βαμεβαλίδνπ θαη Οεθιείηεο 2012, 

Ξαπαιεμαλδξή θαη Κπνπξαληάο 2016).  

2.6.2 Κέζνδνη αμηνιόγεζεο απόδνζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

Νη πεξηζζφηεξεο κέζνδνη κέηξεζεο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε ππνθεηκεληθέο θαη αληηθεηκεληθέο. 

Ωο ππνθεηκεληθέο ζεσξνχληαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

εθηίκεζε ηάζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ ή απνηειεζκάησλ, ελψ σο αληηθεηκεληθέο νη 

κέζνδνη νη νπνίεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ παξαγσγή. 

Ξην ζπγθεθξηκέλα νη ππνθεηκεληθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο ζηεξίδνληαη θαηά 

θχξην ιφγν ζηελ αλζξψπηλε θξίζε θαη έρνπλ πεξηζζφηεξν πνηνηηθφ παξά 

πνζνηηθφ ραξαθηήξα, ελψ ζπλίζηαηαη πεξηζζφηεξν ζε πεξηπηψζεηο 
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δπλαηφηεηαο παξαθνινχζεζεο ηεο επίδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο 

πξντζηακέλνπο ή πθηζηακέλνπο απηψλ. Νη ππνθεηκεληθέο κέζνδνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα κέηξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε 

α) ζπγθξηηηθέο κέζνδνη νη νπνίεο ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηε ηδέα ηεο θαηάηαμεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνλ θαιχηεξν ζηνλ ρεηξφηεξν θαη β) ζε εθηηκήζεηο ζε 

ζρέζε κε ηα απφιπηα πξφηππα απφδνζεο. πάξρνπλ ηξείο θαηεγνξίεο 

ζπγθξηηηθψλ κεζφδσλ:  

 ε θαηάηαμε, φπνπ νη ππάιιεινη ζπγθξίλνληαη απ‟ επζείαο κεηαμχ ηνπο, 

 ε θαηάηαμε ζε δεπγάξηα φπνπ δεκηνπξγνχληαη φια ηα πηζαλά δεπγάξηα 

ππαιιήισλ ελψ ν επφπηεο αμηνινγεί πνηνο εξγαδφκελνο ήηαλ 

θαιχηεξνο αλά δεπγάξη θαη 

 ε κέζνδνο ηεο επηβεβιεκέλεο επηινγήο φπνπ ν αμηνινγεηήο θαηαηάζζεη 

έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θάζε κηα απφ ηηο 

θαηεγνξίεο απφδνζεο (κε ηθαλνπνηεηηθνί, απιψο  ηθαλνπνηεηηθνί θαη 

θαινί).  

Αληίζηνηρα, ζηελ πεξίπησζε ηεο εθηίκεζεο ζε ζρέζε κε ηα απφιπηα 

πξφηππα απφδνζεο, ζπγθξίλεηαη ε απφδνζε ελφο εξγαδφκελνπ κε ηελ 

αληίζηνηρε ησλ ζπλαδέιθσλ. Πηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ: 

 νη γξαθηθέο θιίκαθεο θαηάηαμεο κέζσ ησλ νπνίσλ ν αμηνινγεηήο 

βαζκνινγεί ηνλ αμηνινγνχκελν γηα δηάθνξεο πηπρέο ηεο απφδνζήο ηνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο γξαθηθέο θιίκαθεο. 

 ν ζηαζκηζκέλνο θαηάινγνο, ε αιιηψο ιίζηα κε δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά 

ζπκπεξηθνξάο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία κέζσ ηεο νπνίαο ν 

αμηνινγεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ραξαθηεξίζεη ηνλ εξγαδφκελν, 

 ηα θξίζηκα πεξηζηαηηθά (ζεηηθά ή αξλεηηθά) ηα νπνία ν αμηνινγεηήο 

θαηαγξάθεη γηα θάζε εξγαδφκελν ρσξηζηά,  
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 νη θιίκαθεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηελ εξγαζία, κέζσ ησλ 

νπνίσλ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηέινο  

 ε αμηνιφγεζε κε ηε βνήζεηα ςπρνιφγσλ νη νπνίνη εζηηάδνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζηηο κειινληηθέο δπλαηφηεηεο ησλ αηφκσλ θαη φρη ζηελ 

παξειζνχζα απφδνζή ηνπο (Ρεξδίδεο θαη Ρδσξηδάθεο 2004, 

Βαμεβαλίδνπ θαη Οεθιείηεο 2012, Ξαπαιεμαλδξή θαη Κπνπξαληάο 

2016).  

2.6.3 Νθέιε αμηνιόγεζεο απόδνζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα ην 

ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο γηαηί παξέρεη έλα ζχλνιν απφ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αλαηξνθνδφηεζε ηφζν ησλ πξντζηακέλσλ φζν θαη ησλ 

ππαιιήισλ θαη θπξίσο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλφινπ κηαο επηρείξεζεο. 

Νξηζκέλα απφ ηα βαζηθά νθέιε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ηα εμήο (Βαμεβαλίδνπ θαη Οεθιείηεο 2012):  

 Ν ζαθήο θαζνξηζκφο πξνηχπσλ, πνπ ζπκβαδίδεη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

επηρείξεζεο ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ηνπο.  

 Ζ δηαπίζησζε απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο φηη ε θαιή απφδνζε 

αλαγλσξίδεηαη θαη επηβξαβεχεηαη.  

 Ζ ηθαλνπνίεζε πνπ αηζζάλνληαη νη εξγαδφκελνη φηαλ εθηηκάηαη θαη 

αλαγλσξίδεηαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο.  

 Ζ απηνγλσζία ηνπ εξγαδνκέλνπ θαζψο κε απηφ ηνλ ηξφπν δηαπηζηψλεη 

ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο θαη ηα φξηα ηνπ πξάγκα πνπ απμάλεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ θαη εμαζθαιίδεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο.  
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 Ζ ελζάξξπλζε ησλ εξγαδφκελσλ κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ελφο 

θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο ψζηε λα ππνβάιινπλ νη εξγαδφκελνη πξνηάζεηο 

γηα ηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο.  

 Ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε θάιπςε ησλ θελψλ αλάπηπμεο θαη θαηάξηηζεο  

 Ζ δηεπθφιπλζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζηαδηνδξνκίαο θαη ε πξφνδνο  

 Ζ έθθξαζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη παξαπφλσλ  

2.7 ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΑΚΝΗΒΥΛ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ  

2.7.1 Ξεξηερόκελν θαη ζηόρνη πνιηηηθήο ακνηβώλ 

Έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα δεηήκαηα ζηε ΓΑΞ είλαη ε πνιηηηθή ησλ 

ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ πνιηηηθή ησλ ακνηβψλ αλαθέξεηαη ζηελ 

πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηεο ζσζηήο πνιηηηθήο θαη ησλ κεζφδσλ γηα ηελ 

ακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πεξηιακβάλεη ζέκαηα φπσο ε αμηνιφγεζε ηνπ 

έξγνπ, ε αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε κηαο δνκήο ακνηβψλ, νη ακνηβέο σο θίλεηξα, 

νη κεηαβνιέο θαη πξνζαξκνγέο ησλ ακνηβψλ, νη ζπκκεηνρηθέο παξνρέο, ε 

ζπκκεηνρή ζηα θέξδε θαη άιια ζρεηηθά ζέκαηα. Πηφρνη ηεο πνιηηηθήο ακνηβψλ 

είλαη πέξαλ ηεο απφδνζεο κηαο δίθαηεο ακνηβήο ηφζν γηα ηνλ εξγνδφηε, φζν 

θαη γηα ηνλ εξγαδφκελν, θαη ε ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζηειερψλ 

πξνθεηκέλνπ λα εξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά θαη κε ηελ πςειφηεξε δπλαηή 

απφδνζε.  

πσο απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα 5, ππάξρνπλ δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο ακνηβψλ: α) νη νηθνλνκηθέο ακνηβέο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη άκεζεο 

θαη ζηαζεξέο ακνηβέο (βαζηθφο κηζζφο, επηδφκαηα, θιπ), νη κεηαβιεηέο ακνηβέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θίλεηξα (π.ρ. ακνηβή κε ην θνκκάηη, ακνηβή κε ηελ 

ψξα, ζπκκεηνρή ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο) θαη νη εηδηθέο παξνρέο (π.ρ. 

πξνγξάκκαηα αζθάιηζεο θαη ζπληαμηνδφηεζεο, θνππφληα αγνξψλ, ζπκκεηνρή 

ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, θιπ) θαη β) νη κε νηθνλνκηθέο ακνηβέο νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζηελ εζηθή αλαγλψξηζε ηνπ εξγαδνκέλνπ κέζσ ηεο 
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αλαγλψξηζεο, ηεο αλάπηπμεο, ησλ δπλαηνηήησλ εμέιημεο, θιπ (Βαμεβαλίδνπ 

θαη Οεθιείηεο 2012).  

 

Γηάγξακκα 5: Βαζηθέο θαηεγνξίεο ακνηβψλ εξγαδνκέλσλ 

 

Ξεγή: Βαμεβαλίδνπ θαη Οεθιείηεο, 2012 

 

Ζ πνιηηηθή αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ πνπ ζα επηιέμεη θάζε 

επηρείξεζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, κέζσ ηεο πνιηηηθήο ησλ ακνηβψλ, νη επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ 

ζε γεληθέο γξακκέο:  

 ηελ παξνρή αληαγσληζηηθψλ κηζζψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ψζηε λα 

πξνζειθχνπλ αιιά θαη λα δηαηεξνχλ ηθαλά ζηειέρε, 

 ηελ ηήξεζε ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ σο πξνο ηα επίπεδα 

θαηψηαησλ κηζζψλ, επηδνκάησλ, απνδεκηψζεσλ, θιπ., 
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 ηελ ηήξεζε πνιηηηθήο δίθαησλ ακνηβψλ ψζηε φινη νη εξγαδφκελνη λα 

είλαη ηθαλνπνηεκέλνη, 

 ηελ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα κεγαιχηεξε απφδνζε, 

παξαγσγηθφηεηα θαη αθνζίσζε. 

 

2.7.2 Ξαξάγνληεο δηακόξθσζεο ηεο πνιηηηθήο ησλ ακνηβώλ 

Νη βαζηθνί παξάγνληεο ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο ησλ ακνηβψλ 

κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε απηνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο επηξξνέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο 

(Βαμεβαλίδνπ θαη Οεθιείηεο 2012). Ωο παξάγνληεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζεσξνχληαη νη εμήο:  

1. Νη Φνξείο θαη ζεζκνί, φπσο νη Γηεζλείο Ππκβάζεηο Δξγαζίαο, ην 

Πχληαγκα θαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία, νη Ππιινγηθέο Ππκβάζεηο Δξγαζίαο 

θαζψο θαη ν Νξγαληζκφο Γηακεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο.  

2. Ρα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε, φπσο ην θφζηνο δσήο θαη ν πιεζσξηζκφο 

πνπ επηθξαηεί θαζψο θαη ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο.  

3. Νη αληαγσληζηέο ηεο επηρείξεζεο θαη ε εμέηαζε ηνπ επηπέδνπ ακνηβψλ 

πνπ πηνζεηνχλ.  

Ωο παξάγνληεο εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ζεσξνχληαη:  

1. Ρα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο, φπσο ε θχζε ηεο εξγαζίαο (π.ρ. 

ρεηξσλαθηηθή ηελ νπνία εθηεινχλ εξγάηεο ή ηερλίηεο θαη πλεπκαηηθή 

εξγαζία ηελ νπνία εθηεινχλ ππάιιεινη γξαθείνπ), ν ρξφλνο 

πξνυπεξεζίαο θαη απαζρφιεζεο, ν ηφπνο απαζρφιεζεο, νη εηδηθέο 

ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα επηθξαηνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 
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θαη επεξεάδνπλ ςπρνινγηθά ή ζσκαηηθά ηνλ εξγαδφκελν, νη γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο, ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε αμία ηεο ζέζεο εξγαζίαο.  

2. Νη επηρεηξεκαηηθνί θαη ζηξαηεγηθνί παξάγνληεο, φπσο ε νηθνλνκηθή ζέζε 

ηεο επηρείξεζεο, ν θχθινο δσήο ηεο επηρείξεζεο θαη νη ζηξαηεγηθνί 

ζηφρνη/επηδηψμεηο ηεο επηρείξεζεο. 

3. Ζ νξγαλσηηθή θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη αμίεο, 

πξνζδνθίεο θαη γεληθφηεξα ηε θηινζνθία ηεο δηνίθεζεο (Βαμεβαλίδνπ 

θαη Οεθιείηεο 2012).   

2.7.3 Ππζηήκαηα ακνηβώλ 

Ζ δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ακνηβψλ πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

χςνπο ηεο ακνηβήο πνπ πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζε θάζε εξγαζία ζπγθξηλφκελε 

κε ηηο άιιεο εξγαζίεο ηεο ίδηαο επηρείξεζεο. Ν πην ζπζηεκαηηθφο ηξφπνο γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ θάζε 

ζέζεο εξγαζίαο. Νη βαζηθέο αξρέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ είλαη 

(Torrington et al. 2005):  

 Λα αμηνινγείηαη ην έξγν θαη φρη νη άλζξσπνη πνπ ην εθηεινχλ, νη νπνίνη 

κπνξεί λα έρνπλ ππεξβνιηθά πξνζφληα, ή λα ππνιείπνληαη ζε απηά.  

 Θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπλδπαζκέλε 

θξίζε δηαθφξσλ αηφκσλ, θαηαξηηζκέλσλ ζηελ ελέξγεηα απηή, γηα 

κείσζε ησλ πηζαλνηήησλ ζνβαξψλ ιαζψλ. 

 Ζ αθξίβεηα ζηελ θαηάηαμε ηνπ έξγνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αθξίβεηα ησλ 

βαζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε έλα θαηαλνεηφ 

ζχζηεκα αλαιχζεσο ηνπ έξγνπ 

 Νη θπξηφηεξεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ είλαη νη εμήο (Βαμεβαλίδνπ 

θαη Οεθιείηεο 2012):  
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 Ξξψηνλ, ε κέζνδνο δηαβάζκηζεο ή απιήο θαηάηαμεο θάλεη ζχγθξηζε 

ησλ έξγσλ σο πξνο ηε δπζθνιία ηνπο.  

 Γεχηεξνλ, ε κέζνδνο ηαμηλφκεζεο θαηά θιάζεηο πξνρσξάεη ζε 

ζχγθξηζε βάζεη κηαο ηππνπνηεκέλεο θιάζεο εξγαζηψλ.  

 Ρξίηνλ ε κέζνδνο αμηνιφγεζεο κε ζεκεία θαηά ηελ νπνία θάζε εξγαζία 

γηα λα εθηειεζζεί απαηηεί νξηζκέλεο ηθαλφηεηεο απφ ην άηνκν.                     

Νη απαηηήζεηο νκαδνπνηνχληαη δηφηη είλαη ίδηεο νη παξεκθεξείο θαηά 

βάζνο. Αμηνινγνχληαη νη παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ηηο απαηηήζεηο κηαο 

εξγαζίαο βαζκνινγψληαο ηνπο θαη βαζηδφκελνη ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο. 

 Ρέινο ε κέζνδνο ζχγθξηζεο παξαγφλησλ ζηελ νπνία είλαη απαξαίηεηεο 

νη πεξηγξαθέο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, κε ηελ βνήζεηα ησλ νπνίσλ 

αμηνινγνχληαη αληηπξνζσπεπηηθέο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ βάζεη 

νξηζκέλσλ παξαγφλησλ. Νη ελ ιφγσ παξάγνληεο αθνξνχλ ζηηο γλψζεηο, 

ηελ πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή πξνζπάζεηα, ην βαζκφ ππεπζπλφηεηαο, 

ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, θιπ.  

Ωο πξνο ην είδνο ησλ ζπζηεκάησλ ακνηβψλ, ηα πην ζεκαληηθά πξφηππα είλαη 

ηα εμήο (Βαμεβαλίδνπ θαη Οεθιείηεο 2012, Ξαπαιεμαλδξή θαη Κπνπξαληάο 

2016):  

 Ππζηήκαηα ακνηβήο κε βάζε ηε κνλάδα ρξφλνπ. Ρα ζπζηήκαηα απηά 

θαζνξίδνπλ έλα γεληθφ κέηξν ρξνληθήο απφδνζεο εξγαζίαο ,δειαδή ηελ 

παξαγσγή κηαο πνζφηεηαο πξντφλησλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη φρη ηελ ηπρφλ επηπιένλ 

παξαγσγή κέζα ζηνλ ίδην ρξφλν. 

 Ππζηήκαηα ακνηβήο κε βάζε ηε κνλάδα παξαγσγήο (ην «θνκκάηη»). Ρα 

ζπζηήκαηα απηά είλαη ηδηαηηέξσο ζπλεζηζκέλα ζηε βηνκεραλία θαη ηε 

βηνηερλία. Δθθξάδνληαη κε κέηξν ην θνκκάηη, ηε κνλάδα, νπφηε ε 

ακνηβή ηνπ εξγαδνκέλνπ είλαη αλάινγε κε ηελ παξαγσγή ηνπ. 
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 Ππζηήκαηα κε βάζε ηελ πξφηππε ψξα. Ρα ζπζηήκαηα απηά είλαη κηα 

παξαιιαγή ησλ ζπζηεκάησλ ακνηβήο κε βάζε ηε κνλάδα παξαγσγήο, 

αιιά εδψ ην πξφηππν εθθξάδεηαη ζε ρξφλν θαη φρη ρξήκα. 

 Ππζηήκαηα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε. Πηα ζπζηήκαηα απηά ηα ρξήκαηα 

πνπ δίλνληαη σο ακνηβή γηα ηελ απμεκέλε παξαγσγή πάλσ απφ ην 

πξνθαζνξηζκέλν πξφηππν, δελ ππνινγίδνληαη σο πνζνζηφ επί ηεο 

απμεκέλεο πνζφηεηαο αιιά σο πνζνζηφ επί ηνπ θέξδνπο πνπ 

επηηεχρζεθε κε ηελ απμεκέλε παξαγσγή. 

 Ππζηήκαηα δηαλνκήο θεξδψλ. Ρα ζπζηήκαηα απηά πηνζεηνχληαη απφ 

επηρείξεζεο νη νπνίεο ζέινπλ λα ππνθηλήζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο γηα 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπο κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3 ΑΞΝΡΞΥΠΖ ΡΝ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ 

ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΗΑΠ 

3.1 ΓΗΔΘΛΔΗΠ ΡΑΠΔΗΠ 

3.1.1  Ζ απαζρόιεζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο  

Ζ απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο 

αληηπξνζσπεχεη έλα ηδηαίηεξα πςειφ θαη ζπλερψο απμαλφκελν πνζνζηφ ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε πιήζνο ρσξψλ ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Πηηο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ, ην πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 10% θαηά κέζν 

φξν (ζηνηρεία 2015) θαη εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα έληνλν ζηελ Δπξψπε θαη ζηηο 

Πθαλδηλαβηθέο ρψξεο, ηε Φηιαλδία θαη ηηο Θάησ Σψξεο, ζηηο νπνίεο ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ αλέξρεηαη ζηα 15-20% ηνπ ζπλφινπ ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ησλ ρσξψλ απηψλ (Γηάγξακκα 6). Δπηπιένλ παξαηεξείηαη κηα 

ζηαζεξή αχμεζε (κέζε αχμεζε θαηά 1,7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο) ηνπ πνζνζηνχ 

ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο 

θνηλσληθήο κέξηκλαο ζε κεγάιν κέξνο ησλ ρσξψλ ηνπ ΝΝΠΑ κεηαμχ ησλ εηψλ 

2000 θαη 2015.  

Γηάγξακκα 6: Απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο 
σο πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο, 2000 θαη 2015 (ή πιεζηέζηεξν έηνο) 

 

Ξεγή: OECD, 2017 
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Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί πσο ε ηαρεία αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

εκπεηξία ζε άιινπο ηνκείο (Γηάγξακκα 7). Ξην ζπγθεθξηκέλα, ζε νιφθιεξν ηνλ 

ΝΝΠΑ, ε απαζρφιεζε ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα απμήζεθε θαηά κέζν φξν 42% (κε 

κέζε ηηκή 34%) κεηαμχ ηνπ 2000 θαη ηνπ 2015, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν 

παξαηεξήζεθε ζπλνιηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηε 

γεσξγία θαη ηε βηνκεραλία ζηηο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ. Ζ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ήηαλ επίζεο αηζζεηά 

πςειφηεξε απφ ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη 

ζεκαληηθά πςειφηεξε απφ ηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο.  

Γηάγξακκα 7: Αχμεζε απαζρφιεζεο αλά ηνκέα κεηαμχ 2000 θαη 2015 (ή 
πιεζηέζηεξν έηνο), ΝΝΠΑ1 

 

Ξεγή: OECD, 2017 

1. Κέζνο φξνο ΝΝΠΑ (εμαηξνχληαη: Σηιή, Ηζιαλδία, Λέα Εειαλδία, Διβεηία θαη Ρνπξθία) 
2. Ζ πγεία θαη ε θνηλσληθή εξγαζία θαηαηάζζνληαη σο ππφ-θαηεγνξίεο ηνπ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ. 

 
 

ζνλ αθνξά ην κέιινλ, ε απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο 

θνηλσληθήο πξφλνηαο ελδέρεηαη λα απμεζεί, αιιά ην είδνο ησλ δεμηνηήησλ 

αλακέλεηαη λα αιιάμεη. Απηφ αληηθαηνπηξίδεη έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ.             

Ζ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ζα αιιάμεη ηε κνξθή ηεο δήηεζεο γηα ππεξεζίεο 

πγείαο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη 

κεγαιχηεξε δήηεζε γηα καθξνρξφληα πεξίζαιςε θαη ζπλαθείο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο, νη νπνίεο είλαη πςειήο εληάζεσο-εξγαζίαο (Colombo et al. 2011). 
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Κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηα απμαλφκελα εηζνδήκαηα θαη ε δηαζεζηκφηεηα 

λέσλ ηερλνινγηψλ ζα απμήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη 

ην εχξνο ηεο πεξίζαιςεο (OCED 2015).  

Ξνιιέο ρψξεο έρνπλ επίζεο αξρίζεη λα εηζάγνπλ λέα κνληέια παξνρήο 

θξνληίδαο, ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξε νινθιήξσζε ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη 

αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ θνηλσληψλ. Απηέο νη αιιαγέο δηεπξχλνπλ ηνπο 

ξφινπο ησλ ινηπψλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πέξαλ ησλ ηαηξψλ (π.ρ. 

λνζειεπηψλ, θαξκαθνπνηψλ θαη θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ) ζηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε, κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο θαη ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο θξνληίδαο ησλ 

αζζελψλ. Απηέο νη αιιαγέο ζα νδεγήζνπλ πηζαλψο ζε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο 

ζην πξνθίι ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζηηο απαηηήζεηο δεμηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο. 

3.1.2  Ηαηξηθό πξνζσπηθό  

Ν αξηζκφο ησλ ηαηξψλ αλά θάηνηθν πνηθίιιεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ ηνπ ΝΝΠΑ (Γηάγξακκα 8). Ρν 2015 ε Διιάδα θαηείρε ηνλ πςειφηεξν 

αξηζκφ ηαηξψλ (6.3) αλά 1.000 θαηνίθνπο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΝΝΠΑ, 

ζρεδφλ δηπιάζην ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (3,4 ηαηξνί/ 1.000 

θαηνίθνπο). Ωζηφζν αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν αξηζκφο απηφο ελδέρεηαη λα είλαη 

ππεξηηκεκέλνο θαζψο πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ηαηξνχο κε άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο κέξνο ησλ νπνίσλ ελδέρεηαη λα κελ αζθεί πιένλ ην επάγγεικα 

γηα δηάθνξνπο ιφγνπο.  
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Γηάγξακκα 8: Αξηζκφο ηαηξψλ αλά 1.000 θαηνίθνπο, 2000 θαη 2015  (ή 
πιεζηέζηεξν έηνο) 

 

Ξεγή: OECD, 2017 
1. ηα δεδνκέλα αλαθέξνληαη ζε φινπο ηνπο γηαηξνχο πνπ έρνπλ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, 

κε απνηέιεζκα ηελ ππεξεθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαηξψλ πνπ αζθνχλ ην επάγγεικα (π.ρ. 

πεξίπνπ 30% ζηελ Ξνξηνγαιία) 
2. ηα δεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ φρη κφλν ηνπο ηαηξνχο πνπ παξέρνπλ άκεζε θξνληίδα ζηνπο 

αζζελείο, αιιά θαη φζνπο εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο σο δηεπζπληέο, εθπαηδεπηηθνί, 
εξεπλεηέο θιπ. 

 

 

Πχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ΝΝΠΑ γηα ηελ πγεία ηνπ Δπξσπατθνχ 

πιεζπζκνχ, ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαηξψλ αλά θάηνηθν παξαηεξήζεθε ζε 

φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο απφ ην 2000 θαη έπεηηα. Ν ξπζκφο αλάπηπμεο 

ππήξμε ηδηαίηεξα ξαγδαίνο ηφζν ζε ρψξεο κε κηθξφ ζρεηηθά αξηζκφ ην 2000 

(φπσο Θνξέα, Κεμηθφ θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην) αιιά θαη ζε ρψξεο κε ήδε πςειφ 

αξηζκφ ηαηξψλ φπσο ε Διιάδα θαη ε Απζηξία. Ωζηφζν ζηελ Διιάδα, θαηφπηλ 

ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ηαηξψλ αλά θάηνηθν κεηαμχ ησλ εηψλ 2000 

θαη 2008, ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, αλ θαη ππεξέρεη 

αηζζεηά κεηαμχ ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ ΝΝΠΑ, έρεη ζηαζεξνπνηεζεί απφ ηελ 

αξρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην 2009 (Γηάγξακκα 9).  
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Γηάγξακκα 9: Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαηξψλ, επηιεγκέλσλ ρσξψλ ηνπ 
ΝΝΠΑ, 2000 έσο 2015 (ή πιεζηέζηεξν έηνο) 

 

Ξεγή: OECD, 2017 

1. Ρα ζηνηρεία γηα ηελ Διιάδα αλαθέξνληαη ζε φινπο ηνπο γηαηξνχο πνπ έρνπλ άδεηα άζθεζεο 
επαγγέικαηνο 

 

3.1.3 Πύλζεζε ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ  

Δθηφο απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ηαηξψλ, ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

πξνζθνξά θαη δηαζεζηκφηεηα ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ έρνπλ θαη ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (ειηθία θαη ζχλζεζε ηνπ θχιιν) αιιά θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ 

δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ ηνπ ηαηξηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Αξρηθά, ε γήξαλζε 

ηνπ ηαηξηθνχ δπλακηθνχ ζηηο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ, εγείξεη αλεζπρίεο ζρεηηθά κε 

ηελ επάξθεηα απφ λέν ηαηξηθφ δπλακηθφ, παξφηη ππάξρνπλ ζηνηρεία φηη ε 

ζπληαμηνδφηεζε ησλ ηαηξψλ ζπκβαίλεη ζηαδηαθά αιιά θαη φηη ην φξην ειηθίαο 

ζπληαμηνδφηεζεο έρεη απμεζεί (OECD 2016). Δπηπιένλ ε απμαλφκελε 

αληζνξξνπία ππέξ ησλ ηαηξψλ εηδηθνηήησλ έλαληη ησλ γεληθψλ ηαηξψλ εγείξεη 

αλεζπρίεο ζε πνιιέο ρψξεο αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε 

παγθφζκην επίπεδν ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο.  
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Ρν 2015, θαηά κέζν φξν ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ, ην έλα ηξίην 

φισλ ησλ γηαηξψλ ήηαλ άλσ ησλ 55 εηψλ, απφ ην έλα πέκπην ην 2000 

(Γηάγξακκα 10). Κεηαμχ ηνπ 2000 θαη ηνπ 2015, ζηε Γαιιία, ηελ Ηηαιία, ηελ 

Ηζπαλία θαη ηελ Απζηξία ππεξδηπιαζηάζηεθε ην κεξίδην ησλ ηαηξψλ ειηθίαο 

άλσ ησλ 55 εηψλ. Δλψ νη γηαηξνί απηνί αλακέλεηαη λα ζπληαμηνδνηεζνχλ ηα 

επφκελα δέθα ρξφληα, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο εμ απηψλ ζα ζπλερίζεη λα 

αζθεί ην επάγγεικα κεηά ηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ. Πην Ηζξαήι θαη ηελ Ηηαιία, 

ην ήκηζπ (ή πεξηζζφηεξν) φισλ ησλ γηαηξψλ ήηαλ άλσ ησλ 55 εηψλ ην 2015. 

Ωζηφζν ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην πςειφ πνζνζηφ ζην Ηζξαήι κπνξεί λα 

νθείιεηαη ελ κέξεη ζην γεγνλφο φηη απηνί νη αξηζκνί βαζίδνληαη ζε φινπο ηνπο 

γηαηξνχο πνπ έρνπλ άδεηα, ε νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη άηνκα πνπ δελ 

κπνξνχλ πιένλ λα αζθνχλ ην επάγγεικά ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κφλν ην 

13-17% ησλ ηαηξψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Θνξέα ήηαλ ειηθίαο άλσ 

ησλ 55 εηψλ. Απηφ ζπκβαδίδεη κε ην κεγάιν αξηζκφ λέσλ απνθνίησλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζηελ ηαηξηθή θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 

Γηάγξακκα 10: Ξνζνζηφ ηαηξψλ ειηθίαο 55 εηψλ θαη άλσ, 2000 θαη 2015 (ή 
πιεζηέζηεξν έηνο) 

 

Ξεγή: OECD, 2017 
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Ζ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο, έρεη νδεγήζεη πνιιέο ρψξεο ηνπ 

ΝΝΠΑ ζε αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο. Ωζηφζν ε 

αχμεζε απηή ελδέρεηαη λα έρεη σο ζπλεπαθφινπζν, ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηηο 

κειινληηθέο αλάγθεο αληηθαηάζηαζεο ηαηξηθνχ δπλακηθνχ.  

Ρν 2015, ην 46% ησλ ηαηξψλ θαηά κέζν φξν ζηηο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ 

ήηαλ γπλαίθεο, απφ 39% ην 2000 (Γηάγξακκα 11). Ρνπιάρηζηνλ νη κηζνί απφ 

ηνπο ηαηξνχο ζήκεξα είλαη γπλαίθεο ζε 11 ρψξεο, κε ηε Ιεηνλία θαη ηελ 

Δζζνλία λα εκθαλίδνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην πάλσ απφ ην 70%. Κεηαμχ ηνπ 

2000 θαη ηνπ 2015, ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ ηαηξψλ απμήζεθε ηαρχηεξα ζηηο 

Θάησ Σψξεο (49%) θαη ζην Βέιγην (47%). Αληηζέησο, κφλν έλαο ζηνπο πέληε 

ηαηξνχο ζε Ηαπσλία θαη Θνξέα ήηαλ γπλαίθεο ην 2015, αλ θαη ε Ηαπσλία 

παξνπζίαζε ζεκαληηθή αχμεζε θαηά 42% ζε ζρέζε κε ην 2000.  

Γηάγξακκα 11: Ξνζνζηφ γπλαηθψλ ηαηξψλ, 2000 θαη 2015 (ή πιεζηέζηεξν 
έηνο) 

 
Ξεγή: OECD, 2017 
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Πηελ Διιάδα ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ ηαηξψλ ζην ζχλνιν ηνπ 

ηαηξηθνχ δπλακηθνχ είλαη 41%, ζε αληηδηαζηνιή κε ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ 

ηνπ ΝΝΠΑ πνπ αλέξρεηαη ζε 45%. Ωζηφζν, παξά ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ γπλαηθψλ ηαηξψλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

γηα ην 2000 ήηαλ 33.9), ηα ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά δελ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ 

φηη απνηεινχλ αηηία ηνπ ηαηξηθνχ πιεζσξηζκνχ ζηελ Διιάδα.  Ζ αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ γπλαηθψλ ηαηξψλ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηε ζπλνιηθή παξνρή 

ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ιακβάλνληαο θαλείο ππφςε ηελ ηάζε απφ πιεπξάο ησλ 

γπλαηθψλ λα εξγάδνληαη ιηγφηεξεο ψξεο απφ ηνπο άλδξεο, αλ θαη θαίλεηαη πσο 

νη πξνηηκήζεηο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

παξφκνηνη κεηαμχ ησλ λέσλ γελεψλ ηαηξψλ, αλεμαξηήησο θχινπ.  

Αλαθνξηθά κε ηε ζχλζεζε ηνπ ηαηξηθνχ δπλακηθνχ σο πξνο ηηο 

εηδηθφηεηεο, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αληζνξξνπία κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

γεληθψλ ηαηξψλ θαη ησλ ηαηξψλ εηδηθφηεηαο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη αξθεηά 

κεγάινο αξηζκφο ηαηξψλ εηδηθφηεηαο ηε ζηηγκή πνπ ζηνπο γεληθνχο ηαηξνχο 

ππάξρνπλ ειιείςεηο (Γηάγξακκα 12). Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ ηνπ ΝΝΠΑ, νη γεληθνί ηαηξνί αληηπξνζψπεπαλ θαηά κέζν φξν ην 30% 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ ηαηξηθνχ δπλακηθνχ γηα ην έηνο 2015. Ζ Διιάδα, ε Νπγγαξία 

θαη νη Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο έδεημαλ ην ρακειφηεξν πνζνζηφ γεληθψλ ηαηξψλ, 

ελψ ρψξεο φπσο ε Γαιιία, ν Θαλαδάο θαη ε Απζηξαιία εκθάληζαλ ηζνξξνπία 

κεηαμχ ηαηξψλ εηδηθφηεηαο θαη γεληθψλ ηαηξψλ.  
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Γηάγξακκα 12: Γεληθνί ηαηξνί θαη εηδηθεπκέλνη ηαηξνί σο πνζνζηφ ηνπ 
ζπλφινπ ησλ ηαηξψλ, 2015 (ή πιεζηέζηεξν έηνο) 

 
Ξεγή: OECD, 2017 
1. Νη γεληθνί ηαηξνί πεξηιακβάλνπλ γεληθνχο ηαηξνχο / νηθνγελεηαθνχο ηαηξνχο θαη άιινπο 

γεληθνχο ηαηξνχο (κε εηδηθνχο). 

2. Νη εηδηθεπκέλνη ηαηξνί πεξηιακβάλνπλ παηδηάηξνπο, καηεπηήξεο / γπλαηθνιφγνπο, 
ςπρίαηξνπο, ηαηξνχο, ρεηξνπξγνχο θαη άιιεο εηδηθφηεηεο. 

3. Πηελ Ηξιαλδία θαη ηελ Ξνξηνγαιία, νη πεξηζζφηεξνη γεληθνί δελ είλαη νηθνγελεηαθνί γηαηξνί, 
αιιά κάιινλ κε εηδηθεπκέλνη ηαηξνί πνπ εξγάδνληαη ζε λνζνθνκεία ή ζε άιιεο κνλάδεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πνιιέο ρψξεο έρνπλ ιάβεη κέηξα γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ θαηάξηηζεο ζηε γεληθή ηαηξηθή. Πηνλ 

Θαλαδά, ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο ζηελ νηθνγελεηαθή 

ηαηξηθή ππεξδηπιαζηάζηεθε κεηαμχ 2000 θαη 2013, ζην πιαίζην κηαο εζληθήο 

πξνζπάζεηαο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ πξσηνβάζκηα ηαηξηθή 

πεξίζαιςε. Ωζηφζν, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ, νη πςειφηεξεο 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο ησλ ηαηξψλ εηδηθφηεηαο απνηεινχλ αληηθίλεηξν γηα ηελ 

επηινγή ηεο γεληθήο ηαηξηθήο (βιέπε ελφηεηα 3.1.5).  

Αληίζεηα, ζε ζρέζε κε άιιεο εηδηθφηεηεο, ν αξηζκφο ησλ ηαηξψλ κπνξεί 

λα εκθαλίδεηαη αθφκα θαη ηεηξαπιάζηνο απφ ην κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (Δ.Δ.) (Ξίλαθαο 2).  Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη  ε Διιάδα δηαζέηεη  2,6 

θνξέο πεξηζζφηεξνπο νπξνιφγνπο, 3,4 θνξέο πεξηζζφηεξνπο θαξδηνιφγνπο, 

2,7 θνξέο πεξηζζφηεξνπο πλεπκνλνιφγνπο, 2 θνξέο πεξηζζφηεξνπο 

λεπξνρεηξνπξγνχο, 90% πεξηζζφηεξνπο αθηηλνιφγνπο/αθηηλνζεξαπεπηέο, 58% 

πεξηζζφηεξνπο γεληθνχο ρεηξνπξγνχο, 30% πεξηζζφηεξνπο παηδηάηξνπο, 85% 
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πεξηζζφηεξνπο καηεπηήξεο-γπλαηθνιφγνπο θαη 50% πεξηζζφηεξνπο 

λεπξνιφγνπο απφ ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. 

Ξίλαθαο 2: Πχλνιν ηαηξψλ ζηελ Διιάδα θαη κέζνο φξνο ΔΔ, αλά 100.000 
θαηνίθνπο, 2007 
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19 15 28 24 5 21 16 24 8 19 11 0,9 

Ξεγέο: OECD Health Statistics; ΔΙ.ΠΡΑΡ.; Eurostat Database 

Δθηφο απφ ηνπο γεληθνχο ηαηξνχο, νη αξηζκνί ησλ γεξηάηξσλ (πεξίπνπ 

8-9 ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο), ησλ νγθνιφγσλ (ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ 0,9  

νγθνιφγνη αλά 100.000 θαηνίθνπο ζε αληίζεζε κε 2 αλά 100.000 θαηνίθνπο 

πνπ είλαη ν κέζνο φξνο ηεο Δ.Δ.), ησλ ηαηξψλ πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο 

(θαιχπηνπλ ζήκεξα πεξίπνπ ην 17% ησλ εθηηκψκελσλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο) 

είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξνη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο κέζνπο φξνπο ησλ ρσξψλ 

ηεο Δ.Δ.  

3.1.4 Απόθνηηνη Ηαηξηθώλ Πρνιώλ 

Ν αξηζκφο ησλ λέσλ απνθνίησλ ηαηξψλ αληηθαηνπηξίδεη ζε κεγάιν 

βαζκφ θπβεξλεηηθέο θαη πνιηηηθέο απνθάζεηο παιαηφηεξσλ εηψλ, αλαθνξηθά 

κε ηνλ αξηζκφ ηνλ εηζαθηέσλ ζηηο ηαηξηθέο ζρνιέο (πνιηηηθή numerus clausus). 

Αλ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ εηζαθηέσλ ζηηο ηαηξηθέο ζρνιέο απφ ην 2000 κε αθνξκή είηε ηηο 

ηξέρνπζεο ειιείςεηο ή αλεζπρία γηα επηθείκελεο κειινληηθέο ειιείςεηο ηαηξψλ, 

κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηνλ αξηζκφ ησλ εηζαθηέσλ παξαηεξνχληαη ζε φιεο ηηο 

ρψξεο (OECD 2106).   
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Ρν 2015, αληηζηνηρνχζαλ θαηά κέζν φξν 12 λένη απφθνηηνη γηα 100.000 

θαηνίθνπο (Γηάγξακκα 13). Ζ κεγαιχηεξε αλαινγία παξνπζηάδεηαη ζηελ 

Ηξιαλδία κε 24 απνθνίηνπο γηα 100.000 θαηνίθνπο, ελψ θαη ε Διιάδα κε 

πεξίπνπ 10 απνθνίηνπο γηα 100.000 θαηνίθνπο απέρεη αξθεηά απφ ην κέζν φξν 

(12.1) ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ ΝΝΠΑ.  

Γηάγξακκα 13: Απφθνηηνη Ηαηξηθψλ Πρνιψλ, 2015 (ή πιεζηέζηεξν έηνο) 

 

Ξεγή: OECD, 2017 

3.1.5 Ακνηβέο ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ 

Ρν χςνο ησλ ακνηβψλ ησλ δηαθφξσλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ έρεη 

ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ επηινγή πνπ ζα θάλεη έλαο ηαηξφο σο πξνο ηελ 

εηδηθφηεηα πνπ ζα αθνινπζήζεη. Πε πνιιέο ρψξεο ην χςνο θαη ε δηάξζξσζε 

ηεο ακνηβήο ησλ ηαηξψλ επεξεάδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε σο έλαο 

απφ ηνπο θχξηνπο εξγνδφηεο ησλ ηαηξψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, εθηφο απφ ηελ 

επηινγή ηεο εηδηθφηεηαο, ην χςνο ησλ ακνηβψλ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη θαη ηελ 

θηλεηηθφηεηα ησλ ηαηξψλ πέξαλ ησλ εζληθψλ ηνπο ζπλφξσλ, ζε ρψξεο κε 

πςειφηεξεο ακνηβέο.   

Ρα ζηνηρεία ηνπ ΝΝΠΑ γηα ηελ ακνηβή ησλ ηαηξψλ δηαθξίλνληαη κεηαμχ 

κηζζσηψλ θαη απηναπαζρνινχκελσλ ηαηξψλ. Πε νξηζκέλεο ρψξεο σζηφζν ε 

δηάθξηζε απηή γίλεηαη φιν θαη πην αζαθήο, θαζψο νξηζκέλνη ηαηξνί κπνξνχλ λα 
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έρνπλ ηδησηηθή πξαθηηθή θαη νξηζκέλνη απηναπαζρνινχκελνη γηαηξνί κπνξνχλ 

λα ιάβνπλ κέξνο ηεο ακνηβήο ηνπο σο κηζζσηνί. Δπίζεο, γίλεηαη δηάθξηζε 

κεηαμχ ησλ γεληθψλ ηαηξψλ θαη φισλ ησλ άιισλ ηαηξηθψλ εηδηθψλ, παξφιν 

πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζην εηζφδεκα δηαθνξεηηθψλ 

ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ. 

Πηηο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ φπνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία, ε ακνηβή ησλ 

ηαηξψλ (ηφζν γηα ηνπο γεληθνχο ηαηξνχο φζν θαη γηα ηνπο εηδηθνχο) είλαη πνιχ 

πςειφηεξε απφ εθείλε ηνπ κέζνπ εξγαδφκελνπ (Γηάγξακκα 14). Ρν 2015, νη 

απηναπαζρνινχκελνη γεληθνί ηαηξνί ζηελ Απζηξία, ηνλ Θαλαδά, ηε Γαιιία θαη 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην είραλ απνιαβέο πεξίπνπ ηξηπιάζηεο απφ ην κέζν φξν ηνπ 

θαηψηαηνπ κηζζνχ ζηε ρψξα, ελψ ζηε Γεξκαλία πάλσ απφ ηέζζεξηο θνξέο 

απφ ην κέζν φξν ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ.  

Γηάγξακκα 14: Ακνηβέο ηαηξψλ, αλαινγία πξνο κέζν κηζζφ, 2015 (ή 
πιεζηέζηεξν έηνο) 

 

Ξεγή: OECD, 2017 

Πηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, νη εηδηθεπκέλνη ηαηξνί είραλ ζεκαληηθά 

πεξηζζφηεξεο απνιαβέο απφ ηνλ κέζν εξγαδφκελν θαη πεξηζζφηεξεο απφ ηνπο 

γεληθνχο ηαηξνχο. Ρν 2015, ην ράζκα εηζνδήκαηνο κεηαμχ εηδηθεπκέλσλ θαη 

γεληθψλ ηαηξψλ ήηαλ ηδηαίηεξα πςειφ ζηελ Απζηξαιία, ην Βέιγην θαη ην 
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Ινπμεκβνχξγν, φπνπ νη απηναπαζρνινχκελνη εηδηθεπκέλνη ηαηξνί είραλ 

πεξηζζφηεξν απφ δηπιάζηεο απνιαβέο ζε ζρέζε κε απηέο ησλ γεληθψλ ηαηξψλ. 

Πε ζχγθξηζε κε ηνλ κέζν εξγαδφκελν, ν κηζζφο ησλ απηναπαζρνινχκελσλ 

ηαηξψλ ζην Βέιγην θαη ην Ινπμεκβνχξγν ήηαλ εμαπιάζηνο ηνπ κέζνπ κηζζνχ 

ελψ ζηε Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία ήηαλ πεξίπνπ πεληαπιάζηνο ηνπ κέζνπ 

κηζζνχ.  

Πε πνιιέο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ, ην ράζκα εηζνδήκαηνο κεηαμχ γεληθψλ θαη 

εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ εμαθνινχζεζε λα απμάλεηαη θαηά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία, κεηψλνληαο ηελ νηθνλνκηθή ειθπζηηθφηεηα ηεο γεληθήο ηαηξηθήο 

(Γηάγξακκα 15). Απφ ην 2005, ε ακνηβή ησλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ απμήζεθε 

ηαρχηεξα απφ ηελ ακνηβή ησλ γεληθψλ ηαηξψλ ζηνλ Θαλαδά, ηε Φηλιαλδία, ηε 

Γαιιία, ηελ Νπγγαξία, ην Ηζξαήι, ην Ινπμεκβνχξγν θαη ην Κεμηθφ. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ζηελ Απζηξία, ην Βέιγην, ηελ Δζζνλία θαη ηελ Νιιαλδία, ην 

ράζκα κεηψζεθε ειαθξά, θαζψο ην εηζφδεκα ησλ γεληθψλ ηαηξψλ απμήζεθε 

ηαρχηεξα απφ ην εηζφδεκα ησλ εηδηθεπκέλσλ. 

Γηάγξακκα 15: Αχμεζε ησλ απνδνρψλ ησλ γεληθψλ θαη εηδηθεπκέλσλ 
ηαηξψλ, 2000-2015 (ή πιεζηέζηεξν έηνο) 

 

Ξεγή: OECD, 2017 

Πε νξηζκέλεο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ, ε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008-2009 είρε 

αληίθηππν ζηελ ακνηβή ησλ ηαηξψλ θαη άιισλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο. Ξνιιέο επξσπατθέο ρψξεο πνπ πιήηηνληαη ζθιεξά απφ ηελ χθεζε είηε 
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πάγσζαλ είηε κείσζαλ ηνπο κηζζνχο ησλ ηαηξψλ ιφγσ πξνζπαζεηψλ κείσζεο 

ησλ δαπαλψλ (π.ρ. Δζζνλία, Ηξιαλδία, Ηηαιία, Πινβελία θαη Διιάδα). Ωζηφζν, 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε ακνηβή ησλ ηαηξψλ θαη άιισλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο έρεη αξρίζεη λα απμάλεηαη θαη πάιη (OECD 2016).  

3.1.6 Λνζειεπηηθό πξνζσπηθό 

Ρν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ δηαδξακαηίδεη έλα θξίζηκν ξφιν ζηελ 

παξνρή θξνληίδαο πγείαο φρη κφλν ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα αιιά θαη ζηελ 

πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο (ΞΦ), εηδηθά γηα ηε δηαρείξηζε θξνληίδαο 

ρξφλησλ αζζελψλ, αιιά θαη ζηελ θαη‟νίθνλ λνζειεία. Πηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

ηνπ ΝΝΠΑ ν αξηζκφο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ μεπεξλά θαηά πνιχ ηνλ 

αξηζκφ ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. Ωζηφζν ππάξρνπλ απμαλφκελεο αλεζπρίεο 

γηα ελδερφκελεο κειινληηθέο ειιείςεηο ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, 

δεδνκέλνπ φηη ε δήηεζε γηα λνζειεπηέο αλακέλεηαη λα απμεζεί ζην πιαίζην 

ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ ζπληαμηνδφηεζεο ηεο ζεκεξηλήο γεληάο 

λνζειεπηψλ. Απηέο νη αλεζπρίεο έρνπλ πξνθαιέζεη δξάζεηο ζε πνιιέο ρψξεο 

ηφζν γηα ηελ αχμεζε ησλ απνθνίησλ απφ λνζειεπηηθέο ζρνιέο (βιέπε 

ελφηεηα 3.2.6), φζν θαη γηα ηελ παξακνλή ησλ λνζειεπηψλ ζην επάγγεικα 

κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ νξίνπ ζπληαμηνδφηεζεο.  

Θαηά κέζν φξν ζηηο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ, ν αξηζκφο ησλ λνζειεπηψλ 

απμήζεθε απφ 7,3 αλά 1.000 θαηνίθνπο ην 2000 ζε 9 αλά 1.000 θαηνίθνπο ην 

2015 (Γηάγξακκα 16).  
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Γηάγξακκα 16: Λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ αλά 1.000 θαηνίθνπο, 2000-2015 (ή 
πιεζηέζηεξν έηνο) 

 

Ξεγή: OECD, 2017 
1. Πηα δεδνκέλα πεξηιακβάλνληαη φρη κφλν νη λνζειεπηέο πνπ παξέρνπλ άκεζε θξνληίδα 

ζηνπο αζζελείο, αιιά θαη φζνη εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο σο δηεπζπληέο, 
εθπαηδεπηηθνί, εξεπλεηέο θιπ.  

2. Ζ Απζηξία θαη ε Διιάδα αλαθέξνπλ κφλν λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζην λνζνθνκείν.  
3. Ρα ζηνηρεία ζηε Σηιή αλαθέξνληαη ζε φινπο ηνπο λνζειεπηέο πνπ έρνπλ άδεηα άζθεζεο. 

 

Ρν 2015, ν αξηζκφο ησλ θαηά θεθαιήλ λνζειεπηψλ ήηαλ πςειφηεξνο 

ζηελ Διβεηία, ηε Λνξβεγία, ηε Γαλία, ηελ Ηζιαλδία θαη ηε Φηλιαλδία, κε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 14 λνζειεπηέο αλά 1.000 θαηνίθνπο. Αληίζεηα, ν 

κηθξφηεξνο θαηά θεθαιήλ αξηζκφο λνζειεπηψλ παξαηεξείηαη ζηε Διιάδα, ηελ 

Ρνπξθία, ηε Σηιή θαη ην Κεμηθφ (κε ιίγν πάλσ απφ 3 λνζειεπηέο αλά 1.000 

θαηνίθνπο). ζνλ αθνξά ηηο ρψξεο-εηαίξνπο ηνπ ΝΝΠΑ, ν αξηζκφο ησλ 

λνζειεπηψλ αλά θάηνηθν ήηαλ γεληθά ρακειφο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ κέζν φξν 

ηνπ ΝΝΠΑ (9.0). Ρν 2015, ε Θνινκβία, ε Ηλδνλεζία, ε Λφηηα Αθξηθή, ε Ηλδία 

θαη ε Βξαδηιία είραλ ιηγφηεξεο απφ 1,5 λνζνθφκεο αλά 1 000 θαηνίθνπο, 

παξφιν πνπ ν αξηζκφο ηνπο απμήζεθε αξθεηά γξήγνξα ζηε Βξαδηιία ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. 

Ωζηφζν, απφ ην 2000 έσο ζήκεξα, ν αξηζκφο ησλ λνζειεπηψλ αλά 

θάηνηθν απμήζεθε ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ. Ζ Θνξέα θαη ε 
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Ξνξηνγαιία είραλ ζρεηηθά ρακειή ππθλφηεηα λνζειεπηψλ, αιιά πιένλ 

ζπγθιίλνπλ πξνο ηνλ κέζν φξν ηνπ ΝΝΠΑ. Ζ Γαιιία έρεη επίζεο απμεζεί απφ 

ζρεηηθά ρακειή ππθλφηεηα ζε επίπεδν πςειφηεξν απφ ην κέζν φξν ηνπ 

ΝΝΠΑ. Πεκαληηθή σζηφζν αχμεζε ζεκεηψζεθε ζε ρψξεο πνπ είραλ ήδε πςειή 

ππθλφηεηα λνζνθφκσλ ην 2000, φπσο ε Διβεηία, ε Φηλιαλδία θαη ε Γαλία. 

Πηελ Ηξιαλδία θαη ην Ηζξαήι, ν αξηζκφο ησλ λνζειεπηψλ αλά θάηνηθν 

κεηψζεθε κεηαμχ ηνπ 2000 θαη ηνπ 2015, θαζψο ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ 

απμήζεθε ηαρχηεξα απφ φ, ηη ν αξηζκφο ησλ λνζειεπηψλ. Πηε Πινβαθία, ν 

αξηζκφο ησλ λνζειεπηψλ κεηψζεθε ηφζν ζε απφιπηνπο αξηζκνχο φζν θαη ζε 

θαηά θεθαιήλ βάζε. 

Γηάγξακκα 17: Αλαινγία λνζειεπηψλ-ηαηξψλ, 2015 (ή πιεζηέζηεξν έηνο) 

 

Ξεγή: OECD, 2017 

Ρν 2015 ππήξραλ θαηά κέζν φξν πεξίπνπ ηξεηο λνζειεπηέο αλά ηαηξφ 

ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ, ελψ πεξίπνπ νη κηζέο ρψξεο αλέθεξαλ κεηαμχ 

δχν έσο ηέζζεξηο λνζειεπηέο αλά ηαηξφ (Γηάγξακκα 17). Ν ιφγνο λνζειεπηή-

ηαηξνχ ήηαλ πςειφηεξνο ζηελ Ηαπσλία, ηε Φηλιαλδία θαη ηε Γαλία (κε 4,6 

λνζειεπηέο αλά γηαηξφ). Αληίζεηα, ε Διιάδα κε 1.5 λνζειεπηέο αλά ηαηξφ, 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ρψξεο κε ηηο κηθξφηεξεο αλαινγίεο κεηαμχ λνζειεπηψλ-

ηαηξψλ.  
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Θαζψο ην ηνπίν ηεο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο κεηαβάιιεηαη 

κε ηαρείο ξπζκνχο, νξηζκέλεο ρψξεο έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ εηζαγσγή 

δηεπξπκέλσλ λνζειεπηηθψλ ξφισλ, ζε κηα πξνζπάζεηα αχμεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, αιιά θαη σο απάληεζε 

ζηηο ειιείςεηο ηαηξψλ. Ζ εκπεηξία απφ ρψξεο φπσο ε Ακεξηθή, ν Θαλαδάο θαη 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην φπνπ ήδε εθαξκφδεηαη ε ελ ιφγσ πξαθηηθή δείρλεη φηη νη 

λνζειεπηέο κε δηεπξπκέλν επαγγεικαηηθφ ξφιν κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ 

πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο, κεηψλνπλ ην θφζηνο θαη ηνπο ρξφλνπο αλακνλήο, 

παξέρνληαο ηαπηφρξνλα ηελ ίδηα πνηφηεηα θξνληίδαο κε ηνπο ηαηξνχο ζε έλα 

επξχ θάζκα αζζελψλ (Delamaire and Lafortune 2010).  

3.1.7 Απόθνηηνη λνζειεπηηθώλ ζρνιώλ  

Θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία πνιιέο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ έρνπλ ιάβεη 

κέηξα αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ θνηηεηψλ ζε λνζειεπηηθέο ζρνιέο 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλεζπρίεο αλαθνξηθά κε ηξέρνπζεο ή 

πηζαλέο κειινληηθέο ειιείςεηο ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ (OECD 2016).  

Πχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΝΝΠΑ, ε γεληθή εηθφλα ηνπ αξηζκνχ ησλ απνθνίησλ 

λνζειεπηηθήο έρεη παξνπζηάζεη αχμεζε θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζε φιεο 

ηηο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ, αλ θαη κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο. Ωζηφζν, κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ ηνπ ΝΝΠΑ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

εμεγεζνχλ απφ ηηο δηαθνξέο ζηε δνκή ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο ειηθίαο ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, απφ ηε δπλαηφηεηα ησλ λνζειεπηηθψλ ζρνιψλ γηα 

απνξξφθεζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ θαζψο θαη απφ ηηο κειινληηθέο 

πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ησλ λνζειεπηψλ.  

Ρν 2015 ππήξραλ θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 46 λένη απφθνηηνη 

λνζειεπηέο αλά 100.000 θαηνίθνπο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ, ελψ ην 2003 

ππήξραλ ιηγφηεξνη απφ 40. Ζ Θνξέα, ε Διβεηία θαη ε Γαλία είραλ ηνλ 

κεγαιχηεξν αξηζκφ λέσλ απνθνίησλ λνζειεπηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ 

ηνπο, κε πεξηζζφηεξνπο απφ 90 απφθνηηνπο αλά 100.000 θαηνίθνπο ην 2015.                    

Ρν Κεμηθφ, ην Ινπμεκβνχξγν θαη ε Ρζερηθή Γεκνθξαηία είραλ ηνλ κηθξφηεξν 

αξηζκφ, κε ιηγφηεξνπο απφ 16 απνθνίηνπο αλά 100.000 θαηνίθνπο, ελψ θαη ε 
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Διιάδα κε πεξίπνπ 24 απφθνηηνπο λνζειεπηέο αλά 100.000 θαηνίθνπο απέρεη 

πνιχ απφ ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηνπ ΝΝΠΑ (46.0), (Γηάγξακκα 18). 

Γηάγξακκα 18: Απφθνηηνη λνζειεπηηθψλ ζρνιψλ 

 
Ξεγή: OECD, 2017 

 

3.1.8 Ακνηβέο λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

Ρν χςνο ηεο ακνηβήο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη έλαο απφ 

ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηφζν ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία φζν 

θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ επαγγέικαηνο. Έρεη επίζεο ζεκαληηθφ αληίθηππν 

ζην θφζηνο, θαζψο νη κηζζνί ησλ λνζειεπηψλ θαηαλαιψλνπλ κεγάιν κέξνο 

ησλ δαπαλψλ ζηα ζπζηήκαηα πγείαο. 

Πηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ, ε ακνηβή ησλ λνζειεπηψλ (ζηα 

δεκφζηα λνζνθνκεία) παξνπζηάδεηαη ειαθξψο πςειφηεξε απφ ην κέζν κηζζφ 

φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ην 2015 (Γηάγξακκα 19).  
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Γηάγξακκα 19: Ακνηβέο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, αλαινγία πξνο κέζν 
κηζζφ, 2015 (ή πιεζηέζηεξν έηνο) 

 

Ξεγή: OECD, 2017 

Ξην ζπγθεθξηκέλα, ζην Κεμηθφ θαη ηε Σηιή, νη ακνηβέο παξνπζηάδνληαη 

δηπιάζηεο ηνπ κέζνπ κηζζνχ ελψ ζην Ηζξαήι, ην Ινπμεκβνχξγν θαη ηελ 

Ηζπαλία νη κηζζνί ήηαλ αληίζηνηρα 49%, 385 θαη 28% πςειφηεξνη απφ ηνλ 

κέζν κηζζφ. Πηε Λέα Εειαλδία, ηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο, ηελ Διιάδα θαη ηελ 

Απζηξαιία νη ακνηβέο ήηαλ πεξίπνπ 20% κεγαιχηεξνη απφ ηνλ κέζν κηζζφ. 

Πηηο ππφινηπεο ρψξεο  νη ακνηβέο ησλ λνζειεπηψλ ήηαλ πεξίπνπ ίζνη κε ηνλ 

κέζν κηζζφ, ελψ ζηελ Νπγγαξία θαη ηε Ιεηνλία ήηαλ πεξίπνπ 10% θαη 20% 

αληίζηνηρα ρακειφηεξεο απφ ην κέζν κηζζφ (OECD 2016).  

Ωζηφζν, κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 νη ακνηβέο ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κεηψζεθαλ ζε νξηζκέλεο ρψξεο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηελ  Διιάδα, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κείσζε θαηά 25% ζε 

πξαγκαηηθνχο φξνπο κεηαμχ ηνπ 2009 θαη 2015, ελψ θαη ζηελ Ηηαιία ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη παγψζεη ε αχμεζε ησλ κηζζψλ.  
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3.2 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ  

3.2.1 Ηαηξηθό πξνζσπηθό 

Πηελ Διιάδα ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ ηαηξψλ αθνινπζεί απμεηηθή ηάζε 

απφ ην 1980 έσο θαη ζήκεξα ππεξβαίλνληαο ηνλ αληίζηνηρν ξπζκφ αχμεζεο 

ηνπ πιεζπζκνχ, κε ζπλέπεηα ην θαηλφκελν ηνπ ηαηξηθνχ πιεζσξηζκνχ. πσο 

παξαηεξείηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή ππήξμε ε 

αχμεζε κεηαμχ ησλ δεθαεηηψλ 1980 θαη 1990, φπνπ ν αξηζκφο ησλ ηαηξψλ 

απμήζεθε απφ 23.469 ηαηξνχο ζε 34.336 (πνζνζηηαία κεηαβνιή +46,3%) 

(Ξίλαθαο 3).   

Ξίλαθαο 3: Γηαρξνληθή εμέιημε ηαηξηθνχ δπλακηθνχ, 1980-2015 

Έηε 
Αξηζκόο ελ ελεξγεία ηαηξηθνύ 

πξνζσπηθνύ 

1980 23.469 
1990 34.336 
1995 41.039 
2000 47.251 
2004 53.943 
2006 59.599 
2009 69.030 
2010 69.265 
2011 69.435 
2012 69.215 
2013 68.886 
2014 68.807 
2015 68.401 

  Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ. 

Δίθνζη ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΠ, ν αξηζκφο ησλ ηαηξψλ αγγίδεη 

ηνπο 47.251 ελψ ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο 

Πηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΙΠΡΑΡ) ν αξηζκφο ησλ ηαηξψλ γηα ην 2014 είλαη 68.807 

(πνζνζηηαία κεηαβνιή +45,62 %). Ωζηφζν, ζε ζρέζε κε ην 2014, ν αξηζκφο 

ησλ ηαηξψλ παξνπζηάδεηαη κεησκέλνο θαηά 0.6% (68.401) γηα νιφθιεξε ηελ 

Διιάδα ην 2015.  
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3.2.2 Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ 

Ξαξά ηνλ κεγάιν αξηζκφ ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ Διιάδα, 

παξαηεξνχληαη κεγάιεο αληζφηεηεο ζηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ. 

Ππγθεθξηκέλα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηαηξψλ, φπσο απνηππψλεηαη θαη ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ζπγθεληξψλεηαη ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα κε άκεζε 

ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε αληζνηήησλ ζηελ πξφζβαζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

θπξίσο ησλ πεξηθεξεηαθψλ θέληξσλ (Ξίλαθαο 4). Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 

πίλαθα, ν δείθηεο ησλ ηαηξψλ αλά 1.000 θαηνίθνπο εκθαλίδεηαη έληνλνο 

κεηαμχ ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηθεξεηψλ θαζψο θπκαίλεηαη απφ 8,45 ζηελ 

Αηηηθή έσο 2,82 ζηε Γπηηθή Καθεδνλία (ΗΝΒΔ 2011). Πχκθσλα κε ηα 

δεδνκέλα ηεο Δζληθήο Πηαηηζηηθήο πεξεζίαο ηεο Διιάδαο (ΔΙ. ΠΡΑΡ) 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηεο, κε εθείλεο ηεο 

Θξάθεο θαη ησλ Λήζσλ ηνπ Αηγίνπ λα επηδεηθλχνπλ ην κεγαιχηεξν εχξνο 

ειιείςεσλ ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο (Πνπιηψηεο θαη ζπλ. 2009). Πηε βάζε 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ δεκνζηεχεη ε Δζληθή Πηαηηζηηθή πεξεζία ηεο Διιάδαο, 

φιεο νη θαηαγεγξακκέλεο εηδηθφηεηεο επηδεηθλχνπλ ζπγθέληξσζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 43% ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο πξσηεχνπζαο, κε εμαίξεζε ηελ 

εηδηθφηεηα ηεο Γεληθήο Ηαηξηθήο, ηεο νπνίαο κφλν έλα 15,26% των ιατρών ασκεί 

το επάγγελμά τοσ στην Αττική (Σοσλιώτης και σσν. 2009).  

Ξίλαθαο 4: Ηαηξνί αλά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα, 2009 
Γεσγξαθηθή Ξεξηνρή Ξιεζπζκόο Πύλνιν Ηαηξώλ Ηαηξνί/1.000 

θαηνίθνπο 

Αηηηθή 4.099.098 34.654 8,45 
Πηεξεά Διιάδα 554.385 1.779 3,20 

Γπηηθή Διιάδα 743.718 3.466 4,66 
Ξεινπόλλεζνο 591.627 2.224 3,75 

Θεζζαιία 735.978 3.533 4,80 

Ήπεηξνο 357.133 2.155 6,03 
Αλαηνιηθή Καθεδνλία & Θξάθε 606.672 2.768 4,56 

Θεληξηθή Καθεδνλία 1.949.697 11.151 5,71 
Γπηηθή Καθεδνλία 293.109 827 2,82 

Ηόληα Λεζηά 232.971 897 3,85 
Βόξεην Αηγαίν 200.126 752 3,75 

Λόηην Αηγαίν 307.940 1.017 3,30 

Θξήηε 610.297 3.807 6,23 
Πύλνιν 11.282.751 69.030 6,11 

Ξεγή: ΗΝΒΔ, 2011, ΔΙ.ΠΡΑΡ. 
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3.2.3 Θαηαλνκή ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ βάζεη εηδηθνηήησλ 

Ζ γεσγξαθηθή αληζνθαηαλνκή ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ επεθηείλεηαη 

θαη ζηηο εηδηθφηεηεο απηνχ, θαζψο ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ε 

Διιάδα παξνπζηάδεη ηαπηφρξνλα ππεξθνξεζκέλεο εηδηθφηεηεο θαη αληίζηνηρα 

ειιείςεηο ζε άιιεο  ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. (Ξίλαθεο 5 & 6).  

Ξίλαθαο 5: Ηαηξνί θαηά εηδηθφηεηα 

Δηδηθόηεηα Πύλνιν 
% Δηδηθόηεηαο/ 

Πύλνιν Ηαηξώλ 
Δηδηθόηεηα Πύλνιν 

% Δηδηθόηεηαο/ 

Πύλνιν Ηαηξώλ 

Αθηηλνιόγνη 2.280 3,3% Νπξνιόγνη 942 1,3% 
Αλαηζζεζηνιόγνη 1.794 2,5% Νθζαικίαηξνη 1.932 2,7% 

Γαζηξεληεξνιόγνη 660 0,9% 
Ξαζνινγναλαηόκνη-

Θπηηαξνιόγνη 
824 1,1% 

Γεληθήο Ηαηξηθήο 1.930 2,7% Ξαζνιόγνη 4.419 6,4% 

Γεξκαηνιόγνη 1.054 1,5% Ξαηδίαηξνη 3.308 4,7% 
Δλδνθξηλνιόγνη 521 0,7% Ξπξεληθήο Ηαηξηθήο 241 0,3% 

Ηαηξνδηθαζηέο 60 0,08% Οεπκαηνιόγνη 294 0,4% 

Θαξδηνιόγνη 2.788 4,0% 
Φπκαηηνιόγνη-
Ξλεπκνλνιόγνη 

1.326 1,9% 

Καηεπηήξεο-
Γπλαηθνιόγνη 

2.720 3,9% Σεηξνπξγνί 2.212 3,2% 

Κηθξνβηνιόγνη-
Αηκαηνιόγνη 

3.076 4,4% Σεηξνπξγνί Θώξαθα 339 0,4% 

Λεπξνιόγνη-

Τπρίαηξνη 
2.491 3,6% Σεηξνπξγνί Ξαίδσλ 172 0,2% 

Λεπξνρεηξνπξγνί-

Ξιαζηηθήο 
Σεηξνπξγηθήο 

648 0,9% Υηνξηλνιαξπγγνιόγνη 1.191 1,7% 

Λεθξνιόγνη 469 0,6% Σσξίο Δηδηθόηεηα 27.791 40,2% 

Νξζνπεδηθνί 2.070 2,9% Ινηπέο Δηδηθόηεηεο 848 1,2% 

Ξεγέο: ΗΝΒΔ 2011, ΔΙ.ΠΡΑΡ. 

 

 

Ξίλαθαο 6: Δμειηθηηθή πνξεία αξηζκνχ γεληθψλ ηαηξψλ, 1999-2009 
 Αξηζκόο Γεληθώλ 

Ηαηξώλ 
Αξηζκόο Γεληθώλ Ηαηξώλ ζην 

ζύλνιν ησλ Ηαηξώλ  

1999 701 1,51 

2000 757 1,60 
2002 937 1,86 
2003 1.153 2,20 
2004 1.260 2,33 
2005 1.451 2,61 
2006 1.542 2,58 
2007 1.692 2,71 
2008 1.857 2,73 
2009 1.930 2,79 
Ξεγή: ΗΝΒΔ, 2011 
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Ππγθεθξηκέλα ηδηαίηεξα έληνλεο ειιείςεηο παξνπζηάδνληαη ζηελ 

εηδηθφηεηα ησλ γεληθψλ ηαηξψλ, παξά ην γεγνλφο πσο ε εηδηθφηεηα ηεο γεληθήο 

ηαηξηθήο έρεη θαζηεξσζεί ήδε απφ ην 1960 (λ.δ. 4111/1960). 

3.2.4 Θαηαλνκή ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ κεηαμύ λνζειεπηηθώλ 

ηδξπκάησλ 

Άληζε θαηαλνκή ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ παξαηεξείηαη θαη κεηαμχ ησλ 

δνκψλ πγείαο θαη ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηεξείηαη εκθαλήο ζπζζψξεπζε 

ηαηξηθνχ δπλακηθνχ ΞΦ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο. Ξην 

ζπγθεθξηκέλα νη πεξηζζφηεξνη ηαηξνί ΞΦ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην λνκφ 

Αηηηθήο (6,55 ηαηξνί/1000 θαηνίθνπο) ζην λνκφ Ζξαθιείνπ (5,43 ηαηξνί/1000 

θαηνίθνπο), ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο (4,58 ηαηξνί/1000 θαηνίθνπο) θαη ζην 

ππφινηπν ηνπ λνκνχ Αηηηθήο (4,09 ηαηξνί/1000 θαηνίθνπο), ελψ  ηδηαίηεξεο 

ειιείςεηο παξαηεξνχληαη ζε λνκνχο φπσο ηεο Πάκνπ φπνπ απαζρνινχληαη 

ιηγφηεξνη ηνπ ελφο ηαηξνχ  (0,26 ηαηξνί/1000 θαηνίθνπο), θαζψο θαη ζηνπο 

λνκνχο ηεο Φιψξηλαο , ηνπ Ιαζηζίνπ, ηεο Βνησηίαο, ηεο Ξέιιαο θαη ηεο 

Φσθίδαο φπνπ αλά 1000 θαηνίθνπο ν αξηζκφο ησλ ηαηξψλ είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 

1,5 (Ξίλαθαο 7).  

Ξίλαθαο 7: Ηαηξνί Ξ.Φ. αλά λνκφ θαη αλά 1.000 θαηνίθνπο 

Λνκόο 
Ηαηξνί/ 

1000 

θαηνίθνπο 
Λνκόο 

Ηαηξνί/ 
1000 

θαηνίθνπο 
Λνκόο 

Ηαηξνί/ 
1000 

θαηνίθνπο 

Λνκόο Ηαηξνί/ 
1000 

θαηνίθνπο 
Αηηηθή 6,55 Ξηεξία 3,07 Θαξδίηζα 1,95 Θεζπξσηία 2,87 

πόινηπν 
Αηηηθήο 

4,09 Φιώξηλα 1,07 Ιάξηζα 3,58 Ησάλληλα 3,64 

Γσδεθάλεζα 2,26 Γξάκα 2,61 Καγλεζία 3,81 Θέξθπξα 2,83 

Θπθιάδεο 2,29 Έβξνο 3,79 Ρξίθαια 3,12 Θεθαιιελία 2,42 

Ιέζβνο 1,92 Θαβάια 3,16 Φζηώηηδα 3,12 Θνξηλζία 2,60 

Πάκνο 0,26 Θηιθίο 1,54 Φσθίδα 1,45 Ιαθσλία 2,00 

Σίνο 3,10 Μάλζε 2,37 Αηησι/λία 2,65 Ιεπθάδα 1,58 

Γξεβελά 1,96 Ονδόπε 2,21 Αξγνιίδα 3,04 Κεζζελία 2,64 

Ζκαζία 2,41 Πέξξεο 2,35 Αξθαδία 2,72 Ξξέβεδα 2,76 

Θεζζαινλίθε 4,58 Σαιθηδηθή 3,60 Άξηα 2,80 Ζξάθιεην 5,43 

Θαζηνξηά 1,87 Βνησηία 1,33 Αραΐα 3,56 Ιαζίζη 1,23 

Θνδάλε 1,84 Δύβνηα 2,53 Εάθπλζνο 2,67 Οέζπκλν 2,49 

Ξέιια 1,41 Δπξπηαλία 1,70 Ζιεία 2,08 Σαληά 2,90 

Ξεγέο: ΗΝΒΔ 2011, ΔΙ.ΠΡΑΡ, Ηαηξηθφο Πχιινγνο Αζελψλ θαη Ηαηξηθφο Πχιινγνο Ξεηξαηψο 



95 

 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ηαηξνχο δεπηεξνβάζκησλ θαη ηξηηνβάζκησλ 

λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε παξαηεξείηαη ζηνπο 

λνκνχο Ησαλλίλσλ (4,11 ηαηξνί αλά 1000 θαηνίθνπο), Πάκνπ (3,91 ηαηξνί αλά 

1000 θαηνίθνπο), Έβξνπ (3,23 ηαηξνί αλά 1000 θαηνίθνπο), Ζξαθιείνπ (2,91 

ηαηξνί αλά 1000 θαηνίθνπο) θαη Αραΐαο (2,81 ηαηξνί αλά 1000 θαηνίθνπο), ελψ 

κε ηδηαίηεξεο ειιείςεηο εκθαλίδνληαη ν λνκφο ησλ Θπθιάδσλ κε κφιηο 0,69 

ηαηξνχο αλά 1000 θαηνίθνπο (Ξίλαθαο 8).  

Ξίλαθαο 8: Ηαηξνί δεπηεξνβάζκησλ θαη ηξηηνβάζκησλ λνζειεπηηθψλ 
ηδξπκάησλ αλά λνκφ θαη αλά 1.000 θαηνίθνπο 

Λνκόο*  
Ηαηξνί/ 

1000 
θαηνίθνπο 

Λνκόο 
Ηαηξνί/ 

1000 
θαηνίθνπο 

Λνκόο 
Ηαηξνί/ 

1000 
θαηνίθνπο 

Λνκόο 
Ηαηξνί/ 

1000 
θαηνίθνπο 

Αηηηθή 2,12 Ξηεξία 0,96 Θαξδίηζα 1,12 Θεζπξσηία 1,27 

πόινηπν 
Αηηηθήο 

1,15 Φιώξηλα 0,98 Ιάξηζα 2,28 Ησάλληλα 4,11 

Γσδεθάλεζα 1,07 Γξάκα 1,29 Καγλεζία 0,94 Θέξθπξα 0,85 

Θπθιάδεο 0,69 Έβξνο 3,23 Ρξίθαια 0,96 Θεθαιιελία 1,58 

Ιέζβνο 1,44 Θαβάια 1,08 Φζηώηηδα 0,84 Θνξηλζία 0,88 

Πάκνο 3,91 Θηιθίο 1,75 Φσθίδα 1,31 Ιαθσλία 1,17 

Σίνο 1,14 Μάλζε 1,25 Αηησι/λία 0,75 Ιεπθάδα 2,08 

Γξεβελά 1,51 Ονδόπε 0,98 Αξγνιίδα 1,07 Κεζζελία 1,00 

Ζκαζία 1,33 Πέξξεο 1,00 Αξθαδία 1,69 Ξξέβεδα 1,10 

Θεζζαινλίθε 2,15 Σαιθηδηθή 0,94 Άξηα 1,61 Ζξάθιεην 2,93 

Θαζηνξηά 1,14 Βνησηία 0,78 Αραΐα 2,81 Ιαζίζη 2,57 

Θνδάλε 1,06 Δύβνηα 0,78 Εάθπλζνο 1,43 Οέζπκλν 1,33 

Ξέιια 1,54 Δπξπηαλία 1,86 Ζιεία 0,80 Σαληά 1,57 

Ξεγέο: ΔΠΓ 2010, ΗΝΒΔ 2011 
* πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Θαιιηθξάηε N.3852/2010 Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο 

 

3.2.5  Αξηζκόο λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

Πε αληίζεζε κε ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ 

αξηζκνχ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ δελ ππήξμε αληίζηνηρε απηήο ηνπ 

ηαηξηθνχ κε ζπλέπεηα ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Διιάδαο λα ππνιείπεηαη 

θαηά πνιχ ησλ δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ ηάζεσλ ζηηο επηκέξνπο ζπγθξίζεηο 

(Ξίλαθαο 9).   
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Ξίλαθαο 9: Γηαρξνληθή εμέιημε αξηζκνχ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ 
Διιάδα 

Αξηζκόο Λνζειεπηηθνύ Ξξνζσπηθνύ 

1980 18.654 2000 29.704 2006 35.794 

1990 34.582 2004 36.133 2009 37.905 

Ξεγή: OECD Health Statistics 

3.2.6  Γεσγξαθηθή θαηαλνκή λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

Ζ θαηαλνκή ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε επίπεδν λνκψλ (πξηλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Θαιιηθξάηε N.3852/2010 Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο) 

θαίλεηαη άληζε, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ.                     

Ζ κεγαιχηεξε ζπζζψξεπζε λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ παξαηεξείηαη ζηνπο 

λνκνχο Ησαλλίλσλ κε 7,55 λνζειεπηέο αλά 1.000 θαηνίθνπο, Άξηαο 

(5,33/1000 θαηνίθνπο θαη Έβξνπ (5,26/1000 θαηνίθνπο), ελψ ηδηαίηεξα 

πξνβιεκαηηθνί ιφγσ ησλ κεγάισλ ειιείςεσλ εκθαλίδνληαη θαηά βάζε νη 

λεζησηηθέο πεξηνρέο θαη θπξίσο νη λνκνί Θπθιάδσλ (1,22/1000 θαηνίθνπο), 

Θέξθπξαο (1,35/1000 θαηνίθνπο), Θνξηλζίαο (1,40/1000 θαηνίθνπο) θαη 

Δχβνηαο (1,37/1000 θαηνίθνπο) (Ξίλαθαο 10) (ΔΠΓ 2010, ΗΝΒΔ 2011).  

Ξίλαθαο 10: Λνζειεπηηθφ Γπλακηθφ αλά λνκφ θαη αλά 1000 θαηνίθνπο 

Λνκόο* 
Λνζειεπηέο/ 

1000 
θαηνίθνπο 

Λνκόο 
Λνζειεπηέο/ 

1000 
θαηνίθνπο 

Λνκόο 
Λνζειεπηέο/ 

1000 
θαηνίθνπο 

Λνκόο Λνζειεπηέο/ 
1000 

θαηνίθνπο 

Αηηηθή 2,76 Ξηεξία 1,91 Θαξδίηζα 3,21 Θεζπξσηία 2,35 
πόινηπν 
Αηηηθήο 

1,52 Φιώξηλα 2,48 Ιάξηζα 4,36 Ησάλληλα 7,55 

Γσδεθάλεζα 2,29 Γξάκα 2,97 Καγλεζία 1,83 Θέξθπξα 1,35 

Θπθιάδεο 1,22 Έβξνο 5,26 Ρξίθαια 3,11 Θεθαιιελία 2,71 

Ιέζβνο 3,64 Θαβάια 2,12 Φζηώηηδα 2,31 Θνξηλζία 1,40 

Πάκνο 3,60 Θηιθίο 4,53 Φσθίδα 2,81 Ιαθσλία 2,18 

Σίνο 2,50 Μάλζε 2,81 Αηησι/λία 1,98 Ιεπθάδα 4,29 

Γξεβελά 4,19 Ονδόπε 1,94 Αξγνιίδα 2,05 Κεζζελία 2,56 

Ζκαζία 2,70 Πέξξεο 2,70 Αξθαδία 2,77 Ξξέβεδα 2,57 

Θεζζαινλίθε 3,02 Σαιθηδηθή 1,72 Άξηα 5,33 Ζξάθιεην 4,40 

Θαζηνξηά 2,13 Βνησηία 1,73 Αραΐα 4,53 Ιαζίζη 4,27 

Θνδάλε 2,44 Δύβνηα 1,37 Εάθπλζνο 2,17 Οέζπκλν 2,60 

Ξέιια 2,86 Δπξπηαλία 2,74 Ζιεία 1,97 Σαληά 2,81 

Ξεγέο: ΔΠΓ 2010, ΗΝΒΔ, 2011 

* πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Θαιιηθξάηε N.3852/2010 Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο 
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Ρν πξφβιεκα ηεο γεσγξαθηθήο αληζνθαηαλνκήο ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ επηβαξχλεηαη θαη εμαηηίαο ηεο αληζνθαηαλνκήο ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ κεηαμχ ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο, δεκηνπξγψληαο 

απφ ηε κηα θαηλφκελα ειιείςεσλ θαη ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ζε θαηά ηφπνπο 

ηδξχκαηα θαη  απφ ηελ άιιε θαηλφκελα ππεξβάιινπζαο δήηεζεο γηα 

λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο.  

Ζ δπζαλαινγία ηεο θαηαλνκήο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γίλεηαη 

εκθαλήο ζηηο εηθφλεο 1 θαη 2 ηα νπνία απεηθνλίδνπλ ηε ζπγθέληξσζε ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ αλά λνκφ θαη αλά 1.000 θαηνίθνπο θαη αλά θιίλε 

αληίζηνηρα. Ζ δηαθνξά ζηηο απνρξψζεηο ησλ λνκψλ ππνδειψλεη ηελ πςειή ή 

ρακειή ζπγθέληξσζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε θάζε έλα απφ απηνχο. 

Δηθόλα 1: Λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ αλά 1.000 θαηνίθνπο αλά λνκφ 

 
Ξεγή:  Ξαξαηεξεηήξην Γεηθηψλ γείαο, γεηνλνκηθφο Σάξηεο 

Βάζεη πιεζπζκηαθψλ θξηηεξίσλ, κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ παξαηεξείηαη ζηνπο λνκνχο Ησαλλίλσλ, Άξηαο, 

Έβξνπ θαη Θηιθίο, ελψ ρακειφηεξε ζπγθέληξσζε παξαηεξείηαη ζηηο Θπθιάδεο  

θαη ζηελ Δχβνηα κε ιηγφηεξνπο απφ 2 λνζειεπηέο αλά 1.000 θαηνίθνπο .  
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Αληίζεηα, ε άληζε θαηαλνκή ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ αλά 1.000 

θαηνίθνπο θαη αλά θιίλε θαλεξψλεη ην πξφβιεκα ηεο ππνζηειέρσζεο ζε 

αξθεηά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί σζηφζν πσο ην 

γεγνλφο πσο ε θαηαλνκή ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κεηαμχ ησλ δχν 

γξαθεκάησλ, δειαδή αλά λνκφ θαη αλά θιίλε αλά 1.000 θαηνίθνπο 

αλαδεηθλχεη θαη ην δήηεκα ηεο αληζνθαηαλνκήο κεηαμχ ησλ θιηλψλ ηεο ρψξαο. 

Δηθόλα 2: Λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ αλά 1.000 θαηνίθνπο αλά θιίλε 

 
Ξεγή:  Ξαξαηεξεηήξην Γεηθηψλ γείαο, γεηνλνκηθφο Σάξηεο 

 

3.2.7  Θαηαλνκή λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ βάζεη εθπαηδεπηηθήο 

βαζκίδαο 

Αλνκνηνγελήο θαίλεηαη λα είλαη θαη ε θαηαλνκή ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 11 

πνπ αθνινπζεί.  
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Ξίλαθαο 11: Απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα αλά 1.000 
θαηνίθνπο ζηελ Διιάδα, 1990-2006 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ξαλεπηζηεκηαθήο 
Δθπαίδεπζεο 

362 357 424 537 557 540 602 719 903 931 1.110 

Ρερλνινγηθήο 

Δθπαίδεπζεο 
12.854 13.262 14.451 15.888 16.119 15.894 16.676 16.951 17.581 17.943 18.515 

Γεπηεξνβάζκηαο  

Δθπαίδεπζεο 
15.181 15.674 16.809 19.231 19.210 19.231 18.968 17.478 16.690 16.848 17.151 

πνρξεσηηθήο 

Δθπαίδεπζεο 
4.979 4.576 4.048 2.090 2.900 3.101 1.247 1.286 1.067 1.339 1.129 

Ξεγή: ΔΙΠΡΑΡ 

Ωζηφζν ην γεγνλφο ηεο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ λνζειεπηψλ αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ χπαξμεο ελφο άξηηα εθπαηδεπκέλνπ θαη 

εμεηδηθεπκέλνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηθαλνχ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο ελφο ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο πγείαο γηα παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ 

πγείαο. 

 

3.3 ΡΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΡΝ ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΠΡΖΛ 

ΔΙΙΑΓΑ  

Ζ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε απνηππψλεη κεξηθά απφ ηα βαζηθφηεξα 

πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ην πγεηνλνκηθφ δπλακηθφ ζε δηεζλέο επίπεδν αιιά 

θπξίσο ζηελ Διιάδα, ηα νπνία πξνθαινχλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ επάξθεηα 

θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο.  

Πε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, κεγάιν πιήζνο εξεπλψλ θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε δξακαηηθή αχμεζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ δπλακηθνχ (ζρεδφλ 

δηπιαζηάζηεθε) ηηο ηειεπηαίεο δπν δεθαεηίεο ζηελ ρψξα καο, ήηαλ εθξνή ελφο 

άλαξρνπ ζπζηήκαηνο αλάπηπμεο πγεηνλνκηθνχ δπλακηθνχ ζπλεπηθνπξνχκελνπ 

απφ ηελ αλαπαξαγσγή δηαρξνληθψλ ζηξεβιψζεσλ (Πνπιηψηεο θαη ζπλ. 2007). 

 Νη πξναλαθεξζείζεο ζηξεβιψζεηο παξαηεξνχληαη θπξίσο ζηελ 

ζχλζεζε, ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ 
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δπλακηθνχ. Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ε απνπζία ζχλδεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ε νπνία απνηειεί κηα 

δηαρξνληθή ζηξέβισζε ζηελ ρψξα καο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Απηφ νθείιεηαη ζηε κε ράξαμε κηαο εζληθήο 

πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ λεπξαιγηθφ ηνκέα ηεο 

πγείαο (Αλδξηψηε 1998). Δληφο ηνπ αλσηέξσ πιαηζίνπ, ε δεκηνπξγεζείζα 

θαηάζηαζε θέξεη αξλεηηθφ πξφζεκν αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

επάξθεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πξνο ηνπο ιήπηεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

Πην ζεκείν απηφ είλαη σθέιηκν λα απαξηζκήζνπκε επηγξακκαηηθά ηα 

θπξηφηεξα πξνβιήκαηα θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο (Θαιακαηηαλνχ 1993, Ονχπαο 

θαη Ξνιχδνο 1994, Καξνπδηάο 2000, Christoforidou et al. 1998). Ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ αλαινγία ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ αλά 1.000 θαηνίθνπο γίλεηαη 

ακέζσο αληηιεπηή ε πςειή ππθλφηεηα ηνπ ηαηξηθνχ θαη νδνληηαηξηθνχ 

αληίζηνηρα δπλακηθνχ ζηελ Διιάδα, ε νπνία μεπεξλά ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο 

αλαινγίεο ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ ΝΝΠΑ. Ξαξάιιεια, ν πςειφο ηαηξηθφο 

πιεζσξηζκφο ζπλνδεπφκελνο απφ ηελ απνπζία ειέγρνπ ηεο ηαηξηθήο 

δεκνγξαθίαο θαη κε ηηο κεζφδνπο απνδεκίσζεο ησλ πξνκεζεπηψλ πξνθαιεί 

πηζαλά πξνθιεηή δήηεζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη αληίζηνηρε αχμεζε ησλ 

δαπαλψλ πγείαο (Niakas 1996) θαζψο επίζεο θαη ζηελ εκθάληζε εθηεηακέλσλ 

πξφζζεησλ πιεξσκψλ θαη παξανηθνλνκίαο (Kyriopoulos 1998).  

Ρν πξφβιεκα ηεο αληζνθαηαλνκήο ηνπ πγεηνλνκηθνχ δπλακηθνχ κεηαμχ 

γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ θαη ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ. Κε κηα εκβξηζέζηεξε καηηά ην ελ ιφγσ 

δήηεκα θαλεξψλεη ηελ χπαξμε ππέξ-πξνζθνξάο θαη ππφ-πξνζθνξάο, 

αλεξγίαο, ππναπαζρφιεζεο θαη ηειηθψο ηελ αλεπάξθεηα ζε ζπγθεθξηκέλεο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζε παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο. 

Νη ειιείςεηο ζε λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ επίζεο, καξηπξνχλ ηελ 

ζηαζηκφηεηα αλάπηπμεο ηνπ λνζειεπηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ ρψξα καο, θαζψο 

ηηο ηειεπηαίεο δπν δεθαεηίεο ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ παξνπζηάδεη κηα 

ζρεηηθά κηθξή αχμεζε 9,6% κε απνηέιεζκα ε Διιάδα λα θαηαηάζζεηαη ζηηο 
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ηειεπηαίεο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ. Δπηπξφζζεηα, ην δήηεκα ηεο αληζνθαηαλνκήο 

κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ ηνπ ηαηξηθνχ θαη νδνληηαηξηθνχ δπλακηθνχ 

ζπλαληάηαη θαη ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ.  

Ζ πνηφηεηα ηεο ιακβάλνπζαο εθπαίδεπζεο απφ ηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα ηεο ρψξαο καο απφ ηνπο κειινληηθνχο επαγγεικαηίεο πγείαο αλ θαη 

αθνινπζεί ηα επξσπατθά πξφηππα φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ηεο 

δηαδερζείζαο χιεο, εληνχηνηο εκθαλίδεη αδπλακίεο νη νπνίεο απνηππψλνληαη ζε 

πνηνηηθνχο δείθηεο φπσο ε αλαινγία δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ/θνηηεηψλ, 

επάξθεηα ρψξσλ δηδαζθαιίαο, δηαζεζηκφηεηα ελδεδεηγκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη 

ρξφλνο θιηληθήο άζθεζεο (Αλδξηψηε 1994). Ρέινο, ε ηαρχηεηα αλάπηπμεο 

λέσλ ηερλνινγηψλ θαη εληππσζηαθψλ αιιαγψλ ζηελ θξνληίδα πγείαο 

θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

ησλ επαγγεικαηηψλ πγεηάο. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4 ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ 

ΠΡΖΛ ΓΔΗΑ 

4.1 Ζ ΠΖΚΑΠΗΑ ΘΑΗ Ν ΟΝΙΝΠ ΡΝ ΑΓ  

Ρν αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην θξίζηκνπο 

παξάγνληεο ζε έλα ηνκέα εληάζεσο εξγαζίαο φπσο απηφο ηεο πγείαο. Ωζηφζν, 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη κφλν ην κέζν θαη φρη ν απηνζθνπφο κηαο 

νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ΑΓ. Ππλεπψο, ελψ νη 

πνιηηηθέο γηα ην ΑΓ εμππεξεηνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, ε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε απηφ κεκνλσκέλα θαη φρη ζην επξχηεξν πιαίζην 

ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο είλαη θαη‟ εμνρήλ πξνβιεκαηηθή. Νκνίσο ν ζρεδηαζκφο 

θαη νη πξνβιέςεηο γηα ηηο αλάγθεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ παξνπζηάδνπλ 

αδπλακίεο φηαλ δελ ππάξρεη πξφβιεςε γηα ην ζχζηεκα πγείαο ζπλνιηθά.  

Πην δηάγξακκα 20  πνπ αθνινπζεί  θαηαδεηθλχεηαη ν ξφινο ηνπ ΑΓ 

ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο κε ηε βνήζεηα ελφο απινχ πιαηζίνπ 

«ιεηηνπξγίαο-παξαγσγήο» πνπ ππνδεηθλχεη ηηο εηζξνέο, ηηο εθξνέο, ηα 

απνηειέζκαηα θαη ην επαθφινπζν θφζηνο. Νη πξνζεγγίζεηο πνπ εθαξκφδνληαη 

επί ηνπ παξφληνο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ΑΓ ιακβάλνπλ ππφςε κφλν ηηο 

παξαγφκελεο ππεξεζίεο πγείαο (αμηνπνίεζε/ ρξήζε) ζε «ζπλδπαζκφ» κε ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζπλήζσο απνθιεηζηηθά γηα κία θαηεγνξία επαγγεικαηηψλ 

πγείαο. Ππλεπψο ε επάξθεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξεί λα εμεηαζηεί 

νξζψο κφλν αλ ιάβνπκε ππφςε φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζην ελ ιφγσ δηάγξακκα. Ν εκπεηξηθφο ζρεδηαζκφο απηψλ ησλ ζρέζεσλ θαη 

αιιειεπηδξάζεσλ βνεζά λα δηεπθξηληζηεί πσο ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ 

κειινληηθά νη κέζνδνη θαη νη πεγέο δεδνκέλσλ γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 
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Γηάγξακκα 20: Ν ξφινο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην ζχζηεκα πγείαο 

 

Ξεγή: Scott A et al, 2011 

Ρν πιαίζην ηνπ δηαγξάκκαηνο δείρλεη φηη απψηεξνη ζηφρνη ελφο 

ζπζηήκαηνο πγείαο είλαη ε πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο ηνπ 

πιεζπζκνχ κέζσ πεξηνξηζκέλσλ δηαζέζηκσλ πφξσλ νη νπνίνη επεξεάδνληαη 

απφ δηάθνξνπο αιιειέλδεηνπο θαη δπλακηθνχο παξάγνληεο, έλαο εθ ησλ 

νπνίσλ είλαη ην ΑΓ (Dussault et al. 2010). Ζ αλαγλψξηζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή θαζφηη νη ζεκεξηλέο 

πξνζεγγίζεηο αγλννχλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο αχμεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ΑΓ ζηηο 

δαπάλεο πγείαο θαη ζηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε 

χπαξμε εηθαζηψλ φηη νη αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή γηα ην ΑΓ (π.ρ. κέζσ κηαο 

αχμεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ) ζα βειηηψζνπλ ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ελδέρεηαη λα πξνθιεζεί ην αθξηβψο αληίζεην 

απνηέιεζκα (Maynard 2006).  

Δμεηάδνληαο αξρηθά ηηο ηζρπξέο δπλακηθέο ηνπ δηαγξάκκαηνο νη νπνίεο 

απεηθνλίδνληαη κε έληνλα βέιε, (φπσο νη εξγαζηαθέο εηζξνέο θαη νη εηζξνέο 
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θεθαιαίνπ), δηαθαίλεηαη φηη νη αιιαγέο ζην ζπλδπαζκφ εηζξνψλ, (γηα 

παξάδεηγκα ηα δηάθνξα είδε επαγγεικάησλ πγείαο, ν αξηζκφο θαη νη 

δεμηφηεηεο απηψλ, θαζψο θαη νη δνκέο πγείαο θαη ε δηαζέζηκε ηερλνινγία) 

ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε κεηαβνιέο ζηνλ αξηζκφ, ηνλ ηχπν θαη ην θφζηνο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο (εθξνέο) ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη 

πηζαλφ λα επεξεάζνπλ ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ηνπ πιεζπζκνχ. 

Ξαξάιιεια, θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο ηνπ 

πιεζπζκνχ ζεσξνχληαη θαη νη δηάθνξνη θνηλσληθνί θαη νηθνλνκηθνί 

παξάγνληεο.  Δπίζεο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπλδπάδνληαη θαη αμηνπνηνχληαη 

νη εηζξνέο απφ ηνπο νξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, επεξεάδεηαη 

ηφζν απφ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα επηιεγκέλα κνληέια 

πεξίζαιςεο θαη απφ ην πψο ξπζκίδνληαη, δηνηθνχληαη θαη ρξεκαηνδνηνχληαη 

απηνί νη νξγαληζκνί, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο ηνπο θαη ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ηνπο πεδίνπ φζν θαη απφ ηελ επίδξαζε ηνπ ΑΓ ζηηο δαπάλεο θαη 

ηα απνηειέζκαηα πγείαο (Scott et al. 2011).  

Νη πην απιέο δπλακηθέο ζρέζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο παξνπζηάδνληαη κε ηα 

ακθίδξνκα δηαθεθνκκέλα βέιε ηνπ δηαγξάκκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ν αξηζκφο 

θαη ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαη επεκεξία ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη παξάιιεια ην επίπεδν πγείαο ελφο πιεζπζκνχ είλαη ηθαλφ λα 

επεξεάζεη ηε δήηεζε ζε ππεξεζίεο πγείαο. Δπίζεο, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη 

ην εηζφδεκα επεξεάδνπλ ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά ε πγεία κπνξεί 

επίζεο λα επεξεάζεη ην εηζφδεκα θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν (π.ρ. ε αλεπαξθήο 

πγεία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλεξγία). Ρν κνξθσηηθφ επίπεδν, ην εηζφδεκα 

θαη ν ηξφπνο δσήο έρνπλ άκεζε επίπησζε ζηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ηνπ 

πιεζπζκνχ, ελψ ηαπηφρξνλα επεξεάδνπλ ηε δήηεζε γηα ππεξεζίεο πγείαο. Νη 

ππεξεζίεο πγείαο παίδνπλ επίζεο ξφιν ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη 

ζηε κείσζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα πνιιέο δηαθνξεηηθέο αζζέλεηεο 

(Scott et al. 2011).  
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Έλα ηδηαίηεξν δήηεκα ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ ΑΓ είλαη ε 

δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ. Ρν δηάγξακκα αλ θαη 

παξνπζηάδεηαη κε απιφ ηξφπν, ε πνιππινθφηεηά ηνπ απμάλεηαη θαζψο 

εκθαλίδνληαη δεηήκαηα βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο δπλακηθήο θαη 

λνκνηέιεηαο. Νη ζεκεξηλέο πξνζεγγίζεηο ζρεδηαζκνχ θαη πξφβιεςεο γηα ην ΑΓ 

εζηηάδνπλ κφλν ζηα πεδία πνπ απεηθνλίδνληαη κε θίηξηλν ρξψκα. Αλ θαη είλαη 

ζεκαληηθφ λα κπνξέζνπλ λα βειηησζνχλ νη κέζνδνη θαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ 

γηα ηα ελ ιφγσ πεδία, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ λα γίλεη ην ίδην θαη γηα ηα 

ππφινηπα πεδία πνπ απεηθνλίδνληαη ζην δηάγξακκα.  

4.2 Ζ ΑΛΑΓΘΖ ΞΑΟΜΖΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΡΝ ΑΓ  

Πχκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηνπ ΞΝ γηα ηελ πγεία (2006), νη αλζξψπηλνη 

πφξνη, νξίδνληαη σο «φινη νη άλζξσπνη ησλ νπνίσλ ε εξγαζία είλαη λα 

πξνζηαηεχνπλ θαη λα βειηηψλνπλ ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ» (WHO 2006).              

Ν νξηζκφο απηφο αληηθαηνπηξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ εθηεηακέλν ξφιν θαη 

ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζην ΑΓ. Ζ ζεκαζία απηή απνδίδεηαη ηφζν ζην 

γεγνλφο φηη ν ηνκέαο ηεο πγείαο είλαη εληάζεσο εξγαζίαο, φζν θαη ζην γεγνλφο 

ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ αγαζνχ πγεία, ην νπνίν εμ νξηζκνχ  είλαη «κε - 

δηαπξαγκαηεχζηκν» θαη επαίζζεην (Armstrong 2006). Ρν ΑΓ απνηειεί θαίξην 

«ζπζηαηηθφ» γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ απφδνζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο.                

Νη εξγαδφκελνη δελ είλαη κφλν άηνκα, αιιά απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο ζηηο νπνίεο θάζε κέινο 

ζπκβάιιεη κέζσ δηαθνξεηηθψλ δεμηνηήησλ, εθηειψληαο δηαθνξεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο. Ππλεπψο, ν θαζνξηζκφο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ αλαγθψλ γηα 

αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο (Bulla and Scott 1994, 

Armstrong 2006).  

Ζ ζεκαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ΑΓ ζε ζχγθξηζε κε άιινπο ηνκείο 

κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή κέζα απφ ην εμήο παξάδεηγκα: «Αλ ζε έλα 

πνιπθαηάζηεκα δελ ππάξρεη αξθεηφ πξνζσπηθφ, ηφηε νη νπξέο ζηα ηακεία ζα 

δηνγθψλνληαη, κε απνηέιεζκα ν πειάηεο λα βηψζεη κηα αξλεηηθή εκπεηξία θαη 

λα επηιέμεη λα κελ επηζηξέςεη μαλά εθεί. Δάλ έλα λνζνθνκείν δελ έρεη αξθεηφ 
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θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ηφηε, ηφζν νη αζζελείο φζν θαη νη νηθνγέλεηέο 

ηνπο ζα ππνθέξνπλ ζε κηα ζηηγκή πνπ ε αλάγθε γηα πεξίζαιςε είλαη απμεκέλε 

θαη επηηαθηηθή. Ππλεπψο ε επηινγή ηεο κε επηζηξνθήο ζην λνζνθνκείν, κε 

άιια ιφγηα ηεο άξλεζεο ιήςεο ππεξεζηψλ πγείαο δελ είλαη ζηα ρέξηα ηνπ 

αζζελή, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ πνιπθαηαζηήκαηνο. Ζ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε δελ κνηάδεη κε θαλέλα άιιν νηθνλνκηθφ αγαζφ, θαζψο νη ζπλέπεηεο 

απνηπρίαο παξνρήο ηεο κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθέο γηα ηνλ ίδην ηνλ αζζελή 

αιιά θαη γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Δπηπιένλ ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο δελ κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί κε ηελ ίδηα 

επθνιία φπσο απνθαζίζηαηαη ζε άιινπο ηνκείο» (Maglieri et al. 2015).  

Ρν αλσηέξσ παξάδεηγκα αλαδεηθλχεη επίζεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ ΑΓ ζε ζχγθξηζε κε άιινπο ηνκείο. Ξξψηα απφ φια, ε εηζξνή 

λέσλ πφξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ 

ηθαλφηεηα θαηάξηηζεο ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ εθπαίδεπζε 

ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο πγείαο, κπνξεί λα δηαξθέζεη απφ 4 έσο 10 ρξφληα, 

επεξεάδνληαο έηζη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ΑΓ θαη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ, ε νπνία νξίδεη λα απνθαζηζηεί ζην παξφλ πφζνη 

επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη απαξαίηεηνη γηα ην κέιινλ. Κε άιια ιφγηα, ζε κηα 

«θιεηζηή» αγνξά φπσο απηή ηεο πγείαο, γηα λα αληαπνθξηζεί ε πξνζθνξά 

ζηελ δήηεζε είλαη κηα δηαδηθαζία ρξνλνβφξα (Hall 1998). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

ηζνξξνπία κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί:  

 βξαρππξφζεζκα, ελεξγψληαο κε βάζε ην ζεκεξηλφ απφζεκα ζε ΑΓ ή 

«πξνζειθχνληαο» επαγγεικαηίεο απφ ην εμσηεξηθφ,  

 καθξνπξφζεζκα, ιακβάλνληαο «ζσζηέο» απνθάζεηο πνπ ζα 

επεξεάζνπλ ηελ πξνζθνξά επαγγεικαηηψλ πγείαο κειινληηθά.  

Ρέινο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο εμαξηάηαη απζηεξά απφ ηελ ζρεηηθή πνηφηεηα 

θαη πνζφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ν ζρεδηαζκφο ηνπ ΑΓ ζα πξέπεη λα 

ζεσξεζεί σο δηεξγαζία «δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο». Απηφ ζεκαίλεη φηη ν 
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ζρεδηαζκφο ηνπ ΑΓ είλαη επίζεο πνιηηηθή δηεξγαζία θαη σο εθ ηνχηνπ 

απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηηθψλ ηζπλφλησλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ (Maglieri et al. 2015).  

4.3 Ζ ΔΜΔΙΗΘΡΗΘΖ ΞΝΟΔΗΑ ΡΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΡΝ ΑΓ  

Ξαξά ην γεγνλφο φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ απαζρνιεί ηνπο 

ππεχζπλνπο γηα ηελ ράξαμε ηεο πνιηηηθήο απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ, νη 

πξψηεο απφπεηξεο γηα ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ρξνλνινγνχληαη πεξίπνπ ην 

1950. Ρν ελδηαθέξνλ γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πξνέθπςε σο άκεζε 

ζπλέπεηα ηεο πξφηεξεο δεκηνπξγίαο εζληθψλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη εζληθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο. Ζ εγθαζίδξπζε ησλ ζπζηεκάησλ 

απηψλ κε ζεκειησηέο ηνπο  Bismark (Γεξκαλία) θαη Beveridge (Βξεηαλία) 

αληίζηνηρα, δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε χπαξμεο ελφο άξηηα νξγαλσκέλνπ θαη 

εθπαηδεπκέλνπ ΑΓ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, δεκηνπξγήζεθαλ παξάιιεια ηα 

πξψηα δεκφζηα ηαηξηθά παλεπηζηήκηα γηα ηελ παξαγσγή θαη εθπαίδεπζε 

ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. Νη κεηαξξπζκίζεηο απηέο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε ελφο εζληθνχ νηθνζπζηήκαηνο απφ θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ 

πγείαο απφ ηε κηα κεξηά θαη κηαο δεμακελήο αζζελψλ απφ ηελ άιιε κεξηά, πνπ 

απνηέιεζε ζεκαληηθή αιιαγή απφ ην πξνυπάξρνλ απνθεληξσκέλν δίθηπν 

θνξέσλ. Άκεζε ζπλέπεηα, ππήξμε ε αλάγθε γηα νκνηφκνξθε θαηαλνκή πφξσλ, 

ηφζν πιηθψλ φζν θαη αλζξψπηλσλ ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ηνπ 

εθάζηνηε πιεζπζκνχ (Lopes et al. 2015).  

Κεηά ηελ πεξίνδν απηήο ηεο ζπλερνχο θαη παξαγσγηθήο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, αθνινχζεζε ε πεξίνδνο θξίζεο ε νπνία αλακελφκελα έδσζε 

έκθαζε ζηελ δηαζθάιηζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ππφ ηελ έλλνηα ηεο θαιχηεξεο 

δηαρείξηζεο ησλ πεξηνξηζκέλσλ πιένλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. Θαηά ηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο πεξηφδνπ πνιιέο αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ήξζαλ 

αληηκέησπεο κε αλεπάξθεηεο ζε πξνζσπηθφ, θπξίσο λνζειεπηηθφ (Lopes et al. 

2015). Απηή ήηαλ ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία πξνέθπςαλ νη πξψηεο 
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ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο κέζσ αθαδεκατθψλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ΑΓ.  

Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε εμειηθηηθή πνξεία ηνπ ζρεδηαζκνχ, 

δηαθξίλνληαη ηξία μερσξηζηά ζηάδηα, ηα νπνία ηαπηφρξνλα αληηζηνηρνχλ ζηελ 

εμειηθηηθή πνξεία ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεηαη θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζε έλα ζχζηεκα πγείαο (Barnighausen 

and Bloom 2009). Ρα ζηάδηα απηά, ηα νπνία αλαιχνληαη ελ ζπλερεία, είλαη ηα 

εμήο: α) ην ΑΓ σο παξαγσγηθφο ζπληειεζηήο, β) ην ΑΓ σο νηθνλνκηθφο 

ζπληειεζηήο, θαη γ) ην ΑΓ σο ζεκειηψδεο πφξνο.  

Ξξψηε θάζε: Ρν ΑΓ σο παξαγσγηθφο ζπληειεζηήο. 

Πηε θάζε απηή, ην ΑΓ, ζεσξείηαη θαη απνηειεί ζπληειεζηή εηζξνήο 

ζην ζχζηεκα πγείαο, ε έιιεηςε ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγεί σο αλακελφκελν 

ζνβαξά δεηήκαηα ζην παξαγφκελν πξντφλ, πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο. Ππλεπψο, ην ελδηαθέξνλ φζνλ αθνξά ην ΑΓ ζηε θάζε 

απηή, ππξνδνηήζεθε απφ αλαθνξέο γηα ειιείςεηο ηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ.               

Ζ αλάγθε αληηκεηψπηζεο ηνπ δεηήκαηνο ησλ ειιείςεσλ ζε ΑΓ, νδήγεζε θαη 

ζηα πξψηα ζηάδηα ζρεδηαζκνχ θαζψο θαη ζηελ εχξεζε δηαθφξσλ 

κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ζε ΑΓ.                   

Νη πξνζεγγίζεηο απηέο εμεηάδνληαη απφ πιεπξάο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ΑΓ 

θαη παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά ζηνλ πίλαθα 12 (Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

ησλ ελ ιφγσ κεζνδνινγηψλ παξνπζηάδεηαη ζηελ ελφηεηα 4.4.3) (Lopes et al. 

2015). 

 

Ξίλαθαο 12: Κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ θαζνξηζηήθαλ θαηά ηελ πξψηε 
θάζε ηεο εμέιημεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ΑΓ 

Κεζνδνινγία Ξεξηγξαθή πνζέζεηο Ξιενλεθηήκαηα Ξεξηνξηζκνί Απαηηήζεηο 

Ξξνζθνξά 

Δθπαίδεπζε 

 Ξξνβιέπεη ηε 
δηαζεζηκφηεηα ηνπ ΑΓ 
βάζεη ηνπ ηξέρνληνο 
απνζέκαηνο, ηε 
δηαδηθαζία θαηάξηηζεο 
(εηζαγσγέο θαη δηαθνπή 
ζπνπδψλ), ηηο 

Ζ δήηεζε γηα ηαηξηθέο 
ππεξεζίεο ζεσξείηαη 
φηη ζα παξακείλεη 
ζηαζεξή θαη νη 
πξνβιέςεηο 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
λα κεησζνχλ ηα θελά 

Νη πξνβιέςεηο γηα ηε 
κειινληηθή πξνζθνξά 
κπνξνχλ λα ιεθζνχλ 
κε έλα αξθεηά απιφ 
θαη άκεζν ηξφπν. 

Ζ δήηεζε γηα ηαηξηθέο 
ππεξεζίεο ζεσξείηαη φηη 
παξακέλεη ζηαζεξή, θάηη 
ην νπνίν κπνξεί λα κελ 
ηζρχζεη. Γελ ππάξρεη 
αμηνιφγεζε ηεο 
πνηφηεηαο ησλ 

Αθξηβήο θαη 
επηθαηξνπνηεκέλε  
θαηαγξαθή ηνπ 
ηξέρνληνο απνζέκαηνο 
ηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ, 
πνζνζηψλ 
κεηαλάζηεπζεο, 
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κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο, 
ηα πνζνζηά 
απνρσξήζεσλ θαη 
ζπληαμηνδνηήζεσλ. 

ζηελ πξνζθνξά. ππεξεζηψλ πγείαο. πνζνζηψλ πξνζιήςεσλ 
& απνρσξήζεσλ, 
αλακελφκελσλ 
ζπληαμηνχρσλ.  Δπίπεδα 
ρξήζεο ππεξεζίαο απφ 
ηνλ ηνκέα πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο. 

Ξαξαγσ-

γηθόηεηα 

Αλαδηνξγάλσζε 
ππεξεζηψλ θαη/ή 
νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα 
ηελ πξνψζεζε ηεο 
αχμεζεο ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο .  

Νη ηαηξνί θαη νη 
λνζειεπηέο 
ιεηηνπξγνχλ σο 
νξζνινγηθνί 
παξάγνληεο θαη 
αληηδξνχλ ζε 
νηθνλνκηθά θίλεηξα 
φπσο κηζζνινγηθέο 
απμήζεηο. 

Γελ απαηηεί αιιαγή 
ζηελ πνζφηεηα ησλ 
αλζξψπηλσλ πφξσλ. 
Κπνξεί λα εθαξκνζηεί 
άκεζα. 

Νη βειηηψζεηο ζηελ 
παξαγσγηθφηεηα 
ελδέρεηαη λα κελ είλαη 
αξθεηέο γηα λα 
αληηκεησπίζνπλ ηα 
κεγάια θελά ζηελ 
πξνζθνξά 
επαγγεικαηηψλ 

Ιεηηνπξγηθνί δείθηεο 
φπσο ν αξηζκφο ησλ 
αζζελψλ πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε έλα 
ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ 
ηζνδχλακσλ πιήξνπο  
απαζρφιεζεο (FTEs) ή 
θαηαγξαθέο αξηζκνχ 
αηφκσλ. 
 

Κείγκα 
δεμηνηήησλ 

Αλάζεζε νξηζκέλσλ 
θαζεθφλησλ ζε άιινπο 
επαγγεικαηίεο πγείαο.                    
Ζ αληηθαηάζηαζε 
κπνξεί λα είλαη 
νξηδφληηα (κεηαμχ 
ηαηξηθψλ 
επαγγεικάησλ) ή 
θάζεηε (κεηαμχ ηαηξψλ 
θαη λνζειεπηψλ) 

Νη επαγγεικαηίεο 
κπνξνχλ λα 
αλαιάβνπλ λένπο 
ξφινπο θαη λα 
εθηεινχλ λέα 
θαζήθνληα. 

Γελ απαηηεί αιιαγή 
ζηελ πνζφηεηα ησλ 
αλζξψπηλσλ πφξσλ. 
Κπνξεί λα εθαξκνζηεί 
άκεζα.  

Ζ επηβνιή ηέηνησλ 
αιιαγψλ κπνξεί λα 
απνηειέζεη πνιηηηθή 
πξφθιεζε. Γελ επηιχεη 
κεγάια θελά ζηελ 
παξνρή  

Πρνιέο εθπαίδεπζεο πνπ 
κπνξνχλ λα παξέρνπλ 
πξνεγκέλε εθπαίδεπζε 
ζην ππάξρνλ εξγαηηθφ 
δπλακηθφ. 

Αλαινγία 

εξγαδόκελνπ 
πξνο 

πιεζπζκό 

Θαζνξίδεη ηηο επηζπκεηέο 
αλαινγίεο εξγαδνκέλσλ 
πξνο πιεζπζκφ κε βάζε 
ηελ άκεζε ζχγθξηζε κε 
κηα άιιε πεξηνρή ηεο 
ρψξαο 

Ξεξηνρέο θαη/ή ρψξεο 
κπνξνχλ λα 
ζπγθξηζνχλ άκεζα. 

Δμαηξεηηθά εχθνιν λα 
θαηαλνεζεί θαη λα 
εθαξκνζηεί. Σξήζηκν 
γηα ηελ παξνρή 
ζπγθξίζεσλ 
αλαθνξάο. 

Γελ ιακβάλεη ππφςε ηηο 
εγγελείο δηαθνξέο κεηαμχ 
πεξηνρψλ θαη ρσξψλ, ηελ 
παξαγσγηθφηεηα θαη ην 
κείγκα δεμηνηήησλ ηνπ 
δηαζέζηκνπ εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ. 

Θαηαγξαθή ησλ 
ζεκεξηλψλ δεηθηψλ 
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 
πξνο πιεζπζκφ. 

Εήηεζε 

Νηθνλνκηθή 

Δθηηκά ηηο κειινληηθέο 
απαηηήζεηο 
πξνβάιινληαο ηελ 
επίδξαζε ησλ 
δεκνγξαθηθψλ θαη 
θνηλσληθννηθνλνκηθψλ 
παξαγφλησλ ζην 
ζεκεξηλφ επίπεδν ησλ 
ππεξεζηψλ 

Ρν πθηζηάκελν 
επίπεδν ηεο 
ππεξεζίαο είλαη 
επαξθέο. Ν 
ζπλδπαζκφο 
δεμηνηήησλ θαη ε 
θαηαλνκή ησλ 
ππεξεζηψλ πγείαο 
είλαη θαηάιιεινη. Ρν 
δεκνγξαθηθφ πξνθίι 
ηνπ πιεζπζκνχ θαη η 
επίδξαζή ηνπ ζηε 
δήηεζε γηα 
πεξίζαιςε κπνξνχλ 
λα πξνβιεθζνχλ κε 
αθξίβεηα.  

Δλλνηνινγηθά εχθνιν 
λα θαηαλνεζεί θαη λα 
εθαξκνζηεί. Δπηηξέπεη 
ηελ απνζχλδεζε 
δηαθφξσλ ζπζηαηηθψλ 
ηεο δήηεζεο θαη ηεο 
επηξξνήο ηνπο επί ηεο 
ζπλνιηθήο 
ζπγθεληξσηηθήο 
δήηεζεο 

Έρεη ηελ ηάζε λα 
παξάγεη εθηηκήζεηο ηεο 
δήηεζεο πνπ 
ππεξβαίλνπλ ηα πξαθηηθά 
φξηα. Θακία επηθξηηηθή 
αμηνιφγεζε ηεο 
επάξθεηαο ησλ επηπέδσλ 
ησλ ζεκεξηλψλ 
ππεξεζηψλ. Αγλνεί ηελ 
πξαγκαηηθή δήηεζε 
εζηηάδνληαο αλη‟ απηνχ 
ζηελ απνηειεζκαηηθή 
δήηεζε.  

Αθξηβείο θαη 
καθξνπξφζεζκεο 
δεκνγξαθηθέο εθηηκήζεηο. 
Δπίπεδα ρξήζεο ηεο 
ππεξεζίαο απφ ηνλ ηνκέα 
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 
Κηθξννηθνλνκηθνί δείθηεο 
θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 
δηαζηαπξψλνληαο 
εηζφδεκα θαη ρξήζε 

Αλάγθεο 

Δμεηάδεη ηελ επίδξαζε 
ηεο επηδεκηνινγίαο ζηε 
δήηεζε γηα ππεξεζίεο 
πγείαο. Ξξνβιέπεη 
ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο 
ιφγσ ειηθίαο θαη θχινπ, 
κε βάζε ηηο 
επηδεκηνινγηθέο ηάζεηο 
λνζεξφηεηαο 

ιεο νη αλάγθεο γηα 
πγεηνλνκηθή 
πεξίζαιςε κπνξνχλ 
θαη πξέπεη λα 
ηθαλνπνηεζνχλ. Νη 
πφξνη 
ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζχκθσλα κε ηηο 
αλάγθεο 

Δπηηξέπεη κηα 
ιεπηνκεξή αλάιπζε 
ησλ πξναπαηηνχκελσλ 
θάζε ηαηξηθήο 
εηδηθφηεηαο. Δίλαη 
αλεμάξηεηε απφ ηηο 
ηξέρνπζεο αλαινγίεο 
ππεξεζίαο πξνο 
αμηνπνίεζε. Δχθνιε 
ζηελ θαηαλφεζε. 

Ζ έιιεηςε νηθνλνκηθψλ 
εθηηκήζεσλ/εθηηκήζεσλ 
απφδνζεο κπνξεί λα 
θαηαζηήζεη ηηο 
πξνβιέςεηο αλέθηθηεο.  
Δμαξηάηαη απφ ηηο 
επηδεκηνινγηθέο 
πξνβιέςεηο, νπνίεο 
κπνξεί λα κελ είλαη 
ζαθείο. Γελ εμεηάδεη ην 
ηξέρνλ επίπεδν παξνρήο 
νχηε ηε δπλαηφηεηα ηεο 
ρψξαο λα παξάζρεη 

Αθξηβείο δεκνγξαθηθέο 
εθηηκήζεηο. Δπίπεδα 
ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο 
απφ ηνλ ηνκέα 
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 
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Πηόρνη 
πεξεζίαο 

Νξίδεη ηνπο 
θαλνληζηηθνχο ζηφρνπο 
γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 
ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο, νη νπνίνη 
ζηε ζπλέρεηα 
κεηαηξέπνληαη ζε 
αλάγθεο HHR. 

Δηθάδεη φηη νη 
θαζηεξσκέλνη ζηφρνη 
ππεξεζίαο είλαη 
εθηθηνί φζνλ αθνξά 
ζηνπο νηθνλνκηθνχο 
θαη θπζηθνχο πφξνπο 
θεθαιαίνπ. 

Δχθνινο νξηζκφο, 
εξκελεία θαη 
θαηαλφεζε. 
Γηεπθνιχλεη ηελ 
εθηίκεζε ηνπ 
θφζηνπο. Απαηηεί απιά 
δεδνκέλα θαη 
ζρεδηαζηηθέο 
ηθαλφηεηεο. 

Κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 
κε ξεαιηζηηθέο 
ππνζέζεηο. Αγλνεί 
νηθνλνκηθνχο θαη άιινπο 
ελεξγνχο πεξηνξηζκνχο. 

Ρν ηξέρνλ επίπεδν  ηεο 
ππεξεζίαο 
 

Ξεγή: Lopes et al, 2015 

 

Γεχηεξε θάζε: Ρν ΑΓ σο νηθνλνκηθφο ζπληειεζηήο.  

Ζ δεχηεξε θάζε μεθηλά θαηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη 

ζπλερίδεη πεξεηαίξσ ζηηο δεθαεηίεο 1980 θαη 1990 θαη είλαη απηή ζηελ νπνία 

επαλαπξνζδηνξίδεηαη ν ξφινο ηνπ ΑΓ, απφ νκνηνγελήο παξάγνληαο εηζξνήο 

θαηά ηελ πξνεγνχκελε θάζε, ζε πνιχπινθν νηθνλνκηθφ παξάγνληα 

(Barnighausen and Bloom 2009). Ζ πηνζέηεζε κηαο ηέηνηαο πξννπηηθήο 

δηεπξχλεη ην πεδίν αλάιπζεο, ππνζέηνληαο δειαδή φηη νη εξγαδφκελνη ζηελ 

πγεία, αληηδξνχλ ζε νηθνλνκηθά θίλεηξα. Ζ εκβάζπλζε ηεο αλάιπζεο έγηλε 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο καθξννηθνλνκηθήο ζεσξίαο ζηε κειέηε ηνπ ΑΓ, 

απνθαιχπηνληαο έηζη δηαζηάζεηο πνπ έκελαλ απαξαηήξεηεο θαηά ηελ εμέηαζε 

κφλν ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ (Lipscomb et al. 1995). Νη δηαζηάζεηο απηέο 

αθνξνχλ ζε ζέκαηα ππεξπξνζθνξάο, παξαγσγηθφηεηαο θαη απφδνζεο ηνπ 

ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. Νη δηαπηζηψζεηο απηέο ζπλέβαιαλ ζην λα αλαδεηρζεί θαη 

λα γίλεη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ζρεδηαζκφ ηνπ ΑΓ.  

Ρξίηε θάζε: Ρν  ΑΓ σο ζεκειηψδεο πφξνο.  

Πηε θάζε απηή, ε έλλνηα ηνπ ΑΓ αλαδηαηππψλεηαη θαζψο ζεσξείηαη 

πιένλ έλαο αλαγθαίνο πφξνο. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 έσο ηε δεθαεηία ηνπ 

2000, δίδεηαη έκθαζε ζηηο αζπκκεηξίεο ζηελ θαηαλνκή ηνπ ΑΓ θαζψο θαη 

ζηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο απφ αλαπηπζζφκελεο πξνο αλεπηπγκέλεο ρψξεο 

(Barnighausen and Bloom 2009). ια ηα πξνηεηλφκελα κνληέια ζηε θάζε 

απηή πεξηιακβάλνπλ κεζνδνινγίεο βαζηδφκελεο ηφζν ζηελ πξνζθνξά φζν θαη 

ζηελ δήηεζε.   
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4.4 Ζ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΡΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΡΝ ΑΓ  

4.4.1 Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ ΑΓ 

Ξξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ΑΓ 

ζα πξέπεη αξρηθά λα απνζαθεληζηνχλ νξηζκέλεο έλλνηεο πνπ πεξηθιείεη. πσο 

απεηθνλίδεη θαη ην δηάγξακκα 21, ν ζρεδηαζκφο ηνπ ΑΓ απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ γεληθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ ηεο πγείαο (health 

planning). Ωο ζρεδηαζκφο ηεο πγείαο λνείηαη ε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

πξνβιεκάησλ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, ηνπ εληνπηζκνχ πφξσλ, ηεο ζέζπηζεο 

εθηθηψλ ζηφρσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, θαζψο θαη ηνπ 

θαζνξηζκνχ ησλ ηερληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ απηψλ.  Ζ επηηπρήο πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ γηα ηελ πγεία εμαξηάηαη 

απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ, ε θαηάιιειε 

ηερλνινγία, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ε ζπκκεηνρή θαη ε 

απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ. Ν ζρεδηαζκφο ηεο πγείαο είλαη ε 

δηαδηθαζία, ε νπνία κεηαηξέπεη ηνπο πφξνπο ηεο ρψξαο ζε ππεξεζίεο, νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ηα πξνβιήκαηα 

πγείαο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο κηαο ρψξαο 

(Hall and Mejia 1978).  

Ρν ζχζηεκα ΑΓ (health manpower system), ην νπνίν ζεσξείηαη 

ππνζχζηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο θνξείο θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ παξαγσγή θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ πφξσλ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο. Έλα ηέηνην 

ζχζηεκα, κεηαηξέπεη ηηο πνιηηηθέο θαη ηνπο πφξνπο ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ, ην 

νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ παξέρεη ζηνπο αλζξψπνπο πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε (Hall 

and Mejia 1978). 
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Γηάγξακκα 21: Ρν Πχζηεκα ηνπ ΑΓ 

 

Ξεγή: Hall  & Mejia, 1978 

Πην πιαίζην ελφο ζπζηήκαηνο ΑΓ ππάξρεη κηα ζπλερήο ξνή 

πιεξνθνξηψλ, πφξσλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ κεηαμχ δηαθφξσλ πνιηηηθψλ 

νληνηήησλ, ππεξεζηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, επαγγεικαηηθψλ 

θνξέσλ θαη θαηαλαισηψλ· ε ελ ιφγσ ξνή θαζνξίδεη ηε δηεξγαζία ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Πην πιαίζην απηήο ηεο 

δηεξγαζίαο ιακβάλεη ρψξα κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηαζκνχ, 

παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ρν πεδίν εθαξκνγήο 

απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (13).  
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Ξίλαθαο 13: Ρν πεδίν δξάζεο ηεο δηεξγαζίαο ηνπ ΑΓ  
Γεληθόο ζηόρνο   ---------  λα εμαζθαιίζεη αλζξώπηλν δπλακηθό, απαξαίηεην ζην ζύζηεκα παξνρήο                
                                                                   πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

 
Πρεδηαζκόο ηνπ αλζξώπηλνπ 
δπλακηθνύ ζηνλ ηνκέα ηεο 
πγείαο 

Ξαξαγσγή αλζξώπηλνπ 
δπλακηθνύ  ζηνλ ηνκέα ηεο 
πγείαο 

Γηαρείξηζε αλζξώπηλνπ 
δπλακηθνύ ζηνλ ηνκέα ηεο 
πγείαο 

 
Πηόρνο 

Λα παξέρεη ην πιαίζην, εληφο ηνπ 
νπνίνπ ε δηεξγαζία ηνπ ΑΓ 
ιακβάλεη ρψξα. 

Λα παξέρεη ην απαηηνχκελν εξγαηηθφ 
δπλακηθφ. 

Λα βειηηζηνπνηεί ηε ρξήζε ηνπ ΑΓ 

 
 
Αληηθείκελν/ 
ζθνπόο 

Λα θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ νκάδσλ θαη 
ηελ απαηηνχκελε ζχλζεζε γηα ηε 
βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο έσο 
ην πξνηεηλφκελν επίπεδν. 

 
Λα παξάγεη  x άηνκα ησλ ηχπσλ y. 

Λα θαζνξίδεη ηελ θαηαλνκή ηνπ ΑΓ 
θαη ηα πξφηππα παξαγσγηθφηεηαο, 
πξφηππα ηθαλφηεηαο, θαη κε 
εξγαηηθέο εηζξνέο. 

 
 
Πηξαηεγηθή 

Ξεξηθεξεηαθφο (ππφ-εζληθφο) 
ζρεδηαζκφο θαη ηνπηθφο 
πξνγξακκαηηζκφο. Γηακφξθσζε 
ζρεδίνπ ΑΓ, ζπζζσκάησζε, 
ζπκθηιίσζε θαη ελνπνίεζε. 

Δθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο, 
πξνγξακκαηηζκφο εθπαηδεπηηθψλ 
ζηφρσλ θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

-Αλαδηνξγάλσζε 
-Ξεξηθεξεηνπνίεζε 
-Δλζσκάησζε ηεο πξφιεςεο θαη ηεο 
ζεξαπείαο 
-Ξξνγξακκαηηζκφο ηεο πγείαο ζηελ 
χπαηζξν· 
-Ξξσηνβάζκηα Φξνληίδα γείαο 
-Γηαρείξηζε έξγνπ γηα ην εξγαηηθφ 
δπλακηθφ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

 
Γξαζηεξηόηεηεο 

-Πρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο 
-Ππληνληζκφο 
-Ξαξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε 
ηεο εθαξκνγήο 
-Έξεπλα θαη αλάπηπμε 

-Δθζηξαηεία πξφζιεςεο 
-Νξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ εηζδνρήο 
θαη αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο  
-Νξηζκφο ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο 
-Αμηνιφγεζε δηαδηθαζίαο θαη 
πξντφλησλ 

Θέζπηζε θαη εθαξκνγή ηνπ/ηεο: 
-ζπζηήκαηνο επνπηείαο 
-ζπζηήκαηνο παξαπνκπήο 
-ζπλερνχο εθπαίδεπζεο 
-δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο θαη 
επηινγήο 
-πξνγξακκάησλ ζηαδηνδξνκίαο 
-αλάπηπμεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 
-πξφηππσλ ζηειέρσζεο  

Πηόρνη 
x νκάδεο πγεία ηεο ζχλζεζεο  y ζε 
ιεηηνπξγία θαηά ην ρξφλν t 

x εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ 
ηχπνπ y θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t 

x κνλάδεο ππεξεζίαο ζπγθεθξηκέλεο 
πνηφηεηαο πνπ παξέρνληαη ζε 
νξηζκέλν πιεζπζκφ -θάιπςε 

Ξεγή: Hall & Mejia, 1978 

Πχκθσλα κε ηνπο Hall θαη Mejia (1978), σο ζρεδηαζκφο ηνπ ΑΓ 

νξίδεηαη «ε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ, ηνπ είδνπο ησλ 

γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ζηάζεσλ, γηα ηελ επίηεπμε 

πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ».  Ν ζρεδηαζκφο ηνπ ΑΓ απνηειεί ζεκειηψδεο εξγαιείν γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ππεξεζηψλ πγείαο πςειήο πνηφηεηαο. 

Ππλεπψο, κπνξεί λα επεξεάζεη άκεζα ην επίπεδν πγείαο ελφο πιεζπζκνχ. 

Δπηπιένλ ν ζρεδηαζκφο ηνπ ΑΓ, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

βησζηκφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, θαζψο 

επεξεάδεη έκκεζα θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ εζληθψλ πξνυπνινγηζκψλ. πφ 

απηφ ην πξίζκα, ν ζρεδηαζκφο ηνπ ΑΓ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ θάζε άιιε 

κνξθή ζρεδηαζκνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Hall T and Mejia A 1978). Ν 
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πίλαθαο 14, πεξηγξάθεη ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ δηαθξίλνπλ ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ ΑΓ απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζρεδηαζκνχ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, αλαθνξηθά κε ηα βαζηθά ηνπ ζηάδηα (ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ 

ιεπηνκεξψο ζηελ ελφηεηα 4.4.3).  

Ξίλαθαο 14: Ξαξάγνληεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ΑΓ απφ ην 
γεληθφ ζρεδηαζκφ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

Βήκαηα ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ 
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

Ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ ζρεδηαζκνύ  αλζξώπηλνπ 
δπλακηθνύ ζηελ πγεία 

Αλάιπζε πθηζηάκελεο 
θαηάζηαζεο 

Πηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, φπνπ είλαη δχζθνιν λα θαζνξηζηνχλ 
κε αθξίβεηα,  ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα γηα ηελ πγεία, ε 
δηαπίζησζε ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ηνπ ΑΓ πνζνηηθά θαη 
πνηνηηθά απνηειεί κεγάιε πξφθιεζε. 

Γεκηνπξγία κειινληηθώλ 
πξνβιέςεσλ  

Ζ πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ ζε ΑΓ είλαη 
δχζθνιε, δηφηη ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε ησλ 
επαγγεικαηηψλ ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο κπνξεί λα δηαξθέζεη 
έσο θαη 10 ρξφληα. Δπηπιένλ νη αλάγθεο πγείαο ηνπ 
πιεζπζκνχ αιιάδνπλ ζπλερψο, θπξίσο ιφγσ ησλ 
δεκνγξαθηθψλ αιιαγψλ θαη ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο.  

Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ 
απαζρόιεζεο 

Ρν ΑΓ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν 
θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ππλεπψο, ηα πξνγξάκκαηα 
απαζρφιεζεο ζα πξέπεη λα είλαη μερσξηζηά γηα θάζε ηνκέα 
θαη ηαπηφρξνλα ζπληνληζκέλα κεηαμχ ηνπο. 

Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ 
θαηάξηηζεο 

Ζ εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε ηνπ ΑΓ κπνξεί λα δηαξθέζεη 
ρξφληα. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζα 
πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη ιακβάλνληαο ππφςε επηθείκελεο 
κειινληηθέο αιιαγέο αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο θαη ηνπο 
ζηφρνπο πγείαο. 

Ξεγή: European Commission, 2012 
 

Ν απψηεξνο ζθνπφο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ΑΓ είλαη λα δηαζθαιίζεη φηη 

παξάγεηαη ην απαηηνχκελν αλζξψπηλν δπλακηθφ κε ηηο απαξαίηεηεο 

δεμηφηεηεο θαη φηη απηφ ρξεζηκνπνηείηαη εμίζνπ απνδνηηθά θαη 

απνηειεζκαηηθά ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ελφο ζπζηήκαηνο 

πγείαο αλαθνξηθά κε ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ (Hornby 2007). Ωζηφζν,                 

ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ζεζκνπνηείηαη πνηθίιιεη 

απφ ρψξα ζε ρψξα θαη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κνξθή πνπ ηειηθά ζα 

ιάβεη ν ζρεδηαζκφο. Ππλεπψο, νη εκπιεθφκελνη θνξείο θαηά ην ζρεδηαζκφ 

ηνπ ΑΓ, δηαδξακαηίδνπλ ηδηαίηεξν ξφιν ζην πσο ζα γίλεη αληηιεπηφο                     

ν ηειηθφο ζθνπφο ηνπ ζρεδηαζκνχ. πφ ηελ έλλνηα απηή, εθηφο απφ ηνλ 

απψηεξν ζθνπφ ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηνχλ δχν 
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ελαιιαθηηθνί πηζαλνί ζθνπνί, νη νπνίνη σζηφζν δελ είλαη 

αιιειναπνθιεηφκελνη (European Commission 2012):  

 Πρεδηαζκφο σο παξαθνινχζεζε, φπνπ ζπιιέγνληαη δεδνκέλα ζρεηηθά 

κε ην ηξέρνλ θαη ην κειινληηθφ ΑΓ θαη 

 Πρεδηαζκφο σο αλάιπζε, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ φζνλ 

αθνξά ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ ΑΓ. 

Ρν δηάγξακκα 22 ζπλνςίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εθάζηνηε 

ζπλζήθεο, ην ζχζηεκα πγείαο, ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ  θάζε ρψξαο 

επεξεάδνπλ ην ζθνπφ θαη δηακνξθψλνπλ ην ζρεδηαζκφ ηνπ ΑΓ ζε εζληθφ 

επίπεδν.  

Γηάγξακκα 22: Θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ησλ ζπζηεκάησλ ζρεδηαζκνχ ηνπ 
ΑΓ 

 

Ξεγή: European Commission, 2012 

 

4.4.2 Ιόγνη αλαπνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ ΑΓ 

Ξαξά ηελ χπαξμε εθηελνχο βηβιηνγξαθίαο θαη ππνδεηγκάησλ 

ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο ηνπ ΑΓ, θαζψο θαη ηελ ελαζρφιεζε θαη εκπινθή 

πνιιψλ νξγαλψζεσλ θαη θνξέσλ, ζε γεληθέο γξακκέο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ ΑΓ 
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δελ έρεη αλαδείμεη ηελ αμία ηνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Νξηζκέλνη απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο είλαη νη εμήο (Hall and Mejia 1978):  

Ξξψηνλ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη έλαο εμαηξεηηθά πνιχπινθνο πξνο 

δηαρείξηζε πφξνο, δηφηη:  

 ηα άηνκα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζε επίπεδν δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ 

απέλαληη ζηελ εξγαζία θαζψο θαη θηλήηξσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, 

 δελ κπνξεί λα παξαρζεί ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηαξηηζκέλν 

αλζξψπηλν δπλακηθφ,  

 ηα πξφηππα εξγαζίαο, φηαλ θαζηεξσζνχλ, ελδερνκέλσο λα είλαη αξθεηά 

δχζθνιν λα αιιάμνπλ, αθφκε θαη αλ αιιάδνπλ νη ζπλζήθεο,  

 ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηδίσο φζσλ αθνξά ηελ 

ηάζε ηνπο γηα απνρψξεζε, είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ θαη  

 άηνκα κε δηαθνξεηηθνχο ηθαλφηεηεο θαη εξγαζηαθέο κπνξνχλ λα 

αληηθαηαζηαζνχλ κεηαμχ ηνπο ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ. 

Γεχηεξνλ, ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμή ηνπ ΑΓ ζπρλά δελ είλαη 

ζπγρξνληζκέλα κε ηα ζρέδηα γηα ηελ πγεία. Ωο απνηέιεζκα, νη πφξνη δελ 

αλαπηχζζνληαη παξάιιεια θαη ην θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά. Ρα παξαδείγκαηα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ αλεπαξθή 

ζπληνληζκφ είλαη ζεκαληηθά, φπσο:  

 ε επέλδπζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζε αλάπηπμε θαη επέθηαζε 

πθηζηάκελσλ πγεηνλνκηθψλ δνκψλ, ρσξίο ηελ αληίζηνηρε επέλδπζε ζε 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, κε απνηέιεζκα ηελ ππφ-ζηειέρσζε, αλ φρη ηελ 

αλππαξμία αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

 ε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα κηζζνδνζία ηνπ ΑΓ θαζψο θαη ε κείσζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα εμνπιηζκφ θαη ζπληήξεζε θηηξηαθψλ 
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εγθαηαζηάζεσλ, κε θίλδπλν ππνλφκεπζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

πνζφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

Ρξίηνλ, κπνξεί λα ππάξρεη έιιεηςε ζπληνληζκνχ κεηαμχ ηεο αλάπηπμεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηεο δηνίθεζεο έξγνπ. Νξηζκέλνη παξάγνληεο νη 

νπνίνη ζπκβάιινπλ ζε απηφ, είλαη:  

 ε πεξηνξηζκέλε επίγλσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ πσο γίλεηαη, πνπ 

πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο ηεο απφδνζεο ρακειήο πξνηεξαηφηεηα ζηνλ 

ζρεδηαζκφ,  

 ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κεηαμχ πνιιαπιψλ 

δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ θαη θνξέσλ, 

 νη νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δπζθακςίεο, 

 ε αληίζεζε πνιιψλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ φζνλ αθνξά ηνλ ζπληνληζκφ 

θαη ν θφβνο ησλ αλεπηζχκεησλ αιιαγψλ, 

 ε απνηπρία λα ιεθζεί ππφςε ην πνιηηηθφ πιαίζην θαηά ηελ 

πξνεηνηκαζία θαη εθαξκνγή ζρεδίσλ,  

 ε έιιεηςε ζπκκεηνρήο φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεχζπλσλ ζρεδηαζκνχ θαηά ηελ 

πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ.  

Ρέηαξηνλ, ε παξαδνζηαθή «ζηελή» αληίιεςε φηη ν ζρεδηαζκφο αζρνιείηαη 

κφλν κε ηελ πξφβιεςε ηνπ αξηζκνχ ηνπ ΑΓ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα απηνχ. 

Απνηέιεζκα είλαη ε παξάβιεςε πνηνηηθψλ δεηεκάησλ φπσο ε ζπλάθεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ, ε 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ ΑΓ, ε θαζνδηθή αλάζεζε θαζεθφλησλ θαη ε θαηαλνκή 

ηνπ ΑΓ.  

Ρέινο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ ΑΓ θαζψο θαη ν γεληθφηεξνο ζρεδηαζκφο γηα ηελ 

πγεία, ηείλνπλ λα αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε ηε δηαηχπσζε ησλ ζρεδίσλ 
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παξά κε ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ ή κε ηε 

δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ.  

4.4.3 Ρα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ ΑΓ 

Ν ζρεδηαζκφο ηνπ ΑΓ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ επηρεηξεί λα εληνπίζεη 

ηξφπνπο γηα ηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ ζηφρσλ ζηα πιαίζηα ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ θαη λα επηιχζεη ή λα απνηξέςεη ηηο αλαληηζηνηρίεο κεηαμχ ησλ αλαγθψλ 

θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ν ζρεδηαζκφο αθνινπζεί 

πέληε γεληθά θχξηα βήκαηα, ηα νπνία είλαη (Γηάγξακκα 23):  

Α) Ξξνεηνηκαζία ζρεδηαζκνχ κέζσ ζέζπηζεο ζηφρσλ.  

Β) Αλάιπζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη εθηίκεζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

δήηεζεο ηνπ ΑΓ κέζσ ηεο ρξήζεο δηαθφξσλ κνληέισλ πξνβιέςεσλ γηα ηα 

νπνία νη πεγέο δεδνκέλσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, σο πξνο ηελ αθξίβεηα 

ησλ εθηηκήζεσλ πνπ ζα παξάγνπλ.  

Γ) Πχλδεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ κε πνιηηηθέο δξάζεηο. 

Γ) Νξγάλσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

Δ) Αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ. 
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Γηάγξακκα 23: Ζ δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 
ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

 

Ξεγή: European Commission, 2012 θαη Hall  & Mejia, 1978 

 

Α. Ξξνεηνηκαζία ζρεδηαζκνχ 

Ηδαληθά, ν ζρεδηαζκφο ηνπ ΑΓ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ εθάζηνηε 

θπβέξλεζε κηαο ρψξαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εζληθά ζρέδηα ή πξνγξάκκαηα 

πγείαο. Δθφζνλ ιεθζεί κηα ηέηνηα απφθαζε, ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί αξρηθά 

κηα νκάδα ππεχζπλε γηα ην ζρεδηαζκφ. Ζ ελ ιφγσ νκάδα εξγαζίαο ζα 

πεξηιακβάλεη εθπξνζψπνπο ησλ νξγαληζκψλ ππεξεζηψλ πγείαο, ησλ ζεζκψλ 

αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ησλ επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ θαζψο θαη 

άιισλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ. Ζ νκάδα εξγαζίαο, σο κέξνο ηνπ πξννηκίνπ γηα 

ηηο πξαγκαηηθέο ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηαζκνχ, ζα πξέπεη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη πιήξσο ηνλ πνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ρψξαο θαη ηηο 

καθξνπξφζεζκεο θνηλσληθέο θαη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο. Αλ ε νκάδα 

εξγαζίαο δελ δηαζέηεη επαξθή πνιηηηθή θαηεχζπλζε ζα πξέπεη λα 

δηεπθξηληζηνχλ ηα δεηήκαηα θνηλσληθήο θαη πγεηνλνκηθήο πνιηηηθήο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ πξηλ μεθηλήζεη ν ζρεδηαζκφο, ε νκάδα ζρεδηαζκνχ ηνπ αλζξψπηλνπ 
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δπλακηθνχ λα θαηαλνήζεη ηε ζέζε ηεο θπβέξλεζεο γηα θξίζηκα δεηήκαηα 

φπσο: καθξνπξφζεζκεο δεκνγξαθηθέο πξνβιέςεηο, πξνηεξαηφηεηεο ζηελ πγεία 

θαη πφξνη γηα ηελ πγεία. Ξξέπεη επίζεο λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη ζέζεηο ησλ 

δηαθφξσλ νκάδσλ πίεζεο  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ ηνκέα πγείαο (Hall and Mejia 1978).  

Κε βάζε ηα αλσηέξσ, ν ζρεδηαζκφο ηνπ ΑΓ ζα πξέπεη λα έρεη 

θαηεχζπλζε θαη ζηφρνπο. Δπηπιένλ ε επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρεδηαζκνχ 

εμαξηάηαη απφ ην αλ είλαη ζπγθεθξηκέλνη (specific), κεηξήζηκνη (measurable), 

εθηθηνί (achievable), ξεαιηζηηθνί (realistic) θαη ρξνληθά δεζκεπκέλνη (time-

bound), δειαδή λα είλαη SMART (Ducker 1954). Πχκθσλα κε ηνπο 

«Απαηηνχκελνπο ειάρηζηνπο ζηφρνπο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ΑΓ» (Minimum 

Planning Data Requirements for Health Workforce Planning), φπσο νξίδεη ε 

«Θνηλή Γξάζε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξφβιεςε ηνπ ΑΓ» (Joint Action for 

Health Workforce Planning and Forecasting)2, σο βαζηθφο ζρεδηαζκφο κπνξεί 

λα ζεσξεζεί:  

 Ζ αλαγλψξηζε αληζνξξνπηψλ, δειαδή ε αμηνιφγεζε ηεο ηξέρνπζαο 

θαηάζηαζεο θαη ν εληνπηζκφο ησλ αληζνξξνπηψλ έλαληη ηεο ζπλνιηθήο 

αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ηνπ ΑΓ θαη 

 Ζ αλάιπζε αληζνξξνπηψλ, δειαδή ε αμηνιφγεζε ηνπ αληίθηππνπ ησλ 

βαζηθψλ δξάζεσλ πνπ ιήθζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη 

αληζνξξνπίεο. Ωο βαζηθέο δξάζεηο ζεσξνχληαη ε παξαγσγή πγείαο, νη 

εηζξνέο (απφ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε) θαη νη εθξνέο  (απφ 

ζπληαμηνδφηεζε θαη κεηαλάζηεπζε). 

ζνλ αθνξά ηνπο «ειάρηζηνπο ζηφρνπο» σο ηέηνηνη ζεσξνχληαη:  

 Ζ πξφβιεςε - εθηίκεζε ηεο πξνζθνξάο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο κε 

βάζε αλαιχζεηο ηνπ ηξέρνληνο απνζέκαηνο θαη ηεο κειινληηθήο 

                                                           
2 “Minimum Planning Data Requirements for Health Workforce Planning” Joint Action Health 
Workforce Planning and Forecasting D.051-Release 1. Γηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: http://healthworkforce.eu/work-package-5/ 
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δηαζεζηκφηεηαο. Δπίζεο θαηά ηελ πξφβιεςε ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 

επίζεο νη ηάζεηο ηεο αγνξάο φζνλ αθνξά ηε δηαζεζηκφηεηα δεμηνηήησλ 

θαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

  Ζ πξφβιεςε ηεο δήηεζεο - εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ ηνπ 

πιεζπζκνχ γηα ππεξεζίεο πγείαο θαη ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ γηα 

ηελ θάιπςε απηψλ ησλ αλαγθψλ ζχκθσλα κε ην γεληθφηεξν θαη 

απψηεξν ζηφρν ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, απηφο ηεο δηαηήξεζεο θαη 

βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ πγείαο ησλ πιεζπζκψλ.   

 Απαηηνχκελα πξνβιέςεσλ - αλάιπζε ησλ πξνβιέςεσλ δήηεζεο θαη 

πξνζθνξάο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ κειινληηθψλ ειιεηκκάησλ θαη 

πιενλαζκάησλ.  

 Πρεδηαζκφο δξάζεσλ - πξνεηνηκαζία ζρεδίσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηπρψλ ειιεηκκάησλ ησλ πξνβιέςεσλ, γλσξίδνληαο πσο ε κε επαξθήο 

πξνζθνξά νδεγεί ζε αλεπαξθή θάιπςεο ηεο δήηεζεο ελψ ε 

ππεξπξνζθνξά κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλεξγία ή αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο. Απαξαίηεηε είλαη ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ 

θαη πνιηηηθψλ γηα ηε δηαηήξεζε, ηε ζπληαμηνδφηεζε θαη ηελ επειημία, 

πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί ην απαηηνχκελν ΑΓ.  

Β. Αλάιπζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη δεκηνπξγία πξνβιέςεσλ γηα ην 

κειινληηθφ ΑΓ 

To ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ αλάπηπμε νπνηνπδήπνηε ζρεδηαζκνχ ηνπ 

ΑΓ είλαη ε αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε νπνία 

ελζσκαηψλεη κείδνλεο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην κέγεζνο θαη 

ην είδνο ηνπ ζην κέιινλ. Ζ αλάιπζε απηή παξέρεη ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία 

νη ππεχζπλνη ιήςεο απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ ΑΓ, 

κπνξνχλ λα δηεξεπλήζνπλ ηηο ζπλέπεηεο δηαθφξσλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

αιιαγψλ ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε δήηεζε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ ΑΓ θαη 

ηαπηφρξνλα παξέρεη ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα γίλνπλ νη 

εθηηκήζεηο/πξνβιέςεηο αλαθνξηθά κε ηε δήηεζε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ ΑΓ. 
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο κηα απφ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο είλαη ε δηαζεζηκφηεηα θαη ε 

πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. «Ξξέπεη πξψηα λα γλσξίδνπκε πνπ είκαζηε, πξηλ 

κπνξέζνπκε λα κάζνπκε πνπ θαηεπζπλφκαζηε: Ζ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ 

είλαη ην αξρηθφ βήκα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ζσζηψλ εθηηκήζεσλ αλαθνξηθά κε 

ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε» (Ono et al. 2013). Ππλεπψο είλαη απαξαίηεηε ε 

χπαξμε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ ε νπνία ζα αλαλεψλεηαη δηαξθψο θαη ζε 

ξεαιηζηηθφ επίπεδν γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ κνληέισλ πξφβιεςεο.  

Γίλεηαη ζαθψο αληηιεπηφ φηη ππάξρεη άκεζε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ ΑΓ θαη ησλ πξνβιέςεσλ, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή 

κέζσ ηνπ παξαθάησ δηαγξάκκαηνο (24) (Hornby 2007). Δλ ζπλερεία, 

αλαιχνληαη κε ιεπηνκέξεηα νη δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο θαη πξνζθνξάο ηνπ ΑΓ. 

Γηάγξακκα 24: Πχλδεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ΑΓ κε πξνβιέςεηο δήηεζεο & 
πξνζθνξάο 

 

Ξεγή: Hornby P, 2007 

Ρν αλσηέξσ δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηα ζηνηρεία κέζσ ησλ νπνίσλ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί ε ηζνξξνπία κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ηνπ ΑΓ. 
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Γείρλεη πσο ηφζν ε εθηίκεζε ηεο δήηεζεο φζν θαη ηεο πξνζθνξάο 

επεξεάδνληαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη αλαιχνληαη κε 

ιεπηνκέξεηα ελ ζπλερεία. Ζ ζεκαζία ηνπ αλσηέξσ δηαγξάκκαηνο 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ αλάγθε εχξεζεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ εθηηκήζεσλ 

ηεο κειινληηθήο δήηεζεο θαη ηεο κειινληηθήο πξνζθνξάο ζε ΑΓ. Δπηπιένλ 

κεγάιε ζεκαζία δίδεηαη θαη ζηελ νηθνλνκηθή εθηθηφηεηα ηεο ηζνξξνπίαο 

απηήο. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα κνληέια ζρεδηαζκνχ ηνπ ΑΓ ελδέρεηαη λα 

απνδεηρηνχλ εμαηξεηηθά πεξίπινθα σο πξνο ηε δηαδηθαζία ηνπο (European 

Commission 2012). Ρν δηάγξακκα 25 πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

πξέπεη λα αληηζηνηρεζνχλ νη αλαιχζεηο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεθζνχλ πηζαλά κειινληηθά θελά (Roberfroid et al. 

2009).  

Γηάγξακκα 25: Δπηζθφπεζε πξνζεγγίζεσλ αλάιπζεο ΑΓ 

 

Ξεγή: Roberfroid et al, 2009 

Β1. Δθηίκεζε ηεο δήηεζεο ηνπ ΑΓ 

Ζ εθηίκεζε ηεο δήηεζεο ηνπ ΑΓ, απνηειεί απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θαη 

ηαπηφρξνλα δχζθνιεο πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαζψο 

ζρεηίδεηαη θαη εμαξηάηαη απφ ηελ δήηεζε γηα ππεξεζίεο πγείαο. Ζ δήηεζε γηα 

ΑΓ, εθθξάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ νη άλζξσπνη επηζπκνχλ λα 

«αγνξάζνπλ» ζε δεδνκέλεο ηηκέο θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε δήηεζε 

ησλ «θαηαλαισηψλ» γηα ππεξεζίεο πγείαο θαη απφ ηελ πξνζπκία ηνπο λα 
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πιεξψζνπλ γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο. Ζ δήηεζε απηή ελ ζπλερεία εθθξάδεη ηνλ 

αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απαηηνχληαη. Απηφ νπζηαζηηθά απνηειεί θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή δήηεζε (effective demand), δειαδή ηελ πξνζπκία ησλ 

θαηαλαισηψλ λα πιεξψζνπλ γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο (Hall and Mejia 1978).  

Ζ δήηεζε γηα ΑΓ επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη, αλ 

θαη φινη ζεκαληηθνί, ε βαξχηεηα ηνπ θάζε ελφο ζην ζρεδηαζκφ γηα ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ζα εμαξηεζεί απφ ηελ επηινγή ηεο κεζνδνινγίαο 

εθηίκεζεο ηεο δήηεζεο, ηε θχζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο αιιά θαη ηελ ππφ 

εμέηαζε θαηεγνξία αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη 

θάζε έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο επεξεάδεη ηε δήηεζε ηφζν πνηνηηθά 

φζν θαη πνζνηηθά. Ππγθεθξηκέλα, νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε 

γηα αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο είλαη νη εμήο (Hall and Mejia 

1978, Hornby et al. 1980):  

1) Γεκνγξαθηθνί, φπσο ην  κέγεζνο, ε θαηαλνκή, ε ππθλφηεηα, ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο, ε ειηθία θαη ην θχιν ηνπ πιεζπζκνχ. Ξην ζεκαληηθά, σο 

πξνο ηελ επηξξνή ηνπο ζε ζρέζε κε ηε δήηεζε, ζεσξνχληαη ην κέγεζνο 

θαη ε θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ.  

2) Νηθνλνκηθνί, φπσο ην επίπεδν δηαζέζηκνπ αηνκηθνχ ή νηθνγελεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο, νη ηηκέο δηάζεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο αιιά θαη ην 

επίπεδν αζθαιηζηηθήο θάιπςεο.   

3) Θνηλσληθνί θαη Ξνιηηηθνί, φπσο ην κνξθσηηθφ επίπεδν, θαη ν βαζκφο 

πνπ ν πιεζπζκφο αληηιακβάλεηαη ηελ χπαξμε θαη δηαζεζηκφηεηα 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Ππλεπψο εάλ ν βαζκφο αληίιεςεο είλαη 

ρακειφο ηφηε ζα είλαη θαη ε δήηεζε γηα ππεξεζίεο πγείαο ρακειή, 

γεγνλφο φκσο πνπ δελ ζα αληηθαηνπηξίδεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο 

πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ.  

4) Θαηάζηαζε ηεο πγείαο. Θα πεξίκελε θαλείο ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο λα 

θπκαίλεηαη αληίζηξνθα πξνο ηε δήηεζε, έηζη πνπ ε δήηεζε λα 

κεηψλεηαη εάλ βειηηψλεηαη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ην αληίζηξνθν. 
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Ωζηφζν, ελδέρεηαη ζε νξηζκέλεο ρψξεο, ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο 

δηαζεζηκφηεηαο πφξσλ ή ηεο θαθήο πξνζβαζηκφηεηαο ζε ππεξεζίεο 

πγείαο γηα άηνκα κε ρακειφ εηζφδεκα ή ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, ε 

δήηεζε λα είλαη ρακειή παξά ην φηη ε αλάγθε γηα ππεξεζίεο πγείαο 

εηδηθά ζε απηή ηελ θαηεγνξία αηφκσλ είλαη πςειή.  

5) Γηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Δάλ γηα παξάδεηγκα 

ππάξρεη αθζνλία λνζνθνκεηαθψλ θιηλψλ θαη πξνζσπηθνχ, ηφηε ηα 

πνζνζηά ρξήζεο απηψλ ζα ηείλνπλ λα είλαη πςειφηεξα απφ φηη αλ 

ππήξρε έιιεηςε.   

6) Ξαξαγσγηθφηεηα πφξσλ. Κε βάζε ηα παξαπάλσ θαη ππνζέηνληαο κηα 

δεδνκέλε δηαζεζηκφηεηα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, λνζνθνκεηαθψλ 

θιηλψλ, θιπ., εάλ ε παξαγσγηθφηεηα ησλ πφξσλ απμεζεί ηφηε ζα 

απμεζεί θαη ε παξαγσγή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζπλεπψο ζα 

ηθαλνπνηεζεί κεγαιχηεξε δήηεζε. 

7) Ρερλνινγία. Ρν επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο πγείαο πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε 

ρψξα έρεη άκεζεο ζπλέπεηεο ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πγείαο θαη 

σο εθ ηνχηνπ, ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπο.   

Κεζνδνινγίεο εθηίκεζεο ηεο δήηεζεο 

Πχκθσλα κε ηνλ Ξ.Ν., ππάξρνπλ ηέζζεξηο θχξηεο κέζνδνη γηα ηελ 

απνηίκεζε ησλ αλαγθψλ ζε ΑΓ (Γηάγξακκα 26) (WHO 2010α): ε αλαινγία 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνο ηνλ πιεζπζκφ (workforce to population 

ratio),  ε κέζνδνο εθηίκεζεο ησλ αλαγθψλ γηα πγεία (health-needs method), ε 

κέζνδνο εθηίκεζεο ηεο δήηεζεο γηα ππεξεζίεο πγείαο (health-demand method) 

θαη ε κέζνδνο εθηίκεζεο ζηφρσλ γηα ηελ πγεία (service-target method).                

Νη βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κεζφδσλ απηψλ εληνπίδνληαη ζε δχν θχξηα 

ζεκεία. Ξξψηνλ, ε κέζνδνο ηνπ ιφγνπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνο ηνλ 

πιεζπζκφ, νπζηαζηηθά, κεηαηξέπεη απεπζείαο ηνλ πιεζπζκφ ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ πνπ απαηηείηαη, ελψ  νη ππφινηπεο ηξεηο κέζνδνη, κεηαηξέπνπλ ηνλ 
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πιεζπζκφ αξρηθά, ζχκθσλα κε δηάθνξεο ππνζέζεηο, ζε ππεξεζίεο πγείαο (πνπ 

ρξεηάδνληαη) θαη ζηε ζπλέρεηα απηέο ηηο ππεξεζίεο ζην απαηηνχκελν 

αλζξψπηλν δπλακηθφ. Γεχηεξνλ, νη κέζνδνη health-needs θαη service-targets, 

έρνπλ θαλνληζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ε κέζνδνο health-demands, πξνγλσζηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, ελψ ε κέζνδνο ηνπ ιφγνπ workforce-to-population, κπνξεί 

λα ιάβεη είηε θαλνληζηηθφ είηε πξνγλσζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ αλάινγα ηνλ 

ηξφπν ρξήζεο ηεο. Νη ελ ιφγσ δηαθξίζεηο είλαη ζεκαληηθέο φηαλ πξφθεηηαη λα 

γίλεη επηινγή ηεο κεζφδνπ γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.                

Νη θαλνληζηηθέο κέζνδνη είλαη θαηάιιειεο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη πγεηνλνκηθέο 

αξρέο κπνξνχλ θαη ζθνπεχνπλ λα αλαιάβνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε 

κειινληηθψλ εμειίμεσλ φζνλ αθνξά ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ελψ νη 

πξνγλσζηηθέο κέζνδνη είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιειεο γηα πξφβιεςε ησλ 

κειινληηθψλ εμειίμεσλ (Hall and Mejia 1978). Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά νη ηέζζεξηο απηέο κέζνδνη. 

Γηάγξακκα 26: Κέζνδνη απνηίκεζεο αλαγθψλ ζε ΑΓ 

 

Ξεγή: Hall & Meja, 1978 
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1. Ζ αλαινγία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνο ηνλ πιεζπζκφ 

Ζ ελ ιφγσ κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί ην ιφγν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνο 

ηνλ πιεζπζκφ, ν νπνίνο έρεη βαζηζηεί είηε ζε εθηηκήζεηο ζε ζρέζε κε εκπεηξίεο 

άιισλ ρσξψλ ή κε βάζε θξηηήξηα πνπ ζέηεη ε ίδηα ε ρψξα. Ν ιφγνο απηφο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε σο θχξηα ηερληθή γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ζε πξνζσπηθφ ή σο δεπηεξεχνπζα. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, αλ 

γηα παξάδεηγκα πξνθχςεη απφ ηηο ππφινηπεο κεζφδνπο πσο γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ πγείαο ελφο εθαηνκκπξίνπ πιεζπζκνχ, απαηηείηαη αξηζκφο 1000 

αηφκσλ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηφηε ν ιφγνο πνπ ζα εθθξάδεη ηελ αλάγθε απηή 

ζα είλαη 1 εθαηνκκχξην/1000.  Ν δείθηεο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ 

ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο σο κέζνδνο εθηίκεζεο ησλ αλαγθψλ ζε αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, ηφζν ιφγν ηεο απιφηεηαο ζηε ρξήζε ηνπ, φζν θαη εμαηηίαο ηεο 

επθνιίαο εξκελείαο ηνπ αιιά θαη ηνπ ρακεινχ θφζηνπο. Δπηπιένλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ιφγνπ απηνχ, απαηηνχληαη κφλν δχν δεδνκέλα: νη εθηηκήζεηο 

ζε πιεζπζκφ θαη ην επηζπκεηφ αλζξψπηλν δπλακηθφ, εθφζνλ ηα δεδνκέλα 

απηά είλαη δηαζέζηκα (Hall and Mejia 1978, WHO 2010α).  

Ωζηφζν, ε κέζνδνο πάζρεη απφ νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα. Αξρηθά δε δίλεη 

θακία εμήγεζε σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ν ηνκέαο ηεο πγείαο, ηδίσο 

γηα ην πψο αιιεινεπηδξνχλ νη δπλάκεηο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο, πνηνη 

παξάγνληεο ηείλνπλ λα απμάλνπλ ή λα κεηψλνπλ ηε δήηεζε θαη ζε πνην βαζκφ 

ε ρξήζε απηνχ ηνπ δείθηε ζπκβάιιεη ζηελ πγεία ή ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ γηα πγεία θαη ππεξεζίεο πγείαο. Γεχηεξνλ, δεδνκέλνπ φηη ε κέζνδνο 

απηή κεηαηξέπεη άκεζα ηνλ πιεζπζκφ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ ρσξίο 

ελδηάκεζν ζηάδην γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη, δίλεηαη ιίγε πξνζνρή ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ ηξφπσλ γηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. Ρέινο ε ρξήζε απηήο ηεο κεζφδνπ απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα 

επηινγή κηαο ηειηθά αθαηάιιειεο ή κε ξεαιηζηηθήο κεζφδνπ. Γεληθά ε 

πξνζέγγηζε απηή βαζίδεηαη ζηελ πξνθαλψο ιαλζαζκέλε παξαδνρή ηεο 

νκνηνγέλεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ  (φηη δειαδή φινη είλαη εμίζνπ 

παξαγσγηθνί θαη ζα παξακείλνπλ έηζη) αιιά θαη ζην φηη νη φινη νη πιεζπζκνί 
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έρνπλ παξφκνηεο θαη ζηαζεξέο αλάγθεο γηα ππεξεζίεο πγείαο (Hall and Mejia 

1978, Dreesch et al. 2005).  

2. Ζ κέζνδνο εθηίκεζεο ησλ αλαγθψλ γηα πγεία  

Ζ πξνζέγγηζε απηή επηδηψθεη λα πξνζδηνξίζεη πνηεο πξαγκαηηθά ππεξεζίεο 

πγείαο ρξεηάδνληαη νη άλζξσπνη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπο. Ρνλ 

πξνζδηνξηζκφ απηφ αλαιακβάλνπλ επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο, κε ή ρσξίο ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, θαη βαζίδνληαη θπξίσο ζε ηαηξηθέο θαη 

ηερλνινγηθέο εθηηκήζεηο. Άιια ζέκαηα, φπσο ην θφζηνο, ε ηθαλφηεηα γηα ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη άλζξσπνη 

έρνπλ ηελ ηάζε λα αλαδεηνχλ ηηο ππεξεζίεο απηέο, κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθά, 

αιιά δεπηεξεχνληα. Ζ αλάγθε γηα ππεξεζίεο πγείαο ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη 

απφ ηελ επηζπκία, θαζψο ε επηζπκία εθθξάδεη ηελ πγεία πνπ ζα ήζειε ην θνηλφ 

θαη φρη απηή πνπ νη επαγγεικαηίεο πγείαο ζεσξνχλ απαξαίηεηε. Ζ ρξήζε ηεο 

ελ ιφγσ κεζφδνπ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δήηεζεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ 

απαηηεί (Hall and Mejia 1978):  

 δείθηεο ζλεζηκφηεηαο θαη ζλεηφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο αζζελεηψλ, 

 αξηζκφ, είδνο, ζπρλφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πξέπεη 

λα παξέρνληαη ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο απηέο 

θαηεγνξίεο αζζελεηψλ,  

 πξφηππα ζηειέρσζεο, ψζηε λα κεηαηξέπνληαη νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο 

(π.ρ. επηζθέςεηο ζε ηαηξνχο, επηζθέςεηο παξαθνινχζεζεο, επηζθέςεηο 

θάηνηθφλ, εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, θιπ.) ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

απαηηείηαη απφ ην ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ, βνεζεηηθφ, θιπ., πξνζσπηθφ γηα 

ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ,  

 ππνινγηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ εξγαζηαθψλ σξψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

παξνρή ησλ απηψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο θάζε ππεξεζίαο,  
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 ηέινο, θαζνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ 

απαηηείηαη, δηαηξψληαο ην ζχλνιν ησλ εξγαζηαθψλ σξψλ κε ηνλ κέζν 

αξηζκφ σξψλ εξγαζίαο αλά άηνκν εηεζίσο.    

Πε ζρέζε κε ηε κέζνδν ηνπ ιφγνπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνο ηνλ 

πιεζπζκφ, ε κέζνδνο εθηίκεζεο αλαγθψλ γηα ηελ πγεία, απνηειεί κηα πην ζε 

βάζνο πξνζέγγηζε, ε νπνία εξεπλά ηελ πηζαλή εμέιημε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

πιεζπζκνχ γηα ππεξεζίεο πγείαο ζε ζρέζε κε αιιαγέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε 

δηάθνξεο λφζνπο. Ωζηφζν, σο βαζηθά κεηνλεθηήκαηα, ζεσξνχληαη: ε ζπιινγή 

θαη αλάιπζε πνιιψλ θαη δηαθφξσλ δεκνγξαθηθψλ, θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθψλ θαη 

επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη ειιηπή αθφκα θαη γηα 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ην ράζκα πνπ κπνξεί λα ππάξρεη κεηαμχ ηεο αλάγθεο 

γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα 

ηθαλνπνίεζε απηήο ηεο αλάγθεο, αλεπαξθήο έιεγρνο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί 

πσο φηαλ νη πφξνη είλαη επαξθείο νη πάξνρνη φλησο ζα παξάγνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο ππεξεζίεο θαη νη θαηαλαισηέο φλησο ζα ηεο θαηαλαιψζνπλ,                  

ε εγγελήο δπζθνιία αλάπηπμεο βέιηηζησλ πξνηχπσλ γηα δηαρείξηζε πνιιψλ 

παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο φζνλ αθνξά ηα 

απνηειέζκαηα πγείαο .  

3. Ζ κέζνδνο εθηίκεζεο ησλ ζηφρσλ γηα ηελ πγεία 

Ξξφθεηηαη γηα κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ 

ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ ε νπνία, φπσο ππνδειψλεη θαη ε νλνκαζία ηεο,  

πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ νξηζκέλσλ ζηφρσλ γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ 

παξάδνζε ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαζψο θαη πσο ζα εμειηρζνχλ 

απηέο σο πξνο ηνλ αξηζκφ θαη ην κέγεζφο ηνπο θαη ελ ζπλερεία κεηαθξάδεη 

ηνπο ζηφρνπο απηνχο ζε απαηηήζεηο γηα αλζξψπηλν δπλακηθφ κε βάζε δηάθνξα 

πξφηππα παξαγσγηθφηεηαο (Hall and Mejia 1978).  

Σαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη φηη 

επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη φρη ζηελ παξνρή αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαζψο θαη ην γεγνλφο πσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιηηηθέο γηα ηελ 
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πγεία πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηακφξθσζε κειινληηθψλ γεγνλφησλ θαη φρη 

κφλν κε ηελ πξφβιεςή ηνπο.  

Ζ κέζνδνο απηή έρεη πιενλεθηήκαηα αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα. Κεηαμχ 

ησλ πιενλεθηεκάησλ είλαη ε επθνιία εξκελείαο ηεο ινγηθήο ηεο, ε 

δηεπθφιπλζε πνπ παξέρεη ζε εθηηκήζεηο θφζηνπο, ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο 

παξάιιεια κε άιιεο κεζφδνπ ζρεδηαζκνχ, νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο ζε 

δεδνκέλα, δηεπθνιχλεη ην ζρεδηαζκφ γηα ηελ πγεία, δηεπθνιχλεη ηνλ επηκεξηζκφ 

ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο δήηεζεο ψζηε γηα θάζε έλα απφ απηά λα γίλεηαη ρξήζε 

ηεο αληίζηνηρεο θαη θαηάιιειεο κεζφδνπ εθηίκεζήο ηεο θαη ηέινο  δηεπθνιχλεη 

ηελ κειέηε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη ε έκθαζε είλαη ζηελ 

παξαγσγή ησλ ππεξεζηψλ θαη φρη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Hall and Mejia 

1978, WHO 2010α).   

Ρα κεηνλεθηήκαηα είλαη γεληθά θαη ππάξρνπλ ζε θάζε κέζνδν πνπ 

επηηξέπεη ζηνλ αξκφδην γηα ην ζρεδηαζκφ ζπκκεηνρή σο πξνο ηελ εξκελεία 

ησλ απαξαίηεησλ πξνο ζπιινγή δεδνκέλσλ. Κε δεδνκέλν απηφ, κπνξεί λα 

γίλνπλ ζεκαληηθά ιάζε ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο γηα 

επέθηαζε ηεο παξαγσγηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο ζηνλ επηζπκεηφ ξπζκφ, ζρεηηθά κε 

ηε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα παξάδνζεο θαη δηαλνκήο ζπγθεθξηκέλνπ κείγκαηνο 

ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηελ πξνζπκία ησλ πνιηηψλ γηα ρξήζε ησλ ελ 

ιφγσ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξαρζνχλ (Hall and Mejia 1978, Dreesch et al. 

2005). 

4. Ζ κέζνδνο εθηίκεζεο ηεο δήηεζεο γηα πγεία 

Ζ ελ ιφγσ κέζνδνο εθηηκά ηε δήηεζε γηα ππεξεζίεο πγείαο ηελ νπνία ελ 

ζπλερεία κεηαηξέπεη ζε δήηεζε θαη αλάγθε γηα αλζξψπηλν δπλακηθφ ζχκθσλα 

κε δηάθνξα πξφηππα θαη λφξκεο παξαγσγηθφηεηαο. Ζ δήηεζε γηα ππεξεζίεο 

πγείαο πξνζδηνξίδεηαη απφ αληηθεηκεληθά εθηηκψκελεο αλάγθεο, αιιά εμαξηάηαη 

θαη απφ πιήζνο παξαγφλησλ φπσο ην εηζφδεκα, ε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ, ε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, ην θχιν, ε ειηθία, ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν, ν ηφπνο θαηνηθίαο, θ.α. Ζ κέζνδνο εθηίκεζεο ηεο δήηεζεο 
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γηα ππεξεζίεο πγείαο, φπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν 

πξνγλσζηηθή παξά θαλνληζηηθή θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα 

εθαξκνγήο ζε ρψξεο κε πιήζνο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο νπνίεο ε 

θπβέξλεζε δηαηεξεί έλα ζρεηηθά παζεηηθφ ξφιν ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο θαη (ζπλεπψο) αζρνιείηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ πξφβιεςε 

παξά ηε δηακφξθσζε ηνπ κέιινληνο (Hall and Mejia 1978). Γεληθά ε κέζνδνο 

απηή πξνζθέξεη πνιιά ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα. Αξρηθά, πξνζθέξεη κηα 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ δπλακηθψλ ηεο ρξήζεο ππεξεζηψλ πγείαο, π.ρ. ηνπο 

παξάγνληεο πνπ πξνσζνχλ ή επηβξαδχλνπλ ηε ρξήζε ηνπο, ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο θαζψο θαη ηνλ βαζκφ ζηνλ 

νπνίν νξηζκέλα κέξε ηνπ πιεζπζκνχ ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο ή ιηγφηεξεο 

ππεξεζίεο πγείαο απφ φηη ζα δηθαηνινγνχζε ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. 

Αθφκα φκσο θαη αλ απηέο νη πιεξνθνξίεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θχξηεο γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο δήηεζεο, κπνξνχλ σζηφζν λα βνεζήζνπλ ηνπο αξκφδηνπο 

γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ζε πξνβιέςεηο κειινληηθψλ εμειίμεσλ. Ωζηφζν απαηηεί ηελ 

εμέηαζε πνιιψλ θαη δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ, θαζψο θαη ηε ζπιινγή θαη ρξήζε 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο ηηο κεηαβιεηέο (Hall and Mejia 

1978). 

Θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δήηεζεο ζε 

αλζξψπηλν δπλακηθφ απαηηνχλ νξηζκέλα πξφηππα. Ρα πξφηππα απηά κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ είηε πεηξακαηηθά ή εκπεηξηθά απφ ην παξειζφλ, ηελ ηξέρνπζα 

εκπεηξία ή θαη λα βαζίδνληαη ζε επαγγεικαηηθή θξίζε ή δηεζλή εκπεηξία. 

Ππγθεθξηκέλα νη βαζηθέο κέζνδνη θαζνξηζκνχ πξνηχπσλ, θαζψο θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηά ηνπο, είλαη (Hall and Mejia 1978):  

1) Γηαηήξεζε ηνπ status quo. Δάλ ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη γεληθά ηθαλνπνηεηηθή θαη δελ αλακέλνληαη 

αιιαγέο φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηφηε ε 

δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο είλαη ζαθψο δηθαηνινγεκέλε.  

2) Δκπεηξία θαη επαγγεικαηηθή θξίζε. Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

ηειεπηαία θαη ηα ηξέρνληα πξφηππα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηε 
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ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

παξέρνπλ κηα εμαηξεηηθή βάζε γηα ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ θαη ζηφρσλ. 

Πε νξηζκέλεο ρψξεο έρνπλ αλαπηπρζεί γξακκέο ηάζεσλ νη νπνίεο 

δείρλνπλ πσο κεηαβάιινληαη ε αλαινγία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

πξνο ηνλ πιεζπζκφ, ε παξαγσγηθφηεηα θαη άιινη δείθηεο, κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Απηέο νη ηάζεηο κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ ζην 

κέιινλ θαη λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηνλ 

ππνινγηζκφ αλαγθψλ ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ.  

3) Πχγθξηζε κε επλνεκέλεο πεξηνρέο. Ππρλά ρξεζηκνπνηνχληαη δείθηεο θαη 

αλαινγίεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ζχγθξηζε κε επλνεκέλεο πεξηνρέο 

κηαο ρψξαο. Ωζηφζν, φζν ε θαηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη νη 

επηδφζεηο απηνχ είλαη άληζεο, ε κέζνδνο απηή ζα είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο αλεπαξθήο. Δπηπιένλ έρεη παξαηεξεζεί πσο αθφκα θαη αλ ην 

ζχλνιν ηεο αλαινγίαο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ/πιεζπζκφ δείρλεη 

βειηίσζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απηφ δελ εμαζθαιίδεη ηελ 

ηζνθαηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κεηαμχ αζηηθψλ θαη κε 

αζηηθψλ θέληξσλ, φπνπ ζπλήζσο ηείλνπλ λα ππάξρνπλ δηαθνξέο.  

4) Γηεζλείο Ππγθξίζεηο. Αληίζηνηρα κε ηε ζχγθξηζε κε επλνεκέλεο 

πεξηνρέο, κπνξεί λα γίλεη θαη ζχγθξηζε δεηθηψλ κε άιιεο ρψξεο. Πε 

απηή ηε πεξίπησζε νη αξκφδηνη γηα ην ζρεδηαζκφ πηνζεηνχλ πξφηππα 

ρσξψλ πνπ πξνηείλνληαη απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ν Ξαγθφζκηνο 

Νξγαληζκφο γείαο (ΞΝ). Αλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο θαζνξηζκνχ 

πξνηχπσλ είλαη αξθεηά εχθνιε, ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηα πξφηππα πνπ ζα 

πηνζεηεζνχλ απφ άιιεο ρψξεο λα έρνπλ κηθξή εθαξκνγή ζηελ ππφ 

εμέηαζε ρψξα. Ξξνθεηκέλνπ λα επηιεγεί απηή ε κέζνδνο θαζνξηζκνχ 

πξνηχπσλ, νη αξκφδηνη γηα ην ζρεδηαζκφ ζα πξέπεη αξρηθά λα 

εμαζθαιίζνπλ φηη ππάξρεη ινγηθή ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε γηα αλζξψπηλν 

δπλακηθφ. Ξαξά ην γεγνλφο πάλησο ηεο δπζθνιίαο εχξεζεο ζπγθξίζηκεο  

ρψξαο, ε ελ ιφγσ κέζνδνο δηεζλψλ ζπγθξίζεσλ, κπνξεί λα βνεζήζεη 
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ζηε  πξαγκαηνπνίεζε ξεαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ. Ζ κέζνδνο απηή είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα επαλεμέηαζε ρσξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ είηε πνιχ 

πςειή είηε πνιχ ρακειή αλαινγία κεηαμχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

πιεζπζκνχ, θαζψο θαη γηα άιινπο δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη 

αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

Νη παξαπάλσ κέζνδνη δελ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο 

αιιειναπνθιεηφκελεο κεηαμχ ηνπο· αληίζεηα θάζε κέζνδνο, κπνξεί λα 

ζπλεηζθέξεη κε ηα ζηνηρεία ηεο θαη ηελ αλάιπζε ηεο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

εθηίκεζεο ηεο δήηεζεο γηα αλζξψπηλν δπλακηθφ. Απηή ε αιιειεμάξηεζε ή 

ζχλδεζε πξνθχπηεη απφ ηα εμήο (Hall and Mejia 1978). 

 Πηελ κέζνδν εθηίκεζεο ησλ αλαγθψλ (Health needs method), νη 

αξκφδηνη γηα ην ζρεδηαζκφ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, 

ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θνηλνχ γηα ηηο ππεξεζίεο, ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην 

θνηλφ ρξεζηκνπνηεί ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο θαζψο θαη ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν ν ηνκέαο ηεο πγείαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάγεη ηηο ππεξεζίεο 

απηέο. Δθφζνλ ππνινγηζηνχλ νη αλάγθεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, 

κπνξνχλ θάιιηζηα λα  εθθξαζηνχλ θαη σο αλαινγία αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ/πιεζπζκφ κε βάζε ηηο αλάγθεο γηα ππεξεζίεο πγείαο.  

 Πηε κέζνδν εθηίκεζεο ηεο δήηεζεο γηα ππεξεζίεο πγείαο (Health 

demand method),  νη αξκφδηνη γηα ην ζρεδηαζκφ ιακβάλνπλ ππφςε ηε 

ζρεηηθή αλάγθε φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, 

γηα ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο πγείαο. Ζ δήηεζε γηα αλζξψπηλν δπλακηθφ 

κπνξεί ελ ζπλερεία λα εθθξαζηεί σο αλαινγία εξγαηηθνχ δπλακηθνχ/ 

πιεζπζκφ κε βάζε ηε δήηεζε γηα ππεξεζίεο φπσο έρεη απηή πξνθχςεη.  

 Ρέινο ζρεηηθά κε ηε κέζνδν ηεο αλαινγίαο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  

πξνο ηνλ πιεζπζκφ, αθφκα θαη αλ δελ βαζίδεηαη ή δελ απνξξέεη απφ 

ηηο άιιεο ηξείο κεζφδνπο, σζηφζν θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο, ιακβάλεη 

ππφςε ην δήηεκα ησλ αλαγθψλ γηα ππεξεζίεο πγεία θαζψο θαη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο γηα παξνρή θαη ρξεκαηνδφηεζε απηψλ.     
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Ππλεπψο ε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ηεο κεζφδνπ δελ ζα πξνθχςεη απφ κηα 

απιή αληηζηνίρηζε ηνπ πιάλνπ ζρεδηαζκνχ κε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, αιιά 

κέζα απφ έλα ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ κεζφδσλ. Ωζηφζν ε δηαδηθαζία ηεο 

επηινγήο ζα εμαξηεζεί απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. Βαζηθφο θαη θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο ζεσξείηαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ γηα θάζε κέζνδν 

δεδνκέλσλ. Νξηζκέλεο θνξέο κπνξεί θαη νη ίδηεο νη αλάγθεο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πξνζσπηθφ λα δείρλνπλ πνηα κέζνδνο είλαη πην θαηάιιειε ζε 

ζρέζε κε θάπνηα άιιε.   

Δπηπιένλ νη ππεχζπλνη γηα ην ζρεδηαζκφ ζα πξέπεη λα παξέρνπλ φζν ην 

δπλαηφ πην αθξηβείο εθηηκήζεηο ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ ζε αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη ηφζν εθηθηέο, φζν θαη δηθαηνινγεκέλεο. 

Ν βαζκφο εθηθηφηεηαο εμαξηάηαη απφ ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν θαη ηνπο 

απαηηνχκελνπο πφξνπο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ νη αξκφδηνη γηα ην ζρεδηαζκφ ελψ, 

νη εθηηκήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη δηθαηνινγεκέλεο ππφ ηελ έλλνηα ηνπ φηη ζα 

πξέπεη νη ππνινγηζκνί ζα πξέπεη λα δηθαηνινγνχληαη απφ ηηο κειινληηθέο 

αβεβαηφηεηεο. 

Β2. Δθηίκεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ΑΓ 

Δθηφο απφ ηε δήηεζε, ε εθηίκεζε ή πξφβιεςε ηεο πξνζθνξάο είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθή. Ζ πξνζθνξά ηνπ ΑΓ αλαθέξεηαη ζηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ 

(αλζξψπηλσλ) ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή ζην παξφλ ή ζην κέιινλ, κε βάζε 

ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή, ηε ρξήζε θαη ηελ απψιεηα απηψλ.                 

Ζ αλάιπζε ηεο πξνζθνξάο ζε ζρέζε κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειείηαη 

απφ ηξείο ζπληζηψζεο, (Γηάγξακκα 27) νη νπνίεο είλαη (Hall and Mejia 1978):  

 Ζ ηξέρνπζα πξνζθνξά, δειαδή ην ηξέρνλ απφζεκα εμεηδηθεπκέλνπ 

ΑΓ. Ζ ηξέρνπζα πξνζθνξά κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ελεξγή, πνπ 

ππνδειψλεη άηνκα πνπ απαζρνινχληαη ή αλαδεηνχλ εξγαζία ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο θαζψο θαη ζε αλελεξγή, πνπ εθθξάδεη εηδηθεπκέλα 

άηνκα ηα νπνία κπνξνχλ δπλεηηθά λα απαζρνιεζνχλ ζε επαγγέικαηα 
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πγείαο θαη είηε έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί ή απαζρνινχληαη ζε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

 Ζ κειινληηθή αχμεζε, δειαδή πηζαλέο πξνζζήθεο ζην απφζεκα 

εμεηδηθεπκέλνπ ΑΓ. Πηηο πξνβιέςεηο απηψλ ησλ κειινληηθψλ 

απμήζεσλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε πηζαλψλ πξνζιήςεσλ ή 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο.    

 Ζ πξνβιεπφκελε απψιεηα, δειαδή νη αλακελφκελεο απψιεηεο ηφζν απφ 

ηελ ηξέρνπζα πξνζθνξά φζν θαη απφ ηε κειινληηθή αχμεζε ηεο 

πξνζθνξάο.  

Γηάγξακκα 27: Ππληζηψζεο πξνζθνξάο ΑΓ 

 

Ξεγή: Hall & Meja, 1978 

Ζ δηαθχκαλζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ΑΓ, φπσο θαη ζε θάζε άιιν ηνκέα, 

επεξεάδεηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο (Hall and Mejia 1978):  

 Ρν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Πηα επαγγέικαηα πγείαο (φπσο θαη ζηα 

ππφινηπα), ε ξνή ηεο πξνζθνξάο εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο θαζνξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο. Απηφ είλαη 

πνπ θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ εηζαθηέσλ ζηηο ζρνιέο επαγγεικάησλ 

πγείαο θαη ζπλεπψο ηνλ αξηζκφ ησλ απνθνίησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Ππλεπψο θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο πξνζθνξάο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ 
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γηα ηελ πγείαο, νη ππεχζπλνη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ζα πξέπεη λα δψζνπλ 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο.      

 Ρηο ρσξνζεηηθέο θαη εξγαζηαθέο απνθάζεηο ηνπ ΑΓ. Νη ππεχζπλνη γηα 

ην ζρεδηαζκφ ζα πξέπεη λα αμηνινγήζνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη 

απφθνηηνη ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ζην ππάξρνλ (ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ)  

δηαζέζηκν αλζξψπηλν δπλακηθφ. Γηα παξάδεηγκα, νη ηαηξνί έρνπλ ηελ 

ηάζε λα κεηαθηλνχληαη θαιχπηνληαο ζπρλά κεγάιεο απνζηάζεηο, πξνο 

αλαδήηεζε επθαηξηψλ ζε άξηηα εμνπιηζκέλα λνζνθνκεία κε επαξθέο 

πξνζσπηθφ θαη γηα λα απμήζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο πςειψλ απνδνρψλ. Πε 

θάζε πεξίπησζε, γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ ηνπηθή πξνζθνξά, ζα 

πξέπεη λα κεηψζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ απνθνίησλ αλαθνξηθά κε ηελ 

εκπεηξία ηνπο, εηδηθά γηα ηα επαγγέικαηα κε ζρεηηθά βξαρχρξνλε 

εθπαίδεπζε, φπνπ ε πξνζσπηθή επέλδπζε ζε ρξφλν θαη ρξήκα δελ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή.   

 Ρνπο δείθηεο κηζζψλ θαη ηελ πξνζδνθία αλαθνξηθά κε ηηο απνδνρέο. 

Θαζψο νη ηαηξνί θαη νη νδνληίαηξνη θαηαηάζζνληαη κεηαμχ ησλ πιένλ 

θαινπιεξσκέλσλ επαγγεικαηηψλ, νη θαηαξηηζκέλνη ππνςήθηνη 

πιενλάδνπλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ ζηηο επαγγεικαηηθέο 

ζρνιέο, παξά ηε καθξφρξνλε, δχζθνιε θαη δαπαλεξή εθπαίδεπζε πνπ 

απαηηείηαη. Ωζηφζν ππάξρεη αξθεηά κεγάιν ράζκα ζηηο απνδνρέο 

ηαηξψλ-νδνληηάηξσλ θαη φισλ ησλ ππνινίπσλ επαγγεικαηηθψλ πγείαο. 

Ππγθεθξηκέλα νη λνζειεπηέο, δελ ακείβνληαη επαξθψο αλαινγηθά κε 

ζπλαθείο επαγγεικαηίεο ζε άιινπο ηνκείο θαη ην γεγνλφο απηφ 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο θαηά θαηξνχο ειιείςεηο πξνζσπηθνχ.                          

Ζ απμεκέλε δήηεζε γηα λνζνθνκεηαθφ λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ σο 

απνηέιεζκα ηεο λνζνθνκεηαθήο αζθάιηζεο έρεη επηθέξεη βειηίσζε 

ζηνπο κηζζνχο θαη ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ λνζειεπηψλ θαζψο θαη 

απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα θνηηεηψλ θαη απνθνίησλ λνζειεπηηθήο. 
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Ξέξαλ κηαο ηέηνηαο καθξνπξφζεζκεο αληαπφθξηζεο, είλαη ζπρλά 

δπλαηφ βξαρππξφζεζκα, λα αληιεζνχλ λνζειεπηέο απφ ην ήδε 

ππάξρνλ πξνζσπηθφ ράξε ζηελ πξνζθνξά πςειφηεξσλ ακνηβψλ θαη 

σξαξίσλ εξγαζίαο ηα νπνία ζα είλαη ζπκβαηά κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ.   

 Ρν ζάλαην ή ηελ ζπληαμηνδφηεζε.  

Κεζνδνινγίεο εθηίκεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

Ζ εθηίκεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ΑΓ είλαη ελλνηνινγηθά απινχζηεξε απφ 

ηελ εθηίκεζεο ηεο πξνζθνξάο θαη εμαξηάηαη απφ δχν θχξηνπο παξάγνληεο: ηε 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ (ηξέρνπζα δηαζεζηκφηεηα/ 

πξνζθνξά) θαη ηελ κειινληηθή πξνζθνξά (Hall and Mejia 1978).  

1. Ρξέρνπζα πξνζθνξά 

Ν ππνινγηζκφο ηεο ηξέρνπζαο πξνζθνξάο ζπρλά πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαγθψλ, κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

παξνχζαο θαηάζηαζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ελφο ζρεδίνπ πνπ ζα δηνξζψζεη ηηο 

φπνηεο αληζνξξνπίεο. Ρν ράζκα κεηαμχ πξνζθνξάο θαη αλαγθψλ κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε έιιεηςε ή πιεφλαζκα, αιιά, ελαιιαθηηθά, κπνξεί λα απνηειεί 

ζπλέπεηα θαθήο θαηαλνκήο θαη ρξήζεο.  

Πηηο κεζνδνινγίεο πξνζθνξάο, ππνινγίδνληαη κεκνλσκέλα ηα ζπζηαηηθά 

ηεο πξνζθνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα απηνί νη ππνινγηζκνί αζξνίδνληαη γηα λα 

κεηξεζεί ε ζπλνιηθή πξνζθνξά. ζνλ αθνξά ηελ ηξέρνπζα πξνζθνξά, ηα 

ζπζηαηηθά είλαη νη εξγαδφκελνη θαη νη άλεξγνη. Ζ ηξέρνπζα πξνζθνξά 

ππνινγίδεηαη ζπλήζσο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, αγλνψληαο ηνπο 

αλέξγνπο (ηφζν φζνπο βξίζθνληαη ζε ζηάδην αιιαγήο εξγαζίαο φζν θαη ηνπο 

λένπο απνθνίηνπο πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία), θαζψο ε νκάδα απηή δχζθνια 

αλαγλσξίδεηαη. Απηή ε απνηειεζκαηηθή πξνζαξκνγή ζηελ ηξέρνπζα 

πξνζθνξά δηθαηνινγείηαη φηαλ ν δείθηεο αλεξγίαο είλαη ρακειφο. Ωζηφζν, 

φηαλ νη άλεξγνη δελ ζπλππνινγίδνληαη ζηηο κεηξήζεηο, ε ηξέρνπζα πξνζθνξά 
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εκθαλίδεηαη κεησκέλε ζε ζρέζε κε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Γηα λα 

ππνινγηζηεί ε πηζαλή πξνζθνξά, ν αξηζκφο ησλ αλελεξγψλ εξγαδνκέλσλ 

πξνζηίζεηαη ζηελ ηξέρνπζα πξνζθνξά. 

Ξνηθίιεο κεζνδνινγίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο ηξέρνπζαο πξνζθνξάο, αλαιφγσο ηεο δηαζεζηκφηεηαο 

δεδνκέλσλ. Ρα δεδνκέλα κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ απφ δεπηεξεχνπζεο πεγέο, 

φπσο ε ππεξεζία απνγξαθήο, ην εζληθφ θέληξν ζηαηηζηηθψλ πγείαο, ε 

ππεξεζία ζηαηηζηηθψλ εξγαζίαο, θξαηηθνί νξγαληζκνί εξγαηηθήο αζθάιηζεο, 

θξαηηθνί νξγαληζκνί αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθνί ζχιινγνη θαη 

ζπλδηθαιηζηηθέο ελψζεηο. Ωζηφζν, απαηηείηαη πξνζνρή φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε 

δεπηεξεχνπζεο πεγέο.  

2. Κειινληηθή πξνζθνξά 

Νη εθηηκήζεηο γηα ηε κειινληηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα κεηξνχλ ηελ 

θηλεηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ απφ (εθξνέο) θαη πξνο (εηζξνέο) ηελ ηξέρνπζα 

πξνζθνξά. Νη πξνζζήθεο ή εηζξνέο ζηελ πξνζθνξά αθνξνχλ θπξίσο ζηνπο 

απνθνίηνπο ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, αιιά κπνξεί 

επίζεο λα είλαη εξγαδφκελνη απφ άιια επαγγέικαηα ή άιιεο γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο ή αθφκε θαη εξγαδφκελνη πνπ επαλεληάρζεθαλ ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ. Νη απψιεηεο ή εθξνέο απφ ηε ηξέρνπζα πξνζθνξά νθείινληαη ζε 

ζάλαην, ζπληαμηνδφηεζε θαη κεηάζεζε ζε άιιν επάγγεικα ή άιιε πεξηνρή. 

Γηα λα γίλεη νπνηαδήπνηε πξφβιεςε, ζα πξέπεη θαλείο λα ππνινγίζεη ηηο 

εηήζηεο εηζξνέο θαη εθξνέο θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο πξφβιεςεο. Πηελ 

πξάμε, ζπλήζσο αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: Αξρηθά, κηα εθηίκεζε 

ηεο ηξέρνπζαο πξνζθνξάο νξίδεηαη σο βάζε ηεο πξφβιεςεο. Πηε ζπλέρεηα, 

ππνινγίδεηαη ν εηήζηνο αξηζκφο εηζαρζέλησλ απφ θάζε πεγή γηα ηε ρξνληθή 

πεξίνδν πνπ θαιχπηεη ε πξφβιεςε. Ρέινο, ε βαζηθή ηξέρνπζα πξνζθνξά 

πξνζηίζεηαη ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ εηήζηνπ αξηζκνχ εηζαρζέλησλ θη έπεηηα 

αθαηξνχληαη νη εηήζηεο απψιεηεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ωζηφζν, ε έιιεηςε 

δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα αθξηβή πνζά εηζξνψλ θαη εθξνψλ, π.ρ. 
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επαγγεικαηηθή θαη γεσγξαθηθή θηλεηηθφηεηα, νδεγεί ζε ηξνπνπνηήζεηο ησλ 

δηαδηθαζηψλ ππνινγηζκνχ. 

Ξην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ εηζξνψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

εμήο (Hall and Mejia 1978):  

1. Ξαξαγσγή λέσλ απνθνίησλ. Ν εηήζηνο αξηζκφο απνθνίησλ, βαζηθή 

πεγή εηζξνψλ ζηελ ηξέρνπζα πξνζθνξά ζηα επαγγέικαηα πγείαο, είλαη 

ζπλήζσο δηαζέζηκνο. Ρα δεδνκέλα γηα ηελ εγγξαθή ζε εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα δηαηίζεληαη απφ ην πνπξγείν γείαο, Ξαηδείαο θαη Ξξφλνηαο 

θαη ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπιιφγνπο. Γηα έλα δεδνκέλν ηνκέα, νη 

απφθνηηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη απνηεινχλ ηηο θαζαξέο εηζξνέο ζηελ 

πξνζθνξά, ελψ φζνη κεηαηίζεληαη ζε άιιεο πεξηνρέο ή άιια 

επαγγέικαηα ζα πξέπεη λα εμαηξνχληαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

εηζαρζέλησλ.  

2. Δπαγγεικαηηθή κεηάζεζε. Πηα επαγγέικαηα πνπ απαηηείηαη καθξφρξνλε 

θαη θνπηψδεο πξνεηνηκαζία, ιίγνη είλαη απηνί πνπ εγθαηαιείπνπλ ή 

κεηαηίζεληαη ζε άιινπο ηνκείο. Νη ηαηξνί, γηα παξάδεηγκα, ζπλήζσο 

παξακέλνπλ ζηνλ ηαηξηθφ ηνκέα κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο, 

επηιέγνληαο θάπνηα εηδηθφηεηα. Ξαξ‟ φια απηά, φζνη επηιέμνπλ λα 

αζρνιεζνχλ κε ηελ έξεπλα, ηε δηδαζθαιία θαη ηε δηνίθεζε κπνξεί λα 

ζεσξεζνχλ σο εθξνέο απφ ηνλ ηνκέα ηεο πεξίζαιςεο. Δπίζεο, 

νξηζκέλνη ηαηξνί κπνξεί λα αιιάμνπλ εηδηθφηεηα θαηά ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία. Γηα λα κεηξεζεί ε επαγγεικαηηθή 

θηλεηηθφηεηα, ηα ππάξρνληα δεδνκέλα είλαη δπζηπρψο αλεπαξθή. Νη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή κεηάζεζε (απφ θαη πξνο έλα 

επάγγεικα) απνθηψληαη κε ηε βνήζεηα πνιπθαζηθήο δηαρξνληθήο 

κειέηεο, θαηά ηελ νπνία ηα ίδηα άηνκα εξσηψληαη θαηά δηαζηήκαηα γηα 

ην επάγγεικά ηνπο, ή πεηξακαηηθήο έξεπλαο, θαηά ηελ νπνία νη 

ζπκκεηέρνληεο αλαθαινχλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο 

θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Κηα άιιε πξνζέγγηζε είλαη ε κέζνδνο 

ελαπνκέλνπζαο αμίαο (residual method), θαηά ηελ νπνία ν βαζκφο 
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επαγγεικαηηθήο κεηάζεζεο ππνινγίδεηαη βάζεη ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ 

γηα ηε ζπλνιηθή πξνζθνξά θαη ηηο κεηαβνιέο ζε άιιεο εηζξνέο θαη 

εθξνέο. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε κέζνδν απηή, ν Π πξέπεη λα γλσξίδεη 

ηε ζπλνιηθή πξνζθνξά ζε δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο, θαζψο 

θαη θάζε εηζξνή θαη εθξνή πξνζθνξάο θαηά ην ελδηάκεζν δηάζηεκα, 

πέξαλ απηψλ πνπ νθείινληαη ζε κεηαζέζεηο. Νη δηαθνξέο κεηαμχ 

ζπλνιηθήο πξνζθνξάο πνπ δελ νθείινληαη ζε άιινπ είδνπο παξάγνληεο 

απνδίδνληαη ζηελ επαγγεικαηηθή κεηάζεζε. 

3. Γεσγξαθηθή κεηάζεζε. Ζ θηλεηηθφηεηα απφ θαη πξνο κηα πεξηνρή κπνξεί 

επίζεο λα κεηξεζεί κε δηαρξνληθά δεδνκέλα θαη λα πξνζεγγηζζεί βάζεη 

ηεο κεζφδνπ ελαπνκέλνπζαο αμίαο. Ζ γεσγξαθηθή θαη επαγγεικαηηθή 

θηλεηηθφηεηα ζπρλά παξαηεξνχληαη ζε θνηλή ρξνληθή ζπγθπξία. Νη 

γπλαίθεο κπνξεί λα κεηαθηλεζνχλ γηαηί ην απαηηεί ε δνπιεηά ηνπ 

ζπδχγνπ ηνπο θαη λα απνξξνθεζνχλ ζε νπνηαδήπνηε δηαζέζηκε ζέζε 

εξγαζίαο. Νη αηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ κε βάζε ηελ 

ακνηβαηφηεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέηξν ππνθαηάζηαζεο 

γεσγξαθηθήο θηλεηηθφηεηαο κεηαμχ δηαθφξσλ πνιηηεηψλ. Πηελ 

πεξίπησζε ησλ ηαηξψλ, νη απφθνηηνη Ηαηξηθήο απφ ην εμσηεξηθφ 

απνηεινχλ ζεκαληηθφηαηε πεγή εηζξνήο ζηελ πξνζθνξά. Νη 

πξνβιέςεηο πξνζθνξάο ηαηξψλ επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ππνζέζεηο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ μέλσλ απνθνίησλ πνπ εθηηκάηαη πσο ζα 

πξνζέιζνπλ ζε κηα ρψξα. 

4. Δπαλέληαμε ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Νη γπλαίθεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

θηλεηηθφηεηα απφ θαη πξνο ην εξγαηηθφ δπλακηθφ αλαιφγσο ησλ 

κεηαβνιψλ ζηηο νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Νη επαγγεικαηηθνί 

ηνκείο ζηνπο νπνίνπο θπξηαξρνχλ νη γπλαίθεο, φπσο ε Λνζειεπηηθή 

δηαζέηνπλ ζεκαληηθφ απφζεκα αλελεξγψλ επαγγεικαηηψλ. Ζ ειηθία ησλ 

ηέθλσλ θαη νη απνδνρέο ηνπ ζπδχγνπ απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Πε 
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γεληθέο γξακκέο, σζηφζν νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επαλέληαμε ζε 

ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα είλαη ιηγνζηέο. 

Αληίζηνηρα, θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ εθξνψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο 

(Hall and Mejia 1978):  

1. Δπαγγεικαηηθή θαη γεσγξαθηθή κεηάζεζε. πσο ήδε αλαθέξζεθε, νη 

πεξηνξηζκνί ησλ δεδνκέλσλ θαζηζηνχλ δχζθνιεο ηηο αθξηβείο εθηηκήζεηο 

ησλ απσιεηψλ πνπ νθείινληαη ζε έμνδν απφ ην επάγγεικα ή 

απνκάθξπλζε απφ ηνλ ηφπν εξγαζίαο. Νη αξκφδηνη εζληθνί νξγαληζκνί ή 

ζπλαθείο ηνπηθνί θνξείο επαγγεικαηηθψλ ζπιιφγσλ ίζσο είλαη ζε ζέζε 

λα ππνινγίζνπλ πξνζεγγηζηηθά ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηα νπνία 

θαηήξγεζαλ ηελ άδεηα ή ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο. Ωζηφζν, πνιινί 

επαγγεικαηίεο, εηδηθφηεξα γπλαίθεο, δηαηεξνχλ ηα δηαπηζηεπηήξηά ηνπο 

αθφκε θη φηαλ έρνπλ πιένλ απνζπξζεί απφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

2. Απνρψξεζε ιφγσ ζαλάηνπ ή ζπληαμηνδφηεζεο. Ρέηνηνπ είδνπο εθξνέο 

κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ πνηθηινηξφπσο. Έλαο απιφο ηξφπνο είλαη λα 

πξνζδηνξίζνπκε ην κέζν ελεξγφ επαγγεικαηηθφ βίν ησλ κειψλ ελφο 

νξηζκέλνπ επαγγέικαηνο. Κηα πην αλαιπηηθή ηερληθή γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ζαλάησλ θαη ησλ ζπληαμηνδνηήζεσλ βαζίδεηαη ζηνπο 

«πίλαθεο επαγγεικαηηθνχ βίνπ». Νη πίλαθεο απηνί είλαη είηε ζηαηηζηηθέο 

είηε αλαινγηζηηθέο κέζνδνη γηα ηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο 

ζλεζηκφηεηαο ελφο πιεζπζκνχ ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν, 

δειαδή νη δείθηεο ζλεζηκφηεηαο αλά ειηθία ζε έλα έηνο. Νη πίλαθεο 

απηνί είλαη ζπλήζσο δηαζέζηκνη κέζσ ηεο πεξεζίαο Πηαηηζηηθψλ 

Δξγαζίαο. 

Κε βάζε ηα αλσηέξσ, ην ζεκείν εθθίλεζεο ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ΑΓ είλαη ε 

εθηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κέζσ ηεο αλάιπζεο ράζκαηνο (gap 

analysis) ηεο de facto πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ 

ηπρφλ αληζνξξνπίεο θαζψο είλαη απηέο πνπ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

έθβαζε ησλ πξνβιέςεσλ (European Commission 2012).  
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Γ. Πχλδεζε ζρεδηαζκνχ κε πνιηηηθέο δξάζεηο 

Ξξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη ζεκαληηθή 

ε ζχλδεζή ηνπ κε ηηο αληίζηνηρεο θαηάιιειεο πνιηηηθέο δξάζεηο. Νη πνιηηηθέο 

δξάζεηο νπζηαζηηθά αθνξνχλ ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηνπο 

ππεχζπλνπο ηνπ ζρεδηαζκνχ. Ππλεπψο, εθηφο απφ ηε ζχλδεζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ κε ηηο δξάζεηο, ζα πξέπεη λα  ιεθζεί ππφςε θαη ν ξφινο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (Hornby et al. 1980, European Commission 2012).  

Γ. Νξγάλσζε ζρεδηαζκνχ  

Απαξαίηεηε θαζ‟ φιε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη ε χπαξμε 

νξγάλσζεο. Άιισζηε ν ίδηνο ν ζρεδηαζκφο είλαη ε δηαδηθαζία ηεο νξγάλσζεο 

ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

επηζπκεηψλ ζηφρσλ. Ν ζρεδηαζκφο ηνπ ΑΓ ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ 

(πνιινί εκπιεθφκελνη θνξείο, δεκφζηα ζπκθέξνληα, καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη), 

πξνυπνζέηεη άξηηα νξγάλσζή ηνπ. Ππλεπψο είλαη ζεκαληηθφ νη ξφινη θαη νη 

επζχλεο ησλ ζπκκεηερφλησλ λα είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλνη θαη λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή φισλ (θξαηηθψλ, ηνπηθψλ, δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 

θνξέσλ) θαζ‟ φια ηα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζπκκεηνρή 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ζα πξέπεη ήδε λα θαζηεξσζεί απφ ηα αξρηθά 

ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ζέζπηζεο ησλ 

ζηφρσλ απηνχ (Hornby et al. 1980, European Commission 2012).  

Δ. Αμηνιφγεζε ζρεδηαζκνχ 

Ν ζηφρνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ΑΓ, είλαη ν εμνξζνινγηζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ζε ΑΓ 

ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξα ζηνπο γεληθφηεξνπο θαη 

απψηεξνπο ζηφρνπο κηαο ρψξαο αλαθνξηθά κε ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα, ε θαζνιηθή θαη ηζφηηκε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο 
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πςειήο πνηφηεηαο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπ πιεζπζκνχ (European Commission 2012).  

Ν ζρεδηαζκφο, ιακβάλεη ρψξα ζε έλα πιαίζην πςειήο αβεβαηφηεηαο, 

θαζψο νη αιιαγέο κπνξεί λα ζπκβνχλ ζρεηηθά ξαγδαία θαη ζε δηάθνξα 

επίπεδα, φπσο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πιεζπζκνχ, ζηελ 

πξνζθνξά θαη ζηε δήηεζε, ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ δεκνγξαθηθνχο, 

επηδεκηνινγηθνχο, πνιηηηζηηθνχο, ηερλνινγηθνχο, πνιηηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο, κε πξνβιέςηκνπο πάληα. Κε άιια ιφγηα, ν ζρεδηαζκφο ηνπ ΑΓ, 

θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζε ηξία βαζηθά εξσηήκαηα (European Commission 

2012):  

1. Ξσο ζα αμηνινγεζεί ε πνηφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ ΑΓ,  

2. Πε πνην βαζκφ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ΑΓ 

εμαξηάηαη απφ ηερληθέο (αξκφδηνπο ηνπ ζρεδηαζκνχ, πνηφηεηα θαη 

πνζφηεηα δεδνκέλσλ) ή πνιηηηθέο απνθάζεηο θαη 

3. Ξσο ζα επηδησρζνχλ καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ΑΓ; 

Αλαθνξηθά κε ην πξψην εξψηεκα, ε αμηνιφγεζε θαη ν έιεγρνο ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηνπ ζρεδηαζκνχ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε δηάθνξα 

ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη νθείιεη λα ιεηηνπξγεί σο κηα 

θπθιηθή δηαδηθαζία. Ζ κεζνδνινγία αλαθνξάο απφ απηή ηελ άπνςε είλαη ε 

δηαδηθαζία ζπλερνχο βειηίσζεο ή αιιηψο ν θχθινο πνηφηεηαο φπσο νξίδεηαη 

απφ ηνλ Edward Deming, κε ηηο θάζεηο ηνπ Πρεδηαζκνχ (Plan), ηεο 

Δθαξκνγήο (Do), ηνπ Διέγρνπ (Check) θαη ησλ Δλεξγεηψλ (Act), ε νπνία 

βνεζάεη ζην λα εμαζθαιηζηεί απηή ε ζχλδεζε (Deming 2000). Ρν βήκα ηεο 

εθαξκνγήο (Do), αλαθέξεηαη ζηηο πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ, γηα 

παξάδεηγκα ιακβάλεη έλα ππνπξγείν γηα λα αληηκεησπίζεη ηα αλαδπφκελα 

πξνβιήκαηα (π.ρ. κηα αλακελφκελε έιιεηςε ηνπ αξηζκνχ ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο). Ρν βήκα ηνπ ειέγρνπ (Check), αλαθέξεηαη ζε φια ηα εξγαιεία θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνιηηηθήο 
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ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηελ αθξίβεηά ηεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ απψηεξν ζηφρν 

ηνπ ζρεδηαζκνχ πνπ έρεη ηεζεί πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ εμαζθάιηζεο ηεο 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ηνπ ΑΓ (European 

Commission 2012).  

Ν έιεγρνο σο θπθιηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί σο πξνο ην ρξφλν 

ζηνλ νπνίν ιακβάλεη ρψξα σο εμήο (European Commission 2012):  

- Δθ ησλ πξνηέξσλ (Ex-ante):   

 Κε επζπγξάκκηζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ΑΓ κε ηνπο 

γεληθφηεξνπο ζηφρνπο γηα ηελ πγεία.  

 Κε νξζφηεηα ηνπ ππνθείκελνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ, 

ιακβάλνληαο ππφςε πσο ν ζρεδηαζκφο είλαη έλα ζχλνιν ππνζέζεσλ 

αλαθνξηθά κε ηε ζχλζεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πγείαο ή ηελ εμέιημε ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα ηηο επεξεάζεη. 

Ππλεπψο ε νξζφηεηα ησλ επηινγψλ αλαθνξηθά κε ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αλσηέξσ ππνζέζεσλ είλαη 

ηδηαίηεξα θξίζηκε.   

 Κε ηελ εγθπξφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. Δάλ 

ν ζρεδηαζκφο βαζίδεηαη ζε θαθήο πνηφηεηαο ή ειιηπή δεδνκέλα θαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ε πηζαλφηεηα 

ιαζψλ απμάλεηαη.  

 Κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ ζθνπηκφηεηαο νη νπνίεο 

έρνπλ αληίθηππν ζηελ επηηπρία ή απνηπρία ηνπ ζρεδηαζκνχ, φπσο 

(νηθνλνκηθέο, λνκηθέο, ηερληθέο/νξγαλσηηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο 

δηαζηάζεηο)  

- Θαηά ηελ πνξεία (In-itinere):   
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 Κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ησλ παξαηεξνχκελσλ αιιαγψλ κε ησλ 

αλακελφκελσλ 

 Κέζσ ηεο εμήγεζεο ηπρψλ δηαθνξψλ (αλ δειαδή νθείινληαη ζε 

ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο, ηερληθέο απνηπρίεο, θαθή δηαρείξηζε ή 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο)  

 Κέζσ ηεο απφθαζεο γηα αιιαγή πνξείαο ηνπ ζρεδηαζκνχ εθφζνλ 

απαηηείηαη 

- Δθ ησλ πζηέξσλ (Ex-post): 

 Κε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεδηαζκνχ σο πξνο ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο απνδνηηθφηεηαο (θαηά πφζν δειαδή ην ζρέδην 

ιεηηνχξγεζε θαη ζπλέβαιε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ), ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο (θαηά πφζν δειαδή ην ζρέδην ζπλέβαιε ζηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ΑΓ) θαη  ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν εξψηεκα, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηηο ηερληθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ ππεπζχλσλ γηα ην ζρεδηαζκφ φζν θαη απφ ηηο πνιηηηθέο 

απνθάζεηο θαη ηελ πνιηηηθή ππνζηήξημε ζπλδπαζηηθά. Ν ζπλδπαζκφο ηεο 

ηερληθήο αξηηφηεηαο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πνιηηηθήο ππνζηήξημεο απηνχ 

είλαη αλαγθαία θαζψο (European Commission 2012):  

 Έλαο ηερληθά άξηηνο ζρεδηαζκνχο απαηηεί πξφζβαζε ζε έγθπξα, 

ελεκεξσκέλα θαη πιήξε δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο, αιιά θαη ηθαλφηεηα 

αλάιπζεο θαη εξκελείαο απηψλ κε δεκηνπξγία εθηθηψλ ζελαξίσλ. 

Ωζηφζν, φζν εμαηξεηηθφο θαη αλ είλαη ν ζρεδηαζκφο απφ ηερληθήο 

άπνςεο, ε πξαγκαηηθφηεηα δελ ζα αιιάμεη αλ δελ ππνζηεξίδεηαη 

πνιηηηθά απφ φινπο εθείλνπο ηνπ παξάγνληεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

πνπ κπνξεί λα ηνλ επεξεάζνπλ (γηα παξάδεηγκα, πνπξγείν γείαο, 

πνπξγείν Ξαηδείαο, θιπ.). 
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 Νη πνιηηηθέο απνθάζεηο είλαη απηέο πνπ ζα κεηαθξάζνπλ ην ζρεδηαζκφ 

ζε πξαγκαηηθφηεηα αιιά γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε εθαξκνγή ηνπ 

νη απνθάζεηο απηέο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ηηο πηζαλέο εμειίμεηο ζρεηηθά 

κε ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ αιιά θαη 

ηνπ ηδίνπ ηνπ ΑΓ, ηηο νπνίεο πιεξνθνξίεο παξέρνπλ νη ππεχζπλνη ηνπ 

ζρεδηαζκνχ.  

Αλαθνξηθά κε ην ηειεπηαίν εξψηεκα, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε πσο ε 

αλάπηπμε ηνπ ΑΓ είλαη κηα καθξνπξφζεζκε δηαδηθαζία. Κε άιια ιφγηα, 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζην παξφλ, ελδέρεηαη λα απνθέξνπλ 

απνηειέζκαηα ζε πέληε ή δέθα ρξφληα. Ππλεπψο ε ζπλερήο ζηήξημε ησλ 

πνιηηηθψλ ππεπζχλσλ ιήςεο απνθάζεσλ είλαη αλαγθαία γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

κεγαιχηεξν απφ ην ηππηθφ ρξφλν ηεο εθινγηθήο ηνπο ζεηείαο (European 

Commission 2012).  

4.5 ΞΙΑΗΠΗΝ ΓΟΑΠΖΠ ΓΗΑ ΡΝ ΑΓ   

Ρν έηνο 2000, 189 θξάηε κέιε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πηνζέηεζαλ ηε 

Γηαθήξπμε ηεο Σηιηεηίαο, ζπκθσλψληαο ζε νθηψ Αλαπηπμηαθνχο Πηφρνπο ηεο 

Σηιηεηίαο (ΑΠΣ), ηέζζεξηο απφ ηνπο νπνίνπο ζηνρεχνπλ άκεζα ζηε βειηίσζε 

ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη 

ηνπ ΑΓ. Ζ αλαγλψξηζε φηη ε επίηεπμε ησλ ΑΠΣ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επαξθή πξνζθνξά θαη δηαλνκή άξηηα εθπαηδεπκέλσλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, έρεη νδεγήζεη ζηελ πξναγσγή δξάζεσλ 

θαη επελδχζεσλ ζην ΑΓ, ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ ρσξψλ κε πεξηνξηζκέλνπο 

πφξνπο, αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηνλ ΞΝ σο ρψξεο νη νπνίεο βηψλνπλ έληνλεο 

ειιείςεηο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ.  

Πην πιαίζην απηφ, ε έθζεζε ηνπ ΞΝ γηα ηελ πγεία ην 2006 (WHO 

2006) παξνπζίαζε έλα εμειηζζφκελν ηερληθφ πιαίζην πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη 

ηηο ρψξεο, ηδίσο απηέο νη νπνίεο δηέπνληαη απφ θξίζε αλαθνξηθά κε ην ΑΓ3. 

                                                           
3 https://www.capacityproject.org/framework/ 
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Ρν ελ ιφγσ πιαίζην αλαπηχρζεθε απφ εθπξνζψπνπο δηαθφξσλ νξγαληζκψλ 

ησλ ρσξψλ-εηαίξσλ, ρνξεγνχο, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαζψο θαη απφ 

ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα, νη νπνίνη ζπλαληήζεθαλ ζε κηα άηππε δηαβνχιεπζε 

ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΞΝ θαη ηνπ Νξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ γηα ηε 

Γηεζλή Αλάπηπμε (United States Agency for International Development) ζηελ 

Νπάζηγθηνλ ην Γεθέκβξην ηνπ 2005.  Πηφρνο ηνπο ήηαλ λα ζπκθσλήζνπλ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο απινχ, αιιά νινθιεξσκέλνπ ηερληθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν 

ζα επέηξεπε ζηηο ρψξεο λα αλαπηχμνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε εζληθή ζηξαηεγηθή 

γηα ην ΑΓ, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί θαη λα πινπνηεζεί κε 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν (Γηάγξακκα 28).  

 

Γηάγξακκα 28: Ξιαίζην γηα ην Πρεδηαζκφ ηνπ ΑΓ 

 

Ξεγή: http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/haf/en/ 
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Ρν πξνθχπηνλ πιαίζην ηνπ ΑΓ, κέζσ κηαο ζπλνιηθήο πξνζέγγηζεο, 

δηεπθνιχλεη ηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ πξνθιήζεσλ ηνπ ΑΓ, φπσο ε 

πνζνηηθή αλεπάξθεηα, ε άληζε θαηαλνκή ηνπ, νη ειιείςεηο ζε δεμηφηεηεο θαη 

ηθαλφηεηεο θαη ε αλεπάξθεηα θηλήηξσλ. Ρν ελ ιφγσ πιαίζην απαξηίδεηαη απφ 

έλα θχθιν δξάζεο κε ηέζζεξηο θάζεηο, ηελ αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο, ηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε. Ν θχθινο δξάζεο ν νπνίνο 

πεξηβάιιεη έμη πεδία δξάζεο απνηειεί νπζηαζηηθά έλαλ νδεγφ ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ γηα ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε ηνπ ΑΓ. Πε ρψξεο φπνπ ππάξρεη ήδε έλα εζληθφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην 

γηα ην ΑΓ, ην ελ ιφγσ πιαίζην κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο έλαο γεληθφο 

θαηάινγνο ειέγρνπ κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα επαλεμεηαζηεί ην πθηζηάκελν 

ζρέδην ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη έρνπλ αληηκεησπηζηεί ηα βαζηθά ζηνηρεία κηαο 

ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο (Dal Poz et al. 2006). Ρα νθέιε ηεο αλάπηπμεο θαη 

εθαξκνγήο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ ΑΓ πεξηιακβάλνπλ:  

 ηελ επάξθεηα ελφο άξηηα εθπαηδεπκέλνπ ΑΓ, 

 ηα πςειά επίπεδα νκαδηθήο εξγαζίαο θαη απφδνζεο ηνπ ΑΓ, 

 ηελ εμνηθνλφκεζε θφζηνπο, 

 ηελ παξαθίλεζε ηνπ ΑΓ, 

 ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

γηα ηελ πγεία πνπ έρνπλ ηεζεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ΑΠΣ.   

Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ έμη πεδίσλ δξάζεο ηνπ ελ ιφγσλ ηερληθνχ 

πιαηζίνπ θαη ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ απηψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 15.  
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Ξίλαθαο 15: Ρα έμη ζπζηαηηθά ηνπ πιαηζίνπ γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ΑΓ 
Ππζηαηηθό Νξηζκόο Ξεξηνρέο παξέκβαζεο 

Ξνιηηηθή 

Θαλφλεο, θαλνληζκνί θαη λνκνζεζία γηα ηηο 

ζπλζήθεο απαζρφιεζεο, εξγαζηαθά πξφηππα 
θαη αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ 

πγεία 

-Δπαγγεικαηηθά πξφηππα, επαγγεικαηηθή 

άδεηα, δηαπίζηεπζε 
-Δγθεθξηκέλα πεδία πξαθηηθήο γηα ηηο 

θαηεγνξίεο ΑΓ 
-Ξνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ην ΑΓ  
-Δξγαηηθφ δίθαην θαη θαλφλεο γηα ηε 

δεκφζηα ππεξεζία 

Γηαρείξηζε ΑΓ 

Νινθιεξσκέλε ρξήζε δεδνκέλσλ, πνιηηηθή 

θαη πξαθηηθή γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 
αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ, ησλ πξνζιήςεσλ, 

ηεο αμηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. 

-Ππζηήκαηα πξνζσπηθνχ, 
πξνγξακκαηηζκφο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

πξφζιεςε, αμηνπνίεζε 
-Ξεξηβάιινλ & ζπλζήθεο εξγαζίαο : 

ζρέζεηο εξγαδνκέλσλ, αζθάιεηα ζην 

ρψξν εξγαζίαο, ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 
εξγαζία,, επαγγεικαηηθή εμέιημε.  

-Ξιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ΑΓ 
-Γηαρείξηζε απφδνζεο, αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο, επνπηεία, παξαγσγηθφηεηα 

Σξεκαηνδόηεζε 
Ιήςε, δηάζεζε θαη δηαλνκή επαξθνχο 
ρξεκαηνδφηεζεο γηα αλζξψπηλνπο πφξνπο 

-Κηζζνί θαη επηδφκαηα 
-Ξξνυπνινγηζκφο ΑΓ 

-Δλεξγνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ  

Δθπαίδεπζε 
Ξαξαγσγή θαη ζπλερήο αλάπηπμε ελφο 
θαηάιιεια εηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

-Θαηάξηηζε ζπλδεδεκέλε κε ηηο αλάγθεο 

πγείαο 
-Ππλερηδφκελε εθπαίδεπζε 

Δηαηξηθέο Πρέζεηο 

Ρππηθνί θαη άηππνη ζχλδεζκνη πνπ 

ζπληνλίδνπλ θαη επζπγξακκίδνπ ηνπο 
βαζηθνχο θνξείο, π.ρ. θνξείο παξνρήο 

ππεξεζηψλ, ηκήκαηα, ρνξεγνί, γηα ηε 
κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ΑΓ 

-Ππκθσλίεο δεκνζίνπ/ηδησηηθνχ ηνκέα 

-Κεραληζκνί θαη δηαδηθαζίεο γηα ηε 
ζπλεξγαζία πνιιψλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ 
 

Ζγεζία 

Ηθαλφηεηα λα παξέρεη θαηεχζπλζε, λα 

ζπληνλίδεη ηα άηνκα, λα παξαθηλεί πφξνπο θαη 
λα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο 

-Ηθαλφηεηα γηα πνιχ-ηνκεαθή θαη ηνκεαθή 

ζπλεξγαζία 
-Δθζπγρξνληζκφο θαη ελίζρπζε ελψζεσλ 

-Ζγεηηθή αλάπηπμε δηεπζπληψλ ΑΓ 

Ξεγή: Dal Poz et al, 2006 

 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε εξγαιείνπ ή πιαηζίνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη. Πηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε ππάξρνπλ 

δηάθνξνη θξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρίαο, νη νπνίνη απεηθνλίδνληαη ζην 

Γηάγξακκα 29.  
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Γηάγξακκα 29: Θξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρίεο (Critical Success Factors) 

 
Ξεγή: http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/haf/en/ 

Ρέινο νη ηέζζεξηο θάζεηο ηνπ θχθινπ δξάζεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ή αλαζεψξεζε ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ 

γηα ην ΑΓ (Dal Poz 2006):  

1. Ξξψηε θάζε: Αλάιπζε Θαηάζηαζεο. Πθνπφο ηεο πξψηεο θάζεο είλαη 

λα πξνζδηνξηζηνχλ νη βαζχηεξεο αηηίεο ηεο θξίζεο, εθφζνλ ππάξρεη, 

αλαθνξηθά κε ην ΑΓ ρξεζηκνπνηψληαο φια ηα ζηνηρεία ηνπ πιαηζίνπ.  

2. Γεχηεξε θάζε: Πρεδηαζκφο. Πθνπφο ηεο δεχηεξεο θάζεο είλαη ε 

αλάπηπμε ελφο ζπλφινπ πξνηάζεσλ/ζπζηάζεσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ 

ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ εθαξκνγήο, κε βάζε ηα 

επξήκαηα ηεο πξψηεο θάζεο, πνπ ζα αθνξνχλ ηελ επίιπζε ηφζν 
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βξαρππξφζεζκσλ δεηεκάησλ πνπ ρξήδνπλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο, φζν 

θαη καθξνπξφζεζκσλ.  

3. Ρξίηε θάζε: ινπνίεζε. Πθνπφο ηεο θάζεο πινπνίεζεο είλαη ε 

αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ πινπνίεζεο ην νπνίν ζα ζπλδέεηαη κε ηηο 

πξνηάζεηο/ζπζηάζεηο ηεο δεχηεξεο θάζεο. Ζ εθαξκνγή είλαη ηδηαίηεξα 

θξίζηκε θαη δχζθνιε, θαζψο είλαη ε θάζε θαηά ηελ νπνία ηα 

πεξηζζφηεξα ζρέδηα απνηπγράλνπλ. Ππλεπψο ε ηερληθά ππεχζπλε 

νκάδα, ζα πξέπεη λα παξέρεη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ην ηη είλαη εθηθηφ. 

4. Ρέηαξηε θάζε: Έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε. Πθνπφο ηεο ηειεπηαίαο θάζεο 

είλαη ε δηαδηθαζία θαζηέξσζεο ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη 

αμηνιφγεζεο πνπ ζα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπλερή 

πξφνδν φισλ ησλ αλσηέξσ θάζεσλ. Πηε θάζε απηή είλαη ζεκαληηθφο 

ν έιεγρνο ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ επηηπρίαο θαζψο απηνί ζα 

εγγπεζνχλ ηε δέζκεπζε θαη ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ ηεο επίιπζεο ηεο «θξίζεο» ηνπ ΑΓ.  

 

4.6 ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΘΑΗ ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΕΖΡΖΚΑΡΥΛ ΑΛΑΦΝΟΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΑΓ  

Έσο ζήκεξα έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα κνληέια, εξγαιεία θαη 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ, ηε δηαρείξηζε θαη 

ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ΑΓ απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο. Ν ΞΝ 

πξνηείλεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα δηάθνξα πεδία πνπ έρνπλ αλαδπζεί σο 

θξίζηκα αλαθνξηθά κε ην ΑΓ, φπσο είλαη ε αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο, ν ζρεδηαζκφο, νη πνιηηηθέο, ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε,                   

ε κεηαλάζηεπζε θαη ε ζπληαμηνδφηεζε θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ 

ειιείςεσλ ζε λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Δθηφο απφ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο                  

ν ΞΝ παξέρεη εξγαιεία γηα θάζε έλα απφ ηα ελ ιφγσ πεδία, ηα νπνία έρνπλ 

σο ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε ησλ ρσξψλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθάζηνηε 

δεηεκάησλ αλαθνξηθά κε ην ΑΓ. Ρα ελ ιφγσ εξγαιεία θαη νη θαηεπζπληήξηεο 
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νδεγίεο έρνπλ αλαπηπρζεί θπξίσο γηα εθαξκνγή ζε κηθξήο θαη κεζαίαο 

αλάπηπμεο (αλαπηπζζφκελεο) ρψξεο ζην πιαίζην ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

γηα ηε λέα ρηιηεηία, σζηφζν απνηεινχλ ρξήζηκα εξγαιεία γηα θάζε ρψξα. Πηε 

παξνχζα κειέηε ηα πεδία ελδηαθέξνληνο εζηηάδνπλ ζηα εξγαιεία θαη ηηο 

νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ΑΓ θαη ζην 

ζρεδηαζκνχ απηνχ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ΑΓ, νξηζκέλα 

επηιεγκέλα εξγαιεία είλαη ηα εμήο4:  

 «Data mapping template on HRH» (Ξξφηππν ραξηνγξάθεζεο 

δεδνκέλσλ ΑΓ). Ρν ελ ιφγσ εξγαιείν ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεκείν 

εθθίλεζεο γηα ηε ζπιινγή, ηελ αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ γηα 

ην ΑΓ, θαζψο θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ 

πεξηνξηζκψλ ησλ ππνθείκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Έρεη 

αλαπηπρζεί σο κέξνο κηαο ζεηξάο πξνζπαζεηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ ρσξψλ λα παξάγνπλ, λα αλαιχνπλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ΑΓ 

θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ ζηφρσλ ηνπ.                             

Ρν ππνινγηζηηθφ θχιιν πνπ παξέρεηαη, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην «Δγρεηξίδην παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ 

ΑΓ» (Handbook on monitoring and evaluation of human resources 

for health) ή/θαη ην «Δγρεηξίδην γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ελίζρπζεο 

ησλ ζπζηεκάησλ» (Toolkit for monitoring health systems 

strengthening).  

 «Toolkit for monitoring health systems strengthening» (Δγρεηξίδην γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ελίζρπζεο ησλ ζπζηεκάησλ). Ρν ελ ιφγσ 

εξγαιείν πεξηγξάθεη έλα ζχλνιν δεηθηψλ θαη ζρεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

κέηξεζεο πνπ θαιχπηνπλ ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο 

πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΑΓ.  

                                                           
4 Γηαζέζηκα ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://www.who.int/hrh/tools/en/ 
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 «Assessing financing, education, management and policy context for 

strategic planning of human resources for health» (Αμηνιφγεζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, εθπαίδεπζεο, δηαρείξηζεο θαη ηνπ πιαηζίνπ πνιηηηθήο 

γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ΑΓ). Ρν εξγαιείν απηφ, έρεη 

ζρεδηαζηεί σο έλα αξρηθφ δηαγλσζηηθφ κέζν ην νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα δηαδηθαζία αλάπηπμεο ελφο εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδίνπ γηα ην ΑΓ. Ππκβάιιεη ζηελ ηαρεία αξρηθή αμηνιφγεζε θαη ζε 

έλα πξνθαηαξθηηθφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην σο κέξνο κηαο καθξνπξφζεζκεο 

θαη βηψζηκεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ ηνπ ΑΓ.   

 «A guide to rapid assessment of human resources for health» (Νδεγφο 

γηα ηελ ηαρεία αμηνιφγεζε ηνπ ΑΓ). Ν νδεγφο απηφο παξέρεη βαζηθά 

εξσηήκαηα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάιπζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ΑΓ 

κηαο ρψξαο, θαζψο θαη εξγαιεία θαη πεγέο πιεξνθνξηθψλ γηα ηελ 

εκπεξηζηαησκέλε αμηνιφγεζε ηνπ ΑΓ.  

 «Software tool for policy diagnosis and dialogue» (Δξγαιείν ινγηζκηθνχ 

γηα δηάγλσζε πνιηηηθήο θαη δηάινγν). Ρν ελ ιφγσ εξγαιείν ινγηζκηθνχ 

επηδηψθεη λα βνεζήζεη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο ππεχζπλνπο 

ράξαμεο πνιηηηθήο κηαο ρψξαο λα ζθεθηνχλ, λα δηαγλψζνπλ θαη λα 

εληζρχζνπλ ηνλ δηάινγν ζρεηηθά κε ηηο πξνθιήζεηο ηνπ ΑΓ, 

απαηψληαο ζε εξσηήζεηο, νη απαληήζεηο ησλ νπνίσλ ζα βνεζήζνπλ 

ζηελ δηακφξθσζε πνιηηηθψλ. 

 "Assessment of human resources for health: survey instrument and 

guide to administration» (Αμηνιφγεζε ηνπ ΑΓ: εξγαιείν έξεπλαο θαη 

νδεγφο δηνίθεζεο). Απηφ ην εξγαιείν έξεπλαο αλαπηχρζεθε γηα ηε 

ζπιινγή πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ ΑΓ κηαο ρψξαο. Ζ ρξήζε ηνπ πξννξίδεηαη γηα ζπιινγή 

δεδνκέλσλ ζε εζληθφ θαη ζεζκηθφ επίπεδν θαζψο θαη απφ Κεκνλσκέλεο 

δνκέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Πην εξγαιείν πεξηιακβάλνληαη 

ηέζζεξα εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία εζηηάδνπλ ζηνπο αθφινπζνπο 

ηνκείο: ξχζκηζε ησλ επαγγεικάησλ πγείαο, ηδξχκαηα θαηάξηηζεο, 
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εγθαηαζηάζεηο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη θνξείο παξνρήο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Ρν εξγαιείν έρεη δνθηκαζηεί απφ ην 2002 

έσο ην 2004 ζε έμη ρψξεο.  

 «Human resource development (HRD) assessment instrument for non 

governmental organizations (NGOs) and public sector health 

organizations» (Δξγαιείν αμηνιφγεζεο ηνπ ΑΓ ζε κε θπβεξλεηηθνχο 

νξγαληζκνχο (ΚΘΝ) θαη δεκφζηνπο νξγαληζκνχο πγείαο). Ξξννξίδεηαη 

σο έλα εξγαιείν ηαρείαο αμηνιφγεζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο νξγαληζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο 

ελφο ζπζηήκαηνο αλάπηπμεο αλζξψπηλσλ πφξσλ.  

Αλαθνξηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ΑΓ, νξηζκέλα επηιεγκέλα εξγαιεία είλαη 

ηα εμήο (WHO 2010α):  

 «Workload Indicators of Staffing Need (WISN)» (Γείθηεο Φφξηνπ 

Δξγαζίαο γηα ηηο Αλάγθεο ζε Ξξνζσπηθφ - ΓΦΔΑΞ). Ζ κέζνδνο ΓΦΔΑΞ 

είλαη έλα εξγαιείν δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ. Ξαξέρεη ζηα 

ζηειέρε ηεο πγείαο έλα ζπζηεκαηηθφ ηξφπν λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο 

αλαθνξηθά κε ην πξνζσπηθφ, πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξίδνληαη ζσζηά 

ηνπο πνιχηηκνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο. Ρν ελ ιφγσ εξγαιείν 

αλαπηχρζεθε γηα ηε ζέζπηζε πξνηχπσλ δξαζηεξηφηεηαο (πξφηππα 

ρξφλνπ) γηα ην ΑΓ  θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε θφξην εξγαζίαο σο κηα 

νξζνινγηθή κέζνδνο θαζνξηζκνχ ηνπ επηπέδνπ ζηειέρσζεο κηαο 

κνλάδαο πγείαο ζε ΑΓ. Κε βάζε απηφ, νη αληζνξξνπίεο πνπ ζα 

εκθαληζηνχλ κεηαμχ ηνπ ΑΓ θαη ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο, θαλεξψλνπλ 

αλ ε ζηειέρσζε έρεη βαζηζηεί ζηνλ αξηζκφ ησλ θιηλψλ αληί ζηε ρξήζε 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Ρν ελ ιφγσ εξγαιείν έρεη αμία ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο ηεο ελζσκάησζεο ηεο εξγαζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

ηθαλφηεηαο θαη επαγγεικαηηθήο θξίζεο ζηηο κεηξήζεηο ηεο (Shipp 1998).  

  «World Health Organization‟s workforce supply and requirements 

projection model» (Δξγαιείν εθηίκεζεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ΑΓ) 
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Δίλαη έλα παθέην ινγηζκηθνχ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ ππνζηήξημε 

καθξνπξφζεζκσλ πξνγξακκαηηζκψλ θαη ζρεδηαζκψλ αλαθνξηθά κε ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνζθέξεη δηάθνξεο επηινγέο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ ιφγνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ πξνο ηνλ πιεζπζκφ θαη ηεο κεζφδνπ εθηίκεζεο αλαγθψλ ζε 

πγεία (health needs-based approach) ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα θαη κε ηηο 

πνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κηα ρψξα αιιά θαη ηηο 

ηερληθέο ηεο ηθαλφηεηεο. Ρν κνληέιν απηφ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηνλ 

Thomas Hall θαη απνηειεί έλα απφ ηα πην ρξήζηκα εξγαιεία 

πξνβιέςεσλ θαη εθηηκήζεσλ γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαζψο παξέρεη 

έλαλ απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ επηδξάζεσλ ησλ 

αιιαγψλ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ. Ζ αλάπηπμε πξνβιέςεσλ θαη 

κειινληηθψλ ζελαξίσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο απνηειεί ηε 

βάζε γηα θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη πξνγξακκαηηζκφ ηεο δήηεζεο θαη 

πξνζθνξάο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Hall 2001).  

 «WHO Western Pacific Regional Office, Regional Training Center 

(WPRO/RTC) health workforce planning model» (Δξγαιείν ζρεδηαζκνχ 

ηνπ ΑΓ). Ρν ελ ιφγσ ινγηζκηθφ παξέρεη βήκα πξνο βήκα ηε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο ζρεδηαζκνχ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Θεσξείηαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζε πεξηπηψζεηο θξαηψλ κε κηθξφ κέγεζνο πιεζπζκνχ 

θαη θαηεγνξηψλ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (Dewdney 2001). 

 «United Nations Development Programme‟s integrated health model» 

(Νινθιεξσκέλν κνληέιν πγείαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ)5. Δίλαη κηα εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ θξαηψλ αλαθνξηθά κε εθηηκήζεηο πφξσλ (νηθνλνκηθψλ 

θαη αλζξψπηλσλ) εληφο ησλ νξίσλ επίηεπμεο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ 

ΑΠΣ. Ρν ελ ιφγσ κνληέιν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ζρεδηαζκφ 

                                                           
5 United Nations Millennium Project (2007). MDG needs assessment methodology: integrated 
health costing tool. New York, UNDP 

(http://www.who.int/pmnch/knowledge/topics/costing_tools/en/index10.html) 



156 

 

ελφο νινθιεξσκέλνπ κνληέινπ γηα ηελ πγεία σο κέζν πξνβιέςεσλ θαη 

εθηηκήζεσλ θφζηνπο.  

 «Western Pacific Workforce Projection Tool (WWPT)» (Δξγαιείν 

εθηίκεζεο ΑΓ), είλαη έλα ινγηζκηθφ ην νπνίν αλαπηχρζεθε ζρεηηθά 

πξφζθαηα θαη ζρεδηάζηεθε ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία 

ζπγθξηηηθψλ αλαιχζεσλ κεηαμχ πξνβιέςεσλ γηα ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ. Ρν ελ ιφγσ κνληέιν ελζσκαηψλεη δηάθνξεο κεηαβιεηέο, 

φπσο ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ην θφζηνο εθπαίδεπζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηνπο κηζζνχο θιπ. Ρα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο θαζνδήγεζε γηα αλάπηπμε ζρεδίσλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ αλαθνξηθά κε ην ΑΓ. Ρν ελ ιφγσ εξγαιείν έρεη ήδε 

πηνζεηεζεί θαη δνθηκαζηεί απφ πνιιέο ρψξεο ηνπ Γπηηθνχ Δηξεληθνχ 

(WHO 2008).  

 Ρέινο ην «iHRIS Plan Software Package», είλαη έλα «αλνηθηφ» 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ζθνπφ έρεη ηελ παξνρή βνήζεηαο 

αλαθνξηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Απηφ πνπ ην 

ραξαθηεξίδεη είλαη ε ιέμε «αλνηθηφ» θαη αλαθέξεηαη ζηελ ειεχζεξε 

(εθφζνλ θαηνρπξσζεί ε άδεηα ρξήζεο θαη πξφζβαζεο) δηαρείξηζε, 

δηαθνξνπνίεζε θαη δηακφξθσζε ηνπ ινγηζκηθνχ θψδηθα θαζψο έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο επηζπκίεο θαη ηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε  ρξήζηε 6. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Capacity Project (2008). iHRIS Plan: workforce planning and modeling software 

(https://www.ihris.org/ihris-suite/planning-tools/) 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 5 ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΔΟΔΛΑΠ 

5.1 ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ 

5.1.1 Πθνπόο  θαη ζηόρνη ηεο κειέηεο 

Θχξηνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε εθηίκεζε ζε ΑΓ ησλ 

λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ Διιάδα, βάζεη ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο, κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ εξγαιείνπ Γηαρείξηζεο Φφξηνπ Δξγαζίαο γηα ηηο Αλάγθεο ζε 

Ξξνζσπηθφ (ΓΦΔΑΞ) ηνπ ΞΝ.  

Δπηκέξνπο ζηφρνη ηεο κειέηεο απνηέιεζαλ:  

1. Ζ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζεκαζίαο ηεο ΓΑΞ θαη ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ ΑΓ ζε ηδηαίηεξεο κνξθέο επηρεηξήζεσλ φπσο είλαη νη 

πγεηνλνκηθέο κνλάδεο. 

2. Ζ αλάγθε εθαξκνγήο αλαγλσξηζκέλσλ δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη 

κεζνδνινγηψλ γηα ηελ θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ζηειέρσζε ησλ 

κνλάδσλ πγείαο. 

3. Ζ επηινγή θαηάιιεινπ εξγαιείνπ γηα ηελ νξζφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε 

ζηειέρσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ βάζεη ξεαιηζηηθψλ αλαγθψλ. 

4. Ζ κεηάθξαζε θαη πνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα θαη πξαγκαηηθφηεηα.  

5. Ζ εκπεηξία θαη ηα ζπκπεξάζκαηα κηαο πξνζπάζεηαο ζέζπηζεο βέιηηζησλ 

εθηηκήζεσλ ζε ΑΓ  
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5.1.2 Δξεπλεηηθέο πνζέζεηο 

Νη θχξηεο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη:  

1. πάξρνπλ θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ νξζή ζηειέρσζε θαη θαηαλνκή 

ηνπ ΑΓ;  

2. Γχλαηαη απηά ηα εξγαιεία λα εθαξκνζηνχλ ζε κνλάδεο παξνρήο 

πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηεο ρψξαο καο;  

3. Ξνηα ηα νθέιε ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ αιιά θαη ηεο επξχηεξεο 

πνιηηηθήο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ΑΓ, απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ 

εξγαιείσλ;  

 

5.1.3 Δξεπλεηηθόο ζρεδηαζκόο θαη επηινγή δείγκαηνο 

Γηα ηελ παξνχζα κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πεξηγξαθηθή πνηνηηθή 

έξεπλα γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ζε καηεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεζζάξσλ 

λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ (δχν ηδησηηθψλ θαη δχν δεκνζίσλ) θαη ηελ εχξεζε 

ηπρψλ αληζνξξνπηψλ ζηελ θαηαλνκή ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ, κε 

βάζε ην θφξην εξγαζίαο. Ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο πεξηειάκβαλε δχν 

ζηάδηα: α) ηελ κεηάθξαζε ηνπ εγρεηξηδίνπ ηνπ εξγαιείνπ, θαη β) ηε 

δηεμαγσγή/εθαξκνγή ηεο ηειηθήο έξεπλαο.   

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο, δηελεξγήζεθε αξρηθά κηα εθηεηακέλε αλαδήηεζε ζηελ Διιεληθή θαη 

Γηεζλή βηβιηνγξαθία. Νη ιέμεηο θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ 

αλαζθφπεζε είλαη νη εμήο: δηνίθεζε/δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

δηνίθεζε/δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ, ζρεδηαζκφο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

ζρεδηαζκφο αλζξσπίλσλ πφξσλ, πνιηηηθή πγείαο, ζηειέρσζε, θφξηνο 

εξγαζίαο,  workforce planning, health manpower planning, human resources, 

human resources for health, human resources requirements, human 

resources planning, health policy, staffing, workload.  



160 

 

 Έπεηηα απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ΑΓ, ηε 

ζηειέρσζε θαη ην θφξην εξγαζίαο, επηιέρζεθε ην εξγαιείν WISN ηνπ Shipp 

(1998), σο έλαο ηξφπνο γηα ηελ αλάιπζε θαη ηνλ ππνινγηζκφ ζε ΑΓ κε βάζε 

ην θφξην εξγαζίαο.  

Ρν ελ ιφγσ εξγαιείν παξέρεη έλα εγρεηξίδην ρξεζηψλ (user‟s manual) 

ην νπνίν απνηειείηαη απφ πέληε ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ  ηε ρξεζηκφηεηα,              

ηε δηαδηθαζία, ηε κεζνδνινγία, ηε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλήζε 

εξσηήκαηα, αληίζηνηρα. Ρν ελ ιφγσ εγρεηξίδην αξρηθά κεηαθξάζηεθε θαη 

θαηφπηλ έγηλε ε πνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή ηνπ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κέζσ 

δεκηνπξγίαο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηηο δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο (Ξαξάξηεκα Η).  

Ζ κέζνδνο θαη ην ζέκα ηεο κειέηεο πξνζδηφξηζαλ ηνλ πιεζπζκφ ζηνλ 

νπνίν αλαθέξεηαη ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε. Ρνλ ελ ιφγσ πιεζπζκφ απνηέιεζε 

ην καηεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο 

καο.  Ππγθεθξηκέλα θξηηήξηα εηζφδνπ ηνπ δείγκαηνο ζηελ κειέηε δελ ππήξμαλ, 

θαζφηη είλαη ζεκαληηθφ λα απνηππσζεί ην ζχλνιν ησλ θαζεκεξηλψλ 

εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία 

πξνζσπηθνχ.  

5.1.4 Ζζηθά Εεηήκαηα 

 Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή αληαπνθξίζεθε ζηηο ζεκειηψδεηο 

δενληνινγηθέο αξρέο, νη νπνίεο δηέπνπλ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ αξρψλ, θαηαηέζεθε ζρεηηθή άδεηα αλαθνξηθά κε ηελ 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηε ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ απνηέιεζαλ ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο κειέηεο πξνο ηα 

Δπηζηεκνληθά θαη Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ηδξπκάησλ.  

 Ραπηφρξνλα έγηλε αλαιπηηθή ελεκέξσζε ησλ εκπιεθφκελσλ πνπ 

απνηέιεζαλ ηελ νκάδα εζηίαζεο, ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηνλ ηξφπν 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαη πάξζεθε ε απαηηνχκελε πιεξνθνξεκέλε 

ζπλαίλεζε γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ.  
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5.2 ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΚΔΘΝΓΝΠ 

5.2.1 Κεηάθξαζε θαη πνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ 

Ρν εξγαιείν ΓΦΔΑΞ παξέρεη έλα εγρεηξίδην ρξεζηψλ ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ πέληε ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ  ηε ρξεζηκφηεηα, ηε δηαδηθαζία, 

ηε κεζνδνινγία, ηε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλήζε εξσηήκαηα, 

αληίζηνηρα. Ζ αξρηθή ηνπ έθδνζε βαζίζηεθε ζηε ρξήζε ππνινγηζηηθψλ 

θχιισλ (excel), ελψ ην 2010 αλαζεσξήζεθε απφ ηνλ ΞΝ θαη 

κεραλνγξαθήζεθε πξνθεηκέλνπ ε ρξήζε ηνπ λα είλαη πην θηιηθή πξνο θάζε 

ρξήζηε.  

Γηθαηώκαηα  

Γηα ηε ιήςε άδεηαο ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ έγηλε ελεκέξσζε κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ  Αξκφδηνπ Γξαθείνπ Γηαρείξηζεο Αδεηψλ, 

Γηθαησκάησλ θαη Δπαλεθηχπσζεο ηνπ ΞΝ (WHO Permissions Management, 

Licensing and Reprint Rights), γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο.                  

Ζ άδεηα εδφζε  κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (23/11/2012).  

Γηαδηθαζία Κεηάθξαζεο 

 Γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κεηάθξαζεο ηνπ εγρεηξηδίνπ ρξεζηψλ 

αθνινπζήζεθαλ νη νδεγίεο ηνπ ΞΝ. Ξην ζπγθεθξηκέλα δχν αλεμάξηεηεο 

κεηαθξάζεηο απφ ην πξσηφηππν ζην Αγγιηθφ θείκελν ζηελ Διιεληθή γιψζζα 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, απφ δχν δηαθνξεηηθνχο κεηαθξαζηέο. Έπεηηα έγηλε 

ζχγθξηζε ησλ δχν απηψλ κεηαθξάζεσλ θαη ε έθδνζε πνπ πξνέθπςε 

επηβεβαηψζεθε σο πξνο ηελ νξζφηεηά ηεο απφ έλαλ ηξίην επαγγεικαηία 

κεηαθξαζηή.  

 Δλ ζπλερεία έγηλε αληίζηξνθε κεηάθξαζε ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο απφ 

έλα δίγισζζν κεηαθξαζηή ηνπ νπνίνπ ε κεηξηθή γιψζζα ήηαλ ηα Αγγιηθά, 

ρσξίο λα γλσξίδεη ηελ αξρηθή πξσηφηππε έθδνζε ηνπ εγρεηξηδίνπ.                           

Ζ αληίζηξνθε απηή κεηάθξαζε εγθξίζεθε απφ ηνπο αξρηθνχο κεηαθξαζηέο.  
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Ξνιηηηζκηθή Ξξνζαξκνγή 

Ζ πνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ θξίζεθε απαξαίηεηε δηφηη ε 

εζληθή λνκνζεζία ησλ εθάζηνηε ππφ εμέηαζε θαηεγνξηψλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο πνπ επηιέρζεθε, θαζψο θαη ε δηνηθεηηθή ζπγθξφηεζε ησλ λνζειεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ 

επξσπατθψλ θαη ινηπψλ θξαηψλ.   

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πνιηηηζκηθήο πξνζαξκνγήο πξνθξίζεθε ε ιχζε 

δεκηνπξγίαο νκάδαο εζηίαζεο ζχκθσλα κε ηα θάησζη θξηηήξηα: 

 λα έρνπλ πνιπεηή εξγαζηαθή εκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε), 

 λα είλαη εξγαζηαθά ελεξγνί, 

 ην επηζηεκνληθφ ηνπο πεδίν λα είλαη ζε αθνινπζία κε ην αληηθείκελν ηεο 

κειέηεο θαη 

 λα έρνπλ γλψζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο (Λ. 2593/1953 «Ξεξί άδεηαο 

άζθεζεο ηνπ καηεπηηθνχ επαγγέικαηνο θαη εθπαίδεπζεο καηψλ» θαη ηνπ 

Ξ.Γ. 351/1989) ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληα ηνπ ππφ εμέηαζε πιεζπζκνχ.   

Γηα ηελ πνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή ρξεζηκνπνηήζεθε ηφζν ε ζπδήηεζε κε ηελ  

νκάδαο εζηίαζεο φζν θαη ε δνκεκέλε ζπλέληεπμε. Κέζσ ηεο ζπδήηεζεο θαη 

ηεο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, θαζνξίζηεθαλ θαη πνζνηηθνπνηήζεθαλ ηα 

ζπζηαηηθά ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο: α) Γξαζηεξηφηεηεο πεξεζηψλ γείαο 

(Health Service Activities), β) πνζηεξηθηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (Support 

Activities), γ) Ξξφζζεηεο Γξαζηεξηφηεηεο (Additional Activities).    

Αλαιπηηθφηεξα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε νκάδαο εζηίαζεο γηα λα νξηζηνχλ ηα 

πξφηππα δξαζηεξηφηεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ειιεληθή εζληθή λνκνζεζία 

Λ.2593/1953 «Ξεξί άδεηαο άζθεζεο ηνπ καηεπηηθνχ επαγγέικαηνο θαη 

εθπαίδεπζεο καηψλ» θαη ηνπ Ξ.Γ.351/1989. Δπηπξφζζεηα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε ηα ζηειέρε ηεο νκάδαο εζηίαζεο γηα λα ιεθζνχλ 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηα πξφηππα δξαζηεξηφηεηαο γηα ηα ππφ εμέηαζε 
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λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, ελψ ε ζπδήηεζε ηεο νκάδαο εζηίαζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ιεθζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καίεο ζχκθσλα κε ην θφξην εξγαζίαο.  

5.2.2 Κέζνδνο Ππιινγή Γεδνκέλσλ 

Ξεξηγξαθή Γείγκαηνο 

Ζ έξεπλα απνθαζίζηεθε λα εθαξκνζηεί ζε ηέζζεξα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα 

(δπν δεκφζηα θαη δπν ηδησηηθά), θαζψο νη ελ ιφγσ πγεηνλνκηθέο δνκέο 

απάληεζαλ ζεηηθά ζην αίηεκα ρνξήγεζεο ζρεηηθήο αδείαο. Δπηπξφζζεηα, πιελ 

ηνπ ΗΑΠΩ, ην νπνίν εδξεχεη ζηελ Αηηηθή, ηα ππφινηπα εδξεχνπλ ζηελ 

επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Ξεινπνλλήζνπ, θαη βξίζθνληαη εληφο ηεο 

εξεπλεηηθήο εκβέιεηαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Ξεινπνλλήζνπ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

νπνίνπ δηεμήρζε ε έξεπλα. Ρα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα πνπ απάληεζαλ ζεηηθά 

θαη ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα είλαη ηα θάησζη:  

1. Γεληθφ Λνζνθνκείν Θνξίλζνπ,  

2. Γεληθφ Λνζνθνκείν Θαιακάηαο,  

3. ΗΑΠΩ Γεληθή Καηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή θαη  

4. Νιχκπηνλ Θεξαπεπηήξηνλ 

Απνθαζίζηεθε λα κειεηεζεί ην καηεπηηθφ-γπλαηθνινγηθφ ηκήκα ησλ 

αλσηέξσ λνζειεπηηθψλ δνκψλ, θαζψο δελ εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξεο 

ζηξεβιψζεηο σο απνηέιεζκα πηνζέηεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ-θαηλνηνκηψλ, ζε 

αληίζεζε κε άιια ηκήκαηα (π.ρ. Νξζνπεδηθφ), ζηα νπνία ε ηερλνινγηθή 

εμέιημε βειηίσζε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο εμέηαζεο, ηελ ίαζε θαη ηέινο ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απνζεξαπείαο ηνπ αζζελή.  

Δπίζεο, έλαο αθφκα αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο αλαθνξηθά κε ηε κε επηινγή 

άιισλ εηδηθνηήησλ-ηκεκάησλ, είλαη νη δηαζέζηκνη νηθνλνκηθνί πφξνη ησλ 

ηδησηηθψλ έλαληη ησλ δεκνζίσλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ.  Αλαιπηηθφηεξα, ηα 
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ηδησηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα δαπαλνχλ κεγαιχηεξα ρξεκαηηθά πνζά γηα ηελ 

πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ έλαληη ησλ δεκνζίσλ θαζψο απνδεηνχλ 

κεγαιχηεξν κεξίδην απφ ηελ ππάξρνπζα δεμακελή δπλεηηθψλ πειαηψλ,              

ελ αληηζέζεη κε ηα δεκφζηα ζηα νπνία έρνπλ πεξηζηαιεί νη δηαζέζηκνη 

νηθνλνκηθνί πφξνη ιφγσ ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο πνπ βηψλεη ε 

ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ρα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία είλαη αθξηβέζηεξα ζηα 

καηεπηηθά-γπλαηθνινγηθά πεξηζηαηηθά, έλαληη ησλ άιισλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ. 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή (ΔΙΠΡΑΡ) ν αξηζκφο 

ησλ γελλήζεσλ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο 

απνθιίζεηο ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ ηνπο ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία δέθα έηε, 

εληζρχνληαο ην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα.  

Ππκπεξαζκαηηθά, επηιέρζεθε ην καηεπηηθφ-γπλαηθνινγηθφ ηκήκα θαζψο δελ 

έρεη παξνπζηάζεη νπδεκία ηερλνινγηθή πξφνδν ε νπνία λα ζπκβάιιεη δξαζηηθά 

ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ εμέηαζεο, ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ησλ 

γπλαηθνινγηθψλ ρεηξνπξγείσλ, ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο θπζηνινγηθνχ 

ηνθεηνχ/θαηζαξηθήο ηνκήο θαη ηέινο ζηε Κέζε Γηάξθεηα Λνζειείαο (ΚΓΛ) 

ζηελ ελ ιφγσ εηδηθφηεηα.  Ρέινο, ν ζπνπδαηφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

επηιέρζεθε ην ελ ιφγσ ηκήκα είλαη ν θπξίαξρνο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηφζν ζηα δεκφζηα φζν θαη ζηα ηδησηηθά λνζειεπηηθά 

ηδξχκαηα.  

 

Ππιινγή Γεδνκέλσλ 

Ωο πξνο ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν ηξφπνη. 

Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο «δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο» γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ καηψλ (Ρα εξσηήκαηα ηεο δνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο παξαηίζεληαη ζην Ξαξάξηεκα Η). Πηε δνκεκέλε ζπλέληεπμε ηα 

εξσηήκαηα θαη ε δηαηχπσζή ηνπο έρνπλ θαζνξηζηεί πξηλ απφ ηε ζπλέληεπμε. 

Ν ζπλεληεπθηήο θαζνξίδεη ηηο θξάζεηο θαη ηα είδε ησλ απαληήζεσλ πνπ πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ν εξσηψκελνο γηα λα απαληήζεη. Νη πεξηζζφηεξεο 

εξσηήζεηο είλαη ζπλήζσο θιεηζηέο, δειαδή ν ηχπνο ηεο απάληεζεο έρεη 



165 

 

πξνθαζνξηζηεί απφ ην έληππν πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπλεληεπθηήο. ιεο νη 

εξσηήζεηο ηίζεληαη πάληα κε ηελ ίδηα ζεηξά θαη κε ηελ ίδηα δηαηχπσζε γηα 

φινπο ηνπο εξσηψκελνπο. Γεληθά, ν ζπλεληεπθηήο δελ κπνξεί λα πξνζζέζεη 

λέεο εξσηήζεηο, εθηφο αλ ζέιεη λα δηεπθξηλίζεη ην λφεκα ησλ απαληήζεσλ ηνπ 

εξσηψκελνπ. Νπζηαζηηθά, κηα δνκεκέλε ζπλέληεπμε είλαη ζαλ λα δίλεη ν 

ζπλεληεπθηήο ζηνλ εξσηψκελν έλα εξσηεκαηνιφγην γηα λα ην ζπκπιεξψζεη 

πξνθνξηθά, ελψ ν ίδηνο θαηαγξάθεη ηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηψκελνπ ζχκθσλα 

κε πξνθαζνξηζκέλνπο ηχπνπο απαληήζεσλ πνπ έρνπλ θσδηθνπνηεζεί εθ ησλ 

πξνηέξσλ ζε έλα ηππνπνηεκέλν έληππν.  

Νη δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο έδξεο ησλ 

λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Ξην ζπγθεθξηκέλα θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

25/01/2016 έσο 30/7/2016 πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν επηηφπηεο ζπλαληήζεηο 

φπνπ ζηελ πξψηε ζπλάληεζε έγηλε αλαιπηηθή ελεκέξσζε ζε φζνπο ζα 

εκπιέθνληαλ κε ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο ηεο θαζψο επίζεο θαη 

ηνλ ηξφπν ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ.  

Ν δεχηεξνο ηξφπνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ήηαλ κέζσ ηεο αλαδξνκηθήο 

κειέηεο ησλ εηήζησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ (απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

γξαθείνπ θίλεζεο) ηνπ εθάζηνηε λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο γηα ην έηνο 2015. 

Πηελ ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ ην 

κεηξψν ηνπ εθάζηνηε λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο θαη έγηλε ε κεηαθνξά ησλ 

δεδνκέλσλ ζην ινγηζκηθφ ΓΦΔΑΞ (WISN, Αγγιηθή έθδνζε 1.0.15.102) ηα 

νπνία αληιήζεθαλ απφ ηηο δηελεξγεζείζεο δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο.  

5.3 ΔΟΓΑΙΔΗΝ ΓΦΔΑΞ 

5.3.1 Σξεζηκόηεηα ηνπ εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ 

Ρν εξγαιείν ΓΦΔΑΞ σο έλα εξγαιείν δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

έρεη ζθνπφ:  
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1. Ρνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ πιήζνπο ησλ εξγαδνκέλσλ αλά 

θαηεγνξία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο κηαο 

κνλάδαο/δνκήο πγείαο θαη 

2. Ρελ εθηίκεζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο πνπ βαξαίλεη ηνλ θάζε εξγαδφκελν 

απηήο ηεο κνλάδαο/δνκήο πγείαο. 

Ρν εξγαιείν ΓΦΔΑΞ δηαζέηεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

 Δίλαη απιφ ζηελ εθαξκνγή, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ήδε ζπιιερζέληα 

δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα,  

 Δίλαη απιφ ζηε ρξήζε θαη εθαξκφζηκν ζε απνθάζεηο ζηειέρσζεο ζε 

φια ηα επίπεδα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, 

 Δίλαη ηερληθά απνδεθηφ απφ ηα ζηειέρε ηεο πγείαο,    

 Δίλαη θαηαλνεηφ απφ ζηειέρε εθηφο ηνκέα πγείαο θαη 

 Δίλαη ξεαιηζηηθφ, παξέρνληαο πξαθηηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ θαηάξηηζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ.  

Ρα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

βνεζεηηθά γηα πνιιά είδε απνθάζεσλ:  

Ξξψηνλ, ηα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

θαιχηεξνπ ηξφπνπ βειηίσζεο ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. Ραπηφρξνλα κπνξνχλ λα ηεζνχλ λέεο θαη βειηησκέλεο 

πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ θαηαλνκή λένπ πξνζσπηθνχ ή ηε κεηαθίλεζε ηνπ 

ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ, εθφζνλ ρξεζηκνπνηεζεί πξνεγνπκέλσο ε κέζνδνο 

ΓΦΔΑΞ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αληζνξξνπηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην 

πξνζσπηθφ ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν (δειαδή εληφο κηαο κνλάδαο πγείαο) ή ζε 

γεσγξαθηθφ επίπεδν (δειαδή κεηαμχ κνλάδσλ πγείαο) ησλ επξχηεξσλ 

πεξηνρψλ. Ζ αλάιπζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο κπνξεί λα βνεζήζεη επηπιένλ 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κνλάδσλ πγείαο πνπ ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ζε 

πςειφηεξε πξνηεξαηφηεηα.  



167 

 

Γεχηεξνλ, ην εξγαιείν ΓΦΔΑΞ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

βέιηηζηνπ ηξφπνπ θαηαλνκήο λέσλ δηαδηθαζηψλ θαη κεηαθνξάο ππαξρνπζψλ 

δηαδηθαζηψλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ. Κπνξνχλ 

λα ιεθζνχλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην αλ πξέπεη λα κεησζνχλ νη ππάξρνπζεο 

θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ ή λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ή αλ πξέπεη θαζήθνληα 

πνπ επηηεινχληαη απφ κηα θαηεγνξία λα αλαηεζνχλ ζε θάπνηα άιιε.  

Ρξίηνλ, νη ππνινγηζκνί ηνπ εξγαιείνπ βαζίδνληαη ζε ζχγρξνλα 

επαγγεικαηηθά πξφηππα (πξσηφθνιια) γηα ηελ εθηέιεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίαο. Έηζη, κπνξεί λα δηεξεπλεζεί θαη λα απνηππσζεί ε ρακειή 

«απφδνζε» νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ έλαληη άιισλ. Σξεζηκνπνηψληαο 

ηέηνηνπ είδνπο πξσηφθνιια ζηνπο ππνινγηζκνχο, κπνξεί λα  γίλεη εθηίκεζε 

ηνπ (επηπιένλ) απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ 

πξνηχπσλ/πξσηφθνιισλ.  

Ρέηαξηνλ, ην εξγαιείν ΓΦΔΑΞ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ζρεδηαζκφ 

ηνπ πγεηνλνκηθνχ δπλακηθνχ ζην κέιινλ. Αληί γηα ηα ππάξρνληα ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηνλ εξγαζηαθφ θφξην, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηνπο ππνινγηζκνχο νη αλακελφκελεο ηηκέο θφξηνπ (π.ρ. πιήζνο εηζαγσγψλ) 

γηα ηηο κειινληηθέο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί. Ζ δηαδηθαζία απηή 

επηηξέπεη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πιήζνπο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο 

εξγαδνκέλσλ πνπ ρξεηάδνληαη, γηα ηελ δηεθπεξαίσζε απηψλ ησλ κειινληηθψλ 

ππεξεζηψλ.  

Ξέκπηνλ, ην εξγαιείν ΓΦΔΑΞ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ 

λα δηεξεπλεζεί ν αληίθηππνο πνπ κπνξεί λα έρεη ε δηαθνξνπνίεζε νξηζκέλσλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηηο αλάγθεο γηα πξνζσπηθφ. Απηέο νη αιιαγέο κπνξεί λα 

αθνξνχλ γηα παξάδεηγκα, ην πιήζνο ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ αλά εβδνκάδα, 

ηηο εκέξεο ησλ αδεηψλ ή ηηο δηάθνξεο πξαθηηθέο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 
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5.3.2 Ξαξνπζίαζε ηνπ εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ 

Γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα ζηάδηα/βήκαηα πίζσ απφ ηε κεζνδνινγία 

ηνπ εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ, παξαηίζεηαη γηα θάζε έλα απφ απηά ην αληίζηνηρν 

παξάδεηγκα. Γηα ιφγνπο ζαθήλεηαο, θάζε παξάδεηγκα επηθεληξψλεηαη ζηελ ίδηα 

θαηεγνξία πξνζσπηθνχ (καίεο) πνπ εξγάδνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

νξγαληζκνχ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (λνζνθνκείν ζην ελ ιφγσ 

παξάδεηγκα) κηαο ηπραίαο πεξηνρήο (Σ).  

Ρα βήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο, θαζψο θαη νη νδεγίεο φπσο παξέρνληαη 

ζην εγρεηξίδην, είλαη  ηα εμήο (WHO 2010b): 

ΒΖΚΑ 1: Ξξνζδηνξηζκφο ησλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ (cadres) πνπ ηίζεληαη 
ζε πξνηεξαηφηεηα θαζψο θαη ηεο κνξθήο ηνπ νξγαληζκνχ παξνρήο ππεξεζηψλ 
πγείαο (Λνζνθνκεία, Θέληξα γείαο, θ.ν.θ) αλάινγα κε ην επίπεδν πεξίζαιςεο 
(Ξξσηνβάζκην, Γεπηεξνβάζκην θαη Ρξηηνβάζκην). 

Ρξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηεο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ: Ρν εξγαιείν ΓΦΔΑΞ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάζε θαηεγνξία πξνζσπηθνχ θαη θάζε κνξθή 

νξγαληζκνχ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Ωζηφζν, θαζψο είλαη δχζθνιν λα 

ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα γηα θάηη ηέηνην, 

ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί κε ζαθήλεηα ε θαηεγνξία πξνζσπηθνχ, ην επίπεδν 

πεξίζαιςεο θαη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο λνζειεπηηθή δνκήο πνπ αθνξά ε 

αλάιπζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί. Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο αλσηέξσ 

επηινγήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη παξαθάησ εξσηήζεηο:  

 Ξνηα θαηεγνξία πξνζσπηθνχ αληηκεησπίδεη ηηο κεγαιχηεξεο ειιείςεηο ζε 

ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο αλάγθεο γηα απηή;  

 Ξνηνο ηχπνο νξγαληζκνχ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο παξνπζηάδεη ηηο 

κεγαιχηεξεο ειιείςεηο (π.ρ. Θέληξν γείαο, Λνζνθνκείν, θιπ); 

 Ξνηεο εηδηθφηεηεο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε αληζνθαηαλνκή αλαθνξηθά 

κε ην ΑΓ;  
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 Πε πνην ηχπν νξγαληζκνχ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο είλαη πην άληζε ε 

θαηαλνκή ησλ θχξησλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ;  

 Ξνηα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

έρνπλ επεξεάζεη πεξηζζφηεξν ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο; 

 Ξνηα απφ ηα πξνβιήκαηα απηά αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ζχληνκα ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο;  

 Δίλαη θάπνηα απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ ή απφ ηνπο ηχπνπο 

ησλ νξγαληζκψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηα 

κειινληηθά πξνγξάκκαηα αλαθνξηθά κε ηελ πγεία πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί;  

Δθφζνλ γίλεη ε επηινγή ηεο πξνο εμέηαζε δνκήο, ζα πξέπεη λα  γίλεη 

θαηαγξαθή φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ πξνο 

εμέηαζε δνκή. Δλ ζπλερεία ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί πνηα πξνβιήκαηα 

παξνπζηάδεη ε ππάξρνπζα δνκή ηεο ζηειέρσζεο, κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο θαη ηνλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ απηψλ, θαζψο θαη ηη πξνβιήκαηα 

αλακέλνληαη ζην κέιινλ απφ ηελ παξνχζα ζηειέρσζε. Ρέινο ζα πξέπεη βάζεη 

ησλ πξνεγνπκέλσλ λα απνθαζηζηεί πνηα θαηεγνξία πξνζσπηθνχ θαη πνηα 

δνκή έρεη ηελ πςειφηεξε πξνηεξαηφηεηα γηα αλάιπζε. Απηφ βέβαηα δελ 

απνθιείεη λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα πξνηεξαηφηεηεο.                               

Ρν ζεκαληηθφηεξν είλαη ε δηαζεζηκφηεηα θαη επάξθεηα ησλ πφξσλ θαη ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ.  

Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί απνηππψλεηαη έλα παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ 

θαζνξηζκνχ ηεο/ησλ θαηεγνξίαο/ψλ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηεο κνξθήο 

νξγαληζκνχ παξνρήο πγείαο.  
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Ξίλαθαο 16: Ξαξάδεηγκα θαζνξηζκνχ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ θαη κνξθήο 

νξγαληζκνχ πγείαο βάζεη πξνηεξαηνηήησλ 
Κνξθή 
Νξγαληζκνύ 
γείαο 

Κνλάδα/Ρκήκα 
Θαηεγνξία 
Ξξνζσπηθνύ 

Ξξόβιεκα Πηειέρσζεο 
(πάξρνληα θαη 
Κειινληηθά) 

Ξεξηθεξεηαθό 
Λνζνθνκείν 

Λνζειεπηηθφο 
ξνθνο 

Ηαηξηθφ Ξξνζσπηθφ 
Κηθξή άιια φρη ζεκαληηθή 
έιιεηςε 

Λνζειεπηηθφ 
Ξξνζσπηθφ 

Δπαξθήο αξηζκφο 

Βνεζνί 
Λνζειεπηηθνχ 
Ξξνζσπηθνχ 

- 

Αίζνπζεο Ρνθεηψλ 

Ηαηξηθφ Ξξνζσπηθφ 
Κηθξή άιια φρη ζεκαληηθή 
έιιεηςε 

Καηεπηηθφ 
Ξξνζσπηθφ 

- 

Λνζειεπηηθφ 
Ξξνζσπηθφ 

Δπαξθήο αξηζκφο 

Δμσηεξηθά Ηαηξεία 

Ηαηξηθφ Ξξνζσπηθφ - 

Λνζειεπηηθφ 
Ξξνζσπηθφ 

Δπαξθήο αξηζκφο 

Θέληξν γείαο 

Δμσηεξηθά Ηαηξεία 

Ηαηξηθφ Ξξνζσπηθφ - 

Λνζειεπηηθφ 
Ξξνζσπηθφ 

- 

Καηεπηηθφ 
Ξξνζσπηθφ 

Πνβαξή 
έιιεηςε/Αλεπαξθήο 
αξηζκφο κε ηθαλφο γηα 
θάιπςε ησλ 
απαηηνχκελσλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

Κηθξνβηνινγηθφ 
Δξγαζηήξην 

Ρερλνιφγνη 
Δξγαζηεξίσλ 

Νξηαθά επαξθήο αξηζκφο 

ςειή Ξξνηεξαηόηεηα: Καηεπηηθφ Ξξνζσπηθφ ζην Θέληξν γείαο 

Γεπηεξεύνπζα Ξξνηεξαηόηεηα: Ρερλνιφγνη Δξγαζηεξίσλ ζην Θέληξν γείαο  
Ξεγή: WHO 2010b 

 

Κε βάζε ην παξάδεηγκα ηνπ αλσηέξσ πίλαθα, γίλεηαη ζαθέο φηη ην 

Καηεπηηθφ πξνζσπηθφ ηίζεηαη ζε πξνηεξαηφηεηα σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ 

εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ, εμαηηίαο ησλ ζνβαξψλ ειιείςεσλ πνπ παξνπζηάδεη.  
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ΒΖΚΑ 2: πνινγηζκφο ηνπ «Γηαζέζηκνπ ρξφλνπ εξγαζίαο» (Available working 
Time) 

ΝΟΗΠΚΝΠ 
Γηαζέζηκνο ρξόλνο εξγαζίαο (ΓΣΔ) (Available working Time): είλαη ν 
ρξφλνο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ έλαο εξγαδφκελνο γηα λα εθηειέζεη ηελ 
εξγαζία ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο άδεηεο (θαλνληθέο, αζζελείαο, 

αδηθαηνιφγεηεο, θιπ.) πνπ έρεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ απηνχ.  

 

Ρξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ ΓΣΔ: Ν ΓΣΔ κπνξεί λα εθθξαζηεί είηε ζε 

εκέξεο ή ζε ψξεο αλά έηνο. Ωζηφζν θαη νη δχν ηξφπνη είλαη απαξαίηεηνη ζε 

ππνινγηζκνχο θαηά ηα επφκελα βήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ ΓΣΔ ζα πξέπεη αξρηθά λα κεηξεζεί ν αξηζκφο ησλ πηζαλψλ εξγάζηκσλ 

εκεξψλ ζε έλα έηνο. Απηφ γίλεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ 

εβδνκάδσλ ελφο έηνπο (52) κε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ έλαο εξγαδφκελνο 

εξγάδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εβδνκάδαο, ζηελ θαηεγνξία πξνζσπηθνχ πνπ 

έρεη επηιερζεί. Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Ξίλαθαο 17) παξαηίζεηαη έλα 

παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ πηζαλψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ εηεζίσο. 

Ξίλαθαο 17: Ξαξάδεηγκα ηξφπνπ ππνινγηζκνχ πηζαλψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ 
εηεζίσο 

Ξεξηνρή: «Σ» 

Θαηεγνξία 

Ξξνζσπηθνύ 

Δβδνκάδεο αλά 

έηνο 

Ζκέξεο εξγαζίαο 

αλά εβδνκάδα 

Ξηζαλέο εκέξεο 

εξγαζίαο αλά έηνο 

Ηαηξηθό  
Ξξνζσπηθό 

52 4.5 234 (52x4.5) 

Λνζειεπηηθό 
Ξξνζσπηθό 

52 5.5 286 (52x5.5) 

Γηνηθεηηθό 

Ξξνζσπηθό 
52 5.0 260 (52x5.0) 

Ξεγή: WHO 2010b  

 

Ν πίλαθαο 17 δείρλεη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα πσο ην ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ (ηαηξνί) εξγάδεηαη ηέζζεξηο (4) εκέξεο κε πιήξεο σξάξην εξγαζίαο 

(Full-time 8σξν) θαη κηα (1) εκέξα κε κεησκέλν θαηά ην ήκηζπ σξάξην (Part-

time 4σξν). Ππλεπψο απηφ κεηαθξάδεηαη ζε 4.5 εκέξεο εξγαζίαο αλά 

εβδνκάδα. Αληίζηνηρα ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ εξγάδεηαη πέληε (5) εκέξεο 
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κε πιήξεο σξάξην θαη κία (1) εκέξα κε κεησκέλν, ελψ ηέινο ην δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ εξγάδεηαη πέληε (5) εκέξεο κε πιήξεο σξάξην.   

Δλ ζπλερεία ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ θαηά ηηο 

νπνίεο ν εξγαδφκελνο δελ εξγάδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο (Ξίλαθαο 18). 

Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί κηα ιίζηα ε νπνία ζα θαηαγξάθεη ηηο 

λφκηκεο άδεηεο, ηηο λφκηκεο αξγίεο θαη ηνπο ινηπνχο ιφγνπο απνπζίαο απφ ηελ 

εξγαζία θαηά ηνλ εμήο ηξφπν: 

1. Δηήζηεο άδεηεο: έλαο, ππνζεηηθά, ζηαζεξφο αξηζκφο εξγάζηκσλ εκεξψλ 

αλά έηνο, θαζνξηζκέλνο βάζεη λφκνπ. Ζ δηάξθεηα ηεο εηήζηαο άδεηαο, 

ελδέρεηαη λα δηαθέξεη αλά θαηεγνξία πξνζσπηθνχ ή αλάινγα κε ηα 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ.  

2. Γεκφζηεο αξγίεο: έλαο ππνζεηηθά, ζηαζεξφο αξηζκφο εξγάζηκσλ εκεξψλ 

αλά έηνο, θαζνξηζκέλνο βάζεη λφκνπ θαη πάγηνο (ίδηνο) γηα θάζε 

θαηεγνξία πξνζσπηθνχ.  

3. Δθπαηδεπηηθέο άδεηεο: αθνξά άδεηεο γηα ζπλέδξηα, εκεξίδεο, 

εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα, θιπ., νη νπνίεο είλαη σο επί ην πιείζησλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ εγθεθξηκέλεο ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο αλάπηπμεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ.  

4. Άδεηεο αζζελείαο: έλαο κέζνο εθηηκψκελνο αξηζκφο εκεξψλ απνπζίαο 

θαηά έηνο, πνπ κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία 

πξνζσπηθνχ. Ν αξηζκφο απηφο ζπλήζσο πξνθχπηεη βάζεη ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ παξειζφλησλ εηψλ. 
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Ξίλαθαο 18: Ξαξάδεηγκα ηξφπνπ ππνινγηζκνχ πηζαλψλ κε εξγάζηκσλ 
εκεξψλ εηεζίσο 

Ιόγνο Απνπζίαο  Ζκέξεο Απνπζίαο 

 Ηαηξηθό 
Ξξνζσπηθό 

Λνζειεπηηθό 
Ξξνζσπηθό 

Καηεπηηθό 
Ξξνζσπηθό 

Γεκόζηεο Αξγίεο 12 12 12 
Δηήζηα Άδεηα 21 14 14 

Άδεηα Αζζελείαο 10 10 14 

Ινηπέο άδεηεο
7
 

(Δθπαηδεπηηθή, 

πξνζσπηθή, θιπ.) 

12 12 10 

Πύλνιν 55 48 50 

Ξεγή: WHO 2010b  

Έρνληαο ζπιιέμεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, είλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο 

ηνπ ΓΣΔ.  Ν ππνινγηζκφο απηφο εθπίπηεη απφ ηνλ αθφινπζν καζεκαηηθφ ηχπν.  

ΓΣΔ = Α- (Β + Γ + Γ + Δ) 

πνπ:  

 ΓΣΔ είλαη ν ζπλνιηθφο δηαζέζηκνο ρξφλνο εξγαζίαο αλά έηνο 

 Α είλαη ν αξηζκφο ησλ πηζαλψλ εκεξψλ εξγαζίαο αλά έηνο 

 Β είλαη ν αξηζκφο ησλ δεκφζησλ αξγηψλ αλά έηνο 

 Γ είλαη ν αξηζκφο ησλ αδεηψλ αλά έηνο 

 Γ είλαη ν αξηζκφο ησλ αδεηψλ αζζελείαο αλά έηνο θαη 

 Δ είλαη ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ απνπζίαο γηα ινηπνχο ιφγνπο (π.ρ. 

εθπαηδεπηηθνχο) αλά έηνο 

Ξαξάδεηγκα (ζπλέρεηα): O δηαζέζηκνο ρξφλνο εξγαζίαο είλαη 210 εκέξεο αλά 
έηνο.  

[ΓΣΔ= 260- (12+14+14+10)] 

                                                           
7 Πηελ πεξίπησζε πνπ γηα νξηζκέλεο άδεηεο (π.ρ. ινηπέο) δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία σο 

πξνο ηνλ αθξηβή ηνπο αξηζκφ, κπνξεί λα ππνινγηζηεί ν κέζνο αξηζκφο ινηπψλ αδεηψλ γηα θάζε 
εξγαδφκελν, δηαηξψληαο ην ζχλνιν ηνπ αξηζκνχ ησλ ινηπψλ αδεηψλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ  ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο. 
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Ν παξαπάλσ ηχπνο δείρλεη ηηο δηαζέζηκεο εκέξεο εξγαζίαο αλά έηνο, 

σζηφζν απηφ ζα πξέπεη λα κεηαθξαζηεί θαη ζε εξγαζηαθέο ψξεο αλά εκέξα.                     

Ν καζεκαηηθφο ηχπνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηφ είλαη ν εμήο:  

ΓΣΔ (ζε ώξεο)= [A- (B + Γ + Γ + Δ)] x Ε 

πνπ: 

 Ε είλαη ν αξηζκφο ησλ σξψλ εξγαζίαο αλά εκέξα 

Ξαξάδεηγκα (ζπλέρεηα): Νη ζπλνιηθέο ψξεο εξγαζίαο κηαο καίαο ζην θέληξν 
πγείαο πνπ εξγάδεηαη 5λζήκεξε εξγαζία είλαη 36 (ψξεο). Ωο εθ ηνχηνπ 
εξγάδεηαη θαηά κέζν φξν 7.2 ψξεο αλά εκέξα (36/5). Έρνληαο ππνινγίζεη 
λσξίηεξα ην ΓΣΔ ζε 210 εκέξεο αλά έηνο, ν ΓΣΔ ζε ψξεο ζχκθσλα κε ηνλ 
παξαπάλσ ηχπν είλαη 1512 ψξεο.  

ΓΣΔ (ζε ώξεο) = [260- (12+14+14+10)]x 7.2 

 

Γηεπθξηλήζεηο:  

 Γελ έρνπλ φιεο νη θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ ην ίδην σξάξην εξγαζίαο.               

Ρν σξάξην θαζνξίδεηαη βάζεη λφκνπ θαη δηαθέξεη αλάινγα κε ην είδνο 

ηεο εξγαζίαο θαη αλάινγα κε ην αλ ζε κηα θαηεγνξία πξνζσπηθνχ 

ππάξρνπλ βάξδηεο ή θπθιηθφ σξάξην εξγαζίαο. Θάζε πεξίπησζε είλαη 

δηαθνξεηηθή θαη ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

εκεξήζησλ σξψλ εξγαζίαο. Πε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, αλ δειαδή ην 

σξάξην εξγαζίαο δηαθέξεη απφ εκέξα ζε εκέξα (φπσο ζην αλσηέξσ 

παξάδεηγκα πνπ κηα θαηεγνξία πξνζσπηθνχ εξγάδεηαη θάπνηεο εκέξεο 

8σξφ θαη άιιεο εκέξεο 7σξφ)  ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ν κέζνο 

αξηζκφο σξψλ εξγαζίαο αλά εξγάζηκε εκέξα. Ρν άζξνηζκα ηνπ κέζνπ 

αξηζκνχ σξψλ εξγαζίαο θάζε εκέξαο ζα πξέπεη λα δηαηξεζεί κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ εκεξψλ εξγαζίαο αλά εβδνκάδα.  

 πεξεζία εθεκεξίαο (on-call service). Νη ππεξεζίεο εθεκεξίαο (On-

call), δελ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ 
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δηαζέζηκνπ ρξφλνπ εξγαζίαο αλά έηνο φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. 

Θαηά ηελ ππεξεζία εθεκεξίαο, ην πξνζσπηθφ είλαη δηαζέζηκν θαηά ηηο 

επίζεκεο ψξεο εθηφο ππεξεζίαο ην βξάδπ θαη ηα ζαββαηνθχξηαθα θαη 

εξγάδεηαη ηελ πεξίνδν απηή κφλν φηαλ δεηνχληαη νη ππεξεζίεο ηνπ. 

Ξξνθχπηεη ινηπφλ ην δήηεκα θαζνξηζκνχ ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ 

ψζηε λα θαιπθζνχλ νη ππεξεζίεο εθεκεξίαο αιιά θαη ε ππεξεζία θαηά 

ηηο θαλνληθέο ψξεο εξγαζίαο. Νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ππεξεζία εθεκεξίαο δε ζρεηίδνληαη κε ηε κέζνδν 

ΓΦΔΑΞ. Ν κνλαδηθφο παξάγνληαο πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ε κέζνδνο 

ακνηβήο πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ ππεξεζία εθεκεξίαο. Γχν κέζνδνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν: ν ρξφλνο αλάπαπζεο σο 

αληηζηάζκηζε (time off in lieu) θαη ε επηπξφζζεηε ακνηβή. Πε νξηζκέλεο 

ρψξεο, έλα κέξνο ηνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο εθεκεξίαο δίλεηαη σο ρξφλνο 

αλάπαπζεο σο αληηζηάζκηζε. Απηφ κπνξεί λα γίλεηαη ζε πνζνζηφ 

100%, δειαδή ν ρξφλνο ππεξεζίαο εθεκεξίαο κεηξηέηαη σο ρξφλνο 

ππεξεζίαο ζην ζχλνιφ ηνπ, έηζη ψζηε κηα λπρηεξηλή εθεκεξία (4 κ.κ. – 

8 π.κ., δειαδή 16 ψξεο) αθνινπζείηαη απφ 2 εκέξεο (8σξεο βάξδηεο) 

εθηφο ππεξεζίαο. Ππλήζσο έλα βξάδπ ή κία εβδνκάδα εθεκεξίαο 

αθνινπζείηαη απφ κία εκέξα ή κία εβδνκάδα εθηφο ππεξεζίαο, θαζψο ν 

θφξηνο εξγαζίαο ην βξάδπ είλαη ζπρλά κηθξφο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ 

ΓΦΔΑΞ, ε πξαγκαηηθή δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εθεκεξίαο δε ιακβάλεηαη 

ππ‟ φςε θαη ν ρξφλνο αλάπαπζεο σο αληηζηάζκηζε κεηξηέηαη σο θνηλφο 

ρξφλνο ππεξεζίαο. Δπνκέλσο, εάλ κηα κνλάδα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

ππεξεζία εθεκεξίαο σο κφληκν ζηνηρείν/ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

δηαθαλνληζκψλ πξνζσπηθνχ, ηφηε ν ππνινγηζκφο ησλ Αλαγθψλ ζε 

Ξξνζσπηθφ πεξηιακβάλεη δχν ζηνηρεία: α) ην πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη 

ψζηε λα δηεθπεξαησζεί ν θπζηνινγηθφο θφξηνο εξγαζίαο φπσο θαίλεηαη 

ζηα ζηαηηζηηθά ππεξεζίαο, ππνινγηδφκελν βάζεη ηεο Κεζφδνπ ΓΦΔΑΞ, 

β) ην αληίζηνηρν πξνζσπηθνχ ηνπ ρξφλνπ αλάπαπζεο σο αληηζηάζκηζε 

(Shipp 1998). 

 



176 

 

 

 πάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη πξαγκαηηθέο ψξεο εξγαζίαο 

ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη ιηγφηεξεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο θαη 

πξνγξακκαηηζκέλεο φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ αληίζηνηρε ζχκβαζε 

εξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ππνζέζνπκε φηη ην σξάξην εξγαζίαο ζε 

έλα θέληξν πγείαο είλαη 8.00 π.κ κε 3.00 κ.κ, θαη νη ψξεο αηρκήο ιφγσ 

επηζθέςεσλ ηνπ θνηλνχ γηα ζεξαπεία είλαη 8-10 π.κ θαη 1-3 κ.κ., ζα 

ζπκπέξαλε θαλείο πσο νη πξαγκαηηθέο ψξεο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ 

πνπ εμππεξεηεί ην ελ ιφγσ θνηλφ, είλαη κφλν 4 ψξεο ηελ εκέξα. Δπίζεο 

κπνξεί ην πξνζσπηθφ λα πεξηνξίδεη ηηο ψξεο εξγαζίαο ιφγσ ηδησηηθήο 

πξαθηηθήο ή άιισλ πξνζνδνθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ. Πε θάζε κηα απφ 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, πξνθχπηεη ην εξψηεκα γηα ην πψο ζα 

πιαηζησζνχλ νη ππνινγηζκνί γηα ην εξγαιείν ΓΦΔΑΞ, δειαδή, αλ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ην πξνγξακκαηηζκέλν ή ην 

πξαγκαηηθφ σξάξην εξγαζίαο; Αλ θαη κνηάδεη πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθφ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη πξαγκαηηθέο ψξεο εξγαζίαο (δειαδή νη 4 ζην 

παξάδεηγκα), σζηφζν επεηδή νη επηζθέςεηο ηηο ζπγθεθξηκέλεο ψξεο 

κπνξεί λα ηζρχνπλ γηα έλα βξαρππξφζεζκν δηάζηεκα θαη πηζαλφηαηα λα 

γίλεη πξνζπάζεηα αχμεζεο ησλ επηζθέςεσλ ηνπ θνηλνχ ηδίσο θαηά ηηο 

«λεθξέο» ψξεο, είλαη πξνηηκφηεξν θαη πην αθξηβέο λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

νη πξνγξακκαηηζκέλεο ψξεο εξγαζίαο. Σξεζηκνπνηψληαο ηηο 

πξαγκαηηθέο ψξεο εξγαζίαο, νπζηαζηηθά δείρλεη ην επίπεδν ζηειέρσζεο 

πνπ απαηηείηαη κφλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ψξεο επηζθέςεσλ θαη πεξηνξίδεη ηα απνηειέζκαηα (Shipp 

1998).   
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ΒΖΚΑ 3: Ξξνζδηνξηζκφο Ππληζησζψλ Δξγαζηαθνχ Φφξηνπ (Workload 
components) 

ΝΟΗΠΚΝΠ 
Ππληζηώζα Δξγαζηαθνύ Φόξηνπ (ΠΔΦ) (Workload component): Θάζε 
δξαζηεξηφηεηα ε νπνία θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εκεξήζηνπ 

εξγαζηαθνχ ρξφλνπ ελφο εξγαδφκελνπ.  

 

Ρξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ησλ ΠΔΦ: Δθφζνλ έρεη ππνινγηζηεί ν ΓΣΔ γηα θάζε 

θαηεγνξία πξνζσπηθνχ, ζην επφκελν ζηάδην ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ νη 

ΠΔΦ. Νη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο δηαθξίλνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο (Ξίλαθαο 19): 

1. Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πγείαο (Health Service Activities).  

Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο,  νη νπνίεο 

εθηεινχληαη απφ φια ηα κέιε κηαο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ θαη γηα ηηο 

νπνίεο ζπιιέγνληαη εηήζηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα.  

2. πνζηεξηθηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (Support activities). Πεκαληηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ 

πγείαο θαη πνπ επίζεο εθηεινχληαη απφ φια ηα κέιε κηαο θαηεγνξίαο 

πξνζσπηθνχ, γηα ηηο νπνίεο φκσο δελ ζπιιέγνληαη εηήζηα ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα ζε ηαθηηθή βάζε.  

3. Ξξφζζεηεο Γξαζηεξηφηεηεο (Additional activities). Γξαζηεξηφηεηεο πνπ 

εθηεινχληαη κφλν απφ νξηζκέλα κέιε κηαο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ θαη 

γηα ηηο νπνίεο  δελ ζπιιέγνληαη εηήζηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ζε ηαθηηθή 

βάζε.  
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Ξίλαθαο 19: Ξαξάδεηγκα θαζνξηζκνχ ζπληζησζψλ εξγαζηαθνχ θφξηνπ 
(Workload Components) 

Θαηεγνξία Ξξνζσπηθνύ: Καίεο  

Ππληζηώζεο Δξγαζηαθνύ Φόξηνπ 

Γξαζηεξηόηεηεο πεξεζηώλ γείαο 

Ξξνγελλεηηθή θξνληίδα 

Κεηαγελλεηηθή θξνληίδα 

Δθηέιεζε θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ 

Νηθνγελεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο 

πνζηεξηθηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο  

Θαηαγξαθή ηζηνξηθνχ  

Δπηζθέςεηο θαη‟ νίθσλ 

Ππκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

Ξξόζζεηεο Γξαζηεξηόηεηεο 

Δθπαίδεπζε ζπνπδαζηψλ καηψλ 

Ξαξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ 

Γεληθά δηνηθεηηθά θαζήθνληα 

Ξεγή: WHO 2010b  

Γηεπθξηλήζεηο: Θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ Ππληζησζψλ Δξγαζηαθνχ 

Φφξηνπ (ΠΔΦ) ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαγξαθή κφλν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

εθείλσλ πνπ είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζηε δηάξθεηα ηνπ εκεξήζηνπ σξαξίνπ 

εξγαζίαο. Θάζε ζπληζηψζα έρεη ηε δηθή ηεο μερσξηζηή ρξνληθή απαίηεζε. Γηα 

παξάδεηγκα, ε πξνγελλεηηθή θξνληίδα θαη ν ηνθεηφο είλαη δχν δηαθνξεηηθέο 

ζπληζηψζεο ηνπ εξγαζηαθνχ θφξηνπ κηαο καίαο. Θάζε ζπληζηψζα απαηηεί 

ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηεο καίαο, θαζψο δελ κπνξεί λα εθηειεί 

ηαπηφρξνλα θαη ηηο δχν δξαζηεξηφηεηεο.  

Νη δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πγείαο δελ κπνξνχλ λα δηαηξεζνχλ ζε 

πεξαηηέξσ ζπληζηψζεο αλ δελ ππάξρνπλ ηαθηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα θάζε 

κηα απφ ηηο ζπληζηψζεο. Γηα παξάδεηγκα, νη αζζελείο δελ κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ ζε πςειήο, κέζεο ή ρακειήο εμάξηεζεο απφ ην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ. Ππλήζσο θαη γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαηεγνξηψλ 

πξνζσπηθνχ ηέζζεξηο κε πέληε δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πγείαο θαζψο θαη 

ηξεηο κε ηέζζεξηο ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξθνχλ γηα ηελ πεξηγξαθή 

κηαο εξγαζίαο θαζψο θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ 

εξγαζίαο. Ζ πξνζζήθε πεξηζζφηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ, αλ θαη κπνξεί λα 

δείρλεη φηη πεξηγξάθεη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα κηα εξγαζία, δελ ζπκθέξεη νχηε 

απφ άπνςε θφζηνπο αιιά νχηε θαη απφ άπνςε ρξφλνπ, ελψ ζηελ νπζία δελ 

πξνζζέηεη παξά ειάρηζηε δηαθνξά ζηνλ ηειηθφ ππνινγηζκφ γηα ην 

απαηηνχκελν πξνζσπηθφ.  
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ΒΖΚΑ 4: Θαζνξηζκφο Ξξνηχπσλ Γξαζηεξηφηεηαο (Activity Standard) 

ΝΟΗΠΚΝΠ 
Ξξόηππν Γξαζηεξηόηεηαο (Activity Standard): είλαη ν ρξφλνο πνπ 
απαηηείηαη απφ έλα θαιά εθπαηδεπκέλν, εμεηδηθεπκέλν, έκπεηξν θαη κε θίλεηξν 
επαγγεικαηίαο ηεο πγείαο γηα ηελ εθηέιεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο ζε 
επαγγεικαηηθφ επίπεδν θαη ζχκθσλα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο.  

 

Ρξφπνο θαζνξηζκνχ ησλ πξνηχπσλ δξαζηεξηφηεηαο: Θαηά ηα 

πξνεγνχκελα βήκαηα θαζνξίζηεθε ν ΓΣΔ πνπ έρεη κηα επηιεγκέλε θαηεγνξία 

πξνζσπηθνχ αλά έηνο θαη πξνζδηνξίζηεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο/ζπληζηψζεο ηεο 

εξγαζίαο. Ρν επφκελν βήκα είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο πξνθεηκέλνπ απηή λα εθηειείηαη 

ζσζηά θαη άξηηα. Ζ δηεξγαζία απηή θαιείηαη «αλάπηπμε πξνηχπσλ 

δξαζηεξηφηεηαο». Ρα Ξξφηππα Γξαζηεξηφηεηαο δηαθξίλνληαη ζε δχν είδε: ζε 

πξφηππα ππεξεζηψλ (Service Standard) θαη ζε πξφηππα αλνρήο (Allowance 

Standard). Ρα δχν απηά είδε πξνηχπσλ δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα εμεηάδνληαη 

μερσξηζηά, γηαηί ρξεζηκνπνηνχληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαηά ηνπο 

ππνινγηζκνχο ηεο κεζφδνπ ΓΦΔΑΞ.  

1) Ξξφηππα πεξεζηψλ (Service Standard)  

ΝΟΗΠΚΝΠ 
Ξξόηππα πεξεζηώλ (Service Standard): Δίλαη πξφηππα δξαζηεξηφηεηαο 

(δειαδή ε ρξνληθή δηάξθεηα) γηα δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο.   

 

Κπνξνχλ λα εθθξαζζνχλ κε δχν ηξφπνπο:  

 Ωο κνλάδα ρξφλνπ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην κέζν ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη 

έλαο εξγαδφκελνο γηα ηελ εθηέιεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο 

ή  
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 Ωο πνζνζηφ ηεο εξγαζίαο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην κέζν αξηζκφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ νινθιεξψλνληαη κέζα ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν.  

Γηα παξάδεηγκα, ηα πξφηππα ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνγελλεηηθή θξνληίδα πνπ 
αζθεί κηα καία, κπνξεί λα εθθξαζηνχλ σο 10 ιεπηά αλά έγθπν (κνλάδα 
ρξφλνπ) ή σο 18 έγθπεο αλά 3 ψξεο (πνζνζηφ εξγαζίαο). Αληίζηνηρα έλαο 
ηαηξφο κπνξεί λα ρξεηάδεηαη ηξηάληα ιεπηά αλά αζζελή (κνλάδα ρξφλνπ) ή έμη 

αζζελείο ζε δηάξθεηα ηξηψλ σξψλ.  

Ζ κνλάδα ρξφλνπ ελφο πξνηχπνπ ππεξεζηψλ κεηξάηε απφ ηελ έλαξμε 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο θαη δηαξθεί κέρξη ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο 

παξφκνηαο δξαζηεξηφηεηαο. Θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη εξγαζίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ππεξεζίαο πγείαο πνπ παξέρεηαη. 

Γηα παξάδεηγκα, αλ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε θνξκψλ ή ε πξνεηνηκαζία 
εμνπιηζκνχ πξηλ ηε γέλλα απφ κηα καία, ν ρξφλνο πνπ απαηηεί απηή ε 
δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην ζπλνιηθφ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη ε 

πξνγελλεηηθή θξνληίδα.  

Γηεπθξηλήζεηο: Πε απηφ ην ζεκείν ζεκεηψλεηαη πσο ηα πξφηππα 

ππεξεζηψλ βαζίδνληαη ζηελ εξγαζία πνπ επηηειείηαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν 

θαη ππφ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. Ξξνυπνζέηνπλ πσο ην πξνζσπηθφ είλαη άξηηα 

εθπαηδεπκέλν θαη θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν. Ππλεπψο, ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεη 

έλαο εξγαδφκελνο γηα ηελ εθηέιεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο.                             

Ρα επαγγεικαηηθά πξφηππα (ή πξσηφθνιια) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνηχπσλ ππεξεζηψλ, ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια θαη 

ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηνπηθέο ζπλζήθεο. Ζ πηνζέηεζε ηδαληθψλ πξνηχπσλ 

απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ή εγθαηαζηάζεηο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κε 

ξεαιηζηηθά πξφηππα ππεξεζηψλ ηα νπνία είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηνχλ 

αθφκα θαη απφ έλα πνιχ ηθαλφ πξνζσπηθφ.  
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Ξίλαθαο 20: Ξαξάδεηγκα θαζνξηζκνχ Ξξνηχπσλ πεξεζηψλ  
(Service Standards) 

Θαηεγνξία Ξξνζσπηθνύ: Καίεο  

Γξαζηεξηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο 
Ξξόηππα πεξεζηώλ 

(Κνλάδα ρξόλνπ ή πνζνζηό εξγαζίαο) 

Ξξνγελλεηηθή θξνληίδα 20 ιεπηά αλά πειάηε 

Κεηαγελλεηηθή θξνληίδα 6 πειάηεο αλά 4 ψξεο 

Δθηέιεζε θπζηνινγηθνύ ηνθεηνύ 8 ψξεο αλά πειάηε 

Νηθνγελεηαθόο πξνγξακκαηηζκόο 30 ιεπηά αλά πειάηε 

Ξεγή: WHO 2010b  

2) Ξξφηππα Αλνρήο (Allowance Standard)  

ΝΟΗΠΚΝΠ 
Ξξόηππα Αλνρήο (Allowance Standard): είλαη πξφηππα δξαζηεξηφηεηαο 

(ρξφλνο) γηα  ππνζηεξηθηηθέο θαη πξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

Ρα πξφηππα αλνρήο φπσο θαη ηα πξφηππα ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα 

εθθξαζηνχλ είηε σο κνλάδα ρξφλνπ ή σο πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη 

δηαθξίλνληαη ζε δχν ηχπνπο:  

 Πηα πξφηππα αλνρήο θαηεγνξίαο (Category Allowance Standards-CAS), 

ηα νπνία θαζνξίδνληαη  γηα ηηο ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

εθηεινχληαη απφ φια ηα κέιε κηαο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ πξνηχπσλ αλνρήο θαηεγνξίαο ζα πξέπεη αξρηθά λα 

γλσξίδνπκε ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη ην πξνζσπηθφ γηα φιεο ηηο 

ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

εηδηθφηεηα. Ν ππνινγηζκφο απηφο επηηπγράλεηαη θαηαγξάθνληαο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ππνζηεξηθηηθέο θαζψο θαη ην 

ρξφλν πνπ απαηηεί ε θαζεκία, κεηαηξέπνληαο ηνλ απφιπην ρξφλν ζε 

πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο. Ζ ηειηθή εθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

πνζνζηνχ CAS ζα πξνθχςεη πξνζζέηνληαο φια ηα αλσηέξσ πνζνζηά 

(Ξίλαθαο 21).  
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Ξίλαθαο 21: Ξαξάδεηγκα θαζνξηζκνχ Ξξνηχπσλ Αλνρήο Θαηεγνξίαο 
(Category Allowance Standards) 

Θαηεγνξία Ξξνζσπηθνύ: Καίεο 

1) Κέζνο όξνο δηαζέζηκσλ  εκεξήζησλ εξγαζηαθώλ σξώλ= 7.2 

2) Γηαζέζηκεο εκέξεο εξγαζίαο αλά εβδνκάδα= 5 

3) Γηαζέζηκεο ώξεο εξγαζίαο αλά εβδνκάδα= 36 
4) Γηαζέζηκεο εκέξεο εξγαζίαο αλά ρξόλν= 210 

5) Γηαζέζηκεο ώξεο εξγαζίαο αλά ρξόλν= 1512 

Θαηεγνξία 

Δξγαζηαθνύ 

Φόξηνπ 

Ππληζηώζεο εξγαζηαθνύ 
θόξηνπ 

Ξξόηππα Αλνρήο 

Θαηεγνξίαο (Ξξαγκαηηθόο 

ρξόλνο εξγαζίαο) 

Ξξόηππα Αλνρήο Θαηεγνξίαο  

(πνζνζηό ρξόλνπ εξγαζίαο) 

πνζηεξηθηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο 
όισλ ησλ καηώλ  

Θαηαγξαθή ηζηνξηθνχ 30 ιεπηά ηελ εκέξα 6.9% = [(30/60) /7.2] x 100 

Δπηζθέςεηο θαη‟ νίθσλ 2 ψξεο ην κήλα 1.6% = [(2x12) / 1512] x 100 

Ππκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 3 ψξεο ηελ εβδνκάδα 8.3%= (3/36) x 100 

ΠΛΝΙΝ CAS (%) 16.8% 

Ξεγή: WHO 2010b  

 ζηα κεκνλσκέλα πξφηππα αλνρήο (Individual Allowance Standards-IAS) 

ηα νπνία θαζνξίδνληαη γηα πξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη 

κφλν απφ ζπγθεθξηκέλα άηνκα ηνπ πξνζσπηθνχ (π.ρ. ε πξντζηακέλε 

καία ε νπνία αλαιψλεη ρξφλν εθπαηδεχνληαο λέν-πξνζιακβαλφκελεο 

καίεο). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κεκνλσκέλσλ πξνηχπσλ αλνρήο ζα 

πξέπεη αξρηθά λα γίλεη θαηαγξαθή ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

εθηεινχλ κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ 

αθηεξψλνπλ ζε απηή. Δλ ζπλερεία ν αξηζκφο ησλ κειψλ 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ρξφλν πνπ απαηηεί ε θάζε δξαζηεξηφηεηα ζε 

έλα έηνο. Ρέινο ηα απνηειέζκαηα αζξνίδνληαη θαη έηζη πξνθχπηεη ην 

ζπλνιηθφ αηνκηθφ πξφηππν απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα έλα έηνο 

(Ξίλαθαο 22).  
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Ξίλαθαο 22: Ξαξάδεηγκα θαζνξηζκνχ Κεκνλσκέλσλ Ξξνηχπσλ Αλνρήο 

(Individual Allowance Standards) 
Θαηεγνξία Ξξνζσπηθνύ: Καίεο 

1) Κέζνο όξνο δηαζέζηκσλ  εκεξήζησλ εξγαζηαθώλ σξώλ= 7.2 

2) Γηαζέζηκεο εκέξεο εξγαζίαο αλά εβδνκάδα= 5 
3) Γηαζέζηκεο ώξεο εξγαζίαο αλά εβδνκάδα= 36 

4) Γηαζέζηκεο εκέξεο εξγαζίαο αλά ρξόλν= 210 
5) Γηαζέζηκεο ώξεο εξγαζίαο αλά ρξόλν= 1512 

Θαηεγνξία 

Δξγαζηαθνύ 

Φόξηνπ 

Ππληζηώζεο 

εξγαζηαθνύ 

θόξηνπ 

Αξηζκόο 

πξνζσπηθνύ 
 πνπ εθηειεί 

ηηο εξγαζίεο 

Κεκνλσκέλα Ξξόηππα 

Αλνρήο 
(Ξξαγκαηηθόο ρξόλνο 

εξγαζίαο αλά άηνκν) 

Δηήζηα Κεκνλσκέλα 

Ξξόηππα Αλνρήο 
(γηα όιν ην 

πξνζσπηθό) 

Ξξόζζεηεο 

δξαζηεξηόηεηεο 

νξηζκέλσλ 
καηώλ  

Δθπαίδεπζε 
ζπνπδαζηψλ 

καηψλ  

1 2 ψξεο, 4 θνξέο ην 
ρξφλν 

8 ψξεο ην ρξφλν 

Ξαξαθνινχζεζε 
εθπαηδεπηηθψλ 

ζεκηλαξίσλ  

2 6 εκέξεο ην  ρξφλν ην 
θάζε άηνκν 

12 εκέξεο ην ρξφλν ή 
86.4 ψξεο ην ρξφλν  

(2 x 6 x7.2) 

Γεληθά δηνηθεηηθά 

θαζήθνληα 

1 2 ψξεο αλά εβδνκάδα 104 ψξεο ην ρξφλν  

(2 x 52) 

ΠΛΝΙΝ IAS 198,4 ώξεο 

Ξεγή: WHO 2010b   

 Πεκεηψλεηαη φηη ε κεηαηξνπή ηνπ απφιπηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ζε 

πνζνζηφ ηνπ ΓΣΔ πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηηο παξαθάησ νδεγίεο ηνπ Ξίλαθα 

23.  

Ξίλαθαο 23: Κεηαηξνπή ηνπ απφιπηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ζε πνζνζηφ ΓΣΔ 
Κνλάδα ρξόλνπ Κεηαηξνπή ζε πνζνζηό (%) 

Ιεπηά αλά εκέξα 
[(πξαγκαηηθφο ρξφλνο εξγαζίαο ζε ιεπηά δηαηξνχκελνο κε 60) 
δηαηξνχκελν κε ην κέζν φξν ησλ δηαζέζηκσλ σξψλ εξγαζίαο αλά 

εκέξα] πνιιαπιαζηαζκέλν επί 100 

Ιεπηά αλά εβδνκάδα 

[(πξαγκαηηθφο ρξφλνο εξγαζίαο ζε ιεπηά δηαηξνχκελνο κε (ην κέζν 

φξν ησλ δηαζέζηκσλ σξψλ εξγαζίαο αλά εκέξα πνιιαπιαζηαζκέλν κε 

ηηο εκέξεο εξγαζίαο αλά εβδνκάδα πνιιαπιαζηαζκέλν επί 60)] 
πνιιαπιαζηαζκέλν επί 100 

Ώξεο αλά εκέξα 
(πξαγκαηηθφο ρξφλνο εξγαζίαο ζε ψξεο δηαηξνχκελνο κε ην κέζν φξν 
ησλ δηαζέζηκσλ σξψλ εξγαζίαο αλά εκέξα) πνιιαπιαζηαζκέλν επί 

100 

Ώξεο αλά εβδνκάδα 
(πξαγκαηηθφο ρξφλνο εξγαζίαο ζε ψξεο δηαηξνχκελνο κε ηηο δηαζέζηκεο 

ψξεο εξγαζίαο αλά εβδνκάδα) πνιιαπιαζηαζκέλν επί 100 

Ώξεο αλά κήλα 
[πξαγκαηηθφο ρξφλνο εξγαζίαο ζε ψξεο δηαηξνχκελνο κε (ηηο 
δηαζέζηκεο ψξεο εξγαζίαο αλά έηνο δηαηξνχκελεο κε ην 12)] 

πνιιαπιαζηαζκέλν επί 100 

Ζκέξεο αλά εβδνκάδα 
(πξαγκαηηθφο ρξφλνο εξγαζίαο ζε εκέξεο δηαηξνχκελνο κε ηηο 

δηαζέζηκεο εκέξεο εξγαζίαο αλά εβδνκάδα) πνιιαπιαζηαζκέλν επί 100 

Ζκέξεο αλά κήλα 
[πξαγκαηηθφ ρξφλνο εξγαζίαο ζε εκέξεο δηαηξνχκελνο κε (δηαζέζηκεο 
εκέξεο εξγαζίαο αλά έηνο δηαηξνχκελεο κε ην 12)] πνιιαπιαζηαζκέλν 

επί 100 

Ζκέξεο αλά έηνο 
(πξαγκαηηθφο ρξφλνο εξγαζίαο ζε εκέξεο δηαηξνχκελνο κε ηηο 

δηαζέζηκεο εκέξεο εξγαζίαο αλά έηνο) πνιιαπιαζηαζκέλν επί 100 
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ΒΖΚΑ 5: Θέζπηζε Ξξνηχπσλ Δξγαζηαθνχ Φφξηνπ  (Standard Workload) 

ΝΟΗΠΚΝΠ 
Ξξόηππν Δξγαζηαθνύ Φόξηνπ (Standard Workload): είλαη ν φγθνο 
εξγαζίαο κηαο ζπληζηψζαο εξγαζηαθνχ θφξηνπ πνπ κπνξεί λα νινθιεξψζεη 

έλαο εξγαδφκελνο κέζα ζε έλα έηνο.  

Ρξφπνο πξνζδηνξηζκνχ πξνηχπσλ εξγαζηαθνχ θφξηνπ: Πην ζεκείν 

απηφ έρεη ήδε πξνζδηνξηζηεί ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα έλαλ εξγαδφκελν 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο λα επηηειέζεη ηα θαζήθνληα ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ 

επίπεδν. Πε απηφ ην βήκα ζεζπίδνληαη ηα πξφηππα εξγαζηαθνχ θφξηνπ κε 

βάζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. Έλα ηέηνην πξφηππν θαζηεξψλεηαη γηα θάζε 

ζπληζηψζα ηνπ εξγαζηαθνχ θφξηνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ νκάδα ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ εμεηάδεηαη. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνηχπσλ εξγαζηαθνχ 

θφξηνπ ππνζέηνπκε φηη ν θάζε εξγαδφκελνο αθηεξψλεη ηνλ ζπλνιηθφ εηήζην 

εξγαζηαθφ ρξφλν ηνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπληζηψζα, θάηη ην νπνίν δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαζφηη ν θφξηνο εξγαζίαο ελφο 

εξγαδνκέλνπ απνηειείηαη απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. Ρν γεγνλφο απηφ ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζηα επφκελα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ 

ππνινγηζκψλ. Ν ηχπνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

πξνηχπνπ εξγαζηαθνχ θφξηνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη 

εθθξαζκέλν ην πξφηππν ππεξεζηψλ (Ξίλαθαο 24).  

ηαλ ην πξφηππν ππεξεζηψλ είλαη εθθξαζκέλν σο κνλάδα ρξφλνπ,              

ν ηχπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ν εμήο: 

Ξξόηππν εξγαζίαο= (δηαζέζηκνο εηήζηνο ρξόλνο εξγαζίαο) / (κνλάδα 
ρξόλνπ) 

ηαλ ην πξφηππν ππεξεζηψλ είλαη εθθξαζκέλν ζε πνζνζηφ εξγαζίαο             

ν ηχπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ν εμήο: 

Ξξόηππν εξγαζίαο= (δηαζέζηκνο εηήζηνο ρξόλνο εξγαζίαο) x 
(πνζνζηό εξγαζίαο) 
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Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα εμαζθαιίζνπκε πσο ν δηαζέζηκνο ρξφλνο 

εξγαζίαο, ε κνλάδα ρξφλνπ θαη ην πνζνζηφ ηεο εξγαζία εθθξάδνληαη κε ηελ 

ίδηα κνλάδα (π.ρ. ψξεο, κέξεο, θιπ.) 

Ξίλαθαο 24: Ξαξάδεηγκα ππνινγηζκνχ Ξξφηππν Δξγαζηαθνχ Φφξηνπ 
(Standard Workload) 

Θαηεγνξία Ξξνζσπηθνύ: Καίεο 

Γηαζέζηκνο ρξόλνο εξγαζίαο αλά έηνο = 1512 ώξεο 

Γξαζηεξηόηεηεο παξνρήο 
ππεξεζηώλ πγείαο 

Κνλάδα ή Ξνζνζηό ρξόλνπ 
Ξξόηππν Δξγαζηαθνύ 
Φόξηνπ 

Ξξνγελλεηηθή θξνληίδα 

20 ιεπηά αλά πειάηε 

(ηζνδπλακεί κε 3 πειάηεο ηελ 
ψξα, ή 60/20) 

4536 πειάηεο  

(1512 x 3) 

Κεηαγελλεηηθή θξνληίδα 

6 πειάηεο αλά 4 ψξεο 

(ηζνδπλακεί κε 1.5 πειάηεο ηελ 
ψξα ή 6/4) 

2268 πειάηεο  

(1512 x 1.5) 

Δθηέιεζε θπζηνινγηθνχ 

ηνθεηνχ 
8 ψξεο αλά πειάηε 

189 πειάηεο  

(1512 / 8) 

Νηθνγελεηαθφο 
πξνγξακκαηηζκφο 

30 ιεπηά αλά πειάηε 

(ηζνδπλακεί κε 2 πειάηεο ηελ 

ψξα ή 60/30)  

3024 πειάηεο  
(1512 x 2) 

Ξεγή: WHO 2010b  

ΒΖΚΑ 6: πνινγηζκφο ησλ Ξαξαγφλησλ Αλνρήο (Allowance Factors) 

Έρνληαο πξνζδηνξίζεη ηα πξφηππα εξγαζηαθνχ θφξηνπ, γλσξίδνπκε ηελ 

«πνζφηεηα» ηεο εξγαζίαο πνπ κπνξεί λα δηεθπεξαηψζεη έλαο εξγαδφκελνο ζε 

έλα έηνο φζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Γηα 

απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζπλήζσο ζπιιέγνληαη θαη είλαη δηαζέζηκα ηαθηηθά 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ωζηφζν νη εξγαδφκελνη 

αλαιακβάλνπλ θαη άιιεο ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ 

ζπιιέγνληαη ηαθηηθά δεδνκέλα, φπσο γηα παξάδεηγκα αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ αλαθνξά. Απηνχ ηνπ είδνπο νη 

δξαζηεξηφηεηεο θαηαηάζζνληαη φπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα ζηηο 

ππνζηεξηθηηθέο ή πξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο. Ρν βήκα απηφ δείρλεη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ ρξφλνπ 

πνπ απνξξνθνχλ απηέο νη εξγαζίεο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο.  

Ρξφπνο ππνινγηζκνχ παξαγφλησλ αλνρήο: Ξξνεγνπκέλσο δηαθξίλακε 

δχν ηχπνπο πξνηχπσλ αλνρήο, γηα ηνπο νπνίνπο δε ζπιιέγνληαη ζηαηηζηηθά 
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δεδνκέλα. Ρα πξφηππα αλνρήο θαηεγνξίαο (CAS) ηα νπνία νξίζηεθαλ σο                  

νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη απφ φια ηα κέιε κηαο θαηεγνξίαο 

εξγαδνκέλσλ, θαη ηα κεκνλσκέλα πξφηππα αλνρήο (IAS) ηα νπνία νξίζηεθαλ 

σο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη απφ νξηζκέλα κέιε. Ξξνθεηκέλνπ λα 

ιάβνπκε ππφςε απηέο ηηο ππνζηεξηθηηθέο θαη πξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο,              

ζα πξέπεη λα κεηαηξέςνπκε ηα πξφηππα αλνρήο απηά ζε παξάγνληεο αλνρήο. 

Απηνί νη παξάγνληεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζην επφκελν βήκα ηνπ εξγαιείνπ 

ΓΦΔΑΞ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ πνπ 

απαηηείηαη. Έλαο ηέηνηνο παξάγνληαο ππνινγίδεηαη μερσξηζηά γηα ηηο 

ππνζηεξηθηηθέο θαη γηα ηηο πξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο. Ν παξάγνληαο γηα ηελ 

πξψηε νκάδα δξαζηεξηνηήησλ νλνκάδεηαη παξάγνληαο αλνρήο θαηεγνξίαο 

(Category Allowance Factor/CAF), ελψ γηα ηε δεχηεξε νκάδα νλνκάδεηαη 

κεκνλσκέλνο παξάγνληαο αλνρήο (Individual Allowance Factor/IAF). Νη δχν 

απηνί παξάγνληεο ππνινγίδνληαη θαη εθαξκφδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηνλ 

ηειηθφ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ απαηηνχκελνπ φγθνπ πξνζσπηθνχ. 

1) Ξαξάγνληαο Αλνρήο Θαηεγνξίαο (Category Allowance Factor) 

ΝΟΗΠΚΝΠ 
Ξαξάγνληαο Αλνρήο Θαηεγνξίαο (Category Allowance Factor): είλαη 
έλαο πνιιαπιαζηαζηήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ 
αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη ηφζν γηα δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο φζν θαη γηα ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ν ηχπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Ξαξάγνληα 

Αλνρήο Θαηεγνξίαο  (CAF) είλαη ν εμήο:  

Ξαξάγνληαο Αλνρήο Θαηεγνξίαο (CAF)= 1 / [1-(Πύλνιν CAS/100] 
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Ξίλαθαο 25: Ξαξάδεηγκα ππνινγηζκνχ ηνπ Ξαξάγνληα Αλνρήο Θαηεγνξίαο 
(Category Allowance Factor) 

 Θαηεγνξία Ξξνζσπηθνύ: Καίεο  

 Βήκαηα πνινγηζκνί Ξαξάδεηγκα Δπεμήγεζε 

Α 
Ξξνπαξαζθεπαζηηθφ 

βήκα  

Ξξέπεη λα έρνπκε ήδε 

κεηαηξέςεη φια ηα Ξξφηππα 

Αλνρήο Θαηεγνξίαο (CAS) ζε 
πνζνζηφ ρξφλνπ εξγαζίαο   

- Βιέπε πίλαθα 21 

Β 
Ξξνπαξαζθεπαζηηθφ 
βήκα 

Ξξνζζέηνπκε φια ηα 

πνζνζηά CAS ψζηε λα 
πξνθχςεη ην ζχλνιν.  

6.9 + 1.6 +8.3 = 

16.8%  

Δίλαη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηνπ 

ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη απφ θάζε 
εξγαδφκελν γηα λα εθηειέζεη ηηο 

ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Γ Πχλνιν CAS /100 
Γηαηξνχκε ην ζχλνιν CAS κε 

ην 100 
16.8 / 100 = 0.168 

Γείρλεη ην κέξνο ηνπ ρξφλνπ, 

ελφο  κφλν εξγαδφκελνπ πιήξνπο 

απαζρφιεζεο, πνπ 
θαηαιακβάλεηαη γηα  

ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο   

Γ [1-(Πχλνιν CAS/100] 
Αθαηξνχκε απφ ην 1 ην 
απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε 

ζην πξνεγνχκελν βήκα (Γ) 

1-0.168 = 0.832 

Γείρλεη ην κέξνο ηνπ ρξφλνπ, 
ελφο εξγαδφκελνπ πιήξνπο 

απαζρφιεζεο, πνπ έρεη απνκείλεη 
γηα ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο   

Δ 
1/ [1-(Πχλνιν 

CAS/100] 

Γηαηξνχκε κε ην απνηέιεζκα 

πνπ πξνέθπςε ζην 
πξνεγνχκελν βήκα (Γ) 

1/ 0.832 = 1.2 
Γείρλεη ηνλ Ξαξάγνληα Αλνρήο 

Θαηεγνξίαο (CAF) 

Ξεγή: WHO 2010b  

Ν παξαπάλσ ππνινγηζκφο ηνπ Ξαξάγνληα Αλνρήο Θαηεγνξίαο δείρλεη 

πσο γηα θάζε καία πιήξνπο σξαξίνπ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θαιχςεη κφλν ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ρξεηάδνληαη 

1.2 καίεο γηα λα θαιπθζνχλ ηφζν νη δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πγείαο, φζν 

θαη νη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

2) Κεκνλσκέλνο Ξαξάγνληαο Αλνρήο (Individual Allowance Factor) 

ΝΟΗΠΚΝΠ 
Κεκνλσκέλνο Ξαξάγνληαο Αλνρήο (Individual Allowance Factor): 
είλαη ε απαίηεζε πξνζσπηθνχ γηα λα θαιπθζνχλ πξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο 

νξηζκέλσλ κειψλ κηαο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ.  

Ρξφπνο ππνινγηζκνχ κεκνλσκέλνπ παξάγνληαο αλνρήο: Ν 

κεκνλσκέλνο παξάγνληαο αλνρήο (IAF) δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ 

εξγαδνκέλσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο  (ή ηη πνζνζηφ απφ ην ρξφλν ηνπο) γηα 

ηελ θάιπςε ηνπ ρξφλνπ ησλ πξφζζεησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ν παξάγνληαο 

απηφο δελ είλαη πνιιαπιαζηαζηήο. Αληίζεηα, πξνζηίζεηαη ζην ζπλνιηθφ 
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απαηηνχκελν αξηζκφ πξνζσπηθνχ ζην ηειηθφ ζηάδην ηνπ εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ. Γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ελ ιφγσ παξάγνληα ζα πξέπεη λα δηαηξέζνπκε ην εηήζην 

ζχλνιν ησλ κεκνλσκέλσλ πξνηχπσλ αλνρήο (IAS) κε ην δηαζέζηκν ρξφλν 

εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ίδηεο κνλάδεο θαη γηα ηα δχν.  

Ξαξάδεηγκα: πνινγηζκόο κεκνλσκέλσλ παξαγόλησλ αλνρήο (IAF) 
Σξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία απφ ηα πξνεγνχκελα παξαδείγκαηα γηα ηηο καίεο, 
γλσξίδνπκε πσο, ν ΓΣΔ είλαη 1512 ψξεο ην ρξφλν θαη αληίζηνηρα (γηα έλα 
έηνο) ην ζχλνιν ησλ κεκνλσκέλσλ πξνηχπσλ αλνρήο (IAS) θαηαιακβάλνπλ 
198.4 ψξεο.  
Γηα λα ππνινγίζνπκε ηνπο κεκνλσκέλνπο παξάγνληεο αλνρήο ζα πξέπεη λα 
δηαηξέζνπκε ην ζχλνιν ησλ κεκνλσκέλσλ πξνηχπσλ αλνρήο (IAS) κε ην 
δηαζέζηκν ρξφλν εξγαζίαο = 198.4 / 1512. Ρν απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη 
είλαη 0.13 θαη καο δείρλεη φηη ρξεηαδφκαζηε 0.13 καία πιήξνπο απαζρφιεζεο 
γηα λα θαιχςεη ηηο πξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο 
πξνζσπηθνχ.  
Δίλαη γεγνλφο φηη ην λνχκεξν 0.13 δελ πξφθεηηαη λα θάλεη θακία νπζηαζηηθή 
δηαθνξά ζηνπο ηειηθνχο ππνινγηζκνχο απαηηήζεσλ γηα καίεο. Δλδερνκέλσο 
έλαο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ζα αχμαλε ηηο απαηηήζεηο σζηφζν ν αληίθηππφο ηνπ 
ζα ζπλερίζεη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ φηη αλ φια ηα κέιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ εθηεινχζαλ ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη φρη κφλν 

νξηζκέλα απφ απηά.  

 

Ν πίλαθαο (Ξίλαθαο 26) πνπ αθνινπζεί βνεζάεη ζην λα γίλεη 

πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη θαη ζρεηίδνληαη 

φιεο νη έλλνηεο πνπ ζπδεηήζεθαλ αλσηέξσ.  

Ξίλαθαο 26: Αιιεινζπζρέηηζε ελλνηψλ ηνπ ΓΦΔΑΞ 
Ρύπνο 

εξγαζηαθνύ 
θόξηνπ 

Ππληζηώζεο 

εξγαζηαθνύ 
θόξηνπ 

Ξξόηππα Γξαζηεξηνηήησλ 

Απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ησλ αλαγθώλ ζε 
πξνζσπηθό 

Γξαζηεξηφηεηεο 

παξνρήο 
ππεξεζηψλ πγείαο 

1. 

2. 
3. 

Ξξφηππα πεξεζηψλ Ξξφηππν Δξγαζηαθνχ Φφξηνπ 

πνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

1. 

2. 
3. 

Ξξφηππν Αλνρήο 

Θαηεγνξίαο (CAS) 

Ξ
ξ
φ
ηπ

π
α
 

Α
λ
ν
ρ
ή
ο 

 

Ξαξάγνληεο Αλνρήο 

Θαηεγνξίαο (CAF) 

Ξ
α
ξ
ά
γ
ν
λ
ηε

ο 

Α
λ
ν
ρ
ή
ο 

Ππκπιεξσκαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο 

1. 

2. 
3. 

Κεκνλσκέλα 

Ξξφηππα Αλνρήο 

(IAS) 

Κεκνλσκέλνη παξάγνληεο 

Αλνρήο (IAF) 

Ξεγή: WHO 2010b  
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ΒΖΚΑ 7: Ξξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ζε πξνζσπηθφ κε βάζε ην εξγαιείν 
ΓΦΔΑΞ 

Δθφζνλ, έρνπλ γίλεη φια ηα παξαπάλσ βήκαηα, ην ηειηθφ ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ζε 

πξνζσπηθφ κε βάζε ηηο ζπληζηψζεο εξγαζηαθνχ θφξηνπ θάζε θαηεγνξίαο 

πξνζσπηθνχ. Γηα λα γίλεη απηφ, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη λσξίηεξα, είλαη 

απαξαίηεηα εηήζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία παξειζφλησλ εηψλ, γηα θάζε κνλάδα 

θαη θαηεγνξία πξνζσπηθνχ πνπ εμεηάδεηαη.  

Ξαξάδεηγκα 
Κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, πξνθχπηνπλ ηα 
εμήο:  
πξνγελλεηηθή θξνληίδα = 1.124 γπλαίθεο  
κεηαγελλεηηθή θξνληίδα = 812 γπλαίθεο  
ηνθεηνί = 267  
νηθνγελεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο = 2.254 γπλαίθεο 
 
Κε βάζε ηνλ πίλαθα 24, ην Ξξφηππν Δξγαζηαθνχ Φφξηνπ κηαο καίαο γηα ηελ 
παξνρή πξνγελλεηηθήο θξνληίδαο είλαη 4.536, κεηαγελλεηηθήο θξνληίδαο είλαη 
2.268, γηα εθηέιεζε ηνθεηψλ είλαη 189 θαη γηα νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ 
είλαη 3024.  
 
Δλ ζπλερεία ππνινγίζηεθε φηη ην Θέληξν γείαο ρξεηάδεηαη: 
-0.25 καίεο γηα ηελ πξνγελλεηηθή θξνληίδα (1124/4536)  
-0.36 γηα ηελ κεηαγελλεηηθή θξνληίδα 
-1.41 καίεο γηα ηνπο ηνθεηνχο (267/189) 
-0.75 καίεο γηα ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ (2254/3024) 
Ππλεπψο απαηηνχληαη ζπλνιηθά 2.77 καίεο γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ππεξεζηψλ πγείαο (0.25+0.36+1.41+0.75).  
 
Δλ ζπλερεία ππνινγίζηεθε πφζεο καίεο απαηηνχληαη ζην Θέληξν γείαο γηα ηελ 
εθηέιεζε ηφζν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ππεξεζηψλ πγείαο φζν θαη ησλ 
ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ. Ν αξηζκφο απηφο ζα πξνθχςεη πνιιαπιαζηάδνληαο 
ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ καηψλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 
πγείαο θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ Ξαξάγνληα Αλνρήο 
Θαηεγνξίαο (CAF), δειαδή 2.77x1.2. Ρν απνηέιεζκα είλαη 3.32 καίεο.  
 
Δθφζνλ νη καίεο ζην Θέληξν γείαο εθηεινχλ θαη νξηζκέλεο πξφζζεηεο 
δξαζηεξηφηεηεο, ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί θαη ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζε 
απηέο. Λσξίηεξα ππνινγίζηεθε φηη ν Κεκνλσκέλνο Ξαξάγνληαο Αλνρήο (IAF) 
είλαη 0.13. Ωο εθ ηνχηνπ, ην Θέληξν γείαο απαηηεί 3.45 καίεο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο (3.32+0.13).  
Ρα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απνηππψλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 27.   
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Ξίλαθαο 27: Ξαξάδεηγκα ππνινγηζκνχ αλαγθψλ ζε πξνζσπηθφ κε βάζε ην 

εξγαιείν ΓΦΔΑΞ 
Θαηεγνξία Ξξνζσπηθνύ: Καίεο 

Γηαζέζηκνο ρξόλνο εξγαζίαο: 1512 ώξεο 

Γξαζηεξηφηεηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ 
πγείαο  

(γηα φια ηα κέιε) 

Ππληζηώζεο 

εξγαζηαθνύ 

θόξηνπ 

Δηήζηνο 

εξγαζηαθόο 

θόξηνο 

Ξξόηππν 

Δξγαζηαθνύ 

Φόξηνπ 

Απαηηνύκελνο 

αξηζκόο ζε 

πξνζσπηθό 

Ξξνγελλεηηθή 

θξνληίδα 
1124 4536 0.25 

Κεηαγελλεηηθή 
θξνληίδα 

812 2268 0.36 

Δθηέιεζε 

θπζηνινγηθνχ 
ηνθεηνχ 

267 189 1.41 

Νηθνγελεηαθφο 
πξνγξακκαηηζκφο 

2254 3024 0.75 

Α. ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ  

ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΔΗΑΠ 
2.77 

πνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (γηα 

φια ηα κέιε) 
 

Ππληζηώζεο 
εξγαζηαθνύ 

θόξηνπ 

Ξξόηππν Αλνρήο Θαηεγνξίαο 
(CAS) 

(Ξξαγκαηηθόο ρξόλνο εξγαζίαο) 

Ξξόηππν Αλνρήο 
Θαηεγνξίαο (CAS) 

 (% ρξόλνπ 
εξγαζίαο) 

Θαηαγξαθή 

ηζηνξηθνχ 
30 ιεπηά αλά εκέξα 6.9% 

Δπηζθέςεηο θαη‟ 

νίθσλ 
2 ψξεο αλά κήλα 1.6% 

Ππκβνπιεπηηθέο 
ππεξεζίεο 

3 ψξεο αλά εβδνκάδα 8.3% 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝΠΡΝΠ CAS 16.8% 

Β. ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ:  

1 / [1-(ζπλνιηθό πνζνζηό CAS /100)] 
1.2 

Ξξφζζεηεο 
δξαζηεξηφηεηεο  

(γηα ζπγθεθξηκέλα 
κέιε) 

 

Ππληζηώζεο 

εξγαζηαθνύ 
θόξηνπ 

Αξηζκόο 
πξνζσπηθνύ 

πνπ εθηειεί ηηο 
εξγαζίεο 

Κεκνλσκέλα 

Ξξόηππα Αλνρήο 
(IAS) 

(Ξξαγκαηηθόο 
ρξόλνο εξγαζίαο 

αλά άηνκν) 

Δηήζηα δηάξθεηα 

κεκνλσκέλσλ 

πξνηύπσλ αλνρήο 
(IAS)                

  (όισλ ησλ κειώλ 
πνπ εθηεινύλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίεο) 

Δθπαίδεπζε 

ζπνπδαζηψλ καηψλ 

1 2 ψξεο,  

4 θνξέο αλά εκέξα 
8 ψξεο 

Ξαξαθνινχζεζε 
εθπαηδεπηηθψλ 

ζεκηλαξίσλ 

2 6 εκέξεο αλά έηνο 
86.4 ψξεο 

Γεληθά δηνηθεηηθά 
θαζήθνληα 

1 2 ψξεο αλά 
εβδνκάδα 

104 ψξεο 

ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΝ IAS  198.4 ψξεο 

Γ. ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ:  

(ΔΡΖΠΗΝ ΠΛΝΙΗΘΝ IAS /AWT)  
0.13 

ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (Α x B X Γ) 3.45 

Ξεγή: WHO 2010b  
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Γηεπθξηλήζεηο: Ρν ηειηθφ ζχλνιν ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ ζπρλά 

είλαη δεθαδηθφο αξηζκφο, θαη ζα πξέπεη ζπλεπψο λα γίλεη ζηξνγγπινπνίεζε 

απηνχ. Ν αληίθηππνο ηεο ζηξνγγπινπνίεζεο ελφο αξηζκνχ πξνο ηα πάλσ ή 

πξνο ηα θάησ έρεη πςειφηεξε ζεκαζία αλ αλαθεξφκαζηε ζε κηα κνλάδα 

πγείαο κε αλεπαξθέο πξνζσπηθφ ζην πιαίζην ηνπ ΓΦΔΑΞ, ζπλεπψο,                      

ε ζηξνγγπινπνίεζε ζα πξέπεη πάληα λα γίλεηε κε αλαθνξά ηε ππφ εμέηαζε 

κνλάδα πγείαο. Ν παξαθάησ νδεγφο βνεζάεη σο πξνο ηελ απφθαζε ηεο άλσ ή 

θάησ ζηξνγγπινπνίεζεο.  

 1.0– 1.1 ζηξνγγπινπνηείηαη πξνο ηα θάησ ζην 1 θαη >1.1 – 1.9 
ζηξνγγπινπνηείηαη πξνο ηα πάλσ ζην 2 

 2.0 – 2.2 ζηξνγγπινπνηείηαη πξνο ηα θάησ ζην 2 θαη >2.2 – 2.9 
ζηξνγγπινπνηείηαη πξνο ηα πάλσ ζην 3 

 3.0 – 3.3 ζηξνγγπινπνηείηαη πξνο ηα θάησ ζην 3 θαη >3.3 – 3.9 
ζηξνγγπινπνηείηαη πξνο ηα πάλσ ζην 4  

 4.0 – 4.4 ζηξνγγπινπνηείηαη πξνο ηα θάησ ζην 4 θαη >4.4 – 4.9 
ζηξνγγπινπνηείηαη πξνο ηα πάλσ ζην 5  

 5.0 – 5.5 ζηξνγγπινπνηείηαη πξνο ηα θάησ ζην 5 θαη >5.5 – 5.9 
ζηξνγγπινπνηείηαη πξνο ηα πάλσ ζην 6  

 

Κε βάζε ηελ αλσηέξσ ζχζηαζε ν αξηζκφο ησλ καηψλ ζην παξάδεηγκα 

ζηξνγγπινπνηείηαη απφ 3.45 ζε 4,  πνπ ζεκαίλεη φηη ν ηειηθφο απαηηνχκελνο 

αξηζκφο καηψλ γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαηεγνξίαο 

ηνπο (δειαδή ησλ δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ θαη ησλ πξφζζεησλ δξαζηεξηνηήησλ), δηακνξθψλεηαη ζηηο 4.  
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5.3.3 Αλάιπζε θαη εξκελεία απνηειεζκάησλ ηνπ εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ: 

δηαθνξέο θαη αλαινγίεο 

Δθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ν θαζνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ 

(ζην παξάδεηγκα καίεο), πνπ απαηηνχληαη γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζην θφξην 

εξγαζίαο ηεο ππφ εμέηαζεο κνλάδαο πγείαο, βάζεη ησλ ππνινγηζκψλ ηνπ 

εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ, ην επφκελν βήκα είλαη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη 

ε εμέηαζε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεψλ ηνπο.  

Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ΓΦΔΑΞ, αλαιχνληαη κε δχν ηξφπνπο. Ζ πξψηε 

αλάιπζε εμεηάδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ πξαγκαηηθνχ θαη εθηηκψκελνπ αξηζκνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ε δεχηεξε αλάιπζε εμεηάδεη ηελ αλαινγία απηψλ ησλ δχν 

αξηζκψλ. Νη αλαιχζεηο απηέο βνεζνχλ λα εμεηαζηνχλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο ζηειέρσζεο ηεο ππφ εμέηαζε κνλάδαο πγείαο.  

1) Γηαθνξά πξαγκαηηθνχ θαη εθηηκψκελνπ πξνζσπηθνχ. Απφ ηε 

δηαθνξά πξνθχπηνπλ πηζαλέο ειιείςεηο ή πιεφλαζκα.  

2) Αλαινγία πξαγκαηηθνχ θαη εθηηκψκελνπ πξνζσπηθνχ. Ζ αλαινγία 

απηή νλνκάδεηαη Γείθηεο Φφξηνπ Δξγαζίαο γηα ηηο Αλάγθεο ζε Ξξνζσπηθφ 

(ΓΦΔΑΞ) θαη δίλεη ην φλνκά ηεο ζηε κέζνδν ζην ζχλνιφ ηεο.  Ν δείθηεο 

ΓΦΔΑΞ είλαη έλα κέηξν αμηνιφγεζεο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο πνπ βηψλεη έλαο 

εξγαδφκελνο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ εξγαζία.   

Ν δείθηεο θφξηνπ εξγαζίαο (ή αλαινγία) ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηνλ 

ηξέρνληα αξηζκφ πξνζσπηθνχ κε ηνλ απαηηνχκελν. Ξην ζπγθεθξηκέλα:  

 Δάλ ε αλαινγία ΓΦΔΑΞ είλαη 1,00, δειαδή πξαγκαηηθφ πξνζσπηθφ = 

εθηηκψκελεο αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ, ηφηε ην ηξέρνλ πξνζσπηθφ επαξθεί 

γηα λα δηεθπεξαησζεί ν θφξηνο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηα επαγγεικαηηθά 

πξφηππα πνπ έρνπλ ηεζεί.  

 Δάλ ν ΓΦΔΑΞ είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 1,00, ηφηε ην ηξέρνλ πξνζσπηθφ 

δελ επαξθεί γηα λα ηεξεζνχλ απηά ηα πξφηππα.  
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 Δάλ ν ΓΦΔΑΞ είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 1,00, ηφηε ππάξρεη πιενλάδνλ 

πξνζσπηθφ  κε βάζε ην θφξην εξγαζίαο. 

Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη έλα παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ 

αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ.  

Ξίλαθαο 28: Ξαξάδεηγκα ηξφπνπ αλάιπζεο απνηειεζκάησλ ΓΦΔΑΞ  

Θαηεγνξία Ξξνζσπηθνύ: Καίεο 

Θέληξν 
γείαο 

Ρξέρσλ 
Αξηζκόο 

Απαηηνύκελνο 
Αξηζκόο βάζε 
ΓΦΔΑΞ 

Έιιεηςε ή 
Ξιεόλαζκα 

Ξξόβιεκα ΓΦΔΑΞ 
Αλαινγία 

Φόξηνο 
Δξγαζίαο 

Α 2 4 -2 Έιιεηςε  0.5 ςειφο 
Β 4 2 +2 Ξιεφλαζκα 2.0 Θαλέλαο 
Γ 11 9 +2 Ξιεφλαζκα 1.2 Θαλέλαο 
Γ 6 6 0 Ηζνξξνπία 1.0 Φπζηνινγηθφο 

Ξεγή: WHO 2010b  

Κε βάζε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα (Ξίλαθαο 28) παξαηεξείηαη ηζνξξνπία 

ζην Θέληξν γείαο Γ, ελψ ζην Θέληξν γείαο Α απαηηνχληαη δχν επηπιένλ 

καίεο. Αληίζεηα, ηα Θέληξα γείαο Β θαη Γ είλαη ζρεηηθά ππεξζηειερσκέλα.  

Πχκθσλα κε ηελ αλαινγία ΓΦΔΑΞ, ν αξηζκφο 0.5 δείρλεη φηη ην 

καηεπηηθφ πξνζσπηθφ ζην Θέληξν γείαο Α ππνβάιιεηαη ζε πςειφ θφξην 

εξγαζίαο. Αληίζεηα ζηα Θέληξα γείαο Β θαη Γ νη καίεο δελ ππνβάιινληαη ζε 

θφξην εξγαζίαο, αλ θαη θαίλεηαη πσο ζην Θέληξν Β ν θφξηνο είλαη 

«ειαθξχηεξνο» απφ φηη ζην Θέληξν Γ. Ρέινο ε αλαινγία ΓΦΔΑΞ 1.0 ζην 

Θέληξν Γ ππνδεηθλχεη φηη ν θφξηνο εξγαζίαο είλαη ζε ηζνξξνπία.  

Θαηά ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ΓΦΔΑΞ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

δελ ζα πξέπεη απηή λα βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα αξηζκεηηθά 

απνηειέζκαηα θαζφηη κπνξεί λα απνβνχλ παξαπιαλεηηθά. Θα πξέπεη θαλείο λα 

εμεηάζεη ηφζν ηηο δηαθνξέο φζν θαη ηηο αλαινγίεο.  Νξηζκέλα εξσηήκαηα πξνο 

εμέηαζε θαηά ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ηα εμήο:  

 Ρα πξνθχπηνληα απνηειέζκαηα έρνπλ λφεκα ππφ ην πξίζκα φζσλ 

γλσξίδνπκε ζρεηηθά κε ηε ζηειέρσζε ησλ ππφ εμέηαζε κνλάδσλ; 
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 Ρη κπνξεί λα έρεη πξνθαιέζεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πξνθχπηνληα 

απαηηνχκελνπ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ θαη ηεο δηθήο καο θαηαλφεζεο ηεο 

θαηάζηαζεο; 

 Ρα πξφηππα δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζεζπίζηεθαλ ήηαλ θαηάιιεια θαη 

ινγηθά; Κήπσο ρξεηάδεηαη λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ; , 

 Έρνπλ ιεθζεί ππφςε θαηά ηνπο ππνινγηζκνχο φιεο νη ζεκαληηθέο 

ζπληζηψζεο θφξηνπ εξγαζίαο; Θαη αλ λαη, είλαη νη θαηάιιειεο γηα ηελ 

ππφ εμέηαζε θαηεγνξία πξνζσπηθνχ; 

 

Αλ νη απαληήζεηο ζηα αλσηέξσ εξσηήκαηα ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε 

ηελ αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηφηε ζα πξέπεη λα γίλεη επαλάιεςε θαη 

επαλαδηαηχπσζε ησλ ππνινγηζκψλ. Ππλήζσο ε αλαθξίβεηα ζηα απνηειέζκαηα 

πξνθχπηεη απφ αλαθξίβεηεο ζηε ζέζπηζε ησλ πξνηχπσλ δξαζηεξηφηεηαο. Γηα 

ηελ απνθπγή ηέηνησλ αλαθξηβεηψλ, πξνηείλεηαη ε άκεζε παξαηήξεζε θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ηνπ ρξφλνπ 

εθηέιεζεο απηψλ. Ωζηφζν αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε επίηεπμε ηεο κεγαιχηεξεο 

δπλαηήο αθξίβεηαο ζπλεπάγεηαη έλα νξηζκέλν θφζηνο. Ππλεπψο ζα πξέπεη 

θαλείο λα εμεηάζεη πξνζεθηηθά θαηά πφζν ε απμεκέλε αθξίβεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ αμίδεη ην επηπιένλ απηφ θφζηνο.   

Ζ αλάιπζε θαη ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ΓΦΔΑΞ είλαη 

απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη αληηπξνζσπεχνπλ κε αθξίβεηα 

ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε αλαθνξηθά κε ην επίπεδν ζηειέρσζεο. 

Γηαθνξεηηθά νη φπνηεο απνθάζεηο ιεθζνχλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα κπνξεί 

λα κελ είλαη νη ζσζηέο.  
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Ξαξάδεηγκα 
Κφιηο έρεη νινθιεξσζεί ν ππνινγηζκφο ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ 

καηψλ γηα φια ηα Θέληξα γείαο. Ρα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 
εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ δείρλνπλ φηη ππάξρεη ζνβαξή έιιεηςε καηεπηηθνχ 
πξνζσπηθνχ ζε νξηζκέλα Θέληξα γείαο. Ιακβάλνληαο ππφςε κφλν ην 
αξηζκεηηθφ απνηέιεζκα ε άκεζε απφθαζε νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ.  

Ωζηφζν, πξνηείλεηαη κηα δεχηεξε αλάγλσζε πξηλ ηελ απφθαζε αχμεζε 
ηνπ αξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ πεξαηηέξσ αλάιπζε δείρλεη φηη ππάξρνπλ 
αξθεηέο δξαζηεξηφηεηεο (βνεζεηηθέο) νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο 
ζπληζηψζεο εξγαζηαθνχ θφξηνπ. Κηιψληαο κε ην καηεπηηθφ πξνζσπηθφ 
δηαπηζηψλεηαη φηη θαινχληαη λα αλαιάβνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο απφ 
απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο εξγαζία, νη νπνίεο δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ ηνπο νχηε έρνπλ 
εθπαηδεπηεί γηα απηέο.  

Θαηφπηλ ηνχηνπ γίλεηαη επαλάιεςε ησλ ππνινγηζκψλ εμαηξψληαο ηηο ελ 
ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο. Απφ ηνλ επαλαυπνινγηζκφ πξνθχπηεη φηη ζα ππήξραλ 
αξθεηέο καίεο αλ εθηεινχζαλ κφλν ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα 
κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο εξγαζία. Ξξνθχπηεη ζπλεπψο ην εξψηεκα αλ ε 
κεηαηφπηζε απηψλ ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο καίεο είλαη απνηέιεζκα 
ππεξθφξησζεο ή έιιεηςεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Θέληξσλ 
γείαο. Απνθαζίδεηαη φηη ζα πξέπεη λα γίλεη ππνινγηζκφο ηνπ ΓΦΔΑΞ θαη γηα 
ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πξνηνχ παξζεί νπνηαδήπνηε απφθαζε αλαθνξηθά 
κε ηε ζηειέρσζε ηνπ καηεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.   

Πε κηα θαηάζηαζε φπσο ζην αλσηέξσ παξάδεηγκα ε άκεζε απφθαζε 

αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ηνπ καηεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε βάζε ηα αξρηθά 

απνηειέζκαηα δε ζα ήηαλ ζσζηή. Θα πξέπεη ζπλεπψο πξψηα λα εμεηαζζεί 

πνηνο είλαη ν ιφγνο πνπ ην καηεπηηθφ πξνζσπηθφ έρεη επηβαξπλζεί κε απηέο ηηο 

πξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο. Δθφζνλ νη ιφγνη γίλνπλ ζαθείο, νη ελ ιφγσ 

δξαζηεξηφηεηεο είηε ζα ζπλερίζνπλ λα εθηεινχληαη απφ ην καηεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ή ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθαηαλνκή απηψλ ζε άιιεο εηδηθφηεηεο.  

Πηελ πξψηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα γίλεη εθπαίδεπζε ηνπ καηεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ψζηε λα απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα γίλεη 

εθ λένπ ππνινγηζκφο ηνπ ΓΦΔΑΞ γηα ηε λέα θαηεγνξία πξνζσπηθνχ ζηελ 

νπνία ζα κεηαθεξζνχλ νη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο. Απηνί νη ππνινγηζκνί ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ πξφζζεην θφξην εξγαζίαο πνπ επηβάιιεηαη απφ 

ηηο κεηαθεξζείζεο δξαζηεξηφηεηεο.  
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5.3.4 Δθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ: βειηίσζε ηξέρνπζαο 

θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνύ 

Ρα παξαπάλσ παξαδείγκαηα καο δείρλνπλ πψο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εθηηκψκελσλ αλαγθψλ ζε 

πξνζσπηθφ ζε κηα κνλάδα πγείαο θαηαδεηθλχεη πηζαλέο ειιείςεηο ή πιεφλαζκα 

πξνζσπηθνχ ζηελ ελ ιφγσ κνλάδα, ζχκθσλα κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφξην 

εξγαζίαο θαη ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα πνπ ηζρχνπλ ζηε ρψξα. Ζ αλαινγία 

κεηαμχ πξαγκαηηθνχ θαη εθηηκψκελνπ πξνζσπηθνχ (ΓΦΔΑΞ) κάο δείρλεη εάλ ην 

πξνζσπηθφ απηφ εξγάδεηαη ππφ πίεζε γηα λα δηεθπεξαηψζεη ην θφξην εξγαζίαο 

θαη πφζε είλαη απηή ε πίεζε, δειαδή ζε πνην βαζκφ ηεξνχληαη ηα 

επαγγεικαηηθά πξφηππα ζηελ ππφ εμέηαζε κνλάδα.  

Ξην ζπγθεθξηκέλα, ην εξγαιείν ΓΦΔΑΞ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη: 

α) πνηεο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ ζε πνηεο κνλάδεο βξίζθνληαη ππφ πίεζε, πφζε 

πίεζε θαη πφζν κεγάιε είλαη ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ ζε θάζε κνλάδα, 

β) ζε πνηεο κνλάδεο ππάξρεη πιεφλαζκα πξνζσπηθνχ αλαινγηθά κε ηηο αλάγθεο 

θφξηνπ εξγαζίαο θαη πφζν κεγάιν είλαη ην πιεφλαζκα ζε θάζε κνλάδα, 

γ) ηη είδνπο θηλεηηθφηεηα (κεηαζέζεηο) πξνζσπηθνχ ζα νδεγνχζε ζε κηα πην 

νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζε απηήλ ηελ νκάδα κνλάδσλ πγείαο, 

δ) ζε πνηεο κνλάδεο ζα πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα φζνλ αθνξά πηζαλέο 

κεηαζέζεηο πξνζσπηθνχ, 

ε) πφζνη επηπιένλ εξγαδφκελνη ρξεηάδνληαη έηζη ψζηε ην ζπλνιηθφ πξνζσπηθφ 

φισλ ησλ κνλάδσλ λα αληηζηνηρεί ζηα απνδεθηά επαγγεικαηηθά πξφηππα θαη 

ζη) ζε πνηεο ζέζεηο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ην λέν πξνζσπηθφ ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ 
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Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ καο 

δείρλνπλ φηη ην πξνζσπηθφ βξίζθεηαη θάησ απφ ππεξβνιηθή πίεζε ιφγσ 

θφξηνπ εξγαζίαο (νη εθηηκψκελεο αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ είλαη κεγαιχηεξεο 

απφ ην ηξέρνλ πξνζσπηθφ, κηθξή αλαινγία ΓΦΔΑΞ). Απηφ κπνξεί λα πξνθχςεη 

επεηδή ν αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηε κνλάδα είλαη κηθξφο ή 

επεηδή νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νξγαληθέο ζέζεηο είλαη θελέο ή, ζε κεξηθέο 

ρψξεο, επεηδή ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ έρνπλ πάξεη 

απφζπαζε. Ρα απνηειέζκαηα απηά ππνδεηθλχνπλ φηη, ιφγσ ησλ πηέζεσλ 

θφξηνπ εξγαζίαο, ην πξνζσπηθφ αθηεξψλεη ιηγφηεξν ρξφλν θαηά κέζν φξν ζε 

θάζε δξαζηεξηφηεηα ζε ζρέζε κε ηα Ξξφηππα Γξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ 

ηεζεί. Θαη‟ επέθηαζε, απηφ ζεκαίλεη φηη ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ είλαη θαηά πνιχ ρακειφηεξε απφ απηή (απνδεθηά επαγγεικαηηθά 

πξφηππα δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα) ζηελ νπνία 

βαζίδνληαη ηα Ξξφηππα Γξαζηεξηνηήησλ. Απηή ε θαηάζηαζε παξαηεξείηαη, γηα 

παξάδεηγκα, ζε έλα θέληξν πγείαο πνπ δηαζέηεη 1 κφλν ηαηξφ, ελψ νη αλάγθεο 

ζε πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην θφξην εξγαζίαο ππνινγίδνληαη ζε 4 ηαηξνχο 

(αλαινγία ΓΦΔΑΞ 0,25). Δάλ ην Ξξφηππν Γξαζηεξηνηήησλ γηα ηηο επηζθέςεηο 

εμσηεξηθψλ αζζελψλ ζηε κνλάδα απηή είλαη 8 ιεπηά, ηα απνηειέζκαηα απηά 

ππνδεηθλχνπλ φηη ν ηαηξφο αθηεξψλεη θαηά κέζν φξν κφλν 2 ιεπηά ζε θάζε 

εμσηεξηθφ αζζελή. 

Πε κηα επνρή πνπ επηδεηνχκε κέγηζηε νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα θαη 

βέιηηζηε ζρέζε θφζηνπο-σθέιεηαο (value for money), θάζε ρψξα πηζαλφηαηα 

επηζπκεί λα εδξαηψζεη κηα ειάρηζηε θαηά κέζν φξν ρξνληθή δηάξθεηα γηα 

νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα 

ζπλεπάγεηαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ππεξβνιηθφ θφζηνο 

αλαινγηθά κε ηελ απφδνζή ηεο. Απηφ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζνξηζκφ κηαο 

ειάρηζηεο αλαινγίαο ΓΦΔΑΞ, ε νπνία κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ 

θαηεγνξία πξνζσπηθνχ θαη ηνλ ηχπν ηεο κνλάδαο πγείαο. Δάλ ππάξρεη θάπνηα 

κνλάδα πγείαο ζηελ νπνία νη αλαινγίεο ΓΦΔΑΞ είλαη κηθξφηεξεο απφ απηφ ην 

ειάρηζην επίπεδν γηα κηα θαηεγνξία πξνζσπηθνχ θαη ζηελ νπνία δελ ππάξρεη 

πξννπηηθή λα πξνζιεθζεί πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, ε 
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θαηάζηαζε ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί θαηά πξνηεξαηφηεηα. Πε νξηζκέλεο κνλάδεο 

κπνξεί λα ππάξρεη αληηζηαζκηζηηθφ πιεφλαζκα ζε κηα ζπλαθή θαηεγνξία 

πξνζσπηθνχ, ην νπνίν ζα αλαιακβάλεη επηπιένλ εξγαζίεο (πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο ζέζεο ηνπο) έηζη ψζηε λα εμηζνξξνπεζεί 

ν θφξηνο εξγαζίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ. Δάλ κηα 

ζεκαληηθή έιιεηςε πξνζσπηθνχ ζε κηα θαηεγνξία κε επαθφινπζε απψιεηα 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ παξαηεξείηαη γεληθφηεξα ζηε ρψξα, 

ηφηε απνηειεί έλδεημε φηη πξέπεη λα βξεζνχλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα πεξηνξηζκφο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία ππάξρεη ε έιιεηςε σο 

πξνο ηε δηεμαγσγή ησλ πιένλ εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηψλ ηεο θαη κεηάζεζε ησλ 

ππνινίπσλ εξγαζηψλ ζε άιιε θαηεγνξία κε πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ. Δπίζεο, 

θελέο ζέζεηο πνπ έρνπλ θαηνρπξσζεί γηα ηελ ειιεηκκαηηθή θαηεγνξία κπνξνχλ 

λα θαηαιεθζνχλ πξνζσξηλά απφ πξνζσπηθφ άιιεο θαηεγνξίαο. Αθφκε, κπνξεί 

λα αιιάμεη ε θαηάηαμε θαηνρπξσκέλσλ ζέζεσλ πνπ παξακέλνπλ ζπλερψο 

θελέο ζηε κνλάδα έηζη ψζηε λα δηαηεζνχλ ζε κηα άιιε θαηεγνξία πξνζσπηθνχ 

κε πεξηζζφηεξε πξνζθνξά. ια ηα παξαπάλσ πξνυπνζέηνπλ επαγγεικαηηθή, 

δηνηθεηηθή, νηθνλνκηθή θαη ίζσο ζπλδηθαιηζηηθή έγθξηζε.  
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 6 ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΔΟΔΛΑΠ 

6.1 ΓΗΑΘΔΠΗΚΝΠ ΔΡΖΠΗΝΠ ΣΟΝΛΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ  

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην εξγαιείν ΓΦΔΑΞ ππνινγίδεη ηνλ βέιηηζην 

αξηζκφ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ βάζεη ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο. Γηα λα 

ππνινγηζηνχλ νη δείθηεο θφξηνπ εξγαζίαο, πξσηίζησο ππνινγίζηεθε ν 

εθηηκψκελνο Γηαζέζηκνο Σξφλνο Δξγαζίαο (ΓΣΔ) αλά έηνο ησλ καηψλ. Ν ΓΣΔ 

κπνξεί λα εθθξαζηεί είηε ζε εκέξεο αλά έηνο ή ζε ψξεο αλά έηνο. Ωζηφζν θαη 

νη δχν ηξφπνη είλαη απαξαίηεηνη ζε ππνινγηζκνχο θαηά ηα επφκελα βήκαηα ηεο 

κεζνδνινγίαο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ΓΣΔ αξρηθά κεηξήζεθε ν αξηζκφο ησλ 

πηζαλψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ αλά έηνο. Απηφ έγηλε πνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ 

αξηζκφ ησλ εβδνκάδσλ ελφο έηνπο (52) κε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ εξγαζίαο 

αλά εβδνκάδα (5), ζηελ θαηεγνξία πξνζσπηθνχ πνπ έρεη επηιερζεί (καίεο).  

Δλ ζπλερεία ππνινγίζηεθε ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ θαηά ηηο νπνίεο ν 

εξγαδφκελνο δελ εξγάδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο. Ν αξηζκφο απηφο, 

φπσο έρεη αλαθεξζεί λσξίηεξα, απαξηίδεηαη απφ ηηο εηήζηεο άδεηεο, ηηο 

δεκφζηεο αξγίεο, ηηο άδεηεο αζζελείαο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο άδεηεο αλ 

ππάξρνπλ. Κε βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, εθηηκήζεθε ν ΓΣΔ κέζσ ηνπ 

αθφινπζνπ καζεκαηηθνχ ηχπνπ:  

ΓΣΔ = Α- (Β + Γ + Γ) 

πνπ:  

 ΓΣΔ είλαη ν ζπλνιηθφο δηαζέζηκνο ρξφλνο εξγαζίαο αλά έηνο 

 Α είλαη ν αξηζκφο ησλ πηζαλψλ εκεξψλ εξγαζίαο αλά έηνο  

 Β είλαη ν αξηζκφο ησλ δεκφζησλ αξγηψλ αλά έηνο  

 Γ είλαη ν αξηζκφο ησλ εηήζησλ αδεηψλ αλά έηνο  

 Γ είλαη ν αξηζκφο ησλ αδεηψλ αζζελείαο αλά έηνο  
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 ΓΣΔ= 260-(12+22+25) =201 

Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ καζεκαηηθνχ ηχπνπ πξνθχπηεη φηη νη ΓΣΔ είλαη 

201 εκέξεο. Ωζηφζν, ην απνηέιεζκα απηφ κεηαθξάζηεθε θαη ζε εξγαζηαθέο 

ψξεο αλά έηνο, κέζσ ηνπ αθφινπζνπ καζεκαηηθνχ ηχπνπ:        

ΓΣΔ (ζε ώξεο)= [A- (B + Γ + Γ)] x Ε 

πνπ: 

 Ε είλαη ν αξηζκφο ησλ σξψλ εξγαζίαο αλά εκέξα (=8) 

ΓΣΔ (ζε ώξεο) = [260- (12+22+25)]x 8=1.608 

  

 Αλαιπηηθφηεξα αθφκα ζηνλ θάησζη πίλαθα (πίλαθαο 29) απνηππψλεηαη 

ν πξαγκαηηθφο ΓΣΔ ηνπ ππφ εμέηαζε πιεζπζκνχ, γηα ην ζχλνιν ησλ 

λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Ξίλαθαο 29:   Δθηηκψκελνο δηαζέζηκνο ρξφλνο εξγαζίαο ησλ καηψλ 

Δξγάζηκεο εκέξεο αλά εβδνκάδα  5 

Δξγάζηκεο ψξεο αλά εκέξα 8 

Δηήζηεο εκέξεο άδεηαο 22 

Δπίζεκεο αξγίεο 12 

Άδεηεο αζζελείαο 25 

Κε εξγάζηκεο εκέξεο 59 

Κε εξγάζηκεο εβδνκάδεο 11,8 

Δξγάζηκεο εκέξεο 201 

Δξγάζηκεο εβδνκάδεο 40,2 

Δξγάζηκεο ψξεο αλά έηνο 1.608 
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6.2 ΠΛΗΠΡΥΠΔΠ ΔΟΓΑΠΗΑΘΝ ΦΝΟΡΝ  

Δθφζνλ έρεη ππνινγηζηεί ν ΓΣΔ γηα ηηο καίεο, ζην επφκελν ζηάδην 

θαζνξίζηεθαλ νη ζπληζηψζεο ηνπ εξγαζηαθνχ θφξηνπ. πσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, νη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο δηαθξίλνληαη ζηηο Γξαζηεξηφηεηεο 

πεξεζηψλ γείαο, ζηηο πνζηεξηθηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο Ξξφζζεηεο 

Γξαζηεξηφηεηεο.  

 πσο απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (πίλαθαο 30), ην 

Καηεπηηθφ ηκήκα (ή Καηεπηηθή θιηληθή) ησλ ηεζζάξσλ ππφ εμέηαζε 

λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα ηκήκαηα: Ξαξαιαβή, 

Αίζνπζεο Ρνθεηψλ, Σεηξνπξγεία θαη Λνζειεπηηθφο/νί ξνθνο/νη. Θαηά ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζπληζησζψλ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ καηψλ, δφζεθε ηδηαίηεξε 

επηκέιεηα ζηελ θαηαγξαθή κφλν ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθείλσλ πνπ είλαη νη πην 

ζεκαληηθέο ζηε δηάξθεηα ηνπ εκεξήζηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο, φπσο νξίδεη ε 

κεζνδνινγία ηνπ εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ.  

 

Ξίλαθαο 30: Θαζνξηζκφο ζπληζησζψλ εξγαζηαθνχ θφξηνπ  
Θαηεγνξία Ξξνζσπηθνύ: Καίεο 

ΡΚΖΚΑ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ 

Γξαζηεξηόηεηεο πεξεζηώλ γείαο 

Ξξνγελλεηηθή θξνληίδα 1 

Ξαξαιαβή επηηφθνπ γηα Φ.Ρ. 

Ξαξαιαβή γηα Θ.Ρ. 

Ξαξαιαβή γηα Γπλαηθνινγηθά Σεηξνπξγηθά Ξεξηζηαηηθά 2α 

πνζηεξηθηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

Ξαξαθνινχζεζε Δθπαηδεπηηθψλ Ξξνγξακκάησλ 4 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 3 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 

Ξξόζζεηεο Γξαζηεξηόηεηεο 

Θαηάξηηζε Ξξνγξακκάησλ θαη θαηαλνκή πξνζσπηθνχ βάζεη 
αλαγθψλ ηκήκαηνο 

Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ αδεηψλ 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα αλάγθεο ηκήκαηνο 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο ζηειερψλ 2γ 

Δπηζθέςεηο ζε ζαιάκνπο 

ΑΗΘΝΠΔΠ ΡΝΘΔΡΥΛ 

Γξαζηεξηόηεηεο πεξεζηώλ γείαο 

Δθηέιεζε Φ.Ρ. 

Ξαξαθνινχζεζε κεηά ηνλ Φ.Ρ 

Φξνληίδα λενγλνχ 

Αλακνλή επηηφθνπ πξηλ ηελ Θ.Ρ. 2β 
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πνζηεξηθηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

Ξαξαθνινχζεζε Δθπαηδεπηηθψλ Ξξνγξακκάησλ 4 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 3 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 

Ξξόζζεηεο Γξαζηεξηόηεηεο 

Θαηάξηηζε Ξξνγξακκάησλ θαη θαηαλνκή πξνζσπηθνχ βάζεη 

αλαγθψλ ηκήκαηνο 

Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ αδεηψλ 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα αλάγθεο ηκήκαηνο 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο ζηειερψλ 2γ 

Δπηζθέςεηο ζε ζαιάκνπο 

ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ 

Γξαζηεξηόηεηεο πεξεζηώλ γείαο 

Γηεμαγσγή Θ.Ρ. 

Φξνληίδα λενγλνχ 

Αλάλεςε 

πνζηεξηθηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

Ξαξαθνινχζεζε Δθπαηδεπηηθψλ Ξξνγξακκάησλ 4 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 3 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 

Ξξόζζεηεο Γξαζηεξηόηεηεο 

Θαηάξηηζε Ξξνγξακκάησλ θαη θαηαλνκή πξνζσπηθνχ βάζεη 

αλαγθψλ ηκήκαηνο 

Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ αδεηψλ 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα αλάγθεο ηκήκαηνο 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο ζηειερψλ 2γ 

Δπηζθέςεηο ζε ζαιάκνπο 

ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝΠ ΝΟΝΦΝΠ 

Γξαζηεξηόηεηεο πεξεζηώλ γείαο 

Ξαξαιαβή ιερσίδνο 

Φξνληίδα ιερσίδνο 

Φξνληίδα λενγλνχ 

πνζηεξηθηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

Ξαξαθνινχζεζε Δθπαηδεπηηθψλ Ξξνγξακκάησλ 4 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 3 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 

Ξξόζζεηεο Γξαζηεξηόηεηεο 

Θαηάξηηζε Ξξνγξακκάησλ θαη θαηαλνκή πξνζσπηθνχ βάζεη 
αλαγθψλ ηκήκαηνο 

Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ αδεηψλ 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα αλάγθεο ηκήκαηνο 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο ζηειερψλ 2γ 

Δπηζθέςεηο ζε ζαιάκνπο 
Φ.Ρ.: Φπζηνινγηθφο Ρνθεηφο, Θ.Ρ.: Θαηζαξηθή Ρνκή 
1Πην Γ.Λ. Θαιακάηαο, ε Ξξνγελλεηηθή Φξνληίδα θαη ε Ξαξαιαβή Δπηηφθνπ ζεσξνχληαη σο κηα 
δξαζηεξηφηεηα θαη φρη δχν μερσξηζηέο, ιφγσ έιιεηςεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ Ξξνγελλεηηθή 
Φξνληίδα. (*Πεκεηψλεηαη πσο βάζεη ηνπ εγρεηξηδίνπ ηνπ WISN, γίλεηαη θαηαγξαθή κφλν ησλ 
«Γξαζηεξηνηήησλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο» γηα ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία.)   
2αΠην Γ.Λ. Θνξίλζνπ, νη Καίεο δελ ζπκκεηέρνπλ ζε Γπλαηθνινγηθά Σεηξνπξγηθά Ξεξηζηαηηθά, σο εθ 
ηνχηνπ απηή ε δξαζηεξηφηεηα δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο Γξαζηεξηφηεηεο πεξεζηψλ γείαο. 
2βΠην Γ.Λ. Θνξίλζνπ ν ρξφλνο αλακνλήο ηεο επηηφθνπ πξηλ ηελ Θ.Ρ. ιακβάλεη ρψξα ζηα «Σεηξνπξγεία» 
θαη ζπλεπψο έρεη ζπλππνινγηζηεί ζηε Γξαζηεξηφηεηα ηεο «Γηεμαγσγήο ηεο Θ.Ρ.». 
2γΠην Γ.Λ. Θνξίλζνπ ε Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο ζηειερψλ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο Ξξφζζεηεο 
Γξαζηεξηφηεηεο.  
3Πην Γ.Λ. Θαιακάηαο, ε Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο πνζηεξηθηηθέο 
Γξαζηεξηφηεηεο. 
4Πην ΝΙΚΞΗΝΛ, ε Ξαξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο 
πνζηεξηθηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο. 
 
 



203 

 

Πχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ πεξηθιείνληαη ζην εγρεηξίδην εθαξκνγήο 

ηνπ ΓΦΔΑΞ, ζπλήζσο θαη γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαηεγνξηψλ 

πξνζσπηθνχ ηέζζεξηο κε πέληε δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πγείαο θαζψο θαη 

ηξεηο κε ηέζζεξηο ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξθνχλ γηα ηελ πεξηγξαθή 

κηαο εξγαζίαο θαζψο ιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο. 

Ζ πξνζζήθε πεξηζζφηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ, αλ θαη κπνξεί λα δείρλεη φηη 

πεξηγξάθεη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα κηα εξγαζία, δελ ζπκθέξεη νχηε απφ 

άπνςε θφζηνπο αιιά νχηε θαη απφ άπνςε ρξφλνπ, ελψ ζηελ νπζία δελ 

πξνζζέηεη παξά ειάρηζηε δηαθνξά ζηνλ ηειηθφ ππνινγηζκφ γηα ην 

απαηηνχκελν πξνζσπηθφ.  

 

6.3 ΞΟΝΡΞΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ  

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, σο πξφηππν δξαζηεξηφηεηαο νξίδεηαη ν 

ρξφλνο πνπ απαηηείηαη απφ έλαλ θαιά εθπαηδεπκέλν θαη έκπεηξν εξγαδφκελν 

γηα ηελ εθηέιεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν θαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. Ρα Ξξφηππα Γξαζηεξηφηεηαο δηαθξίλνληαη 

ζε δχν είδε: ζε Ξξφηππα πεξεζηψλ (Service Standards) θαη ζε πξφηππα 

αλνρήο (Allowance Standards).  

 

6.3.1 Ξξόηππα πεξεζηώλ γηα ηηο Γξαζηεξηόηεηεο πεξεζηώλ γείαο 

Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (πίλαθαο 31) απνηππψλνληαη ηα «Ξξφηππα 

πεξεζηψλ», γηα ηηο Γξαζηεξηφηεηεο Ξαξνρήο πεξεζηψλ γείαο, ησλ 

ηεζζάξσλ ππφ εμέηαζε λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ.   
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Ξίλαθαο 31: Θαζνξηζκφο Ξξνηχπσλ πεξεζηψλ (Service Standards) 

Γξαζηεξηόηεηα παξνρήο 

ππεξεζηώλ πγείαο 

Ξξόηππα πεξεζηώλ 
(Σξνληθή Απνηύπσζε Δξγαζηαθνύ Φόξηνπ) 

ΗΑΠΥ ΝΙΚΞΗΝΛ Γ.Λ. ΘΝΟΗΛΘΝ Γ.Λ. ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 

ΞΑΟΑΙΑΒΖ 

Ξξνγελλεηηθή Φξνληίδα 45 ιεπηά/αζζελή 45 ιεπηά/αζζελή 40 ιεπηά/αζζελή 

35 ιεπηά/αζζελή1 
Ξαξαιαβή επηηφθνπ γηα 
Φπζηνινγηθφ Ρνθεηφ (Φ.Ρ.) 

35 ιεπηά/αζζελή 30 ιεπηά/αζζελή 40 ιεπηά/αζζελή 

Ξαξαιαβή γηα Θ.Ρ. 30 ιεπηά/αζζελή 20 ιεπηά/αζζελή 20 ιεπηά/αζζελή 30 ιεπηά/αζζελή 

Ξαξαιαβή γηα Γπλαηθνινγηθά 
Σεηξνπξγηθά Ξεξηζηαηηθά 

25 ιεπηά/αζζελή 20 ιεπηά/αζζελή - 25 ιεπηά/αζζελή 

ΑΗΘΝΠΔΠ ΡΝΘΔΡΥΛ 

Δθηέιεζε Φ.Ρ. 8 ψξεο/αζζελή 8 ψξεο/αζζελή 8 ψξεο/αζζελή 8 ψξεο/αζζελή 

Ξαξαθνινχζεζε κεηά ηνλ Φ.Ρ 2 ψξεο/αζζελή 2 ψξεο/αζζελή 2 ψξεο/αζζελή 4 ψξεο/αζζελή 

Φξνληίδα λενγλνχ 3 ψξεο/λενγλφ 3 ψξεο/λενγλφ 2 ψξεο/λενγλφ 2 ψξεο/λενγλφ 

Αλακνλή επηηφθνπ πξηλ ηελ Θ.Ρ. 30 ιεπηά/αζζελή 30 ιεπηά/αζζελή - 30 ιεπηά/αζζελή 

ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ 

Γηεμαγσγή Θ.Ρ. 70 ιεπηά/αζζελή 70 ιεπηά/αζζελή 240 ιεπηά/αζζελή2 60 ιεπηά/αζζελή 

Φξνληίδα λενγλνχ 3 ψξεο/λενγλφ 3 ψξεο/λενγλφ 2 ψξεο/λενγλφ 2 ψξεο/λενγλφ 

Αλάλεςε 2 ψξεο/αζζελή 2 ψξεο/αζζελή 2 ψξεο/αζζελή 2 ψξεο/αζζελή 

ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝΠ ΝΟΝΦΝΠ 

Ξαξαιαβή ιερσίδνο 20 ιεπηά/αζζελή 30 ιεπηά/αζζελή 30 ιεπηά/αζζελή 20 ιεπηά/αζζελή 

Φξνληίδα ιερσίδνο 200 ιεπηά/αζζελή 200 ιεπηά/αζζελή 200 ιεπηά/αζζελή 200 ιεπηά/αζζελή 

Φξνληίδα λενγλνχ 200 ιεπηά/λενγλφ 200 ιεπηά/λενγλφ 200 ιεπηά/λενγλφ 200 ιεπηά/λενγλφ 
1Πην Γ.Λ. Θαιακάηαο, ε Ξξνγελλεηηθή Φξνληίδα θαη ε Ξαξαιαβή Δπηηφθνπ ζεσξνχληαη σο κηα 
δξαζηεξηφηεηα θαη φρη δχν μερσξηζηέο, ιφγσ έιιεηςεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ Ξξνγελλεηηθή 
Φξνληίδα. (*Πεκεηψλεηαη πσο βάζεη ηνπ εγρεηξηδίνπ ηνπ ΓΦΔΑΞ, γίλεηαη θαηαγξαθή κφλν ησλ 
«Γξαζηεξηνηήησλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο» γηα ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία.)   
2Πην Γ.Λ. Θνξίλζνπ, ν ρξφλνο αλακνλήο ηεο επηηφθνπ πξηλ ηελ Θ.Ρ. ιακβάλεη ρψξα ζηα «Σεηξνπξγεία» 
θαη ζπλεπψο έρεη ζπλππνινγηζηεί ζηε Γξαζηεξηφηεηα ηεο «Γηεμαγσγήο ηεο Θ.Ρ.».  
 
 

6.3.2 Ξξόηππα Αλνρήο γηα ηηο πνζηεξηθηηθέο θαη Ξξόζζεηεο 

Γξαζηεξηόηεηεο  

 Ρα πξφηππα αλνρήο (Allowance Standards) δηαθξίλνληαη ζε δχν 

ηχπνπο: ζηα πξφηππα αλνρήο θαηεγνξίαο (Category Allowance Standards) γηα 

ηηο πνζηεξηθηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ζηα κεκνλσκέλα πξφηππα αλνρήο 

(Individual Allowance Standards) γηα ηηο Ξξφζζεηεο Γξαζηεξηφηεηεο.  

 Αξρηθά θαζνξίζηεθαλ ηα πξφηππα αλνρήο θαηεγνξίαο γηα θάζε ηκήκα 

ηεο Καηεπηηθήο Θιηληθήο ησλ ηεζζάξσλ ππφ εμέηαζε λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

(Ξίλαθαο 32). Πεκεηψλεηαη φηη, νη πνζηεξηθηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο είλαη θνηλέο 

γηα ην ζχλνιν ησλ ηκεκάησλ ησλ ηεζζάξσλ ππφ εμέηαζε λνζειεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ.  
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Ξίλαθαο 32: Θαζνξηζκφο Ξξνηχπσλ Αλνρήο Θαηεγνξίαο 

πνζηεξηθηηθέο 
Γξαζηεξηόηεηεο 

Σξνληθή Απνηύπσζε Δξγαζηαθνύ Φόξηνπ 

ΗΑΠΥ ΝΙΚΞΗΝΛ   Γ.Λ. ΘΝΟΗΛΘΝ 
Γ.Λ. 

ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 

Ξαξαθνινχζεζε 
Δθπαηδεπηηθψλ Ξξνγξακκάησλ 

4 ψξεο/κήλα - 4 ψξεο/κήλα 1 ψξα/κήλα 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 2 ψξεο/κήλα 1 ψξα/κήλα 1 ψξα/κήλα - 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 1 ψξα/εκέξα 1 ψξα/εκέξα 1 ψξα/εκέξα 1 ψξα/εκέξα 

 Δλ ζπλερεία, ηα πξφηππα αλνρήο θαηεγνξίαο κεηαηξάπεθαλ ζε 

νκνεηδείο κνλάδεο κέηξεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, θάζε πξφηππν αλνρήο 

θαηεγνξίαο (δειαδή ν απφιπηνο ρξφλνο) κεηαηξάπεθε ζε πνζνζηφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ (εκεξήζηνπ) ρξφλνπ εξγαζίαο (Ξίλαθαο 33). 

Ξίλαθαο 33: Θαζνξηζκφο Ξξνηχπσλ Αλνρήο Θαηεγνξίαο σο % ηνπ Ππλνιηθνχ 
Σξφλνπ Δξγαζίαο 

ΗΑΠΥ 

Θαηεγνξία 
Δξγαζηαθνύ Φόξηνπ 

Ππληζηώζεο εξγαζηαθνύ 
θόξηνπ 

Ξξόηππα Αλνρήο 
Θαηεγνξίαο  

Ξξόηππα Αλνρήο Θαηεγνξίαο  
(% ρξόλνπ εξγαζίαο) 

πνζηεξηθηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο  

Ξαξαθνινχζεζε Δθπαηδεπηηθψλ 

Ξξνγξακκάησλ 
4 ψξεο/κήλα 2.98% = [(4x12) /1608] x 100 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 2 ψξεο/κήλα 1.49% = [(2x12) / 1608] x 100 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 1 ψξα/εκέξα 12.5%= [(60/60)/8] x 100 

ΠΛΝΙΝ Ξξόηππνπ Αλνρήο Θαηεγνξίαο (%) 16.97% 

ΝΙΚΞΗΝΛ 

Θαηεγνξία 
Δξγαζηαθνύ Φόξηνπ 

Ππληζηώζεο εξγαζηαθνύ 
θόξηνπ 

Ξξόηππα Αλνρήο 
Θαηεγνξίαο  

Ξξόηππα Αλνρήο Θαηεγνξίαο  
(% ρξόλνπ εξγαζίαο) 

πνζηεξηθηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 1 ψξα/κήλα 0.75% = [1x12/1608] x 100 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 1 ψξα/εκέξα 12.5%= [(60/60)/8] x 100 

ΠΛΝΙΝ Ξξόηππνπ Αλνρήο Θαηεγνξίαο (%) 13.25% 

Γ.Λ. ΘΝΟΗΛΘΝ 

Θαηεγνξία 

Δξγαζηαθνύ Φόξηνπ 

Ππληζηώζεο εξγαζηαθνύ 

θόξηνπ 

Ξξόηππα Αλνρήο 

Θαηεγνξίαο  
 

Ξξόηππα Αλνρήο Θαηεγνξίαο  

(% ρξόλνπ εξγαζίαο) 

πνζηεξηθηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο  

Ξαξαθνινχζεζε Δθπαηδεπηηθψλ 

Ξξνγξακκάησλ 
4 ψξεο/κήλα 2.98% = [(4x12) /1608] x 100 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 1 ψξα/κήλα 0.75% = [1x12/1608] x 100 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 1 ψξα/εκέξα 12.5%= [(60/60)/8] x 100 

ΠΛΝΙΝ Ξξόηππνπ Αλνρήο Θαηεγνξίαο (%) 16,23% 

Γ.Λ. ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 

Θαηεγνξία 

Δξγαζηαθνύ Φόξηνπ 

Ππληζηώζεο εξγαζηαθνύ 

θόξηνπ 

Ξξόηππα Αλνρήο 

Θαηεγνξίαο  

Ξξόηππα Αλνρήο Θαηεγνξίαο  

(% ρξόλνπ εξγαζίαο) 

πνζηεξηθηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο  

Ξαξαθνινχζεζε Δθπαηδεπηηθψλ 
Ξξνγξακκάησλ 

1 ψξα/κήλα 0.75% = [1x12/1608] x 100 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 1 ψξα/εκέξα 12.5%= [(60/60)/8] x 100 

ΠΛΝΙΝ Ξξόηππνπ Αλνρήο Θαηεγνξίαο (%) 13.25% 
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 Θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, θαζνξίζηεθαλ ηα κεκνλσκέλα πξφηππα αλνρήο 

γηα θάζε ηκήκα ησλ Καηεπηηθψλ Θιηληθψλ ησλ ηεζζάξσλ ππφ εμέηαζε 

λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ (Ξίλαθαο 34).  

Ξίλαθαο 34: Θαζνξηζκφο Κεκνλσκέλσλ Ξξνηχπσλ Αλνρήο 

Λνζειεπηηθό 

Ίδξπκα 

Ξξόζζεηεο  

Γξαζηεξηόηεηεο 

Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ 

πνπ εθηεινύλ ηελ 
δξαζηεξηόηεηα  

Σξνληθή Απνηύπσζε 

Δξγαζηαθνύ Φόξηνπ 

ΗΑΠΥ 

Θαηάξηηζε Ξξνγξακκάησλ θαη 

θαηαλνκή πξνζσπηθνχ βάζεη 
αλαγθψλ ηκήκαηνο 

2 άηνκα 6 ψξεο/κήλα 

Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ αδεηψλ 1 άηνκν 16 ψξεο/έηνο 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα αλάγθεο 
ηκήκαηνο 

1 άηνκν 2 ψξεο/εβδνκάδα 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο ζηειερψλ 1 άηνκν 2 ψξεο/κήλα 

Δπηζθέςεηο ζε ζαιάκνπο 1 άηνκν 1 ψξα/εκέξα 

    

ΝΙΚΞΗΝΛ 

Θαηάξηηζε Ξξνγξακκάησλ θαη 

θαηαλνκή πξνζσπηθνχ βάζεη 
αλαγθψλ ηκήκαηνο 

1 άηνκν 6 ψξεο/κήλα 

Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ αδεηψλ 1 άηνκν 16 ψξεο/έηνο 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα αλάγθεο 
ηκήκαηνο 

1 άηνκν 2 ψξεο/εβδνκάδα 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο ζηειερψλ 1 άηνκν 2 ψξεο/κήλα 

Δπηζθέςεηο ζε ζαιάκνπο 1 άηνκν 1 ψξα/εκέξα 

    

Γ.Λ. 

ΘΝΟΗΛΘΝ 

Θαηάξηηζε Ξξνγξακκάησλ θαη 
θαηαλνκή πξνζσπηθνχ βάζεη 

αλαγθψλ ηκήκαηνο 

1 άηνκν 1 ψξα/εβδνκάδα 

Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ αδεηψλ 1 άηνκν 5 ψξεο/έηνο 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα αλάγθεο 

ηκήκαηνο 
1 άηνκν 2 ψξεο/ εβδνκάδα 

Δπηζθέςεηο ζε ζαιάκνπο 1 άηνκν 1 ψξα/εκέξα 

    

Γ.Λ. 

ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 

Θαηάξηηζε Ξξνγξακκάησλ θαη 

θαηαλνκή πξνζσπηθνχ βάζεη 
αλαγθψλ ηκήκαηνο 

1 άηνκν 1 ψξα/εβδνκάδα 

Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ αδεηψλ 1 άηνκν 5 ψξεο/έηνο 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα αλάγθεο 
ηκήκαηνο 

1 άηνκν 2 ψξεο/εβδνκάδα 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο ζηειερψλ 1 άηνκν 1 ψξα/κήλα 

Δπηζθέςεηο ζε ζαιάκνπο 1 άηνκν 1 ψξα/εκέξα 

 

 Δλ ζπλερεία, έγηλε κεηαηξνπή ηνπ απφιπηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ζε 

πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ (εκεξήζηνπ) ρξφλνπ εξγαζίαο (πίλαθαο 35). Ζ ελ 

ιφγσ κεηαηξνπή πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ πίλαθα 23, 

ππνελφηεηα 5.3.2. Πεκεηψλεηαη φηη, νη Ξξφζζεηεο Γξαζηεξηφηεηεο (φπσο θαη νη 
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πνζηεξηθηηθέο) είλαη θνηλέο γηα ην ζχλνιν ησλ ηκεκάησλ ησλ ηεζζάξσλ ππφ 

εμέηαζε λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Ξίλαθαο 35: Θαζνξηζκφο Κεκνλσκέλσλ Ξξνηχπσλ Αλνρήο σο % ηνπ 
Ππλνιηθνχ Σξφλνπ Δξγαζίαο 

ΗΑΠΥ 

Ξξόζζεηεο  
δξαζηεξηόηεηεο νξηζκέλσλ καηώλ 

Αξηζκόο 
πξνζσπηθνύ  

Κεκνλσκέλα Ξξόηππα 
Αλνρήο 

Δηήζηα Κεκνλσκέλα 
Ξξόηππα Αλνρήο 

Θαηάξηηζε Ξξνγξακκάησλ θαη θαηαλνκή 
πξνζσπηθνχ βάζεη αλαγθψλ ηκήκαηνο 

2 άηνκα 6 ψξεο/κήλα 
144 ώξεο/έηνο 

(6 ψξεο x 12κήλεο x 2 
άηνκα) 

Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ αδεηψλ 1 άηνκν 16 ψξεο/έηνο 16 ώξεο/έηνο 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα αλάγθεο ηκήκαηνο 1 άηνκν 2 ψξεο/εβδνκάδα 
104 ώξεο/έηνο 

(2 ψξεο x 52 εβδνκάδεο) 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο ζηειερψλ 1 άηνκν 2 ψξεο/κήλα 
24 ώξεο 

(2 ψξεο x 12 κήλεο) 

Δπηζθέςεηο ζε ζαιάκνπο 1 άηνκν 1 ψξα/εκέξα 
201 ώξεο/έηνο  

(1ψξα x 201 εκέξεο) 

ΠΛΝΙΝ Κεκνλσκέλσλ Ξξνηύπσλ Αλνρήο/έηνο 489 ώξεο/έηνο 

ΝΙΚΞΗΝΛ 

Ξξόζζεηεο  
δξαζηεξηόηεηεο νξηζκέλσλ καηώλ 

Αξηζκόο 
πξνζσπηθνύ 

Κεκνλσκέλα Ξξόηππα 
Αλνρήο 

Δηήζηα Κεκνλσκέλα 
Ξξόηππα Αλνρήο 

Θαηάξηηζε Ξξνγξακκάησλ θαη θαηαλνκή 
πξνζσπηθνχ βάζεη αλαγθψλ ηκήκαηνο 

1 άηνκν 6 ψξεο/κήλα 
72 ώξεο/έηνο 

(6 ψξεο x 12κήλεο) 

Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ αδεηψλ 1 άηνκν 16 ψξεο/έηνο 16 ώξεο/έηνο 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα αλάγθεο ηκήκαηνο 1 άηνκν 2 ψξεο/εβδνκάδα 
104 ώξεο/έηνο 

(2 ψξεο x 52 εβδνκάδεο) 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο ζηειερψλ 1 άηνκν 2 ψξεο/κήλα 
24 ώξεο/έηνο 

(2 ψξεο x 12 κήλεο) 

Δπηζθέςεηο ζε ζαιάκνπο 1 άηνκν 1 ψξα/εκέξα 
201 ώξεο/έηνο 

(1ψξα x 201 εκέξεο) 

ΠΛΝΙΝ Κεκνλσκέλσλ Ξξνηύπσλ Αλνρήο /έηνο 417 ώξεο/έηνο 

Γ.Λ ΘΝΟΗΛΘΝ 

Ξξόζζεηεο  
δξαζηεξηόηεηεο νξηζκέλσλ καηώλ 

Αξηζκόο 
πξνζσπηθνύ 

Κεκνλσκέλα Ξξόηππα 
Αλνρήο 

Δηήζηα Κεκνλσκέλα 
Ξξόηππα Αλνρήο 

Θαηάξηηζε Ξξνγξακκάησλ θαη θαηαλνκή 
πξνζσπηθνχ βάζεη αλαγθψλ ηκήκαηνο 

1 άηνκα 1 ψξα/εβδνκάδα 
52 ώξεο/έηνο 

(1 ψξα x 52 εβδνκάδεο) 

Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ αδεηψλ 1 άηνκν 5 ψξεο/έηνο 5 ώξεο/έηνο 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα αλάγθεο ηκήκαηνο 1 άηνκν 2 ψξεο/εβδνκάδα 
104 ώξεο/έηνο 

(2 ψξεο x 52 εβδνκάδεο) 

Δπηζθέςεηο ζε ζαιάκνπο 1 άηνκν 1 ψξα/εκέξα 
201 ώξεο  

(1ψξα x 201 εκέξεο) 

ΠΛΝΙΝ Κεκνλσκέλσλ Ξξνηύπσλ Αλνρήο /έηνο 362 ώξεο/έηνο 

Γ.Λ. ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 

Ξξόζζεηεο  
δξαζηεξηόηεηεο νξηζκέλσλ καηώλ 

Αξηζκόο 
πξνζσπηθνύ 

Κεκνλσκέλα Ξξόηππα 
Αλνρήο 

Δηήζηα Κεκνλσκέλα 
Ξξόηππα Αλνρήο 

Θαηάξηηζε Ξξνγξακκάησλ θαη θαηαλνκή 
πξνζσπηθνχ βάζεη αλαγθψλ ηκήκαηνο 

1 άηνκα 1 ψξα/εβδνκάδα 
52 ώξεο/έηνο 

(1 ψξα x 52 εβδνκάδεο) 

Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ αδεηψλ 1 άηνκν 5 ψξεο/έηνο 5 ώξεο/έηνο 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα αλάγθεο ηκήκαηνο 1 άηνκν 2 ψξεο/εβδνκάδα 
104 ώξεο/έηνο 

(2 ψξεο x 52 εβδνκάδεο) 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο ζηειερψλ 1 άηνκν 1 ψξα/κήλα 
12 ώξεο/έηνο 

(1 ψξα x 12 κήλεο) 

Δπηζθέςεηο ζε ζαιάκνπο 1 άηνκν 1 ψξα/εκέξα 
201 ώξεο/έηνο  

(1ψξα x 201 εκέξεο) 

ΠΛΝΙΝ Κεκνλσκέλσλ Ξξνηύπσλ Αλνρήο /έηνο 374 ώξεο/έηνο 
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6.4 ΞΟΝΡΞΑ ΔΟΓΑΠΗΑΘΝ ΦΝΟΡΝ  

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, σο Ξξφηππν Δξγαζηαθνχ Φφξηνπ νξίδεηαη ν 

φγθνο κηαο ζπληζηψζαο εξγαζηαθνχ θφξηνπ, πνπ κπνξεί λα νινθιεξψζεη έλαο 

εξγαδφκελνο κέζα ζε έλα έηνο. Ν ηχπνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ πξνηχπνπ εξγαζηαθνχ θφξηνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν είλαη εθθξαζκέλν ην πξφηππν ππεξεζηψλ.  

ηαλ ην πξφηππν ππεξεζηψλ είλαη εθθξαζκέλν ζε κνλάδα ρξφλνπ,            

ν ηχπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ν εμήο: Ξξφηππν εξγαζίαο = δηαζέζηκνο 

ρξφλνο εξγαζίαο/κνλάδα ρξφλνπ.  

ηαλ ην πξφηππν ππεξεζηψλ είλαη εθθξαζκέλν ζε πνζνζηφ εξγαζίαο             

ν ηχπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ν εμήο: δηαζέζηκνο ρξφλνο εξγαζίαο x 

κνλάδα ρξφλνπ.  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα εμαζθαιίζνπκε πσο ν δηαζέζηκνο ρξφλνο 

εξγαζίαο, ε κνλάδα ρξφλνπ θαη ην πνζνζηφ ηεο εξγαζίαο εθθξάδνληαη κε ηελ 

ίδηα κνλάδα (π.ρ. ψξεο, κέξεο, θιπ.).  

Πηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ (36 έσο θαη 39), παξνπζηάδνληαη νη 

ππνινγηζκνί ησλ πξφηππσλ εξγαζηαθψλ θφξησλ γηα ηα ηέζζεξα ππφ εμέηαζε 

λνζειεπηηθά ηδξχκαηα.  

 

 

 

 

 

 

 



209 

 

Ξίλαθαο 36: πνινγηζκφο Ξξφηππνπ Δξγαζηαθνχ Φφξηνπ γηα ην ΗΑΠΩ 
Γηαζέζηκνο ρξόλνο εξγαζίαο αλά έηνο = 1608 ώξεο 

ΞΑΟΑΙΑΒΖ 

Γξαζηεξηόηεηεο παξνρήο 
ππεξεζηώλ πγείαο 

Κνλάδα ή Ξνζνζηό ρξόλνπ Ξξόηππν Δξγαζηαθνύ Φόξηνπ 

Ξξνγελλεηηθή θξνληίδα 45 ιεπηά/αζζελή ή 1.33 αζζελείο/ψξα 2144 αζζελείο  (1608 x 1.33) 

Ξαξαιαβή επηηφθνπ γηα Φ.Ρ 35 ιεπηά/αζζελή ή 1.71 αζζελείο/ψξα 2756,57 αζζελείο  (1608 x 1.71) 

Ξαξαιαβή επηηφθνπ γηα Θ.Ρ. 30 ιεπηά/αζζελή ή 2 αζζελείο αλά ψξα 3216 αζζελείο  (1608 x 2) 

Ξαξαιαβή γηα Γπλαηθνινγηθά  
Σεηξνπξγηθά Ξεξηζηαηηθά 

25 ιεπηά/αζζελή ή 2.4 αζζελείο/ψξα 3859,2 αζζελείο  (1608 x 2.4) 

ΑΗΘΝΠΔΠ ΡΝΘΔΡΥΛ 

Δθηέιεζε Φ.Ρ. 8 ψξεο/αζζελή 201 αζζελείο  (1608/8) 

Ξαξαθνινχζεζε κεηά ηνλ ηνθεηφ 2 ψξεο /αζζελή 804 αζζελείο  (1608/2) 

Φξνληίδα λενγλνχ 3 ψξεο/ λενγλφ 536 λενγλά  (1608/3) 

Αλακνλή επηηφθνπ γηα Θ.Ρ. 30 ιεπηά/αζζελή ή 2 αζζελείο/ψξα 3216 αζζελείο  (1608 x 2) 

ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ 

Γηεμαγσγή Θ.Ρ. 
70 ιεπηά/αζζελή ή 

0.85 αζζελείο/ψξα 
1378,29 αζζελείο  (1608 x 0.85) 

Φξνληίδα λενγλνχ 3 ψξεο/λενγλφ 536 λενγλά  (1608/3) 

Αλάλεςε 2 ψξεο /αζζελή 804 αζζελείο  (1608/2) 

ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝΠ ΝΟΝΦΝΠ 

Ξαξαιαβή ιερσίδνο 20 ιεπηά/αζζελή ή  3 αζζελείο/ψξα 4824 αζζελείο  (1608 x 0,33) 

Φξνληίδα ιερσίδνο 200 ιεπηά /αζζελή ή 3,33 αζζελείο/ψξα ≈ 483 αζζελείο   (1608/3,33) 

Φξνληίδα λενγλνχ 200 ιεπηά /λενγλφ ή 3,33 λενγλά/ψξα ≈ 483 λενγλά  (1608/3,33) 

* Ξξφηππν Δξγαζηαθνχ Φφξηνπ= ΓΔΣΔ (Γηαζέζηκνο Δηήζηνο Σξφλνο Δξγαζίαο) x ξπζκφ εξγαζίαο αλά 
ψξα (ή / κνλάδα ρξφλνπ) 
 
 
 

Ξίλαθαο 37: πνινγηζκφο Ξξφηππνπ Δξγαζηαθνχ Φφξηνπ γηα ην ΝΙΚΞΗΝΛ 
Γηαζέζηκνο ρξόλνο εξγαζίαο αλά έηνο = 1608 ώξεο 

ΞΑΟΑΙΑΒΖ 

Γξαζηεξηόηεηεο παξνρήο 

ππεξεζηώλ πγείαο 
Κνλάδα ή Ξνζνζηό ρξόλνπ Ξξόηππν Δξγαζηαθνύ Φόξηνπ 

Ξξνγελλεηηθή θξνληίδα 45 ιεπηά/αζζελή ή  1.33 αζζελείο/ψξα 2144 αζζελείο (1608 x 1.33) 

Ξαξαιαβή επηηφθνπ γηα Φ.Ρ 30 ιεπηά/αζζελή ή 2 αζζελείο/ψξα 3216 αζζελείο  (1608 x 2) 

Ξαξαιαβή επηηφθνπ γηα Θ.Ρ. 20 ιεπηά/αζζελή ή  3 αζζελείο/ψξα 4824 αζζελείο  (1608 x 3) 

Ξαξαιαβή γηα Γπλαηθνινγηθά 
Σεηξνπξγηθά Ξεξηζηαηηθά 

20 ιεπηά/αζζελή ή  3 αζζελείο/ψξα 4824 αζζελείο (1608 x 3) 

ΑΗΘΝΠΔΠ ΡΝΘΔΡΥΛ 

Δθηέιεζε Φ.Ρ. 8 ψξεο/αζζελή 201 αζζελείο  (1608/8) 

Ξαξαθνινχζεζε κεηά ηνλ ηνθεηφ 2 ψξεο /αζζελή 804 αζζελείο  (1608/2) 

Φξνληίδα λενγλνχ 3 ψξεο/ λενγλφ 536 λενγλά  (1608/3) 

Αλακνλή επηηφθνπ γηα Θ.Ρ. 20 ιεπηά/αζζελή ή  3 αζζελείο/ψξα 4824 αζζελείο  (1608 x 3) 

ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ 

Γηεμαγσγή Θ.Ρ. 70 ιεπηά/αζζελή ή 0.85 αζζελείο/ψξα 1378,29 αζζελείο  (1608 x 0.85) 

Φξνληίδα λενγλνχ 3 ψξεο /λενγλφ 536 λενγλά  (1608/3) 

Αλάλεςε 2 ψξεο /αζζελή 804 αζζελείο  (1608/2) 

ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝΠ ΝΟΝΦΝΠ 

Ξαξαιαβή ιερσίδνο 30 ιεπηά/αζζελή ή 2 αζζελείο/ψξα 3216 αζζελείο  (1608 x 2) 

Φξνληίδα ιερσίδνο 200 ιεπηά /αζζελή ή 3,33 αζζελείο/ψξα ≈ 483 αζζελείο   (1608/3,33) 

Φξνληίδα λενγλνχ 200 ιεπηά /λενγλφ ή 3,33 λενγλά/ψξα ≈ 483 λενγλά  (1608/3,33) 

* Ξξφηππν Δξγαζηαθνχ Φφξηνπ= ΓΔΣΔ (Γηαζέζηκνο Δηήζηνο Σξφλνο Δξγαζίαο) x ξπζκφ εξγαζίαο αλά 
ψξα (ή / κνλάδα ρξφλνπ) 
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Ξίλαθαο 38: πνινγηζκφο Ξξφηππνπ Δξγαζηαθνχ Φφξηνπ γηα ην Γ.Λ. ΘΝΟΗΛΘΝ  

Γηαζέζηκνο ρξόλνο εξγαζίαο αλά έηνο = 1608 ώξεο 

ΞΑΟΑΙΑΒΖ 

Γξαζηεξηόηεηεο παξνρήο 
ππεξεζηώλ πγείαο 

Κνλάδα ή Ξνζνζηό ρξόλνπ Ξξόηππν Δξγαζηαθνύ Φόξηνπ 

Ξξνγελλεηηθή θξνληίδα 40 ιεπηά/αζζελή ή 1.5 αζζελείο/ψξα 2412 αζζελείο  (1608 x 1.5) 

Ξαξαιαβή επηηφθνπ γηα Φ.Ρ 40 ιεπηά/αζζελή ή 1.5 αζζελείο/ψξα 2412 αζζελείο  (1608 x 1.5) 

Ξαξαιαβή επηηφθνπ γηα Θ.Ρ. 20 ιεπηά/αζζελή ή  3 αζζελείο/ψξα 4824 αζζελείο  (1608 x 3) 

ΑΗΘΝΠΔΠ ΡΝΘΔΡΥΛ 

Δθηέιεζε Φ.Ρ. 8 ψξεο/αζζελή 201 αζζελείο  (1608/8) 

Ξαξαθνινχζεζε κεηά ηνλ ηνθεηφ 2 ψξεο/αζζελή 804 αζζελείο  (1608/2) 

Φξνληίδα λενγλνχ 2 ψξεο/λενγλφ 804 λενγλά  (1608/2) 

ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ 

Γηεμαγσγή Θ.Ρ. 4 ψξεο/αζζελή 402 αζζελείο  (1608/4) 

Φξνληίδα λενγλνχ 2 ψξεο/λενγλφ 804 λενγλά  (1608/2) 

Αλάλεςε 2 ψξεο/αζζελή 804 αζζελείο  (1608/2) 

ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝΠ ΝΟΝΦΝΠ 

Ξαξαιαβή ιερσίδνο 30 ιεπηά/αζζελή ή 2 αζζελείο/ψξα 3216 αζζελείο  (1608 x 2) 

Φξνληίδα ιερσίδνο 
200 ιεπηά /αζζελή ή 3,33 
αζζελείο/ψξα 

≈ 483 αζζελείο   (1608/3,33) 

Φξνληίδα λενγλνχ 200 ιεπηά /λενγλφ ή 3,33 

λενγλά/ψξα 
≈ 483 λενγλά  (1608/3,33) 

* Ξξφηππν Δξγαζηαθνχ Φφξηνπ= ΓΔΣΔ (Γηαζέζηκνο Δηήζηνο Σξφλνο Δξγαζίαο) x ξπζκφ εξγαζίαο αλά 
ψξα (ή / κνλάδα ρξφλνπ) 

 

 

Ξίλαθαο 39: πνινγηζκφο Ξξφηππνπ Δξγαζηαθνχ Φφξηνπ γηα ην Γ.Λ. ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 
Γηαζέζηκνο ρξόλνο εξγαζίαο αλά έηνο = 1608 ώξεο 

ΞΑΟΑΙΑΒΖ 

Γξαζηεξηόηεηεο παξνρήο 
ππεξεζηώλ πγείαο 

Κνλάδα ή Ξνζνζηό ρξόλνπ Ξξόηππν Δξγαζηαθνύ Φόξηνπ 

Ξξνγελλεηηθή θξνληίδα & Ξαξαιαβή 
επηηφθνπ γηα Φ.Ρ. 

35 ιεπηά/αζζελή ή  ≈1.7 αζζελείο/ψξα 2756,57  (1608 x ≈1.7) 

Ξαξαιαβή επηηφθνπ γηα Θ.Ρ. 30 ιεπηά/αζζελή ή 2 αζζελείο/ψξα 3216 αζζελείο  (1608 x 2) 

Ξαξαιαβή γηα Γπλαηθνινγηθά 
Σεηξνπξγηθά Ξεξηζηαηηθά 

25 ιεπηά/αζζελή ή 2,4 αζζελείο/ψξα 3859,2 αζζελείο  (1608 x 2,4) 

ΑΗΘΝΠΔΠ ΡΝΘΔΡΥΛ 

Δθηέιεζε Φ.Ρ. 8 ψξεο/αζζελή 201 αζζελείο  (1608/8) 

Ξαξαθνινχζεζε κεηά ηνλ ηνθεηφ 4 ψξεο/αζζελή 402 αζζελείο  (1608/4) 

Φξνληίδα λενγλνχ 2 ψξεο/λενγλφ 804 λενγλά  (1608/2) 

Αλακνλή επηηφθνπ γηα Θ.Ρ. 30 ιεπηά/αζζελή ή 2 αζζελείο/ψξα 3216 αζζελείο  (1608 x 2) 

ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ 

Γηεμαγσγή Θ.Ρ. 1 ψξα/αζζελή 1608 αζζελείο 

Φξνληίδα λενγλνχ 2 ψξεο/λενγλφ 804 λενγλά  (1608/2) 

Αλάλεςε 2 ψξεο /αζζελή 804 αζζελείο  (1608/2) 

ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝΠ ΝΟΝΦΝΠ 

Ξαξαιαβή ιερσίδνο 20 ιεπηά/αζζελή ή  3 αζζελείο/ψξα 4824 αζζελείο  (1608 x 3) 

Φξνληίδα ιερσίδνο 200 ιεπηά /αζζελή ή 3,33 αζζελείο/ψξα ≈ 483 αζζελείο   (1608/3,33) 

Φξνληίδα λενγλνχ 200 ιεπηά /λενγλφ ή 3,33 λενγλά/ψξα ≈ 483 λενγλά  (1608/3,33) 

* Ξξφηππν Δξγαζηαθνχ Φφξηνπ= ΓΔΣΔ (Γηαζέζηκνο Δηήζηνο Σξφλνο Δξγαζίαο) x ξπζκφ εξγαζίαο αλά 
ψξα (ή / κνλάδα ρξφλνπ) 
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6.5 ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΑΛΝΣΖΠ 

 Πην πξνηειεπηαίν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ 

εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ κεηαηξάπεθαλ ηα πξφηππα αλνρήο ζε παξάγνληεο αλνρήο. 

πελζπκίδεηαη φηη δηαθξίλακε δχν ηχπνπο πξνηχπσλ αλνρήο: ηα πξφηππα 

αλνρήο θαηεγνξίαο θαη ηα κεκνλσκέλα πξφηππα αλνρήο, γηα ηα νπνία δε 

ζπιιέγνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Ν ζθνπφο απηήο ηεο κεηαηξνπήο είλαη ε 

δεκηνπξγία νκνεηδψλ κνλάδσλ κέηξεζεο.  

 πάξρνπλ δχν μερσξηζηνί παξάγνληεο αλνρήο γηα ηηο πνζηεξηθηηθέο 

θαη Ξξφζζεηεο Γξαζηεξηφηεηεο, αληίζηνηρα. Ν παξάγνληαο γηα ηελ πξψηε 

νκάδα δξαζηεξηνηήησλ νλνκάδεηαη παξάγνληαο αλνρήο θαηεγνξίαο (Category 

Allowance Factor/CAF), ελψ γηα ηε δεχηεξε νκάδα νλνκάδεηαη κεκνλσκέλνο 

παξάγνληαο αλνρήο (Individual Allowance Factor/IAF). Νη δχν απηνί 

παξάγνληεο ππνινγίδνληαη θαη εθαξκφδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηνλ 

ηειηθφ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ απαηηνχκελνπ φγθνπ πξνζσπηθνχ. 

Ν ηχπνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Ξαξάγνληα Αλνρήο Θαηεγνξίαο  (CAF) 

είλαη:  

Ξαξάγνληαο Αλνρήο Θαηεγνξίαο (CAF)= 1 / [1-(Πύλνιν CAS/100] 

 Αληίζηνηρα, ν ηχπνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Κεκνλσκέλνπ 

Ξαξάγνληα Αλνρήο είλαη ε δηαίξεζε ηνπ εηήζηνπ ζπλφινπ ησλ κεκνλσκέλσλ 

πξνηχπσλ αλνρήο (IAS) κε ην ΓΣΔ αλά έηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ίδηεο 

κνλάδεο θαη γηα ηα δχν.  

 Πηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ (40 έσο θαη 43) απνηππψλνληαη: ν 

Ξαξάγνληαο Αλνρήο Θαηεγνξίαο  θαη ν Κεκνλσκέλνο Ξαξάγνληαο Αλνρήο γηα 

ηηο πνζηεξηθηηθέο θαη Ξξφζζεηεο Γξαζηεξηφηεηεο ησλ ππφ εμέηαζε 

λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ αληίζηνηρα.  
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Ξίλαθαο 40: πνινγηζκφο Ξαξάγνληα Αλνρήο Θαηεγνξίαο  θαη Κεκνλσκέλνπ 
Ξαξάγνληα Αλνρήο (ΗΑΠΩ) 

Γηαζέζηκνο ρξόλνο εξγαζίαο: 1608 ώξεο 

πνζηεξηθηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο  

Ππληζηώζεο 
εξγαζηαθνύ θόξηνπ 

Ξξόηππν Αλνρήο  
Θαηεγνξίαο  

Ξξόηππν Αλνρήο 
Θαηεγνξίαο σο 

% 

Ξαξαθνινχζεζε 
Δθπαηδεπηηθψλ 
Ξξνγξακκάησλ 

4 ψξεο/κήλα 2.98% 

Ππκκεηνρή ζε 
ζπλαληήζεηο 

2 ψξεο/κήλα 1.49% 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 1 ψξα/εκέξα 12.5% 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 16.97% 

Β. ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ:  
1 / [1-(ζπλνιηθό πνζνζηό Ξξόηππνπ Αλνρήο Θαηεγνξίαο /100)] 

1.2 

Ξξφζζεηεο 
δξαζηεξηφηεηεο  

Ππληζηώζεο 
εξγαζηαθνύ θόξηνπ 

Αξηζκόο 
πξνζσπηθνύ 
πνπ εθηειεί 
ηηο εξγαζίεο 

Κεκνλσκέλα 
Ξξόηππα 
Αλνρήο  

 

Δηήζηα δηάξθεηα 
κεκνλσκέλσλ 

πξνηύπσλ 
αλνρήο 

Θαηάξηηζε 
Ξξνγξακκάησλ θαη 
θαηαλνκή πξνζσπηθνχ 
βάζεη αλαγθψλ 
ηκήκαηνο 

2 άηνκα 6 ψξεο/κήλα 72 ψξεο 

Ξξνγξακκαηηζκφο 
εηήζησλ αδεηψλ 

1 άηνκν 16 ψξεο/έηνο 16 ψξεο 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα 
αλάγθεο ηκήκαηνο 

1 άηνκν 2 ψξεο/εβδνκάδα 104 ψξεο 

Ππκκεηνρή ζε 
ζπλαληήζεηο ζηειερψλ 

1 άηνκν 2 ψξεο/κήλα 24 ψξεο 

Δπηζθέςεηο ζε 
ζαιάκνπο 

1 άηνκν 1 ψξα/εκέξα 201 ψξεο 

ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΝ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ 489 ώξεο 

Γ. ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ:  
(ΔΡΖΠΗΝ ΠΛΝΙΗΘΝ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ /ΓΣΔ)  

≈0.30 
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Ξίλαθαο 41: πνινγηζκφο Ξαξάγνληα Αλνρήο Θαηεγνξίαο  θαη Κεκνλσκέλνπ 
Ξαξάγνληα Αλνρήο (ΝΙΚΞΗΝΛ) 

Γηαζέζηκνο ρξόλνο εξγαζίαο: 1608 ώξεο 

πνζηεξηθηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο  

Ππληζηώζεο 
εξγαζηαθνύ θόξηνπ 

Ξξόηππν Αλνρήο  
 

Θαηεγνξίαο  

Ξξόηππν Αλνρήο 
Θαηεγνξίαο σο 

% 

Ππκκεηνρή ζε 
ζπλαληήζεηο 

1 ψξα /κήλα 0.75% 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 1 ψξα/εκέξα 12.5% 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 13.25% 

Β. ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ:  
1 / [1-(ζπλνιηθό πνζνζηό Ξξόηππνπ Αλνρήο Θαηεγνξίαο /100)] 

1.16 

Ξξφζζεηεο 
δξαζηεξηφηεηεο  
 

Ππληζηώζεο 
εξγαζηαθνύ θόξηνπ 

Αξηζκόο 
πξνζσπηθνύ 
πνπ εθηειεί 
ηηο εξγαζίεο 

Κεκνλσκέλα 
Ξξόηππα 
Αλνρήο  

Δηήζηα δηάξθεηα 
κεκνλσκέλσλ 

πξνηύπσλ 
αλνρήο  

Θαηάξηηζε 
Ξξνγξακκάησλ θαη 
θαηαλνκή πξνζσπηθνχ 
βάζεη αλαγθψλ 
ηκήκαηνο 

1 άηνκν 6 ψξεο/κήλα 72 ψξεο/έηνο 

Ξξνγξακκαηηζκφο 
εηήζησλ αδεηψλ 

1 άηνκν 16 ψξεο/έηνο 16 ψξεο/έηνο 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα 
αλάγθεο ηκήκαηνο 

1 άηνκν 2 ψξεο/εβδνκάδα 104 ψξεο/έηνο 

Ππκκεηνρή ζε 
ζπλαληήζεηο ζηειερψλ 

1 άηνκν 2 ψξεο/κήλα 24 ψξεο/έηνο 

Δπηζθέςεηο ζε 
ζαιάκνπο 

1 άηνκν 1 ψξα/εκέξα 201 ψξεο/έηνο 

ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΝ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ 417 ώξεο  

Γ. ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ:  
(ΔΡΖΠΗΝ ΠΛΝΙΗΘΝ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ /ΓΣΔ)  

≈0.24 
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Ξίλαθαο 42: πνινγηζκφο Ξαξάγνληα Αλνρήο Θαηεγνξίαο  θαη Κεκνλσκέλνπ 

Ξαξάγνληα Αλνρήο (Γ.Λ. ΘΝΟΗΛΘΝ) 
Γηαζέζηκνο ρξόλνο εξγαζίαο: 1608 ώξεο 

πνζηεξηθηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο  

Ππληζηώζεο 
εξγαζηαθνύ θόξηνπ 

Ξξόηππν Αλνρήο  
Θαηεγνξίαο  

Ξξόηππν Αλνρήο 
Θαηεγνξίαο σο 

% 

Ξαξαθνινχζεζε 
Δθπαηδεπηηθψλ 
Ξξνγξακκάησλ 

4 ψξεο/κήλα 2.98% 

Ππκκεηνρή ζε 
ζπλαληήζεηο 

1 ψξα/κήλα 0.75% 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 1 ψξα/εκέξα 12.5% 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 16.23% 

Β. ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ:  
1 / [1-(ζπλνιηθό πνζνζηό Ξξόηππνπ Αλνρήο Θαηεγνξίαο /100)] 

1.2 

Ξξφζζεηεο 
δξαζηεξηφηεηεο  

Ππληζηώζεο 
εξγαζηαθνύ θόξηνπ 

Αξηζκόο 
πξνζσπηθνύ 
πνπ εθηειεί 
ηηο εξγαζίεο 

Κεκνλσκέλα 
Ξξόηππα 
Αλνρήο  

Δηήζηα δηάξθεηα 
κεκνλσκέλσλ 

πξνηύπσλ 
αλνρήο  

Θαηάξηηζε 
Ξξνγξακκάησλ θαη 
θαηαλνκή πξνζσπηθνχ 
βάζεη αλαγθψλ 
ηκήκαηνο 

1 άηνκν 1 ψξα/εβδνκάδα 52 ψξεο/έηνο 

Ξξνγξακκαηηζκφο 
εηήζησλ αδεηψλ 

1 άηνκν 5 ψξεο/έηνο 5 ψξεο/έηνο 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα 
αλάγθεο ηκήκαηνο 

1 άηνκν 
2 

ψξεο/εβδνκάδα 
104 ψξεο/έηνο 

Δπηζθέςεηο ζε 
ζαιάκνπο 

1 άηνκν 1 ψξα/εκέξα 201 ψξεο/έηνο 

ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΝ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ 362 ώξεο 

Γ. ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ:  
(ΔΡΖΠΗΝ ΠΛΝΙΗΘΝ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ /ΓΣΔ)  

≈0.21 
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Ξίλαθαο 43: πνινγηζκφο Ξαξάγνληα Αλνρήο Θαηεγνξίαο  θαη Κεκνλσκέλνπ 

Ξαξάγνληα Αλνρήο (Γ.Λ. ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ) 
Γηαζέζηκνο ρξόλνο εξγαζίαο: 1608 ώξεο 

πνζηεξηθηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο  

Ππληζηώζεο 
εξγαζηαθνύ θόξηνπ 

Ξξόηππν Αλνρήο Θαηεγνξίαο  
Ξξόηππν Αλνρήο 
Θαηεγνξίαο σο % 

Ππκκεηνρή ζε 
ζπλαληήζεηο 

1 ψξα /κήλα 0.75% 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 1 ψξα/εκέξα 12.5% 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 13.25% 

Β. ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ:  
1 / [1-(ζπλνιηθό πνζνζηό Ξξόηππνπ Αλνρήο Θαηεγνξίαο /100)] 

1.1 

Ξξφζζεηεο 
δξαζηεξηφηεηεο  

Ππληζηώζεο 
εξγαζηαθνύ θόξηνπ 

Αξηζκόο 
πξνζσπηθνύ 
πνπ εθηειεί 
ηηο εξγαζίεο 

Κεκνλσκέλα 
Ξξόηππα 
Αλνρήο  

Δηήζηα δηάξθεηα 
κεκνλσκέλσλ 

πξνηύπσλ αλνρήο  

Θαηάξηηζε 
Ξξνγξακκάησλ θαη 
θαηαλνκή πξνζσπηθνχ 
βάζεη αλαγθψλ 
ηκήκαηνο 

1 άηνκν 1 ψξα/εβδνκάδα 52 ψξεο/έηνο 

Ξξνγξακκαηηζκφο 
εηήζησλ αδεηψλ 

1 άηνκν 5 ψξεο/έηνο 5 ψξεο/έηνο 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα 
αλάγθεο ηκήκαηνο 

1 άηνκν 2 ψξεο/εβδνκάδα 104 ψξεο/έηνο 

Ππκκεηνρή ζε 
ζπλαληήζεηο ζηειερψλ 

1 άηνκν 1 ψξα/κήλα 12 ψξεο/έηνο 

Δπηζθέςεηο ζε 
ζαιάκνπο 

1 άηνκν 1 ψξα/εκέξα 201 ψξεο/έηνο 

ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΝ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ  374 ώξεο  

Γ. ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ:  
(ΔΡΖΠΗΝ ΠΛΝΙΗΘΝ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ /ΓΣΔ)  

≈0.23 

 

 

6.6 ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΑΟΗΘΚΝ ΚΑΗΥΛ  

 Δθφζνλ, έρνπλ νινθιεξσζεί φια ηα παξαπάλσ βήκαηα, ην ηειηθφ 

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ είλαη ν 

θαζνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ζε πξνζσπηθφ. Ν θαζνξηζκφο απηφο πξνθχπηεη 

πνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ αξηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

Γξαζηεξηνηήησλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (Α) κε ηνλ Ξαξάγνληα Αλνρήο 

Θαηεγνξίαο (Β) θαη πξνζζέηνληαο ηνλ Κεκνλσκέλν Ξαξάγνληαο Αλνρήο (Γ). 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Γξαζηεξηνηήησλ Ξαξνρήο 
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πεξεζηψλ γείαο (Α), δηαηξέζεθε ν «Δηήζηνο Φφξηνο Δξγαζίαο», ν νπνίνο 

εμάγεηαη απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κε ην Ξξφηππν Δξγαζηαθνχ θφξηνπ. Ρα 

απνηειέζκαηα γηα θάζε ηκήκα ηνπ εθάζηνηε ππφ εμέηαζε λνζειεπηηθνχ 

ηδξχκαηνο απνηππψλνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ.   

Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 44 πξνθχπηεη φηη ην ηκήκα Ξαξαιαβήο 

ηνπ ΗΑΠΩ ρξεηάδεηαη ζπλνιηθά 5.17 καίεο γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ππεξεζηψλ πγείαο (0.34+1.4+1.89+1.54).  

Δλ ζπλερεία πνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ καηψλ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ Ξαξάγνληα Αλνρήο Θαηεγνξίαο (CAF), δειαδή 

5.17x1.2 πξνθχπηεη φηη απαηηνχληαη 6.204 καίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηφζν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ππεξεζηψλ πγείαο φζν θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Ππλππνινγίδνληαο θαη ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο Ξξφζζεηεο 

Γξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ Κεκνλσκέλνπ Ξαξάγνληα Αλνρήο (IAF) πξνθχπηεη 

φηη ην ηκήκα Ξαξαιαβήο ηνπ ΗΑΠΩ απαηηεί ζπλνιηθά 6.51 καίεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο (6.204+0.30).  
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Ξίλαθαο 44: πνινγηζκφο Αξηζκνχ Καηψλ γηα ην Ρκήκα Ξαξαιαβήο ηνπ ΗΑΠΩ 
Θαηεγνξία Ξξνζσπηθνύ: Καίεο 

Γηαζέζηκνο ρξόλνο εξγαζίαο: 1.608 ώξεο/έηνο 

Γξαζηεξηόηεηεο παξνρήο 
ππεξεζηώλ πγείαο 

Δηήζηνο 
εξγαζηαθόο θόξηνο 
 

Ξξόηππν Φόξηνπ 
Δξγαζίαο 

Δηήζηνο 
Δξγαζηαθόο 

Φόξηνο/Ξξόηππν 
Φόξηνπ Δξγαζίαο 

Ξξνγελλεηηθή θξνληίδα  
724 2144 αζζελείο 0.34 

Ξαξαιαβή επηηφθνπ γηα Φ.Ρ. 3.857 2756,57 αζζελείο 1.4 

Ξαξαιαβή επηηφθνπ γηα Θ.Ρ. 6.064 3216 αζζελείο 1.89 

Ξαξαιαβή γηα Γπλαηθνινγηθά 
Σεηξνπξγηθά Ξεξηζηαηηθά 

5.955 3859,2 αζζελείο 1.54 

Α. ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ  
ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΔΗΑΠ 

5.17 

πνζηεξηθηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο  

Ξξόηππν Αλνρήο Θαηεγνξίαο  
Ξξόηππν Αλνρήο 
Θαηεγνξίαο σο 

% 

Ξαξαθνινχζεζε 
Δθπαηδεπηηθψλ 
Ξξνγξακκάησλ 

4 ψξεο/κήλα 0.03 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 2 ψξεο/κήλα 0.01 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 1 ψξα/εκέξα 0.13 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 0.17 

Β. ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ: 1 / [1-(ζπλνιηθό πνζνζηό 
πξόηππνπ αλνρήο θαηεγνξίαο/100)] 

1.2 

Ππκπιεξσκαηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο  

Αξηζκόο 
πξνζσπηθνύ πνπ 

εθηειεί ηηο 
εξγαζίεο 

Κεκνλσκέλα Ξξόηππα 
Αλνρήο  

Δηήζηα δηάξθεηα 
κεκνλσκέλσλ 

πξνηύπσλ 
αλνρήο  

Θαηάξηηζε Ξξνγξακκάησλ 
θαη θαηαλνκή πξνζσπηθνχ 
βάζεη αλαγθψλ ηκήκαηνο 

2 άηνκα 6 ψξεο/κήλα 72 ψξεο 

Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ 
αδεηψλ 

1 άηνκν 16 ψξεο/έηνο 16 ψξεο 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα 
αλάγθεο ηκήκαηνο 

1 άηνκν 2 ψξεο/εβδνκάδα 104 ψξεο 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 
ζηειερψλ 

1 άηνκν 2 ψξεο/κήλα 24 ψξεο 

Δπηζθέςεηο ζε ζαιάκνπο 1 άηνκν 1 ψξα/εκέξα 201 ψξεο 

ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΝ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ  489 ώξεο 

Γ. ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ: (ΔΡΖΠΗΝ ΠΛΝΙΗΘΝ 
ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ /ΓΣΔ)  

≈0.30 

ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (Α x B + Γ) 6.51 

*(Πεκεηψλεηαη φηη νη ππνινγηζκνί νξηζκέλσλ απνηειεζκάησλ γίλνληαη απηφκαηα απφ ην 
ινγηζκηθφ ηνπ ΓΦΔΑΞ θαη γη‟ απηφ ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνληαη απνθιείζεηο ζηελ πεξίπησζε 
πνπ νη ίδηνη ππνινγηζκνί γίλνπλ κε απιέο καζεκαηηθέο πξάμεηο)  
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Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 45 πξνθχπηεη φηη ην ηκήκα 

Σεηξνπξγείσλ ηνπ ΗΑΠΩ ρξεηάδεηαη ζπλνιηθά 23.25 καίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ππεξεζηψλ πγείαο (4.4+11.31+7.54).  

Ξνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ καηψλ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ Ξαξάγνληα Αλνρήο Θαηεγνξίαο (CAF), δειαδή 

23.25x1.2 πξνθχπηεη φηη απαηηνχληαη 27.9 καίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηφζν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ππεξεζηψλ πγείαο φζν θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Ππλππνινγίδνληαο θαη ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο Ξξφζζεηεο 

Γξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ Κεκνλσκέλνπ Ξαξάγνληα Αλνρήο (IAF) πξνθχπηεη 

φηη ην ηκήκα Σεηξνπξγείσλ ηνπ ΗΑΠΩ απαηηεί ζπλνιηθά 28.33 καίεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο (27.9+0.30).  
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Ξίλαθαο 45: πνινγηζκφο Αξηζκνχ Καηψλ γηα ην Ρκήκα Σεηξνπξγείσλ ηνπ 
ΗΑΠΩ 

Θαηεγνξία Ξξνζσπηθνύ: Καίεο 

Γηαζέζηκνο ρξόλνο εξγαζίαο: 1.608 ώξεο/έηνο 

Γξαζηεξηόηεηεο παξνρήο 
ππεξεζηώλ πγείαο 

(γηα όιν ην πξνζσπηθό) 

Δηήζηνο 
εξγαζηαθόο 

θόξηνο 
(Πηαηηζηηθά 

ζηνηρεία) 

Ρππηθόο 
Φόξηνο 

Δξγαζίαο 

Δηήζηνο Δξγαζηαθόο 
Φόξηνο/Ξξόηππν 
Φόξηνπ Δξγαζίαο 

Γηεμαγσγή Θ.Ρ.  6064 1378,29 αζζελείο 4.4 

Φξνληίδα λενγλνχ 6064 536 λενγλά 11.31 

Αλάλεςε 6064 804 αζζελείο 7.54 

Α. ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ  
ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΔΗΑΠ 

23.25 

πνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  Ξξόηππν Αλνρήο Θαηεγνξίαο  
Ξξόηππν Αλνρήο 
Θαηεγνξίαο σο % 

Ξαξαθνινχζεζε Δθπαηδεπηηθψλ 
Ξξνγξακκάησλ 

4 ψξεο/κήλα 0.03 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 2 ψξεο/κήλα 0.01 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 1 ψξα/εκέξα 0.13 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 0.17 

Β. ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ: 1 / [1-(ζπλνιηθό πνζνζηό 
πξόηππνπ αλνρήο θαηεγνξίαο/100)] 

1.2 

Ππκπιεξσκαηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο  

Αξηζκόο 
πξνζσπηθνύ 

πνπ εθηειεί ηηο 
εξγαζίεο 

Κεκνλσκέλα 
Ξξόηππα Αλνρήο  

Δηήζηα δηάξθεηα 
κεκνλσκέλσλ 

πξνηύπσλ αλνρήο  

Θαηάξηηζε Ξξνγξακκάησλ θαη 
θαηαλνκή πξνζσπηθνχ βάζεη 
αλαγθψλ ηκήκαηνο 

2 άηνκα 6 ψξεο/κήλα 72 ψξεο 

Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ αδεηψλ 1 άηνκν 16 ψξεο/έηνο 16 ψξεο 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα αλάγθεο 
ηκήκαηνο 

1 άηνκν 2 ψξεο/εβδνκάδα 104 ψξεο 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο ζηειερψλ 1 άηνκν 2 ψξεο/κήλα 24 ψξεο 

Δπηζθέςεηο ζε ζαιάκνπο 1 άηνκν 1 ψξα/εκέξα 201 ψξεο 

ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΝ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ 489 ώξεο 

Γ. ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ: (ΔΡΖΠΗΝ ΠΛΝΙΗΘΝ 
ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ /ΓΣΔ) 

≈0.30 

ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (Α x B + Γ) 28.33 

*(Πεκεηψλεηαη φηη νη ππνινγηζκνί νξηζκέλσλ απνηειεζκάησλ γίλνληαη απηφκαηα απφ ην 
ινγηζκηθφ ηνπ ΓΦΔΑΞ θαη γη‟ απηφ ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνληαη απνθιείζεηο ζηελ πεξίπησζε 
πνπ νη ίδηνη ππνινγηζκνί γίλνπλ κε απιέο καζεκαηηθέο πξάμεηο)  
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Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 46 πξνθχπηεη φηη νη Λνζειεπηηθνί 

φξνθνη ηνπ ΗΑΠΩ ρξεηάδνληαη ζπλνιηθά 34.48 καίεο γηα ηελ εθηέιεζε φισλ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (2.06+18.51+13.91).  

Ξνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ καηψλ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ Ξαξάγνληα Αλνρήο Θαηεγνξίαο (CAF), δειαδή 

34.48x1.2 πξνθχπηεη φηη απαηηνχληαη 41.376 καίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηφζν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ππεξεζηψλ πγείαο φζν θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Ππλππνινγίδνληαο θαη ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο Ξξφζζεηεο 

Γξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ Κεκνλσκέλνπ Ξαξάγνληα Αλνρήο (IAF) πξνθχπηεη 

φηη νη Λνζειεπηηθνί ξνθνη ηνπ ΗΑΠΩ απαηηνχλ ζπλνιηθά 41,86 καίεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο (41,376+0.30).  
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Ξίλαθαο 46: πνινγηζκφο Αξηζκνχ Καηψλ γηα ηνπο Λνζειεπηηθνχο Νξφθνπο  
ηνπ ΗΑΠΩ 

Θαηεγνξία Ξξνζσπηθνύ: Καίεο 

Γηαζέζηκνο ρξόλνο εξγαζίαο: 1.608 ώξεο/έηνο 

Γξαζηεξηόηεηεο παξνρήο 
ππεξεζηώλ πγείαο 

Δηήζηνο 
εξγαζηαθόο 

θόξηνο 

Ρππηθόο 
Φόξηνο 

Δξγαζίαο 

Δηήζηνο Δξγαζηαθόο 
Φόξηνο/Ξξόηππν 
Φόξηνπ Δξγαζίαο 

Ξαξαιαβή ιερσίδνο 9921 4824 αζζελείο 2.06 

Φξνληίδα ιερσίδνο 9921 482,4 αζζελείο 18.51 

Φξνληίδα λενγλνχ 7455 482,4 λενγλά 13.91 

Α. ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ  
ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΔΗΑΠ 

34.48 

πνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  Ξξόηππν Αλνρήο Θαηεγνξίαο  
Ξξόηππν Αλνρήο 
Θαηεγνξίαο σο % 

Ξαξαθνινχζεζε Δθπαηδεπηηθψλ 
Ξξνγξακκάησλ 

4 ψξεο/κήλα 0.03 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 2 ψξεο/κήλα 0.01 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 1 ψξα/εκέξα 0.13 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 0.17 

Β. ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ: 1 / [1-(ζπλνιηθό πνζνζηό 
πξόηππνπ αλνρήο θαηεγνξίαο/100)] 

1.2 

Ξξόζζεηεο δξαζηεξηόηεηεο  

Αξηζκόο 
πξνζσπηθνύ 

πνπ εθηειεί ηηο 
εξγαζίεο 

Κεκνλσκέλα 
Ξξόηππα 
Αλνρήο  

Δηήζηα δηάξθεηα 
κεκνλσκέλσλ 

πξνηύπσλ αλνρήο  

Θαηάξηηζε Ξξνγξακκάησλ θαη 
θαηαλνκή πξνζσπηθνχ βάζεη 
αλαγθψλ ηκήκαηνο 

2 άηνκα 6 ψξεο/κήλα 72 ψξεο 

Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ αδεηψλ 1 άηνκν 16 ψξεο/έηνο 16 ψξεο 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα αλάγθεο 
ηκήκαηνο 

1 άηνκν 2 ψξεο/εβδνκάδα 104 ψξεο 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο ζηειερψλ 1 άηνκν 2 ψξεο/κήλα 24 ψξεο 

Δπηζθέςεηο ζε ζαιάκνπο 1 άηνκν 1 ψξα/εκέξα 201 ψξεο 

ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΝ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ 489 ώξεο 

Γ. ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ: (ΔΡΖΠΗΝ ΠΛΝΙΗΘΝ 
ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ /ΓΣΔ) 

≈0.30 

ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (Α x B + Γ) 41.86 

*(Πεκεηψλεηαη φηη νη ππνινγηζκνί νξηζκέλσλ απνηειεζκάησλ γίλνληαη απηφκαηα απφ ην 
ινγηζκηθφ ηνπ ΓΦΔΑΞ θαη γη‟ απηφ ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνληαη απνθιείζεηο ζηελ πεξίπησζε 
πνπ νη ίδηνη ππνινγηζκνί γίλνπλ κε απιέο καζεκαηηθέο πξάμεηο)  
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Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 47 πξνθχπηεη φηη νη Αίζνπζεο Ρνθεηψλ 

ηνπ ΗΑΠΩ ρξεηάδνληαη ζπλνιηθά 33.08 καίεο γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (19.19+4.8+7.2+1.89).  

Ξνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ καηψλ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ Ξαξάγνληα Αλνρήο Θαηεγνξίαο (CAF), δειαδή 

33.08x1.2 πξνθχπηεη φηη απαηηνχληαη 39.696 καίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηφζν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ππεξεζηψλ πγείαο φζν θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Ππλππνινγίδνληαο θαη ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο Ξξφζζεηεο 

Γξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ Κεκνλσκέλνπ Ξαξάγνληα Αλνρήο (IAF) πξνθχπηεη 

φηη νη Αίζνπζεο Ρνθεηψλ ηνπ ΗΑΠΩ απαηηνχλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 40.18 καίεο  

γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο 

(39.696+0.30).  
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Ξίλαθαο 47: πνινγηζκφο Αξηζκνχ Καηψλ γηα ηηο Αίζνπζεο Ρνθεηψλ 
ηνπ ΗΑΠΩ 

Θαηεγνξία Ξξνζσπηθνύ: Καίεο 

Γηαζέζηκνο ρξόλνο εξγαζίαο: 1.608 ώξεο/έηνο 

Γξαζηεξηόηεηεο παξνρήο 
ππεξεζηώλ πγείαο 

Δηήζηνο 
εξγαζηαθόο 

θόξηνο 

Ρππηθόο 
Φόξηνο 

Δξγαζίαο 

Δηήζηνο Δξγαζηαθόο 
Φόξηνο/Ξξόηππν 
Φόξηνπ Δξγαζίαο 

Δθηέιεζε Φ.Ρ.  3857 201 αζζελείο 19.19 

Ξαξαθνινχζεζε κεηά ηνλ ηνθεηφ 3857 804 αζζελείο 4.8 

Φξνληίδα λενγλνχ 3857 536 λενγλά 7.2 

Αλακνλή επηηφθνπ γηα Θ.Ρ. 6064 3216 αζζελείο 1.89 

Α. ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ  
ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΔΗΑΠ 

33.08 

πνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  Ξξόηππν Αλνρήο Θαηεγνξίαο  
Ξξόηππν Αλνρήο 
Θαηεγνξίαο σο % 

Ξαξαθνινχζεζε Δθπαηδεπηηθψλ 
Ξξνγξακκάησλ 

4 ψξεο/κήλα 0.03 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 2 ψξεο/κήλα 0.01 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 1 ψξα/εκέξα 0.13 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 0.17 

Β. ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ: 1 / [1-(ζπλνιηθό πνζνζηό 
πξόηππνπ αλνρήο θαηεγνξίαο/100)] 

1.2 

Ξξόζζεηεο δξαζηεξηόηεηεο  

Αξηζκόο 
πξνζσπηθνύ 

πνπ εθηειεί ηηο 
εξγαζίεο 

Κεκνλσκέλα 
Ξξόηππα 
Αλνρήο  

Δηήζηα δηάξθεηα 
κεκνλσκέλσλ 

πξνηύπσλ αλνρήο  

Θαηάξηηζε Ξξνγξακκάησλ θαη 
θαηαλνκή πξνζσπηθνχ βάζεη 
αλαγθψλ ηκήκαηνο 

2 άηνκα 6 ψξεο/κήλα 72 ψξεο 

Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ αδεηψλ 1 άηνκν 16 ψξεο/έηνο 16 ψξεο 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα αλάγθεο 
ηκήκαηνο 

1 άηνκν 2 ψξεο/εβδνκάδα 104 ψξεο 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο ζηειερψλ 1 άηνκν 2 ψξεο/κήλα 24 ψξεο 

Δπηζθέςεηο ζε ζαιάκνπο 1 άηνκν 1 ψξα/εκέξα 201 ψξεο 

ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΝ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ 489 ώξεο 

Γ. ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ: (ΔΡΖΠΗΝ ΠΛΝΙΗΘΝ 
ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ /ΓΣΔ) 

≈0.30 

ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (Α x B + Γ) 40.18 

*(Πεκεηψλεηαη φηη νη ππνινγηζκνί νξηζκέλσλ απνηειεζκάησλ γίλνληαη απηφκαηα απφ ην 
ινγηζκηθφ ηνπ ΓΦΔΑΞ θαη γη‟ απηφ ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνληαη απνθιείζεηο ζηελ πεξίπησζε 
πνπ νη ίδηνη ππνινγηζκνί γίλνπλ κε απιέο καζεκαηηθέο πξάμεηο)  
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Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 48 πξνθχπηεη φηη γηα ην ηκήκα 

Ξαξαιαβήο ηνπ ΝΙΚΞΗΝΛ ρξεηάδνληαη ζπλνιηθά 0.8 καίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

(0.42+0.25+0.12+0.01).  

Ξνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ καηψλ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ Ξαξάγνληα Αλνρήο Θαηεγνξίαο (CAF), δειαδή 

0.8x1.16 πξνθχπηεη φηη απαηηνχληαη 0.928 καίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηφζν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ππεξεζηψλ πγείαο φζν θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Ππλππνινγίδνληαο θαη ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο Ξξφζζεηεο 

Γξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ Κεκνλσκέλνπ Ξαξάγνληα Αλνρήο (IAF) πξνθχπηεη 

φηη ην ηκήκα Ξαξαιαβήο ηνπ ΝΙΚΞΗΝΛ απαηηεί ζπλνιηθά πεξίπνπ 1.17 καίεο  

γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο 

(0.928+0.24).  
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Ξίλαθαο 48: πνινγηζκφο Αξηζκνχ Καηψλ γηα ην Ρκήκα Ξαξαιαβήο ηνπ 
ΝΙΚΞΗΝΛ 

Θαηεγνξία Ξξνζσπηθνύ: Καίεο 

Γηαζέζηκνο ρξόλνο εξγαζίαο: 1.608 ώξεο/έηνο 

Γξαζηεξηόηεηεο παξνρήο 
ππεξεζηώλ πγείαο 

Δηήζηνο 
εξγαζηαθόο θόξηνο 

Ρππηθόο 
Φόξηνο 

Δξγαζίαο 

Δηήζηνο 
Δξγαζηαθόο 

Φόξηνο/Ξξόηππν 
Φόξηνπ Δξγαζίαο 

Ξξνγελλεηηθή θξνληίδα  900 2144 αζζελείο 0.42 

Ξαξαιαβή επηηφθνπ γηα Φ.Ρ. 816 3216 αζζελείο 0.25 

Ξαξαιαβή επηηφθνπ γηα Θ.Ρ. 589 4824 αζζελείο 0.12 

Ξαξαιαβή γηα Γπλαηθνινγηθά 
Σεηξνπξγηθά Ξεξηζηαηηθά 

32 4824 αζζελείο 0.01 

Α. ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ  
ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΔΗΑΠ 

0.8 

πνζηεξηθηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο  

Ξξόηππν Αλνρήο Θαηεγνξίαο  
Ξξόηππν Αλνρήο 
Θαηεγνξίαο σο 

% 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 1 ψξα /κήλα 0.75% 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 1 ψξα/εκέξα 12.5% 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 13.25% 

Β. ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ: 1 / [1-(ζπλνιηθό πνζνζηό 
πξόηππνπ αλνρήο θαηεγνξίαο/100)] 

1.16 

Ξξόζζεηεο δξαζηεξηόηεηεο  

Αξηζκόο 
πξνζσπηθνύ πνπ 

εθηειεί ηηο 
εξγαζίεο 

Κεκνλσκέλα Ξξόηππα 
Αλνρήο  

Δηήζηα δηάξθεηα 
κεκνλσκέλσλ 

πξνηύπσλ 
αλνρήο  

Θαηάξηηζε Ξξνγξακκάησλ θαη 
θαηαλνκή πξνζσπηθνχ βάζεη 
αλαγθψλ ηκήκαηνο 

1 άηνκν 6 ψξεο/κήλα 72 ψξεο/έηνο 

Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ 
αδεηψλ 

1 άηνκν 16 ψξεο/έηνο 16 ψξεο/έηνο 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα 
αλάγθεο ηκήκαηνο 

1 άηνκν 2 ψξεο/εβδνκάδα 104 ψξεο/έηνο 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 
ζηειερψλ 

1 άηνκν 2 ψξεο/κήλα 24 ψξεο/έηνο 

Δπηζθέςεηο ζε ζαιάκνπο 1 άηνκν 1 ψξα/εκέξα 201 ψξεο/έηνο 

ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΝ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ 417 ώξεο 

Γ. ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ: (ΔΡΖΠΗΝ ΠΛΝΙΗΘΝ 
ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ /ΓΣΔ) 

≈0.24 

ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (Α x B + Γ) 1.17 

*(Πεκεηψλεηαη φηη νη ππνινγηζκνί νξηζκέλσλ απνηειεζκάησλ γίλνληαη απηφκαηα απφ ην 
ινγηζκηθφ ηνπ ΓΦΔΑΞ θαη γη‟ απηφ ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνληαη απνθιείζεηο ζηελ πεξίπησζε 
πνπ νη ίδηνη ππνινγηζκνί γίλνπλ κε απιέο καζεκαηηθέο πξάμεηο)  

 

 



226 

 

 

Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 49 πξνθχπηεη φηη γηα ην ηκήκα 

Σεηξνπξγείσλ ηνπ ΝΙΚΞΗΝΛ ρξεηάδνληαη ζπλνιηθά 2.29 καίεο γηα ηελ 

εθηέιεζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

(0.43+0.13+0.73).  

Ξνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ καηψλ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ Ξαξάγνληα Αλνρήο Θαηεγνξίαο (CAF), δειαδή 

2.29x1.16 πξνθχπηεη φηη απαηηνχληαη 2.6564 καίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηφζν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ππεξεζηψλ πγείαο φζν θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Ππλππνινγίδνληαο θαη ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο Ξξφζζεηεο 

Γξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ Κεκνλσκέλνπ Ξαξάγνληα Αλνρήο (IAF) πξνθχπηεη 

φηη ην ηκήκα Ξαξαιαβήο ηνπ ΝΙΚΞΗΝΛ απαηηεί ζπλνιηθά πεξίπνπ 2.9 καίεο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο 

(2.6564+0.24).  
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Ξίλαθαο 49: πνινγηζκφο Αξηζκνχ Καηψλ γηα ην Ρκήκα ησλ Σεηξνπξγείσλ 
ηνπ ΝΙΚΞΗΝΛ 

Θαηεγνξία Ξξνζσπηθνύ: Καίεο 

Γηαζέζηκνο ρξόλνο εξγαζίαο: 1.608 ώξεο/έηνο 

Γξαζηεξηόηεηεο 
παξνρήο ππεξεζηώλ 

πγείαο 

Δηήζηνο 
εξγαζηαθόο θόξηνο 

Ρππηθόο 
Φόξηνο 

Δξγαζίαο 

Δηήζηνο 
Δξγαζηαθόο 

Φόξηνο/Ξξόηππν 
Φόξηνπ Δξγαζίαο 

Γηεμαγσγή Θ.Ρ. 589 1378,29 αζζελείο 0.43 

Φξνληίδα λενγλνχ 608 536 λενγλά 0.13 

Αλάλεςε 589 804 αζζελείο 0.73 

Α. ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ  
ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΔΗΑΠ 

2.29 

πνζηεξηθηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο  

Ξξόηππν Αλνρήο Θαηεγνξίαο  
Ξξόηππν Αλνρήο 
Θαηεγνξίαο σο 

% 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 1 ψξα /κήλα 0.75% 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 1 ψξα/εκέξα 12.5% 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 13.25% 

Β. ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ: 1 / [1-(ζπλνιηθό πνζνζηό 
πξόηππνπ αλνρήο θαηεγνξίαο/100)] 

1.16 

Ξξόζζεηεο 
δξαζηεξηόηεηεο  

Αξηζκόο 
πξνζσπηθνύ πνπ 

εθηειεί ηηο 
εξγαζίεο 

Κεκνλσκέλα Ξξόηππα 
Αλνρήο  

Δηήζηα δηάξθεηα 
κεκνλσκέλσλ 

πξνηύπσλ 
αλνρήο  

Θαηάξηηζε Ξξνγξακκάησλ 
θαη θαηαλνκή πξνζσπηθνχ 
βάζεη αλαγθψλ ηκήκαηνο 

1 άηνκν 6 ψξεο/κήλα 72 ψξεο/έηνο 

Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ 
αδεηψλ 

1 άηνκν 16 ψξεο/έηνο 16 ψξεο/έηνο 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα 
αλάγθεο ηκήκαηνο 

1 άηνκν 2 ψξεο/εβδνκάδα 104 ψξεο/έηνο 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 
ζηειερψλ 

1 άηνκν 2 ψξεο/κήλα 24 ψξεο/έηνο 

Δπηζθέςεηο ζε ζαιάκνπο 1 άηνκν 1 ψξα/εκέξα 201 ψξεο/έηνο 

ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΝ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ 417 ώξεο 

Γ. ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ: (ΔΡΖΠΗΝ ΠΛΝΙΗΘΝ 
ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ /ΓΣΔ) 

≈0.24 

ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (Α x B + Γ) 2.9 

*(Πεκεηψλεηαη φηη νη ππνινγηζκνί νξηζκέλσλ απνηειεζκάησλ γίλνληαη απηφκαηα απφ ην 
ινγηζκηθφ ηνπ ΓΦΔΑΞ θαη γη‟ απηφ ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνληαη απνθιείζεηο ζηελ πεξίπησζε 
πνπ νη ίδηνη ππνινγηζκνί γίλνπλ κε απιέο καζεκαηηθέο πξάμεηο)  
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Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 50 πξνθχπηεη φηη γηα ηνπο 

Λνζειεπηηθνχο Νξφθνπο ηνπ ΝΙΚΞΗΝΛ ρξεηάδνληαη ζπλνιηθά 4.93 καίεο γηα 

ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

(0.25+1.69+2.99).  

Ξνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ καηψλ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ Ξαξάγνληα Αλνρήο Θαηεγνξίαο (CAF), δειαδή 

4.93x1.16 πξνθχπηεη φηη απαηηνχληαη 5.7188 καίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηφζν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ππεξεζηψλ πγείαο φζν θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Ππλππνινγίδνληαο θαη ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο Ξξφζζεηεο 

Γξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ Κεκνλσκέλνπ Ξαξάγνληα Αλνρήο (IAF) πξνθχπηεη 

φηη νη Λνζειεπηηθνί ξνθνη ηνπ ΝΙΚΞΗΝΛ απαηηνχλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 5.97 

καίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο 

(5.7188+0.24). 
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Ξίλαθαο 50: πνινγηζκφο Αξηζκνχ Καηψλ γηα ηνπο Λνζειεπηηθνχο Νξφθνπο 
ηνπ ΝΙΚΞΗΝΛ 

Θαηεγνξία Ξξνζσπηθνύ: Καίεο 

Γηαζέζηκνο ρξόλνο εξγαζίαο: 1.608 ώξεο/έηνο 

Γξαζηεξηόηεηεο 
παξνρήο ππεξεζηώλ 

πγείαο 

Δηήζηνο 
εξγαζηαθόο θόξηνο 

Ρππηθόο 
Φόξηνο 

Δξγαζίαο 

Δηήζηνο 
Δξγαζηαθόο 

Φόξηνο/Ξξόηππν 
Φόξηνπ Δξγαζίαο 

Ξαξαιαβή ιερσίδνο 816 3216 αζζελείο 0.25 

Φξνληίδα ιερσίδνο 816 482,4 αζζελείο 1.69 

Φξνληίδα λενγλνχ 1443 482,4 λενγλά 2.99 

Α. ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ  
ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΔΗΑΠ  

4.93 

πνζηεξηθηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο  

Ξξόηππν Αλνρήο Θαηεγνξίαο  
Ξξόηππν Αλνρήο 
Θαηεγνξίαο σο 

% 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 1 ψξα /κήλα 0.75% 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 1 ψξα/εκέξα 12.5% 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 13.25% 

Β. ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ: 1 / [1-(ζπλνιηθό πνζνζηό 
πξόηππνπ αλνρήο θαηεγνξίαο/100)] 

1.16 

Ξξόζζεηεο 
δξαζηεξηόηεηεο  

Αξηζκόο 
πξνζσπηθνύ πνπ 

εθηειεί ηηο 
εξγαζίεο 

Κεκνλσκέλα Ξξόηππα 
Αλνρήο  

Δηήζηα δηάξθεηα 
κεκνλσκέλσλ 

πξνηύπσλ 
αλνρήο  

Θαηάξηηζε Ξξνγξακκάησλ 
θαη θαηαλνκή πξνζσπηθνχ 
βάζεη αλαγθψλ ηκήκαηνο 

1 άηνκν 6 ψξεο/κήλα 72 ψξεο/έηνο 

Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ 
αδεηψλ 

1 άηνκν 16 ψξεο/έηνο 16 ψξεο/έηνο 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα 
αλάγθεο ηκήκαηνο 

1 άηνκν 2 ψξεο/εβδνκάδα 104 ψξεο/έηνο 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 
ζηειερψλ 

1 άηνκν 2 ψξεο/κήλα 24 ψξεο/έηνο 

Δπηζθέςεηο ζε ζαιάκνπο 1 άηνκν 1 ψξα/εκέξα 201 ψξεο/έηνο 

ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΝ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ 417 ώξεο 

Γ. ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ: (ΔΡΖΠΗΝ ΠΛΝΙΗΘΝ 
ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ /ΓΣΔ) 

≈0.24 

ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (Α x B + Γ) 5.97 

*(Πεκεηψλεηαη φηη νη ππνινγηζκνί νξηζκέλσλ απνηειεζκάησλ γίλνληαη απηφκαηα απφ ην 
ινγηζκηθφ ηνπ ΓΦΔΑΞ θαη γη‟ απηφ ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνληαη απνθιείζεηο ζηελ πεξίπησζε 
πνπ νη ίδηνη ππνινγηζκνί γίλνπλ κε απιέο καζεκαηηθέο πξάμεηο)  
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Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 51 πξνθχπηεη φηη γηα ηηο Αίζνπζεο 

Ρνθεηψλ ηνπ ΝΙΚΞΗΝΛ ρξεηάδνληαη ζπλνιηθά 3.09 καίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

(1.13+0.28+1.56+0.12).  

Ξνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ καηψλ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ Ξαξάγνληα Αλνρήο Θαηεγνξίαο (CAF), δειαδή 

3.09x1.16 πξνθχπηεη φηη απαηηνχληαη 3.5844 καίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηφζν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ππεξεζηψλ πγείαο φζν θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Ππλππνινγίδνληαο θαη ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο Ξξφζζεηεο 

Γξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ Κεκνλσκέλνπ Ξαξάγνληα Αλνρήο (IAF) πξνθχπηεη 

φηη νη Αίζνπζεο Ρνθεηψλ ηνπ ΝΙΚΞΗΝΛ απαηηνχλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 3.83 

καίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο 

(3.5844+0.24).  
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Ξίλαθαο 51: πνινγηζκφο Αξηζκνχ Καηψλ γηα ηηο Αίζνπζεο Ρνθεηψλ ηνπ 
ΝΙΚΞΗΝΛ 

Θαηεγνξία Ξξνζσπηθνύ: Καίεο 

Γηαζέζηκνο ρξόλνο εξγαζίαο: 1.608 ώξεο/έηνο 

Γξαζηεξηόηεηεο 
παξνρήο ππεξεζηώλ 

πγείαο 

Δηήζηνο 
εξγαζηαθόο θόξηνο 

Ρππηθόο 
Φόξηνο 

Δξγαζίαο 

Δηήζηνο 
Δξγαζηαθόο 

Φόξηνο/Ξξόηππν 
Φόξηνπ Δξγαζίαο 

Δθηέιεζε Φ.Ρ. 227 201 αζζελείο 1.13 

Ξαξαθνινχζεζε κεηά ηνλ 
ηνθεηφ 

227 804 αζζελείο 0.28 

Φξνληίδα λενγλνχ 835 536 λενγλά 1.56 

Αλακνλή επηηφθνπ γηα Θ.Ρ. 589 4824 αζζελείο 0.12 

Α. ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ  
ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΔΗΑΠ 

3.09 

πνζηεξηθηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο  

Ξξόηππν Αλνρήο Θαηεγνξίαο  
Ξξόηππν Αλνρήο 
Θαηεγνξίαο σο 

% 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 1 ψξα /κήλα 0.75% 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 1 ψξα/εκέξα 12.5% 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 13.25% 

Β. ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ: 1 / [1-(ζπλνιηθό πνζνζηό 
πξόηππνπ αλνρήο θαηεγνξίαο/100)] 

1.16 

Ξξόζζεηεο 
δξαζηεξηόηεηεο  

Αξηζκόο 
πξνζσπηθνύ πνπ 

εθηειεί ηηο 
εξγαζίεο 

Κεκνλσκέλα Ξξόηππα 
Αλνρήο  

Δηήζηα δηάξθεηα 
κεκνλσκέλσλ 

πξνηύπσλ 
αλνρήο  

Θαηάξηηζε Ξξνγξακκάησλ 
θαη θαηαλνκή πξνζσπηθνχ 
βάζεη αλαγθψλ ηκήκαηνο 

1 άηνκν 6 ψξεο/κήλα 72 ψξεο/έηνο 

Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ 
αδεηψλ 

1 άηνκν 16 ψξεο/έηνο 16 ψξεο/έηνο 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα 
αλάγθεο ηκήκαηνο 

1 άηνκν 2 ψξεο/εβδνκάδα 104 ψξεο/έηνο 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 
ζηειερψλ 

1 άηνκν 2 ψξεο/κήλα 24 ψξεο/έηνο 

Δπηζθέςεηο ζε ζαιάκνπο 1 άηνκν 1 ψξα/εκέξα 201 ψξεο/έηνο 

ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΝ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ 417 ώξεο 

Γ. ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ: (ΔΡΖΠΗΝ ΠΛΝΙΗΘΝ 
ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ /ΓΣΔ) 

≈0.24 

ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (Α x B + Γ) 3.83 

*(Πεκεηψλεηαη φηη νη ππνινγηζκνί νξηζκέλσλ απνηειεζκάησλ γίλνληαη απηφκαηα απφ ην 
ινγηζκηθφ ηνπ ΓΦΔΑΞ θαη γη‟ απηφ ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνληαη απνθιείζεηο ζηελ πεξίπησζε 
πνπ νη ίδηνη ππνινγηζκνί γίλνπλ κε απιέο καζεκαηηθέο πξάμεηο)  
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Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 52 πξνθχπηεη φηη γηα ην ηκήκα 

Ξαξαιαβήο ηνπ Γ.Λ. Θνξίλζνπ ρξεηάδνληαη ζπλνιηθά 0.20 καίεο γηα ηελ 

εθηέιεζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

(1.13+0.28+1.56+0.12).  

Ξνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ καηψλ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ Ξαξάγνληα Αλνρήο Θαηεγνξίαο (CAF), δειαδή 

0.20x1.2 πξνθχπηεη φηη απαηηνχληαη 0.24 καίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηφζν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ππεξεζηψλ πγείαο φζν θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Ππλππνινγίδνληαο θαη ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο Ξξφζζεηεο 

Γξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ Κεκνλσκέλνπ Ξαξάγνληα Αλνρήο (IAF) πξνθχπηεη 

φηη ην ηκήκα Ξαξαιαβήο ηνπ Γ.Λ. Θνξίλζνπ απαηηεί ζπλνιηθά πεξίπνπ 0.45 

καίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο (0.24 

+0.21).  
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Ξίλαθαο 52: πνινγηζκφο Αξηζκνχ Καηψλ γηα ην Ρκήκα ηεο Ξαξαιαβήο ηνπ 
Γ.Λ. Θνξίλζνπ 

Θαηεγνξία Ξξνζσπηθνύ: Καίεο 

Γηαζέζηκνο ρξόλνο εξγαζίαο: 1.608 ώξεο/έηνο 

Γξαζηεξηόηεηεο 
παξνρήο ππεξεζηώλ 

πγείαο 

Δηήζηνο 
εξγαζηαθόο θόξηνο 

Ρππηθόο 
Φόξηνο 

Δξγαζίαο 

Δηήζηνο 
Δξγαζηαθόο 

Φόξηνο/Ξξόηππν 
Φόξηνπ Δξγαζίαο 

Ξξνγελλεηηθή θξνληίδα 258 2412 αζζελείο 0.11 

Ξαξαιαβή επηηφθνπ γηα Φ.Ρ 136 2412 αζζελείο 0.06 

Ξαξαιαβή επηηφθνπ γηα 
Θ.Ρ. 

122 4824 αζζελείο 0.03 

Α. ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ  
ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΔΗΑΠ 

0.20 

πνζηεξηθηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο  

Ξξόηππν Αλνρήο Θαηεγνξίαο  
Ξξόηππν Αλνρήο 
Θαηεγνξίαο σο 

% 

Ξαξαθνινχζεζε 
εθπαηδεπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ 

4 ψξεο/κήλα 2.98% 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 1 ψξα /κήλα 0.75% 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 1 ψξα/εκέξα 12.5% 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 16.23% 

Β. ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ: 1 / [1-(ζπλνιηθό πνζνζηό 
πξόηππνπ αλνρήο θαηεγνξίαο/100)] 

1.2 

Ξξόζζεηεο 
δξαζηεξηόηεηεο  

Αξηζκόο 
πξνζσπηθνύ πνπ 

εθηειεί ηηο 
εξγαζίεο 

Κεκνλσκέλα Ξξόηππα 
Αλνρήο  

Δηήζηα δηάξθεηα 
κεκνλσκέλσλ 

πξνηύπσλ 
αλνρήο  

Θαηάξηηζε Ξξνγξακκάησλ 
θαη θαηαλνκή πξνζσπηθνχ 
βάζεη αλαγθψλ ηκήκαηνο 

1 άηνκν 1 ψξα/εβδνκάδα 52 ψξεο/έηνο 

Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ 
αδεηψλ 

1 άηνκν 5 ψξεο/έηνο 5 ψξεο/έηνο 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα 
αλάγθεο ηκήκαηνο 

1 άηνκν 2 ψξεο/εβδνκάδα 104 ψξεο/έηνο 

Δπηζθέςεηο ζε ζαιάκνπο 1 άηνκν 1 ψξα/εκέξα 201 ψξεο/έηνο 

ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΝ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ 362 ώξεο 

Γ. ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ: (ΔΡΖΠΗΝ ΠΛΝΙΗΘΝ 
ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ /ΓΣΔ) 

≈0.21 

ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (Α x B + Γ) 0.45 

*(Πεκεηψλεηαη φηη νη ππνινγηζκνί νξηζκέλσλ απνηειεζκάησλ γίλνληαη απηφκαηα απφ ην 
ινγηζκηθφ ηνπ ΓΦΔΑΞ θαη γη‟ απηφ ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνληαη απνθιείζεηο ζηελ πεξίπησζε 
πνπ νη ίδηνη ππνινγηζκνί γίλνπλ κε απιέο καζεκαηηθέο πξάμεηο)  
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Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 53 πξνθχπηεη φηη γηα ην ηκήκα 

Σεηξνπξγείσλ ηνπ Γ.Λ. Θνξίλζνπ ρξεηάδνληαη ζπλνιηθά 0.60 καίεο γηα ηελ 

εθηέιεζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

(0.30+0.15+0.15).  

Ξνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ καηψλ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ Ξαξάγνληα Αλνρήο Θαηεγνξίαο (CAF), δειαδή 

0.60x1.2 πξνθχπηεη φηη απαηηνχληαη 0.72 καίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηφζν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ππεξεζηψλ πγείαο φζν θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Ππλππνινγίδνληαο θαη ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο Ξξφζζεηεο 

Γξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ Κεκνλσκέλνπ Ξαξάγνληα Αλνρήο (IAF) πξνθχπηεη 

φηη ην ηκήκα Σεηξνπξγείσλ ηνπ Γ.Λ. Θνξίλζνπ απαηηεί ζπλνιηθά πεξίπνπ 0.93 

καίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο    

(0.72 +0.21).  
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Ξίλαθαο 53: πνινγηζκφο Αξηζκνχ Καηψλ γηα ην Ρκήκα ησλ Σεηξνπξγείσλ 
ηνπ Γ.Λ. Θνξίλζνπ 

Θαηεγνξία Ξξνζσπηθνύ: Καίεο 

Γηαζέζηκνο ρξόλνο εξγαζίαο: 1.608 ώξεο/έηνο 

Γξαζηεξηόηεηεο 
παξνρήο ππεξεζηώλ 

πγείαο 

Δηήζηνο 
εξγαζηαθόο θόξηνο 

Ρππηθόο 
Φόξηνο 

Δξγαζίαο 

Δηήζηνο 
Δξγαζηαθόο 

Φόξηνο/Ξξόηππν 
Φόξηνπ Δξγαζίαο 

Γηεμαγσγή Θ.Ρ. 122 402 αζζελείο 0.30 

Φξνληίδα λενγλνχ 122 804 λενγλά 0.15 

Αλάλεςε 122 804 αζζελείο 0.15 

Α. ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ  
ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΔΗΑΠ 

0.60 

πνζηεξηθηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο  

Ξξόηππν Αλνρήο Θαηεγνξίαο  
Ξξόηππν Αλνρήο 
Θαηεγνξίαο σο 

% 

Ξαξαθνινχζεζε 
εθπαηδεπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ 

4 ψξεο/κήλα 2.98% 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 1 ψξα /κήλα 0.75% 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 1 ψξα/εκέξα 12.5% 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 16.23% 

Β. ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ: 1 / [1-(ζπλνιηθό πνζνζηό 
πξόηππνπ αλνρήο θαηεγνξίαο/100)] 

1.2 

Ξξόζζεηεο 
δξαζηεξηόηεηεο  

Αξηζκόο 
πξνζσπηθνύ πνπ 

εθηειεί ηηο 
εξγαζίεο 

Κεκνλσκέλα Ξξόηππα 
Αλνρήο  

Δηήζηα δηάξθεηα 
κεκνλσκέλσλ 

πξνηύπσλ 
αλνρήο  

Θαηάξηηζε Ξξνγξακκάησλ 
θαη θαηαλνκή πξνζσπηθνχ 
βάζεη αλαγθψλ ηκήκαηνο 

1 άηνκν 1 ψξα/εβδνκάδα 52 ψξεο/έηνο 

Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ 
αδεηψλ 

1 άηνκν 5 ψξεο/έηνο 5 ψξεο/έηνο 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα 
αλάγθεο ηκήκαηνο 

1 άηνκν 2 ψξεο/εβδνκάδα 104 ψξεο/έηνο 

Δπηζθέςεηο ζε ζαιάκνπο 1 άηνκν 1 ψξα/εκέξα 201 ψξεο/έηνο 

ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΝ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ 362 ώξεο 

Γ. ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ: (ΔΡΖΠΗΝ ΠΛΝΙΗΘΝ 
ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ /ΓΣΔ) 

≈0.21 

ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (Α x B + Γ) 0.93 

*(Πεκεηψλεηαη φηη νη ππνινγηζκνί νξηζκέλσλ απνηειεζκάησλ γίλνληαη απηφκαηα απφ ην 
ινγηζκηθφ ηνπ ΓΦΔΑΞ θαη γη‟ απηφ ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνληαη απνθιείζεηο ζηελ πεξίπησζε 
πνπ νη ίδηνη ππνινγηζκνί γίλνπλ κε απιέο καζεκαηηθέο πξάμεηο)  
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Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 54 πξνθχπηεη φηη γηα ηνπο 

Λνζειεπηηθνχο Νξφθνπο ηνπ Γ.Λ. Θνξίλζνπ ρξεηάδνληαη ζπλνιηθά 1.14 καίεο 

γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

(0.08+0.53+0.53).  

Ξνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ καηψλ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ Ξαξάγνληα Αλνρήο Θαηεγνξίαο (CAF), δειαδή 

1.14x1.2 πξνθχπηεη φηη απαηηνχληαη 1.368 καίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηφζν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ππεξεζηψλ πγείαο φζν θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Ππλππνινγίδνληαο θαη ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο Ξξφζζεηεο 

Γξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ Κεκνλσκέλνπ Ξαξάγνληα Αλνρήο (IAF) πξνθχπηεη 

φηη νη Λνζειεπηηθνί ξνθνη ηνπ Γ.Λ. Θνξίλζνπ απαηηνχλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 

1.58 καίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο 

(1.368 +0.21).  
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Ξίλαθαο 54: πνινγηζκφο Αξηζκνχ Καηψλ γηα ηνπο Λνζειεπηηθνχο Νξφθνπο 
ηνπ Γ.Λ. Θνξίλζνπ 

Θαηεγνξία Ξξνζσπηθνύ: Καίεο 

Γηαζέζηκνο ρξόλνο εξγαζίαο: 1.608 ώξεο/έηνο 

Γξαζηεξηόηεηεο 
παξνρήο ππεξεζηώλ 

πγείαο 

Δηήζηνο 
εξγαζηαθόο θόξηνο 

Ρππηθόο 
Φόξηνο 

Δξγαζίαο 

Δηήζηνο 
Δξγαζηαθόο 

Φόξηνο/Ξξόηππν 
Φόξηνπ Δξγαζίαο 

Ξαξαιαβή ιερσίδνο 258 3216 αζζελείο 0.08 

Φξνληίδα ιερσίδνο 258 482,4 αζζελείο 0.53 

Φξνληίδα λενγλνχ 258 482,4 λενγλά 0.53 

Α. ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ  
ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΔΗΑΠ 

1.14 

πνζηεξηθηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο  

Ξξόηππν Αλνρήο Θαηεγνξίαο  
Ξξόηππν Αλνρήο 
Θαηεγνξίαο σο 

% 

Ξαξαθνινχζεζε 
εθπαηδεπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ 

4 ψξεο/κήλα 2.98% 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 1 ψξα /κήλα 0.75% 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 1 ψξα/εκέξα 12.5% 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 16.23% 

Β. ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ: 1 / [1-(ζπλνιηθό πνζνζηό 
πξόηππνπ αλνρήο θαηεγνξίαο/100)] 

1.2 

Ξξόζζεηεο 
δξαζηεξηόηεηεο  

Αξηζκόο 
πξνζσπηθνύ πνπ 

εθηειεί ηηο 
εξγαζίεο 

Κεκνλσκέλα Ξξόηππα 
Αλνρήο  

Δηήζηα δηάξθεηα 
κεκνλσκέλσλ 

πξνηύπσλ 
αλνρήο  

Θαηάξηηζε Ξξνγξακκάησλ 
θαη θαηαλνκή πξνζσπηθνχ 
βάζεη αλαγθψλ ηκήκαηνο 

1 άηνκν 1 ψξα/εβδνκάδα 52 ψξεο/έηνο 

Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ 
αδεηψλ 

1 άηνκν 5 ψξεο/έηνο 5 ψξεο/έηνο 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα 
αλάγθεο ηκήκαηνο 

1 άηνκν 2 ψξεο/εβδνκάδα 104 ψξεο/έηνο 

Δπηζθέςεηο ζε ζαιάκνπο 1 άηνκν 1 ψξα/εκέξα 201 ψξεο/έηνο 

ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΝ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ 362 ώξεο 

Γ. ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ: (ΔΡΖΠΗΝ ΠΛΝΙΗΘΝ 
ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ /ΓΣΔ) 

≈0.21 

ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (Α x B + Γ) 1.58 

*(Πεκεηψλεηαη φηη νη ππνινγηζκνί νξηζκέλσλ απνηειεζκάησλ γίλνληαη απηφκαηα απφ ην 
ινγηζκηθφ ηνπ ΓΦΔΑΞ θαη γη‟ απηφ ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνληαη απνθιείζεηο ζηελ πεξίπησζε 
πνπ νη ίδηνη ππνινγηζκνί γίλνπλ κε απιέο καζεκαηηθέο πξάμεηο)  
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Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 55 πξνθχπηεη φηη γηα ηηο Αίζνπζεο 

Ρνθεηψλ  ηνπ Γ.Λ. Θνξίλζνπ ρξεηάδνληαη ζπλνιηθά 1.02 καίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (0.68+0.17+0.17).  

Ξνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ καηψλ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ Ξαξάγνληα Αλνρήο Θαηεγνξίαο (CAF), δειαδή 

1.02x1.2 πξνθχπηεη φηη απαηηνχληαη 1.224 καίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηφζν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ππεξεζηψλ πγείαο φζν θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Ππλππνινγίδνληαο θαη ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο Ξξφζζεηεο 

Γξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ Κεκνλσκέλνπ Ξαξάγνληα Αλνρήο (IAF) πξνθχπηεη 

φηη νη Αίζνπζεο Ρνθεηψλ ηνπ Γ.Λ. Θνξίλζνπ απαηηνχλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 1.44 

καίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο 

(1.224+0.21).  
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Ξίλαθαο 55: πνινγηζκφο Αξηζκνχ Καηψλ γηα ηηο Αίζνπζεο Ρνθεηψλ ηνπ Γ.Λ. 
Θνξίλζνπ 

Θαηεγνξία Ξξνζσπηθνύ: Καίεο 

Γηαζέζηκνο ρξόλνο εξγαζίαο: 1.608 ώξεο/έηνο 

Γξαζηεξηόηεηεο 
παξνρήο ππεξεζηώλ 

πγείαο 

Δηήζηνο 
εξγαζηαθόο θόξηνο 

Ρππηθόο 
Φόξηνο 

Δξγαζίαο 

Δηήζηνο 
Δξγαζηαθόο 

Φόξηνο/Ξξόηππν 
Φόξηνπ Δξγαζίαο 

Δθηέιεζε Φ.Ρ. 136 201 αζζελείο 0.68 

Ξαξαθνινχζεζε κεηά ηνλ 
ηνθεηφ 

136 804 αζζελείο 0.17 

Φξνληίδα λενγλνχ 136 804 λενγλά 0.17 

Α. ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ  
ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΔΗΑΠ 

1.02 

πνζηεξηθηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο  

Ξξόηππν Αλνρήο Θαηεγνξίαο  
Ξξόηππν Αλνρήο 
Θαηεγνξίαο σο 

% 

Ξαξαθνινχζεζε 
εθπαηδεπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ 

4 ψξεο/κήλα 2.98% 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 1 ψξα /κήλα 0.75% 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 1 ψξα/εκέξα 12.5% 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 16.23% 

Β. ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ: 1 / [1-(ζπλνιηθό πνζνζηό 
πξόηππνπ αλνρήο θαηεγνξίαο/100)] 

1.2 

Ξξόζζεηεο 
δξαζηεξηόηεηεο  

Αξηζκόο 
πξνζσπηθνύ πνπ 

εθηειεί ηηο 
εξγαζίεο 

Κεκνλσκέλα Ξξόηππα 
Αλνρήο  

Δηήζηα δηάξθεηα 
κεκνλσκέλσλ 

πξνηύπσλ 
αλνρήο  

Θαηάξηηζε Ξξνγξακκάησλ 
θαη θαηαλνκή πξνζσπηθνχ 
βάζεη αλαγθψλ ηκήκαηνο 

1 άηνκν 1 ψξα/εβδνκάδα 52 ψξεο/έηνο 

Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ 
αδεηψλ 

1 άηνκν 5 ψξεο/έηνο 5 ψξεο/έηνο 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα 
αλάγθεο ηκήκαηνο 

1 άηνκν 2 ψξεο/εβδνκάδα 104 ψξεο/έηνο 

Δπηζθέςεηο ζε ζαιάκνπο 1 άηνκν 1 ψξα/εκέξα 201 ψξεο/έηνο 

ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΝ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ 362 ώξεο 

Γ. ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ: (ΔΡΖΠΗΝ ΠΛΝΙΗΘΝ 
ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ /ΓΣΔ) 

≈0.21 

ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (Α x B + Γ) 1.44 

*(Πεκεηψλεηαη φηη νη ππνινγηζκνί νξηζκέλσλ απνηειεζκάησλ γίλνληαη απηφκαηα απφ ην 
ινγηζκηθφ ηνπ ΓΦΔΑΞ θαη γη‟ απηφ ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνληαη απνθιείζεηο ζηελ πεξίπησζε 
πνπ νη ίδηνη ππνινγηζκνί γίλνπλ κε απιέο καζεκαηηθέο πξάμεηο)  
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Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 56 πξνθχπηεη φηη γηα ην ηκήκα 

Ξαξαιαβήο ηνπ Γ.Λ. Θαιακάηαο ρξεηάδνληαη ζπλνιηθά 0.38 καίεο γηα ηελ 

εθηέιεζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

(0.08+0.11+0.19).  

Ξνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ καηψλ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ Ξαξάγνληα Αλνρήο Θαηεγνξίαο (CAF), δειαδή 

0.38x1.1 πξνθχπηεη φηη απαηηνχληαη 0.418 καίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηφζν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ππεξεζηψλ πγείαο φζν θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Ππλππνινγίδνληαο θαη ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο Ξξφζζεηεο 

Γξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ Κεκνλσκέλνπ Ξαξάγνληα Αλνρήο (IAF) πξνθχπηεη 

φηη ην ηκήκα Ξαξαιαβήο ηνπ Γ.Λ. Θαιακάηαο απαηηεί ζπλνιηθά πεξίπνπ 0.64 

καίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο 

(0.418+0.23).  
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Ξίλαθαο 56: πνινγηζκφο Αξηζκνχ Καηψλ γηα ην Ρκήκα ηεο Ξαξαιαβήο ηνπ  
Γ.Λ. Θαιακάηαο 

Θαηεγνξία Ξξνζσπηθνύ: Καίεο 

Γηαζέζηκνο ρξόλνο εξγαζίαο: 1.608 ώξεο/έηνο 

Γξαζηεξηόηεηεο 
παξνρήο ππεξεζηώλ 

πγείαο 

Δηήζηνο 
εξγαζηαθόο θόξηνο 

Ρππηθόο 
Φόξηνο 

Δξγαζίαο 

Δηήζηνο 
Δξγαζηαθόο 

Φόξηνο/Ξξόηππν 
Φόξηνπ Δξγαζίαο 

Ξξνγελλεηηθή θξνληίδα & 
Ξαξαιαβή επηηφθνπ γηα Φ.Ρ 

214 2756,57 αζζελείο 0.08 

Ξαξαιαβή επηηφθνπ γηα 
Θ.Ρ. 

361 3216 αζζελείο 0.11 

Ξαξαιαβή γηα 
Γπλαηθνινγηθά Σεηξνπξγηθά 
Ξεξηζηαηηθά 

725 3859,2 αζζελείο 0.19 

Α. ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ  
ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΔΗΑΠ 

0.38 

πνζηεξηθηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο  

Ξξόηππν Αλνρήο Θαηεγνξίαο  
Ξξόηππν Αλνρήο 
Θαηεγνξίαο σο 

% 

Ξαξαθνινχζεζε 
Δθπαηδεπηηθψλ 
Ξξνγξακκάησλ 

1 ψξα /κήλα 0.75% 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 1 ψξα/εκέξα 12.5% 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 13.25% 

Β. ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ: 1 / [1-(ζπλνιηθό πνζνζηό 
πξόηππνπ αλνρήο θαηεγνξίαο/100)] 

1.1 

Ξξόζζεηεο 
δξαζηεξηόηεηεο  

Αξηζκόο 
πξνζσπηθνύ πνπ 

εθηειεί ηηο 
εξγαζίεο 

Κεκνλσκέλα Ξξόηππα 
Αλνρήο  

Δηήζηα δηάξθεηα 
κεκνλσκέλσλ 

πξνηύπσλ 
αλνρήο  

Θαηάξηηζε Ξξνγξακκάησλ 
θαη θαηαλνκή πξνζσπηθνχ 
βάζεη αλαγθψλ ηκήκαηνο 

1 άηνκν 1 ψξα/εβδνκάδα 52 ψξεο/έηνο 

Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ 
αδεηψλ 

1 άηνκν 5 ψξεο/έηνο 5 ψξεο/έηνο 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα 
αλάγθεο ηκήκαηνο 

1 άηνκν 2 ψξεο/εβδνκάδα 104 ψξεο/έηνο 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 
ζηειερψλ 

1 άηνκν 1 ψξα/κήλα 12 ψξεο/έηνο 

Δπηζθέςεηο ζε ζαιάκνπο 1 άηνκν 1 ψξα/εκέξα 201 ψξεο/έηνο 

ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΝ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ 374 ώξεο 

Γ. ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ: (ΔΡΖΠΗΝ ΠΛΝΙΗΘΝ 
ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ /ΓΣΔ) 

≈0.23 

ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (Α x B + Γ) 0.64 

*(Πεκεηψλεηαη φηη νη ππνινγηζκνί νξηζκέλσλ απνηειεζκάησλ γίλνληαη απηφκαηα απφ ην 
ινγηζκηθφ ηνπ ΓΦΔΑΞ θαη γη‟ απηφ ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνληαη απνθιείζεηο ζηελ πεξίπησζε 
πνπ νη ίδηνη ππνινγηζκνί γίλνπλ κε απιέο καζεκαηηθέο πξάμεηο)  
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Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 57 πξνθχπηεη φηη γηα ην ηκήκα 

Σεηξνπξγείσλ ηνπ Γ.Λ. Θαιακάηαο ρξεηάδνληαη ζπλνιηθά 1.12 καίεο γηα ηελ 

εθηέιεζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

(0.22+0.45+0.45).  

Ξνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ καηψλ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ Ξαξάγνληα Αλνρήο Θαηεγνξίαο (CAF), δειαδή 

1.12x1.1 πξνθχπηεη φηη απαηηνχληαη 1.232 καίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηφζν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ππεξεζηψλ πγείαο φζν θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Ππλππνινγίδνληαο θαη ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο Ξξφζζεηεο 

Γξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ Κεκνλσκέλνπ Ξαξάγνληα Αλνρήο (IAF) πξνθχπηεη 

φηη ην ηκήκα Σεηξνπξγείσλ ηνπ Γ.Λ. Θαιακάηαο απαηηεί ζπλνιηθά πεξίπνπ 1.52 

καίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο 

(1.232+0.23).  
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Ξίλαθαο 57: πνινγηζκφο Αξηζκνχ Καηψλ γηα ην Ρκήκα ησλ Σεηξνπξγείσλ 
ηνπ  Γ.Λ. Θαιακάηαο 

Θαηεγνξία Ξξνζσπηθνύ: Καίεο 

Γηαζέζηκνο ρξόλνο εξγαζίαο: 1.608 ώξεο/έηνο 

Γξαζηεξηόηεηεο 
παξνρήο ππεξεζηώλ 

πγείαο 

Δηήζηνο 
εξγαζηαθόο θόξηνο 

Ρππηθόο 
Φόξηνο 

Δξγαζίαο 

Δηήζηνο 
Δξγαζηαθόο 

Φόξηνο/Ξξόηππν 
Φόξηνπ Δξγαζίαο 

Γηεμαγσγή Θ.Ρ. 361 1608 αζζελείο 0.22 

Φξνληίδα λενγλνχ 361 804 λενγλά 0.45 

Αλάλεςε 361 804 αζζελείο 0.45 

Α. ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ  
ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΔΗΑΠ 

1.12 

πνζηεξηθηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο  

Ξξόηππν Αλνρήο Θαηεγνξίαο  
Ξξόηππν Αλνρήο 
Θαηεγνξίαο σο 

% 

Ξαξαθνινχζεζε 
Δθπαηδεπηηθψλ 
Ξξνγξακκάησλ 

1 ψξα /κήλα 0.75% 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 1 ψξα/εκέξα 12.5% 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 13.25% 

Β. ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ: 1 / [1-(ζπλνιηθό πνζνζηό 
πξόηππνπ αλνρήο θαηεγνξίαο/100)] 

1.1 

Ξξόζζεηεο 
δξαζηεξηόηεηεο  

Αξηζκόο 
πξνζσπηθνύ πνπ 

εθηειεί ηηο 
εξγαζίεο 

Κεκνλσκέλα Ξξόηππα 
Αλνρήο  

Δηήζηα δηάξθεηα 
κεκνλσκέλσλ 

πξνηύπσλ 
αλνρήο  

Θαηάξηηζε Ξξνγξακκάησλ 
θαη θαηαλνκή πξνζσπηθνχ 
βάζεη αλαγθψλ ηκήκαηνο 

1 άηνκν 1 ψξα/εβδνκάδα 52 ψξεο/έηνο 

Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ 
αδεηψλ 

1 άηνκν 5 ψξεο/έηνο 5 ψξεο/έηνο 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα 
αλάγθεο ηκήκαηνο 

1 άηνκν 2 ψξεο/εβδνκάδα 104 ψξεο/έηνο 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 
ζηειερψλ 

1 άηνκν 1 ψξα/κήλα 12 ψξεο/έηνο 

Δπηζθέςεηο ζε ζαιάκνπο 1 άηνκν 1 ψξα/εκέξα 201 ψξεο/έηνο 

ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΝ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ 374 ώξεο 

Γ. ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ: (ΔΡΖΠΗΝ ΠΛΝΙΗΘΝ 
ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ /ΓΣΔ) 

≈0.23 

ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (Α x B + Γ) 1.52 

*(Πεκεηψλεηαη φηη νη ππνινγηζκνί νξηζκέλσλ απνηειεζκάησλ γίλνληαη απηφκαηα απφ ην 
ινγηζκηθφ ηνπ ΓΦΔΑΞ θαη γη‟ απηφ ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνληαη απνθιείζεηο ζηελ πεξίπησζε 
πνπ νη ίδηνη ππνινγηζκνί γίλνπλ κε απιέο καζεκαηηθέο πξάμεηο)  
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Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 58 πξνθχπηεη φηη γηα ηνπο 

Λνζειεπηηθνχο Νξφθνπο ηνπ Γ.Λ. Θαιακάηαο ρξεηάδνληαη ζπλνιηθά 2.50 καίεο 

γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

(0.12+1.19+1.19).  

Ξνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ καηψλ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ Ξαξάγνληα Αλνρήο Θαηεγνξίαο (CAF), δειαδή 

2.50x1.1 πξνθχπηεη φηη απαηηνχληαη πεξίπνπ 2.90 καίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηφζν 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ππεξεζηψλ πγείαο φζν θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ 

ππεξεζηψλ.  

Ππλππνινγίδνληαο θαη ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο Ξξφζζεηεο 

Γξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ Κεκνλσκέλνπ Ξαξάγνληα Αλνρήο (IAF) πξνθχπηεη 

φηη νη Λνζειεπηηθνί ξνθνη ηνπ Γ.Λ. Θαιακάηαο απαηηνχλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 

3.13 καίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο 

(2.90+0.23).  
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Ξίλαθαο 58: πνινγηζκφο Αξηζκνχ Καηψλ γηα ην Ρκήκα ηνπο Λνζειεπηηθνχο 
Νξφθνπο ηνπ  Γ.Λ. Θαιακάηαο 
Θαηεγνξία Ξξνζσπηθνύ: Καίεο 

Γηαζέζηκνο ρξόλνο εξγαζίαο: 1.608 ώξεο/έηνο 

Γξαζηεξηόηεηεο παξνρήο 

ππεξεζηώλ πγείαο 

Δηήζηνο εξγαζηαθόο 

θόξηνο 

Ρππηθόο 

Φόξηνο 
Δξγαζίαο 

Δηήζηνο 
Δξγαζηαθόο 

Φόξηνο/Ξξόηππν 
Φόξηνπ Δξγαζίαο 

Ξαξαιαβή ιερσίδνο 575 482,4 αζζελείο 0.12 

Φξνληίδα ιερσίδνο 575 482,4 αζζελείο 1.19 

Φξνληίδα λενγλνχ 575 482,4 λενγλά 1.19 

Α. ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ  

ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΔΗΑΠ 
2.50 

πνζηεξηθηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο  

Ξξόηππν Αλνρήο Θαηεγνξίαο  
Ξξόηππν Αλνρήο 
Θαηεγνξίαο σο % 

Ξαξαθνινχζεζε 

Δθπαηδεπηηθψλ Ξξνγξακκάησλ 
1 ψξα /κήλα 0.75% 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 1 ψξα/εκέξα 12.5% 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 13.25% 

Β. ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ: 1 / [1-(ζπλνιηθό πνζνζηό πξόηππνπ 

αλνρήο θαηεγνξίαο/100)] 
≈1.1 

Ξξόζζεηεο 
δξαζηεξηόηεηεο  

Αξηζκόο πξνζσπηθνύ 

πνπ εθηειεί ηηο 

εξγαζίεο 

Κεκνλσκέλα Ξξόηππα 
Αλνρήο  

Δηήζηα δηάξθεηα 

κεκνλσκέλσλ 

πξνηύπσλ αλνρήο  

Θαηάξηηζε Ξξνγξακκάησλ θαη 

θαηαλνκή πξνζσπηθνχ βάζεη 

αλαγθψλ ηκήκαηνο 

1 άηνκν 1 ψξα/εβδνκάδα 52 ψξεο/έηνο 

Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ 

αδεηψλ 
1 άηνκν 5 ψξεο/έηνο 5 ψξεο/έηνο 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα 
αλάγθεο ηκήκαηνο 

1 άηνκν 2 ψξεο/εβδνκάδα 104 ψξεο/έηνο 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 

ζηειερψλ 
1 άηνκν 1 ψξα/κήλα 12 ψξεο/έηνο 

Δπηζθέςεηο ζε ζαιάκνπο 1 άηνκν 1 ψξα/εκέξα 201 ψξεο/έηνο 

ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΝ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ 374 ώξεο 

Γ. ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ: (ΔΡΖΠΗΝ ΠΛΝΙΗΘΝ 

ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ /ΓΣΔ) 
≈0.23 

ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (Α x B + Γ) 3.13 

*(Πεκεηψλεηαη φηη νη ππνινγηζκνί νξηζκέλσλ απνηειεζκάησλ γίλνληαη απηφκαηα απφ ην 
ινγηζκηθφ ηνπ ΓΦΔΑΞ θαη γη‟ απηφ ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνληαη απνθιείζεηο ζηελ πεξίπησζε 
πνπ νη ίδηνη ππνινγηζκνί γίλνπλ κε απιέο καζεκαηηθέο πξάμεηο)  
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Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 59 πξνθχπηεη φηη γηα ηηο Αίζνπζεο 

Ρνθεηψλ ηνπ Γ.Λ. Θαιακάηαο ρξεηάδνληαη ζπλνιηθά 1.97 καίεο γηα ηελ 

εθηέιεζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

(1.06+0.53+0.27+0.11).  

Ξνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ καηψλ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ Ξαξάγνληα Αλνρήο Θαηεγνξίαο (CAF), δειαδή 

1.97x1.1 πξνθχπηεη φηη απαηηνχληαη πεξίπνπ 2.28 καίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηφζν 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ππεξεζηψλ πγείαο φζν θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ 

ππεξεζηψλ.  

Ππλππνινγίδνληαο θαη ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο Ξξφζζεηεο 

Γξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ Κεκνλσκέλνπ Ξαξάγνληα Αλνρήο (IAF) πξνθχπηεη 

φηη νη Αίζνπζεο Ρνθεηψλ ηνπ Γ.Λ. Θαιακάηαο απαηηνχλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 2.51 

καίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο 

(2.28+0.23).  
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Ξίλαθαο 59: πνινγηζκφο Αξηζκνχ Καηψλ γηα ην Ρκήκα ηηο Αίζνπζεο 
Ρνθεηψλ ηνπ  Γ.Λ. Θαιακάηαο 

Θαηεγνξία Ξξνζσπηθνύ: Καίεο 

Γηαζέζηκνο ρξόλνο εξγαζίαο: 1.608 ώξεο/έηνο 

Γξαζηεξηόηεηεο 
παξνρήο ππεξεζηώλ 

πγείαο 

Δηήζηνο 
εξγαζηαθόο θόξηνο 

Ρππηθόο 
Φόξηνο 

Δξγαζίαο 

Δηήζηνο 
Δξγαζηαθόο 

Φόξηνο/Ξξόηππν 
Φόξηνπ Δξγαζίαο 

Δθηέιεζε Φ.Ρ. 214 201 αζζελείο 1.06 

Ξαξαθνινχζεζε κεηά ηνλ 
ηνθεηφ 

214 402 αζζελείο 0.53 

Φξνληίδα λενγλνχ 214 804 λενγλά 0.27 

Αλακνλή επηηφθνπ πξηλ ηελ 
Θ.Ρ. 

361 3216 αζζελείο 0.11 

Α. ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ  
ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΔΗΑΠ 

1.97 

πνζηεξηθηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο  

Ξξόηππν Αλνρήο Θαηεγνξίαο  
Ξξόηππν Αλνρήο 
Θαηεγνξίαο σο 

% 

Ξαξαθνινχζεζε 
Δθπαηδεπηηθψλ 
Ξξνγξακκάησλ 

1 ψξα /κήλα 0.75% 

Ξαξάδνζε βάξδηαο 1 ψξα/εκέξα 12.5% 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 13.25% 

Β. ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ: 1 / [1-(ζπλνιηθό πνζνζηό 
πξόηππνπ αλνρήο θαηεγνξίαο/100)] 

≈1.1 

Ξξόζζεηεο 
δξαζηεξηόηεηεο  

Αξηζκόο 
πξνζσπηθνύ πνπ 

εθηειεί ηηο 
εξγαζίεο 

Κεκνλσκέλα Ξξόηππα 
Αλνρήο  

Δηήζηα δηάξθεηα 
κεκνλσκέλσλ 

πξνηύπσλ 
αλνρήο  

Θαηάξηηζε Ξξνγξακκάησλ 
θαη θαηαλνκή πξνζσπηθνχ 
βάζεη αλαγθψλ ηκήκαηνο 

1 άηνκν 1 ψξα/εβδνκάδα 52 ψξεο/έηνο 

Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ 
αδεηψλ 

1 άηνκν 5 ψξεο/έηνο 5 ψξεο/έηνο 

Ξαξαγγειίεο πιηθψλ γηα 
αλάγθεο ηκήκαηνο 

1 άηνκν 2 ψξεο/εβδνκάδα 104 ψξεο/έηνο 

Ππκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο 
ζηειερψλ 

1 άηνκν 1 ψξα/κήλα 12 ψξεο/έηνο 

Δπηζθέςεηο ζε ζαιάκνπο 1 άηνκν 1 ψξα/εκέξα 201 ψξεο/έηνο 

ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΝ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ 374 ώξεο 

Γ. ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΑΠ ΑΛΝΣΖΠ: (ΔΡΖΠΗΝ ΠΛΝΙΗΘΝ 
ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΝΣΖΠ /ΓΣΔ) 

≈0.23 

ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (Α x B + Γ) 2.51 

*(Πεκεηψλεηαη φηη νη ππνινγηζκνί νξηζκέλσλ απνηειεζκάησλ γίλνληαη απηφκαηα απφ ην 
ινγηζκηθφ ηνπ ΓΦΔΑΞ θαη γη‟ απηφ ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνληαη απνθιείζεηο ζηελ πεξίπησζε 
πνπ νη ίδηνη ππνινγηζκνί γίλνπλ κε απιέο καζεκαηηθέο πξάμεηο)  
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 Ρα ζπγθεληξσηηθά ηειηθά απνηειέζκαηα ησλ αλαγθψλ ζε καηεπηηθφ 

πξνζσπηθφ θάζε λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο απνηππψλνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ 

αθνινπζνχλ (60 έσο θαη 63).  

 

Ξίλαθαο 60: Ππλνιηθφο Αξηζκφο Απαηηνχκελνπ Καηεπηηθνχ Ξξνζσπηθνχ 
(ΗΑΠΩ) 

ΡΚΖΚΑΡΑ 
ΦΗΠΡΑΚΔΛΝ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΓΗΑΦΝΟΑ 

ΞΑΟΑΙΑΒΖ 6 6.51 -0.51 
ΑΗΘΝΠΔΠ ΡΝΘΔΡΩΛ 26 40.18 -14.18 
ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ 24 28.33 -4.33 
ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝΠ 
ΝΟΝΦΝΠ 

41 41.86 -0.86 

ΠΛΝΙΝ 97 116.88 -19.88 
 
 
 
 
 

Ξίλαθαο 61: Ππλνιηθφο Αξηζκφο Απαηηνχκελνπ Ξξνζσπηθνχ (ΝΙΚΞΗΝΛ) 

ΡΚΖΚΑΡΑ 
ΦΗΠΡΑΚΔΛΝ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΓΗΑΦΝΟΑ 
 

ΞΑΟΑΙΑΒΖ 1 1.17 -0.17  
ΑΗΘΝΠΔΠ ΡΝΘΔΡΩΛ 

4 3.83 0.17 
 

ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ 3 2.9 0.1  
ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝΠ 
ΝΟΝΦΝΠ 

6 5.97 0.03 
 

ΠΛΝΙΝ 14 13.87 0.47  
 
 

 
Ξίλαθαο 62: Ππλνιηθφο Αξηζκφο Απαηηνχκελνπ Ξξνζσπηθνχ                       

(Γ.Λ. ΘΝΟΗΛΘΝ) 

ΡΚΖΚΑΡΑ 
ΦΗΠΡΑΚΔΛΝ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΓΗΑΦΝΟΑ 
 

ΞΑΟΑΙΑΒΖ 2 0.45 1.55  
ΑΗΘΝΠΔΠ 
ΡΝΘΔΡΩΛ 

3 1.44 1.56 
 

ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ 2 0.93 1.07  
ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝΠ 
ΝΟΝΦΝΠ 

4 1.58 2.42 
 

ΠΛΝΙΝ 11 4.4 6.6  
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Ξίλαθαο 63: Ππλνιηθφο Αξηζκφο Απαηηνχκελνπ Ξξνζσπηθνχ                          
(Γ.Λ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ) 

ΡΚΖΚΑΡΑ 
ΦΗΠΡΑΚΔΛΝ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΓΗΑΦΝΟΑ  

ΞΑΟΑΙΑΒΖ 2 0.63 1.37  
ΑΗΘΝΠΔΠ 
ΡΝΘΔΡΩΛ 

3 2.51 0.49  

ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ 3 1.52 1.48  
ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝΠ 
ΝΟΝΦΝΠ 

4 3.13 0.87  

ΠΛΝΙΝ 12 7.79 4.21  

 

 

6.7 ΑΛΑΙΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ 

Έρνληαο νινθιεξψζεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ 

κε βάζε ην εξγαιείν ΓΦΔΑΞ, ην επφκελν βήκα είλαη ε αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ε εμέηαζε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεψλ ηνπο. Ρα 

απνηειέζκαηα αλαιχνληαη κε δχν ηξφπνπο. Ζ πξψηε αλάιπζε εμεηάδεη ηε 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ππάξρνληνο θαη ηνπ απαηηνχκελν αξηζκνχ πξνζσπηθνχ.   

Ζ δεχηεξε αλάιπζε εμεηάδεη ηελ αλαινγία απηψλ ησλ δχν αξηζκψλ. Νη δχν 

αλαιχζεηο καο βνεζνχλ λα εμεηάζνπκε δηάθνξεο πηπρέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ καο.  

Γηαθνξά: Κε ηε ζχγθξηζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ ππάξρνληνο θαη 

ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ, κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηα 

ηκήκαηα  πνπ έρνπλ ζρεηηθά αλεπαξθέο ή πιενλάδνλ πξνζσπηθφ. 

Ξνιιέο θνξέο ν ηειηθφο ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπ απαηηνχκελνπ 

πξνζσπηθνχ εκθαλίδεηαη σο αξηζκεηηθφ θιάζκα. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα 

πξνρσξήζνπκε ζηελ ζηξνγγπινπνίεζε απηνχ ηνπ αξηζκεηηθνχ θιάζκαηνο ζε 

αθέξαην αξηζκφ.  Ν αληίθηππνο ηεο ζηξνγγπινπνίεζεο ελφο αξηζκνχ πξνο ηα 

πάλσ ή πξνο ηα θάησ έρεη ζπνπδαηφηεξε ζεκαζία φηαλ εθαξκφδνπκε ηελ 

κέζνδν ζε έλα ίδξπκα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο κε ιηγνζηφ αξηζκφ, ζε 

αληίζεζε κε έλα λνζειεπηηθφ ίδξπκα κε αξηηφηεξε ζηειέρσζε ζε αλζξψπηλν 

δπλακηθφ. Ωο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα είκαζηε πην γελλαηφδσξνη ζηελ 
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ζηξνγγπινπνίεζε πξνο ηα άλσ φηαλ πξφθεηηαη γηα κηθξή δνκή πγείαο. Ν 

ηξφπνο ζηξνγγπινπνίεζεο ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ απνηππψζεθαλ ζηελ ελφηεηα 5.3.2 θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην Βήκα 7 ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ κε βάζε ην 

εγρεηξίδην ρξεζηψλ.  

Αλαινγία: Κε ηε ρξήζε ηνπ ιφγνπ ΓΦΔΑΞ, κπνξνχκε λα αμηνινγήζνπκε 

ηνλ θφξην εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ζ αλαινγία θαηά ΓΦΔΑΞ (WISN ratio) ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηνλ αξηζκφ 

ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ κε ηνλ αξηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ. ηαλ ν ιφγνο 

ηζνχηαη κε έλα (1), δείρλεη φηη ππάξρεη ηζνξξνπία κεηαμχ ηξέρνληνο θαη 

απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ ζε ζρέζε κε ην θφξην εξγαζίαο. Κηα αλαινγία 

κηθξφηεξε ηνπ έλα (1) δείρλεη αλεπάξθεηα ηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ζε ζρέζε 

κε ην θφξην εξγαζίαο ελψ κηα αλαινγία κεγαιχηεξε ηνπ έλα (1) δείρλεη 

πιενλάδνλ πξνζσπηθφ ζε ζρέζε κε ην θφξην εξγαζίαο.  

Πε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ θαη αθνχ έρνπκε πξνζδηνξίζεη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ζα αμηνινγήζνπκε ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα, ζε απηφ ην θεθάιαην, 

ζα αμηνινγεζνχλ ηα ππφ εμέηαζε ηκήκαηα ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ κε 

ηελ κέζνδν ηεο Γηαθνξάο θαη ηεο Αλαινγίαο. Δπίζεο, ζα δνζεί ε εξκελεία 

ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ.  

Αμίδεη σζηφζν λα επηζεκαλζεί φηη ιακβάλνληαο ππφςε κφλν ηα αξηζκεηηθά 

απνηειέζκαηα ηνπ εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ κπνξεί λα νδεγεζεί ν εθάζηνηε 

εξεπλεηήο ζε παξαπιαλεηηθά απνηειέζκαηα θαη ελ ζπλερεία ζε εζθαικέλε 

εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ. Θα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ζε βάζνο 

αθελφο ηελ Γηαθνξά ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ (πθηζηάκελνπ-απαηηνχκελνπ), 

αθεηέξνπ ηελ Αλαινγία θαηά ΓΦΔΑΞ. Ρέινο, ν εθάζηνηε εξεπλεηήο νθείιεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηε δηθή ηνπ ιακβάλνπζα γλψζε ηεο ηνπηθήο θαηάζηαζεο, 

ψζηε λα εξκελεπηνχλ νξζά ηα απνηειέζκαηα. 
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Α) ΗΑΠΥ Γεληθή Καηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή. 

Δληφο ηνπ αλσηέξσ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ 

εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ, ζηξνγγπινπνηήζεθε ην απνηέιεζκα ππνινγηζκνχ γηα 

ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ηνπ ελ ιφγσ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο γηα θάζε 

ηκήκα αιιά θαη ζπλνιηθά.  

Ξίλαθαο 64: Ππλνιηθφο Αξηζκφο Απαηηνχκελνπ Ξξνζσπηθνχ κεηά ηελ 
ζηξνγγπινπνίεζε (ΗΑΠΩ) 

ΡΚΖΚΑΡΑ 
ΦΗΠΡΑΚΔΛΝ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 
ΠΡΟΝΓΓΙΝΞΝΗΖΠΖ 

ΞΑΟΑΙΑΒΖ 6 6.51 7 
ΑΗΘΝΠΔΠ ΡΝΘΔΡΩΛ 26 40.18 40 

ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ 24 28.33 28 
ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝΠ 

ΝΟΝΦΝΠ 
41 41.86 42 

ΠΛΝΙΝ 97 116.88 117 

 

Έπεηηα, επαλαυπνινγίζηεθε ε δηαθνξά ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ κεηαμχ 

πθηζηάκελνπ θαη απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ εξγαζίαο θαη απνηππψζεθε ην 

πξφβιεκα.  

 

Ξίλαθαο 65: Γηαθνξά ζε Ππλνιηθφ Αξηζκφ Απαηηνχκελνπ Ξξνζσπηθνχ κεηά 
ηελ ζηξνγγπινπνίεζε (ΗΑΠΩ) 

ΡΚΖΚΑΡΑ ΦΗΠΡΑΚΔΛΝ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ* 
ΓΗΑΦΝΟΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑ 

ΞΑΟΑΙΑΒΖ 6 7 -1 Έιιεηςε 
ΑΗΘΝΠΔΠ ΡΝΘΔΡΩΛ 26 40 -14 Έιιεηςε 

ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ 24 28 -4 Έιιεηςε 

ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝΠ 
ΝΟΝΦΝΠ 

41 42 -1 Έιιεηςε 

ΠΛΝΙΝ 97 117 -20 Έιιεηςε 

*Απαηηνχκελν πξνζσπηθφ κεηά ηελ ζηξνγγπινπνίεζε. 

 

Πηνλ αλσηέξσ πίλαθα (Ξίλαθαο 65) παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο Γηαθνξάο πνπ πξνθχπηνπλ έπεηηα απφ ηελ ζηξνγγπινπνίεζε ηνπ 

απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ θαη εκθαλίδνπλ γηα θάζε ηκήκα ηα θάησζη: 
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-Γηα ηελ Ξαξαιαβή πξνθχπηεη φηη, ππάξρεη έιιεηκκα ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο 

θαη ζα πξέπεη λα ζηειερσζεί ην ηκήκα κε έλαλ πξφζζεην (1) εξγαδφκελν. 

-Γηα ηηο  Αίζνπζεο Ρνθεηώλ πξνθχπηεη φηη, ππάξρεη έιιεηκκα ζε 

αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη ζα πξέπεη λα ζηειερσζεί ην ηκήκα κε δέθα ηέζζεξηο 

λένπο  (14) εξγαδφκελνπο. 

-Γηα ηα Σεηξνπξγεία πξνθχπηεη φηη, ππάξρεη έιιεηκκα ζε αλζξψπηλνπο 

πφξνπο θαη ζα πξέπεη λα ζηειερσζεί ην ηκήκα κε επηπιένλ ηέζζεξηο (4) 

εξγαδφκελνπο. 

-Γηα ηνλ Λνζειεπηηθό ξνθν πξνθχπηεη φηη, ππάξρεη έιιεηκκα ζε 

αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη ζα πξέπεη λα ζηειερσζεί ην ηκήκα κε έλαλ επηπιένλ 

(1) εξγαδφκελν. 

-Γηα ην Πύλνιν πξνθχπηεη φηη, ππάξρεη έιιεηκκα ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη 

ζα πξέπεη λα ζηειερσζεί ην ηκήκα κε είθνζη λένπο (20) εξγαδφκελνπο. 

 

Ξίλαθαο 66: Αλαινγία θαηά ΓΦΔΑΞ & Φφξηνο Δξγαζίαο γηα ην ΗΑΠΩ 

ΡΚΖΚΑΡΑ 
Αλαινγία θαηά ΓΦΔΑΞ 

(WISN ratio) 
ΦΝΟΡΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

(Workload Pressure) 

ΞΑΟΑΙΑΒΖ 0.86 ΛΑΗ 

ΑΗΘΝΠΔΠ ΡΝΘΔΡΩΛ 0.65 ΛΑΗ 
ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ 0.86 ΛΑΗ 

ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝΠ ΝΟΝΦΝΠ 0.98 ΛΑΗ 

ΠΛΝΙΝ 0.83 ΛΑΗ 

 

Πηνλ αλσηέξσ πίλαθα (Ξίλαθαο 66) παξνπζηάδεηαη ε Αλαινγία θαηά 

ΓΦΔΑΞ γηα θάζε ηκήκα αιιά θαη ζπλνιηθά, θαζψο θαη ε χπαξμε ε κε θφξηνπ 

εξγαζίαο. Αλαιπηηθφηεξα, κε αλαινγία κηθξφηεξε ηνπ 1 (<1) ηφζν θάζε έλα 

απφ ηα ηέζζεξα αλσηέξσ ηκήκαηα αιιά φζν θαη ε καηεπηηθή θιηληθή ζην 

ζχλνιφ ηεο θξίλνληαη αλεπαξθή σο πξνο ηελ ζηειέρσζή ηνπο θαη 

αληηκεησπίδνπλ θφξην εξγαζίαο.  
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Πε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, αθνχ έρνπλ ιεθζεί ππφςε καο ηα 

αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ θαη γηα λα κελ πξνβνχκε ζε 

παξαπιαλεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηε ζηειέρσζε ηεο ππφ εμέηαζε 

ηδησηηθήο πγεηνλνκηθήο δνκήο, νθείινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ηελ 

πξφζζεηε πιεξνθφξεζε πνπ αιηεχηεθε θαηά ηελ εκβξηζέζηεξε απνηχπσζε 

ηεο πθηζηάκελεο πξαγκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. 

Απφ ηελ ζπλέληεπμε απνθαιχπηεηαη φηη νη ζπλεξγαδφκελνη ηαηξνί θαηά 

ηελ δηάξθεηα ελφο θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ, δηεμαγσγή θαηζαξηθήο ηνκήο θαη 

ρεηξνπξγείσλ ζπλνδεχνληαη πάληνηε απφ ηελ καία ή  λνζειεχηξηα πνπ 

απαζρνινχλ νη ίδηνη ζην πξνζσπηθφ ηνπο ηαηξείν. Δπνκέλσο, ζα ήηαλ 

εζθαικέλν λα κελ ππνινγηζηεί απηή ε εηζξνή αλζξψπηλσλ πφξσλ ζην ππφ 

εμέηαζε ίδξπκα. Πχκθσλα κε ηελ ζπλεληεπμηάδνπζα ε θαζεκεξηλή απηή 

εηζξνή θέξλεη ζε ηζνξξνπία ην ζπλνιηθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ θαζψο 

θαιχπηεη ηελ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ην πθηζηάκελν θαη ην απαηηνχκελν 

πξνζσπηθφ. 

Ππκπεξαζκαηηθά θαη αθνχ επαλαυπνινγηζηεί ε Αλαινγία θαηά ΓΦΔΑΞ, 

ην ππφ εμέηαζε λνζειεπηηθφ ίδξπκα εκθαλίδεη αλαινγία ίζε κε 1.0. Δπνκέλσο 

ζε δεχηεξε αλάγλσζε δελ απαηηείηαη επηπξφζζεην πξνζσπηθφ αιιά κηα 

ήζζνλνο θιίκαθαο αλαθαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ψζηε λα θαιπθζεί ε 

δηαθνξά ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην ηκήκα ηεο Ξαξαιαβήο θαη ηνπο 

Λνζειεπηηθνχο Νξφθνπο. 

 

B) ΝΙΚΞΗΝΛ ΘΔΟΑΞΔΡΖΟΗΝΛ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ, ζηξνγγπινπνηήζεθαλ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηήιεο ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθφ γηα θάζε έλα 

ηκήκα ρσξηζηά θαη ζπλνιηθά. 
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Ξίλαθαο 67: Ππλνιηθφο Αξηζκφο Απαηηνχκελνπ Ξξνζσπηθνχ κεηά ηελ 
ζηξνγγπινπνίεζε (Νιχκπηνλ Θεξαπεπηήξηνλ) 

ΡΚΖΚΑΡΑ 
ΦΗΠΡΑΚΔΛΝ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΠΡΟΝΓΓΙΝΞΝΗΖΠΖ 

ΞΑΟΑΙΑΒΖ 1 1.17 2 
ΑΗΘΝΠΔΠ 
ΡΝΘΔΡΩΛ 

4 3.83 4 

ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ 3 2.9 3 
ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝΠ 
ΝΟΝΦΝΠ 

6 5.96 6 

ΠΛΝΙΝ 14 13.86 15 

 

Έπεηηα, επαλαυπνινγίζηεθε ε δηαθνξά ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ κεηαμχ 

πθηζηάκελνπ θαη απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ εξγαζίαο θαη απνηππψζεθε ην 

πξφβιεκα. 

 

Ξίλαθαο 68: Γηαθνξά ζε Ππλνιηθφ Αξηζκφ Απαηηνχκελνπ Ξξνζσπηθνχ κεηά 
ηελ ζηξνγγπινπνίεζε (Νιχκπηνλ Θεξαπεπηήξηνλ) 

ΡΚΖΚΑΡΑ 
ΦΗΠΡΑΚΔΛΝ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ* 

ΓΗΑΦΝΟΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑ 

ΞΑΟΑΙΑΒΖ 1 2 -1 Έιιεηςε 
ΑΗΘΝΠΔΠ 
ΡΝΘΔΡΩΛ 

4 4 0 Ηζνξξνπία 

ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ 3 3 0 Ηζνξξνπία 
ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝΠ 
ΝΟΝΦΝΠ 

6 6 0 Ηζνξξνπία 

ΠΛΝΙΝ 14 15 -1 Έιιεηςε 
*Απαηηνχκελν πξνζσπηθφ κεηά ηελ ζηξνγγπινπνίεζε. 

 

Πηνλ αλσηέξσ πίλαθα (Ξίλαθαο 68) παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο Γηαθνξάο πνπ πξνθχπηνπλ έπεηηα απφ ηελ ζηξνγγπινπνίεζε ζην 

απαηηνχκελν πξνζσπηθφ θαη εκθαλίδνπλ γηα θάζε ηκήκα ηα θάησζη: 

-Γηα ηελ Ξαξαιαβή πξνθχπηεη φηη, ππάξρεη αλεπαξθέο αλζξψπηλν δπλακηθφ 

θαη ζα πξέπεη λα επαλδξσζεί ην ηκήκα κε έλαλ επηπιένλ (1) εξγαδφκελν. 
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-Γηα ηηο Αίζνπζεο Ρνθεηώλ, ηα Σεηξνπξγεία θαη ηνλ Λνζειεπηηθό ξνθν 

 πξνθχπηεη φηη, βξίζθνληαη ζε πιήξε ηζνξξνπία.  

-Γηα ην Πύλνιν πξνθχπηεη φηη, ππάξρεη αλεπαξθέο αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζα 

πξέπεη λα επαλδξσζεί ην ηκήκα ηεο Ξαξαιαβήο κε έλαλ επηπιένλ (1) 

εξγαδφκελν.  

 

Ξίλαθαο 69: Αλαινγία θαηά ΓΦΔΑΞ & Φφξηνο Δξγαζίαο γηα ην Νιχκπηνλ 
Θεξαπεπηήξηνλ 

ΡΚΖΚΑΡΑ 
Αλαινγία θαηά ΓΦΔΑΞ 

(WISN ratio) 
ΦΝΟΡΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

(Workload Pressure) 

ΞΑΟΑΙΑΒΖ 0,5 ΛΑΗ 
ΑΗΘΝΠΔΠ 
ΡΝΘΔΡΩΛ 

1 ΝΣΗ 

ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ 1 ΝΣΗ 

ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝΠ 
ΝΟΝΦΝΠ 

1 ΝΣΗ 

ΠΛΝΙΝ 0.93 ΛΑΗ 

 

Πηνλ αλσηέξσ πίλαθα (Ξίλαθαο 69) παξνπζηάδεηαη ε αλαινγία θαηά 

ΓΦΔΑΞ γηα θάζε ηκήκα αιιά θαη ζπλνιηθά, θαζψο θαη ε χπαξμε ή κε θφξηνπ 

εξγαζίαο. Αλαιπηηθφηεξα:  

-Γηα ηελ Ξαξαιαβή εκθαλίδεηαη Αλαινγία θαηά ΓΦΔΑΞ 0,5 Ρν ελ ιφγσ ηκήκα 

παξνπζηάδεη αλεπάξθεηα ζηελ ζηειέρσζή ηνπ. 

-Γηα ηηο Αίζνπζεο Ρνθεηώλ, ηα Σεηξνπξγεία θαη ηνπο Λνζειεπηηθνύο 

Νξόθνπο εκθαλίδεηαη Αλαινγία θαηά ΓΦΔΑΞ 1 πνπ ζεκαίλεη φηη ην 

πξνζσπηθφ βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία θαη δελ αληηκεησπίδεη θφξην εξγαζίαο.  

-Γηα ην Πύλνιν  εκθαλίδεηαη Αλαινγία θαηά ΓΦΔΑΞ 0.93. Δπνκέλσο, ζπλνιηθά 

ην ππφ εμέηαζε ηδησηηθφ λνζειεπηηθφ ίδξπκα, θξίλεηαη αλεπαξθέο σο πξνο ηελ 

ζηειέρσζή ηνπ θαη ζπλεπψο ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ αληηκεησπίδεη θφξην 

εξγαζίαο.  
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Ωζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ε αλσηέξσ αλεπάξθεηα ραξαθηεξίδεηαη 

ηδηαίηεξα ρακειή (Αλαινγία ΓΦΔΑΞ 0.93) θαη ηείλεη ζηελ ηζνξξνπία (Αλαινγία 

ΓΦΔΑΞ 1.0). Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηελεξγεζείζεο ζπλεληεχμεηο 

θαη ζπκπεξηιακβάλνληαο ην πιέγκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ ΑΓ, 

δηαπηζηψλεηαη φηη ζην ζχλνιφ ηνπ ην Ηδησηηθφ Θεξαπεπηήξην ΝΙΞΗΝΛ, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζνξξνπία κεηαμχ πθηζηάκελνπ θαη απαηηνχκελνπ 

πξνζσπηθνχ.  

 

Γ) Γ.Λ. Θνξίλζνπ 

Ρα εξεπλεηηθά επξήκαηα ηνπ ΓΛ Θνξίλζνπ πνπ αλαιχζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη αθνξνχλ ζην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ 

ζηξνγγπινπνηήζεθαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη αλσηέξσ. Πηνλ θάησζη 

πίλαθα (Ξίλαθαο 70) απνηππψλεηαη ε ζηξνγγπινπνίεζε ηνπ απαηηνχκελνπ 

πξνζσπηθνχ γηα θάζε ηκήκα μερσξηζηά αιιά θαη ζπλνιηθά. 

Ξίλαθαο 70: Ππλνιηθφο Αξηζκφο Απαηηνχκελνπ Ξξνζσπηθνχ κεηά ηελ 
ζηξνγγπινπνίεζε (Γ.Λ. Θνξίλζνπ) 

ΡΚΖΚΑΡΑ 
ΦΗΠΡΑΚΔΛΝ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΠΡΟΝΓΓΙΝΞΝΗΖΠΖ 

ΞΑΟΑΙΑΒΖ 2 0.45 1 
ΑΗΘΝΠΔΠ 
ΡΝΘΔΡΩΛ 

3 1.44 2 

ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ 2 0.93 1 
ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝΠ 
ΝΟΝΦΝΠ 

4 1.58 2 

ΠΛΝΙΝ 11 4.4 6 

 

Έπεηηα, επαλαυπνινγίζηεθε ε δηαθνξά ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ κεηαμχ 

πθηζηάκελνπ θαη απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ εξγαζίαο θαη απνηππψζεθε ην 

πξφβιεκα. 
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Ξίλαθαο 71: Γηαθνξά ζε Ππλνιηθφ Αξηζκφ Απαηηνχκελνπ Ξξνζσπηθνχ κεηά 
ηελ ζηξνγγπινπνίεζε (Γ.Λ. Θνξίλζνπ) 

ΡΚΖΚΑΡΑ 
ΦΗΠΡΑΚΔΛΝ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ* 

ΓΗΑΦΝΟΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑ 

ΞΑΟΑΙΑΒΖ 2 1 -1 Ξιενλάδνλ 
ΑΗΘΝΠΔΠ 
ΡΝΘΔΡΩΛ 

3 2 -1 Ξιενλάδνλ 

ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ 2 1 -1 Ξιενλάδνλ 
ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝΠ 
ΝΟΝΦΝΠ 

4 2 -2 Ξιενλάδνλ 

ΠΛΝΙΝ 11 6 -5 Ξιενλάδνλ 
*Απαηηνχκελν πξνζσπηθφ κεηά ηελ ζηξνγγπινπνίεζε. 

 

Πηνλ αλσηέξσ πίλαθα (Ξίλαθαο 71) παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο δηαθνξάο πνπ πξνθχπηνπλ έπεηηα απφ ηελ ζηξνγγπινπνίεζε ζην 

απαηηνχκελν πξνζσπηθφ θαη εκθαλίδνπλ γηα θάζε ηκήκα ηα θάησζη: 

-Γηα ηελ Ξαξαιαβή, ηηο Αίζνπζεο Ρνθεηώλ θαη ηα Σεηξνπξγεία  πξνθχπηεη 

φηη, ππάξρεη πιενλάδνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζα πξέπεη λα κεησζεί ην 

ηκήκα θαηά έλαλ (1) εξγαδφκελν. 

-Γηα ηνλ Λνζειεπηηθό ξνθν πξνθχπηεη φηη, ππάξρεη πιενλάδνλ αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη ζα πξέπεη λα κεησζεί ην ηκήκα θαηά δπν (2) εξγαδφκελνπο. 

- Γηα ην Πύλνιν πξνθχπηεη φηη, ππάξρεη πιενλάδνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη 

ζα πξέπεη λα κεησζεί ζπλνιηθά ην πξνζσπηθφ θαηά πέληε (5) εξγαδφκελνπο. 

 

Ξίλαθαο 72: Αλαινγία θαηά ΓΦΔΑΞ & Φφξηνο Δξγαζίαο γηα ην Γ.Λ. Θνξίλζνπ 

ΡΚΖΚΑΡΑ 
Αλαινγία θαηά ΓΦΔΑΞ 

(WISN ratio) 
ΦΝΟΡΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

(Workload Pressure) 

ΞΑΟΑΙΑΒΖ 2 ΝΣΗ 
ΑΗΘΝΠΔΠ 
ΡΝΘΔΡΩΛ 

1.5 ΝΣΗ 

ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ 2 ΝΣΗ 

ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝΠ 
ΝΟΝΦΝΠ 

2 ΝΣΗ 

ΠΛΝΙΝ 1.8 ΝΣΗ 
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Πηνλ αλσηέξσ πίλαθα (Ξίλαθαο 72) παξνπζηάδεηαη ε αλαινγία θαηά 

ΓΦΔΑΞ γηα ην εθάζηνηε ππφ εμέηαζε ηκήκα αιιά θαη ζπλνιηθά, θαζψο θαη ε 

χπαξμε ή κε θφξηνπ εξγαζίαο. Αλαιπηηθφηεξα, ηφζν ην θάζε ππφ εμέηαζε 

ηκήκα φζν θαη ην Πχλνιν απηψλ, εκθαλίδνπλ Αλαινγία θαηά ΓΦΔΑΞ 

κεγαιχηεξε ηνπ 1 (>1) πνπ ζεκαίλεη φηη ζπλνιηθά ην ππφ εμέηαζε δεκφζην 

λνζειεπηηθφ ίδξπκα, απαζρνιεί πιενλάδνλ πξνζσπηθφ θαη ζπλεπψο δελ 

αληηκεησπίδεη θφξην εξγαζίαο.  

Πε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα επηζεκαλζεί ην γεγνλφο φηη, ν ππφ εμέηαζε 

πιεζπζκφο ησλ καηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν δελ ζπκκεηέρεη ζηα 

ρεηξνπξγεία, φπσο ζηα ππφινηπα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα. Δπίζεο, απφ ηελ 

δηελεξγεζείζα αλαδξνκηθή κειέηε ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Γ.Λ. 

Θνξίλζνπ θαη ησλ γελλήζεσλ δψλησλ θαηά ειηθία θαη ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο 

ηεο κεηέξαο γηα ην λνκφ Θνξηλζίαο ηεο ΔΙΠΡΑΡ πξνθχπηεη κείσζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ γελλήζεσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηνλ κέζν φξν ησλ 

ηειεπηαίσλ δέθα εηψλ λα είλαη 1.411,8 γελλήζεηο αλά έηνο. Ρέινο, ζα πξέπεη 

λα ππνινγηζηεί ην γεγνλφο φηη ε Θφξηλζνο ρσξνηαμηθά βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ 

αζηηθνχ ηζηνχ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, φπνπ ιεηηνπξγνχλ κεγάια ηδησηηθά 

λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, ζηα νπνία δηελεξγείηαη ην κεγαιχηεξν πιήζνο ησλ 

ζπλνιηθψλ ηνθεηψλ. 

Δληφο ηνπ αλσηέξσ πιαηζίνπ, κέζσ ηεο κειέηεο παξαδείγκαηνο ηνπ 

Γ.Λ. Θνξίλζνπ θαηαδεηθλχεηαη ν νιηζηηθά εζθαικέλνο ζρεδηαζκφο ζηειέρσζεο 

ησλ δεκνζίσλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Αλαιπηηθφηεξα, βάζεη ηνπ ΞΓ 

87/1986 (άξζξν 9) θαη εηδηθφηεξα ηνλ ζπληειεζηή θαζνξηζκνχ δχλακεο 

πξνζσπηθνχ γηα ηελ λνζειεπηηθή ππεξεζία, ν αξηζκφο ζέζεσλ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ νξίδεηαη γηα ηελ Λνζειεπηηθή πεξεζία ζε πνζνζηφ 35% – 45% 

(επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ) θαη επί ηεο ζπλνιηθήο δχλακεο 

θξεβαηηψλ γηα ηα Γεληθά Λνζνθνκεία πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή απφ 

δπν [2] έσο ηξία [3].  
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Ρν Γ.Λ. Θνξίλζνπ κε δπλακηθφηεηα είθνζη αλεπηπγκέλσλ [20] θιηλψλ 

ηνπ Καηεπηηθνχ-Γπλαηθνινγηθνχ Ρκήκαηνο, ε ππνινγηζζείζα δχλακε ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ επαλδξψλεη ην ηκήκα αλέξρεηαη ζε ζαξάληα 

[40] έσο εμήληα [60] νξγαληθέο ζέζεηο. Δλ θαηαθιείδη, βάζεη Ξξνεδξηθνχ 

Γηαηάγκαηνο ην ππφ εμέηαζε ηκήκα θξίλεηαη ππνζηειερσκέλν εμαηηίαο ηεο 

έιιεηςεο πξνζσπηθνχ ζε νξγαληθέο ζέζεηο αιιά βάζεη ηνπ εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ 

δηαζέηεη πιενλάδνλ πξνζσπηθφ. 

 

Γ) Γ.Λ. Θαιακάηαο 

Κε ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αλσηέξσ γηα ηελ ζηξνγγπινπνίεζε 

ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ, νκνίσο αθνινπζήζεθαλ νη ίδηεο ελέξγεηεο θαη 

γηα ην Γ.Λ. Θαιακάηαο γηα θάζε ηκήκα μερσξηζηά αιιά θαη ζπλνιηθά. 

Ξίλαθαο 73: Ππλνιηθφο Αξηζκφο Απαηηνχκελνπ Ξξνζσπηθνχ κεηά ηελ 
ζηξνγγπινπνίεζε (Γ.Λ. Θαιακάηαο) 

ΡΚΖΚΑΡΑ 
ΦΗΠΡΑΚΔΛΝ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΠΡΟΝΓΓΙΝΞΝΗΖΠΖ 

ΞΑΟΑΙΑΒΖ 2 0.63 1 
ΑΗΘΝΠΔΠ 
ΡΝΘΔΡΩΛ 

3 2.51 3 

ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ 3 1.52 2 
ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝΠ 
ΝΟΝΦΝΠ 

4 3.13 3 

ΠΛΝΙΝ 12 7.79 9 

 

Έπεηηα, επαλαυπνινγίζηεθε ε δηαθνξά ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ κεηαμχ 

πθηζηάκελνπ θαη απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ εξγαζίαο θαη απνηππψζεθε ην 

πξφβιεκα.  
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Ξίλαθαο 74: Γηαθνξά ζε Ππλνιηθφ Αξηζκφ Απαηηνχκελνπ Ξξνζσπηθνχ κεηά 
ηελ ζηξνγγπινπνίεζε (Γ.Λ. Θαιακάηαο) 

ΡΚΖΚΑΡΑ 
ΦΗΠΡΑΚΔΛΝ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ* 

ΓΗΑΦΝΟΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑ 

ΞΑΟΑΙΑΒΖ 2 1 1 Ξιενλάδνλ 
ΑΗΘΝΠΔΠ 
ΡΝΘΔΡΩΛ 

3 3 0 Ηζνξξνπία 

ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ 3 2 1 Ξιενλάδνλ 
ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝΠ 
ΝΟΝΦΝΠ 

4 3 1 Ξιενλάδνλ 

ΠΛΝΙΝ 12 9 3 Ξιενλάδνλ 
*Απαηηνχκελν πξνζσπηθφ κεηά ηελ ζηξνγγπινπνίεζε 

Πηνλ αλσηέξσ πίλαθα (Ξίλαθαο 74) παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο δηαθνξάο πνπ πξνθχπηνπλ έπεηηα απφ ηελ ζηξνγγπινπνίεζε ζην 

απαηηνχκελν πξνζσπηθφ θαη εκθαλίδνπλ γηα θάζε ηκήκα ηα θάησζη: 

-Γηα ηελ Ξαξαιαβή, ηα Σεηξνπξγεία θαη ηνλ Λνζειεπηηθό 

ξνθν  πξνθχπηεη φηη, ππάξρεη πιενλάδνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζα πξέπεη 

λα κεησζεί ην ηκήκα θαηά έλαλ (1) εξγαδφκελν. 

-Γηα ηηο Αίζνπζεο Ρνθεηώλ πξνθχπηεη φηη, βξίζθεηαη ζε πιήξε ηζνξξνπία.  

-Γηα ην Πύλνιν πξνθχπηεη φηη, ππάξρεη πιενλάδνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζα 

πξέπεη λα κεησζεί ε δχλακε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ην ζχλνιν ησλ 

ηκεκάησλ αζξνηζηηθά θαηά ηξείο (3) εξγαδφκελνπο. 

Ξίλαθαο 75: Αλαινγία θαηά ΓΦΔΑΞ & Φφξηνο Δξγαζίαο γηα ην λνζειεπηηθφ 
ίδξπκα Γ.Λ. Θαιακάηαο 

ΡΚΖΚΑΡΑ 
Αλαινγία θαηά ΓΦΔΑΞ 

(WISN ratio) 
ΦΝΟΡΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

(Workload Pressure) 

ΞΑΟΑΙΑΒΖ 2 ΝΣΗ 
ΑΗΘΝΠΔΠ 
ΡΝΘΔΡΩΛ 

1 ΝΣΗ 

ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ 1,5 ΝΣΗ 

ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝΠ 
ΝΟΝΦΝΠ 

1,33 ΝΣΗ 

ΠΛΝΙΝ 1,33 ΝΣΗ 
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Πηνλ αλσηέξσ πίλαθα (Ξίλαθαο 75) παξνπζηάδεηαη ε Αλαινγία θαηά 

ΓΦΔΑΞ γηα θάζε ηκήκα αιιά θαη ζπλνιηθά, θαζψο θαη ε χπαξμε ή κε θφξηνπ 

εξγαζίαο. Αλαιπηηθφηεξα, ηφζν ην θάζε ππφ εμέηαζε ηκήκα φζν θαη ην Πχλνιν 

απηψλ, εκθαλίδνπλ Αλαινγία θαηά ΓΦΔΑΞ κεγαιχηεξε ηνπ 1 (>1) πνπ 

ζεκαίλεη φηη ζπλνιηθά ην ππφ εμέηαζε δεκφζην λνζειεπηηθφ ίδξπκα, απαζρνιεί 

πιενλάδνλ πξνζσπηθφ θαη ζπλεπψο δελ αληηκεησπίδεη θφξην εξγαζίαο.  

Ρα αλσηέξσ επξήκαηα γηα ην πιενλάδνλ πξνζσπηθφ, δελ ζα πξέπεη λα 

καο πξνθαινχλ έθπιεμε θαη απηφ γηαηί ζχκθσλα κε ην ΞΓ 87/1986 (άξζξν 9) 

θαη εηδηθφηεξα ηνλ ζπληειεζηή θαζνξηζκνχ δχλακεο πξνζσπηθνχ γηα ηελ 

λνζειεπηηθή ππεξεζία, ν αξηζκφο ζέζεσλ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ νξίδεηαη 

γηα ηελ Λνζειεπηηθή πεξεζία ζε πνζνζηφ 35% – 45% (επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ) θαη επί ηεο ζπλνιηθήο δχλακεο θξεβαηηψλ γηα ηα 

Γεληθά Λνζνθνκεία πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή απφ 2 έσο 3.  

Πην ππφ εμέηαζε δεκφζην λνζειεπηηθφ ίδξπκα κε δπλακηθφηεηα είθνζη 

δχν [22] θιηλψλ ηνπ Καηεπηηθνχ-Γπλαηθνινγηθνχ Ρκήκαηνο, ε ππνινγηζζείζα 

δχλακε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ επαλδξψλεη ην ηκήκα αλέξρεηαη 

ζε ζαξάληα ηέζζεξηο [44] έσο εμήληα ηέζζεξηο [64] νξγαληθέο ζέζεηο.                   

Δλ θαηαθιείδη, βάζεη Ξξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ην ππφ εμέηαζε ηκήκα θξίλεηαη 

ππνζηειερσκέλν εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ ζε νξγαληθέο ζέζεηο αιιά 

βάζεη ηνπ εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ δηαζέηεη πιενλάδνλ πξνζσπηθφ. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 7 ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ-ΠΕΖΡΖΠΖ 

7.1 ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ & ΠΕΖΡΖΠΖ  

Πθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ζε ΑΓ 

ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο καο θαη ε εχξεζε ηπρψλ 

αληζνξξνπηψλ ζηελ θαηαλνκή ηνπο, κε βάζε ην θφξην εξγαζίαο. Ξξφθεηηαη γηα 

κηα πεξηγξαθηθή θαη πνηνηηθή κειέηε ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε 

θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ ηνπ ΞΝ γηα ηελ εθηίκεζε αλαγθψλ 

ζε πξνζσπηθφ βάζεη θφξηνπ εξγαζίαο. Γηα ηε ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ εξγαιείνπ 

έγηλε κεηάθξαζε ηνπ εγρεηξηδίνπ ρξεζηψλ πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ ΞΝ, 

θαζψο θαη πνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή απηνχ ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ρν 

δείγκα ηεο κειέηεο απνηέιεζε ην καηεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεζζάξσλ 

λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα δχν δεκφζησλ θαη δχν ηδησηηθψλ 

εθ ησλ νπνίσλ ην έλα εδξεχεη ζηελ Αηηηθή ελψ ηα ππφινηπα ζηελ επξχηεξε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Ξεινπνλλήζνπ, ψζηε λα βξίζθνληαη εληφο ηεο 

εξεπλεηηθήο εκβέιεηαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Ξεινπνλλήζνπ.  

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζην γεληθφ κέξνο ηεο παξνχζαο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, αλαδείρζεθε ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ ΑΓ, ζηελ παξνρή πνηνηηθψλ θαη επαξθψλ ππεξεζηψλ πγείαο 

γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ελφο πιεζπζκνχ. Ρελ ίδηα ζηηγκή, νη 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηφζν αλαπηπζζφκελεο φζν θαη αλεπηπγκέλεο βηψλνπλ ην 

βάξνο ηεο απμεκέλεο δήηεζεο γηα ππεξεζίαο πγείαο θαη ηνπ ζπλδεδεφκελνπ 

απμεκέλνπ θφζηνπο απηψλ. Ζ Διιάδα, φπσο θαη νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο νη 

νπνίεο βηψλνπλ πεξηζηνιέο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο, νθείινπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ απμεκέλε δήηεζε γηα ππεξεζίεο 

πγείαο πηνζεηψληαο λέεο, απνδνηηθέο θαη ξηδηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ πγεία θαη 

ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 

κηα απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ.  
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Απφ ηνπο πην θξίζηκνπο πφξνπο ζεσξείηαη ην ΑΓ δηφηη δεζκεχεη έλα 

αξθεηά πςειφ πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πγείαο θαη παξάιιεια επεηδή 

νη δεμηφηεηεο, ε ηθαλφηεηα θαη ε δέζκεπζε ηνπ ελ ιφγσ πφξνπ απνηεινχλ 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

Ραπηφρξνλα, ε παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο εμαξηάηαη απφ έλα 

πνιχπινθν θάζκα θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, δεκνγξαθηθψλ θαη 

επηδεκηνινγηθψλ παξαγφλησλ νη νπνίνη παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε ηεο δήηεζεο γηα ππεξεζίεο πγείαο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε 

δηακφξθσζε ηεο αλάγθεο γηα ΑΓ. Ρα παξαδνζηαθά ζεζκηθά πξφηππα 

ζηειέρσζεο ηα νπνία βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ ή 

ζηνλ αξηζκφ θαη ηε δπλακηθφηεηα ησλ λνζειεπηηθψλ δνκψλ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ επαξθψο ηηο αλσηέξσ πνιππινθφηεηεο πνπ παξαηεξνχληαη 

εληφο ησλ ρσξψλ. Απηφ έρεη άκεζε ζπλέπεηα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο 

φρη κφλν ιφγσ ηεο ππνζηειέρσζεο ή/θαη ππεξζηειέρσζεο αιιά θαη εμαηηίαο 

ηεο κε θαηάιιειεο θαηαλνκήο ηνπ πγεηνλνκηθνχ δπλακηθνχ ηφζν γεσγξαθηθά 

φζν θαη κεηαμχ ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ.  

πφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ, πνιιέο θπβεξλήζεηο, ηδίσο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, εηζάγνπλ ξηδηθέο αιιαγέο αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ 

θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ΑΓ, κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ζχγρξνλσλ κεζνδνινγηψλ. 

Κηα ηέηνηα κέζνδνο είλαη ην εξγαιείν ΓΦΔΑΞ ην νπνίν ππνινγίδεη ην 

απαηηνχκελν/αλαγθαίν πγεηνλνκηθφ δπλακηθφ βαζηζκέλε ζην θφξην εξγαζίαο 

ηεο εθάζηνηε θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ πνπ έρεη επηιεγεί. Ρν ελ ιφγσ εξγαιείν 

πξνέθπςε ιφγσ ηεο πξνζπάζεηαο πεξηνξηζκνχ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ησλ 

κεηνλεθηεκάησλ πνπ παξνπζίαζαλ νη θαζηεξσκέλεο θαη παξαδνζηαθέο κέζνδνη 

θαζνξηζκνχ θαη εθηίκεζεο ησλ αλαγθψλ ζηειέρσζεο πγεηνλνκηθνχ 

πξνζσπηθνχ, σο κηα κέζνδνο γηα ηε βέιηηζηε θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζε 

κνλάδεο πγείαο ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν, ε νπνία ιακβάλεη 

ππφςε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο γηα ππεξεζίεο πγείαο κέζσ ηνπ θφξηνπ 

εξγαζίαο ηεο εθάζηνηε ππφ εμέηαζε θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ.   



264 

 

 

Δπί ηνπ παξφληνο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε κειέηε ζηελ Διιάδα ε νπνία 

λα ππνινγίδεη ην απαηηνχκελν αλζξψπηλν δπλακηθφ ζε κνλάδεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο κε βάζε ην θφξην εξγαζίαο, παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρεη 

πιήζνο κειεηψλ νη νπνίεο έρνπλ εξεπλήζεη ηε βαξχηεηα θαη επίπησζε ηνπ 

θφξηνπ εξγαζίαο ζην πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ θαη θπξίσο ην λνζειεπηηθφ, 

ηφζν ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ φζν θαη ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζε 

αζζελείο (Γεκεηξηάδνπ-Ξαληέθα θαη ζπλ 2009, Πηνπθήο 2011, Κήηζεο 2012).  

Αληίζεηα ππάξρεη πιήζνο κειεηψλ νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ, θπξίσο ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Ζ βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε αλέδεημε ηξηάληα κία κειέηεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν 

εθαξκνγήο θαη ζηα πιενλεθηήκαηα ηνπ εξγαιείνπ WISN, νη νπνίεο 

ρξνλνινγνχληαη απφ ην 1999 έσο θαη ζήκεξα. Ν πίλαθαο 76 απνηππψλεη ην 

πιήζνο ησλ αλσηέξσ κειεηψλ. Κε βάζε ηνλ ελ ιφγσ πίλαθα, δψδεθα κειέηεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Αθξηθή (Ραλδαλία, Νπγθάληα, Λφηηα Θέλπα, Λφηην 

Αθξηθή, Λακίκπηα, Κπνπξθίλα Φάζν), πέληε κειέηεο ζηελ Ηλδία, ηέζζεξηο ζην 

Ηξάλ, ηξείο ζηελ Ηλδνλεζία, δχν ζηελ Ρνπξθία, θαη απφ κηα ζε Αλαηνιηθή 

Βεγγάιε, Κπαγθιαληέο, Ακπνχ Ληάκπη, Βξαδηιία θαη Φηλιαλδία. Ν πιεζπζκφο 

ζηφρνο ησλ ελ ιφγσ κειεηψλ πεξηειάκβαλε λνζειεπηηθφ, καηεπηηθφ, ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ, αλαηζζεζηνιφγνπο θαζψο θαη εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ, 

επηζθέπηεο πγείαο θαη θαξκαθνπνηνχο.  

Αμίδεη  δε λα ζεκεησζεί φηη αξθεηέο απφ ηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ηνπ 

ελ ιφγσ εξγαιείνπ, πινπνηήζεθαλ απφ δηάθνξεο ρψξεο σο κέξνο πηνζέηεζεο 

γεληθφηεξσλ αλαδηαξζξψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ 

ηέζεθε σο πξνηεξαηφηεηα ε επηθαηξνπνίεζε θαη ε αλαδήηεζε βάζεσλ γηα 

ηεθκεξίσζε λέσλ πξνηχπσλ ζηειέρσζεο (Ekawati A 2018, Govule et al 2015, 

McQuide et al 2013, Napirah and Sulistiani 2015, Namaganda et al 2015, 

Hagopian et al 2012,   WHO 2010c).    
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Ξίλαθαο 76: Ιίζηα Γηαζέζηκσλ Κειεηψλ πνπ έρνπλ εθαξκφζεη ην εξγαιείν 
ΓΦΔΑΞ (WISN) 

Ππγγξαθέαο Πθνπόο Κειέηεο 

1. Vafaee-Najar A et al./Ηξάλ/ 2018 Πρεδηαζκφο λφξκαο/πξνηχπνπ εθηίκεζεο λνζειεπηηθνχ 
πξνζσπηθνχ γηα παλεπηζηεκηαθά θαη ινηπά λνζνθνκεία βάζε 
ηνπ WISN  

2. Mirza et al./ Ακπνύ Ληάκπη/ 2018 Πηειέρσζε θιηληθνχ εξγαζηεξίνπ κε ηε ρξήζε ηνπ WISN 

3 Ekawati A/Ηλδνλεζία/2018  Αλάιπζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ λνζειεπηηθνχ 
πξνζσπηθνχ κε ηε κέζνδν WISN ζε λνζνθνκείν ηεο 
πξσηεχνπζαο ηεο Ηλδνλεζίαο 

4. Burmen et al./Λόηηα Θέλπα/2017 Δθηηκήζεηο ηνπ βέιηηζηνπ αξηζκνχ γηαηξψλ γηα ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ γηα ην AIDS 
ζην λνζνθνκείν θαη ζην θέληξν εθπαίδεπζεο κε ηε ρξήζε 
ηεο κεζφδνπ WISN 

5. Nayebi et al./Ηξάλ/2017 Δθηίκεζε ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ λνζειεπηηθνχ 
πξνζσπηθνχ γηα έλα ηκήκα έθηαθηεο αλάγθεο ελφο 
παλεπηζηεκηαθνχ λνζνθνκείνπ 

6. Ravhengani NM and Mtshali NG/ 
Λόηηα Αθξηθή/ 2017 

Αλάιπζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ WISN ζηελ πξσηνβάζκηα 
θξνληίδα πγείαο ζηε Λφηην Αθξηθή 

7. Kayani et al./Ξαθηζηάλ/2016 Δθηίκεζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ 
επαγγεικαηηψλ πγείαο ζην θέληξν πγείαο βάζεη WISN 

8. Bonfirm et al./Βξαδηιία/2016 Δπηβεβαίσζε ηεο ρξήζεο ηνπ WISN ζηελ πξφβιεςε ησλ 
αλαγθψλ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα θέληξα πγείαο  

9. Liljamo et al./Φηλιαλδία/2016 Ξξνζδηνξηζκφο ηνπ βέιηηζηνπ αξηζκνχ λνζειεπηηθψλ πφξσλ 
ζε ζρέζε κε ηηο εκέξεο λνζειείαο θαη ηελ επηζθεςηκφηεηα 

10. Kumar S/ Ηλδία /2015 Δθηίκεζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ αλαηζζεζηνιφγσλ θαη 
ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε επείγνπζεο επεκβάζεηο ζε 
λνζνθνκεία βάζεη WISN 

11. Mollahaliloğlu et al./Ρνπξθία/2015 Δθηίκεζε αλάγθεο γηα νηθνγελεηαθφ γηαηξφ ζην θέληξν πγείαο 
ζηελ Ρνπξθία ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν WISN 

12. Napirah and 
Sulistiani/Ηλδνλεζία/2015 

Δθηίκεζε ηνπ βέιηηζηνπ αξηζκνχ εξγαζηεξηαθνχ 
πξνζσπηθνχ ζην εξγαζηήξην Λνζνθνκείνπ κε ην WISN 

13. Namaganda et al./Νπγθάληα/2015 Δθηίκεζε ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ πέληε θαηεγνξηψλ 
πξνζσπηθνχ (βνεζνί λνζειεπηψλ, λνζειεπηέο, καίεο, 
ζηειέρε, γηαηξνί ζε δεκφζηεο εγθαηαζηάζεηο πγείαο κε ην 
WISN) 

14. Govule et al./ Νπγθάληα /2015 Δθηίκεζε ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ έμη θαηεγνξηψλ 
πξνζσπηθνχ, (ηαηξνί, θιηληθνί ηαηξνί, λνζειεπηέο, καίεο, 
πξνζσπηθφ εξγαζηεξίνπ θαη βνεζνί λνζειεπηψλ ζην 
λνζνθνκείν κε ην WISN 

15. Ly et al./Κπνπξθίλα Φάζν/2014 Κέηξεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο κεηέξσλ ησλ λνζνθνκείσλ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ηεο δήηεζε ππεξεζηψλ πγείαο κε ην WISN 

16. Shivam et al./Αλαηνιηθή 
Βεγγάιε/2014 

Δθηίκεζε αλαγθψλ ζε λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ γηα  ηα 
πεξηθεξεηαθά λνζνθνκεία ηεο Βεγγάιεο, κε ην WISN 

17. Abdideh et al./Ηξάλ/2014 Γηαηχπσζε ηνπ ιφγνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ πξνο ηνλ 
πιεζπζκφ ζην θέληξν πγείαο κε βάζε ην WISN 
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18. McQuide et al./Λακίκπηα/2013 Αλάπηπμε λέσλ θαλφλσλ βάζεη ηεθκεξίσλ γηα ηνπο ηαηξνχο, 
ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηνπο θαξκαθνπνηνχο ζην 
λνζνθνκείν κε ην WISN 

19. Das et al./Ηλδία/2013 Δθηίκεζε ηνπ απαξαίηεηνπ αξηζκνχ λνζειεπηηθνχ 
πξνζσπηθνχ ζε καηεπηηθή θιηληθή ελφο λνζνθνκείνπ 

20. Naznin et al./ Ηλδία/2013 Δθηίκεζε ηνπ απαξαίηεηνπ αξηζκνχ ηαηξψλ ζε πξσηνβάζκην 
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Απφ ηα επξήκαηα ησλ αλσηέξσ κειεηψλ, πξνθχπηνπλ ηέζζεξα βαζηθά 

ζεκεία ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ (Doosty et al 2019):  

1. Ν ρξφλνο παξάδνζεο κηαο ππεξεζίαο. Ν ρξφλνο παξάδνζεο κηαο 

ππεξεζίαο είζηζηαη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά ηελ πξσηλή βάξδηα, θαηά 

ηελ νπνία ε εηζξνή πεξηζηαηηθψλ είλαη κεγαιχηεξε, ζε ζρέζε κε ηελ 
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απνγεπκαηηλή θαη λπρηεξηλή βάξδηα. Ωο εθ ηνχηνπ ν απαηηνχκελνο 

αξηζκφο εξγαδνκέλσλ δηαθνξνπνηείηαη απφ βάξδηα ζε βάξδηα.  

2. Ρα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Πε νξηζκέλεο ρψξεο ππάξρεη κεγάιε 

δηαθνξά κεηαμχ αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ φζνλ αθνξά ηε 

δήηεζε εξγαζίαο θαη σο εθ ηνχηνπ ην θφξην εξγαζίαο πνπ επηβαξχλεη 

ηνπο εξγαδφκελνπο.  

3. Ν θφξηνο εξγαζίαο. Ππλήζσο ην βνεζεηηθφ θαη αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ, 

απαζρνιείηαη ζε εξγαζίεο ιηγφηεξν απαηηεηηθέο θαη πνιχπινθεο. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ζε δχζθνια θαη πεξίπινθα θαζήθνληα, ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ 

νδεγεί ζε πςειφ θφξην εξγαζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ζε ρακειφηεξε 

πνηφηεηα. 

4. Ζ πξνζθνξά θαη ε δήηεζε. Ζ πξνζθνξά θαη δήηεζε ζε πγεηνλνκηθφ 

δπλακηθφ, ε θαθήο πνηφηεηαο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πγείαο, ε 

έιιεηςε δνκψλ πγείαο θαηά ηφπνπο, είλαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ή/θαη δηακνξθψλνπλ ην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ ζηηο 

αλσηέξσ κειέηεο επηβεβαηψλεηαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο κεζφδνπ σο κέζν γηα ηνλ 

εληνπηζκφ αληζνξξνπηψλ κεηαμχ πθηζηάκελνπ θαη απαηηνχκελνπ πγεηνλνκηθνχ 

δπλακηθνχ κε βάζε ην θφξην εξγαζίαο πνπ επηβαξχλεη ηελ εθάζηνηε ππφ 

εμέηαζε θαηεγνξία πγεηνλνκηθνχ δπλακηθνχ αιιά θαη ην ζπλνιηθφ θφξην ηεο 

εθάζηνηε ππφ εμέηαζεο δνκήο. Δπίζεο επηβεβαηψλεηαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο 

κεζφδνπ σο πξνο ηε δηάθξηζε ησλ ζπζηαηηθψλ θφξηνπ εξγαζίαο ζηηο 

θαηεγνξίεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ππνζηεξηθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη πξφζζεησλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά θαη ε ζαθήο θαη 

νξζνινγηθή απφδνζε ρξνληθψλ πξνηχπσλ ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ρξνληθή 

έκθαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ παξνρή 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Γηα παξάδεηγκα ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο 

πεξηπηψζεσλ ηνπ ΞΝ ην εξγαιείν έδεημε φηη ην καηεπηηθφ πξνζσπηθφ 



268 

 

θαηέβαιιε έσο θαη ην 50% ηνπ ρξφλνπ ηνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. Ωο εθ ηνχηνπ ε αξρηθή 

ππφζεζε φηη ην καηεπηηθφ πξνζσπηθφ ήηαλ αλεπαξθέο ζε ζπλάξηεζε κε ην 

θφξην εξγαζίαο ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ ιαλζαζκέλε απφθαζε 

αχμεζήο ηνπ (WHO 2010c).  

Ξαξά ην γεγνλφο φηη ε ελ ιφγσ κέζνδνο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

εθαξκνζηεί ζε πνιιέο ρψξεο, ε απεπζείαο ζχγθξηζε ησλ επξεκάησλ ηεο 

παξνχζαο κειέηεο κε ηα επξήκαηα απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δελ είλαη 

εθηθηή ιφγσ ησλ δηαθνξψλ ηφζν σο πξνο ηνλ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ, φζν θαη 

σο πξνο ηε κεζνδνινγία θαη ηνλ πιεζπζκφ. Άιισζηε έλαο απφ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηνπ εξγαιείνπ είλαη ε κε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη 

επξεκάησλ ηφζν κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ κηαο δνκήο φζν θαη κεηαμχ ησλ δνκψλ 

εληφο κηα γεσγξαθηθή πεξηνρήο. Απηφ απνδίδεηαη ηφζν ζην γεγνλφο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ δξαζηεξηνηήησλ κεηαμχ ηκεκάησλ θαη δνκψλ φζν 

θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ πξνηχπσλ (ρξνληθέο δηάξθεηεο) πνπ 

απνδίδνληαη ζε θάζε θαηεγνξία δξαζηεξηνηήησλ.  

Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ κειέηεο (Ξίλαθαο 76), έρεη 

αλαδεηρζεί ε ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο ηνπ εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ ζηε ράξαμε 

πνιηηηθήο φζνλ αθνξά δεηήκαηα πξφζιεςεο, θαηαλνκήο, 

θαηάξηηζεο/εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ξαξάιιεια νη πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 

ΓΦΔΑΞ ζε πιήζνο δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 

αλάπηπμε θαη ηα ζπζηήκαηα πγείαο,  ππνδεηθλχνπλ ηελ επειημία ηεο κεζφδνπ 

θαη ηε δπλαηφηεηά ηεο λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ησλ 

πγεηνλνκηθψλ δνκψλ ηεο εθάζηνηε ρψξαο (WHO 2010c).  

Κε βάζε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο απηήο, δηαπηζηψζεθε ηφζν ζεκαζία 

φζν θαη ε αλάγθε εθαξκνγήο αλαγλσξηζκέλσλ θαη δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη 

κεζνδνινγηψλ απνδνηηθφηεξεο δηαρείξηζεο θαη ζρεδηαζκνχ ηνπ ΑΓ ζηε ρψξα 

καο. Έλα ηέηνην πξφηππν ζηειέρσζεο είλαη ην εξγαιείν ΓΦΔΑΞ ην νπνίν 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε εζληθφ επίπεδν, ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ή κφλν γηα 
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κηα εληαία κνλάδα πγείαο ή αθφκα θαη κνλάδα / ζάιακν ζε λνζνθνκείν, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

Ξην ζπγθεθξηκέλα, ην εξγαιείν ΓΦΔΞΑ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα: θαζνξηζκνχ 

ηνπ αξηζκνχ ηνπ ΑΓ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ζε κνλάδα πγείαο, ππνινγηζκνχ ηνπ θφξηνπ 

εξγαζίαο θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ 

ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ζχγθξηζεο ηεο ζηειέρσζεο 

κεηαμχ δηνηθεηηθψλ, ηαηξηθψλ θαη λνζειεπηηθψλ δνκψλ κηαο κνλάδαο πγείαο, 

δίθαηεο θαηαλνκήο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο κεηαμχ ηνπ ΑΓ, αμηνιφγεζεο ηεο 

πίεζεο πνπ αζθεί ν φγθνο εξγαζίαο ζην ΑΓ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα κηαο 

κνλάδαο πγείαο θαη απνζαθήληζεο ησλ ξφισλ θαη θαζεθφλησλ δηαθφξσλ 

επαγγεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ ΑΓ.  

Ππλεπψο, ε πηνζέηεζε ελφο ηέηνηνπ εξγαιείνπ ζα βνεζήζεη ζηελ 

νπζηαζηηθή αλαθαηαλνκή ηνπ ΑΓ αιιά θαη ζην λα κεηαζρεκαηηζηεί ξηδηθά ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη θαη αμηνπνηνχληαη νη αλζξψπηλνη πφξνη, 

θαζψο απνηειεί ην θξηζηκφηεξν «αδχλαην» ζεκείν ηνπ δεκνζίνπ ζπζηήκαηνο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο  ζηε ρψξα καο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη παξά ην γεγνλφο φηη θαηά γεληθή παξαδνρή ην 

ΑΓ απνηειεί ηνλ θχξην ππιψλα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, φπσο 

θαηαδεηθλχεηαη θαη ζην «Δζληθφ Πρέδην Γξάζεο γηα ηελ δεκφζηα πγεία»8, ε 

αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ ΑΓ δελ έρεη ιάβεη ηελ δένπζα πξνζνρή απφ ηελ 

πνιηηηθή εγεζία ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγείνπ, παξά ην γεγνλφο φηη επί ηνπ 

παξφληνο, ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζε κηα δηαξθή δηαδηθαζία δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο.  

Πχκθσλα κε ην αλσηέξσ Δζληθφ Πρέδην Γξάζεο, ε αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ λα θαιχπηνπλ 

φιν ην θάζκα ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηελ παξαγσγή ζηειερψλ, κέρξη ηε δηα 

βίνπ εθπαίδεπζε θαη ηελ ελαξκφληζε κε ηα ζχγρξνλα επηδεκηνινγηθά 

                                                           
8 http://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/ethnika-sxedia-

drashs/95-ethnika-sxedia-drashs 
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δεδνκέλα. Ππλεπψο, ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθαίσλ ζέζεσλ ζε 

κηα πγεηνλνκηθή δνκή ζα πξέπεη λα απνηειεί ζπλάξηεζε ηεο δηεξεχλεζεο ησλ 

γεληθφηεξσλ αλαγθψλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ. Απφ ην γεληθφ κέξνο ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο θάλεθε φηη ε έξεπλα γχξσ απφ ηηο απαηηήζεηο ζε 

πξνζσπηθφ είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη ζσζηά κφλν 

ιακβάλνληαο ππφςε νξηζκέλα θξηηήξηα. Ωζηφζν, ζηνλ δεκφζην ηνκέα ηα 

πξάγκαηα απινπνηνχληαη ιφγσ ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ησλ ζέζεσλ σο νξγαληθψλ 

πνπ είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλνο ν αξηζκφο ηνπο αιιά θαη ιφγσ ησλ λνκνζεηηθψλ 

θαη δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη ζαθψο ησλ θαζνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ (Γνχια 2007).  

Πε θξαηηθφ επίπεδν ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

γίλεηαη απφ ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκνζίαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο 

κε βάζε πάληα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ Λνζνθνκεηαθφ 

Γεκφζην Ρνκέα, νη λέεο πξνζιήςεηο ζηεξίδνληαη ζηηο θελέο ζέζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζηνλ Νξγαληζκφ ηνπ Λνζνθνκείνπ είηε απφ ηελ ίδξπζή ηνπ 

είηε απφ κεηέπεηηα ηξνπνπνηήζεηο. Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο άιινηε αλνίγνπλ 

ζέζεηο εξγαζίαο, άιινηε κεηαηξέπνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο θάλνληαο κηα 

αλαδηαλνκή γηα φιεο ηηο πθηζηάκελεο εηδηθφηεηεο. Αλαιπηηθφηεξα, γηα ηηο 

ζέζεηο εξγαζίαο απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ λνζνθνκείνπ, αθνχ 

κειεηήζεη ηηο εηζεγήζεηο ησλ Γηεπζπληψλ θαη ησλ Ξξντζηακέλσλ ησλ 

Ρκεκάησλ αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο. Βέβαηα, 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο απνθάζεηο δηαδξακαηίδνπλ θαη νη ππάξρνπζεο νξγαληθέο 

ζέζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνζφηεηα αιιά θπξίσο ηελ πνηφηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ απαηηείηαη 9.  

Δληφο ηνπ αλσηέξσ πιαηζίνπ, ην πνπξγείν γείαο ηεο Διιάδνο, φπσο 

ζπκβαίλεη θαη ζε άιια θξάηε, είλαη ζπλερψο ππφ πίεζε γηα ηελ παξνρή 

θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ δηαθχιαμε ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο 

πξφζβαζεο ζηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο. Αιιά νη πφξνη δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ 

                                                           
9 πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Πρέδην παιιειηθνχ Θψδηθα, Δπηηξνπή γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

ππαιιειηθνχ θψδηθα, Αζήλα, 1998. 



271 

 

αχμεζε ηεο δήηεζεο, εμαηηίαο ησλ γελλαίσλ πεξηζηνιψλ δαπαλψλ πγείαο πνπ 

πινπνηήζεθαλ ζηε ρψξα καο ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 2010. Έηζη, ηα ζηειέρε 

πγείαο, νθείινπλ λα θάλνπλ φιεο εθείλεο ηηο πξνζπάζεηεο γηα λα επηηεπρζεί ε 

βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ, ηδηαίηεξα ησλ αλζξψπηλσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

έρνπλ πςειφηεξν βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο (κε ηε βειηίσζε ησλ 

ζεκεξηλψλ επηπέδσλ απνηειεζκαηηθφηεηαο). 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ απνηειεζκαηηθήο θαη 

απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ πεπεξαζκέλσλ πφξσλ (νηθνλνκηθψλ & αλζξψπηλσλ) 

ζηνλ λεπξαιγηθφ ηνκέα ηεο πγείαο, ζα πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ δηεζλέο 

πξαθηηθέο θαη αιιαγή ηνπ κίγκαηνο πνιηηηθήο, φπσο ην εξγαιείν ΓΦΔΑΞ θαζψο 

δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε  ηελ 

βέιηηζηε θαηαλνκή θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ελ ελεξγεία πξνζσπηθνχ 

γεσγξαθηθά, αλάινγα κε ηνλ φγθν θαη ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη θαη ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ηνπ πξνζσπηθνχ πγείαο. Δπηπξφζζεηα, 

δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ζηειέρσζεο θαη 

ηα επίπεδα (θαηεγνξίεο θαη αξηζκνχο) ζε ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο πγείαο, 

ζχκθσλα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο (ηελ ζλεζηκφηεηα, ηελ πξφζβαζε, 

θνπιηνχξα) θαη φρη κε βάζε ηνπο εζληθνχο κέζνπο φξνπο (πιεζπζκηαθνχο 

δείθηεο , αλαινγία αλά θιίλεο θνθ), σο είζηζηαη.  

Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη ην 

γεγνλφο φηη βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα εηήζηα ζηαηηζηηθά 

ππεξεζίαο ηεο εθάζηνηε ππφ εμέηαζεο δνκήο, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ν 

εηήζηνο θφξηνο εξγαζίαο. Αλ ε ηήξεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ζε κηα 

κνλάδα είλαη ειιηπήο, ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη αλαθξηβή ζρεδφλ 

αλαπφθεπθηα, παξνπζηάδνληαο κεησκέλν ηνλ θαηαγεγξακκέλν θφξην εξγαζίαο 

θαη επνκέλσο ππνηηκψληαο ηηο αλάγθεο ηεο κνλάδαο ζε πξνζσπηθφ. Ππλεπψο ε 

αθξίβεηα ησλ ελ ιφγσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ επεξεάδεη άκεζα ηελ αθξίβεηα 

ησλ ππνινγηζκψλ θαη ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ. 

Δπηπιένλ, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ν άξηηνο θαζνξηζκφο ηφζν ησλ 

ζπληζησζψλ εξγαζηαθνχ θφξηνπ φζν θαη ησλ πξνηχπσλ δξαζηεξηνηήησλ, 
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δειαδή ε απνηίκεζε ηεο  ρξνληθή δηάξθεηαο απηψλ. Ζ κε ζσζηή θαηαγξαθή 

ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ν ρξφλνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε απηψλ, είλαη πνιχ πηζαλφ λα επηθέξεη 

ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ.  

Ρέινο, σο πεξηνξηζκφο ζεσξείηαη θαη ε κε γελίθεπζε ησλ επξεκάησλ 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ εξγαιείνπ, θαζψο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ 

εθάζηνηε θαηεγνξία ή εηδηθφηεηα πγεηνλνκηθνχ δπλακηθνχ ηεο εθάζηνηε ππφ 

εμέηαζεο δνκήο/κνλάδαο πγείαο.  

Ξαξά ηνπο αλαθεξφκελνπο πεξηνξηζκνχο, ε δηαηξηβή 

πξαγκαηνπνηήζεθε εθφζνλ ειέγρζεθαλ ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη 

παξειζφλησλ εηψλ γηα ηπρψλ κεγάιεο απνθιίζεηο. Δπηπιένλ, σο πξνο ηνλ 

θαζνξηζκφ ηφζν ησλ ζπληζησζψλ εξγαζηαθνχ θφξηνπ φζν θαη ησλ πξνηχπσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζπζηάζεθε νκάδα εζηίαζεο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ, 

φπσο απηά νξίζηεθαλ ζην θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί 

ε αξηηφηεηά ηνπο.   

 

7.2 ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΘΑΗ 

ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ  ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΔΟΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ 

ΡΝ ΑΓ  

Νη δηνηθήζεηο ησλ λνζνθνκείσλ έξρνληαη αληηκέησπεο κε ηελ δηηηή 

πξφθιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο πςεινχ επηπέδνπ κε παξάιιειε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο, ψζηε λα ιεηηνπξγεί ην εθάζηνηε ζχζηεκα πγείαο 

απνηειεζκαηηθά. Ζ επίηεπμε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απηήο, ζπγθιίλεη ζηελ 

άπνςε φηη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε ηθαλνπνίεζε ηεο νξζνινγηθήο 

θαηαλνκήο ηνπ ΑΓ αθελφο θαη αθεηέξνπ ε εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεκέλσλ 

ρξεζηψλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

Γηα ηνπο αλσηέξσ ελδεηθηηθνχο ιφγνπο, ν ζρεδηαζκφο θαη νη πνιηηηθέο 

γηα ην ΑΓ ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ νξάκαηνο, ζηνλ 
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νξηζκφ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ, ζηνλ νξηζκφ 

πξνηεξαηνηήησλ θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ (WHO 2006).  

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλεη ε ρψξα καο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε, παξά ηελ αξλεηηθή ηεο 

επηξξνή, δχλαηαη λα έρεη θαη ζεηηθφ αληίθηππν νδεγψληαο ηνπο θέξνληεο 

δηνηθεηηθήο εμνπζίαο ζε δεκηνπξγηθή δηάζεζε γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ 

πξνβιεκαηηθνχ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, κέζσ ξηδηθψλ δηαξζξσηηθψλ 

αιιαγψλ ζηε δεκφζηα πγεία θαη αλαζπγθξφηεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

Δληφο ησλ νξίσλ ηνπ πξναλαθεξζέληνο πιαηζίνπ, ηα απνηειέζκαηα 

απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

πνηθηινηξφπσο. Έλαο ζπνπδαίνο ηξφπνο αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ είλαη 

ε πξνζαξκνγή ησλ επηπέδσλ επάλδξσζεο ζε πγεηνλνκηθέο δνκέο (αθφκα θαη 

ζε επίπεδν ηκεκάησλ) βάζεη ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο θαη φρη απζαίξεησλ 

ππνινγηζκψλ νη νπνίνη βαζίδνληαη ζε λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο φπσο ην ΞΓ 

87/1986 (άξζξν 9) θαη εηδηθφηεξα ηνλ ζπληειεζηή θαζνξηζκνχ δχλακεο 

πξνζσπηθνχ (Γνχια 2007). Θαιή πξαθηηθή πνπ δχλαηαη λα πηνζεηεζεί απφ ηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηα θαζήθνληα ηνπ 

εθάζηνηε δηεπζπληή ηαηξηθήο ή λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο, ε δηαηήξεζε ηεο 

θαηαλνκήο θαη ηεο επάξθεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ επζχλεο ηνπο (Massey et al 

2009). 

Δπηπξφζζεηα, ηα απνηειέζκαηα δχλαηαη λα εληνπίζνπλ ηηο δνκέο πγείαο 

πνπ απαζρνινχλ πιενλάδνλ ΑΓ, αιιά θαη εθείλεο πνπ είλαη ππνζηειερσκέλεο 

θαη λα ζπλδξάκνπλ ζε θαηλνηφκνπο ηξφπνπο πιήξσζεο θελψλ ζέζεσλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, νη ππνζηειερσκέλεο δνκέο πγείαο πξνηείλεηαη λα ζηνρεχνπλ 

ζηελ απφζπαζε λέσλ πηπρηνχρσλ ζε απηέο ηηο δνκέο κεηά απφ θαηάιιειν 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη λα αλαπηπρζνχλ δηαδηθαζίεο παξαθίλεζεο ηνπ ΑΓ γηα 

ηελ πιήξσζε ησλ ππνζηειερσκέλσλ δνκψλ, θαζψο ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία 

πξνεηδνπνηεί γηα πςειά πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο πνπ ζπλδένληαη κε ρακειά 
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επίπεδα ζηειέρσζεο ηδηαίηεξα ζε ηκήκαηα κε απμεκέλε δήηεζε γηα ππεξεζίεο 

πγείαο (Watkin 2005).  

Ππκπεξαζκαηηθά, ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ 

ΓΦΔΑΞ παξέρνπλ αθξηβέζηεξα ζηνηρεία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ πιήξσζεο ζέζεσλ 

ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν, ν νπνίνο ζα ζπκβάιεη ζηελ πην δίθαηε 

θαηαλνκή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή θαη ε εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ ΓΦΔΑΞ δχλαηαη λα 

απνηειέζεη ηνλ πηιφην (pilot study) γηα κηα πην γεληθεπκέλε εθαξκνγή ηνπ 

εξγαιείνπ ζε εζληθφ επίπεδν. Αλαιπηηθφηεξα, απφ ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπ 

εξγαιείνπ ζην ειιεληθφ Δζληθφ Πχζηεκα γείαο δχλαηαη λα ζθηαγξαθεζεί κε 

αθξίβεηα ν θαζνξηζκφο ζπληζησζψλ εξγαζηαθνχ θφξηνπ (Workload 

Components) θαη  θαζνξηζκφο Ξξνηχπσλ Γξαζηεξηφηεηαο (Activity 

Standards), ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη αλάγθεο ζε πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ κε βάζε ηελ κέζνδν 

ΓΦΔΑΞ ζε φιεο ηηο πγεηνλνκηθέο δνκέο ηνπ ΔΠ (αθφκε θαη ζε επίπεδν 

ηκήκαηνο) θαη γηα ην ζχλνιν ησλ εηδηθνηήησλ (ηαηξνί) θαη θαηεγνξηψλ 

πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ (ΞΔ, ΡΔ, ΓΔ θαη Δ). Δπνκέλσο, απφ απηή ηελ 

εκβξηζέζηεξε αλάιπζε δχλαηαη λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λα αλαδεηρζνχλ λέεο 

εηδηθφηεηεο αιιά θαη λέα εθζπγρξνληζκέλα πξσηφθνιια γηα ηα θαζήθνληα θαη 

ηνλ ρξφλν δηεθπεξαίσζεο ηεο εθάζηνηε πγεηνλνκηθήο εξγαζίαο (ηαηξηθή πξάμε, 

ζπληαγνγξάθεζε θνθ) ηνπ εθάζηνηε πγεηνλνκηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ζπλεπηθνπξνχκελα απφ ηα πθηζηάκελα ΞΓ θαη λφκνπο πνπ ηα θαζνξίδνπλ 

ζήκεξα. Ραπηφρξνλα, κέζσ ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ ΑΓ, θαη ηεο 

αλάδεημεο ησλ αλαγθψλ γηα λέεο εηδηθφηεηεο δχλαηαη λα πξνθχςεη δηαζχλδεζε 

κεηαμχ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη αγνξά εξγαζίαο.    

Δλ θαηαθιείδη, απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ ζα πξνθχςνπλ νη 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ζε ΑΓ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη βάζεη ησλ ξεαιηζηηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ γηα ππεξεζίεο πγείαο. Δπνκέλσο, ε εγεζία θαη ηα 

ζηειέρε πγείαο πνπ έρνπλ επηθνξηηζηεί κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ΑΓ, ζα 

απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε πνηνηηθνχο δείθηεο αλαθνξηθά κε ηελ 
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ππεξζηειέρσζε / ππνζηειέρσζε πγεηνλνκηθψλ δνκψλ ζε επίπεδν ηκεκάησλ, 

νη νπνίνη ζα αληηθαηνπηξίδνπλ ξεαιηζηηθά ηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε δνκήο 

πγείαο ψζηε λα πξνβνχλ ζε επαλαθαζνξηζκφ ηεο απαηηνχκελεο δχλακεο 

πξνζσπηθνχ ε νπνία απαηηείηαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζνξηζκέλσλ 

πγεηνλνκηθψλ ζηφρσλ, ζηνρεχνληαο ζηελ δίθαηα θαηαλνκή ΑΓ θαη ηελ 

ηζφηεηα ζηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ 

ηφζν ζε επίπεδν αζηηθνχ ηζηνχ, φζν θαη ζηηο δχζβαηεο απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο ζηηο νπνίεο νη ππεξεζίεο πγείαο παξνπζηάδνπλ έιιεηκκα πνηφηεηαο. 
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Ξξσηφθνιιν ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο Γηεπζπληέο θαη Ξξντζηάκελνπο ηεο 

Λνζειεπηηθήο πεξεζίαο ησλ ππφ εμέηαζε λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ (ΗΑΠΩ 

Γεληθή Καηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή, Νιχκπηνλ Θεξαπεπηήξηνλ, Γ.Λ. 

Θνξίλζνπ θαη Γ.Λ. Θαιακάηαο) ζρεηηθά κε ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ «ΓΦΔΑΞ». Πην πιαίζην ηεο έξεπλαο ηεο ππνςήθηαο 

δηδάθησξ Γηαιακά Α. Φσηεηλήο κε ηίηιν «Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ Ξφξσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο ζηελ Διιάδα θαη ε αλάγθε εθαξκνγήο δηεζλψλ πξνηχπσλ. 

Θαηαγξαθή θφξηνπ εξγαζίαο θαηά WISN» (Ξαλεπηζηήκην Ξεινπνλλήζνπ, 

2019). 

Α) Ν Γείθηεο «Δηήζηνο Γηαζέζηκνο Σξόλνο Δξγαζίαο» πξνζεγγίζηεθε κε 

ηηο θάησζη εξσηήζεηο: 

Δξώηεζε 1ε: Ξφζεο εκέξεο αλά εβδνκάδα εξγάδνληαη νη καίεο; 

……………………………………………………………………………………………………………...

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

Δξώηεζε 2ε: Ξφζεο ψξεο αλά εκέξα εξγάδνληαη νη καίεο; 

……………………………………………………………………………………………………………...

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

Δξώηεζε 3ε: Ξφζεο είλαη νη εηήζηεο εκέξεο δεκφζηαο αξγίεο ησλ καηψλ; 

……………………………………………………………………………………………………………...

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

Δξώηεζε 4ε: Ξφζεο εκέξεο θαλνληθήο άδεηαο δηθαηνχληαη νη καίεο εηεζίσο; 

……………………………………………………………………………………………………………...

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 
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Δξώηεζε 5ε: Ξφζεο εκέξεο άδεηαο αζζελείαο δηθαηνχληαη νη καίεο εηεζίσο; 

……………………………………………………………………………………………………………...

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

Δξώηεζε 6ε: πάξρεη πξφβιεςε γηα εθπαηδεπηηθέο άδεηεο; Αλ λαη, πφζεο 

εηεζίσο? 

……………………………………………………………………………………………………………...

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

Β) Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ Ππληζησζώλ ηνπ Φόξηνπ Δξγαζίαο (Workload 

Components) πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη θάησζη εξσηήζεηο: 

Δξώηεζε 1ε: Ξνηεο είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

(Health Service Activities) ηεο εθάζηνηε καίαο (εθηεινχληαη απφ φιεο 

αλεμαηξέησο); 

……………………………………………………………………………………………………………...

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

*Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη λα 

θαηαιακβάλνπλ ην πεξηζζφηεξν ρξφλν ηνπ δηαζέζηκνπ εκεξήζηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο. 

 

Δξώηεζε 2ε: Ξνηεο είλαη νη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Support 

Activities); 

……………………………………………………………………………………………………………...

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

*Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ινγίδνληαη εθείλεο νη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ δξνπλ ππνζηεξηθηηθά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, εθηεινχληαη απφ 

φιεο ηηο καίεο θαη δελ ζπιιέγνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 
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Δξώηεζε 3ε: Ξνηεο Ξξφζζεηεο Γξαζηεξηφηεηεο (Additional Activities) 

εθηεινχληαη κφλν απφ ζπγθεθξηκέλα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ; 

……………………………………………………………………………………………………………...

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

*Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ ζπιιέγνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

 

Γ) Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ δείθηε «Ξξφηππα Γξαζηεξηφηεηαο» (Activities 

Standards), πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη θάησζη εξσηήζεηο: 

Δξώηεζε 1ε: Ξνηα είλαη ηα Ξξφηππα Γξαζηεξηφηεηαο (Activity Standards) γηα 

ηηο Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (Health Service Activities); 

……………………………………………………………………………………………………………...

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

*Ωο Ξξφηππν Γξαζηεξηφηεηαο νξίδεηαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο εθηέιεζεο κηαο εξγαζίαο απφ 

έλαλ έκπεηξν εξγαδφκελν. 

 

Δξώηεζε 2ε: Ξνηα είλαη ηα Ξξφηππα Γξαζηεξηφηεηαο (Activity Standards)  

γηα ηηο πνζηεξηθηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (Support Activities); 

……………………………………………………………………………………………………………...

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

Δξώηεζε 3ε: Ξνηα είλαη ηα Ξξφηππα Γξαζηεξηφηεηαο (Activity Standards)  

γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη κφλν απφ ζπγθεθξηκέλα κέιε ηνπ 

πξνζσπηθνχ (Additional Activities); 

……………………………………………………………………………………………………………...

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 
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Γ) Γηα ηελ ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε αλαδξνκηθή κειέηε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εθάζηνηε 

λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο, κε ζθνπφ λα απαληεζνχλ ηα θάησζη εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα: 

Δξώηεζε 1ε: Ξνηνο είλαη ν ζπλνιηθφο εηήζηνο αξηζκφο θπζηνινγηθψλ 

ηνθεηψλ; 

……………………………………………………………………………………………………………...

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

Δξώηεζε 2ε: Ξνηνο είλαη ν ζπλνιηθφο εηήζηνο αξηζκφο θαηζαξηθψλ ηνκψλ; 

……………………………………………………………………………………………………………...

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

Δξώηεζε 3ε: Ξνηνο είλαη ν ζπλνιηθφο εηήζηνο αξηζκφο λενγλψλ; 

……………………………………………………………………………………………………………...

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

Δξώηεζε 4ε: Ξνηνο είλαη ν ζπλνιηθφο εηήζηνο αξηζκφο ησλ δηελεξγεζέλησλ 

γπλαηθνινγηθψλ ρεηξνπξγείσλ; 

……………………………………………………………………………………………………………...

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

Δξώηεζε 5ε: Ξνηνο είλαη ν ζπλνιηθφο εηήζηνο αξηζκφο ησλ 

παξαθνινπζήζεσλ θχεζεο; 

……………………………………………………………………………………………………………...

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 


