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Πεξίιεςε 

Ζ Σξίηε Ζιηθία απνηειεί κηα ηδηαίηεξε πιεζπζκηαθή νκάδα, ζεκαληηθά απμαλφκελε κε 

αλνκνηνγελή γλσξίζκαηα θαζψο θαη  απμεκέλεο πξνθιήζεηο θαη αλάγθεο.  Δίλαη ζαθέο φηη 

κεηαμχ ησλ ειηθησκέλσλ ππάξρνπλ έληνλεο δηαθνξέο θαηά ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

ηνπο ζέζε αιιά θαη ηε θπζηθή (ρξφληεο ή ζνβαξέο αζζέλεηεο), δεκνγξαθηθή  (ηξίηε θαη 

ηέηαξηε ειηθία)  θαη νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε (ρήξνη-εο, δεπγάξηα,  ζπκβηψλνληεο κε 

παηδηά ή κε ζπκβηψλνληεο θιπ.). Σν ίδην ζεκαληηθέο είλαη θαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θχισλ, 

αθνχ ε ζέζε ησλ γπλαηθψλ είλαη δπζρεξέζηεξε απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο. Οπζηψδεηο 

δηαθνξέο ζπληζηνχλ θαη ηα γεσκνξθνινγηθά  (π.ρ. νξεηλέο, πεδηλέο) θαη άξα θαη παξαγσγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλνηήησλ. Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηνπ  Γήκνπ 

Η.Π. Μεζνινγγίνπ ζηνρεχνπλ κέζσ ησλ δνκψλ θαη ησλ  πξνγξακκάησλ δξάζεσλ (Κ.Α.Π.Ζ, 

Βνήζεηα ζην πίηη, Γεκνηηθφ- Κνηλσληθφ Ηαηξείν),  ζηελ εμαηνκηθεπκέλε ηαηξνθαξκαθεπηηθή  

θξνληίδα, ζηελ ελεκέξσζε, ππνζηήξημε, ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ελδπλάκσζε θαη παξάιιεια  

ελίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο θαη απηνπεπνίζεζεο ζηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε δηεξεπλά ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ ζε φηη 

αθνξά ηελ πξνζβαζηκφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε δηαζεζηκφηεηα θαζψο θαη  ηελ 

πνηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αιιά θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ ππεξεζηψλ. Ζ 

ελεκέξσζε πνπ παξέρεηαη ζην άηνκν γηα ην πξφβιεκα ηεο πγείαο ηνπ, ε πιεξφηεηα θαη 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ, ν ρξφλνο αλακνλήο, ε πνηφηεηα θαη ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ηα πςειά πνζνζηά δηαγλσζηηθήο επηηπρίαο απνηεινχλ νξηζκέλεο απφ ηηο 

παξακέηξνπο πνπ αμηνινγνχληαη γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ εμππεξεηνχληνο 

αηφκνπ. Καζψο δελ ππάξρεη πξνεγνχκελν εξεπλψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ησλ πξνλνηαθψλ  

ππεξεζηψλ  ηνπ Γήκνπ Η.Π Μεζνινγγίνπ, ε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ  ηεο ηθαλνπνίεζεο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, βαζίζηεθε  ηφζν  ζηελ ρνξήγεζε εξσηεκαηνινγίσλ φζν θαη ζηελ 

αλαζθφπεζε ηφζν ηεο ειιεληθήο φζν θαη ηεο  μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο.  

 

Λέμεηο -Κιεηδηά:  Ηθαλνπνίεζε, ηξίηε ειηθία, Γήκνο Η.Π. Μεζνινγγίνπ , Κνηλσληθή 

Πξφλνηα, MUSA (MUlticriteria Satisfaction Analysis) 
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Abstract 

Elderly is a particular population group, significantly growing with heterogeneous traits as 

well as increased challenges and needs. It is clear that there are strong differences between the 

elderly, in their economic and social situation, but also physical (chronic or serious diseases), 

demographic (third and fourth age) and marital status (widowed, couples, etc.). Gender 

differences are equally important, as, the position of women is more difficult in economic 

terms. Significant differences are, also, the geomorphological (eg mountainous, lowland) and 

thus productive characteristics of communities. The public social services of the Municipality 

of  Mesologgi aim to provide personalized health care, information, support, physical and 

mental empowerment through the structures and programs of actions (Κ.Α.Π.Ζ, Home Help, 

Municipal Social Services) and at the same time to enhance the sense of security and self-

confidence in elderly people. This study explores the satisfaction of older people in terms of 

accessibility, efficiency and availability as well as the quality of social resources and the 

professional environment of services as well. Information provided to the individual about 

his/ her health problem, completeness and behavior of the staff, waiting time, quality and 

availability of the equipment, and high rates of diagnostic success are some of the parameters 

evaluated for the satisfaction assessment serving a person. As there is no prior research in this 

area of the social care services of the Municipality of Mesologgi, the measurement of the 

degree of satisfaction in this research was based both on the provision of questionnaires and 

on the review of both Greek and foreign literature. 

 

Key Words:  Satisfaction, elderly, Municipality of Mesologgi, Social Care Services, MUSA 

(MUlticriteria Satisfaction Analysis) 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 
Ζ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλά ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ ζε φηη αθνξά 

ηελ πξνζβαζηκφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε δηαζεζηκφηεηα θαζψο θαη  ηελ 

πνηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αιιά θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζηνρεπκέλσλ-

θνηλσληθψλ-ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Η.Π. Μεζνινγγίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ δνκψλ Κ.Α.Π.Ζ, 

Βνήζεηα ζην πίηη θαη Γεκνηηθφ- Κνηλσληθφ Ηαηξείν. Ζ έξεπλα εζηηάδεη ζε δηάθνξεο 

παξακέηξνπο (ελεκέξσζε πνπ παξέρεηαη ζην άηνκν γηα ην πξφβιεκα ηεο πγείαο ηνπ, 

πιεξφηεηα θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ, ρξφλνο αλακνλήο, πνηφηεηα θαη δηαζεζηκφηεηα 

ηνπ εμνπιηζκνχ, πνζνζηά δηαγλσζηηθήο επηηπρίαο, θιπ) νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηελ 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ηεο ζπγγξαθέσο (σο 

Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

Γήκνπ Η.Π.) απνηεινχλ νξηζκέλεο απφ ηηο παξακέηξνπο πνπ αμηνινγνχληαη γηα ηελ απνηίκεζε 

ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ εμππεξεηνχληνο αηφκνπ κε εηδηθή ζηφρεπζε ζηα άηνκα ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο πνπ απνηεινχλ ηνπο ρξήζηεο ησλ ηξηψλ δνκψλ πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ζηηο νπνίεο 

εζηηάδεη ε έξεπλα. 

Ζ παξνχζα εξγαζία δηαξζξψλεηαη θαηαξρήλ ζε 2 «βαζηθά» κέξε, ην Γεληθφ θαη ην Δηδηθφ. 

ην Γεληθφ κέξνο παξνπζηάδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζέκαηνο πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ε 

εξγαζία, δηαηππψλνληαη ηα εξεπλεηηθά πξνβιήκαηα απηήο, γίλεηαη αλάιπζε ηνπ ζθνπνχ θαη 

ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί θαη παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο «ζεσξεηηθέο» πξνζεγγίζεηο ηνπ 

πξνβιήκαηνο κε ζπλνπηηθή αλαθνξά ηνπ θιάδνπ (γεληθφηεξα) θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δνκψλ 

ηνπ Γήκνπ Ηεξάο Πφιεσο ηνπ Μεζνινγγίνπ ζηηο νπνίεο ζα εζηηάζεη ε εξγαζία. Δπηπιένλ 

δίλεηαη ν νξηζκφο θαη παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γήξαηνο θαη ησλ αλαγθψλ ησλ 

ειηθησκέλσλ, ελψ ζε δηαθξηηή ελφηεηα αλαιχεηαη ην θαηλφκελν ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο. 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ «πεξηβάιινληνο» ηεο Δξγαζίαο γίλεηαη ζπλνπηηθή αλαθνξά 

ζηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θξνληίδαο ζηελ Διιάδα θαη ζηε Δ.Δ.(κε έκθαζε ζηηο δνκέο 

ζηηο νπνίεο εζηηάδεη ε έξεπλα) θαη αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο, νη παξάγνληεο πνπ 

ηελ επεξεάδνπλ (ζηνρεπκέλε αλάιπζε ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο/πξφλνηαο (παξνρή ππεξεζηψλ), 

θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ ειηθησκέλσλ)  θαζψο θαη νη κέζνδνη κέηξεζεο ηεο 

ηθαλνπνίεζεο  απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο/πξφλνηαο.  

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε (ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, νη ππάξρνπζεο έξεπλεο, 
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εξγαζίεο, θιπ., αλαθέξνληαη ζε «αζζελείο» θαη «πειάηεο». ηελ παξνχζα εξγαζία 

ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «σθεινχκελνη» ησλ θνηλσληθψλ Γνκψλ. 

ην Δηδηθφ Μέξνο ηεο Δξγαζίαο, παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο κε 

αλάιπζε ζηνπο ζθνπνχο θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, ζηε δηαδηθαζία κέηξεζεο 

ηθαλνπνίεζεο, ζηνλ ηξφπν αλάπηπμεο θαη ζηελ ηειηθή δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, αιιά θαη 

ζην δείγκα θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο. Σέινο, γίλεηαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο έξεπλαο, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη θαηαξηίδεηαη ζεηξά πξνηάζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

1.1.  Η ζεκαληηθόηεηα ηνπ ζέκαηνο θαη ε δηαηύπσζε ηνπ εξεπλεηηθνύ 

πξνβιήκαηνο 

Ζ παξνρή ζηελ πιεζπζκηαθή νκάδα ησλ ειηθησκέλσλ, ηεο απαηηνχκελεο πξνζνρήο θαη 

πξνζηαζίαο απνηειεί έλα «πεγαίν έλζηηθην» θνηλφ ζηα πεξηζζφηεξα έκςπρα φληα, θαη ζηε 

ζχγρξνλε επνρή ηείλεη (θαη πξέπεη) λα ζεσξείηαη θνηλσληθή ππνρξέσζε θαη ην ελδηαθέξνλ 

πιήζνπο επηζηεκψλ έρεη ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπ πξνο ηελ ειηθηαθή απηή νκάδα. Οη 

ειηθησκέλνη απνδέρνληαη ξφινπο εμάξηεζεο  απφ ην θξάηνο, ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ην 

εθάζηνηε εθαξκνδφκελν ζχζηεκα Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θιπ. εμαηηίαο θνηλσληθψλ 

αηηηψλ,  (Έκθε - Πνπινπνχινπ, 1999) παξά ην γεγνλφο φηη απνηεινχλ νπζηαζηηθά 

γελεζηνπξγνχο παξάγνληεο θαηάζιηςεο. 

Ζ πιεζπζκηαθή νκάδα ησλ 65+ ζηελ ρψξα καο απνηειεί ην 18% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ , 

ελψ επηδεκηνινγηθέο µειέηεο θαηέδεημαλ φηη ην 10-25% απηψλ, εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο πνπ πξνθαινχληαη σο επί ην πιείζηνλ απφ αίηηα ςπρνινγηθήο ή θνηλσληθήο 

θχζεο. (ελδεηθηηθά θαη φρη εμαληιεηηθά: πέλζνο θαη απψιεηα αγαπεκέλσλ πξνζψπσλ, 

θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, έιιεηςε ελδηαθεξφλησλ, αιιαγή ζηνλ ηξφπν δηαβίσζεο θαη ζηηο 

θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο, κνλαμηά, νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα). (Ακεξά θαη ζπλ.1986) 

ε φηη αθνξά ηηο παξερφκελεο πξνλνηαθέο ππεξεζίεο (Κέληξα Αλνηρηήο Πεξίζαιςεο 

Ζιηθησκέλσλ  (ΚΑΠΖ), Βνήζεηα ζην πίηη θ.α.), δελ  ππάξρνπλ έξεπλεο κέρξη ζήκεξα πνπ λα 

κειεηνχλ ην πφζν απνδνηηθέο είλαη νη ζπγθεθξηκέλεο δνκέο θαη αλ θάλνπλ θαιχηεξε ηελ 

πνηφηεηα δσήο ησλ ειηθησκέλσλ. Έηζη  ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ θάπνηα  εξσηήκαηα γηα ην 

επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, δειαδή θαηά πφζν έρνπλ πεηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπο, αλ 

ζπκβάινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη πψο απηφ αληαλαθιά  ζηνπο ίδηνπο  θαη 

ζηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

Καηά ζπλέπεηα ζεσξείηαη αλαγθαία ε αμηνιφγεζε ηεο ρξεζηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο πνπ παξέρεη ν Γήκνο Ηεξάο 

Πφιεσο Μεζνινγγίνπ πξνο ηνπο ειηθησκέλνπο θαηνίθνπο ηνπ, δηφηη κέζα απφ ηηο αληηιήςεηο 

ησλ ίδησλ φληαο σθεινχκελνη, πξνθχπηνπλ λέα δεδνκέλα πνπ ζα βνεζήζνπλ θαη ζα 

ππνζηεξίμνπλ ζπκβνπιεπηηθά ην Γήκν, ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο, εθαξκνγήο  λέσλ πνιηηηθψλ 

θαη βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο. 
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1.2. θνπόο θαη ηόρνη ηεο Δξγαζίαο 

 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ  ηθαλνπνίεζεο ησλ αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο  

απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξφλνηαο ηνπ Γήκνπ Η.Π. Μεζνινγγίνπ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ησλ  ηξηψλ θνηλσληθψλ Γνκψλ: 

 Βνήζεηα ζην πίηη (Κάιπςε Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Μεζνινγγίνπ, Αηησιηθνχ θαη 

Οηληάδσλ)  

 Κέληξν Αλνηρηήο Πεξίζαιςεο Ζιηθησκέλσλ (ΚΑΠΖ) θαη 

 Γεκνηηθφ Ηαηξείν 

Δπηπιένλ αλαιχεηαη ην πξνθίι  θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ σθεινχκελσλ αηφκσλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ Σξίηε ειηθία, βαζηδφκελνη ζηελ ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή δηεξεχλεζε  ηνπ 

βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο, ζηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, ζηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη πιεξνθνξηψλ, πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο 

θαη αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ πξφλνηαο ηνπ Γήκνπ.  

Αλαιπηηθφηεξα, νη ζεσξεηηθνί θαη νη εξεπλεηηθνί ζηφρνη ηεο εξγαζίαο είλαη νη εμήο:  

Θεσξεηηθνί ηόρνη: 

 Να πεξηγξαθεί ε έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζε απηήλ, 

 Να αλαιπζεί ην ςπρνθνηλσληθφ πξνθίι ησλ αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο,  

 Να ζθηαγξαθεζεί/θαηαγξαθεί ε  έλλνηα ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη ησλ αλαγθψλ πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο πξφλνηαο, 

 Να πεξηγξαθνχλ νη πξνλνηαθέο θνηλσληθέο δνκέο θξνληίδαο αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο  πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.  

Δξεπλεηηθνί ηόρνη: 

 Να εξεπλεζεί ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο, απφ ηηο πξνλνηαθέο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, 

 Να εληνπηζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αληιεί ε ηξίηε 

ειηθία, απφ ηηο πξνλνηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, 

 Να εμαθξηβσζνχλ νη πξνζδνθίεο ησλ αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο απφ ηηο πξνλνηαθέο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, 

 Να δηεξεπλεζεί ην ςπρνθνηλσληθφ πξνθίι ησλ αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο, πνπ ζπλδέεηαη 

κε ην βαζκφ  ηθαλνπνίεζήο ηνπο. 



8 

 

 

1.3.  Βαζηθέο  ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

Δίλαη αιήζεηα πσο ζηελ ζχγρξνλε επνρή, ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ απνηειεί έλα θαηλφκελν 

πνπ ιακβάλεη νινέλα θαη κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο. ηελ Διιάδα ην ελ ιφγσ ζέκα έρεη αξρίζεη 

λα γίλεηαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ, θπξίσο έπεηηα απφ ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

θαη ησλ  επηπηψζεσλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. χκθσλα κε ηνλ OECD (2015), ήδε απφ ην 

2004 ε Διιάδα έρεη ην ηξίην πςειφηεξν δείθηε εξγαζηαθήο θαη νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο απφ 

ειηθησκέλνπο, ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

ηελ ρψξα καο -παξαδνζηαθά- ηε θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ αλαιάκβαλε ε νηθνγέλεηα αιιά 

ηα ηειεπηαία ρξφληα θαηαγξάθεηαη απμαλφκελνο αξηζκφο νηθνγελεηψλ νη νπνίεο γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο δελ δχλαηαη λα αλαιάβνπλ θαη λα θέξνπλ ζε πέξαο ηνλ ξφιν απηφ 

παξέρνληαο ζηα ειηθησκέλα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο ηηο απαηηνχκελέο ππεξεζίεο. Καηά 

ζπλέπεηα γίλεηαη εκθαλήο ε αλαγθαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ζηνρεπκέλσλ πξνγξακκάησλ 

θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη θξνληίδαο κε νκάδα ζηφρνπ ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο. (Μαξθάθε, 

2012).  

Σν Τπνπξγείν Τγείαο θαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο (http://www.ypakp.gr/) είλαη ππεχζπλα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη 

ηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, αλαπηχζζνληαο θαη εθαξκφδνληαο 

πξνγξάκκαηα  Κνηλσληθήο Φξνληίδαο πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο.  Ζ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ κε ζηφρεπζε ηε 

ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία δηθηχσλ (ζε ηνπηθφ επίπεδν) θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη πξφιεςεο 

θαηλνκέλσλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (ελδεηθηηθά θαη φρη εμαληιεηηθά: «Βνήζεηα ζην πίηη», 

Κέληξα Αλνηρηήο Πεξίζαιςεο Ζιηθησκέλσλ (ΚΑΠΖ), Κέληξα Ζκέξαο Φξνληίδαο 

Ζιηθησκέλσλ (ΚΖΦΖ)) απνηεινχλ παξεκβάζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ είλαη ε θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ 

θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν αθνχ νπζηαζηηθά 

επηβιέπνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ (Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο), ελψ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ε ζχζηαζε θαη ε αξρηθή ιεηηνπξγία ηνπο ππήξμε πξντφλ ζπγρξεκαηνδφηεζεο 

απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (Δ.Κ.Σ). Σέινο ζχκθσλα κε κειέηεο (Αθνπμελίδεο & 

Γαξδίθε, 2015), ε ιεηηνπξγία θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ είλαη 

πνιχ θαιή, θαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο πνπ θαηαγξάθεηαη είλαη πςειφο. 

http://www.ypakp.gr/
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1.4.  Κιάδνο – Οξγαληζκόο ζηνλ νπνίν εζηηάδεη ε έξεπλα  

 

ην Γήκν Ηεξάο Πφιεσο Μεζνινγγίνπ ιεηηνπξγνχλ θνηλσληθέο δνκέο κέζσ ησλ νπνίσλ 

επηδηψθεηαη ε θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη αμηνπξεπνχο 

δηαβίσζεο ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο.  

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο  εμεηάζηεθε ε  ηθαλνπνίεζε ησλ σθεινχκελσλ  απφ ηξείο 

θνηλσληθέο δνκέο: 

 Κέληξν Αλνηρηήο Πεξίζαιςεο Ζιηθησκέλσλ (ΚΑΠΖ),  

 Βνήζεηα ζην πίηη (Κάιπςε Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Μεζνινγγίνπ, Αηησιηθνχ θαη 

Οηληάδσλ) θαη 

 Γεκνηηθφ Ηαηξείν  

 

1.4.1. Κέληξν Αλνηρηήο Πεξίζαιςεο Ηιηθησκέλσλ (ΚΑΠΗ) Γήκνπ Ιεξάο Πόιεσο 

Μεζνινγγίνπ. 

 

Σν Κέληξν Αλνηρηήο Πεξίζαιςεο Ζιηθησκέλσλ (ΚΑΠΖ) ηνπ Γήκνπ Ηεξάο Πφιεσο 

Μεζνινγγίνπ μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην 1984, σο Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, 

δηνηθνχκελν απφ επηά (7) κέιε κε πξφεδξν ηνλ εθάζηνηε Γήκαξρν, θαη ην 2010 κε απφθαζε 

Γεκάξρνπ θαηαξγήζεθε σο Ννκηθφ Πξφζσπν θαη παξακέλεη σο Πξφγξακκα Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ ζην Απηνηειέο Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη απφ πξνζσπηθφ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθειήο 

Δπηρείξεζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο – Πνιηηηζκνχ. 

θνπφο ηνπ είλαη: 

 Ζ πξφιεςε βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ 

ειηθησκέλσλ, ψζηε λα παξακείλνπλ ηζφηηκα θαη ελεξγά κέιε ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ,  

 Ζ  πιεξνθφξεζε θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ησλ θνξέσλ ζρεηηθά 

κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ. 

Οη ζθνπνί ηνπ επηηπγράλνληαη κε πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ πνιινχο ηνκείο 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο φπσο: 
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 πκβνπιεπηηθή, ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, θνηλσληθή θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ 

θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, 

 Φξνληίδα θαη νδεγίεο γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, 

 Παξνρή δσξεάλ θπζηθνζεξαπείαο ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ δηάθνξεο παζήζεηο 

θπξίσο ηνπ λεπξνκπτθνχ θαη ζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο, πξνζθνκίδνληαο ηαηξηθή 

γλσκάηεπζε απφ Οξζνπεδηθφ ή Νεπξνιφγν 

 Οξγαλσκέλε ςπραγσγία θαη ιεηηνπξγία νκάδσλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο 

(ρνξεπηηθνχ, εθκάζεζεο Τπνινγηζηψλ, Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ, Δθδξνκέο 

θαη ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο, Θαιάζζηα κπάληα). 

Απαζρνιείηαη έλαο Φπζηθνζεξαπεπηήο σο κφληκν πξνζσπηθφ θαη ππνζηεξίδεηαη απφ κηα 

Κνηλσληθή Λεηηνπξγφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κέζσ πξνγξακκάησλ 

θνηλσθειήο εξγαζίαο ηνπ ΟΑΔΓ. Δπίζεο, απφ κία ςπρνιφγν ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθειήο 

Δπηρείξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη» θαη απφ κηα ππάιιειν γεληθψλ 

θαζεθφλησλ Τ.Δ.  

Ο αξηζκφο ησλ εγθεθξηκέλσλ κειψλ ηνπ Κέληξνπ μεπεξλά ηα 200 άηνκα, ειηθίαο απφ 58 

εηψλ θαη άλσ, αιιά ηα ελεξγά κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο,  είλαη 

πεξίπνπ 60 άηνκα. Λεηηνπξγεί ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή απφ ηηο 

8:00 π.κ. κέρξη ηηο 14:00 κ.κ. θαη ππνζηεξίδεηαη νηθνλνκηθά απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ Γήκνπ θαη  ζηεγάδεηαη επί ηεο νδνχ π. Σξηθνχπε 31 .  

 

 

1.4.2. Πξόγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη» Γήκνπ Ιεξάο  Πόιεσο Μεζνινγγίνπ 

Σν πξφγξακκα Βνήζεηα ζην πίηη μεθίλεζε ην 2002 ζην Γήκν Μεζνινγγίνπ. Σν 2011 κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο», εληάρζεθαλ ζηελ Γεκνηηθή Κνηλσθειή 

επηρείξεζε θαη ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ησλ πξψελ Γήκσλ Αηησιηθνχ θαη Οηληαδψλ. 

πλνιηθά εμππεξεηνχληαη πεξίπνπ 440 άηνκα θαη απεπζχλεηαη ζε άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο 

πνπ δελ απηνεμππεξεηνχληαη θαη ζε άηνκα κε αλαπεξία. Δπηζεκαίλεηαη φηη δίλεηαη 

πξνηεξαηφηεηα ζε άηνκα πνπ δελ απηνεμππεξεηνχληαη πιήξσο θαη ζε άηνκα κε αλαπεξία πνπ 

παξνπζηάδνπλ πξφζθαηξα ή κφληκα πξνβιήκαηα ςπρηθήο ή ζσκαηηθήο πγείαο, πνπ δνπλ κφλα 

ηνπο ή δελ έρνπλ ηελ πιήξε θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο ή πνπ ην  εηζφδεκά ηνπο δελ 

μεπεξλά ηελ θαηψηαηε ζχληαμε ΟΓΑ πεξίπνπ 360€ κεληαίσο.  
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Καη ηα ηξία πξνγξάκκαηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μεζνινγγίνπ, Αηησιηθνχ θαη Οηληαδψλ 

ζηειερψλνληαη απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο, Κνηλσληθνχο Λεηηνπξγνχο, Ννζειεπηέο/ηξηεο θαη 

Οηθνγελεηαθνχο Βνεζνχο, κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Τπνζηεξίδνληαη απφ έλαλ γηαηξφ 

κε ζχκβαζε έξγνπ, παξέρνληαο ζπληαγνγξάθεζε θαη γεληθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο – 

ζπκβνπιέο, φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν. 

Οη Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί πξνζθέξνπλ : 

 πκβνπιεπηηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ 

ειηθησκέλν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπο, ζε ζέκαηα πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ θαη 

αζθαιηζηηθψλ - ζπληαμηνδνηηθψλ  παξνρψλ, 

 πλεξγάδεηαη κε θνξείο θαη ηδξχκαηα φηαλ θξίλεη απαξαίηεην ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε 

ηδξχκαηα ή ηελ εγγξαθή ηνπο ζε θνηλσληθέο δνκέο, φπσο ζπζζίηην γηα κε 

απηνεμππεξεηνχκελα άηνκα. 

Οη Ννζειεύηξηεο  πξνζθέξνπλ: 

 Παξνρή πξσηνβάζκηα λνζειεπηηθήο θξνληίδαο θαη ζπκβνπιεπηηθή ζε ζέκαηα πγείαο 

ηνπ ειηθησκέλνπ. Ζ λνζειεπηηθή θξνληίδα αθνξά ηελ κέηξεζε ηεο αξηεξηαθήο 

πίεζεο, ζθπγκψλ, έιεγρνο ζαθράξνπ ηνπ αίκαηνο, αιιαγή θαη ηνπνζέηεζε 

νπξνθαζεηήξα, αηκνιεςίεο θαη κεηαθνξά αίκαηνο θαη νχξσλ ζην Ννζνθνκείν. 

 Καηαγξαθή ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη παξαθνινχζεζε ηεο ζσζηήο ιήςεο ησλ 

θαξκάθσλ, 

 Δθπαίδεπζε ησλ ειηθησκέλσλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο φηαλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα 

ζαθραξψδε δηαβήηεο ή πςειήο πίεζεο θ.α. 

 πληαγνγξάθεζε θαη πεξηπνίεζε θαηαθιίζεσλ, θαζψο θαη ζπλνδεία ηνπ ειηθησκέλνπ 

ζην γηαηξφ. 

Οη νηθνγελεηαθνί βνεζνί πξνζθέξνπλ: 

 Καζαξηφηεηα ηνπ ζπηηηνχ, βνήζεηα ζηελ αηνκηθή πγηεηλή θαη θξνληίδα ηνπ 

ειηθησκέλνπ, 

 Διαθξχ καγείξεκα, πιεξσκή ινγαξηαζκψλ , δηάθνξα ςψληα θαη αγνξά 

θαξκάθσλ, 

 πληξνθηά ζηνλ ειηθησκέλν ή ζηνλ αζζελή ειηθησκέλν πνπ λνζειεχεηαη ζην 

Ννζνθνκείν, ζπδήηεζε καδί ηνπ.  
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Ζ πξφζβαζε ησλ σθεινχκελσλ ζηα πξνγξάκκαηα γίλεηαη είηε θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο 

αίηεζεο ηνπ ίδηνπ ή ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ειηθησκέλνπ, είηε απφ αξκφδηνπο θνξείο πγείαο θαη 

ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Οη ππεξεζίεο παξέρνληαη κε επηζθέςεηο θαη‟ νίθνλ 

ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηε βάζε ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αλαγθψλ 

ησλ ειηθησκέλσλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο γίλεηαη απφ 

κεηαθνξά πφξσλ  

α) ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο ζπληαμηνχρσλ,  

β) απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαζψο θαη  ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη  

γ) απφ ηελ εηδηθή εηζθνξά αζθαιηζκέλσλ πνπ ζεζκνζεηήζεθε κε ην άξζξν 138 ηνπ Ν. 

4052/2012 γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καη‟ νίθνλ θξνληίδα πληαμηνχρσλ». 

(πεγή:www.eetaa.gr) 

 

1.4.3. Γεκνηηθό - Κνηλσληθό Ιαηξείν Γήκνπ Ι.Π. Μεζνινγγίνπ 

 

Απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008 μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Ηαηξείνπ κε ηελ αξηζκ. 

πξάμε 16233/12/9/2008 (ΦΔΚ 1841 η.Β‟) σο Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ.  

θνπφο ηνπ σο Ν.Π.Γ.Γ. ήηαλ:  

 Ζ παξνρή πξσηνβάζκηαο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο.  

  Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη θξνληίδαο πγείαο.  

 Ζ νξγάλσζε εζεινληηθήο αηκνδνζίαο.  

 Ζ ελεκέξσζε κε θαηάιιεια πξνγξάκκαηα γηα ηξφπνπο πγηεηλήο δηαβίσζεο.  

  Ο έιεγρνο παξαγφλησλ θηλδχλνπ ζε θαηαπιηζκνχο, ηδξχκαηα, είδε δηαηξνθήο θ.ιπ.  

 Ζ δηεμαγσγή ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ γηα ζπζηεκαηηθή αληηκεηψπηζε ηαηξηθψλ 

πξνβιεκάησλ ζην πιεζπζκφ ηνπ Γήκνπ ή θαηεγνξίεο απηνχ (π.ρ. καζεηηθφο 

πιεζπζκφο).  

 Ζ κειέηε κέηξσλ θαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο αηφκσλ (Σξίηε 

ειηθία, ρξνλίσο πάζρνληεο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, θ.ιπ.). 

 Ζ δηεμαγσγή εξεπλψλ γηα ηηο πεγέο ξχπαλζεο. 

 Ζ ζπκβνιή ζηε πξφιεςε αηπρεκάησλ. 
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 Ζ ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο άιινπο θνξείο πνπ έρνπλ παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο Ννζνθνκεία, θιηληθέο Τπνπξγεία θ.ιπ.  

 Ζ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ηειεταηξηθήο θαζψο θαη ζε πξνγξάκκαηα 

ρξεκαηνδνηνχκελα απφ δηάθνξνπο θνξείο (Δ.Δ., θ.ιπ.)  

Σν 2011 κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηε» θαηαξγήζεθε σο Ν.Π.Γ.Γ. θαη 

εληάρζεθε σο αξκνδηφηεηα Πξναγσγήο θαη Πξφιεςεο Τγείαο ζηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο  ηνπ Γήκνπ ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ. ηεγάδεηαη ζε θηίξην επί ηεο νδνχ π. Σξηθνχπε 31 θαη ιεηηνπξγεί ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή απφ ηηο 8:00 π.κ. κέρξη ηηο 14:00 κ.κ..  

ηειερψλεηαη απφ έλαλ κφληκν  Γηαηξφ κε εηδηθφηεηα Βηνπαζνιφγνπ-Τγηεηλνιφγνπ θαη 

ππνζηεξίδεηαη απφ κηα Ννζειεχηξηα κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κέζσ πξνγξακκάησλ 

θνηλσθειήο εξγαζίαο ηνπ ΟΑΔΓ. Δπηπιένλ επεηδή ζπζηεγάδεηαη ζην ρψξν ηνπ ΚΑΠΖ 

εληζρχεηαη  απφ ηελ ςπρνιφγν θαη ηελ Κνηλσληθή Λεηηνπξγφ. 

Παξφια ηα πξνβιήκαηα ηεο ππνζηειέρσζεο ζε πξνζσπηθφ, απνηειεί κηα δπλακηθή θνηλσληθή 

δνκή, δηφηη πξνζθέξεη  ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζε έλαλ κεγάιν αξηζκφ δεκνηψλ 

(πεξίπνπ 300 άηνκα), ζπληαγνγξαθφληαο ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη θάξκαθα γηα φια ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία, αιιά θαη ζε αλαζθάιηζηνπο νηθνλνκηθά αδχλαηνπο δεκφηεο.  

Δπηπιένλ, πξνγξακκαηίδνληαη θαη πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη ελεκέξσζεο  ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγηψλ Πφιεσλ ζην νπνίν είλαη κέινο, ελψ νη  

πφξνη ηνπ Γεκνηηθνχ – Κνηλσληθνχ Ηαηξείνπ, πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ Γήκνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Ζ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ 

ΣΖ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΖ ΓΖΡΑΝΖ  

 

2.1. Οξηζκόο θαη Υαξαθηεξηζηηθά Σξίηεο Ηιηθίαο 

 

Αξρηθά, θξίλεηαη ζθφπηκν λα εμεηαζηνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ειηθίαο, ηα νπνία δελ αθνξνχλ κφλν ηνλ πξνθαλή ρξνληθφ ηεο ραξαθηεξηζκφ αιιά θαη ηα 

ππφινηπα ζηνηρεία πνπ ζπλαπνηεινχλ ηελ Σξίηε Ζιηθία ή αθφκε θαη ηα επφκελα ζηάδηα ηεο 

δσήο ηνπ αηφκνπ κέρξη ην ζάλαην.  

«Γήξαο», νλνκάδεηαη ε πεξίνδνο ηεο δσήο πνπ αθνινπζεί ηελ ψξηκε ειηθία θαη πξνεγείηαη 

ηνπ θπζηθνχ ζαλάηνπ. Σν 1980 ηα Ζλσκέλα Έζλε θαζφξηζαλ σο επνρή κεηάβαζεο ησλ 

αλζξψπσλ ζην ειηθησκέλν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ ηα 60 ρξφληα, (WHO,1989) ειηθία ζηελ 

νπνία αξρίδεη ζπλήζσο ε παξνρή ζχληαμεο ή ε απνρψξεζε απφ ηελ ελεξγφ επαγγεικαηηθή 

δσή. Δμάιινπ, ην γεγνλφο φηη ε Σξίηε Ζιηθία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζπληαμηνδφηεζε, 

δειαδή απνβάιιεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ παξαγσγνχ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη κεηαβάιιεηαη 

πιένλ ζε θαηαλαισηήο ηνπο, ηδηφηεηα πνπ θαζνξίδεη θαη ηε κεηέπεηηα εμέιημε ηνπ αηφκνπ, 

επεηδή ζεσξεί φηη δελ έρεη πιένλ ην ρξνληθφ πεξηζψξην γηα λα νινθιεξψζεη φζα δελ είρε 

θαηαθέξεη κέρξη ηφηε, θαηάζηαζε πνπ απνηειεί κηα πξαγκαηηθφηεηα. (Εήξαο, Αγαιφπνπινο, 

2015). 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη αθελφο κελ ε θάκςε ησλ ιεηηνπξγηψλ δελ εκθαλίδεηαη 

ηελ ίδηα ειηθηαθή ζηηγκή ζην θάζε άηνκν αθεηέξνπ δε ε εμέιημε ηεο θάκςεο απηήο 

εμειίζζεηαη κε δηαθνξεηηθφ ξπζκφ ζηνλ θαζέλα. Δπίζεο δελ ππάξρεη πάληνηε παξαιιειηζκφο 

κεηαμχ ζσκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ εθπησηηθψλ θαηλνκέλσλ. Ζ θάκςε ησλ ιεηηνπξγηψλ, 

εθηηκάηαη φηη αξρίδεη πνιχ λσξίο, (θάπνηνη ππνζηεξίδνπλ απφ ην 30φ έηνο δσήο ή ζχκθσλα κε 

άιινπο απφ  ηελ γέλλεζε ή θαη απφ ηελ ελδνκήηξην δσή αθφκε) θαη ζπλερίδεηαη ζ‟ φιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. (Μαιγαξηλνχ θαη Γνχιηα, 1986).  

Οη κεηαβνιέο απηέο (βηνινγηθέο) αληρλεχνληαη επθνιφηεξα θαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 

ζηελ νκάδα ησλ ειηθησκέλσλ, θαη αθνξνχλ, ειάηησζε ηεο κπτθήο δχλακεο, αιινηψζεηο ζηελ 

νπηηθή θαη αθνπζηηθή ιεηηνπξγία θαζψο θαη ζηνπο πλεχκνλεο θαη ζηελ θαξδηά. Σν αζξνηζηηθφ 

απνηέιεζκα ησλ κεηαβνιψλ απηψλ επηθέξεη ζεηξά πξνβιεκάησλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ζπγθαηαιέγεηαη ε πηψζε ηεο δσηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη ππνιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ 



15 

 

ζεκαληηθψλ νξγάλσλ πξνθαιψληαο θαξδηαθέο θαη αλαπλεπζηηθέο δπζιεηηνπξγίεο αιιά θαη 

θηλεηηθέο. (Έκθε - Πνπινπνχινπ, 1999). 

Βαζηθνί παξάγνληεο πνπ αζθνχλ θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζηε δηαδηθαζία ηεο γήξαλζεο 

ζχκθσλα κε ηνλ Hayflick είλαη νη εμήο (Σζαθξαθιίδεο, 2007): 

 

Όζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο βάζε ησλ νπνίσλ εμεηάδεηαη ε ειηθία ελφο αηφκνπ, ζεκαληηθέο 

παξάκεηξνη ζηε κειέηε ηνπ γήξαηνο απνηεινχλ (Έκθε - Πνπινπνχινπ, 1999): 

 

χκθσλα κε ηελ Κσζηαξίδνπ - Δπθιείδε (1999), ππάξρνπλ ηξείο βαζηθνί παξάγνληεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ειηθησκέλσλ: 
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Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηελ Σξίηε Ζιηθία ιακβάλεη ρψξα κηα ζεηξά κεηαβνιψλ πνπ 

αθνξνχλ ηφζν ηε βηνινγηθή φζν θαη ηελ ςπρηθή ηνπ θαηάζηαζε. Οη κεηαβνιέο απηέο 

ζπλδένληαη κε κεηαβνιέο ζε θπηηαξηθφ επίπεδν  ζε δηάθνξα φξγαλα θαη κέξε ηνπ ζψκαηνο 

θαη πξνθαινχλ πεξηνξηζκφ ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη φζνλ αθνξά ηηο κεηαβνιέο ζηνλ βηνινγηθφ ηνκέα νη 

ζεσξεηηθνί έρνπλ ελζηεξληζηεί ηελ επίδξαζε ελδνγελψλ θαη εμσγελψλ παξαγφλησλ.  

Δλδνγελείο παξάγνληεο: 

 

Απφ ηα αλσηέξσ ζπκπεξαίλεηαη φηη θαη αθφκα ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαηεξείηαη ε θαιή πγεία 

ηνπ αηφκνπ θαη απνθεχγνληαη -ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ είλαη εθηθηφ- νη αζζέλεηεο, νη  

βηνινγηθέο αιιαγέο εθδειψλνληαη θαη αθνξνχλ φια ηα ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο 

εκθαλίδνληαη ξπηίδεο, ηα καιιηά αιιάδνπλ ρξψκα, ελψ θαηαγξάθνληαη αιιαγέο θαη  ζην 

αλνζνινγηθφ θαη κπνζθειεηηθφ ζχζηεκα, ζε θπηηαξηθφ επίπεδν, ζηηο αηζζήζεηο, ζην 

νπξνπνηεηηθφ ζχζηεκα, ζηνλ εγθέθαιν, ζην θαξδηαθφ ζχζηεκα, ζην γαζηξεληεξηθφ, θαζψο 

θαη ζην ελδνθξηληθφ θαη αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα Κσζηαξίδνπ - Δπθιείδε (1999). 

Δμσγελείο παξάγνληεο: 

  

Δθηφο, φκσο, απφ ηηο βηνινγηθέο κεηαβνιέο εληνπίδνληαη κεηαβνιέο θαη ζηηο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ αηφκνπ Πεγή: (Κσζηαξίδνπ - Δπθιείδε, 1999).: 
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2.2. Οη ζεσξίεο γύξσ από ην γήξαο 

Καηαγξάθεηαη πιεζψξα ζεσξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ/ηνπο ιφγνπο πνπ πξνθαιείηαη ην γήξαο. 

εκαληηθφ ξφιν ζεσξείηαη φηη δηαδξακαηίδνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο φπσο: 

 

Γχν είλαη νη επηθξαηνχζεο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ην γήξαο: 

 βηνινγηθέο θαη  

 ςπρνθνηλσληθέο. 

2.2.1. Βηνινγηθέο Θεσξίεο 

χκθσλα κε ηνλ Γαξδαβέζε, (1989) νη βηνινγηθέο ζεσξίεο γήξαλζεο εμεηάδνπλ ηνπο 

κεραληζκνχο πνπ επζχλνληαη γηα ηηο δνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αιιαγέο θαηά ηεο γήξαλζεο.  
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(Gavrilov et al., 2001) 

Δπηπιένλ ηα ηειεπηαία ρξφληα σο κηα απφ ηηο θχξηεο αηηίεο γήξαλζεο ζεσξείηαη θαη ην 

«νμεηδσηηθφ ζηξεο» ζχκθσλα κε ηελ νπνία  ε ζπγθέληξσζε ειεπζέξσλ ξηδψλ νμπγφλνπ ζηα 

θχηηαξα ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο νμείδσζεο πξνθαιεί θαηαζηξνθή θαη 

ζάλαην ηνπ θπηηάξνπ.  

Σέινο, εμεηάδνληαο ηε «βηνινγηθή» ζεψξεζε ηεο γήξαλζεο, ε νπνία βηψλεηαη  απφ ην ζχλνιν 

ησλ αλζξψπσλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε αιιαγέο ζην ζψκα, κείσζε ηεο αληνρήο, ηεο κλήκεο, 

αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο κεησκέλεο ηθαλφηεηαο πξαγκαηνπνίεζεο θαζεκεξηλψλ ιεηηνπξγηψλ, 

κπνξεί λα νξηζηεί σο βηνινγηθή γήξαλζε ε πξννδεπηηθή παξαθκή ησλ θπζηνινγηθψλ  

ιεηηνπξγηψλ ελφο νξγαληζκνχ πνπ νδεγνχλ ζε κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζε 

δπζκελείο ζπλζήθεο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε ζπζζψξεπζε επηβιαβψλ δηαηαξαρψλ 

πνπ ηειηθά νδεγνχλ ζην ζάλαην. χκθσλα κε ηελ εξγαζία ηνπ Καξακνιέγθνπ, (2017), νη 

κεραληζκνί πνπ ζπλδένληαη κε ηε γήξαλζε επεξεάδνληαο ηφζν ηε δηάξθεηα φζν θαη ηελ 

πνηφηεηα δσήο είλαη νη εμήο: 

 Γνληδησκαηηθή αζηάζεηα: πζζψξεπζε βιαβψλ ηφζν ζην ππξεληθφ, φζν θαη ζην 

κηηνρνλδξηαθφ DNA κε ην πέξαο ηεο ειηθίαο 

 Φζνξά ηεινκεξψλ: Ζ ζπζζψξεπζε βιαβψλ ζην DNA κνηάδεη λα επεξεάδεη ην 

γνληδίσκα κε ηξφπν ζρεδφλ ηπραίν, κε εμαίξεζε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ρξσκνζσκηθέο πεξηνρέο, ηα ηεινκεξή ηα νπνία είλαη ηδηαίηεξα επάισηα ζε ειηθην-

εμαξηψκελεο αιινηψζεηο κε ζπλέπεηα ε θπζηνινγηθή γήξαλζε λα πξνθαιείηαη -θαη- 

απφ ηε θζνξά ησλ ηεινκεξψλ. 
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 Δπηγελεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο: Πιήζνο επηγελεηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ επεξεάδνπλ φια ηα 

θχηηαξα θαη ηνπ ηζηνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ελφο νξγαληζκνχ. 

 Απψιεηα πξσηεφζηαζεο: Σα θχηηαξα ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ δηαζέηνπλ 

κεραληζκνχο πνηνηηθνχ ειέγρνπ γηα λα δηαηεξνχλ ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξσηεφκαηφο ηνπο, ε νπνία φκσο δηαηαξάζζεηαη κε ηνλ ρξφλν 

αθνχ αθελφο κελ ε γήξαλζε, αθεηέξνπ δε δηάθνξεο αζζέλεηεο (άκεζα ζπλδεδεκέλεο 

κε ηελ ειηθία) ζπλδένληαη κε ηελ απψιεηα ηεο πξσηεφζηαζεο. 

 Μηηνρνλδξηαθή δπζιεηηνπξγία: Με ηε γήξαλζε, κεηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

αλαπλεπζηηθήο αιπζίδαο ησλ  κηηηρνλδξίσλ ησλ θπηηάξσλ κε απνηέιεζκα λα 

απμάλνληαη νη  ειεχζεξεο ξίδεο νμπγφλνπ(ROS). 

 Κπηηαξηθή γήξαλζε: Χο «θπηηαξηθή γήξαλζε» νξίδεηαη ε κφληκε παχζε ηνπ 

θπηηαξηθνχ θχθινπ ζπλνδεπφκελε απφ ηππηθέο θαηλνηππηθέο αιιαγέο θαη πξνθχπηεη 

ζαλ αληίδξαζε πξννδεπηηθψλ αιιαγψλ ηεο γήξαλζεο. 

 Δμάληιεζε βιαζηνθπηηάξσλ: Έλα απφ πιένλ μεθάζαξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

γήξαλζεο είλαη ε  παξαθκή ηνπ αλαγελλεηηθνχ δπλακηθνχ ησλ ηζηψλ. 

 Σξνπνπνίεζε δηαθπηηαξηθήο επηθνηλσλίαο: Καηά ηε γήξαλζε, πιένλ ησλ απηφλνκσλ 

αιιαγψλ ζηα θχηηαξα θαηαγξάθνληαη αιιαγέο ζηελ δηαθπηηαξηθή επηθνηλσλία κέζσ 

ελδνθξηληθήο, λεπξηθήο θαη λεπξνελδνθξηληθήο ζεκαηνδφηεζεο. 

 

2.2.2. Φπρνθνηλσληθέο ζεσξίεο γήξαλζεο 

 

Μέζσ ησλ ςπρνθνηλσληθψλ ζεσξηψλ ηεο γήξαλζεο πεξηγξάθνληαη νη αιιαγέο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζε επίπεδν θνηλσληθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ην άηνκν 

πιεζηάδεη ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ. Απηέο νη αιιαγέο ηείλνπλ λα πεξηιακβάλνπλ 

ξφινπο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο.  

Σξία παξαδείγκαηα ςπρνθνηλσληθψλ ζεσξηψλ είλαη  

 ε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο,  

 ε ζεσξία ηεο απνδέζκεπζεο θαη  

 ε ζεσξία ηεο ζπλνρήο.  

Ζ ζεσξία ηεο δξαζηεξηόηεηαο: 

 Τπνζηεξίδεη φηη ε ελεξγεηηθφηεηα ησλ ειηθησκέλσλ ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε 

πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ δσή ηνπο.  
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 Ζ πεξηνξηζκέλε δξαζηεξηφηεηα νδεγεί ζε απψιεηα λνήκαηνο θαη κε ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ δσή. 

 Γηα ηελ δηαηήξεζε κηαο ζεηηθήο αίζζεζεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ηα ειηθησκέλα άηνκα 

πξέπεη λα ππνθαηαζηήζνπλ ηνπο πξνεγνχκελνπο ξφινπο, πνπ έρνπλ πιένλ αηνλήζεη, 

κε λένπο.  

 (Slater, 2003). 

Ζ ζεσξία ηεο απνδέζκεπζεο (εηζήρζε ην 1961, θαη βξίζθεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ ζεσξία 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο) (Tabloski, 2006).  

 Γηαβεβαηψλεη φηη φζν πεξλάλε ηα ρξφληα, νη ζρεηηδφκελεο κε ηελ ειηθία αιιαγέο  

νδεγνχλ ζε ακνηβαία θαη ακθίπιεπξε απφζπξζε ηνπ αηφκνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο.  

ηελ ζεσξία ηεο ζπλνρήο  

 Τπνζηεξίδεη φηη γηα έλα επηπρέο γήξαο ζα πξέπεη λα ππνθαζίζηαληαη νη πξνεγνχκελνη 

ξφινη, πνπ έρνπλ πιένλ αηνλήζεη, κε λένπο, θαη ζα πξέπεη ην άηνκν λα ζπλερίδεη λα 

πξνζαξκφδεηαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ. 

 Θα πξέπεη λα δηαηεξεί ηηο αξρέο, ηηο ζπλήζεηεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηεο 

πξνεγνχκελεο δσήο ηνπ.  

 Σα γεξαηεηά δελ ζα πξέπεη λα είλαη πεξίνδνο ζεκαληηθψλ αιιαγψλ, άιια, αληίζεηα ζα 

πξέπεη θαλείο λα ζπλερίδεη ηηο ζπλήζεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, αιιά κε βξαδχηεξν 

ξπζκφ. (Tabloski, 2006). 

Μηα αθφκε θνηλσληθή ζεσξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην γήξαο είλαη ε ζεσξία ησλ ξφισλ πνπ 

ππνζηεξίδεη φηη ε απψιεηα ησλ ξφισλ επηηπγράλεη ηελ δηαδηθαζία ηεο γήξαλζεο, θαη 

ζρεηίδεηαη κε ηελ απψιεηα ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ απηνζεβαζκνχ. 

Άιιεο ζεσξίεο πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο είλαη νη : 

 δηαζηξσκάησζε ηνπ γήξαηνο,  

 εθζπγρξνληζκνχ θαη  

 αληαιιαγήο ηεο γήξαλζεο (Darkwa, 2007). 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο δηαζηξσκάησζεο ηνπ γήξαηνο ε νπνία εμεηάδεη ηελ θίλεζε ησλ 

δηαδνρηθψλ γελεψλ, θάζε γεληά είλαη κνλαδηθή θαζψο έρεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά θαη 

βηψλεη ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά γεγνλφηα κέζσ ησλ νπνίσλ επεξεάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

κειψλ (Schafer, 2006). 

χκθσλα πάιη κε ηε ζεσξία ηνπ εθζπγρξνληζκνύ ν ξφινο θαη ε θνηλσληθή ζέζε ηνπ 

ειηθησκέλνπ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηνπ επηπέδνπ θνηλσληθήο βηνκεραλνπνίεζεο θαη 
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ππνζηεξίδεη φηη  κε ηελ αχμεζε ηεο βηνκεραλνπνίεζεο κεηψλεηαη ε ππνζηήξημε πξνο ηνπο 

ειηθησκέλνπο θαη ε πιηθή νηθνγελεηαθή ππνζηήξημε ηείλεη λα εμαθαλίδεηαη (Aboderin, 2004). 

Σέινο ε ζεσξία αληαιιαγήο ππνζηεξίδεη φηη νη ειηθησκέλνη έρνπλ ιηγφηεξε δχλακε ζε 

ζρέζε κε λεφηεξα άηνκα επεηδή δηαζέηνπλ ιηγφηεξνπο πφξνπο, θαη ε ζπλέρηζε ηεο 

αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε λεφηεξα άηνκα γίλεηε φιν θαη πην δαπαλεξή. Ζ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ειηθησκέλσλ θαη λέσλ ηείλεη λα πεξηνξίδεηαη, επεηδή νη ειηθησκέλνη 

έρνπλ ιηγφηεξνπο πφξνπο λα πξνζθέξνπλ ζε απηή ηελ αληαιιαγή. Ζ κείσζε ησλ πφξσλ 

πεξηνξίδεη ηηο πηζαλφηεηεο γηα ζπλερή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο. (Kathleen S. Osborn, 

Cheryl E. Wraa, Annita B. Watson, (2012). 
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2.3. Οη αλάγθεο ηεο Σξίηεο Ηιηθίαο 

 

2.3.1. Η Θεσξία ηνπ Maslow  

 

Μηα απφ ηηο πην δηάζεκεο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλζξσπίλσλ αλαγθψλ (ε 

νπνία ζπλήζσο αλαπαξίζηαηαη κε ηε κνξθή ππξακίδαο) είλαη απηή ηνπ Maslow.  Ο  Abraham 

Maslow ππήξμε αλζξσπηζηήο ςπρνιφγνο ν νπνίνο ππνζηήξημε γηα πξψηε θνξά φηη φζν 

αλεβαίλεη ν άλζξσπνο επίπεδα ζηελ ππξακίδα ηφζν κεγαιψλνπλ νη ςπρνινγηθέο θαη 

θνηλσληθέο ηνπ αλάγθεο.   

χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Maslow (Maslow,1970), νη ζπγθξνχζεηο, ε έληαζε θαη ην 

αίζζεκα θαησηεξφηεηαο δελ είλαη κφλν ραξαθηεξηζηηθά ελφο αηφκνπ πνπ λνζεί. Αθφκα θη 

έλαο πγηήο άλζξσπνο πνπ ηείλεη λα θεξδίδεη ηελ αξκνλία, ηελ ηζνξξνπία θαη ηελ 

ζηαζεξνπνίεζε, ζα ηελ ράζεη θάπνηα ζηηγκή αλ ζέιεη λα εμειηρζεί πξαγκαηηθά πξνο έλα 

επίπεδν αλψηεξνπ ηδεψδνπο. Μφλν ε ζηαζηκφηεηα κεηψλεη ηνλ πφλν αιιά, παξάιιεια, 

αλαθάκπηεη θαη ηελ εμέιημε. Όπσο δηαηππψλεη ν Maslow ζηελ ζεσξία ηνπ: «Ζ αλάπηπμε θαη ε 

πξόνδνο κπνξνύλ λα βγνπλ κέζα από ηνλ πόλν θαη ηελ ζύγθξνπζε». Έλα βαζηθφ ζεκείν ηεο 

ζεσξίαο ηνπ θαη θαη' επέθηαζε ησλ ππαξμηζηψλ, είλαη ε άπνςε φηη ν άλζξσπνο έρεη δηπιή 

θχζε, κηα δσηθή θαη κία ζεία θαη θακία δελ πξέπεη λα απνξξηθζεί εηο βάξνο ηεο άιιεο.  

Ξεθηλάεη, ινηπφλ, απφ ηελ βαζηθή ζέζε ηεο χπαξμεο ζηνλ άλζξσπν κηαο ηάζεο πξνο 

αλάπηπμε, απηνπξαγκάησζε. Ζ έλλνηα ηεο  απηνπξαγκάησζεο αλαθέξεηαη ζε έλαλ  καθξηλφ 

ζηφρν γηα ηνλ άλζξσπν πνπ ηείλεη λα ηελ ζεσξεί σο κηα χςηζηε θαη ινγηθή θαηάζηαζε 

πξαγκάησλ. Καη ελψ ε αλάπηπμε ζπληειείηαη ζπλερψο ζηελ δσή ελφο αλζξψπνπ θαη είλαη κία 

δπλακηθή θαηάζηαζε, έλα γίγλεζζαη, ε απηνπξαγκάησζε είλαη ν ζηφρνο, δει. ην λα «είλαη» 

θαλείο. Κξηηήξην γηα λα παξαθηλεζεί ν άλζξσπνο γηα ηελ απηνπξαγκάησζε είλαη ε 

αληθαλνπνίεηε αλάγθε. Ζ ςπρνινγηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ ζθηαγξαθείηαη απφ ηελ 

κεηάβαζή ηνπ απφ ην επίπεδν ησλ θπζηνινγηθψλ βαζηθψλ αλαγθψλ (πξνζσπηθέο αλάγθεο) 

ζην επίπεδν ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ (αλάγθε γηα ζεβαζκφ, απηνεθηίκεζε θαη 

απηνπξαγκάησζε).  Ζ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα 1 

γλσζηφ θαη σο Ππξακίδα Maslow: 
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ρήκα 1: Ηεξάξρεζε αλαγθψλ Ππξακίδα Μaslow, (Maslow,1970) 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην κνληέιν ηνπ Maslow δελ είλαη ζηαηηθφ αιιά εμειίζζεηαη, δερφκελν 

επηξξνέο  απφ  παξάγνληεο  φπσο ν πνιηηηζκφο, ε αλάπηπμε, ε ηερλνινγία, νη πξνζδνθίεο θιπ. 

(Maslow, 1995). 

2.3.2. Οη αλάγθεο ηεο ηξίηεο Ηιηθίαο  

 

Οη αλάγθεο ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο δελ δηαθέξνπλ απφ ηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ 

ζηηο άιιεο ειηθηαθέο θάζεηο ηεο δσήο ηνπο,  θαη σο βαζηθή αλάγθε θαηαγξάθεηαη  ε ίζε 

κεηαρείξηζε κε ηα άηνκα ησλ άιισλ ειηθηψλ. Παξφια απηά ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα 

γλσξίζκαηα θαη αλάγθεο ζηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ε Σξίηε ειηθία σθέιηκε θαη επράξηζηε. (Κσζηαξίδνπ – Δπθιείδε, 

1999)  

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη κηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ ηα ειηθησκέλα 

άηνκα:  

 Δηζόδεκα: Απνηειεί βαζηθή αλάγθε πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα θαιχςεη ην άηνκν ηηο 

βαζηθέο ηνπ αλάγθεο (θαγεηφ, έλδπζε/ππφδεζε, θαηνηθία θαζαξηφηεηα, ζέξκαλζε, 

θιπ)..  

 Γπλαηόηεηα παξακνλήο ζηελ θνηλόηεηα: Απνηειεί ηελ αλάγθε ησλ ειηθησκέλσλ λα 

παξακείλνπλ ζπίηη ηνπο, θνληά ζηελ  νηθνγέλεηα ηνπο θαη λα αηζζάλνληαη φηη αλήθνπλ 

θάπνπ. Ζ ζηγνπξηά θαη ε αζθάιεηα πνπ αηζζάλνληαη νη ειηθησκέλνη πνπ δνπλ θνληά  
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ζηα παηδηά ηνπο θαη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο γεληθφηεξα, ζπκβάιινπλ ψζηε λα 

απνθεπρζεί ε αιινίσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο, ελψ ηνπο παξέρεηαη θίλεηξν 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε θάζε ηεο δσήο ηνπο.  

 Ηαηξνθαξκαθεπηηθή/πξνλνηαθή πεξίζαιςε: Απνηειεί ηελ αλάγθε λα ιακβάλνπλ νη 

ειηθησκέλνη ηθαλνπνηεηηθή ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε, λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε 

θαη θνηλσληθή θξνληίδα, κε ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο θαη ζηηο 

εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπο, ρσξίο ηαιαηπσξία θαη ρσξίο λα πξνζβάιιεηαη ε 

αμηνπξέπεηά ηνπο. χκθσλα κε ηνπο (Κσζηαξίδνπ – Δπθιείδε, 1999), «ε 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε πνπ παξέρεηαη ζηνπο ειηθησκέλνπο αγξόηεο κέζσ ησλ 

Κέληξσλ Τγείαο θαη ησλ αγξνηηθώλ ηαηξείσλ, ζηνπο ζπληαμηνύρνπο ηνπ Η.Κ.Α., ηνπ 

Σ.Δ.Β.Δ., ΟΓΑ θαη ησλ άιισλ αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ κέζσ ησλ ππεξεζηώλ ηνπο θαη 

ζηνπο ζπληαμηνύρνπο ηνπ δεκνζίνπ κέζνπ ησλ θξαηηθώλ πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ, 

θαιύπηεη ηηο άκεζεο ηαηξνλνζειεπηηθέο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ αηόκσλ, σζηόζν, 

απνθιίλεη ζεκαληηθά από έλα πιήξεο θαη ζσζηά νξγαλσκέλν πγεηνλνκηθό ζύζηεκα, πνπ 

λα αληαπνθξίλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ζηηο ζύγρξνλεο ηαηξνθνηλσληθέο αλάγθεο 

ησλ αηόκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο ζηε ρώξα καο».   

 Γξαζηεξηόηεηα, απαζρόιεζε, εθπαίδεπζε, επηθνηλσλία, θνηλσληθέο επαθέο: 

Απνηειεί ηελ αλάγθε λα αηζζάλεηαη ν ειηθησκέλνο φηη είλαη αθφκα ελεξγφ θαη 

δξαζηήξην κέινο ζηελ θνηλσλία. Χο πξνο ηελ δηαζθέδαζή ηνπο, νη ειηθησκέλνη πνπ 

δελ είλαη θνηλσληθά απνκνλσκέλνη θαη έρνπλ θάπνηα νηθνλνκηθή άλεζε, ρσξίο λα 

αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πγείαο, θαιχπηνπλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο 

ζπρλάδνληαο ζε ιέζρεο, ζπκκεηέρνληαο ζε εθδξνκέο θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ζπιιφγσλ, ζσκαηείσλ ή νξγαλψζεσλ. Όκσο ππάξρνπλ θαη ειηθησκέλνη  πνπ δελ 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα  δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο θαη ςπραγσγίαο. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο ηα Κέληξα Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (Κ.Α.Π.Ζ.), ηα Κέληξα 

Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο (ΚΖ.ΦΖ.) ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθφ έξγν, πξνγξακκαηίδνληαο 

δξαζηεξηφηεηεο ςπραγσγίαο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, κνπζηθά δξψκελα θαη 

πνιηηηζηηθέο θαη εθθιεζηαζηηθέο εθδξνκέο.  

 Γπλαηόηεηα λα θηλεζνύλ αλεμάξηεηα ζην ρώξν ηνπο : Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

χπαξμε αηφκνπ επηθνξηηζκέλν κε ηελ επζχλε πξνζηαζίαο ειηθησκέλσλ αηφκσλ πνπ 

εκθαλίδνπλ θάπνηα κνξθή θηλεηηθήο  αλαπεξίαο ή είλαη επάισηνη θαη ρξεηάδνληαη 

ππνζηήξημε ζηελ θίλεζή ηνπο (πρ. κπαζηνχλη, παηεξίηζα, αλαπεξηθφ ακαμίδην).  
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 Έγθαηξε θαη νξζή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ: Οη ειηθησκέλνη 

πξέπεη λα αηζζάλνληαη φηη ζπκκεηέρνπλ ζηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ ηνπο 

αθνξνχλ, λνηψζνληαο φηη επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπο θαη ηε δσή ησλ άιισλ. 

 Πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο κέζα ζηελ θνηλόηεηα ή θαη θαη’ νίθνλ βνήζεηα θαη 

λνζειεία: Οη ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη θξνληίδαο πξέπεη λα αθνινπζνχλ 

κεηαβαιιφκελν πξφγξακκα πξνζαξκνδφκελν ζηηο εηδηθέο αλάγθεο θάζε πεξίπησζεο 

θαη θάζε αηφκνπ /ειηθησκέλνπ. (Κσζηαξίδνπ – Δπθιείδε, 1999). Με ηνλ ηξφπν απηφ 

απνηξέπεηαη ν εγθιεηζκφο ζε ηδξχκαηα θαη κεηψλεη ζην ειάρηζην ην ρξφλν 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο.  

ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε  πεπνίζεζε φηη νη ειηθησκέλνη έρνπλ 

ιηγφηεξεο αλάγθεο θαη δελ ρξεηάδνληαη πνιιά γηα λα δήζνπλ, δελ αληαλαθιά ηελ  

πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο θαηαγξάθεηαη κείσζε ζπγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ θαη αχμεζε θάπνησλ 

άιισλ, ιφγσ ηεο κεησκέλεο ζσκαηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ 

εκθαλίδνληαη. θαη πνιιέο θνξέο απαηηνχλ πνιιά ρξήκαηα γηα λα αληηκεησπηζηνχλ.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πγηψλ ειηθησκέλσλ  είλαη ιηγφηεξν 

ηθαλνί γηα ζπγθεθξηκέλεο  εξγαζίεο ζηελ θαηνηθία ηνπο, φπσο ην βάςηκν θαη κηθξνεπηζθεπέο 

ηηο νπνίεο νη λεφηεξνη θάλνπλ κφλνη ηνπο κε απνηέιεζκα λα δαπαλνχλ ρξήκαηα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 

Δπηπιένλ ε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα  ησλ ειηθησκέλσλ (ζε κεγάιν πνζνζηφ),  θαζηζηά ηε δσή 

ηνπο πην πνιπέμνδε, θαζψο πξέπεη λα δαπαλνχλ ρξήκαηα γηα κεηαθνξηθφ κέζνλ, ηειεθσλία, 

ζπγθεληξψζεηο θίισλ, θιπ.  

χκθσλα κε ηνπο Κσζηαξίδνπ – Δπθιείδε, 1999, «Οη ππεξήιηθεο δνπλ ζπρλόηεξα κόλνη ζε 

ζύγθξηζε κε ηνπο λένπο ειηθησκέλνπο. Σν θόζηνο δσήο ελόο αηόκνπ είλαη ζπλήζσο  πςειόηεξν. 

Πνιιέο από ηηο δαπάλεο είλαη ίδηεο γηα έλα δεπγάξη π.ρ. ην ελνίθην, ε ζέξκαλζε, νη δαπάλεο γηα 

κεηαθίλεζε κε ηδησηηθό απηνθίλεην ή ηαμί. Σα ςώληα επίζεο ζηνηρίδνπλ πεξηζζόηεξν γηα έλα 

άηνκν πνπ δεη κόλν. Δπηπιένλ νη βαζηθέο νηθνλνκηθέο αλάγθεο, δελ θαιύπηνληαη γηα έλα κεγάιν 

κέξνο αηόκσλ κεγάιεο ειηθίαο, αθνύ ν κνλαδηθόο πόξνο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ, είλαη ε 

ζύληαμε θαη νη πεξηζζόηεξεο ζπληάμεηο είλαη ρακειέο. Αξθεηνί ειηθησκέλνη δελ έρνπλ ηα 

νηθνλνκηθά κέζα λα δήζνπλ αλεμάξηεηνη θαη ζηεξίδνληαη γηα ηελ επηβίσζε ηνπο είηε ζηα παηδηά 

ηνπο είηε ζηελ θξαηηθή βνήζεηα, ε νπνία θπξίσο πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή ηεο ηδξπκαηηθήο 

πεξίζαιςεο. Οη θνηλσληθέο αλάγθεο, νη αλάγθεο γηα ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή δσή ζπρλά δελ 

θαιύπηνληαη. Οη αλάγθεο γηα ππεξεζίεο πγείαο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο, δελ ηθαλνπνηνύληαη 
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γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο αζζελείο κε βαξηέο ρξόληεο αζζέλεηεο πνπ δνπλ ζην ζπίηη ηνπο, ηδηαίηεξα 

όηαλ αλήθνπλ ζηηο θαηώηεξεο θνηλσληθό- νηθνλνκηθέο ηάμεηο. Ζ ελεκέξσζε ησλ ειηθησκέλσλ 

γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ, είλαη ειιηπήο έσο αλύπαξθηε. Οη ειηθησκέλνη ζπρλά δελ 

γλσξίδνπλ, ηηο ππεξεζίεο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη  ηηο  παξνρέο πνπ πξνζθέξεη 

ην Κξάηνο, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο, ζε απηνύο θαη ηηο 

νηθνγέλεηεο ηνπο.» (Κσζηαξίδνπ – Δπθιείδε, 1999).    

 Αηνκηθή πγηεηλή  

Ζ δπλαηφηεηα απηνεμππεξέηεζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο απηνλνκίαο ζπκβάιεη άκεζα ζηελ 

απνδνρή ηνπ ειηθησκέλνπ αηφκνπ απφ ην θνηλσληθφ πεξίγπξν. Δπηζεκαίλεηαη δείγκα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ηεο ςπρηθήο θαηάζηαζεο ησλ ειηθησκέλσλ απνηειεί ε αηνκηθή πγηεηλή. 

 (Εήξαο θαη Αγαιφπνπινο., 2015). 

 Φπρνζπλαηζζεκαηηθέο  αλάγθεο: 

χκθσλα κε ηελ Πιαηή (1993) «Ζ ηξίηε ειηθία ζπλδέεηαη κε ηελ βαζκηαία απψιεηα ηεο 

δχλακεο, κε ηελ ζσκαηηθή θζνξά, αιιά θαη ηηο δηάθνξεο αζζέλεηεο πνπ  είλαη  θαη νη 

ζπρλφηεξεο. Βέβαηα, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο βηψλεη ην γήξαο, εμαξηάηαη απφ 

πνηθίινπο  αηνκηθνχο παξάγνληεο, φπσο βηνινγηθνχο, ςπρνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο».  

Κπξηαξρεί ε πεπνίζεζε φηη  ε Σξίηε Ζιηθία απνηειεί έλα πέξαζκα ζην πεξηζψξην ηεο δσήο.  

Σα ειηθησκέλα άηνκα αηζζάλνληαη κε ελεξγά κέιε, κε ρξήζηκα θαη απαξαίηεηα γηα ηνπο 

άιινπο αλζξψπνπο,  πξνθαιψληαο έλα πξαγκαηηθφ ζνθ γηα απηνχο πνπ πεξλάλε ζηελ θάζε 

ηεο ζπληαμηνδφηεζεο. Μεξηθά απφ ηα ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη  

ζηνπο ειηθησκέλνπο είλαη: 

 

Καηά ζπλέπεηα νη αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζηα ειηθησκέλα 

άηνκα επεξεάδνπλ αθελφο κελ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, αθεηέξνπ δε ηελ πξνζαξκνγή ηνπο 

Αιιαγή ζηνλ ηξφπν δσήο  

Ο θφβνο ηεο κνλαμηάο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

Αίζζεκα εγθαηάιεηςεο θαη δπζαξέζθεηαο. 

Αλεζπρία, ζιίςε άγρνο θαη ηέινο θαηάζιηςε γηα λέα δεδνκέλα ζηελ δσή ηνπο. 

Έιιεηςε απηνεθηίκεζεο, απηνλνκίαο θαη αλεμαξηεζίαο. 

Έιιεηςε ελδηαθεξφλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ  κεηά ηελ ζχληαμε 

Πέλζνο θαη απψιεηα αγαπεκέλσλ πξνζψπσλ θαη θίισλ. 

Φπρνθηλεηηθέο, γλσζηηθέο δηαηαξαρέο  

σκαηηθά ζπκπηψκαηα  

Δζσζηξέθεηα, θνηλσληθή απφζπξζε θαη θνηλσληθή απνκφλσζε 
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ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ. Απφ ηα αλσηέξσ αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαζψο  

δεκηνπξγνχλ ζηνπο ειηθησκέλνπο αίζζεκα  αζθάιεηαο θαη ηθαλνπνίεζεο, κε ζηφρεπζε ηελ   

βειηίσζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο, ζηνηρίδνληαο ιηγφηεξν απφ ηελ θαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε.  

 

2.4.  ηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ  

Γεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρνπλ νη απαηηνχκελεο επηζηεκνληθέο κειέηεο αιιά θαη ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα δελ είλαη εχθνια εθηθηή ε  «δηακφξθσζε πνιηηηθψλ» ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ ηξίηε 

ειηθία θαη ην απνηέιεζκα είλαη ε  πνηφηεηα δσήο ησλ ειηθησκέλσλ αλζξψπσλ λα θαηαιήγεη 

ζηε «θηιαλζξσπία». Δηδηθά δε φζνλ αθνξά ηηο  νκάδα ησλ  ειηθησκέλσλ γπλαηθψλ 

θαηαγξάθεηαη ε  ηάζε λα αγλννχληαη ηφζν απφ ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, φζν θαη απφ ηα 

επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία.  

χκθσλα κε ηελ κειέηε Δκθε-Πνπινπνχινπ, (2007), «Οη εξεπλεηηθέο  κειέηεο γηα ην 

πξνζδφθηκν δσήο γηα ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο ζηελ Δπξψπε παξνπζηάδνπλ έλα 

πξνζδφθηκν δσήο 81,18 γηα ηηο γπλαίθεο ζηελ Διιάδα, έλαληη 75,87 γηα ηνπο άλδξεο. Μία 

άιιε κειέηε θαηαδεηθλχεη  φηη ην πξνζδφθηκν δσήο γηα ηηο Διιελίδεο 65 εηψλ θαη άλσ 

παξνπζηάδεη ζηαζεξή αχμεζε απφ 17,6 ρξφληα ην 1986 ζε 18,1 ην 1992».  

ηηο κειέηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε  ζπγθξηηηθή «Δπξσπατθή Αλαζθφπεζε ησλ 

Γηαζέζηκσλ ηαηηζηηθψλ ηνηρείσλ», αιιά θαη ζηηο εζληθέο  έξεπλεο ζε ζρέζε κε ηηο  

πλζήθεο Γηαβίσζεο ησλ Γπλαηθψλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο, ζηηο 12 ρψξεο ηεο Δ.Δ., εμάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα φηη  ε Σξίηε ειηθία ζηελ ρψξα καο, ζεσξείηαη σο πεξηηηφ κέγεζνο.  

Πλεπκαηηθέο 

δηαηαξαρέο θαη 

αλαπεξίεο 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο επίζεκεο  έξεπλεο 

Ηαηξηθή θξνληίδα 

θαη Πεξίζαιςε  
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο επίζεκεο  έξεπλεο 

Φξνληίδα ζην πίηη:  

 

Γελ έρνπλ πξνθχςεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηα άηνκα πνπ δέρνληαη 

βνήζεηα ζην ζπίηη είηε αλεπίζεκα (απφ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο) είηε 

επίζεκα, π.ρ. απφ θξνληηζηέο επί πιεξσκή. Γίλεηαη, σζηφζν, 

αλαθνξά ζηελ αλεπάξθεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο πνιηηείαο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε επίπεδν θξνληίδαο γηα ηνλ απμαλφκελν 

πιεζπζκφ ειηθησκέλσλ αηφκσλ ζηελ Διιάδα θαη γηα ηνλ ξφιν ηεο 

νηθνγέλεηαο ζηελ παξνρή ηέηνησλ ππεξεζηψλ. Σνλίδεηαη, επίζεο, φηη 

νη γπλαίθεο φισλ ησλ ειηθηψλ επσκίδνληαη απηφ ην βάξνο (Δκθε-

Πνπινπνχινπ, 1999). 

Φξνληίδα ζε 

μελψλεο θαη 

Γελ ππάξρνπλ επίζεκα ζηνηρεία γηα ηνλ  αθξηβή αξηζκφ ησλ 

ειηθησκέλσλ αηφκσλ πνπ θηινμελνχληαη  μελψλεο θαη ηδξχκαηα θαη 
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ηδξχκαηα: κάιηζηα πνιινί απφ απηνχο ηνπο μελψλεο δελ είλαη επίζεκα 

δεισκέλνη θαη θαηαρσξηζκέλνη. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2017 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε δεκηνπξγία θαη ε θαηαγξαθή κεηξψνπ 

ηδξπκάησλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ παξνρήο θνηλσληθήο θξνληίδαο.  

Γεληθή εθπαίδεπζε 

ησλ ειηθησκέλσλ 

Σα εζληθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δίλνπλ κηα ζηνηρεηψδε ελεκέξσζε  

γηα ηα επίπεδα κφξθσζεο ησλ γπλαηθψλ 45-64 εηψλ θαη 65 θαη άλσ. 

Οη αξηζκνί δείρλνπλ φηη 8 ζηηο 10 γπλαίθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο δελ 

νινθιήξσζαλ θάηη παξαπάλσ απφ ηε βαζηθή εθπαίδεπζε. 

Δπαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε θαη δηά 

βίνπ κάζεζε 

Δίλαη ζε γεληθέο γξακκέο πνιχ ρακειή γηα φια ηα άηνκα ειηθίαο 55 

έσο 64 εηψλ (0,1%), αιιά δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία αλά 

θχιν. 

χλζεζε ηνπ 

λνηθνθπξηνχ θαη 

νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε  

Γελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ξφιν ηνπ παππνχ θαη ηεο 

γηαγηάο ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην, σο πξνο ηελ θξνληίδα ησλ 

εγγνληψλ ηνπο. 

Δηθφλα εαπηνχ Γελ έρεη δηεξεπλεζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 

 Βία θαηά ησλ 

ειηθησκέλσλ: 

Γελ ππάξρνπλ επίζεκα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηε βία πνπ βηψλνπλ 

ηδηαίηεξα νη ειηθησκέλεο γπλαίθεο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ή ζε 

ηδξχκαηα θηινμελίαο ειηθησκέλσλ αηφκσλ, θαη κφλν πξφζθαηα 

γξάθηεθε κία αλαθνξά γηα ηε βία ζην ζπίηη ελαληίνλ ησλ γπλαηθψλ, 

αιιά θαιχπηεη κέρξη ηελ ειηθία ησλ 60 εηψλ. (Κνξλάξνπ &, 

Ρνπκειηψηε, 2008) 

 

χκθσλα κε ηηο Καινκνίξε Υνπζηνπιάθε (2014), απφ ηελ έξεπλα ηνπο επηβεβαηψλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ αλαθέξνπλ φηη ηα ειηθησκέλα άηνκα έρνπλ κεγάιε 

αλάγθε γηα απμεκέλε θξνληίδα, είηε απφ δηάθνξεο εηδηθφηεηεο επαγγεικαηηψλ πγείαο είηε απφ 

ηνπο ζπγγελείο ηνπο  ηνηρεία απφ ηελ Διιεληθή κειέηε SHARE έδεημαλ φηη, παξά ηελ 

ηζρπξή νηθνγελεηαθή ζπλνρή πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ Διιεληθή νηθνγέλεηα, ην αίζζεκα ηεο 

κνλαμηάο ραξαθηεξίδεη ην 60% ησλ αηφκσλ ειηθίαο 50+ εηψλ.  

Δπίζεο νη αλάγθεο γηα εηδηθφ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ ζε ηδξχκαηα λνζειεπηηθήο θαη 

πξνλνηαθήο θξνληίδαο, ε χπαξμε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ θαηαξηηζκέλνπ 

επηζηεκνληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, πξνθεηκέλνπ νη ειηθησκέλνη λα 

πξνγξακκαηίδνπλ ηηο ζεξαπείεο πνπ ζα ηνπο αλαθνπθίδνπλ, είλαη επηβεβαησκέλεο απφ 

ζηνηρεία ησλ ΚΑΠΖ ηεο ρψξαο. (www.dekatrikala.gr).  

 

2.4.1. Οη επηπηώζεηο ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο 

 

 Ζ δεκνγξαθηθή γήξαλζε, σο ζπλέπεηα ηεο αχμεζεο ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο θαη ηεο 

κείσζεο ηεο γελλεηηθφηεηαο θαη ηεο ζλεζηκφηεηαο, απνηειεί ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο έλα 

http://www.dekatrikala.gr/
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ζεκαληηθφ θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πξφβιεκα θαη βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ θπβεξλήζεσλ, ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ησλ εξεπλεηψλ. 

 Σν ελδηαθέξνλ απηφ, αλαδχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειηθησκέλσλ 

ζην γεληθφ πιεζπζκφ θαη ε άληζε θαηαλνκή κεηαμχ ελεξγνχ θαη εμαξηψκελνπ πιεζπζκνχ, 

πξνθαιεί κηα ζεηξά παξελεξγεηψλ ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, ζηε 

ζχλζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη γεληθφηεξα ζηελ νηθνλνκία. ( Μνπζνχξνπ, 1993).  

Οη επηπηψζεηο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο ζηα άηνκα, ζηελ νηθνγέλεηα, ζηελ θαηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο, ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηελ πνξεία ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, ζηελ 

άζθεζε ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο θαη ζηελ θνηλσλία. (OECD, 1996)  

χκθσλα κε πνιινχο κειεηεηέο νη επηπηψζεηο ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο είλαη νη εμήο:  

 

πλζήθεο θαη ε «δπλακηθή» ηεο θηώρεηαο ζηελ Διιάδα. Ζ νκάδα ησλ ειηθησκέλσλ 

ηφρνο γηα ηελ Δπξψπε 2020, ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηα είλαη ε κείσζε 

θαηά 20 εθαηνκκχξηα ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ή πνπ θηλδπλεχνπλ λα βξεζνχλ ζε 

θαζεζηψο θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ έσο ην 2020. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο 

Έξεπλαο Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ 2014, ην 36% ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο βξίζθεηαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, θαη ην 

πνζνζηφ απμάλεηαη φζνλ αθνξά ηηο ειηθίεο 18-64 (40,1%). Δηδηθά γηα ηελ νκάδα ησλ 

ειηθησκέλσλ, ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 23%. 

Πίλαθαο 1: Πιεζπζκφο ζε θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, θαηά νκάδεο ειηθηψλ 

θαη θχιν (2014) 

Ζιηθηαθή 

Οκάδα 

Πνζνζηηαία θαηαλνκή επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ  

Πιεζπζκνύ 
Θύιεηο Άξελεο 

χλνιν 36,0 % 36,7 % 35,3 % 

0-17 36,7 % - - 

18-64 40,1 % 41,2 % 38,9 % 

65+ 23,0 % 24,7 % 21,0 % 

Πεγή ΔΛΣΑΣ, Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ 2014 
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Βαζηθέο δηαπηζηώζεηο γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ ειηθησκέλσλ είλαη όηη ν θίλδπλνο  

θηψρεηαο γηα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ αλέξρεηαη ζε 14,9% θαη έρεη παξακείλεη 

ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 2013.    

Πίλαθαο 2: Κίλδπλνο θηψρεηαο κεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο, θαηά θχιν θαη νκάδεο 

ειηθηψλ (2014) 

Οκάδεο Ζιηθηώλ ύλνιν Πιεζπζκνύ Γπλαίθεο Άλδξεο 

χλνιν 22,1 % 22,0 % 22,2% 

0-17 25,5 % - - 

18-64 23,5 % 23,6 % 23,4 % 

65+ 14,9 % 16,1 % 13,3 % 

Πεγή ΔΛΣΑΣ, Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ 2014 

 

Κνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο θαη θίλδπλνο θηώρεηαο 

Σν πνζνζηφ θηλδχλνπ θηψρεηαο ρσξίο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο (δειαδή ρσξίο λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θνηλσληθά επηδφκαηα θαη ζπληάμεηο ζην ζπλνιηθφ δηαζέζηκν εηζφδεκα 

ησλ λνηθνθπξηψλ) αλέξρεηαη ζε 52,2%, ελψ αλ ζπκπεξηιεθζνχλ κφλν νη ζπληάμεηο θαη φρη ηα 

θνηλσληθά επηδφκαηα, ην πνζνζηφ απηφ κεηψλεηαη ζην 26%. Γηαπηζηψλεηαη ζπλνιηθά φηη κε 

ηνλ ζπλππνινγηζκφ ησλ ζπληάμεσλ ην πνζνζηφ θηλδχλνπ θηψρεηαο κεηψλεηαη θαηά 26,2% θαη 

κε ηα θνηλσληθά επηδφκαηα κεηψλεηαη θαηά αθφκα 3,9%.  

Πξηλ απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο, ην πνζνζηφ θηλδχλνπ θηψρεηαο γηα άηνκα ειηθίαο 

65 εηψλ θαη άλσ εθηηκάηαη ζε 89,9%, ελψ αλ ζπκπεξηιεθζνχλ νη ζπληάμεηο κεηψλεηαη ζε 

17,2%.  

Πίλαθαο 3: Κίλδπλνο θηψρεηαο ρσξίο ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ θαηά θχιν 

θαη νκάδεο ειηθηψλ (2014) 

Οκάδεο Ζιηθηώλ ύλνιν Πιεζπζκνύ Γπλαίθεο Άλδξεο 

χλνιν 26,0 % 25,9 % 26,2 % 

0-17 31,0 % - - 

18-64 27,5 % 27,4 % 27,6 % 

65+ 17,2 % 19,1 % 14,9 % 

Πεγή ΔΛΣΑΣ, Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ 2014 

Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αληζόηεηαο 

Γείθηεο θαηαλνκήο εηζνδήκαηνο 

Ο φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζην πνζνζηφ ηνπ ηζνδχλακνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηνπ 

πινπζηφηεξνπ 20% ηνπ πιεζπζκνχ, πξνο ην αλάινγν εηζφδεκα ηνπ θησρφηεξνπ 20% ηνπ 
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πιεζπζκνχ. Ο δείθηεο απηφο ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014, εηδηθά γηα ηνπο ειηθησκέλνπο άλσ ησλ 

65 εηψλ ( αθνξά ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2013), παξνπζηάδεη κηθξή πηψζε ζε ζρέζε κε ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2013 θαη αλέξρεηαη ζην 7,3, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ην κεξίδην ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπ πινπζηφηεξνπ 20% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη 7,3 θνξέο κεγαιχηεξν απφ ην 

κεξίδην ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ θησρφηεξνπ 20% ηνπ πιεζπζκνχ.  

Πίλαθαο 4: Γείθηεο θαηαλνκήο εηζνδήκαηνο θαηά κνλάδεο ειηθηψλ (2005-2014) 

Οκάδεο 

Ζιηθηψλ 
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

χλνιν 6,5 6,6 6,6 6,0 5,6 5,8 5,9 6,0 6,1 5,8 

65+ 4,1 3,9 4,5 4,5 4,1 4,1 4,5 4,8 4,8 5,0 

0-64 7,3 7,5 7,4 6,4 6,0 6,2 6,2 6,3 6,4 5,9 

Πεγή ΔΛΣΑΣ, Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ 2014 

Τιηθή ηέξεζε θαη πλζήθεο Γηαβίσζεο 

Βαζηθέο δηαπηζηώζεηο 

Μειεηψληαο ηνπο δείθηεο γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο πξνθχπηεη 

φηη ε ζηέξεζε βαζηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ δελ αθνξά κφλν ην θησρφ πιεζπζκφ αιιά θαη 

κέξνο ηνπ κε θησρνχ πιεζπζκνχ. ηα βαζηθά αγαζά θαη ζηηο βαζηθέο ππεξεζίεο 

πεξηιακβάλνληαη: δπζθνιία ηθαλνπνίεζεο έθηαθησλ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ, αδπλακία 

θάιπςεο εμφδσλ γηα δηαθνπέο κηαο βδνκάδαο ην ρξφλν, αδπλακία δηαηξνθήο πνπ λα 

πεξηιακβάλεη θάζε δεχηεξε κέξα θνηφπνπιν, θξέαο ή ςάξη, αδπλακία πιεξσκήο γηα 

ηθαλνπνηεηηθή ζέξκαλζε ηεο θαηνηθίαο, έιιεηςε βαζηθψλ αγαζψλ φπσο πιπληήξην ξνχρσλ, 

έγρξσκε ηειεφξαζε, ηειέθσλν ή απηνθίλεην, αδπλακία απνπιεξσκήο δαλείσλ ή αγνξψλ κε 

δφζεηο, δπζθνιίεο ζηελ πιεξσκή πάγησλ ινγαξηαζκψλ. 

Πίλαθαο 5: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηεο νκάδαο ειηθησκέλσλ κε πιηθέο ζηεξήζεηο θαηά θχιν 

θαη νκάδεο ειηθηψλ (2005 - 2014) 

Οκάδεο 

Ζιηθηώλ 
2005 2009 2011 2012 2013 2014 

ύλνιν 12,8 % 11,0 % 15,2 % 19,5 % 20,3 % 21,5 % 

65+ 19,4 % 12,1 % 13,1 % 14,3 % 13,7 % 15,5 % 

Άλδξεο 15,3 % 10,0 % 11,0 % 11,8 % 12,1 % 13,8 % 

Γπλαίθεο 22,7 % 13,8 % 14,7 % 16,3 % 15,0 % 16,9 % 

Πεγή ΔΛΣΑΣ, Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ 2014 

 

Απφ ην 2009 θαη κεηά παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο πιηθήο ζηέξεζεο. Γηα ζπγθεθξηκέλα γηα ηα  

άηνκα 65+ εηψλ παξαηεξείηαη αχμεζε θαηά 3,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο.  
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2.4.2. Σν θαηλόκελν ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο ζηνλ θόζκν ηελ Διιάδα θαη 

ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο  

 

Σν θαηλφκελν ηεο Γεκνγξαθηθήο γήξαλζεο
1
 είλαη ππαξθηφ εδψ θαη πνιιά ρξφληα θαη πνιινί 

νξγαληζκνί (πρ Δπξσπατθή Έλσζε (EU), Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο- World Health 

Organization (WHO), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 

θιπ), έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο επηπηψζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο 

ηεο θνηλσλίαο καο. χκθσλα κε ηηο έξεπλεο απηέο, ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο ζηηο 

βηνκεραληθέο ρψξεο ππεξβαίλεη ηα 75 έηε γηα ηνπο άλδξεο θαη ηα 80 γηα ηηο γπλαίθεο, ελψ 

ζπγρξφλσο παξαηεξείηαη κηα ξαγδαία βειηίσζε θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Οη Δπξσπατθέο ρψξεο καδί θαη ε Διιάδα γεξλάλε ρσξίο 

λα δηαθαίλεηαη αιιαγή ηεο ηάζεο απηήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην πξνζδνθψκελν κέζν φξην 

δσήο, κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο αηψλα ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, δελ μεπεξλνχζε ηα 

60-65 ρξφληα. ήκεξα έρεη θηάζεη θαη μεπεξλά ηηο ειηθίεο ησλ 77 εηψλ. 

Ζ ζεσξία ηεο «επηδεκηνινγηθήο κεηάβαζεο» έρεη δηαηππσζεί ήδε απφ ην 1971 (Omran) θαη 

έρεη σο βάζε ηεο ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πγείαο, ηεο λφζνπ θαη ηεο θνηλσλίαο, ελψ απνηειεί 

ζρέζε αιιειεμάξηεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο. Απαξηίδεηαη απφ 3 ζηάδηα πνπ έρνπλ ζηελή 

ζχλδεζε κε ηελ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή θαη ηε δεκνγξαθηθή κεηάβαζε. 

χκθσλα κε ηνλ Παλαγησηάθε, (2008)  νη επηπηψζεηο ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο κπνξνχλ 

λα δηαθξηζνχλ ζε εζληθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο θαη ε άλνδνο ηεο ειηθίαο ηνπ 

πιεζπζκνχ, είλαη έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα -θνηλσληθά- ζέκαηα ηνπ 21ν αηψλα, γεγνλφο πνπ 

καο θέξλεη αληηκέησπνπο κε πιήζνο ζεκάησλ φπσο: 

 Ζ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ε πγεία 

 Ζ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ γελεψλ 

 Ζ δηαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο απηνλνκίαο ηνπ ειηθησκέλνπ 

 Ζ ζπλερήο βειηίσζε ελφο δηθηχνπ απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ Σξίηε Ζιηθία 

                                                             

1
 Είναι το αποτζλεςμα τησ βελτίωςησ του προςδόκιμου επιβίωςησ και τησ μείωςησ των δεικτών γονιμότητασ 

κάτω από το επίπεδο αναπλήρωςησ του πληθυςμοφ 
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Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 18ε ζέζε κε πξνζδφθηκν δσήο ηα 80,7 έηε γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηα 

75,4 γηα ηνπο άλδξεο θαη ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ ΟΟΑ, ην έηνο 2030 αλακέλεηαη λα 

θηάζνπκε ζε έλα κέζν πξνζδφθηκν Εσήο 82 ρξφληα σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ 

πξνζδφθηκνπ ρξφλνπ δσήο θαη ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο αθνχ ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

ΔΛΣΑΣ ην έηνο 2030, ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 60 εηψλ αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη 

αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 10%. Ο θπζηθφο πιεζπζκφο ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο ηεο Ηηαιίαο 

θαη ηεο νπεδίαο κεηψζεθε θαη κφλν εμαηηίαο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαίλεηαη λα δηαηεξείηαη 

ζηαζεξφο.  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία είθνζη πέληε έηε θαηαγξάθεηαη ε 

κεγαιχηεξε πνζνζηηαία αχμεζε φζνλ αθνξά ηελ αλαινγία ειηθησκέλσλ πξνο γεληθφ 

πιεζπζκφ. (Sally J. Redfern, Fiona M. Ross, (2011), ελψ ε εηζξνή αιινδαπψλ θαίλεηαη φηη 

δηνγθψλεη ηνλ πιεζπζκφ ζηηο παξαγσγηθέο ειηθίεο, κε απνηέιεζκα ηελ κεξηθή αλαζηνιή 

ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ (Έκθε- Πνπινπνχινπ, 1999). 

Δπίζεο, ε Διιάδα παξνπζηάδεη πςειή ζπληαμηνδνηηθή δαπάλε θαη ηαπηφρξνλα εκθαλίδεη 

αχμεζε ησλ πνζνζηψλ θηψρεηαο ησλ ειηθησκέλσλ. Γηα ηνπο αλαζθάιηζηνπο ππεξήιηθεο 

πξνβιέπεηαη ζχληαμε γήξαηνο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ ΟΓΑ θαη ε νπνία ρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ παξέρνληαο έλα ρακειφ ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα, 360,00 Δπξψ 

κεληαίσο. 

Σέινο φζνλ αθνξά ηε ρψξα θαη ζχκθσλα κε ηεο Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Κνηλσληθή 

Έληαμε ν δείθηεο εμάξηεζεο (ε ζρέζε ηνπ κε παξαγσγηθνχ ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 

0 - 14 εηψλ θαη 65+ κε ην ηκήκα πνπ παξάγεη, δειαδή ηηο ειηθίεο 15 - 64 εηψλ) ζηελ Διιάδα 

πξνβιέπεηαη λα απμεζεί απφ ην 28,41% ην 2010, ζην 32,57% ην 2020, ζην 37,74% ην 2030 

θαη λα θηάζεη ζην 56,65% ην 2060. Ζ εμέιημε απηή απνηειεί πξνθαλψο κία ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή πξφθιεζε γηα ηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ 

πνιηηηθψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

Όζνλ αθνξά ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ν πιεζπζκφο, αλέξρεηαη ζε 679.796 άηνκα 

(ΔΛΣΑΣ, 2011) αληηπξνζσπεχνληαο ην 6,3% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο.  

Ζ πνζνζηηαία ζπξξίθλσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηελ πεξίνδν 2001-2011, ζηελ ΠΓΔ (κείσζε 

41.745 άηνκα/-5,73%, ) ήηαλ κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ θαηαγξάθεθε ζε επίπεδν ρψξαο 

κείσζε θαηά 118.902 άηνκα/-1,34%), ελψ ζηελ ΠΓΔ θαηαγξάθεηαη πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα 

κηθξφηεξε απφ απηή ηεο ρψξαο (πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ΠΓΔ:59,9 άηνκα αλά η.ρικ. 

πιεζπζκηαθή  ππθλφηεηα ρψξαο ζηα 82,5 άηνκα αλά η.ρικ).  

πγθεθξηκέλα γηα ηε ΠΓΔ θαηά ην έηνο 2012 ζε 100 παηδηά αληηζηνηρνχζαλ 144,7 
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ειηθησκέλνη ελψ γηα ηε ρψξα ε αλαινγία απηή αλέξρεηαη ζε 137. Ο δείθηεο απηφο 

απνδεηθλχεηαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο γηα ηηο γπλαίθεο (αληηζηνηρία 165,9 ειηθησκέλσλ 

γπλαηθψλ ζε 100 θνξίηζηα). Ο δείθηεο απηφο, απνηειεί απνηέιεζκα ηεο κεγαιχηεξεο 

δηάξθεηαο δσήο ησλ γπλαηθψλ, θαζψο πξνρσξνχκε απφ ηηο κηθξφηεξεο ζηηο κεγαιχηεξεο 

ειηθίεο. Πξάγκαηη, ελψ γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 0-14 εηψλ 106,9 αγφξηα αληηζηνηρνχλ ζε 100 

θνξίηζηα, ε αλαινγία απηή αληηζηξέθεηαη πξννδεπηηθά γηα λα θζάζεη ζηελ θαηεγνξία 65 θαη 

άλσ ζηελ αληηζηνηρία 80,5 άλδξεο ζε 100 γπλαίθεο. Σν πξφβιεκα ηεο γήξαλζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ έρεη άκεζε επίπησζε ζην δείθηε εμάξηεζεο πνπ ππνδειψλεη φηη θαηά ην ίδην έηνο 

ζε 100 άηνκα εξγάζηκεο ειηθίαο αληηζηνηρνχζαλ 50,3 άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

νηθνλνκηθά εμαξηψκελα (ειηθησκέλνη θαη παηδηά). 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ Πεξηθεξεηαθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Καηαπνιέκεζεο ηεο θηψρηαο θαη 

ηνπ Κνηλσληθνχ Απνθιεηζκνχ (2015) ε ειηθηαθή δηάξζξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Διιάδαο, εκθαλίδεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηελ δηάξζξσζε ζην ζχλνιν ηεο Υψξαο, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη φπσο θαη ε ρψξα ζπλνιηθά έηζη θαη ε Γπηηθή Διιάδα αληηκεησπίδεη 

ην πξφβιεκα ηεο πιεζπζκηαθήο γήξαλζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΟΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ 

ΥΧΡΟ 

 

3.1. Παξνπζίαζε ηεο Κνηλσληθήο θξνληίδαο ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο 

χκθσλα κε ηνλ Κξεκαζηηλφ (2007), ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ, νη νκάδεο ησλ ειηθησκέλσλ, αξξψζησλ, ΑΜΔΑ  έρνπλ 

πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη πξφλνηαο θαη ε θξνληίδα ηνπο είλαη επζχλε θαη 

ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο. Ζ πξνηίκεζε ηεο ηδξπκαηηθήο πεξίζαιςε νδήγεζε ζε ςειά θφζηε 

ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ. 

ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ε Δ.Δ. ζέηεη ην ζέκα ηεο «Τγηνχο Γήξαλζεο» ςειά ζηελ αηδέληα ηεο, 

θαη φπσο δηαηππψλεηαη ζηελ εγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο, 

θαη εηδηθφηεξα ζην ρέδην Γξάζεο «Τγηή Γήξαλζε ζηελ Δπξψπε 2012-2020», ε πγεία θαη ε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ απνηειεί ζπλδπαζηηθφ απνηέιεζκα ησλ εθάζηνηε 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αηφκνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπ.  

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, νη θνηλσληθέο δνκέο ζηηο πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο 

ρψξεο παξέρνληαη απφ ην δεκφζην ηνκέα, (Απζηξία, Γαλία, Φηλιαλδία θαη νπεδία), ελψ ζηηο 

ρψξεο ηνπ Νφηνπ (Ηζπαλία, Διιάδα, Ηηαιία θαη Πνξηνγαιία) νη ππεξεζίεο απηέο παξέρνληαη 

είηε απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, είηε απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαζψο κηθξφ πνζνζηφ ηνπ 

πιεζπζκνχ έρεη πξφζβαζε ζηηο δεκφζηεο δνκέο θξνληίδαο.  

χκθσλα κε ηηο Zατκάθε θαη Καλδπιάθε, (2005), ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ δνκψλ  

θξνληίδαο εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ ζε γεληθέο γξακκέο είλαη παξφκνηα ζε φιεο ηηο ρψξεο 

ηεο Δ.Δ., παξνπζηάδνληαο κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ζηα αζηηθά θέληξα θαη κηθξφηεξε ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο. Δηδηθφηεξα ζηηο ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ (Ηζπαλία, Διιάδα, Ηηαιία 

θαη Πνξηνγαιία) θαηαγξάθεηαη ζπγθέληξσζε ππεξεζηψλ θαη δνκψλ ζηα αζηηθά θέληξα ησλ 

πεξηθεξεηψλ κε ηελ κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ελψ θαη κηθξή ζπγθέληξσζε ζηηο  

αγξνηηθέο πεξηνρέο.  
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Δπίζεο ζε πνιιέο ρψξεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρψξαο καο) κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο 

(Μ.Κ.Ο.) έρνπλ αλαιάβεη (εηδηθά θαηά ηελ πξνεγνχκελε Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν ΔΠΑ 

2007-2014) ηελ ιεηηνπξγία δνκψλ (πρ δνκέο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ), ζε αζηηθέο αιιά θπξίσο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. (Zατκάθε θαη Καλδπιάθε, 

2005). 

Οη θαηεγνξίεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηηο δνκέο είλαη παξφκνηνη ζε φια ηα θξάηε: 

θξνληίδα ζην ζπίηη,  

 

3.2. Παξνπζίαζε ηεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ζηελ Διιάδα 

 

Ζ εμαζθάιηζε ελφο αμηνπξεπνχο επηπέδνπ δηαβίσζεο ζηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο, ε παξακνλή 

ζην νηθείν πεξηβάιινλ θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή απνηεινχλ 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο πξνλνηαθήο πνιηηηθήο. Ζ χπαξμε άηππσλ δηθηχσλ ζηήξημεο ζην πιαίζην 

ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο είρε σο απνηέιεζκα κφιηο έλα κηθξφ πνζνζηφ < 1% απηψλ λα 

δηακέλεη ζε δνκέο θιεηζηήο θξνληίδαο. (Δ.Κ.Κ.Δ. 2002) .  

Ο θξαηηθφο ηνκέαο είλαη ν θχξηνο θνξέαο παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη νη ζπδεηήζεηο 

γηα ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ην θξαηηθφ ηνκέα, 

ζέηνληαο ην ζέκα ηεο αλαθαηαλνκήο ησλ αξκνδηνηήησλ πξφλνηαο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο θαη 

θνξείο.  

Βαζηθή πξνυπφζεζε απνηειεί ε αλάπηπμε ελφο ζχγρξνλνπ απνηειεζκαηηθνχ θαη 

πξνζβάζηκνπ δηθηχνπ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο ζε επίπεδν ηνπηθήο θνηλφηεηαο.  

Ζ ηνπηθή Απηνδηνίθεζε πξφζθαηα έρεη εηζέιζεη ζην ρψξν ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο. Ζ 

ζπκκεηνρή ηεο αθφκε είλαη νπζηαζηηθά πεξηνξηζκέλε, αθνχ εκπνδίδεηαη απφ ηελ έιιεηςε 
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νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ, αξκνδηνηήησλ θαη ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ επηπέδσλ δηνίθεζεο.  

Σν πξνλνηαθφ ζχζηεκα έρεη αλαπηχμεη ππεξεζίεο αλνηθηήο θξνληίδαο ζην επίπεδν ηεο 

θνηλφηεηαο, σο ελαιιαθηηθέο ηεο θιεηζηήο θξνληίδαο ζην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ. Ζ 

ζπγθξφηεζε ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη 

αθνξνχλ  ηξία επίπεδα:  

 

Ο λφκνο 3106/10-2-2003 πεξί αλαδηνξγάλσζεο ηνπ Δζληθνύ ζπζηήκαηνο Κνηλσληθήο 

θξνληίδαο, απνθεληξψλεη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε θάζε πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα 

κέζσ ησλ Γ.Τ.Π.Δ., ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ νπνίσλ αλήθνπλ ηα ζεξαπεπηήξηα ρξφλησλ 

παζρφλησλ, νη Οίθνη επγεξίαο, (κεηνλνκάζηεθαλ ζε κνλάδεο θνηλσληθήο θξνληίδαο), «ην 

πξφγξακκα βνήζεηα ζην ζπίηη», θαη νη μελψλεο Ννζειεπηηθήο Φξνληίδαο θαη αλαθνπθηζηηθήο 

αγσγήο αζζελψλ θαη νη νπνίεο νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηηο  αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ 

πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α ΄θαη Β΄ γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ παξνρέο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο. (Ν. 3106 /10-2-2003) (Έκθε-

Πνπινπνχινπ,1999; Κσζηαξίδνπ, 1999; Καιατηδή, 2005 ; Kξεκαζηηλνχ, 2007) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ   4:  Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ  ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ  

ΣΧΝ  ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ  ΠΟΤ  ΔΠΗΓΡΟΤΝ  Δ  ΑΤΣΖΝ. 

ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ & ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ 

«ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ». 

 

4.1. Έλλνηα ηεο  ηθαλνπνίεζεο ησλ σθεινύκελσλ ησλ ππεξεζηώλ 

πγείαο/πξόλνηαο 

 

Όπσο ζεκεηψλεη ν Donabedian (1996) «πνηόηεηα πγείαο, πξνθύπηεη από ηελ έθθξαζε 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελώλ
2
 γηα ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο κε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ 

επαγγεικαηηώλ πγείαο». Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ σθεινχκελσλ ζηελ πγεία θαη ζηελ πξφλνηα , 

απνηειεί έλαλ ηνκέα φπνπ κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ έρεη θαηαζηεί εμφρσο ζεκαληηθή ε 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. (Γεξβηηζηψηεο, 2005). Ζ ζχλδεζε ησλ δχν ελλνηψλ, 

πνηφηεηαο θαη ππεξεζηψλ πγείαο, αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ, ζηελ 

εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθψλ ππνδνκψλ θαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

(Κεθαινπνχινπ θαη ζπλ., 2006). 

Καηά ηνπο Parasuraman, Zeithaml & Berry, (1988), Grönroos, (1990) θαη Zeithaml, 

Parasuraman & Berry, (1990), ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνζδνθηψλ θαη  αλαγθψλ ησλ 

ρξεζηψλ ππεξεζηψλ, είλαη  ζε ζπλάξηεζε κε ηα θξηηήξηα πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. Χο 

θξίζηκεο δηαζηάζεηο ή θξηηήξηα πνηφηεηαο πξέπεη λα ζεσξεζνχλ:   

 Σα απηά ραξαθηεξηζηηθά: πξφθεηηαη γηα ηα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζην 

νπνίν παξέρεηαη ε ππεξεζία (π.ρ. εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφο, θπζηθφο ρψξνο, 

εξγαδφκελνη), αιιά θαη γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ή θαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ 

εκπξάγκαησλ αγαζψλ.   

                                                             

2 Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί απφ ηελ εηζαγσγή θαη γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ παξεξκελεηψλ ε 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, θαη δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ λα εζηηάδνπλ ζε Γνκέο, 

αλαθέξεηαη ζε «αζζελείο» ελψ ζηελ παξνχζα εξγαζία σθεινχκελνη ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο 

νπνίνπο εζηηάδεη ε έξεπλα είλαη νη ρξήζηεο / σθεινχκελνη ησλ δνκψλ ηνπ Γήκνπ Ηεξάο 

Πφιεσο Μεζνινγγίνπ.  
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 Ζ ζπλέπεηα-αμηνπηζηία : ε ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα πξνζθέξεη φ,ηη έρεη 

ππνζρεζεί αθξηβψο θαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν.   

 Ζ άκεζε εμππεξέηεζε: ε  πξνζπκία, ε ππνζηήξημε, ε βνήζεηα θαη παξνρή ππεξεζίαο 

ζηνλ πειάηε.   

 Οη γλώζεηο θαη ηθαλόηεηεο: ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ, νη νπνίνη παξάγνπλ θαη 

παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο.   

 Ζ επγέλεηα: ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηνπο ηξφπνπο, ηελ θαινζχλε, ηε 

ιεπηφηεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ πξνζσπηθνχ.   

 Ζ ζηγνπξηά θαη ε αζθάιεηα: έρεη λα θάλεη κε ην πφζν ν πειάηεο ληψζεη φηη δελ 

θηλδπλεχεη λα ππνζηεί θάπνηα δεκηά, απψιεηα ή αηχρεκα.   

 Ζ εκπηζηνζύλε: ην λα κπνξεί ν πειάηεο λα εκπηζηεπζεί ηελ επηρείξεζε ή ηνλ 

ππάιιειν.  

  Ζ πξόζβαζε: αλαθέξεηαη ζηελ επθνιία κε ηελ νπνία ν πειάηεο κπνξεί λα έξζεη ζ‟ 

επαθή κε ηελ επηρείξεζε ή ηνλ ππάιιειν θαη λα ιάβεη ηελ ππεξεζία.   

 Ζ επηθνηλσλία: ε ελεκέξσζε-πιεξνθφξεζε θαη ε παξνρή εμεγήζεσλ, κε ηξφπν 

θαηαλνεηφ, ζηνλ πειάηε.   

 Ζ ελζπλαίζζεζε: ην ελδηαθέξνλ θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ λα κπαίλεη ζηε 

ζέζε ηνπ πειάηε θαη λα αλαγλσξίδεη, λα θαηαιαβαίλεη ηηο αλάγθεο ηνπ.   

 Ζ απνθαηάζηαζε/δηόξζσζε: ε δπλαηφηεηα θαη ε δηάζεζε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ 

πξνζσπηθνχ λα δηνξζψζεη ηα πξάγκαηα, αλ θάηη πάεη ζηξαβά ή γίλεη ιάζνο. 

 

4.2. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε.  

 

Δίλαη αληηιεπηφ ζε φινπο φηη, ην πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είλαη θάπνηνο, απνδεηθλχεη φηη νη 

πξνζδνθίεο ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, φηη νη ππεξεζίεο πνπ ηνπ ππνζρέζεθαλ ήηαλ νη 

θαηαιιειφηεξεο, θαη ε εμππεξέηεζή ηνπ ήηαλ ε αλακελνκέλε. πλεπψο ε γλψζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε, απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο δηάζηαζεο 

ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ θαζνξηζηηθνχ ξφινπ ζηελ δηακφξθσζε 

ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο-πξφλνηαο. Πηεξξάθνο Γ, Σνκάξαο Π. (2009) 

Οη Straser et al. (2000) έδεημαλ πσο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά  (θχιν, επάγγεικα, 

ειηθία θαη εηζφδεκα) θαη ηεο νηθνγέλεηαο, επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ππάξρεη κηα 

ηζρπξή ζπζρέηηζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο επηινγήο  ησλ ππεξεζηψλ.  
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Ζ Irish Society for quality & Safety in Healthcare (2005) , ζεσξεί  φηη νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε είλαη:  

 Σν επίπεδν ηεο πγείαο : Ζ θαηάζηαζε ηεο πγείαο επεξεάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ειηθησκέλσλ θαζψο φζν ρεηξφηεξε είλαη, ηφζν ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη αηζζάλνληαη. 

Δπίζεο φζν πην  ςπρηθά  επάισηνη είλαη, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ. 

 Σν θύιν: αλ θαη δελ έρνπλ επηβεβαησζεί έξεπλεο αλαθέξνπλ  φηη δελ ππάξρεη 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην θχιν θαη ηελ ηθαλνπνίεζε. Ζ Solomon, (1996) κεηά απφ 

αλαζθφπεζε ησλ βξεηαληθψλ εξεπλψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε, βξήθε φηη ππάξρεη θάπνηα 

ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο κε ην θχιν, θαζψο νη γπλαίθεο 

παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο, δηφηη  

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ηηο ππεξεζίεο, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ 

πςεινηέξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο.  

 Ζ ειηθία: Ο Fitzpatrick (1991) θαη ν Fox θαη ν Storms (1981) ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

ειηθία είλαη παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε, αθνχ νη ειηθησκέλνη ηείλνπλ 

λα είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο λεφηεξνπο. ε αληίζεζε φκσο κε απηή 

ηελ άπνςε, άιιεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε ειηθία έρεη πεξηνξηζκέλε επίδξαζε ζηελ 

ηθαλνπνίεζε. (νπιηψηεο θαη ζπλ., 2002).  Γεληθφηεξα φκσο ε ειηθία είλαη απφ ηνπο 

πην ζνβαξνχο παξάγνληεο, δηφηη  φζν κεγαιψλεη ν άλζξσπνο έρεη θαη πεξηζζφηεξε 

αλάγθε γηα θνηλσληθή πξνζηαζία. 

 Κνηλσληθό-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε : Ζ θνηλσληθή ζέζε, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο , ε 

νηθνλνκηθή θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε παξνπζηάδεη ζηελή ζπζρέηηζε κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε, θάηη πνπ εμεγείηαη κεξηθψο –ζηηο ΖΠΑ- απφ ην γεγνλφο φηη νη 

επθαηάζηαηνη απιά ιακβάλνπλ θαιχηεξε θξνληίδα απφ ηνπο κε πξνλνκηνχρνπο, 

αθφκε θαη κέζα ζηελ ίδηα Τπεξεζία. Δηδηθφηεξα, νη αζζελείο ησλ «πςειψλ» 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ, ππήξμαλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο 

επηζθέςεηο ζηνπο γηαηξνχο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αζζελείο ησλ «θαηψηεξσλ» 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ. (Ραθηφπνπινο, 2002). 

 Φπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο: Ζ βηβιηνγξαθία είλαη πεξηνξηζκέλε ζε φ, ηη αθνξά ηελ 

πηζαλή ζπζρέηηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο, κε ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε. Γεγνλφο είλαη φηη 

ην άγρνο επεξεάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ, ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ 
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θαηάζιηςε, ζπλεπψο ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ παξερφκελε θξνληίδα, ζρεηίδεηαη 

ζεκαληηθά κε ην εζηθφ ηνπο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ δσή.  

 Οη πξνζδνθίεο ησλ αζζελώλ: Ο βαζκφο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ, ε εμάξηεζή ηνπ απφ 

ηελ θξνληίδα, νη πξνζδνθίεο ηνπ θάζε αζζελή γηα ην απνηέιεζκα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ, 

επεξεάδεη ην επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ, ην φπνην ην θξίλεη ηθαλνπνηεηηθφ ή κε 

ηθαλνπνηεηηθφ.  

 Ζ ζρέζε κε ην πξνζσπηθό: Ζ επηθνηλσλία, ε αζθάιεηα, ε επγέλεηα, ε θαηαλφεζε, 

θξίλνπλ ην βαζκφ ηεο ηθαλνπνίεζεο. Μηα απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή ζπλεξγαζία 

πξνζθέξεη θαη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε.   

 Σν πεξηβάιινλ ηνπ ρώξνπ πγείαο/πξόλνηαο: Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο , είλαη ε  ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ρψξνπ ησλ 

παξερφκελσλ πξνλνηαθψλ-πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, νη ζπλζήθεο δηακνλήο, ζηέγαζεο, 

ζίηηζεο θαη πγηεηλήο. Οη ρξήζηεο ππεξεζηψλ πγείαο/πξφλνηαο έρνπλ αλάγθε παξνρήο 

εμεηδηθεπκέλεο θαη αλζξσπνθεληξηθήο θξνληίδαο θαη απαηηνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε 

βαζηθψλ δηθαησκάησλ, φπσο ελεκέξσζε θαη ιήςε ζπγθαηάζεζεο, θαζψο θαη ζεβαζκφ 

ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. (Καινγεξνπνχινπ 2011)  

Όπσο αλαθέξεη  ν Γξεγνξνχδεο (1999)  έλαο ζσζηφο νξγαληζκφο, νθείιεη λα απνηηκά ηελ 

ζπλνιηθή θαη επηκέξνπο ηθαλνπνίεζε ζηελ θάζε ζπλαιιαγή, ψζηε λα έρεη νξζά 

απνηειέζκαηα ζην ηη δεηάεη ν θάζε πειάηεο, ψζηε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε κέηξεζε 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ λα παξέρεη έλα ζπλνιηθφ βαζκφ απφδνζεο πξνζδηνξίδνληαο ηελ 

ηελ πηζαλή ππεξνρή ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ .  

 

4.3.  Μέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο  ππεξεζηώλ πγείαο/πξόλνηαο 

 

Ζ κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο, απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο/πξφλνηαο, κε ζηφρν λα αμηνινγεζνχλ ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα 

πγείαο/πξφλνηαο θαη λα αλαδεηρζνχλ ηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα βειηησζνχλ. Δπνκέλσο ε 

κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο, απνηειεί έλαλ αμηφπηζην δείθηε πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο/πξφλνηαο θαη ζρεηίδεηαη: 

 κε ηελ ζπλάξηεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ θφζηνπο κηαο ππεξεζίαο ή ελφο πξντφληνο,  

 κε δεηήκαηα ρξφλνπ, φπσο ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο, ε δηαζεζηκφηεηα ηεο 

παξερφκελεο ππεξεζίαο, ν ρξφλνο αλακνλήο θαη ν ρξφλνο αληαπφθξηζεο, 
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 κε ηελ αηκφζθαηξα πνπ θπξηαξρεί ζε έλαλ νξγαληζκφ, φπσο ε θαζαξηφηεηα, ε 

νξγάλσζε θαη ην επράξηζην πεξηβάιινλ,  

 κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο  

 κε ην πξνζσπηθφ ηελ  επγέλεηα, ηελ πξνζνρή, ηελ εμππεξέηεζε.  (Παπαγηαλλνπνχινπ 

θαη ζπλ., 2008) 

χκθσλα κε ηνλ Donabedian (1980)  έλα απφ ηα θπξηφηεξα θξηηήξηα ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο/πξφλνηαο, είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο. Γηα λα 

αμηνινγεζεί ε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο/πξφλνηαο, πξέπεη ν ελδηαθεξφκελνο λα 

ελεκεξσζεί γηα ην πξφβιεκα ηνπ, λα ιάβεη ππφςε ηνπ ην ρξφλν αλακνλήο ηνπ, θαζψο θαη ηελ 

πνηφηεηα, αιιά θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.  

Δπίζεο ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο παξάγνληεο, νη νπνίνη 

ζπλδένληαη κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ, ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 

αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ αζθνχλ επηξξνή ζηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο/πξφλνηαο, νη 

ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο.  (Παπαγηαλλνπνχινπ θαη ζπλ., 2008) Δπηπιένλ ε  ηθαλνπνίεζε, 

εμαξηάηαη άκεζα απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν επαιεζεχνληαη νη πξνζδνθίεο ηνπο, απφ ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο/πξφλνηαο θαη απνηηκάηαη σο ε δηαθνξά αλάκεζα ζε απηφ πνπ 

πξνζδνθνχλ νη ρξήζηεο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ζε εθείλν πνπ ηειηθά απνιακβάλνπλ.  

Αλάινγα, ηα θνηλσληθφ-νηθνλνµηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα ην θχιν, ην 

µκνξθσηηθφ επίπεδν αιιά θαη ε ειηθία, ζπληζηνχλ παξάγνληεο πνπ µπνξνχλ, ζχµθσλα µε 

µειέηεο, λα επεξεάζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε. (Miaoulis et al., 2009) 

Άηνµα πςειφηεξνπ νηθνλνµηθνχ επηπέδνπ επηζθέπηνληαη γηαηξνχο εηδηθνηήησλ (Mc Isaak W. 

et al., 1997) θάηη πνπ ηζρχεη θαη γηα άηνµα πςειφηεξνπ µνξθσηηθνχ επηπέδνπ (Lostao L. et 

al., 2001). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη άηνµα ραµειφηεξσλ εηζνδεµάησλ εηζάγνληαη 

ζπρλφηεξα ζε λνζνθνµεία (Billings J. et al., 1993).  

χµθσλα µε έξεπλα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ, νη άληξεο εµθαλίδνληαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα απφ ηηο γπλαίθεο ηηο ππεξεζίεο πγείαο. Σν ελδηαθέξνλ σζηφζν 

επηθεληξψλεηαη ζην γεγνλφο φηη ηε κεγαιχηεξε ρξήζε ζηνπο άληξεο έθαλαλ θαηά ζεηξά νη 

ηερλίηεο, νη γεσξγνί-θηελνηξφθνη θαη νη ππάιιεινη γξαθείνπ, ελψ ηα δηεπζπληηθά θαη 

αλψηεξα ζηειέρε παξνπζίαδαλ ηελ ρακειφηεξε δήηεζε. Γηα ηηο γπλαίθεο, ηε κεγαιχηεξε 

δήηεζε εµθάληδαλ θαηά ζεηξά νη αγξφηηζζεο, νη εξγάηξηεο, νη ππάιιεινη γξαθείνπ θαη νη 

επηζηήµνλεο, ελψ ηα αλψηεξα ζηειέρε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ γπλαηθψλ εµθάληδαλ ηελ 

µηθξφηεξε ρξήζε. (Καξάγησξγαο θαη ζπλ., 1990).  
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χκθσλα µε ηνπο LeVois et al (1981), θαη εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο ςπρνθνηλσληθνχο 

παξάγνληεο, πνπ επηδξνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε, θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο/πξφλνηαο, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ αζζελψλ ζπλεζίδεηαη λα 

δειψλεη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλν απ‟ φηη πξαγκαηηθά, αηζζάλεηαη, πξνθεηκέλνπ λα ηχρεη 

επλντθφηεξεο κεηαρείξηζεο απφ ην ηαηξηθφ ή ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Αληηζέησο, αξθεηνί 

εθθξάδνπλ αδηαθνξία σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ θαζψο πηζηεχνπλ φηη δελ ζα επηθέξεη θάπνηα αιιαγή ζηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπο 

βξαρππξφζεζκα ή καθξνπξφζεζκα. (LeVois et al., 1981) 

 

4.4. Οθέιε  κέηξεζεο  ηθαλνπνίεζεο  ρξεζηώλ θαη ηεο  πνηόηεηαο ησλ 

ππεξεζηώλ πγείαο/πξόλνηαο 

 

Ζ αλαγθαηφηεηα θαηαγξαθήο ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ή κε ηθαλνπνηεκέλσλ ρξεζηψλ, ε 

θαηαγξαθή ησλ παξαπφλσλ, ε γλψζε ηεο άπνςεο ησλ ρξεζηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο, είλαη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο θαη κπνξεί λα απνηειέζνπλ έλα απνδνηηθφ ζχζηεκα βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  Σα νθέιε απφ ηελ ελέξγεηα απηή είλαη πνιιά θαη 

ζεκαληηθά, φρη κφλν γηα ηελ δηνίθεζε θαη φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, αιιά 

θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο ππεξεζηψλ πγείαο/πξφλνηαο, πξνθεηκέλνπ νη πιεξνθνξίεο 

ηνπο λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πνηνηηθή βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ. 

(Κσζηαγηφιαο et al., 2008) 

Καηά θχξην ιφγν ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο, απαζρνιεί 

ηνπο ρξήζηεο πνπ «θαηαλαιψλνπλ» ηηο ππεξεζίεο απηέο, ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο πξφλνηαο 

θαη ηνπο δηνηθεηηθνχο πνπ «παξάγνπλ» ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο/πξφλνηαο, αιιά θαη 

εθείλνπο πνπ επηβαξχλνληαη κε ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ (θξάηνο,  αζθαιηζηηθνί θνξείο) θαη 

ηελ θνηλσλία νιφθιεξε. χκθσλα κε ηνλ ηγάια (1999) ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

νινέλα θαη θαιχηεξε πνηφηεηα, κπνξεί λα είλαη πγεηνλνκηθά/πξνλνηαθά, θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά.  

 Σα πγεηνλνκηθά/πξνλνηαθά νθέιε: Έρνπλ ζρέζε κε ηε γξήγνξε δηάγλσζε  ησλ 

πξνβιεκάησλ πγείαο θαη ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζεξαπείαο θαη ππνζηήξημεο, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε ππεξεζηψλ πγείαο/πξφλνηαο. Ζ έγθαηξε 

δηάγλσζε ζα ζπληειέζεη θαη ζηελ ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε 

άξα, ην θφζηνο ζα είλαη πνιχ κηθξφηεξν.  
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 Όζνλ αθνξά ηα ςπρνινγηθά νθέιε, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ πγείαο/πξφλνηαο. Δάλ έρεη θαιή ςπρνινγία, 

επεξεάδεηαη κε ζεηηθφ ηξφπν ε ζεξαπεία ηνπ θαη κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί πην 

γξήγνξα ην πξφβιεκα πγείαο ηνπ. ηελ θαιή ςπρνινγία, ζπκβάιινπλ νη θαιέο 

ζπλζήθεο δηακνλήο, ε άκεζε εμππεξέηεζε, ν ρξφλνο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο παξακνλήο. 

(Παπαληθνιάνπ θαη ζπλ., 2007) 

  Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

πγεηνλνκηθήο/πξνλνηαθήο πεξίζαιςεο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο/πξόλνηαο 

(ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, δηνηθεηηθνί ππάιιεινη θ.ά.) είλαη ν ζεβαζκφο θη 

ε εθηίκεζε πνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο/αζζελείο θαη ηνπο νηθείνπο 

ηνπο, ε ηθαλνπνίεζε πνπ ληψζνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο, ε απαιιαγή απφ ην 

θαζεκεξηλφ άγρνο. 

 Σα νθέιε γηα ηηο κνλάδεο πγείαο είλαη πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθά. ε απηά 

ζπγθαηαιέγνληαη ε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο πνπ απνξξέεη απφ ηελ ηαρεία 

παξέκβαζε θαη ζπληειεί ζεκαληηθά ζηελ εμνηθνλφκεζε ζεκαληηθψλ ρξεκαηηθψλ 

πφξσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ άιιεο αλάγθεο 

ησλ νξγαληζκψλ απηψλ.  

 Σν νηθνλνκηθό όθεινο απφ ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο/πξφλνηαο επσκίδνληαη 

θαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο, δηφηη κεηψλεηαη ην χςνο δαπαλψλ πγείαο, δειαδή ην 

ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ 

αζθαιηζκέλσλ ηνπο.  

 Σέινο, νθέιε πξνθχπηνπλ γηα ην θξάηνο θαη γηα ην θνηλσληθό ζύλνιν, θαζψο 

απμάλεηαη ζεκαληηθά ε απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

πγεηνλνκηθνχ/πξνλνηαθνχ ζπζηήκαηνο, κεηψλεηαη ν ρξφλνο αλακνλήο ησλ αζζελψλ 

θαη γεληθφηεξα βειηηψλεηαη ε εηθφλα ηνπ θξάηνπο θαη απμάλεηαη ε εκπηζηνζχλε ησλ 

πνιηηψλ ζηηο παξνρέο θνηλσληθήο θξνληίδαο. (Παπαληθνιάνπ θαη ζπλ., 2007) 

 

4.5. ρεηηθέο  έξεπλεο κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ειηθησκέλσλ 

 

Τπάξρεη πιεζψξα βηβιηνγξαθίαο θαη κεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ αζζελψλ, θαηαδεηθλχνληαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα θάπνηνλ λα κειεηήζεη ηελ έλλνηα 

απηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ θαη ζε πνην βαζκφ ε ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελνχο 
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απνηειεί έλδεημε πνηνηηθήο θξνληίδαο απφ ηαηξηθέο θαη λνζειεπηηθέο  ππεξεζίεο. Όκσο 

ειάρηζηεο  έξεπλεο έρνπλ θαηαγξαθεί ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δνκψλ 

θαη ππεξεζηψλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη ηδηαίηεξα κειέηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ αθνξνχλ ηηο 

παξερφκελεο πξνλνηαθέο ππεξεζίεο ζε άηνκα Σξίηεο Ζιηθίαο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

γίλεηαη ζπλνπηηθή αλαθνξά ζρεηηθψλ εξεπλψλ.    

 

πγγξαθείο Έηνο Αληηθείκελν Απνηειέζκαηα/ Κχξηα επξήκαηα 

Drosos, 

Tsotsolas, 

Zagga, 

Chalikias, 

Skordoulis,  

2015 

κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αζζελψλ πνπ 

ππνβάιινληαη ζε 

ζεξαπεία απφ ηνλ 

Διιεληθφ Δξπζξφ 

ηαπξφ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ κηα 

ππεξεζία πνπ 

νλνκάδεηαη 

"Ννζειεπηηθή ζην 

ζπίηη". 

Σα απνηειέζκαηα απνθαιχπηνπλ ζρεηηθά 

πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν κέζνο ζπλνιηθφο δείθηεο 

ηθαλνπνίεζεο αλέξρεηαη ζην 99,62%. Όζνλ 

αθνξά ηε κεξηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ 

απφ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ, ην πςειφηεξν επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο απνδίδεηαη ζην Ννζειεπηηθφ 

Πξνζσπηθφ (99,48%) θαη ην ρακειφηεξν 

ζηελ Τπεξεζία Αζζελψλ (98,89%).  

Υαξαιάκπνπο, 

Κιεηζηάξε θαη 

Αγά 

2007 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ 

Διιήλσλ αζζελψλ θαη 

ησλ ζπγγελψλ ηνπο, γηα 

ηελ πνηφηεηα ηεο 

ελεκέξσζεο ζε ζέκαηα 

ηεο πγείαο ηνπο απφ ην 

ηαηξνλνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη απφ 

άιιεο πεγέο, θαζψο θαη 

ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζήο 

ηνπο απφ ηελ 

ελεκέξσζε απηή, ζε 

πέληε λνζνθνκεία ηεο 

Ζπείξνπ. 

Απφ ηελ έξεπλά δηαπηζηψζεθε φηη ε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ηαηξνχ θαη αζζελνχο 

θπκαηλφηαλ ζε κέηξην επίπεδν. Ο Έιιελαο 

αζζελήο θάλεθε λα έρεη αλάγθε γηα 

πεξηζζφηεξε επαθή θαη πιεξέζηεξε 

ελεκέξσζε απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ηνπ, 

γεγνλφο πνπ πηζαλψο ζα ηνπ απμήζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε θαη ηελ αθνζίσζε ζηνλ 

ζεξάπνληα. 

Αunan 2003 

Λήςε πιεξνθνξηψλ γηα 

ηελ πξφγλσζε θαη ηε 

ζεξαπεία λφζνπ 

Ζ πξνθνξηθή επηθνηλσλία πξέπεη λα είλαη ε 

βαζηθή κέζνδνο κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ 

ζηνπο αζζελείο, ε γξαπηή αλαθνξά µε 

κνξθή ζεκεηψζεσλ  θαη ε ρνξήγεζε 

εληχπνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, κπνξεί λα 

απνηειέζεη ρξήζηκν ζπκπιήξσκα γηα 

νξηζκέλνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο 

Morasso et al 1997 

Πιεξνθφξεζε ησλ 

αζζελψλ ζε ζέκαηα 

πγείαο θαη λφζνπ 

Σν 37% ήηαλ πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα ηε 

δηάγλσζε θαη ηνπο ζεξαπεπηηθνχο ζηφρνπο, 

ην 35,2% ήηαλ κεξηθψο ελεκεξσκέλνη, ελψ 

ην 27,8% δελ είραλ αληίιεςε ηεο λφζνπ.   
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πγγξαθείο Έηνο Αληηθείκελν Απνηειέζκαηα/ Κχξηα επξήκαηα 

Papagiannis et 

al. 
1995 

Λήςε πιεξνθνξηψλ γηα 

ηελ πξφγλσζε θαη ηε 

ζεξαπεία λφζνπ 

Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο αλέθεξαλ φηη 

έιαβαλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεξαπεία ηεο 

λφζνπ ηνπο, αιιά κφλν ην έλα ηέηαξην 

έιαβε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξφγλσζε. Με ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο νη 

άλζξσπνη ζπάληα μερλνχλ ηηο ζπκβνπιέο 

ησλ ηαηξψλ θαη ε γξαπηή ελεκέξσζε πξέπεη 

λα ζεσξείηαη απαξαίηεηε.  Ζ κεγάιε 

πιεηνςεθία (88,4%) ησλ αζζελψλ 

πξνηηκνχζε πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο, αιιά 

ην 23% εμέθξαζε επίζεο ηελ επηζπκία γηα 

γξαπηή ελεκέξσζε.  

Σν πξαθηηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε 

πξνθνξηθή ελεκέξσζε είλαη ε απαξαίηεηε 

βάζε πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη µε 

έληππα θπιιάδηα ή νδεγίεο, θάηη πνπ 

απνηειεί ζπρλή πξαθηηθή ζην εμσηεξηθφ. 

http://www.med

look.net/article.a

sp 

 

Πιεξνθφξεζε ησλ 

αζζελψλ ζε ζέκαηα 

πγείαο θαη λφζνπ 

Οη αζζελείο εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν 

ηνπο γηαηξνχο πνπ αθηεξψλνπλ ρξφλν γηα λα 

αθνχζνπλ ηηο αλεζπρίεο θαη ηα πξνβιήκαηα 

ηνπο. 

 

 

 

http://www.medlook.net/article.asp
http://www.medlook.net/article.asp
http://www.medlook.net/article.asp
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Ικανοποίηςη από 

το 1ο Κριτήριο 

Ικανοποίηςη από το 

2ο Κριτήριο 

Ικανοποίηςη από 

το η –ςτο Κριτήριο 

Συνολική Ικανοποίηςη 

Πελάτη 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ   

5.1. Η κέζνδνο MUSA  

 

Ζ κέζνδνο MUSA είλαη έλα καζεκαηηθφ κνληέιν πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Γξεγνξνχδε 

θαη ίζθν. Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο κεζφδνπ MUSA δίλεηαη απφ ηνπο Siskos and 

Grigoroudis (2002), Siskos et al. (1998) θαη Γξεγνξνχδεο θαη ίζθνο (2000), ελψ ζηε 

βηβιηνγξαθία ππάξρεη ζεκαληηθφο αξηζκφο πξαγκαηηθψλ εθαξκνγψλ ηεο κεζνδνινγίαο, 

θαζψο θαη ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηνπ ζρεηηθνχ ινγηζκηθνχ (Grigoroudis and Siskos, 2003, 

Grigoroudis et al., 2000). 

Ζ κέζνδνο MUSA (Multicriteria Satisfaction Analysis), απνηειεί ηελ πνιπθξηηήξηα 

αλαιπηηθή πξνζέγγηζε γηα ην πξφβιεκα ηεο κέηξεζεο θαη ηεο αλάιπζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο. 

ηεξίδεηαη ζηελ ζχλζεζε ησλ πξνηηκήζεσλ ελφο ζπλφινπ εξσηεζέλησλ ζε κία πνζνηηθή, 

καζεκαηηθή ζπλάξηεζε αμηψλ. Ο θεληξηθφο άμνλαο ηεο κεζφδνπ MUSA είλαη ε πεπνίζεζε 

φηη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε εμαξηάηαη απφ δηάθνξεο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο αλαπαξηζηνχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο, ή γεληθφηεξα κηαο παξνρήο ή ππεξεζίαο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 1 : ύλζεζε πξνηηκήζεσλ ηνπ πειάηε (Γξεγνξνύδεο et al.,1997) 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε βαζηθή αξρή ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε πνπ 

απνθνκίδεη έλαο  πειάηεο εμαξηάηαη απφ έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ 

ηα θξηηήξηα πνπ επηιέμακε. Τπνζέηνληαο φηη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε εμαξηάηαη 

απφ έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ Υ=(Υ1 ,Υ1 ,...,Υλ). Σα θξηηήξηα απηά νλνκάδνληαη δηαζηάζεηο 

ηθαλνπνίεζεο θαη αηηηνινγνχλ ηελ έλλνηα ηεο αλαιπηηθήο-ζπλζεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

κεζνδνινγίαο. 
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5.1.1. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ MUSA είλαη: 

1. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ησλ εξσηεζέλησλ, ηφζν ζην ζχλνιν φζν θαη 

ελ κέξεη γηα θαζέλα απφ ηα ππνθξηηήξηα ηεο θαηεγνξίαο. 

2. Ζ παξνρή κηαο πιήξνπο ζεηξάο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αλαιχνπλ ζε βάζνο ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ θαη κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ην επίπεδν ηθαλνπνίεζήο ηνπο. 

3. Ζ αλάπηπμε ελφο εξγαιείνπ ιήςεο απνθάζεσλ κε έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ παξερφκελσλ απνηειεζκάησλ κε απιφ, θηιηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

(Γξεγνξνχδεο θαη ίζθνο, 2005). 

Ζ κέζνδνο MUSA αθνινπζεί ηηο γεληθέο αξρέο ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο ππφ 

πεξηνξηζκνχο, ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ επίιπζε ηεο. 

Οη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην κνληέιν είλαη νη παξαθάησ (Γξεγνξνχδεο θαη 

ίζθνο, 2000): 

 Y: πλνιηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε 

 Α: Αξηζκφο επηπέδσλ ηεο θιίκαθαο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο 

 y 
m

:  Σν m επίπεδν ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο (m=1, 2, ..., α) 

 n: Αξηζκφο θξηηεξίσλ 

 Xi: Ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε ζχκθσλα κε ην i θξηηήξην (i=1, 2, ..., n) 

 α1: Αξηζκφο επηπέδσλ ηεο θιίκαθαο ηθαλνπνίεζεο ηνπ θξηηεξίνπ i 

 ρi 
θ
 :Σν k επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ηνπ θξηηεξίνπ i (k=1, 2, ..., α) 

 Τ
*
: πλάξηεζε αμηψλ ηνπ Y (ζπλάξηεζε νιηθήο ηθαλνπνίεζεο) 

 Y
*m

: Αμία ηνπ y επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο 

 Xi
*
Q πλάξηεζε αμηψλ ηνπ X (ζπλάξηεζε κεξηθήο ηθαλνπνίεζεο) 

 ρi
k
: Αμία ηνπ ρ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο 

Σν βαζηθό καζεκαηηθό κνληέιν βαζίδεηαη ζηηο εμήο ηξεηο παξαδνρέο: 

 Οξζνινγηθόο θαηαλαισηήο: ε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε 

νξζνινγηθψλ πειαηψλ θαη ζπλαληάηαη ζην ρψξν ηεο επηζηήκεο ησλ απνθάζεσλ. 

 Κξηηήξηα ηθαλνπνίεζεο: ε αληίιεςε πνπ ζρεκαηίδεη ν πειάηεο γηα ηελ πνηφηεηα 

ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο γίλεηαη κε γλψκνλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. 

 Πξνζζεηηθό κνληέιν αλάιπζεο: γίλεηαη ε παξαδνρή χπαξμεο ελφο πξνζζεηηθνχ 

κνληέινπ ζχλζεζεο ησλ θξηηεξίσλ ηθαλνπνίεζεο θαη ηδηαίηεξα κηαο πξνζζεηηθήο 

ζπλάξηεζεο αμηψλ. 
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5.1.2. ηάδηα κεζνδνινγίαο  MUSA 

Σν κνληέιν ΜUSA βαζίδεηαη ζε πξσηνγελή δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ 

εμππεξεηνχκελσλ κηαο επηρείξεζεο ή ππεξεζίαο, αθνινπζψληαο ηα βαζηθά ζηάδηα 

ζρεδηαζκνχ κηαο έξεπλαο ηθαλνπνίεζεο. (Γξεγνξνχδεο θαη ίζθνο, 2000). 

 

 
Γηάγξακκα 2 : ύλζεζε πξνηηκήζεσλ ηνπ πειάηε (Γξεγνξνύδεο et al.,1997) 

 

 

1. Πξνθαηαξηηθή έξεπλα :  Σν πξψην ζηάδην αθνξά ηνλ  θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηεο 

έξεπλαο, νη νπνίνη απνηεινχλ ηε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

αλάπηπμε ελφο πξνγξάκκαηνο κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη κέζσ ηεο 

πξνθαηαξθηηθήο αλάιπζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο αγνξάο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 
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πειαηψλ, επηηπγράλεηαη ε ζπιινγή ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ θαζνξίδνληαη νη 

δηαζηάζεηο πνηφηεηαο  θαη νη θιίκαθεο ηθαλνπνίεζεο. 

2. Γηεμαγσγή έξεπλαο : Σν δεχηεξν ζηάδην αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

θαζψο ηελ νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ δεκνζθφπεζεο ( δείγκα έξεπλαο , ηξφπνο ζπιινγήο 

εξσηεκαηνινγίσλ)  θαη ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο ηθαλνπνίεζεο. 

3. Αλαιύζεηο:  Σν ηξίην ζηάδην αθνξά ηελ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

έξεπλαο παξέρνληαο δηάθνξνπο δείθηεο πνπ αλαιχνπλ ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ρξεζηψλ. 

4. Απνηειέζκαηα: Σν ηειεπηαίν ζηάδην αθνξά ηελ εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο θαη ζηεξηδφκελνη ζην πξνεγνχκελν ζηάδην ησλ αλαιχζεσλ θαη ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, κνξθνπνηνχληαη νη ηειηθέο απνθάζεηο γηα 

βειηίσζε ή/θαη δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ θαη εμάγνληαη ηα 

ηειηθά θαη ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα.  

 

5.1.3. Παξνπζίαζε  απνηειεζκάησλ ηεο κεζόδνπ 

 

Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ MUSA  είλαη νη ζπλαξηήζεηο 

ηθαλνπνίεζεο.  Οη ζπλαξηήζεηο εθθξάδνπλ ηελ πξαγκαηηθή αμία πνπ πξνζδίδεη ην ζχλνιν 

ησλ πειαηψλ ζε έλα θαζνξηζκέλν πνηνηηθφ επίπεδν νιηθήο θαη κεξηθήο ηθαλνπνίεζεο. Ζ 

κνξθή ησλ ζπλαξηήζεσλ απηψλ, είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη ην βαζκφ απαηηεηηθφηεηαο 

ησλ πειαηψλ κηαο έξεπλαο  ηθαλνπνίεζεο. ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη έλα 

παξάδεηγκα ηξηψλ (νιηθψλ ή κεξηθψλ) ζπλαξηήζεσλ ηθαλνπνίεζεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο πειαηψλ κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ απαηηεηηθφηεηαο. πλεπψο νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξείο θαηεγνξίεο (νπδέηεξνη, 

απαηηεηηθνί, κε-απαηηεηηθνί), αλάινγα κε ηε κνξθή  πνπ απεηθνλίδεηαη ζηηο ζπλαξηήζεηο 

απηέο. 
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Γηάγξακκα 3 :Οκάδεο πειαηώλ κε δηαθνξεηηθό βαζκό Απαηηεηηθόηεηαο 

Πεγή: Γξεγνξνύδεο θαη ίζθνο (2000) 

 

 «Οπδέηεξνη» : ε ζπλάξηεζε ηθαλνπνίεζεο έρεη γξακκηθή κνξθή, πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ζπγθεθξηκέλνη εξσηψκελνη φζν πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη δειψλνπλ φηη είλαη, 

ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο πνπ εθπιεξψλεηαη. 

 «Απαηηεηηθνί»: ε ζπλάξηεζε ηθαλνπνίεζεο έρεη θπξηή κνξθή, πνπ ζεκαίλεη φηη ε 

νκάδα απηή ησλ εξσηψκελσλ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλε παξά κφλν αλ ηνπο 

πξνζθέξεηαη ην βέιηηζην επίπεδν ππεξεζηψλ. 

 «Με-απαηηεηηθνί»: ε ζπλάξηεζε ηθαλνπνίεζεο έρεη θνίιε κνξθή, γεγνλφο πνπ 

ππνδειψλεη φηη νη ζπγθεθξηκέλνη εξσηψκελνη δειψλνπλ φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη 

παξφιν πνπ έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο εθπιεξψλεηαη.   

Σα βάξε ησλ θξηηεξίσλ ηθαλνπνίεζεο ππνδειψλνπλ ην ζρεηηθφ βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο πνπ 

δίλεη ην ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ ζηηο αμίεο ησλ δηαζηάζεσλ ηθαλνπνίεζεο πνπ έρνπλ 

θαζνξηζηεί. Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη φηη γηα λα ζεσξεζεί θάπνην θξηηήξην σο 

«ζεκαληηθφ», εμαξηάηαη θαη απφ ην πιήζνο ησλ θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 
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5.1.4.  Μέζνη δείθηεο ηθαλνπνίεζεο 

 

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θξίλεηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα εθηηκεζεί έλα κέηξν απνδνηηθφηεηαο 

φζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξσηψκελσλ. Οη κέζνη δείθηεο νιηθήο θαη κεξηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απηφλ ην ιφγν, ιεηηνπξγψληαο ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ. πλεπψο είλαη κεγέζε θαλνληθνπνηεκέλα πνπ ζπλδπάδνπλ κε 

απιφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν ηελ θαηάζηαζε ηθαλνπνίεζεο ησλ εξσηψκελσλ. Γηα ηελ αθξίβεηα 

απνηππψλνπλ ζην δηάζηεκα (0-100%) ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ εξσηψκελσλ θαη 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ηα βαζηθά κέηξα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.   

 

5.1.5. Μέζνη Γείθηεο Απαηηεηηθόηεηαο  

 

Οη κέζνη δείθηεο απαηηεηηθφηεηαο είλαη ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ηεο κεζφδνπ MUSA  θαη απηφ 

γηαηί νη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο εθθξάδνπλ ηε κέζε απφθιηζε ησλ ζπλαξηήζεσλ ηθαλνπνίεζεο 

απφ κηα «θαλνληθή» ή «νπδέηεξε»  (γξακκηθή) ζπλάξηεζε αμηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

δείθηεο απαηηεηηθφηεηαο κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο 

πνηνηηθήο θιίκαθαο ηθαλνπνίεζεο. Δπίζεο νη δείθηεο απαηηεηηθφηεηαο  θαζνξίδνπλ ηφζν ηηο 

πξνηηκήζεηο, φζν θαη ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ησλ εξσηεζέλησλ. Δπηπιένλ κπνξνχλ λα 

ππνδείμνπλ θαη ην κέγεζνο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί  γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηάζηαζεο ηθαλνπνίεζεο.   

 

5.1.6. Μέζνη Γείθηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο 

 

Οη κέζνη δείθηεο απαηηεηηθφηεηαο δείρλνπλ ην κέγεζνο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη 

γηα ηε βειηίσζε ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ, δηφηη φζν πην απαηηεηηθνί είλαη νη πειάηεο, ηφζν 

πεξηζζφηεξν πξέπεη λα βειηησζεί ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο γηα λα εθπιεξσζνχλ νη 

πξνζδνθίεο ηνπο. Σν απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ βειηίσζεο εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ θξηηήξην, φζν θαη απφ ηελ ζπλεηζθνξά ζηελ κε-ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξσηεζέλησλ. πλεπψο νη δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δείρλνπλ ηα πεξηζψξηα βειηίσζεο γηα 

έλα ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην ηθαλνπνίεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπ.  
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5.1.7. Γηαγξάκκαηα Γξάζεο θαη Βειηίσζεο 

 

πλδπάδνληαο ηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ ηθαλνπνίεζεο κε ηνπο κέζνπο δείθηεο ηθαλνπνίεζεο, 

είλαη δπλαηφ ν ππνινγηζκφο κηαο ζεηξάο δηαγξακκάησλ δξάζεο (action diagrams) ηα νπνία 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ πνηα είλαη ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ εξσηεζέλησλ, θαζψο θαη ην πνπ πξέπεη λα ζηξαθνχλ νη πξνζπάζεηεο βειηίσζεο. 

 

5.1.7.1. Γηαγξάκκαηα Γξάζεο 

 

Σα δηαγξάκκαηα δξάζεο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπζρέηηζε ηεο απφδνζε (κέζνη δείθηεο 

ηθαλνπνίεζεο) θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο (βάξε) ησλ θξηηεξίσλ, θαη πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

πξνηεξαηφηεηα ησλ ελεξγεηψλ βειηίσζεο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ. 

 

 

Γηάγξακκα 4: Γηάγξακκα Γξάζεο Πεγή: Γξεγνξνύδεο θαη ίζθνο (2000) 

 

Κάζε δηάγξακκα δξάζεο ρσξίδεηαη ζε ηεηαξηεκφξηα αλάινγα κε ηελ απφδνζε (κέζνη δείθηεο 

ηθαλνπνίεζεο) θαη ηε ζεκαληηθφηεηα (βάξε) ησλ θξηηεξίσλ: 

 Πεξηνρή ηζρύνπζαο θαηάζηαζεο - status quo (ρακειή απφδνζε θαη ρακειή 

ζεκαληηθφηεηα). Οη ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηθαλνπνίεζεο δε ζεσξνχληαη 

ζεκαληηθέο απφ ηνπο εξσηεζέληεο  θαη δελ απαηηείηαη θάπνηα άιιε πξνζζεηή 

ελέξγεηα απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο. 
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 Πεξηνρή ηζρύνο (πςειή απφδνζε θαη πςειή ζεκαληηθφηεηα). Σα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ αλήθνπλ ζε απηφ ην ηεηαξηεκφξην κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ην 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο δηνίθεζεο απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ θαη 

απνηεινχλ ην ιφγν πξνηίκεζήο ηνπο απφ ηνπο εξσηεζέληεο. 

 Πεξηνρή δξάζεο (ρακειή απφδνζε θαη πςειή ζεκαληηθφηεηα). ην ηεηαξηεκφξην 

απηφ αλήθνπλ ηα θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα βειηησζνχλ , ψζηε λα 

απμεζεί ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ. 

 Πεξηνρή κεηαθνξάο πόξσλ (πςειή απφδνζε θαη ρακειή ζεκαληηθφηεηα). Οη 

πφξνη θαη γεληθφηεξα ε πξνζπάζεηα ηεο δηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ ζηα ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν (π.ρ. βειηίσζε ησλ δηαζηάζεσλ ηθαλνπνίεζεο ζηε πεξηνρή δξάζεο), δηφηη 

είλαη ρακειήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηνπο εξσηεζέληεο θαη πςειήο απφδνζεο γηα 

ηελ δηνίθεζε. 

 

5.1.7.2. Γηαγξάκκαηα Βειηίσζεο 

 

Σα δηαγξάκκαηα Γξάζεο κπνξνχλ λα ππνδείμνπλ πνηεο δηαζηάζεηο ηθαλνπνίεζεο πξέπεη λα 

βειηησζνχλ, αιιά δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ πνην ζα είλαη ην απνηέιεζκα ησλ 

ελεξγεηψλ βειηίσζεο, νχηε ην κέγεζνο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα επηηεπρζεί ε 

πξνζδνθψκελε βειηίσζε. Σν πξφβιεκα απηφ ιχλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ησλ δηαγξακκάησλ 

βειηίσζεο, φπνπ ππνδεηθλχνπλ πνηεο δηαζηάζεηο ηθαλνπνίεζεο πξέπεη λα βειηησζνχλ. Σα 

δηαγξάκκαηα βειηίσζεο (improvement diagrams) πξνθχπηνπλ ζπλδπάδνληαο ηνπ κέζνπο 

δείθηεο απαηηεηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

Οη κέζνη δείθηεο απαηηεηηθφηεηαο δείρλνπλ ην κέγεζνο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη 

γηα ηε βειηίσζε ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ, πνπ ζεκαίλεη φηη φζν πην απαηηεηηθνί είλαη νη 

εξσηεζέληεο, ηφζν πεξηζζφηεξν πξέπεη λα βειηησζεί ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο γηα λα 

εθπιεξσζνχλ νη πξνζδνθίεο ηνπο.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ βειηίσζεο εμαξηάηαη θαη απφ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

θξηηεξίνπ, αιιά θαη απφ ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε κε-ηθαλνπνίεζε ησλ εξσηεζέλησλ.  

Σν θάζε δηάγξακκα βειηίσζεο ρσξίδεηαη ζε ηεηαξηεκφξηα αλάινγα κε ηελ απαηηεηηθφηεηα 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαζηάζεσλ ηθαλνπνίεζεο κε απνηέιεζκα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ βειηίσζεο. 
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Γηάγξακκα 5 : Γηάγξακκα Βειηίσζεο  Πεγή: Γξεγνξνύδεο θαη ίζθνο (2000) 

 

1
ε
 Πξνηεξαηόηεηα: Ζ δηνίθεζε ζα πξέπεη λα επηθεληξψζεη ηηο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ζηηο 

δηαζηάζεηο ηθαλνπνίεζεο πνπ έρνπλ κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα, ελψ νη εξσηεζέληεο δελ 

εκθαλίδνληαη απαηηεηηθνί. 

2
ε
 Πξνηεξαηόηεηα: Απνηεινχλ ηα θξηηήξηα πνπ είηε παξνπζηάδνπλ κεγάιε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κεγάιν βαζκφ απαηηεηηθφηεηαο, είηε εκθαλίδνπλ κηθξή 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ελψ νη εξσηεζέληεο δελ θαίλνληαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθνί. 

3
ε
 Πξνηεξαηόηεηα: Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ κηθξή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

κεγάιε απαηηεηηθφηεηα απνηεινχλ ηελ ηειεπηαία πξνηεξαηφηεηα βειηίσζεο ηεο δηνίθεζεο, 

θαζψο απαηηεί ηελ θαηαβνιή κεγάιεο πξνζπάζεηαο ρσξίο λα επηθέξεη ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ αχμεζε ηθαλνπνίεζεο ησλ εξσηεζέλησλ. 
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ΗΗ. ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ειηθησκέλσλ 

απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ησλ Κνηλσληθψλ Γνκψλ ηνπ Γήκνπ Μεζνινγγίνπ, έγηλε κε ην 

ινγηζκηθφ ηεο Πνιπθξηηεξηαθήο Αλάιπζεο Απνθάζεσλ (MUSA).  

Σν ινγηζκηθφ πξφγξακκα MUSA κπνξεί λα αλαιχζεη ζε βάζνο ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

σθεινχκελσλ πνπ ζηελ πεξίπησζε καο, ε νκάδα ζηφρνο, είλαη ηα άηνκα ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο 

ησλ ηξηψλ Κνηλσληθψλ Γνκψλ ηνπ Γήκνπ Ηεξάο Πφιεσο Μεζνινγγίνπ (Βνήζεηα ζην πίηη, 

Κ.Α.Π.Ζ. θαη Γεκνηηθφ Ηαηξείν) θαη λα βνεζήζεη ζηελ ράξαμε ή ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο 

ζηξαηεγηθήο ησλ δνκψλ. 

 

6.1. θνπόο θαη ζηόρνη ηεο Παξνύζεο Έξεπλαο 

  

     θνπφο ηεο κειέηεο απηήο είλαη λα εληνπίζεη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ Κνηλσληθψλ Γνκψλ, εθθξαζκέλα κέζα απφ ηελ ζπλνιηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ σθεινχκελψλ ηεο, λα δηεξεπλήζεη ην βαζκφ  ηθαλνπνίεζεο ησλ αηφκσλ 

ηξίηεο ειηθίαο, απέλαληη ζηηο πξνλνηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Μεζνινγγίνπ, λα δψζεη ηελ 

ζπλνιηθή εηθφλα ησλ Κνηλσληθψλ Γνκψλ ηνπ Γήκνπ θαη λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

πνιηηηθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ζε κειινληηθνχο  ζρεδηαζκνχο.  

πγθεθξηκέλα, ηα εξσηήκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ κέζα απφ απηή ηελ έξεπλα 

είλαη: 

 Πνην είλαη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ αηφκσλ Σξίηεο ειηθίαο απφ ηηο πξνζθεξφκελεο 

πξνλνηαθέο ππεξεζίεο ησλ Κνηλσληθψλ Γνκψλ ηνπ Γήκνπ; 

 Καηά πφζν είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην Δπηζηεκνληθφ θαη Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνιείηαη ζηηο Κνηλσληθέο Γνκέο; 

 Καηά πφζν είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ Δμππεξέηεζή ηνπο; 

 Kαηά πφζν είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ Δηθφλα ησλ ππεξεζηψλ ησλ Κνηλσληθψλ 

Γνκψλ; 

 Πνην είλαη ην ζπλνιηθφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ηνπο; 

 ε πνην βαζκφ είλαη πηζηνί θαη αθνζησκέλνη ζηηο Κνηλσληθέο Γνκέο πνπ έρνπλ επηιέμεη; 
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6.2. Καζνξηζκόο δηαδηθαζίαο κέηξεζεο ηθαλνπνίεζεο 

 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο θαη κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

Αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο, (πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δνκέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Δλφηεηα 1 ηεο 

Παξνχζαο) ηνπ Γήκνπ Η.Π. Μεζνινγγίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα πεδίνπ ζηεξηδφκελε 

απνθιεηζηηθά ζε δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην. Ζ κέζνδνο απηή επηιέρζεθε θαζψο κε ηελ 

δηαλνκή ελφο δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ φπνπ ππάξρεη αλσλπκία, κπνξεί λα ππάξμεη 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή θαη πεξηζζφηεξε εηιηθξίλεηα. Οπζηαζηηθά ην κεγάιν πιήζνο πνπ 

ζπκκεηέρεη ζε κηα ηέηνηνπ είδνπο έξεπλα, ηε δηαθνξνπνηεί απφ ηελ πνηνηηθή έξεπλα. Βάζεη 

βηβιηνγξαθίαο ε πνζνηηθή έξεπλα ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο: 

(Κπξηαδφπνπινο θαη ακαληά, 2011): 

 Έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ, πνπ λα αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ ππφ εμέηαζε 

πιεζπζκφ. 

 Έλα δείγκα θαηφπηλ ηπραίαο επηινγήο, αιιά λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

 Έλα εξσηεκαηνιφγην κε ζρεδηαζκέλεο εξσηήζεηο. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ηεξήζεθαλ νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ψζηε ζηελ ζπλέρεηα λα 

κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ βάζεη ηνπ ινγηζκηθνχ MUSA. 

Ζ κέζνδνο ηεο έξεπλαο ήηαλ πνζνηηθή
3
  θαη έγηλε κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε ρξήζε 

δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ θξίζεθε σο ε πην θαηάιιειε γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ. Ο 

θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηελ επηινγή απηή ήηαλ ε έιιεηςε (ηφζν απφ ην Γήκν, φζν θαη απφ ηηο 

Γνκέο) κηαο αμηφπηζηεο βάζεο δεδνκέλσλ (κε ην ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ) πνπ 

ζα καο επέηξεπε λα αληιήζνπκε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο θαη 

ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ. Καηά ζπλέπεηα, δφζεθε έκθαζε ζηελ ζχληαμε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (βιέπε αλάιπζε ζηελ ζπλέρεηα, ην εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεηαη ζην 

                                                             

3
 Σκοπόσ τησ ποςοτικήσ ζρευνασ είναι η εφρεςη ςχζςεων μεταξφ διαφόρων παραγόντων.  Η ποςοτική ζρευνα 

αναφζρεται ςτη ςυςτηματική διερεφνηςη φαινομζνων με ςτατιςτικζσ μεθόδουσ, μαθηματικά μοντζλα και 

αριθμητικά δεδομζνα. Χρηςιμοποιείται ςυνήθωσ αντιπροςωπευτικό δείγμα παρατηρήςεων και επιδιώκεται 

γενίκευςη ςε ζνα ευρφτερο πληθυςμό. Η ςυλλογή δεδομζνων γίνεται με δομημζνα πρωτόκολλα, όπωσ 

ερωτηματολόγια, κλίμακεσ και δοκίμια επιτευγμάτων. (πηγή: http://www.ucy.ac.cy/pakepe/el/research-

services/research-kind) 
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Παξάξηεκα ηεο Παξνχζαο) πξνθεηκέλνπ λα αληιεζνχλ απφ απηφ νη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο, ιακβάλνληαο ππφςε ην θνηλφ/νκάδα ζηφρνπ. 

 

6.3. Αλάπηπμε θαη δνκή ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο  απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ δνκψλ θαη ησλ δηαζηάζεσλ 

ηθαλνπνίεζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ζρεηηθή ελφηεηα. Γφζεθε έκθαζε ζην ζρεδηαζκφ 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαηαλνεηέο νη εξσηήζεηο θαη εχθνιε  ε 

ζπκπιήξσζή ηνπ απφ ηνπο εξσηψκελνπο. 

πγθεθξηκέλα, ην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζπληάρζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, απνηειείηαη απφ ζπλνιηθά 45 εξσηήζεηο. Κξίζεθε ζεκαληηθφ ζηελ πξψηε ζειίδα 

(πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξσηήζεσλ) λα πξνζηεζεί έλα ζπλνδεπηηθφ ζεκείσκα ην νπνίν λα 

δηεπθξηλίδεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη λα ηνπο θαζεζπράδεη ζρεηηθά κε 

ηε δηαθχιαμε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ. 

Πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δηελεξγήζεθε πηινηηθή δνθηκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε 20 

εξσηψκελνπο κε εθαξκνγή ηεο ηαπηφρξνλεο κεζφδνπ. χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν νη 

εξσηψκελνη ζπκπιεξψλνπλ ην εξσηεκαηνιφγην εθθξάδνληαο θσλαρηά ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη 

ηνπο ηπρφλ πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε ησλ εξσηήζεσλ. Ζ πηινηηθή 

δνθηκή έδεημε πιήξε θαηαλφεζε ησλ εξσηήζεσλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ζθνπνχ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ. Δπίζεο ν κέζνο ρξφλνο πνπ απαηηήζεθε 

γηα ηε ζπκπιήξσζε θάζε εξσηεκαηνινγίνπ πξνζέγγηδε ηα 10 ιεπηά πνπ ζεσξήζεθε 

ηθαλνπνηεηηθφο. Δπηπξφζζεηα, ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρηεθαλ ζην πιαίζην ηεο πηινηηθήο 

δνθηκήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν ηεο ακνηβαίαο αλεμαξηεζίαο ησλ 

θξηηεξίσλ θαη ππνθξηηεξίσλ ηθαλνπνίεζεο πνπ απαηηεί ε κέζνδνο MUSA, κε ρξήζε ηνπ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman. Ο έιεγρνο ηεο ακνηβαίαο αλεμαξηεζίαο ησλ θξηηεξίσλ 

θαη ππνθξηηεξίσλ ήηαλ ζεηηθφο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ρσξίζηεθε ζε επηά (7)  Δλφηεηεο.  

πγθεθξηκέλα ε Δλφηεηα 1 αθνξά αθελφο κελ ζε «ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ» (Φχιν, 

Έηνο Γέλλεζεο, κνξθσηηθφ επίπεδν, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, εηζνδεκαηηθή θαηεγνξία, 

πεγή εηζνδήκαηφο αζθάιηζε, πξνθεηκέλνπ λα ζθηαγξαθεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ρξεζηψλ ησλ δνκψλ ηεο έξεπλαο) αθεηέξνπ δε ζε «ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ» 
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(θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζπρλφηεηα ρξήζεο δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο,  θαη 

θαζνξηζκνχ ππεξεζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη). 

Οη Δλφηεηεο 2 έσο 6 θαηαγξάθνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο ζηνπο ηνκείο :  

 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ  

 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

 ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ 

 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

 ΔΙΚΟΝΑ/ΠΡΟΦΙΛ ΤΠΗΡΔΙΑ, 

ην ζεκεία απηφ επηιέρζεθε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε κέηξεζε, δειαδή ε θιίκαθα 

πνπ ρξεζηκνπνηεζεί.  Με θχξην γλψκνλα ηελ απιφηεηα θαη ηελ δπζθνιία ρξήζεο επηιέρζεθε 

πεληαβάζκηα βαζκσηή (ordinal) θιίκαθα.  Σα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο θαζνξίζηεθαλ σο εμήο:  

 Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο-ε  

 Λίγν ηθαλνπνηεκέλνο-ε  

 Οχηε δπζαξεζηεκέλνο νχηε ηθαλνπνηεκέλνο-ε  

 Λίγν δπζαξεζηεκέλνο-ε  

 Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο-ε  

Δπηπιένλ ππάξρεη ε επηινγή Γελ μέξσ / δελ απαληψ θαη ε δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ θαη 

πξνηάζεσλ ζε θάζε κηα απφ ηηο ελφηεηεο απηέο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην νινθιεξψλεηαη κε κηα 7ε Δλφηεηα κέζσ ηεο νπνία θαηαγξάθεηαη ε 

ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο 

Πξφλνηαο» πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Γήκν. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη 2 αθφκα εξσηήζεηο κέζσ 

ησλ νπνίσλ δηεξεπλάηαη ε πηζαλφηεηα επαλαιεπηηθήο επίζθεςεο ζηελ ππεξεζία/ δνκή αιιά 

θαη πξφηαζε ρξήζεο ηεο ζε άιινπο ελδηαθεξφκελνπο. Σν εξσηεκαηνιφγην ειέγρζεθε θαη 

επαλεμεηάζηεθε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Να είλαη δειαδή γηα 

ηνπο σθεινχκελνπο θαηαλνεηφ, αιιά θαη θηιηθφ, εχθνιν πξνο ζπκπιήξσζε θαη 

ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ (κεηαβιεηψλ), πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθή αλάιπζε. 
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Γηάγξακκα 6: Ιεξαξρηθή δνκή θξηηεξίσλ ηθαλνπνίεζεο από ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο 

πξνλνηαθώλ δνκώλ Γήκνπ Ι.Π. Μεζνινγγίνπ 

Ολική 
Ικανοποίηςη 

Επιςτημονικό Προςωπικό 

Γνώςη Αντικειμζνου 

Ακρίβεια Διάγνωςησ 

Αποτελεςματικότητα Παρζμβαςησ 

Ευγζνεια/Φιλική Συμπεριφορά 

Συμβουλευτική Υποςτήριξη 

Προςταςία Προςωπικών Δεδομζνων 

Διοικητικό Προςωπικό 

Γνώςη Αντικειμζνου 

Ενημζρωςη Διαδικαςιών 

Ευγζνεια/ Φιλική Συμπεριφορά 

Ταχφτητα διεκπεραίωςησ διαδικαςιών 

Ικανότητα χειριςμοφ περιπτώςεων 

Προςταςία Προςωπικών δεδομζνων 

Εξυπηρζτηςη 

Χρόνοσ πραγματοποίηςησ ραντεβοφ 

Χρόνοσ αναμονήσ 

Τήρηςη ημζρασ ραντεβοφ 

Τηλεφωνική εξυπηρζτηςη 

Παροχή πληροφοριών 

Χρόνοσ ζκδοςησ γνωμάτευςησ 

Χρόνοσ ζνταξησ ςτο πρόγραμμα 

Γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ 

Ποιότητα υπηρεςιών 

Πληρότητα υπηρεςιών 

Αξιοπιςτία υπηρεςιών 

Ωράριο λειτουργίασ 

Εικόνα Προφίλ 
υπηρεςίιασ 

Υποδοχή 

Ευκολία πρόςβαςησ 

Προςβαςιμότητα ΑμεΑ 

Καθαριότητα 

Καταλληλότητα 

Κτριριακή υποδομή 

Υλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ 
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6.4. πιινγή Γείγκαηνο  

 

Ζ έξεπλα πεδίνπ (δηαλνκή θαη ζπιινγή εξσηεκαηνινγίσλ) έγηλε απφ ηηο 12/06/2017 έσο ηηο 

17/07/2017 ζην Γήκν Η.Π. Μεζνινγγίνπ. Ζ ζπιινγή ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ βνήζεηα δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν δηαλεκήζεθε ζηνπο 

εξσηψκελνπο ζε έληππε κνξθή. πκπιεξψζεθε κε ηελ βνήζεηα ησλ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ 

πνπ εξγάδνληαη ζηηο Κνηλσληθέο Γνκέο Βνήζεηα ζην πίηη θαη Κ.Α.Π.Ζ., πξνθεηκέλνπ λα 

επεμεγεζνχλ νη εξσηήζεηο ζηνπο σθεινχκελνπο πνπ είραλ ηπρφλ απνξίεο, λα γίλεη νξζή θαη 

πιήξεο ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη λα εμαρζνχλ αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. 

Σν δείγκα ησλ εξσηψκελσλ ήηαλ ηπραίν απφ ηα εγγεγξακκέλα κέιε ηνπ κεηξψνπ κειψλ   θαη 

απνηειείην απνθιεηζηηθά απφ 300 ζπληαμηνχρνπο  (σθεινχκελνη ησλ 3ψλ Γνκψλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα 1.4. ηεο παξνχζεο κε θαηαλνκή 50% ζε ρξήζηεο ηεο δνκήο 

Βνήζεηα ζην ζπίηη θαη 50% ζε ρξήζηεο ησλ δνκψλ ΚΑΠΖ θαη Γεκνηηθφ Ηαηξείν
4
). θαη ηειηθά 

ζπγθεληξψζεθαλ 200 εξσηεκαηνιφγηα επαξθψο ζπκπιεξσκέλα.  ε απηφ ην ζεκείν ζα 

πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ην δείγκα θξίλεηαη επαξθέο θαζψο ε δηαλνκή ησλ 

εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε ζε πνζνζηφ 50% ησλ σθεινχκελσλ ησλ δνκψλ (δηαλεκήζεθαλ 300 

εξσηεκαηνιφγηα ζε ζχλνιν πεξίπνπ 600 σθεινχκελσλ θαη ζπιιέρζεθαλ ηα νξζψο 

ζπκπιεξσκέλα ηα 200 δειαδή αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζην 33% ησλ ζπλνιηθψλ ρξεζηψλ 

ησλ Γνκψλ) 

 

 

 

                                                             

4
 Δεν γίνεται διαχωριςμόσ καθώσ οι χρήςτεσ αυτών των 2 δομών είναι κατά το μεγαλφτερο μζροσ κοινοί. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 : ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα γίλεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο. Αξρηθά ζα παξνπζηαζηνχλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο θαη ηα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηεζέλησλ ηεο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη 

αλάιπζε ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ πέληε θξηηεξίσλ ηθαλνπνίεζεο, (Δπηζηεκνληθφ 

Πξνζσπηθφ, Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ, Δμππεξέηεζε, Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ θαη  Δηθφλαο 

Πξνθίι Τπεξεζίαο) θαη ηέινο ζα θαηαγξάθνπλ νη απαληήζεηο δχν εξσηήζεσλ πίζηεο θαη 

αθνζίσζεο, κέζσ ησλ νπνίσλ δηεξεπλάηαη ε πηζαλφηεηα επαλαιεπηηθήο επίζθεςεο ζηελ 

ππεξεζία/ δνκή αιιά θαη πξφηαζε ρξήζεο ηεο ζε άιινπο ελδηαθεξφκελνπο.   

 

7.1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο.  

7.1.1.  Γηαρσξηζκόο δείγκαηνο αλά θύιν 

 

Γηάγξακκα 7: Γηαρσξηζκόο αλά θύιν 

Απφ ηνπο εξσηεζέληεο ε πιεηνςεθία (143 άηνκα ή 71,5% ηνπ δείγκαηνο ) ήηαλ γπλαίθεο θαη 

ην (28,5% ή 57 άηνκα) ήηαλ άλδξεο. Απηφ ήηαλ αλακελφκελν θαη απφ ηα επξήκαηα ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, αθνχ ν Γήκνο καο είλαη θαηεμνρήλ αγξνηηθφο κε απνηέιεζκα νη 

γπλαίθεο λα πξνηηκνχλ ηε ρξήζε δνκψλ ελψ νη άλδξεο επηιέγνπλ άιιεο αζρνιίεο (π.ρ. 

ςάξεκα, θπλήγη, αγξνηηθέο εξγαζίεο, θαθελείν θιπ). Ηδηαίηεξα νη ρήξεο , νη δηαδεπγκέλεο θαη 

άγακεο γπλαίθεο πξνηηκνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, εθηφο απφ ην θίλεηξν 

ησλ παξνρψλ θαη απφ ην θίλεηξν ηεο θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο. Δπίζεο ζέινπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη σο εζειφληξηεο πξνζθέξνληαο θαη απηέο έλα κίληκνπκ δξαζηεξηφηεηαο, 

φπσο ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ δηαλνκψλ ηξνθίκσλ θαη ινηπψλ εμππεξεηήζεσλ.
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7.1.2. Ηιηθηαθή ύλζεζε 

 

 

Γηάγξακκα 8:  Ζιηθηαθή ύλζεζε 

 

Ζ αλάιπζε ηεο ειηθηαθήο ζχλζεζεο ηνπ δείγκαηνο, καο δείρλεη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

(46,5%) πεξίπνπ 92 άηνκα, βξίζθεηαη ζην ειηθηαθφ θαζκα κεηαμχ 1930-1939, δειαδή απφ 78 

εηψλ έσο 87 εηψλ. Δπίζεο έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 34,5% πεξίπνπ 70 άηνκα, αλήθεη ζηελ 

δεθαεηία 1940 έσο 1949, δειαδή 68 εηψλ έσο 77 εηψλ. Σν 9% ησλ εξσηεζέλησλ πεξίπνπ 18 

άηνκα δηαλχνπλ ηελ  ειηθία ησλ 97 εηψλ έσο 88 εηψλ θαη ην ππφινηπν 8,5% βξηζθεηαη ζηελ 

ειηθία ησλ 58 εηψλ έσο 67 εηψλ.  Σα ζηνηρεία απηά είλαη αλακελφκελα, δηφηη ηα πξνγξάκκαηα 

Βνήζεηα ζην πίηη θαη ην ΚΑΠΖ δέρνληαη θαη εμππεξεηνχλ άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 58 εηψλ 

πνπ είηε είλαη ζπληαμηνχρνη, είηε αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πγείαο. Δπίζεο ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ ειηθηψλ 78 έσο 87 εηψλ είλαη θαη απηφ πνπ εκθαλίδεη ηα πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα απφ άπνςε πγείαο θαη εηζνδεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη ηελ κηθξή 

δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο ζέζεο ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο παξνπζηάδεη 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ην δείγκα. 
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7.1.3. Δθπαηδεπηηθό Δπίπεδν 

 

Γηάγξακκα 9: Δθπαηδεπηηθό Δπίπεδν 

Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο  ζην παξαπάλσ δηάγξακκα  (ζρ.9)  απφ ηα 200 άηνκα ε πιεηνςεθία 

ησλ εξσηεζέλησλ (178 άηνκα) είλαη απφθνηηνη Γεκνηηθνχ ρνιείνπ πξάγκα αλακελφκελν 

θαζψο πιένλ ηνπ 80% ησλ εξσηεζέλσλ έρνπλ γελλεζεί ηηο δεθαεηίεο 30 θαη 40, φπνπ ιφγσ 

ησλ επηθξαηνχζσλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ πνιεκηθψλ γεγνλφησλ 

ηεο δεθαεηίαο 1940 – 1950,  ε πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ δελ έιαβε ζρνιηθή εθπαίδεπζε. 

Οχηε φκσο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο δφζεθε ε δπλαηφηεηα απφ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

επηκφξθσζεο ελειίθσλ γηα λα ιάβνπλ ηα απαηηνχκελα εθπαηδεπηηθά εθφδηα. 

 

7.1.4. Δπαγγεικαηηθή Καηάζηαζε 

 

 

Γηάγξακκα 10: Δπαγγεικαηηθή Καηάζηαζε 
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Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ (195 άηνκα ή 97,5%) αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

πληαμηνχρσλ, επίζεο αλακελφκελν εχξεκα, αθνχ φζνη εξγάδνληαη δελ έρνπλ ηελ επρέξεηα 

ηεο ρξήζεο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, Δπηπιένλ θαη νη αλαζθάιηζηνη εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ηα 

67 έηε ιακβάλνπλ ζχληαμε άπνξνπ αλαζθάιηζηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα 

πξνγξάκκαηα ησλ Κνηλσληθψλ Γνκψλ, επεξεάδνληαο απμεηηθά ην πνζνζηφ. 

 

7.1.5. Μεληαίεο απνδνρέο ηνπ δείγκαηνο 

 

Γηάγξακκα 11: Μεληαίεο απνδνρέο δείγκαηνο 

 

Χο πξνο ηελ εηζνδεκαηηθή θαηεγνξία ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ (118 άηνκα ή 59%) 

δειψλεη εηζφδεκα έσο 500 επξψ, ην (27,5% ή 55 άηνκα) δειψλεη  απφ 500,01 επξψ έσο 1000 

επξψ θαη ην ππφινηπν (13%) 26 άηνκα πάλσ απφ 1000 επξψ. Καηά ζπλέπεηα εθηηκάηαη φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο είλαη ρακεινζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΓΑ, δειαδή απηνί πνπ 

είηε ιφγσ ειηθίαο δελ πξφιαβαλ λα εληαρζνχλ ζηελ πξφζζεηε αζθάιηζε κε θαηαβνιή 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη επνκέλσο ιακβάλνπλ ηελ ειάρηζηε ζχληαμε, είηε εληάρζεθαλ 

ζην θαζεζηψο ηεο πξφζζεηεο αζθάιηζεο, αιιά θαηέβαιιαλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θάησ απφ 

δεθαπέληε ρξφληα θαη σο εθ ηνχηνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλε πξνζαχμεζε ζηελ βαζηθή ζχληαμε. 
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7.2.  Γεληθέο εξσηήζεηο 

7.2.1. Πεγή Δηζνδήκαηνο 

 

Γηάγξακκα 12: Πεγή Δηζνδήκαηνο 

Απφ ηνπο εξσηεζέληεο ε πιεηνςεθία (192 άηνκα ή 96%) δειψλεη σο πεγή εηζφδεκαηνο κφλν 

ηελ ζπληαμή ηνπ θαη κάιηζηα απφ ρακεινζπληαμηνχρνπο, φπσο πξνέθπςε απφ ην ακέζσο 

πξνεγνχκελν θξηηήξην, δειαδή ην 60 % πεξίπνπ έρεη κεληαίν εηζφδεκα θάησ απφ 500 επξψ. 

 

7.2.2. Αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ δείγκαηνο 

 

Γηάγξακκα 13: Αζθαιηζηηθή θάιπςε 
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Οη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη έρνπλ σο θχξην αζθαιηζηηθφ θνξέα ηνλ ΟΓΑ (66,5% ή 133 

άηνκα), ην ππφινηπν ( 28% ή  56 άηνκα) θαιχπηνληαη αζθαιηζηηθά απφ ην ΗΚΑ. Καη ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε ην απνηέιεζκα δηθαηνινγείηαη απφ ηνλ αγξνηηθφ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο, 

έζησ θαη αλ ε  πιεζπζκηαθή πξνέιεπζε είλαη αζηηθνχ ραξαθηήξα. Γηφηη ην Μεζνιφγγη είρε 

ζην παξειζφλ πνιινχο ςαξάδεο, πνπ αζθαιίδνληαη ζηνλ ΟΓΑ, αιιά θαη ν αζηηθφο 

πιεζπζκφο είρε ζηελ θαηνρή ηνπ  αγξνηηθά θηήκαηα, πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ αζθάιηζε ζηνλ 

ΟΓΑ. Δμάιινπ ζηελ πεξηνρή ππήξραλ ειάρηζηεο εξγνζηαζηαθέο κνλάδεο βηνκεραλίαο θαη 

βηνηερλίαο, γη΄ απηφ θαη είλαη κηθξφηεξε ε αζθάιηζε ζην ΗΚΑ. 

 

7.2.3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 

Γηάγξακκα 14: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

ρεηηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην 51,5%  ή 103 άηνκα είλαη παληξεκέλνη, ην 36,5% 

ή 73 άηνκα  είλαη ρήξνη θαη ειάρηζηνη 8,5% είλαη νη δηαδεπγκέλνη. 
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7.2.4. Καηάζηαζε Τγείαο ηνπ δείγκαηνο 

 

Γηάγξακκα 15: Καηάζηαζε Τγείαο 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα (ζρ.15) νη πεξηζζφηεξνη δειψλνπλ φηη ε πγεία ηνπο είλαη ζε 

κέηξηα επίπεδα (πνζνζηφ 53% ή 106 άηνκα) θαη ην ( 27% ή 54 άηνκα) ηελ ραξαθηεξίδνπλ 

θαιή.  Σν ππφινηπν 20% ή 40 άηνκα θαθή σο πνιχ θαθή. 

 

7.2.5. Υξόληα πξνβιήκαηα πγείαο 

 

Γηάγξακκα 16: Υξόληα πξνβιήκαηα πγείαο 
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Απφ ην ζχλνιν 200 ησλ εξσηεζέλησλ ην ( 65% ή 130 άηνκα) αληηκεησπίδεη  θάπνηα ρξφληα 

πξνβιήκαηα πγείαο , ελψ ην ππφινηπν 35% ή 70 άηνκα δελ εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα πγείαο. 

 

7.2.6. πρλόηεηα ρξήζεο Πξνλνηαθώλ Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ 

 

Γηάγξακκα 17: πρλόηεηα ρξήζεο πξνλνηαθώλ ππεξεζηώλ 

ην εξψηεκα πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηνπ Γήκνπ 

είηε ΚΑΠΖ, είηε Βνήζεηα ζην πίηη ή Γεκνηηθφ Ηαηξείν, νη πεξηζζφηεξνη σθεινχκελνη 

απάληεζαλ 3 έσο 5 θνξέο ην κήλα πνζνζηφ 64% ή 128 άηνκα,  πνπ δείρλεη φηη ε πξνζθνξά 

ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο είλαη αξθεηά ζεκαληηθή γηα ηνπο ειηθησκέλνπο. Δπίζεο ην 

23,5% ή 47 άηνκα έσο 2 θνξέο ην κήλα θαη ην ππφινηπν 12,5% πάλσ απφ 6 θνξέο  πνπ 

ζεκαίλεη φηη αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο. 
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7.2.7. Υξήζε Τπεξεζηώλ Κνηλσληθώλ Γνκώλ 

 

Γηάγξακκα 18: Υξήζε Τπεξεζηώλ Κνηλσληθώλ Γνκώλ 

ην εξψηεκα πνηα ππεξεζία ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν, έλα κεγάιν πνζνζηφ 58,5% 

δειψλνπλ απνθιεηζηηθά ην πξφγξακκα Βνήζεηα ζην ζπίηη , ην 26,5% θαη ηηο ηξείο δνκέο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ θαη ην ππφινηπν 15% κφλν ην Γεκνηηθφ Ηαηξείν θαη ην 

ΚΑΠΖ. Σν πξφγξακκα Βνήζεηα ζην ζπίηη είλαη θαιχηεξα ζηειερσκέλν θαη ε ζπκκεηνρή ηεο 

λνζειεχηξηα θαη ηεο νηθηαθήο βνεζνχ ην θάλνπλ πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφ, δηφηη παξέρνληαη 

νπζηαζηηθέο ππεξεζίεο πνπ ηνπο θάλνπλ θαιχηεξε ηελ δηαβίσζε.  Σν πνζνζηφ απηφ 

ζπκβαδίδεη θαη κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ πνπ παξνπζηάδεη ζνβαξά θαη ρξφληα πξνβιήκαηα 

πγείαο,  πνπ απνηειεί θαη ηελ βαζηθή αηηία πξνζθπγήο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

7.3.  Αλάιπζε θαη Δπεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ  ηθαλνπνίεζεο κε ηε 

Μέζνδν MUSA 

 

Ζ αλάιπζε απνηειεζκάησλ κε ηαπηφρξνλε παξάζεζε ησλ δηαγξακκάησλ πνπ αθνινπζεί, 

είλαη ε απεηθφληζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ, σο πξνο  ηνλ βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ επηινγή ηνπο γηα ηηο παξερφκελεο πξνλνηαθέο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνπλ νη θνηλσληθέο δνκέο ηνπ Γήκνπ Ηεξάο Πφιεσο Μεζνινγγίνπ, κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ  πξνγξάκκαηνο MUSA, πνπ φπσο έρνπκε αλαθεξζεί απνηειεί κηα πνιπθξηηήξηα 

αλαιπηηθή-ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε κέηξεζε θαη ηελ αλάιπζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο ησλ πξνλνηαθψλ δνκψλ. 
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Ζ κέζνδνο  MUSA εθηφο απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εμάγνπκε 

ζπκπεξάζκαηα γηα ην βαζκφ ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο, αιιά θαη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο 

απφ ηνπο παξάγνληεο/θξηηήξηα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ νιηθή ηθαλνπνίεζε . Έηζη γηα λα 

εμεηάζνπκε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ αηφκσλ Σξίηεο Ζιηθίαο απφ ηηο παξερφκελεο 

πξνλνηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Μεζνινγγίνπ επηιέμακε πέληε θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη:  

1. ην Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ 

2. ην Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ 

3. ηελ Δμππεξέηεζε 

4. ηελ Πνηφηεηα Τπεξεζηψλ 

5. ηελ Δηθφλα Πξνθίι Τπεξεζίαο 

Παξάιιεια απφ ηελ κέζνδν MUSA,  πξνθχπηεη θαη ν βαζκφο απαηηεηηθφηεηαο ησλ 

εξσηψκελσλ, νη νπνίνη θαηαηάζζνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο: απαηηεηηθνί, νπδέηεξνη, κε 

απαηηεηηθνί. Ζ θαηάηαμε απηή πξνθχπηεη απφ ηελ ηηκή ηνπ δείθηε απαηηεηηθφηεηαο ν νπνίνο 

ιακβάλεη ηηκέο απφ -1 έσο 1. Δάλ ε ηηκή βξίζθεηαη θνληά ζην 1, ε ζπλάξηεζε έρεη θπξηή 

κνξθή θαη ν εξσηψκελνο είλαη απαηηεηηθφο. Ζ ηηκή πνπ πιεζηάδεη ζην κεδέλ ζεκαίλεη φηη ν 

εξσηψκελνο είλαη νπδέηεξνο θαη ε κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο είλαη γξακκηθή. Αλ ε ηηκή 

βξίζθεηαη θνληά ζην -1, ηφηε ν εξσηψκελνο είλαη κε απαηηεηηθφ θαη ε ζπλάξηεζε έρεη θνίιε 

κνξθή. 

Δπίζεο καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαπηζηψζνπκε ην βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο θάζε θξηηεξίνπ 

θαη ππνθξηηεξίνπ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη παξάιιεια 

πξνθχπηνπλ κέζνη δείθηεο ηθαλνπνίεζεο γηα θάζε θξηηήξην θαη ππνθξηηήξην θαη νη κέζνη 

δείθηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Πνην ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα 

πξνθχπηνπλ επίζεο απφ ηελ κειέηε ησλ δηαγξακκάησλ δξάζεο θαη βειηίσζεο, ηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ ηα θξηηήξηα θαη ππνθξηηήξηα πνπ πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε, ψζηε λα 

βειηησζεί ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο. 

 

7.4. Οιηθή ηθαλνπνίεζε  

 

ηελ  ελφηεηα απηή ζα αλαιχζνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ καο έδσζε ε κέζνδνο MUSA, κεηά 

απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ νη σθεινχκελνη ησλ 

θνηλσληθψλ δνκψλ.  
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Αξρηθά φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 19, ε νιηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηήζεσλ 

αγγίδεη ην 87,04%,  πνζνζηφ πνπ καο δείρλεη ηνλ κέζν δείθηε ηθαλνπνίεζεο ησλ 

σθεινχκελσλ ησλ Κνηλσληθψλ Γνκψλ. 

 

Γηάγξακκα 19 Γείθηεο πλνιηθήο (Οιηθήο) Ηθαλνπνίεζεο 

 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα, βιέπνπκε φηη νη σθεινχκελνη δελ είλαη ηδηαίηεξα 

απαηηεηηθνί, απηφ ζεκαίλεη φηη νη Κνηλσληθέο δνκέο πξνζθέξνληαο ηηο ππεξεζίεο ηνπο, 

ηθαλνπνηνχλ ηνπο σθεινχκελνπο ζην κέγηζην βαζκφ, νη νπνίνη δελ επηδεηνχλ θάηη παξαπάλσ.  

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα καο δίλεη ηελ γεληθφηεξε εηθφλα ησλ Κνηλσληθψλ Γνκψλ. Πέξα απφ 

απηφ ζα εμεηαζηεί, ζηε ζπλέρεηα, δηεμνδηθά ε φιε θαηάζηαζή ηνπο κε πεξηζζφηεξα 

δηαγξάκκαηα θαη θνηηάδνληαο θάζε θξηηήξην θαη ππνθξηηήξην μερσξηζηά.  

Παξ‟ φια απηά έλα πξψην ζρφιην πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη φηη, ε γεληθή εηθφλα ησλ 

παξερφκελσλ πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ ησλ Κνηλσληθψλ Γνκψλ είλαη πνιχ θαιή. Οη 

σθεινχκελνη είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη φπσο καο δείρλεη θαη ην ζρεηηθφ δηάγξακκα ηνπ 

παξαξηήκαηνο Α, κφλν ην 0,5% δειψλνπλ «Πνιχ Γπζαξεζηεκέλνη» θαη ην 32% «Λίγν 

Γπζαξεζηεκέλνη».   

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ην ζπλαληάκε ζηελ θαηεγνξία «Λίγν Ηθαλνπνηεκέλνο» κε πνζνζηφ 

37,5%,  ελψ ην 21% απάληεζε φηη είλαη «Πνιχ Ηθαλνπνηεκέλνο».  

Αμηνζεκείσην ην πνζνζηφ ησλ «Λίγν Γπζαξεζηεκέλσλ», δηφηη νη Κνηλσληθέο Γνκέο ηνπ 

Γήκνπ ζηειερψλνληαη κε δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ επθαηξηαθφ πνπ δελ δηαζέηεη ηελ 

απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη επαγγεικαηηθφ δήιν, θαζψο ν  ιίγνο ρξφλνο 

απαζρφιεζεο δελ βνεζά ζηελ δεκηνπξγία δεζκψλ θαη αλαγλψξηζεο ησλ ηδηαίηεξσλ 
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ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο πνπ απφ ηε θχζε ηνπο είλαη ηδηαίηεξα 

απαηηεηηθνί. Δπίζεο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο ν Γήκνο Μεζνινγγίνπ έρεη κεηψζεη 

αξθεηά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ κε απνηέιεζκα ε δπλακηθή θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ δνκψλ λα έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά.  

Παξαηεξψληαο ην δηάγξακκα 20 ην νπνίν καο δείρλεη ηα βάξε ησλ βαζηθψλ θξηηεξίσλ ηεο 

έξεπλαο, βιέπνπκε φηη κεγαιχηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζην «Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ» κε  

πνζνζηφ 36,67%. θαη ζηελ «Πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ», κε πνζνζηφ 31,74% . 

 

Γηάγξακκα 20: Βάξε ή εκαληηθόηεηα  Οιηθώλ Κξηηεξίσλ 

 

Όζνλ αθνξά ην θξηηήξην «Πξνθίι ηεο Τπεξεζίαο» κε πνζνζηφ 11,37%, έρεη ηελ ίδηα 

βαξχηεηα κε ηα θξηηήξηα ηεο «Δμππεξέηεζεο» θαη ηνπ «Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ», κε 

πνζνζηά 10,27% θαη 9,94% αληίζηνηρα. 

Οη σθεινχκελνη ησλ Κνηλσληθψλ δνκψλ, θαίλνληαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη κε κέζν δείθηε 

ηθαλνπνίεζεο απφ ην  «Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ» λα θηάλεη ην 94,4%  θαη απφ ηελ πνηφηεηα 

ππεξεζηψλ κε πνζνζηφ 91,37%.  Να ζεκεηψζνπκε φηη θαη ζην δηάγξακκα 20 πνπ δείρλεη ηα 

βάξε ησλ θξηηεξίσλ, ηα δχν ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, είλαη εθείλα πνπ ζεσξνχλ νη 

σθεινχκελνη ηα πιένλ ζεκαληηθά. Μηθξφηεξα εκθαλίδνληαη ηα πνζνζηά ζηα ππφινηπα 

θξηηήξηα, ρσξίο φκσο λα είλαη θαη ηφζν ρακειά, ψζηε λα δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζηελ 

εηθφλα ησλ Κνηλσληθψλ Γνκψλ. Όπσο δείρλεη θαη ην δηάγξακκα 21, ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε 

ησλ σθεινχκελσλ απφ ην «Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ» θαη ηελ «Δμππεξέηεζε», αλέξρεηαη ζε 

70,97% θαη 70,15% αληίζηνηρα. 
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Γηάγξακκα 21: Μέζνη δείθηεο πλνιηθήο (Οιηθήο)  Ηθαλνπνίεζεο Κξηηεξίσλ 

 

Απφ ην δηάγξακκα 22 νη σθεινχκελνη ησλ Κνηλσληθψλ Γνκψλ εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν 

απαηηεηηθνί ζηνπο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ην «Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ», ηελ «Δμππεξέηεζε» θαη 

ηελ «Δηθφλα ηεο Τπεξεζίαο» θαη απηά είλαη θαη ηα ζεκεία, φπνπ ηα πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο 

είλαη κηθξφηεξα ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα. Μηθξφηεξεο είλαη νη απαηηήζεηο ηνπο φζνλ αθνξά 

ην «Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ» θαη ηελ «Πνηφηεηα ησλ Τπεξεζηψλ» θαη φπσο έδεημε θαη ην 

δηάγξακκα 21 γηα ηα δχν πξναλαθεξφκελα θξηηήξηα, νη σθεινχκελνη είλαη πνιχ 

επραξηζηεκέλνη. 
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Γηάγξακκα 22:  Γείθηεο Απαηηεηηθόηεηαο Κξηηεξίσλ 

 

Παξαηεξψληαο ην δηάγξακκα 23 δηαπηζηψλνπκε πσο ην ζχλνιν ησλ σθεινχκελσλ  δελ 

ηδηαίηεξα απαηηεηηθνί, θαζψο ε ζπλάξηεζε ηθαλνπνίεζεο έρεη θνίιε κνξθή, ζηνηρείν πνπ 

ππνδειψλεη φηη νη ζπγθεθξηκέλνη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη, παξφιν πνπ έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ 

πξνζδνθηψλ ηνπο εθπιεξψλεηαη. 

 

Γηάγξακκα 23: Γείθηεο  πλνιηθήο (Οιηθήο) Απαηηεηηθόηεηαο 
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ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα δξάζεο θαη βειηίσζεο πνπ παξάγνληαη απφ 

ηελ κέζνδν.  Σα δηαγξάκκαηα δξάζεο βαζίδνληαη ζηε ζχλζεζε ησλ βαξψλ ησλ θξηηεξίσλ 

ηθαλνπνίεζεο κε ηνπο κέζνπο δείθηεο ηθαλνπνίεζεο θαη κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ πνηα 

είλαη ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ σθεινχκελσλ, θαζψο θαη ην 

πνχ πξέπεη λα ζηξαθνχλ νη πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε, αλάινγα κε ηελ απφδνζε (κέζνη 

δείθηεο ηθαλνπνίεζεο) θαη ηε ζεκαληηθφηεηα (βάξε) ησλ θξηηεξίσλ.  

Σν Γηάγξακκα 24 Ηθαλνπνίεζεο ζπλνιηθήο (Οιηθήο) Γξάζεο ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα 

ηεηαξηεκφξηα, αλάινγα κε ηελ απφδνζε (κέζνη δείθηεο ηθαλνπνίεζεο) θαη ηε ζεκαληηθφηεηα 

(βάξε) ησλ θξηηεξίσλ.  

Σεηαξηεκόξην Η  Πεξηνρή ηζρύνπζαο θαηάζηαζεο –status quo (ρακειή απφδνζε θαη 

ρακειή ζεκαληηθφηεηα): ην ηεηαξηεκφξην απηφ εληνπίζηεθαλ ηα θξηηήξηα: α) «Δηθφλα ηεο 

Τπεξεζίαο», β) «Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ» γ) «Δμππεξέηεζε», ηα νπνία παξνπζηάδνπλ 

ρακειή απφδνζε θαη δελ απαηηείηαη θακία πξφζζεηε ελέξγεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ 

θνηλσληθψλ δνκψλ ηνπ Γήκνπ, δεδνκέλνπ φηη νη ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηθαλνπνίεζεο δε 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο απφ ηνπο εξσηψκελνπο. Αλ ηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα εκθαλίζνπλ 

ζην κέιινλ πςειφηεξα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο, ρσξίο λα βειηησζεί ην επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο, ηφηε ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ σθεινχκελσλ, ζα εκθαλίζεη ζεκαληηθά 

ρεηξφηεξε εηθφλα. Άξα απηά είλαη ηα θχξηα ζεκεία ζηα νπνία ζα πξέπεη λα δψζνπλ ηδηαίηεξε 

πξνζνρή νη Κνηλσληθέο Γνκέο ηνπ Γήκνπ. 

Σεηαξηεκόξην ΗΗ Πεξηνρή Γξάζεο (ρακειή απφδνζε θαη πςειή ζεκαληηθφηεηα):  ην 

ηεηαξηεκφξην απηφ δελ εληνπίζηεθαλ θξηηήξηα, πνπ ζεκαίλεη φηη δελ απαηηνχληαη επείγνπζεο 

ελέξγεηεο δξάζεο, δεδνκέλνπ φηη ζην ηεηαξηεκφξην απηφ δελ ππάξρνπλ θξηηήξηα ρακειήο 

απφδνζεο κε ζεκαληηθή βαξχηεηα ζηελ δηακφξθσζεο ηεο νιηθήο ηθαλνπνίεζεο. 

Σεηαξηεκόξην ΗΗΗ Πεξηνρή Ηζρύνο (Τςειή απφδνζε θαη πςειή ζεκαληηθφηεηα): ην 

ηεηαξηεκφξην απηφ εληνπίζηεθε ην θξηηήξην «Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ» θαη ε  «Πνηφηεηα 

ησλ Τπεξεζηψλ», πνπ απνηεινχλ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

Κνηλσληθψλ Γνκψλ,  ιφγσ ηεο πςειήο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηεο πςειήο απφδνζεο ζηελ 

δηακφξθσζεο ηεο νιηθήο ηθαλνπνίεζεο. ε απηφ ην ζεκείν νη σθεινχκελνη εκθαλίδνληαη 

ηδηαίηεξα επραξηζηεκέλνη ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηα ζεσξνχλ σο θαη ηα ζεκαληηθφηεξα θξηηήξηα 

πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπλνιηθή εηθφλα ησλ Κνηλσληθψλ Γνκψλ. 

Σεηαξηεκόξην ΗV Πεξηνρή Μεηαθνξάο Πόξσλ (πςειή απφδνζε θαη ρακειή 

ζεκαληηθφηεηα):  ην ηεηαξηεκφξην απηφ δελ εληνπίζηεθαλ θξηηήξηα πνπ ζεκαίλεη, φηη δελ 
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απαηηείηαη απφ ηηο Κνηλσληθέο Γνκέο λα δηαζέζνπλ πφξνπο , πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ 

ηνκείο πνπ ελδερνκέλσο, ζα παξνπζίαδαλ ρακειή απφδνζε θαη πςειή ζεκαληηθφηεηα.   

 

 

Γηάγξακκα 24: Ηθαλνπνίεζε ζπλνιηθήο (Οιηθήο) Γξάζεο 

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα δηαγξάκκαηα βειηίσζεο ζπλδπάδνπλ ηνπο κέζνπο δείθηεο 

απαηηεηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ παξάγνληαη απφ ηε κέζνδν MUSA.  Κάζε 

δηάγξακκα βειηίσζεο ρσξίδεηαη ζε ηεηαξηεκφξηα αλάινγα κε ηελ απαηηεηηθφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαζηάζεσλ ηθαλνπνίεζεο, κε απνηέιεζκα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ βειηίσζεο 

Χο πξνο ην δηάγξακκα 25 πλνιηθήο (Οιηθήο) βειηίσζεο, 1
ε
  πξνηεξαηόηεηα ζα πξέπεη λα 

δνζνχλ ζηα θξηηήξηα ηνπ «Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ», ηεο «Δμππεξέηεζεο» θαη ηεο «Δηθφλαο 

ησλ ππεξεζηψλ Κνηλσληθψλ Γνκψλ». Απηφ ζεκαίλεη φηη ε Γηνίθεζε ησλ Κνηλσληθψλ Γνκψλ 

πξέπεη λα ζηξέςεη ηηο ελέξγεηεο βειηίσζεο ζε απηά ηα ηξία ζεκεία.  

Σα θξηηήξηα «Πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ», θαη «Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ», απνηεινχλ ηελ 

επφκελε 2
ε
 πξνηεξαηόηεηα ζηελ πξνζπάζεηα  ησλ Κνηλσληθψλ Γνκψλ, ψζηε λα επηηχρνπλ 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο θαη λα δηαηεξήζνπλ πςειά ηα επίπεδα 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.     
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Γηάγξακκα 25: πλνιηθήο (Οιηθήο) Βειηίσζεο 

 

 

7.5. Ιθαλνπνίεζε αλά θξηηήξην   

 

Σα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν γηα ηα βαζηθά 

θξηηήξηα, επηβεβαηψλνληαη θαη ζηελ αλάιπζε ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηθαλνπνίεζεο.  ε 

γεληθέο γξακκέο ε ηθαλνπνίεζε ζηα ππνθξηηήξηα πςειήο ζεκαληηθφηεηαο θπκαίλεηαη ζε 

πςειά επίπεδα.  Δληνχηνηο, ππάξρνπλ ππνθξηηήξηα πνπ εκθαλίδνπλ αξθεηά ρακειφ βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο πνπ φκσο ζεσξνχληαη ιηγφηεξν ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα.  Με ηελ 

αλάιπζε ζε επίπεδν ππνθξηηεξίσλ είλαη δπλαηφο ν ιεπηνκεξήο πξνζδηνξηζκφο 

ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο.  

Αο δνχκε κε ηελ ζεηξά ην θάζε ππνθξηηήξην, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη παξαθάησ  

  

7.5.1.  Ιθαλνπνίεζε ππνθξηηξηώλ ηνπ θξηηήξηνπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ 

 

Σν Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη  ηηο Κνηλσληθέο Γνκέο ηνπ Γήκνπ Μεζνινγγίνπ, 

είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θξηηήξηα.  Όηαλ κηιάκε γηα  ην Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ, 

ελλννχκε ηηο ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ δηαζέηνπλ,  θαζψο θαη ηελ δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο 
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θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο πνπ πξνζθέξεηαη, κε βάζε ηελ 

επγέλεηα θαη ηελ ερεκχζεηα.  

Σν δηάγξακκα 26  παξνπζηάδεη ηα βάξε ησλ ππνθξηηεξίσλ γηα ηα «Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ,  

κε βάζε ηηο εμήο δηαζηάζεηο : 

 Σε γλψζε αληηθεηκέλνπ 

 Σελ αθξίβεηα δηάγλσζεο/αμηνιφγεζεο 

 Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο 

 Σελ επγέλεηα θαη θηιηθή ζπκπεξηθνξά 

 Σε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε 

 Σελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

 

Γηάγξακκα 26: Βάξνο ή ζεκαληηθόηεηα ππνθξηηεξίσλ «Δπηζηεκνληθό Πξνζσπηθό». 

Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα κεγαιχηεξε ζεκαζία δίλεηαη  κε έληνλε δηαθνξά, 

ζηελ Γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κε πνζνζηφ 26,35%. Κάζε σθεινχκελν φπσο είλαη θπζηθφ, ηνλ 

απαζρνιεί  λα γλσξίδεη φηη ηα ζηειέρε ησλ Κνηλσληθψλ Γνκψλ, δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο 

γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, ψζηε λα θαιχπηνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηηο αλάγθεο ηνπο. 

Σα ππφινηπα ππνθξηηήξηα έρνπλ ζρεδφλ ηελ ίδηα βαξχηεηα. πγθεθξηκέλα, ζε δεχηεξν βαζκφ 

έξρνληαη, ε Δπγέλεηα θαη θηιηθή ζπκπεξηθνξά κε πνζνζηφ 21,9%, ε Αθξίβεηα δηάγλσζεο θαη 

Αμηνιφγεζεο, ε πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο.   
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ηε ζπλέρεηα βιέπνπκε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ απφ θάζε ππνθξηηήξην.  

Μεγάιε θαη πάιη εκθαλίδεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ γηα ηελ Γλώζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

ζε πνζνζηφ 94,38%.  Ζ πνιχρξνλε ιεηηνπξγία ησλ Κνηλσληθψλ Γνκψλ «Βνήζεηα ζην πίηη» 

«Κ.Α.Π.Ζ.»  έρεη δεκηνπξγήζεη δεζκνχο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ησλ δνκψλ (σθεινχκελνη 

δνκψλ) θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηέο κε απνηέιεζκα νη εξγαδφκελνη λα γλσξίδνπλ ηηο 

αλάγθεο ησλ σθεινχκελσλ θαη λα έρνπλ δεκηνπξγήζεη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε πιήζνο εμ 

απηψλ. 

 

Γηάγξακκα 27: Μέζνη δείθηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ππνθξηηεξίσλ «Δπηζηεκνληθό 

Πξνζσπηθό». 

 

πγθεθξηκέλα  θνηηάδνληαο ζην παξάξηεκα 1 θαη ην ζρεηηθφ δηάγξακκα ηνπ παξαξηήκαηνο 

Α, δηαπηζηψλνπκε φηη ην 58,5%  θαη ην 32,5% αληίζηνηρα, δειψλεη ιίγν ηθαλνπνηεκέλνο έσο 

πνιχ. Γελ δειψλεη θαλέλαο πνιχ δπζαξεζηεκέλνο θαη κφλν ην 7,5% ιίγν δπζαξεζηεκέλνο. 

Δπίζεο ζεηηθά είλαη θαη ηα πνζνζηά πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ππφινηπα ππνθξηηήξηα. Με 

δεχηεξν ηελ Δπγέλεηα θαη θηιηθή ζπκπεξηθνξά, πνπ εκθαλίδεη πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο 

90,27% (πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη 37,5% ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη 34%, νχηε δπζαξεζηεκέλνη νχηε 

ηθαλνπνηεκέλνη ην 7,5%, ελψ θαλέλαο πνιχ δπζαξεζηεκέλνο).  

Σν 89,7% δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ Αθξίβεηα ηεο δηάγλσζεο θαη αμηνιόγεζεο 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ (πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη 31%, ιίγν 
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ηθαλνπνηεκέλνη 51,5%, νχηε δπζαξεζηεκέλνη νχηε ηθαλνπνηεκέλνη ην 6%, ιίγν 

δπζαξεζηεκέλνη ην 11% , ελψ πνιχ δπζαξεζηεκελνη δειψλνπλ ην 0,5%).  

Σν 85,65% δειψλνπλ ηθαλνπνηκέλνη απφ ηελ Πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

(πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη 40%, ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη 38%, νχηε δπζαξεζηεκέλνη νχηε 

ηθαλνπνηεκέλνη ην 11%, ιίγν δπζαξεζηεκέλνη ην 11% , ελψ πνιχ δπζαξεζηεκελνη δειψλνπλ 

ην 0%).  

Σν 83,98% δειψλεη ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ Απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο 

παξέκβαζεο θαη ην 83,6% είλαη ηθαλνπνηεκελν απφ ηηο πκβνπιεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ 

πξνζθέξεη ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ησλ Κνηλσληθψλ Γνκψλ. 

ηελ  αλάιπζε ηνπ δηαγξάκκαηνο 28 ζρεηηθά κε ηελ απαηηεηηθφηεηα ησλ σθεινχκελσλ ησλ 

Κνηλσληθψλ δνκψλ, γηα ηα ππνθξηηήξηα ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ ηα απνηειέζκαηα 

απεηθνλίδνληαη ζηα παξαθάησ δηάγξακκα. 

 

 

Γηάγξακκα 28: Γείθηεο απαηηεηηθόηεηαο γηα ηα ππνθξηηήξηα ηνπ «Δπηζηεκνληθνύ 

Πξνζσπηθνύ». 

 

χκθσλα κε απηφ νη ηηκέο γηα ην θάζε έλα απφ ηα ππνθξηηήξηα ηνπ Δπηζηεκνληθνχ 

Πξνζσπηθνχ ιακβάλνπλ αξλεηηθέο ηηκέο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ππνθξηηήξηα Γλψζε 

Αληηθεηκέλνπ θαη  Δρεκχζεηα – Φηιηθή ζπκπεξηθνξά, ιακβάλνπλ αξλεηηθέο ηηκέο (-70,04%) 

θαη  (-65,01%) αληίζηνηρα,  πνπ ζεκαίλεη φηη ε απαίηεζε γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε είλαη κηθξή. 
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Σε κηθξφηεξε ηηκή, ηελ έρεη ην ππνθξηηήξην «πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ» (-38,49%), 

φπνπ παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο γηα βειηίσζε. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα 29 πνπ αλαθέξεηαη ζηε Γξάζε ηνπ θξηηεξίνπ «Δπηζηεκνληθφ 

Πξνζσπηθφ», ζπλδπάδνληαη ηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ κε ηνπο κέζνπο δείθηεο ηθαλνπνίεζεο 

δίλνληαο κηα  ζεηξά  δηαγξακκάησλ δξάζεο (action diagrams)  ηα νπνία κπνξνχλ : α) λα 

πξνζδηνξίζνπλ πνηα είλαη ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αηφκσλ 

ηξίηεο ειηθίαο, απφ ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ησλ πξνλνηαθψλ δνκψλ ηνπ Γήκνπ 

Μεζνινγγίνπ θαη β) λα θαζνξηζηεί ην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ βειηίσζεο. 

Σν Γηάγξακκα Γξάζεο  ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα ηεηαξηεκφξηα  

Σεηαξηεκόξην Η  Πεξηνρή ηζρύνπζαο θαηάζηαζεο– status quo (ρακειή απφδνζε θαη 

ρακειή ζεκαληηθφηεηα): ην ηεηαξηεκφξην απηφ εληνπίζηεθαλ ηα ππνθξηηήξηα α) 

πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, β) Απνηειεζκαηηθφηεηα ζεξαπεπηηθήο  παξέκβαζεο, γ) 

Πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ παξνπζηάδνπλ ρακειή απφδνζε θαη δελ απαηηείηαη 

θακία πξφζζεηε ελέξγεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ ηνπ Γήκνπ , δεδνκέλνπ φηη 

νη ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηθαλνπνίεζεο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο απφ ηνπο 

σθεινχκελνπο. 

Σεηαξηεκόξην ΗΗ Πεξηνρή Γξάζεο (ρακειή απφδνζε θαη πςειή ζεκαληηθφηεηα):  ην 

ηεηαξηεκφξην δελ ππάξρεη θάπνην ππνθξηηήξην γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη αθφκα θαη ζε 

ππνθξηηήξηα πνπ ε απφδνζε είλαη ρακειή, ε ζεκαληηθφηεηα απηψλ γηα ηνπο σθεινχκελνπο, 

δελ είλαη ηφζν κεγάιε, ψζηε λα επεξεάζεη ηε ζπλνιηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε. 

Σεηαξηεκόξην ΗΗΗ Πεξηνρή Ηζρύνο (Τςειή απφδνζε θαη πςειή ζεκαληηθφηεηα): ην 

ηεηαξηεκφξην απηφ εληνπίζηεθε ην ππνθξηηήξην Γλψζε αληηθεηκέλνπ θαη ε Δπγέλεηα /θηιηθή 

ζπκπεξηθνξά, πνπ απνηεινχλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ησλ Κνηλσληθψλ Γνκψλ ηνπ Γήκνπ, ιφγσ ηεο πςειήο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηεο πςειήο 

απφδνζεο ζηελ δηακφξθσζεο ηεο νιηθήο ηθαλνπνίεζεο. 

Σεηαξηεκόξην ΗV Πεξηνρή Μεηαθνξάο Πόξσλ (πςειή απφδνζε θαη ρακειή 

ζεκαληηθφηεηα):  ην ηεηαξηεκφξην απηφ βξίζθεηαη ην θξηηήξην «αθξίβεηα δηάγλσζεο θαη 

αμηνιφγεζεο», πνπ ζεκαίλεη αλ θαη δελ ζεσξείηαη ηδηαίηεξεο ζεκαληηθφηεηαο, σζηφζν 

παξνπζηάδεη πςειή απφδνζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο. 
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Γηάγξακκα 29: Γξάζεο θξηηεξίνπ «Δπηζηεκνληθό Πξνζσπηθό». 

 

Σα δηαγξάκκαηα Γξάζεο κπνξνχλ λα ππνδείμνπλ πνηεο δηαζηάζεηο ηθαλνπνίεζεο πξέπεη λα 

βειηησζνχλ, αιιά δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ πνην ζα είλαη ην απνηέιεζκα ησλ 

ελεξγεηψλ βειηίσζεο, νχηε ην κέγεζνο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα επηηεπρζεί ε 

πξνζδνθψκελε βειηίσζε. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ησλ Γηαγξακκάησλ 

Βειηίσζεο πνπ αληρλεχεη πνηεο δηαζηάζεηο ηθαλνπνίεζεο πξέπεη λα βειηησζνχλ, 

ππνδεηθλχνληαο  ην κέγεζνο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί, θαζψο θαη ην 

απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ βειηίσζεο. πλεπψο ηα Γηαγξάκκαηα Βειηίσζεο (improvement 

diagrams) πξνθχπηνπλ ζπλδπάδνληαο ηνπο κέζνπο δείθηεο απαηηεηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Κάζε Γηάγξακκα Βειηίσζεο  ρσξίδεηαη ζε ηεηαξηεκφξηα αλάινγα κε ηελ απαηηεηηθφηεηα θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαζηάζεσλ ηθαλνπνίεζεο, κε απνηέιεζκα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ πξνηεξαηνηήησλ βειηίσζεο: 

1
ε
 Πξνηεξαηόηεηα:  ην ηεηαξηεκφξην απηφ αλήθνπλ νη δηαζηάζεηο ηθαλνπνίεζεο πνπ έρνπλ 

κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα, ελψ νη σθεινχκελνη δελ εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθνί.  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ην Γηάγξακκα: Βειηίσζεο 30, νη πξνζπάζεηεο βειηίσζεο πξέπεη λα 

εζηηαζηνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε βειηηζηνπνίεζεο ησλ δηαζηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ 

δεμηφ ηεηαξηεκφξην θαη ηδηαίηεξα ηα ππνθξηηήξηα «ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε», 
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«απνηειεζκαηηθφηεηα ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο» , «επγέλεηα θαη θηιηθή ζπκπεξηθνξά», 

δηφηη απνηεινχλ ηελ πξψηε πξνηεξαηφηεηα βειηίσζεο ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ απαηηνχλ κηθξή 

πξνζπάζεηα βειηίσζεο θαη ην απνηέιεζκα ηεο ηθαλνπνίεζεο  ζα είλαη πςειφ.  

2
ε 

Πξνηεξαηόηεηα: Απνηεινχλ ηα θξηηήξηα πνπ είηε παξνπζηάδνπλ κεγάιε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κεγάιν βαζκφ απαηηεηηθφηεηαο, είηε εκθαλίδνπλ κηθξή 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ελψ νη ρξήζηεο δε θαίλνληαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθνί. πλεπψο νη 

πξνζπάζεηεο βειηίσζεο πξέπεη λα γίλνπλ θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ ππνθξηηεξίσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην θάησ αξηζηεξφ ηεηαξηεκφξην «πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ», 

«αθξίβεηα δηάγλσζεο/αμηνιφγεζεο» θαη «γλψζε αληηθεηκέλνπ», πνπ αλ θαη έρνπλ κηθξή 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δελ απαηηείηαη κεγάιε πξνζπάζεηα, θαζψο νη σθεινχκελνη δελ είλαη 

απαηηεηηθνί. Χζηφζν απνηεινχλ ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θξηηεξίνπ Δπηζηεκνληθφ 

Πξνζσπηθφ, δηφηη αλαβαζκίδνπλ θαη βειηηψλνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ νιηθή ζπλάξηεζε 

ηεο ηθαλνπνίεζεο. 

3
ε
 Πξνηεξαηόηεηα:  ε απηφ ην ηεηαξηεκφξην δελ ππάξρνπλ ππνθξηηήξηα κηθξήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη κεγάιεο απαηηεηηθφηεηαο πνπ ε βειηίσζή ηνπο λα απαηηεί ηελ 

θαηαβνιή κεγάιεο πξνζπάζεηαο,  ρσξίο λα επηθέξεη  αχμεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο κε 

αληίζηνηρε αχμεζε ηθαλνπνίεζεο ησλ σθεινχκελσλ. 

 

Γηάγξακκα 30: Βειηίσζεο θξηηεξίνπ «Δπηζηεκνληθό Πξνζσπηθό». 
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7.5.2. Ιθαλνπνίεζε ππνθξηηξηώλ ηνπ θξηηήξηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ 

ηε ζπλέρεηα ηηο αλάιπζεο ησλ θξηηεξίσλ ζπλαληάκε απηφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ. 

Απνηειεί  ζεκαληηθφ θξηηήξην, δηφηη νη σθεινχκελνη έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή ζρέζε κε ηνπο 

ππαιιήινπο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη νη ζσζηνί ρεηξηζκνί θαη ν επαγγεικαηηζκφο απηψλ 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηελ κέγηζηε ηθαλνπνίεζε.  ε γεληθέο γξακκέο φκσο, νη 

σθεινχκελνη δείρλνπλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη κε πνζνζηφ 70,97%. (Γηάγξακκα 21) 

ε απηφ ην θξηηήξην ηέζεθαλ ηα εμήο ππνθξηηήξηα:  

 Γλψζε αληηθεηκέλνπ 

 Δπαξθή ελεκέξσζε γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

 Δπγέλεηα θαη θηιηθή ζπκπεξηθνξά 

 Σαρχηεηα δηεθπεξαίσζεο δηαδηθαζηψλ 

 Ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ πεξηπηψζεσλ 

 Πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

ην παξαθάησ δηάγξακκα 31 απεηθνλίδεηαη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο ηεο 

έξεπλαο απφ ην Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ δηακνξθψζεθε σο εμήο:  

Σν 46%  θαη ην 22% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη είλαη ιίγν ηθαλνπνηεκέλν έσο πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλν απφ ην Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ , ελψ αμηνζεκείσην είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ 

ιίγν δπζαξεζηεκέλσλ θαηαιακβάλνληαο πνζνζηφ 22,5% , δηφηη νη ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο 

δνκέο ηνπ Γήκνπ Μεζνινγγίνπ ΚΑΠΖ, Γεκνηηθφ Ηαηξείν, Βνήζεηα ζην πίηη, 

εμππεξεηνχληαη απφ έλαλ δηνηθεηηθφ ππάιιειν πνπ επηθνπξηθά ππνζηεξίδεηαη απφ 

ππαιιήινπο θνηλσθειήο εξγαζίαο, κέζσ ΟΑΔΓ κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ 

πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα κάζνπλ ην αληηθείκελν ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

πλεπψο ηα αλσηέξσ πνζνζηά κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη ηθαλνπνηεηηθά ζε ζρέζε κε ηελ 

δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ δνκψλ απηψλ. 
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Γηάγξακκα 31: πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε – Κξηηήξην «Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό». 

ην παξαθάησ δηάγξακκα (32) πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο κέζνπο δείθηεο ησλ ππνθξηηεξίσλ ηνπ 

«Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ», δηαθαίλεηαη φηη ην ππνθξηηήξην Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ 

Γεδνκέλσλ απνιακβάλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο 93,79%, θαη έπνληαη ε 

ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ησλ πεξηπηψζεσλ πνζνζηφ 76,55%, ε επγέλεηα θαη θηιηθή ζπκπεξηθνξά 

73,98%, ε επαξθή ελεκέξσζε γηα ηηο δηαδηθαζίεο 71,72 %, ε ηαρχηεηα δηεθπεξαίσζεο 

δηαδηθαζηψλ 68,38% θαη ε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 60,39%. 

 

Γηάγξακκα 32: Μέζνη δείθηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ππνθξηηεξίσλ «Γηνηθεηηθό 

Πξνζσπηθό». 
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ην δηάγξακκα 33 πξνζδηνξίδεηαη ε βαξχηεηα ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηθαλνπνίεζεο. 

Έηζη ην «Βάξνο» πνπ αλαινγεί ζηε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη 51,47% , 

ζηελ ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ πεξηπηψζεσλ 13,71% , ζηε ζπλέρεηα ε ηαρχηεηα δηεθπεξαίσζεο 

δηαδηθαζηψλ 9,75%, ε επαξθή ελεκέξσζε γηα ηηο δηαδηθαζίεο 8,92%, ε γλψζε αληηθεηκέλνπ 

κε 8,36 % θαη ηέινο ε επγέλεηα θαη θηιηθή ζπκπεξηθνξά 7,79%. 

Όπσο πξναλαθέξακε ε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ πξνλνηαθψλ θνηλσληθψλ δνκψλ ηνπ 

Γήκνπ Μεζνινγγίνπ γίλεηαη επί ην πιείζηνλ απφ πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ ηα 

θνηλσθειή πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ. πλεπψο παξαηεξείηαη 

κηα ζπρλή ελαιιαγή ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζηακαηά κε ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο 

εξγαζίαο θαη απαηηεί ρξφλν, πξνθεηκέλνπ λα γλσξηζηνχλ κε ηνπο εμππεξεηνχκελνπο ησλ 

πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ην αληηθείκελν θαη ηα θαζήθνληά ηνπο, δηφηη ε 

εκπεηξία ηνπο είλαη κηθξή ή κεδεληθή. Δπνκέλσο ην γεγνλφο απηφ δελ επηηξέπεη ζηα κέιε λα 

έρνπλ κηα πιήξε αληηθεηκεληθή άπνςε γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη γη‟ απηφ θαη ηα 

πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο είλαη ρακειά. 

 

 

Γηάγξακκα 33: Βάξνο ή ζεκαληηθόηεηα ππνθξηηεξίσλ «Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό» 

 



 

89 

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα 34 εκθαλίδνληαη νη κέζνη δείθηεο απαηηεηηθφηεηαο ησλ 

ππνθξηηεξίσλ ηνπ «Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ», πνπ δείρλνπλ ην κέγεζνο ηεο πξνζπάζεηαο 

πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ βειηίσζε ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, δεδνκέλνπ φηη φζν πην 

απαηηεηηθνί είλαη νη ρξήζηεο, ηφζν πεξηζζφηεξν πξέπεη λα βειηησζεί ην επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο, γηα λα εθπιεξσζνχλ νη πξνζδνθίεο ηνπο. Όπσο παξαηεξνχκε νη εξσηψκελνη 

δελ εκθαλίδνληαη απαηηεηηθνί φζν αθνξά ην θξηηήξην ηεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, θαζψο ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο είλαη  (-86,38%). Δπίζεο δελ είλαη απαηηεηηθνί ζε 

ζρέζε κε ηα θξηηήξηα ηθαλφηεηαο ρεηξηζκνχ πεξηπηψζεσλ (-51,25%), ηαρχηεηαο 

δηεθπεξαίσζεο δηαδηθαζηψλ (-31,33%), επαξθή ελεκέξσζε γηα ηηο δηαδηθαζίεο (-25,54%) θαη 

επγέλεηα θηιηθή ζπκπεξηθνξά (-14,62%). Αληίζεηα εκθαλίδνληαη απαηηεηηθνί ζε ζρέζε κε ην 

θξηηήξην γλψζε αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν ιακβάλεη ζεηηθέο ηηκέο (20,23%) πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

εξσηψκελνη παξνπζηάδνπλ κέγηζην βαζκφ απαηηεηηθφηεηαο.  

 

 

Γηάγξακκα 34:  Γείθηεο απαηηεηηθόηεηαο γηα ηα ππνθξηηήξηα ηνπ «Γηνηθεηηθνύ 

Πξνζσπηθνύ». 

ην  παξαθάησ δηάγξακκα 35 πνπ αλαθέξεηαη ζηε Γξάζε ηνπ θξηηεξίνπ «Γηνηθεηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ», ζπλδπάδνπκε ηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ κε ηνπο κέζνπο δείθηεο ηθαλνπνίεζεο 

δίλνληαο κηα  ζεηξά  δηαγξακκάησλ δξάζεο (action diagrams)  ηα νπνία βνεζνχλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ πνηα είλαη ηα δπλαηά θαη ηα αδχλακα ζεκεία ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εξσηεζέλησλ, θαζψο θαη πξνο ηα πνπ πξέπεη λα ζηξαθνχλ νη πξνζπάζεηεο βειηίσζεο. 
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ην ηεηαξηεκόξην Η Πεξηνρή ηζρύνπζαο θαηάζηαζεο – status quo (ρακειή απφδνζε θαη 

ρακειή ζεκαληηθφηεηα) εληνπίζηεθαλ ηα θξηηήξηα α) Δπγέλεηα θαη θηιηθή ζπκπεξηθνξά, β) 

Δπαξθή ελεκέξσζε γηα ηηο δηαδηθαζίεο, γ) Σαρχηεηα δηεθπεξαίσζεο δηαδηθαζηψλ θαη δ) 

Γλψζε αληηθεηκέλνπ, παξνπζηάδνπλ ρακειή απφδνζε θαη δελ απαηηείηαη θακία πξνζζεηε 

ελέξγεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ ηνπ Γήκνπ, δεδνκέλνπ φηη νη ζπγθεθξηκέλεο 

δηαζηάζεηο ηθαλνπνίεζεο δε ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο απφ ηνπο εξσηψκελνπο. 

Σεηαξηεκόξην ΗΗ Πεξηνρή Γξάζεο (ρακειή απφδνζε θαη πςειή ζεκαληηθφηεηα):  ην 

ηεηαξηεκφξην απηφ δελ εληνπίζηεθαλ θξηηήξηα, πνπ ζεκαίλεη φηη δελ απαηηνχληαη επείγνπζεο 

ελέξγεηεο δξάζεο δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρνπλ θξηηήξηα ρακειήο απφδνζεο κε ζεκαληηθή 

βαξχηεηα ζηελ δηακφξθσζεο ηεο νιηθήο ηθαλνπνίεζεο. 

Σεηαξηεκόξην ΗΗΗ Πεξηνρή Ηζρύνο ( Τςειή απφδνζε θαη πςειή ζεκαληηθφηεηα): ην 

ηεηαξηεκφξην απηφ εληνπίζηεθε ην θξηηήξην «Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ», πνπ 

απνηεινχλ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ, ιφγσ ηεο πςειήο 

ζεκαληηθφηεηαο θαη ηεο πςειήο απφδνζεο ζηελ δηακφξθσζεο ηεο νιηθήο ηθαλνπνίεζεο. 

Σεηαξηεκόξην ΗV Πεξηνρή Μεηαθνξάο Πόξσλ (πςειή απφδνζε θαη ρακειή 

ζεκαληηθφηεηα):  ην ηεηαξηεκφξην απηφ βξίζθεηαη ην θξηηήξην «Ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ 

πεξηπηψζεσλ», πνπ ζεκαίλεη αλ θαη δελ ζεσξείηαη ηδηαίηεξεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, σζηφζν παξνπζηάδεη πςειή απφδνζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

δείγκαηνο. 
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Γηάγξακκα 35 : Γξάζεο θξηηεξίνπ «Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό». 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ην Γηάγξακκα Βειηίσζεο 36 γηα ην θξηηήξην «Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ», 

νη πξνζπάζεηεο βειηίσζεο πξέπεη λα εζηηαζηνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε βειηηζηνπνίεζεο ησλ 

δηαζηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ δεμηφ ηεηαξηεκφξην θαη ηδηαίηεξα ηα ππνθξηηήξηα 

«Σαρχηεηα δηεθπεξαίσζεο δηαδηθαζηψλ», «Ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ πεξηπηψζεσλ», «Πξνζηαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ» , δηφηη απνηεινχλ ηελ πξψηε πξνηεξαηφηεηα βειηίσζεο ηεο 

ππεξεζίαο, εθφζνλ απαηηνχλ κηθξή πξνζπάζεηα βειηίσζεο θαη ην απνηέιεζκα ηεο 

ηθαλνπνίεζεο  ζα είλαη πςειφ.  

Δπηπξνζζέησο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο πξέπεη λα γίλνπλ θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ 

ππνθξηηεξίσλ πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ αξηζηεξφ ηεηαξηεκφξην «Δπαξθή ελεκέξσζε γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο» θαη «επγέλεηα θαη θηιηθή ζπκπεξηθνξά», πνπ αλ θαη έρνπλ κηθξή 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δελ απαηηείηαη κεγάιε πξνζπάζεηα θαζψο νη εξσηψκελνη δελ είλαη 

απαηηεηηθνί, δηφηη απνηεινχλ θξηηήξηα πνπ αλαβαζκίδνπλ θαη βειηηψλνπλ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηελ νιηθή ζπλάξηεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο. Δπίζεο ζην Γηάγξακκα Βειηίσζεο βιέπνπκε 

φηη νη πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ θαη ζην ππνθξηηήξην «γλψζε 

αληηθεηκέλνπ , θαζψο εκθαλίδεη κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κεγάιε απαηηεηηθφηεηα 

ζηελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ «Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ». 
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Γηάγξακκα 36: Βειηίσζεο θξηηεξίνπ «Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό» 

 

7.5.3. Ιθαλνπνίεζε ππνθξηηξηώλ ηνπ θξηηήξηνπ εμππεξέηεζε  

 

Ζ Δμππεξέηεζε ησλ σθεινχκελσλ απνηειεί ίζσο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θξηηήξηα ησλ 

Κνηλσληθψλ Γνκψλ. Όζν ζεκαληηθά θαη αλ είλαη ηα ππφινηπα θξηηήξηα, ην αλ νη 

σθεινχκελνη κείλνπλ ηειηθά ηθαλνπνηεκέλνη ή φρη ζα εμαξηεζεί ζε έλαλ κεγάιν βαζκφ απφ 

ηελ εμππεξέηεζε πνπ ζα έρνπλ απφ ηηο Κνηλσληθέο Γνκέο Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη, φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην είλαη απηφ πνπ ζα πξνζδψζεη ηελ «ππεξαμία», ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

σθεινχκελσλ.  Σν θξηηήξην απηφ, αλ θαη δελ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνπο σθεινχκελνπο, 

φπσο καο δείρλεη ην δηάγξακκα 20 αθνχ ην πνζνζηφ βαξχηεηαο ηνπ είλαη 10,27%, σζηφζν ε 

επαξθήο ζηειέρσζε ησλ δνκψλ , νη ζσζηνί ρεηξηζκνί ησλ ππαιιήισλ θαη ν επαγγεικαηηζκφο 

απηψλ, κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηελ κέγηζηε ηθαλνπνίεζε ησλ σθεινχκελσλ. ε γεληθέο 

γξακκέο φκσο, νη σθεινχκελνη δείρλνπλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη ζην  θξηηήξην ηεο 

εμππεξέηεζεο  κε πνζνζηφ 70,15%. (Γηάγξακκα 21). ε απηφ ην θξηηήξην, ηέζεθαλ ηα εμήο 

ππνθξηηήξηα: 

 Ο ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο πξψηεο ηειεθσληθήο επαθήο έσο ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξψηνπ ξαληεβνχ κε εηδηθφ. 
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 Ο ρξφλνο αλακνλήο ηελ εκέξα ηνπ ξαληεβνχ. 

 Ζ ηήξεζε ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ψξαο θαη εκέξαο ηνπ ξαληεβνχ. 

 Ζ ηειεθσληθή εμππεξέηεζε. 

 Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ. 

 Ο ρξφλνο έθδνζεο γλσκάηεπζεο 

 Ο ρξφλνο έληαμεο ζε ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα. 

 Οη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 

ην δηάγξακκα 37 απεηθνλίδεηαη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ σθεινχκελσλ, φπνπ ην 42%  

θαη ην 19% αληίζηνηρα, δειψλεη ιίγν ηθαλνπνηεκέλν έσο πνιχ ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ 

εμππεξέηεζε πνπ παξέρεηαη απφ ηηο Κνηλσληθέο Γνκέο. εκαληηθφ είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ 

ιίγν δπζαξεζηεκέλσλ πνπ αγγίδεη ην 25%, δηφηη ε ηθαλνπνηεηηθή εμππεξέηεζε ζπκβαδίδεη 

θαη κε ην ππάξρσλ δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ φπσο πξναλαθέξακε νη πξνλνηαθέο θνηλσληθέο 

δνκέο ζηειερψλνληαη απφ πξνζσπηθφ θνηλσθειήο εξγαζίαο κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

κέζσ ΟΑΔΓ.  

 

Γηάγξακκα 37: πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε – Κξηηήξην «Δμππεξέηεζε» 

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά νη κέζνη δείθηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ππνθξηηεξίσλ ηεο «Δμππεξέηεζεο» 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα 38 παξαηεξνχκε φηη «ν ρξφλνο αλακνλήο ηελ 

εκέξα ηνπ ξαληεβνχ», «ν ρξφλνο έθδνζεο γλσκάηεπζεο» , «ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ 
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ηεο Πξσηψο ηειεθσληθήο επαθήο έσο ηελ πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ πξψηνπ ξαληεβνχ» , 

ιακβάλνπλ πςειέο ηηκέο. Αληίζεηα ηα ππνθξηηήξηα «Παξνρή πιεξνθνξηψλ», «Σειεθσληθή 

εμππεξέηεζε» θαη «Γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο» είλαη πην ρακειά ζηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ. 

 

Γηάγξακκα 38: Μέζνη δείθηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ππνθξηηεξίσλ «Δμππεξέηεζε». 

 

ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα 39 παξνπζηάδεηαη ην βάξνο ή ε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

ππνθξηηεξίσλ ηεο «Δμππεξέηεζεο», έηζη φπσο έρεη δηακνξθσζεί απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ. Παξαηεξείηαη φηη ηα ππνθξηηήξηα «Υξφλνο αλακνλήο ηελ εκέξα ηνπ 

ξαληεβνχ» θαη  «Ο ρξφλνο έθδνζεο γλσκάηεπζεο» θαηέρνπλ ηηο πξψηεο ζέζεηο κε ηε 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα. Δλψ ηα ππφινηπα ππνθξηηήξηα έρνπλ κηθξφηεξε βαξχηεηα θαη 

ηδηαίηεξα ε «Σειεθσληθή εμππεξέηεζε» θαη νη «Γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο».  
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Γηάγξακκα 39: εκαληηθόηεηα ππνθξηηεξίσλ «Δμππεξέηεζεο» 

 

 

Γηάγξακκα 40:  Γείθηεο απαηηεηηθόηεηαο γηα ηα ππνθξηηήξηα ηνπ «Δμππεξέηεζε». 

 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα, νη ηηκέο γηα ην θάζε έλα απφ ηα ππνθξηηήξηα ηεο 

«Δμππεξέηεζεο», ιακβάλνπλ αξλεηηθή ηηκή. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εξσηεζέληεο έρνπλ κηθξή 

απαίηεζε γηα παξαπάλσ βειηίσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ην ππνθξηηήξην «Υξφλνο έθδνζεο 

γλσκάηεπζεο» θαη «Υξφλνο αλακνλήο ηελ εκέξα ηνπ ξαληεβνχ», ιακβάλνπλ αξλεηηθέο ηηκέο 
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(-80,26% θαη -79,53%) αληίζηνηρα, φπνπ ε απαίηεζε γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε είλαη κηθξή. Σηο 

κηθξφηεξεο ηηκέο αλ θαη εμαθνινπζνχλ λα είλαη αξλεηηθέο, έρνπλ ηα ππνθξηηήξηα 

«Σειεθσληθή εμππεξέηεζε» θαη «Γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο» (-23,58%θαη-21,32%), 

πνζνζηά πνπ δειψλνπλ πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο γηα βειηίσζε.  

ην παξαθάησ Γηάγξακκα Γξάζεο 41 παξαηεξνχκε φηη ζηελ πεξηνρή δξάζεο δελ 

εκθαλίδεηαη θάπνην ππνθξηηήξην. ηελ πεξηνρή ηζρύνο παξαηεξνχληαη ην ππνθξηηήξηα 

«Υξφλνο αλακνλήο ηελ εκέξα ηνπ ξαληεβνχ» θαη «Υξφλνο έθδνζεο γλσκάηεπζεο». Οη 

δηαζηάζεηο απηέο απνηεινχλ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ησλ πξνλνηαθψλ θνηλσληθψλ δνκψλ 

ζε ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ σθεινχκελσλ. Σα ππνθξηηήξηα «Υξφλνο έληαμεο ζε 

ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα», «Παξνρή πιεξνθνξηψλ», «Σειεθσληθή εμππεξέηεζε» θαη 

«Γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο» παξνπζηάδνπλ ρακειή απφδνζε θαη ρακειή ζεκαληηθφηεηα 

θαη απνηεινχλ ηελ επφκελε πξνηεξαηφηεηα. Σν ππνθξηηήξην «Υξφλνο κεηαμχ ηεο πξψηεο 

ηειεθσληθήο επαθήο θαη ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ξαληεβνχ» θαη ε «Σήξεζε 

πξνγξακκαηηζκέλεο ψξαο θαη εκέξαο ηνπ ξαληεβνχ» βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή κεηαθνξάο 

πφξσλ πνπ ζεκαίλεη πςειή απφδνζε ρακειή ζεκαληηθφηεηα θαη απνηειεί ηε δηάζηαζε 

εθείλε πνπ ζα πξέπεη λα δνζεί ε ηειεπηαία πξνηεξαηφηεηα γηα ελέξγεηεο βειηίσζεο. 

 

 

Γηάγξακκα 41: Γξάζεο θξηηεξίνπ «Δμππεξέηεζε». 
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ην παξαθάησ Γηάγξακκα Βειηίσζεο 42 γηα ην θξηηήξην 

«Δμππεξέηεζε», πξώηε πξνηεξαηόηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηα ππνθξηηήξηα 

«Γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο», «Υξφλνο έληαμεο ζε ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα», «Υξφλνο 

αλακνλήο ηελ εκέξα ηνπ ξαληεβνχ» θαη «Υξφλνο έθδνζεο γλσκάηεπζεο», φπνπ κε κηθξή 

πξνζπάζεηα απφ κέξνπο ησλ πξνλνηαθψλ θνηλσληθψλ δνκψλ ζα επηθέξεη πςειφηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε. 

Γεύηεξε πξνηεξαηόηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηηο ελέξγεηεο βειηίσζεο πνπ αθνξνχλ ηα 

ππνθξηηήξηα «Σειεθσληθή εμππεξέηεζε», «Παξνρή πιεξνθνξηψλ», «Υξφλνο κεηαμχ ησλ 

πξψηεο ηειεθσληθήο επαθήο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ ξαληεβνχ» θαη ηέινο ζηελ «ηήξεζε 

ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ψξαο θαη εκέξαο ηνπ ξαληεβνχ», φπνπ νη εξσηψκελνη δελ είλαη 

ηδηαίηεξα απαηηεηηθνί θαη ε πξνζπάζεηα πνπ ζα θαηαβιεζεί ζα είλαη κηθξή πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμεη αχμεζε ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο. 

 

 

Γηάγξακκα 42: Βειηίσζεο θξηηεξίνπ «Δμππεξέηεζε» 
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7.5.4. Ιθαλνπνίεζε ππνθξηηξηώλ ηνπ θξηηήξηνπ πνηόηεηα ππεξεζηώλ 

 

ην ηέηαξην θξηηήξην πνπ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ σθεινχκελσλ  απφ ηελ «Πνηφηεηα 

ησλ Τπεξεζηψλ» ησλ πξνλνηαθψλ θνηλσληθψλ δνκψλ  ηνπ Γήκνπ Μεζνινγγίνπ , ηέζεθαλ ηα 

εμήο ππνθξηηήξηα: 

 Ζ πιεξφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 Ζ αμηνπηζηία ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο. 

Ζ αλάιπζε ηνπ θξηηεξίνπ «Πνηφηεηα Τπεξεζηψλ» έδεημε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

σθεινχκελσλ πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ  ηνπ Γήκνπ, είλαη ιίγν έσο πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη ζε 

πνζνζηφ 47,5%  θαη 23% αληίζηνηρα .  Δπίζεο έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο 23% 

δειψλεη ιίγν δπζαξεζηεκέλν, σο ζπλέπεηα ησλ δπζθνιηψλ πνπ ππάξρεη ζηελ δηνηθεηηθή 

ζηειέρσζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ ηνπ Γήκνπ. ε γεληθέο γξακκέο φκσο, νη σθεινχκελνη 

δείρλνπλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη κε πνζνζηφ 91,37%. (Γηάγξακκα 21) 

 

Γηάγξακκα 43: πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε – Κξηηήξην «Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ» 

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα 44 παξνπζηάδνληαη νη κέζνη δείθηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ππνθξηηεξίσλ, φπνπ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο θαη ε πιεξφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

είλαη πνιχ πςειά ζηηο απαληήζεηο ησλ σθεινχκελσλ κε πνζνζηά ηεο ηάμεσο ηνπ 80%. Άμην 

ιφγνπ είλαη θαη ην πνζνζηφ ηεο αμηνπηζηίαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 42,64% θάησ απφ 
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ην 50% θαη απηφ γηαηί φπσο πξναλαθέξακε ε ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ ηνπ Γήκνπ 

ζηειερψλεηαη απφ πξνζσπηθφ πνπ δελ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε εκπεηξία θαη ζπλεπψο 

επεξεάδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη ε ηθαλνπνίεζή ηνπο. 

 

Γηάγξακκα 44: Μέζνη δείθηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ππνθξηηεξίσλ «Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ». 

ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα 45 παξνπζηάδεηαη ην βάξνο ή ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

ππνθξηηεξίνπ «Πνηφηεηα Τπεξεζηψλ», Παξαηεξνχκε  φηη ην ππνθξηηήξην «Αμηνπηζηία 

παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ» θαηέρεη πνζνζηφ 41,12% δειαδή ηελ πςειφηεξε βαξχηεηα θαη 

αθνινπζεί ην ππνθξηηήξην «Χξάξην εξγαζίαο» κε πνζνζηφ 31,44% θαη ε «Πιεξφηεηα 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ» κε πνζνζηφ 27,44%. 
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Γηάγξακκα 45: Βάξνο ή ζεκαληηθόηεηα ππνθξηηεξίσλ «Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ» 

 

χκθσλα κε ην δηάγξακκα 46 νη ηηκέο γηα ηα ππνθξηηήξηα «Χξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο 

ππεξεζίαο» θαη «Πιεξφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ , ιακβάλνπλ αξλεηηθέο ηηκέο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη εξσηεζέληεο έρνπλ κηθξή απαίηεζε γηα παξαπάλσ βειηίσζε. εκαληηθφ 

επίζεο είλαη φηη ην ππνθξηηήξην «Αμηνπηζηία παξερφκελσλ ππεξεζηψλ», ιακβάλεη ζεηηθή ηηκή 

(57,69%) πνπ ζεκαίλεη φηη ε απαίηεζε γηα βειηίσζε είλαη πνιχ πεξηζζφηεξε θαη  αλαγθαία 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ. 
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Γηάγξακκα 46:  Γείθηεο απαηηεηηθόηεηαο γηα ηα ππνθξηηήξηα ηνπ «Πνηόηεηα 

Τπεξεζηώλ» 

Απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα Γξάζεο 47 παξαηεξνχκε φηη ην ππνθξηηήξην «Αμηνπηζηία 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ» βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή δξάζεο (ρακειήο απφδνζεο θαη πςειήο 

ζεκαληηθφηεηαο), νπφηε ζα πξέπεη λα είλαη πςειά ζηε ιίζηα ησλ ελεξγεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

βειηησζεί, αθνχ απνηειεί έλα θξίζηκν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ, γηα ηελ 

αχμεζε ηθαλνπνίεζεο ησλ αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο. Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη ηα ππνθξηηήξηα 

«Χξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο» θαη «Πιεξφηεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ», έρνπλ κελ 

πςειή απφδνζε άιια είλαη ρακειήο ζεκαληηθφηεηαο θαη άξα απνηεινχλ ηειεπηαία 

πξνηεξαηφηεηα βειηίσζεο.  

 

Γηάγξακκα 47: Γξάζεο θξηηεξίνπ «Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ». 
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα βειηίσζεο 48 , πξνηεξαηφηεηα ζα πξέπεη λα 

δνζεί ζηηο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο φισλ ησλ ππνθξηηεξίσλ , ηφζν ζηελ «Αμηνπηζηία ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ», φπνπ απαηηείηαη κεγάιε πξνζπάζεηα, αιιά επηηπγράλεηαη πςειή 

απνηειεζκαηηθφηεηα,  φζν θαη ζηα ππνθξηηήξηα «σξάξην ιεηηνπξγίαο» θαη « Πιεξφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ», ε πξνζπάζεηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα επηηεπρζεί ε πξνζδνθψκελε 

βειηίσζε, είλαη κηθξή. Γεληθά ζα πξέπεη νη θνηλσληθέο δνκέο ηνπ Γήκνπ λα είλαη ηδηαίηεξα 

πξνζεθηηθέο θαη λα ζηνρεχνπλ ζηελ βειηίσζε ησλ ππνθξηηεξίσλ πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε 

ησλ αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο. ην θξηηήξην απηφ απνδεηθλχεηαη φηη νη εξσηεζέληεο έρνπλ 

πςειέο πξνζδνθίεο θαη απαηηήζεηο.   

 

 

Γηάγξακκα 48: Βειηίσζεο θξηηεξίνπ «Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ» 

 

7.5.5. Ιθαλνπνίεζε ππνθξηηξηώλ ηνπ θξηηήξηνπ εηθόλα/πξνθίι ππεξεζίαο 

 

ην πέκπην  θξηηήξην πνπ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ σθεινχκελσλ απφ ηελ Δηθφλα/Πξνθίι 

ησλ πξνλνηαθψλ θνηλσληθψλ δνκψλ ηνπ Γήκνπ Μεζνινγγίνπ , ηέζεθαλ ηα εμήο ππνθξηηήξηα: 

 Τπνδνρή ζην ρψξν ηεο ππεξεζίαο 

 Δπθνιία πξφζβαζεο ζηελ ππεξεζία 

 Πξνζβαζηκφηεηα ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

 Καζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ 
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 Καηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ 

 Κηηξηαθή ππνδνκή 

 Τιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο 

Ζ αλάιπζε ηνπ θξηηεξίνπ «Δηθφλα/Πξνθίι Τπεξεζίαο» έδεημε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ησλ ρξεζηψλ πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ  ηνπ Γήκνπ, είλαη ιίγν έσο πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη ζε 

πνζνζηφ 38%  θαη 19,5% αληίζηνηρα . Δπίζεο έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο 29,5% 

δειψλεη ιίγν δπζαξεζηεκέλν, σο ζπλέπεηα ησλ δπζθνιηψλ πνπ ππάξρεη ζηελ δηνηθεηηθή 

ζηειέρσζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ ηνπ Γήκνπ. ε γεληθέο γξακκέο φκσο, νη σθεινχκελνη 

δείρλνπλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη κε πνζνζηφ 72,53%. (Γηάγξακκα 21) 

 

Γηάγξακκα 49: πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε – Κξηηήξην «Δηθόλα/Πξνθίι Τπεξεζίαο» 

ην παξαθάησ δηάγξακκα 50 παξνπζηάδνληαη νη κέζνη δείθηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ππνθξηηεξίσλ ηεο «Δηθφλαο/Πξνθίι Τπεξεζίαο», φπνπ ηα ππνθξηηήξηα «Τπνδνρή ζην ρψξν 

ηεο ππεξεζίαο» θαη ε «Καζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ» ιακβάλνπλ πςειά πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο 

πεξίπνπ 90%. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα ππνθξηηήξηα «Δπθνιία πξφζβαζεο» ε «Κηηξηαθή 

ππνδνκή» θαη ε «Πξνζβαζηκφηεηα ζε ΑΜΔΑ», κε πνζνζηά 78,95%, 68,64% θαη 51,44% 

αληίζηνηρα. Αληίζεηα ηα ππνθξηηήξηα «Καηαιιειφηεηα ηνπ θηηξίνπ» θαη ν «Τιηθνηερληθφο 

εμνπιηζκφο», ζπγθεληξψλνπλ πνζνζηά ηεο ηάμεσο 39%.  
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Γηάγξακκα 50: Μέζνη δείθηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ππνθξηηεξίσλ «Δηθόλα/Πξνθίι 

Τπεξεζίαο». 

ηα παξαθάησ δηάγξακκα 51 κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζπγθεληξψλνπλ ηα ππνθξηηήξηα ηεο 

«Καζαξηφηεηαο ηνπ Υψξνπ» 29,43% θαη αθνινπζεί ε «Τπνδνρή ζην ρψξν ηεο ππεξεζίαο» 

27,05%. Ζ «Δπθνιία πξφζβαζεο ζηελ ππεξεζία» θαη ε «Καηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ», 

βξίζθνληαη ζην 10% , ελψ θάησ ηνπ 10% βαξχηεηα, έρνπλ ηα ππφινηπα ππνθξηηήξηα. 

 

 

Γηάγξακκα 51: Βάξνο ή ζεκαληηθόηεηα ππνθξηηεξίσλ «Δηθόλα/Πξνθίι Τπεξεζίαο» 
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χκθσλα κε ηνπο δείθηεο απαηηεηηθφηεηαο ησλ ππνθξηηεξίσλ ηεο «Δηθφλαο ηεο ππεξεζίαο» 

(Γηάγξακκα 52) , νη ηηκέο γηα θάζε έλα απφ ηα ππνθξηηήξηα, ιακβάλνπλ αξλεηηθή ηηκή. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη εξσηεζέληεο έρνπλ κηθξή απαίηεζε γηα παξαπάλσ βειηίσζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ην ππνθξηηήξην « Τπνδνρή ζην ρψξν ηεο ππεξεζίαο» ιακβάλεη αξλεηηθή ηηκή 

(-78,68%), «Καζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ» (-72,82%) θαη έπνληαη νη ππφινηπεο. Δπίζεο πνιχ 

θνληά ζηελ νπδεηεξφηεηα θαίλεηαη λα είλαη νη εξσηεζέληεο αλαθνξηθά κε ην ππνθξηηήξην ηεο 

«Πξνζβαζηκφηεηαο ζε ΑΜΔΑ ( – 11,8%). Σα ππνθξηηήξηα «Καηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ» θαη 

«Τιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο» έρνπλ ζεηηθέο ηηκέο πνπ ζεκαίλεη φηη νη εξσηεζέληεο απαηηνχλ  

πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε. 

 

 

Γηάγξακκα 52:  Γείθηεο απαηηεηηθόηεηαο γηα ηα ππνθξηηήξηα  «Δηθόλα/Πξνθίι 

Τπεξεζίαο» 

ην παξαθάησ δηάγξακκα Γξάζεο ηνπ θξηηεξίνπ «Δηθφλα/Πξνθίι ηεο ππεξεζίαο», 

παξαηεξνχκε φηη ζηελ πεξηνρή δξάζεο δελ παξαηεξείηαη θάπνην ππνθξηηήξην. ηελ πεξηνρή 

ηζρχνο ηα ππνθξηηήξηα «Τπνδνρή ζην ρψξν ηεο ππεξεζίαο» θαη ε «Καζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ», 

απνηεινχλ ηα δπλαηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνλνηαθψλ θνηλσληθψλ δνκψλ ηνπ Γήκνπ. Σα 

ππνθξηηήξηα «Πξνζβαζηκφηεηα ζε ΑΜΔΑ», «Καηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ» θαη ν 

«Τιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο» παξνπζηάδνπλ ρακειή απφδνζε θαη ρακειή ζεκαληηθφηεηα θαη 

απνηεινχλ ηελ επφκελε πξνηεξαηφηεηα. Σα ππνθξηηήξηα «Δπθνιία πξφζβαζεο ζηελ 

ππεξεζία» θαη ε «Κηηξηαθή ππνδνκή» , βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή κεηαθνξάο πφξσλ έρνπλ 
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πςειή απφδνζε θαη ρακειή ζεκαληηθφηεηα θαη απνηεινχλ ηε δηάζηαζε εθείλε πνπ ζα πξέπεη 

λα δνζεί ε ηειεπηαία πξνηεξαηφηεηα γηα ελέξγεηεο βειηίσζεο. 

 

 

Γηάγξακκα 53: Γξάζεο θξηηεξίνπ «Δηθόλα/Πξνθίι Τπεξεζίαο». 

 

ην δηάγξακκα βειηίσζεο 54 ηνπ θξηηεξίνπ «Δηθφλα/Πξνθίι ππεξεζίαο» φια ηα ππνθξηηήξηα 

θαη ζπγθεθξηκέλα «Καηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ», «Τιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο», 

«Πξνζβαζηκφηεηα ζε ΑΜΔΑ», «Κηηξηαθή ππνδνκή», «Καζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ», «Δπθνιία 

πξφζβαζεο ζηελ ππεξεζία» θαη  «Τπνδνρή ζην ρψξν ηεο ππεξεζίαο», ζπληζηνχλ δεχηεξε 

πξνηεξαηφηεηα ζηηο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο. Καη απηφ γηαηί παξνπζηάδνπλ είηε κεγάιε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κεγάιν βαζκφ απαηηεηηθφηεηαο, ή εκθαλίδνπλ κηθξή 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ελψ νη εξσηεζέληεο δελ θαίλνληαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθνί. 
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Γηάγξακκα 54: Βειηίσζεο θξηηεξίνπ «Δηθόλα/Πξνθίι Τπεξεζίαο» 

 

7.6. Δξσηήζεηο Πίζηεο 

 

Ζ ελφηεηα  ησλ εξσηήζεσλ Πίζηεο πεξηιακβάλεη δχν (2) εξσηήζεηο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ 

πηζηφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ έξεπλα ηθαλνπνίεζεο. Απηέο είλαη νη εμήο: 

 

7.6.1. Μειινληηθή επίζθεςε ζηηο Πξνλνηαθέο Κνηλσληθέο Γνκέο 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ δηαγξάκκαηνο 55 έδεημε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ην ζχλνιν 

ησλ δηαθνζίσλ (200) εξσηεζέλησλ ην 89,5% δειαδή 179 άηνκα απάληεζαλ φηη ζα 

επηζθέπηνληαλ κειινληηθά ηηο Κνηλσληθέο Γνκέο ηνπ Γήκνπ, πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο πξνλνηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 
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Γηάγξακκα 55: Μειινληηθή επίζθεςε ζηηο Κνηλσληθέο Πξνλνηαθέο Γνκέο 

 

7.6.2. ύζηαζε ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο 

 

Δπίζεο ζην δηάγξακκα 56 έλα αξθεηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ 85,5% ησλ εξσηεζέλησλ ζα 

ζχζηελε ηηο ππεξεζίεο ησλ Κνηλσληθψλ Γνκψλ θαη ζε άιινπο ελδηαθεξφκελνπο πνπ απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη ζπγθεθξηκέλνη «Με-απαηηεηηθνί» πειάηεο- ρξήζηεο πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ 

δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη παξφιν πνπ έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο 

εθπιεξψλεηαη.   

 

Γηάγξακκα 56: ύζηαζε ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ -

ΤΕΖΣΖΖ  

 

Ζ παξνχζα εξγαζία είλαη ε πξψηε πνπ πινπνηήζεθε ζην Γήκν Μεζνινγγίνπ θαη πξνζπάζεζε 

λα θαηαγξάςεη θαη λα δηεξεπλήζεη ηνπο παξάγνληεο θαη ηα θξηηήξηα πνπ ζπληεινχλ ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ  αηφκσλ Σξίηεο Ζιηθίαο απφ ηηο παξερφκελεο πξνλνηαθέο Τπεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ηηο Γεκνηηθέο Κνηλσληθέο Γνκέο. 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ήηαλ : 

 Να εξεπλεζεί ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο, απφ ηηο πξνλνηαθέο 

ππεξεζίεο ησλ Κνηλσληθψλ Γνκψλ ηνπ Γήκνπ Μεζνινγγίνπ. 

 Να εληνπηζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αληιεί ε ηξίηε 

ειηθία, απφ ηηο πξνλνηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

 Να εμαθξηβσζνχλ νη πξνζδνθίεο ησλ αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο απφ ηηο πξνλνηαθέο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

 Να δηεξεπλεζεί ην ςπρνθνηλσληθφ πξνθίι ησλ αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο, πνπ ζπλδέεηαη 

κε ην βαζκφ  ηθαλνπνίεζήο ηνπο. 

 

Πεξηνξηζκνί Έξεπλαο 

Ζ  παξνχζα  έξεπλα  δελ ζηεξείηαη  πεξηνξηζκψλ, παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηεβιήζεζαλ 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Σν γεγνλφο φηη ε 

γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ πεξηνξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε  έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηελ Διιάδα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Γήκν Η.Π. Μεζνινγγίνπ φπνπ ην δείγκα είλαη 

πεξηνξηζκέλν, είλαη θάηη πνιχ ζεκαληηθφ. Καηά ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο είλαη πηζαλφλ θαη 

ιφγσ ηεο εηδηθήο θαηεγνξίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ λα έρνπλ πξνθχςεη ζθάικαηα θαηά ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεδνκέλνπ φηη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνλ ζπκκεηερφλησλ 

ήηαλ ρακειφ, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε. Δπηπιένλ, ιφγσ ειηθίαο κπνξεί λα έρνπλ 

πξνθχςεη ζθάικαηα αλάθιεζεο ηεο πιεξνθνξίαο φπσο επίζεο λα απνθξχθζεθαλ θάπνηα 

ζηνηρεία απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ ζπιινγή  δεδνκέλσλ απφ έλα κφλν εξγαιείν έξεπλαο 

απνηειεί επίζεο ηξνρνπέδε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαζψο επίζεο ζθάικαηα κπνξεί λα 

πξνέθπςαλ θαηά ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. Σέινο, ε  

παξνχζα  έξεπλα βαζίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ 
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πξνο ζπγθεθξηκέλεο πξνλνηαθέο ππεξεζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γήκνπ θαη  επνκέλσο  δελ  

κπνξνχκε  λα γεληθεχζνπκε  ηα ζπκπεξάζκαηα  γηα ην ζχλνιν ησλ πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ 

ησλ ππφινηπσλ δήκσλ ζηελ Διιάδα. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηελέξγεηαο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο δηεμήρζεζαλ ηα αθφινπζα 

ρξήζηκα απνηειέζκαηα: 

 

8.1.  Δλόηεηα Ι : Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο καο απνηέιεζαλ 200 άηνκα κέιε ηνπ Κ.Α.Π.Ζ., Βνήζεηα ζην πίηη 

(ησλ ηξηψλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Μεζνινγγίνπ, Αηησιηθνχ θαη Οηληαδψλ) θαη ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ηαηξείνπ. Απφ ην ζπλνιηθφ δείγκα  ην 71,5%  απνηειείην απφ γπλαίθεο θαη 28,5% απφ 

άλδξεο. Οη ειηθίεο ησλ κειψλ θπκαίλνληαλ κεηαμχ 58-98 εηψλ. Πνην ζπγθεθξηκέλα  ην 46,5% 

ήηαλ ειηθίαο 78-87 εηψλ, ην 34,5% ειηθίαο 68-77 εηψλ, ην 9% ειηθίαο 88-97 εηψλ θαη ην  

8,5% απφ 58 έσο 67 εηψλ. 

Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηαπηζηψλνπκε φηη έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ησλ ειηθησκέλσλ πνπ αγγίδεη ην 89%, δειψλνπλ φηη είλαη απφθνηηνη 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, ην 97,5 % ζπληαμηνχρνη κε κεληαίεο απνδνρέο έσο 500,00 Δπξψ ζε 

πνζνζηφ 59% θαη κφλν ην 27,5% δειψλεη απνδνρέο έσο 1000,00 Δπξψ θαη ην ππφινηπν 13% 

πάλσ απφ 1000,00 Δπξψ. Δπίζεο νη πεξηζζφηεξνη είλαη αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ κε πνζνζηφ 

66,5% , ην 28% ζην ΗΚΑ θαη ην ππφινηπν 5,5% ζην Γεκφζην. ηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη 

έγγακνη κε πνζνζηφ 51,5%, ην 36,5% ρήξνη/εο, θαη ην 8,5% άγακνη/εο.  

Δπηπιένλ, δειψλνπλ φηη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο είλαη κέηξηα ζε πνζνζηφ 53% , ελψ ην 

27% θαιή θαη ην 20% θαθή. ηελ πιεηνςεθία ηνπο, ην 65% ησλ εξσηεζέλησλ αληηκεησπίδεη 

ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο.  

Απφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηψκελσλ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε γλψζε ησλ 

δεκνγξαθηθψλ  θαη θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (θχιν,  ειηθία, εθπαίδεπζε, επάγγεικα, 

εηζφδεκα, πγεία) επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο επηινγήο ησλ ππεξεζηψλ. (Straser.et.al., 2000, 

Πηεξξάθνο θαη ζπλ. 2009, Fitzratrick,1991)  

 Χο πξνο ηελ ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ ησλ Κνηλσληθψλ Γνκψλ ηνπ 

Γήκνπ, ην 64% δειψλεη φηη ρξεζηκνπνηεί κεληαίσο ηηο ππεξεζίεο ηξείο έσο πέληε θνξέο, ην 

23,5% δχν θνξέο ην κήλα θαη ην 12,5% έμη θνξέο ην κήλα.  
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ε ζρέζε κε ηα πξνγξάκκαηα Βνήζεηα ζην πίηη, ην 58,5% δειψλεη φηη ρξεζηκνπνηεί ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο, ην 26,5% θάλεη ρξήζε θαη ησλ ηξηψλ Κνηλσληθψλ Γνκψλ, δειαδή 

ΚΑΠΖ, Γεκνηηθφ Ηαηξείν θαη Βνήζεηα ζην πίηη θαη ην ππφινηπν 15% κφλν ην ΚΑΠΖ θαη ην 

Γεκνηηθφ Ηαηξείν. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαζνξίδνπλ ζεκαληηθά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

σθεινχκελσλ γηα ηελ κειινληηθή θαη ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

πξφλνηαο, σο απνηέιεζκα αιιειεπίδξαζεο κε ηελ θξνληίδα θαη ηελ πξνζσπηθή εθηίκεζε ηνπ 

θαζ‟ελφο μερσξηζηά, ηφζν γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη, φζν θαη γηα ηνλ ηξφπν 

πνπ απηέο παξέρνληαη. (Guzman et.al, 1988, Smith, 1992) 

 

8.2. Δλόηεηα ΙΙ: ηνηρεία πξνεξρόκελα από ην πνιπθξηηήξην πξόγξακκα 

αλάιπζεο ηθαλνπνίεζεο ΜUSA 

 

Ζ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηε κέζνδν πνιπθξηηήξηαο 

αλάιπζεο MUSA (MUlticriteria Satisfaction Analysis) πνπ αθνινχζεζε αλέδεημε θαη 

ηεθκεξίσζε ηηο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ  ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο απφ ηελ ρξήζε πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ. 

Σν πξψην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξνχζα κειέηε θαη εηδηθφηεξα απφ ηνπο 

κέζνπο δείθηεο ησλ θξηηεξίσλ νιηθήο ηθαλνπνίεζεο, είλαη φηη:  ζπλνιηθά νη εξσηεζέληεο 

εκθαλίδνληαη ηθαλνπνηεκέλνη κε πνζνζηφ 87,04% απφ ηηο παξερφκελεο πξνλνηαθέο ππεξεζίεο 

ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ ηνπ Γήκνπ, παξφιν πνπ ηα θξηηήξηα ηνπ «Γηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ» 

θαη ηεο «Δμππεξέηεζεο» ιακβάλνπλ ρακειά πνζνζηά, ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ ζηειέρσζεο απφ 

έκπεηξν θαη κφληκν πξνζσπηθφ, αιιά θαη απφ ηελ ειιεηπή ρξεκαηνδφηεζε γηα δξάζεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Ζ ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ε θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ, επηηπγράλεη ηελ πξφθιεζε ζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο απφ ηελ πιεπξά ησλ επαγγεικαηηψλ, γλσξίδνληαο ηηο αδπλακίεο θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηα θαζήθνληά ηνπο, κέζσ 

ηεο ππνθίλεζεο ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, εθπιεξψλνληαο ην φξακα θαη ηελ 

ζηξαηεγηθή ηεο ππεξεζίαο πνπ εξγάδνληαη. (ηαζφπνπινο 2012, Νηάλνο & ακαληά,2015) 

Έλα άιιν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ κειέηε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

δηαγξακκάησλ απαηηεηηθφηεηαο είλαη φηη ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

παξνχζα έξεπλα, εκθαλίδνληαη λα κελ είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθνί σο ρξήζηεο πξνλνηαθψλ 

ππεξεζηψλ, αθνχ ε ζπλάξηεζε απαηηεηηθφηεηαο έρεη θνίιε κνξθή. Με βάζε ην γεγνλφο φηη ν 
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νιηθφο δείθηεο απαηηεηηθφηεηαο είλαη αξλεηηθφο κε ηηκή -67,26%, αιιά θαη νη δείθηεο 

απαηηεηηθφηεηαο ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ έρνπλ αξλεηηθέο ηηκέο (Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ 

-77,23%, Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ -14,69%, Δμππεξέηεζε -21,34%, Πνηφηεηα Τπεξεζηψλ -

74,54, Δηθφλα/Πξνθίι Τπεξεζίαο -30,17%, ζπκπεξαίλνπκε πσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

εξσηεζέλησλ παξνπζηάδνπλ κηθξφ βαζκφ απαηηεηηθφηεηαο. 

Σα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο εκθαλίδνληαη ζε αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ηθαλνπνηεκέλνη κε ην 

Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ, πνζνζηφ λα αγγίδεη ην 94,4%.  Δπίζεο δήισζαλ ζεκαληηθφ θαη ην 

θξηηήξην ηεο Πνηφηεηαο ησλ Τπεξεζηψλ κε πνζνζηφ 91,37%. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα 

θξηηήξηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ, ηεο εμππεξέηεζεο θαη ηεο Δηθφλαο/Πξνθίι ηεο 

ππεξεζίαο, κε πνιχ θνληηλά πνζνζηά κεηαμχ ηνπο, πεξίπνπ 70%. 

Απφ ηε κειέηε ησλ δηαγξακκάησλ δξάζεο θαη βειηίσζεο πξνθχπηεη φηη γηα ην θξηηήξην 

«Δπηζηεκνληθό Πξνζσπηθό», ηα ππνθξηηήξηα «Γλψζε Αληηθεηκέλνπ» θαη «Δπγέλεηα/Φηιηθή 

ζπκπεξηθνξά», είλαη ζηελ πεξηνρή ηζρχνο, δειαδή απνηεινχλ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, ελψ γηα ην  ππνθξηηήξην «Αθξίβεηαο δηάγλσζεο θαη αμηνιφγεζεο» ζα 

κπνξνχζε λα δνζεί κεγαιχηεξε ζεκαζία. ην δε δηάγξακκα βειηίσζεο βιέπνπκε φηη νη 

πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηα 

ππνθξηηήξηα «πκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο» θαη «Απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζεξαπεπηηθήο 

παξέκβαζεο», θαζψο απνηεινχλ πξψηε πξνηεξαηφηεηα πνπ κε κηθξή πξνζπάζεηα απφ ηελ 

πιεπξά ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, ζα επηθέξνπλ ζεκαληηθή ηθαλνπνίεζε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Οη γλψζεηο, νη ηθαλφηεηεο, ε επηθνηλσλία, ε ελζπλαίζζεζε, ε 

δέζκεπζε, παξάγνπλ πνηνηηθέο ππεξεζίεο θαη απνηεινχλ θξίζηκεο δηαζηάζεηο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ αλαγθψλ, επηβεβαηψλνληαο ηελ ζπζρέηηζε ησλ δηαζηάζεσλ 

ηθαλνπνίεζεο θαη ηνπ θαζνξηζηηθνχ ξφινπ ζηελ δηακφξθσζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. 

(Πηεξξάθνο θαη ζπλ., 2009, Κπξηφπνπινο θαη ζπλ., 2014) 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ Πξνζηαζία 

ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ηνπ θξηηεξίνπ  «Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ» πνζνζηφ 93,79%,  

ζε ζρέζε κε ηα άιια ππνθξηηήξηα: «Γλψζε αληηθεηκέλνπ» (60,39%), «Σαρχηεηα 

δηεθπεξαίσζεο δηαδηθαζηψλ» (68,38%), «Ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ησλ πεξηπηψζεσλ» (76,55%). 

Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ην Γηάγξακκα Βειηίσζεο, νη πξνζπάζεηεο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε βειηίσζεο ηνπ ππνθξηηεξίνπ  «Γλψζε αληηθεηκέλνπ», θαζψο εκθαλίδεη 

κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απαηηεί κεγάιε πξνζπάζεηα απφ ην πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνιείηαη ζηηο θνηλσληθέο δνκέο.  
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ην Γηάγξακκα Βειηίσζεο γηα ην θξηηήξην «Δμππεξέηεζεο», πξψηε 

πξνηεξαηφηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηα ππνθξηηήξηα «Γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο», «Υξφλνο 

έληαμεο ζε ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα», «Υξφλνο αλακνλήο ηελ εκέξα ηνπ ξαληεβνχ» θαη 

«Υξφλνο έθδνζεο γλσκάηεπζεο», αθνχ κε κηθξή πξνζπάζεηα απφ κέξνπο ησλ πξνλνηαθψλ 

θνηλσληθψλ δνκψλ ζα επηθέξεη πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο. 

Γεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηηο ελέξγεηεο βειηίσζεο πνπ αθνξνχλ ηα 

ππνθξηηήξηα «Σειεθσληθή εμππεξέηεζε», «Παξνρή πιεξνθνξηψλ», «Υξφλνο κεηαμχ ησλ 

πξψηεο ηειεθσληθήο επαθήο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ ξαληεβνχ» θαη ηέινο ζηελ «ηήξεζε 

ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ψξαο θαη εκέξαο ηνπ ξαληεβνχ», αθνχ νη εξσηψκελνη δελ είλαη 

ηδηαίηεξα απαηηεηηθνί θαη ε πξνζπάζεηα πνπ ζα θαηαβιεζεί ζα είλαη κηθξή, πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμεη αχμεζε ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο. 

Καηά ηνπο Parasuraman, Zeithaml & Berry, (1988), Grönroos, (1990) θαη Zeithaml, 

Parasuraman & Berry, (1990) ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ αλαγθψλ, 

είλαη ζπλάξηεζε κε ηα θξηηήξηα πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη θπξίσο κε ζηνηρεία ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ παξέρεηαη ε ππεξεζία θαη άπηνληαη ζηελ πξνζπκία, ζηελ 

ππνζηήξημε, ζηελ άκεζε εμππεξέηεζε, ζηελ επθνιία πξφζβαζεο θαη ζηελ δηάζεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, λα πξνζθέξεη πνηνηηθέο ππεξεζίεο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ ζεκαληηθφ ηελ αμηνπηζηία ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε 

βαξχηεηα 41,12%, φπνπ ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα βειηίσζεο ηνπ θξηηεξίνπ «Πνηόηεηαο 

Τπεξεζηώλ», απαηηεί κεγάιε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ πςειή 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Σν ζηνηρείν ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ππεξεζηψλ απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα κηαο θαιήο πξψηεο εληχπσζεο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, δηφηη πξνζζέηεη θχξνο θαη 

αίζζεκα εκπηζηνζχλεο ζηνπο σθεινχκελνπο. ην θξηηήξην απηφ απνδεηθλχεηαη φηη νη 

εξσηψκελνη έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο θαη απαηηήζεηο. Ζ ζπλέπεηα, ε αμηνπηζηία ε πιεξφηεηα 

θαη ηθαλφηεηα ησλ ππεξεζηψλ λα πξνζθέξνπλ φ,ηη έρνπλ ππνζρεζεί κε ζηγνπξηά θαη 

αζθάιεηα, είλαη επίζεο ζεκαληηθνί παξάγνληεο θαη απνηεινχλ έλα απνδνηηθφ ζχζηεκα 

βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ δεκηνπξγψληαο νθέιε φρη κφλν γηα ηελ δηνίθεζε 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ, αιιά θαη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο «θαηαλαισηέο» ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο. (ηγάιαο Η., 1999, Παπαληθνιάνπ θαη ζπλ., 2007, 

Κσζηαγηφιαο θαη ζπλ., 2008,)  

Σα ππνθξηηήξηα «Τπνδνρή ζην ρψξν» θαη  «Καζαξηφηεηα ησλ Κνηλσληθψλ Γνκψλ» ηνπ 

θξηηεξίνπ «Δηθόλα/Πξνθίι ησλ ππεξεζηώλ» ζην δηάγξακκα δξάζεο παξνπζηάδνπλ πςειή 
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απφδνζε θαη πςειή ζεκαληηθφηεηα θαη ζεσξνχληαη ηα δπλαηά ζηνηρεία ησλ πξνλνηαθψλ 

ππεξεζηψλ. Δπίζεο ηα ππνθξηηήξηα «Πξνζβαζηκφηεηα ζε ΑΜΔΑ», «Καηαιιειφηεηα ηνπ 

ρψξνπ» θαη ν «Τιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο» είλαη ρακειήο ζεκαληηθφηεηαο θαη απφδνζεο, ελ 

ηνχηνηο, απφ ην δηάγξακκα βειηίσζεο πξνθχπηεη φηη ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο, 

πξνζθέξνληαο κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε θαη αχμεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο, αθνχ νη 

σθεινχκελνη ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ δελ είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθνί ρξήζηεο. Έλαο 

νξγαληζκφο νθείιεη λα απνηηκά ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ρψξνπ ησλ ππεξεζηψλ, ηηο ζπλζήθεο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ παξερφκελσλ πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ, δηφηη απνηεινχλ αμηφπηζηνπο 

δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο  κέηξεζεο  ηθαλνπνίεζεο, πξνζδηνξίδνληαο 

ηελ πηζαλή ππεξνρή ηνπ ζε ζρέζε κε άιινπο αληαγσληζηέο.  (Παπαγηαλλνπνχινπ θαη ζπλ., 

2008,  Γξεγνξνχδεο, 1999) 

Δηδηθφηεξα: 

 Παξαηεξνχκε φηη ην Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ θαη ε Πνηφηεηα ησλ Τπεξεζηψλ  κε 

πνζνζηά 94,4% θαη 91,37%, απνηεινχλ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ησλ Κνηλσληθψλ 

Γνκψλ ηνπ Γήκνπ θαη θαηέρνπλ ηελ πξσηηά ζε ζρέζε κε ηα άιια θξηηήξηα  

Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ, Δμππεξέηεζεο, Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ, Δηθφλα/Πξνθίι 

Τπεξεζίαολ κε αληίζηνηρα πνζνζηά πεξίπνπ 70%.   

 χκθσλα κε  ην δηάγξακκα πλνιηθήο Βειηίσζεο , 1ε πξνηεξαηφηεηα ζα πξέπεη λα 

δνζνχλ ζηα θξηηήξηα «Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ», «Δμππεξέηεζεο» θαη 

«Δηθφλα/Πξνθίι Τπεξεζηψλ», πξνθεηκέλνπ νη σθεινχκελνη λα ηχρνπλ πςειφηεξεο 

ηθαλνπνίεζεο.  

 Ζ ζπλάξηεζε ηθαλνπνίεζεο έρεη θνίιε κνξθή, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα 

θαηαηάζζνληαη ζηε θαηεγνξία ησλ «κε-απαηηεηηθψλ» ρξεζηψλ, δειαδή ηα 

ζπγθεθξηκέλα άηνκα δειψλνπλ φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλα, παξφιν πνπ κπνξεί κφλν έλα 

κηθξφ πνζνζηφ ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο, εθπιεξψλεηαη.  

 χκθσλα κε ην δείθηε απαηηεηηθφηεηαο ην ζχλνιν ησλ σθεινχκελσλ παξνπζηάδνπλ 

ηνλ ειάρηζην βαζκφ απαηηεηηθφηεηαο, κηαο θαη ν κέζνο δείθηεο απαηηεηηθφηεηαο 

ιακβάλεη αξλεηηθή ηηκή ( -67,26%).  

 Γηα ην Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ πξνθχπηεη φηη:  1
ε
 πξνηεξαηφηεηα βειηίσζεο απαηηεί   

ε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο 

παξέκβαζεο. 
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 Γηα ην Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ πξνθχπηεη φηη: 1
ε
 Πξνηεξαηφηεηα βειηίσζεο ρξήδεη  ε 

γλψζε αληηθεηκέλνπ.  

 Γηα ην θξηηήξην «Δμππεξέηεζεο» ηα ππνθξηηήξηα «Γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο», 

«Υξφλνο έληαμεο ζε ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα», «Υξφλνο αλακνλήο ηελ εκέξα ηνπ 

ξαληεβνχ» θαη «Υξφλνο έθδνζεο γλσκάηεπζεο», κε κηθξή πξνζπάζεηα απφ κέξνπο 

ησλ πξνλνηαθψλ θνηλσληθψλ δνκψλ ζα πξνζθέξνπλ  πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ σθεινχκελσλ. 

 Γηα ην θξηηήξην «Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ», πξνηεξαηφηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ 

«Αμηνπηζηία ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ», δηφηη απαηηεί κεγάιε πξνζπάζεηα απφ ην 

πξνζσπηθφ ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πςειφο βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ σθεινχκελσλ. 

 Γηα ην θξηηήξην ηεο «Δηθφλαο/πξνθίι ηεο ππεξεζίαο» ηα  ππνθξηηήξηα, ηεο 

Καηαιιειφηεηαο ηνπ ρψξνπ,  θαη ηνπ Τιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ, παξνπζηάδνπλ 

κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ σθεινχκελσλ θαη απαηηνχλ 

κεγάιε πξνζπάζεηα βειηίσζεο απφ ηηο θνηλσληθέο δνκέο. 

  

8.3. Πξνηάζεηο  

 

Μεγάιε  αχμεζε  ζηελ πιεζπζκηαθή νκάδα ηεο ηξίηεο ειηθίαο  έρεη  παξαηεξεζεί  ζε  φιεο  

ζρεδφλ  ηηο  ρψξεο  ηεο  Δπξψπεο,  ηα  ηειεπηαία  ρξφληα.  Απηφ  βέβαηα  ζρεηίδεηαη  κε  

θάπνηνπο  παξάγνληεο φπσο είλαη ε  ππνγελλεηηθφηεηα,  ε  κεηαλάζηεπζε,  ν  πεξηνξηζκφο ηεο  

ζλεζηκφηεηαο  θαη  ε  επηκήθπλζε  ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ  αλζξψπνπ.  Ζ ζπγθεθξηκέλε 

αχμεζε έρεη σο ινγηθή ζπλέπεηα ηελ  αχμεζε δπζθνιηψλ, φπσο νηθνλνκηθή αλέρεηα,  πνιχ 

ρακειφ εηζφδεκα, θαη άζρεκεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Δπίζεο παξνπζηάδνπλ ςπρηθά θαη  

ζσκαηηθά  πξνβιήκαηα θαη ν ρξφλνο ζεξαπείαο ηνπο είλαη  κεγάινο, αιιά θαη ε δηαδηθαζία 

είλαη επίπνλε ρξνλνβφξα θαη κε πςειφ νηθνλνκηθφ θφζηνο. Αμηνζεκείσην είλαη πσο 

απμάλεηαη θαη ε  δπζθνιία λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο θαη πξφλνηαο.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο  κειέηεο, θάλεθε πσο παξά ηηο  πξνζπάζεηεο γηα 

απφδνζε ηθαλνπνηεηηθψλ ππεξεζηψλ, ηα ειηθησκέλα άηνκα δελ δειψλνπλ πσο έρνπλ ην 

ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα. Φάλεθε επίζεο, φηη ηφζν ην πξνζσπηθφ, φζν θαη ε νξγάλσζε ησλ 

ππεξεζηψλ δελ αληαπνθξίλνληαη επαξθψο ζηηο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ. Δίλαη ζεκαληηθή 

θαη ζπνπδαία ε χπαξμή ηνπο, σζηφζν ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο επηδέρεηαη 



 

116 

 

πεξαηηέξσ εμέιημε, ζηνρεχνληαο πην ζπγθεθξηκέλα, ψζηε λα κπνξνχλ νη σθεινχκελνη ησλ 

θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ λα απνιακβάλνπλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε, λα έρνπλ 

πνηνηηθφηεξε δσή κε ηελ ζπκβνιή ησλ πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Ηεξάο Πφιεσο 

Μεζνινγγίνπ.  

Λακβάλνληαο, ινηπφλ, ππφςε ηα απνηειέζκαηα πνπ αλαθηήζεθαλ απφ ηελ έξεπλα, ζεσξείηαη 

ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχλ νξηζκέλεο πξνηάζεηο, νη νπνίεο εάλ ηεζνχλ ζε εθαξκνγή δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ησλ σθεινχκελσλ ησλ πξνλνηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

ζηε κεηέπεηηα ελίζρπζε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο.  

Μία πάξα πνιχ ζεκαληηθή ελέξγεηα απνηειεί ε αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Απηή ε αλάγθε έγθεηηαη έπεηηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ επαγγεικαηηψλ, φηη ν αξηζκφο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ πξνγξακκάησλ δελ ζπκβαδίδεη κε ηνλ αξηζκφ ησλ σθεινχκελσλ πνπ πξέπεη 

λα εμππεξεηεί. Οη απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο, αιιά θαη ε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ απηψλ, δπζθνιεχεη εμαηξεηηθά ην έξγν ηνπ πξνζσπηθνχ κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη 

έθπησζε ησλ πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ δηαζέηνπλ (π.ρ. ιφγσ πεξηθνπψλ ησλ σξψλ, ηαθηηθψλ 

επηζθέςεσλ, έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο  θ.ιπ.).  

Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ, ψζηε λα ηνπο παξέρνληαη κέζα απφ εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, ηα θαηάιιεια 

εθφδηα γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο ειηθησκέλνπο ζην έπαθξν. Δίλαη απαξαίηεηε ε ζηήξημε 

ησλ ζηειερψλ ησλ πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, αιιά θαη ζε 

ζπκβνπιεπηηθφ, δεδνκέλνπ φηη νη πεξηπηψζεηο πνπ εμππεξεηνχλ θαζεκεξηλψο, κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ίζσο λα αληηκεησπίδνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζπλερέο αζαθέο λνκηθφ 

πιαίζην, πξνθαιεί αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ ηεο απαζρφιεζήο ηνπο, πνπ έρεη αληίθηππν 

αξλεηηθφ θαη ζηελ ςπρνζχλζεζε ηνπο θαη ζηε κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή θφπσζε (burnout 

syndrome). Δλδεηθηηθά, βαζηθά ζεκεία ελίζρπζεο ηεο  εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

Κνηλσληθέο Γνκέο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ εληνπίδνληαη ηα εμήο: Βαζηθή 

Παζνινγία Γήξαλζεο, Φξνληίδα πεξηβάιινληνο, Τγηεηλή, Ννζειεπηηθή, Κηλεηηθφηεηα θαη 

δηαζθέδαζε (θαζψο νη ειηθησκέλνη ζπλήζσο ρξήδνπλ βειηίσζεο ηεο ζσκαηηθήο θαη θηλεηηθήο 

ηνπο ηθαλφηεηαο ε νπνία φκσο πξέπεη λα πξνέιζεη κέζσ εηδηθψλ θπζηθνζεξαπεπηηθψλ 

κεζφδσλ), πξψηεο βνήζεηεο κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε θαη θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ησλ ειηθησκέλσλ. 

Έκθαζε θξίλεηαη φηη πξέπεη λα δνζεί ζηελ πεξεηαίξσ εθπαίδεπζε/εμεηδίθεπζε ησλ 

θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ πνπ αμηνπνηνχληαη απφ ηηο δνκέο (πνιιέο θνξέο πξνέξρνληαη απφ 
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δηάθνξνπο θνξείο ηνπ Γήκνπ θαη απφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δνκέο), θαζψο νη ειηθησκέλνη 

απαηηνχλ απμεκέλεο αλάγθεο θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη ςπρηθήο ζπκπαξάζηαζεο. Σα αλσηέξσ 

απαηηνχλ ηελ ζπλερή επηκφξθσζε ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ  πνπ εξγάδνληαη ζηνλ θιάδν 

ηεο πγείαο θαη πξφλνηαο θαη ηδηαίηεξα ζε θνηλσληθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ειηθησκέλνπο, 

αιιά θαη ζε ζέκαηα θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ. 

 Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ Πξνγξακκάησλ (quality assurance) θαιφ ζα ήηαλ λα 

αλαπηπρζεί ην θνκκάηη ησλ πφξσλ θαη κέζσλ κε ηελ δηάζεζε απηνθηλήησλ ή θαη 

αζζελνθφξσλ, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθηλνχληαη νη ειηθησκέλνη νη νπνίνη ίζσο ε ρηιηνκεηξηθή 

απφζηαζε λα ηνπο εκπνδίδεη ζηελ πξφζβαζε ζε ηαηξνχο ή άιιεο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηθαλνπνίεζεο εληάζζεηαη θαη ε ζπλέρεηα (continuity), ν βαζκφο 

δειαδή ζηνλ νπνίν ε θξνληίδα γηα ην ειηθησκέλν άηνκν είλαη ζπληνληζκέλε αλάκεζα ζηνπο 

επαγγεικαηίεο θαη ζηνπο νξγαληζκνχο,  ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.  

Ζ δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ησλ ζηειερψλ κε ηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα δηαδξακαηίδεη θαίξην 

ξφιν ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

ειηθησκέλσλ θαη ησλ θξνληηζηψλ ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ε αλάπηπμε ελφο ηζρπξνχ δηθηχνπ 

εζεινληψλ γεηηφλσλ, νη νπνίνη ζα κπνξνχλ λα εμππεξεηνχλ ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο. Οη 

δχν απηέο πξνηάζεηο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο αξσγνί ζηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηάο 

ηνπ, εθφζνλ ππάξρεη αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ην ππνζηεξίδεη.  

Όζνλ αθνξά ην ζπληνληζκφ ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ ν Γήκνο 

έρεη εμαζθαιίζεη ρξεκαηνδφηεζε γηα ηα επφκελα 3 ηνπιάρηζηνλ ρξφληα, δνκήο Κέληξνπ 

Κνηλφηεηαο, ε νπνία είλαη κηα λέα δνκή πνπ ζεζκνζεηήζεθε κε ην Ν. 4368 (ΦΔΚ 21 

Α΄/21.02.2016).  Με ηε ιεηηνπξγία ηεο επηδηψθεηαη ε πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ βαζκνχ ζηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ε 

αλάπηπμε ελφο ηνπηθνχ ζεκείνπ αλαθνξάο γηα ηελ ππνδνρή, εμππεξέηεζε, ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ θαη ηε δηαζχλδεζε ησλ πνιηηψλ κε φινπο ηνπο θνξείο, δνκέο, ππεξεζίεο θαη ηα 

Κνηλσληθά Πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο πνπ αλαπηχζζνληαη, είηε ζηελ πεξηνρή είηε 

ζηελ Πεξηθέξεηα, είηε ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηδηαίηεξε ζηφρεπζε ζηα πξνγξάκκαηα θαη ζηηο 

δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θνηλσληθή έληαμε. Απνηειεί ην βαζηθφ «ππξήλα» 

δηεπξπκέλσλ ππεξεζηψλ ηχπνπ “One StopShνp”, κε εμαηνκηθεπκέλε νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε, ππνζηεξίδνληαο θαη ζπλεξγώληαο κε ηελ θνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ 

Γήκνπ,  σο  δξάζε «νκπξέια» παξέρνληαο ππεξεζίεο νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πνιηηηθέο πνπ ήδε πινπνηνχληαη ή πξνγξακκαηίδνληαη θαη ηηο εληζρχνπλ πεξαηηέξσ. 
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Μέζσ ηεο δνκήο απηήο πξνβιέπεηαη ε πιεξνθφξεζε θαη ε δηαζχλδεζε ησλ δεκνηψλ 

κε  θνξείο θαη πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, αιιειεγγχεο θαη θνηλσληθήο έληαμεο 

πνπ πινπνηνχληαη ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν, ππνζηεξίδνληαη νη πνιίηεο γηα 

ηελ έληαμή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο 

αηηήζεσλ, παξαπέκπνληαη αηηήκαηα ζε άιιεο δνκέο, παξέρεη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, 

ζπκπξάηηεη ζηελ αλάπηπμε Γηθηχνπ Δζεινληηζκνχ θαη δηνξγαλψλεη εθδειψζεηο 

πνιηηηζκηθνχ, επηκνξθσηηθνχ, θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Μία ηειηθή πξφηαζε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ε δηεμαγσγή πεξαηηέξσ πνηνηηθήο έξεπλαο 

κε επίθεληξν ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο. Ζ δηαθνξνπνίεζε απφ 

ηελ ηξέρνπζα έξεπλα, ζα κπνξνχζε λα γίλεη κέζσ ιήςεο δηαθνξεηηθνχ δείγκαηνο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζα κπνξνχζε λα δηεμαρζεί έξεπλα κε νκάδα-ζηφρν ηελ επηζηεκνληθή νκάδα 

ησλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζαλ λα 

δηακνξθσζνχλ εξσηεκαηνιφγηα κε ηηο θαηάιιειεο εξσηήζεηο, ψζηε λα δηεμαρζνχλ 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ κεηξνχλ ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνζσπηθνχ απφ ηελ εξγαζία 

ηνπο. Έπεηηα ζα ήηαλ θαιφ λα δηεμαρζεί θαη κία πνζνηηθή έξεπλα πνπ ζα δηεξεπλά εάλ φια 

απηά ηα επξήκαηα κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ θαη ζηηο ππφινηπεο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

θνηλσληθήο πξφλνηαο ησλ ππφινηπσλ Γήκσλ ηεο Διιάδαο.  

Βέβαηα, νη παξαπάλσ πξνηάζεηο δεκηνπξγήζεθαλ έπεηηα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξερφκελε βηβιηνγξαθία ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Γελ ζα πξέπεη φκσο λα παξαιεθζεί ε αλαγθαηφηεηα γηα ελίζρπζε ηεο 

πξνζπάζεηαο απφ ηελ εθάζηνηε Σνπηθή Κνηλφηεηα επηζηεκνληθήο θαηαγξαθήο θαη εθηίκεζεο 

ησλ αλαγθψλ ηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ελφο 

αμηφπηζηνπ θνηλσληθνχ ράξηε, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηνχλ καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο 

παξέκβαζεο πνπ λα απαληνχλ ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Ζ 

παξέκβαζε απηή ζε εζληθφ επίπεδν κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα λα ιεθζνχλ ππφςε νη 

αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ  θαη λα πξνθιεζνχλ έηζη κεηαξξπζκίζεηο, αιιά θαη δξάζεηο ζηηο 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο, δίλνληαο επθαηξίεο ζηελ πνηνηηθφηεξε παξνρή ππεξεζηψλ ηνπο. 

 

8.4.  πδήηεζε  

 

εκαληηθφο παξάγνληαο ππνιεηηνπξγίαο ησλ Γνκψλ είλαη ε κείσζε ζηελ ρξεκαηνδφηεζε 

ηφζν εμαηηίαο ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ εζφδσλ 
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θαη ηεο Κεληξηθήο Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ Γήκνπ)  φζν θαη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ν ηνκέαο 

ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο δελ απνηειεί ζε γεληθέο γξακκέο πξνηεξαηφηεηα ηνπ Γήκνπ. 

Δπίζεο απφ ηελ πνιπεηή εκπεηξία ηεο ζπγγξαθέσο ζηελ θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Η.Π. 

Μεζνινγγίνπ έρεη εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη ελψ ηα νθέιε απφ ηελ ρξήζε δηαξζξσηηθψλ 

πφξσλ (ΔΠΑ) είλαη κεγάιε, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη αθελφο κελ  απφ ηε  πνιηηηθή βνχιεζε 

λα ζπλερηζηεί ε πξνζπάζεηα ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη, αθεηέξνπ δε λα 

ππάξρνπλ ζην Γήκν νη δηαζέζηκνη πφξνη γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Γπζηπρψο 

απηφ ζπάληα ζπκβαίλεη κε απνηέιεζκα δνκέο πνπ μεθηλάλε δπλακηθά (ρξήζε πφξσλ ΔΠΑ 

γηα ηε ζχζηαζε θαη αξρηθή ιεηηνπξγία) δπζηπρψο δελ ζπλερίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο κεηά ην 

πέξαο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο δελ ππάξρνπλ νη δηαζέζηκνη πφξνη. εκαληηθφ παξάγνληα 

ζηελ επίιπζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο εζεινληηζκνχ ζηνπο 

πνιίηεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηή (ή απιά λα 

ππνζηεξίδεηαη) ε ζπλέρεηα ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ (έζησ θαη κε κεησκέλν 

πξνζσπηθφ/εξγαδφκελνη κέζσ αμηνπνίεζεο εζεινληψλ, δσξεψλ, θιπ.). 

Δπηπιένλ ε γεηηλίαζε κε άιια κεγάια αζηηθά/εκηαζηηθά θέληξα  (πρ Αγξίλην) κεηψλεη ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο γηα ην Γήκν καο. 

Όζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ θαηαγξάθεηαη ζεηξά πξνβιεκάησλ, βαζηθφηεξα ησλ 

νπνίσλ ζεσξνχληαη ηα εμήο: 

 Καζπζηεξήζεηο ζηηο πιεξσκέο ησλ εξγαδφκελσλ ησλ δνκψλ (θαηαγξάθεηαη αθφκα 

θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ιεηηνπξγία ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δνκψλ – πρ 

θνηλσληθφ παληνπσιείν, ζπζζίηην). Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζπρλφ είλαη ην 

θαηλφκελν νη εξγαδφκελνη ηνπ Βνήζεηα ζην πίηη λα κέλνπλ απιήξσηνη γηα πεξηφδνπο 

4-5- κελψλ. 

 Ζ ζπλερήο ελαιιαγή ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δνκψλ 

 Ζ ππνζηειέρσζε ηεο Κνηλσληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ (ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

κεγάιε έθηαζε ηνπ Γήκνπ ε θάιπςε φισλ ησλ πεξηζηαηηθψλ είλαη πξαθηηθά 

αδχλαηε). Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη αθφκα θαη ε κεηαθίλεζε γίλεηαη κε ηα ηδησηηθά 

κέζα κεηαθίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ κε δηθά ηνπ έμνδα. 

 Σν πξνζσπηθφ (κφληκν ηνπ Γήκνπ αιιά θαη ην ζπλερψο ελαιιαζζφκελν πξνζσπηθφ 

ησλ  δνκψλ) δελ ιακβάλεη ηελ απαξαίηεηε πιένλ ζπλερή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. 

 Σφζν ην πξνζσπηθφ, φζν θαη ε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ δελ αληαπνθξίλνληαη 

επαξθψο ζηηο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ. 
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151 

 

 
Γηάγξακκα 99 Π: Γείθηεο  απαηηεηηθόηεηαο θξηηεξίνπ «Δηθόλα/Πξνθίι Τπεξεζίαο» 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β:  ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

 

ΠΜ «ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ» 

 

 

Δξσηεκαηνιόγην 

 

Μέηξεζε ηνπ  βαζκνύ ηθαλνπνίεζεο ησλ αηόκσλ Σξίηεο Ζιηθίαο 

από ηηο παξερόκελεο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο ηνπ  

Γήκνπ Η. Π. Μεζνινγγίνπ. 
 

Αμηφηηκε/ε Κπξία/ε, 

Δπραξηζηνχκε πνιχ γηα ηελ πξνζπκία ζαο λα απαληήζεηε ην εξσηεκαηνιφγηφ καο. 

Ζ παξνχζα έξεπλα έρεη σο ζθνπφ λα θαηαγξάςεη θαη λα αμηνινγήζεη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο 

ησλ αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξνγξάκκαηα  

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (Βνήζεηα ζην πίηη, ΚΑΠΖ,) ηνπ Γήκνπ Ηεξάο Πφιεσο 

Μεζνινγγίνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξφγξάκκαηνο «Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο 

& Πξφλνηαο». 

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν θαη απφιπηα εκπηζηεπηηθφ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

ζπιιερηνχλ απφ απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα, σο δεδνκέλα γηα ηελ 

βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο απφ ην Γήκν Η.Π. 

Μεζνινγγίνπ. 

Δπραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη γηα ην ρξφλν ζαο. 

Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή απνξία κε δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ θα 

Εαΐκε Δπζηξαηία Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Η.Π. Μεζνινγγίνπ θαη ππνςήθηα κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ηνπ 

ΑΣΔΗ Πεηξαηά. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 1  – ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

I. πκπιεξώζηε ην θύιν ζαο 

   Άλδξαο 

   Γπλαίθα 

II. Έηνο Γέλλεζεο: …….. 

III. πκπιεξώζηε ην κνξθσηηθό ζαο επίπεδν 

 Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ  

 Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ  

 Απφθνηηνο Λπθείνπ  

 ρνιή/Η.Δ.Κ. 

   Αλψηεξε/Αλψηαηε 

IV. Δπηιέμηε ζε πνηα από ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο αλήθεηε: 

 πληαμηνχρνο / ε  

 Δξγαδφκελνο / ε 

 Οηθηαθά / α 

 Άιιν 

V. Δπηιέμηε ηελ εηζνδεκαηηθή ζαο θαηεγνξία: 

 0€ έσο 500€  

 500,01€ έσο 1000€ 

 1.000,01€ θαη άλσ 

 Γελ απαληψ 

VI. Δπηιέμηε ηε θύξηα πεγή εηζνδήκαηόο ζαο: 

 Μηζζνδνζία  

 χληαμε  

 Αγξνηηθά Δηζνδήκαηα  

 Άιια εηζνδήκαηα  

   Γελ Απαληψ 

VII. Δπηιέμηε ηνλ Κύξην Αζθαιηζηηθό ζαο Φνξέα: 

 Γεκφζην  

 ΗΚΑ  

 ΟΓΑ 
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 Αλαζθάιηζηνο/ε 

 Άιιν 

VIII. Δπηιέμηε ηελ νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε: 

 Έγγακνο / ε  

 Άγακνο / ε 

 Υήξνο / α 

 Γηαδεπγκέλνο / ε 

IX. Πνηα από ηηο παξαθάησ επηινγέο θξίλεηαη όηη αληηπξνζσπεύεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο 

ζαο; 

 Καιή 

 Μέηξηα  

 Καθή  

 Πνιχ θαθή 

X. Αληηκεησπίδεηε θάπνην ρξόλην πξόβιεκα πγείαο? 

 Ναη 

 Όρη 

XI. Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ηηο Γεκνηηθέο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο  ηνπ Γήκνπ 

καο; (ΚΑΠΗ, ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ , ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΑΣΡΔΙΟ) 

   Καζφινπ 

    έσο 2 θνξέο ην κήλα 

    3 έσο 5 θνξέο ην κήλα 

    6 θνξέο ην κήλα θαη πάλσ  

    πάληα 

Δάλ επηιέμαηε ηελ επηινγή «θαζφινπ» εξσηήκαηνο ΥΗ νινθιεξψζαηε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζαο επραξηζηνχκε γηα ην ρξφλν ζαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζπλερίζηε ζην 

επφκελν Δξψηεκα.  

XII. Πνηα Τπεξεζία/ εο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο  έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη ;  
Μπνξείηε λα δώζεηε πνιιαπιέο απαληήζεηο 

 

 ……………………………….……………….. 

 ………………………………….……………….. 

 ………………………………….……………….. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 2  – ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε από : 

 

Πνιχ 

ηθαλνπνηεκέ

λνο/ε 

Λίγν 

ηθαλνπνηε

κέλνο/ε 

Οχηε 

ηθαλνπνηεκ

έλνο/ε νχηε 

δπζαξεζηεκ

έλνο/ε 

Λίγν 

δπζαξεζηε

κέλνο/ε 

Πνιχ 

δπζαξεζηε

κέλνο/ε 

Γ/Ξ 

Γ/Α 

Σε γλψζε αληηθεηκέλνπ             

Σελ αθξίβεηα δηάγλσζεο/ 

αμηνιφγεζεο 

 
            

Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο ζεξαπεπηηθήο 

παξέκβαζεο 
            

Σελ επγέλεηα θαη θηιηθή 

ζπκπεξηθνξά             

Σε ζπκβνπιεπηηθή 

ππνζηήξημε             

Σελ πξνζηαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ             

πλνιηθή ηθαλνπνίεζε             

 

ρόιηα πξνηάζεηο : 

……………………………………………………………………………

……. 

…………………………………………………………………………

……………………….………. 

.…………………………………………………………………………

………………………………. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 3  – ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε : 

 

Πνιχ 

ηθαλνπνηεκ

έλνο/ε 

Λίγν 

ηθαλνπνηε

κέλνο/ε 

Οχηε 

ηθαλνπνηεκ

έλνο/ε νχηε 

δπζαξεζηε

κέλνο/ε 

Λίγν 

δπζαξεζη

εκέλνο/ε 

Πνιχ 

δπζαξεζηε

κέλνο/ε 

Γ/Ξ 

Γ/Α 

Σε γλψζε αληηθεηκέλνπ             

Σελ επαξθή ελεκέξσζε 

γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

 
            

Σελ επγέλεηα θαη θηιηθή 

ζπκπεξηθνξά             

Σελ ηαρχηεηα 

δηεθπεξαίσζεο 

δηαδηθαζηψλ 
            

Σελ ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ 

πεξηπηψζεσλ             

Σελ πξνζηαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ             

πλνιηθή ηθαλνπνίεζε             

 

ρόιηα πξνηάζεηο : 

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 4  – ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε από : 

 

Πνιχ 

ηθαλνπνηε

κέλνο/ε 

Λίγν 

ηθαλνπνη

εκέλνο/ε 

Οχηε 

ηθαλνπνηεκέλνο/ε 

νχηε 

δπζαξεζηεκέλνο/ε 

Λίγν 

δπζαξεζηε

κέλνο/ε 

Πνιχ 

δπζαξεζηε

κέλνο/ε 

Γ/Ξ 

Γ/Α 

Σν ρξφλν πνπ κεζνιαβεί 

κεηαμχ ηεο  πξψηεο δηθήο 

ζαο ηειεθσληθήο  επαθήο 

έσο ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηνπ πξψηνπ ξαληεβνχ κε 

εηδηθφ 

            

Σν ρξφλν αλακνλήο ηελ 

εκέξα ηνπ ξαληεβνχ             

Σελ ηήξεζε ηεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ψξαο 

θαη εκέξαο ηνπ ξαληεβνχ 
            

Σελ ηειεθσληθή 

εμππεξέηεζε             

Σελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ             

Σν ρξφλν έθδνζεο 

γλσκάηεπζεο              

Σν ρξφλν έληαμεο ζε 

ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα             

Σηο γξαθεηνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο           
  

πλνιηθή ηθαλνπνίεζε           
  

 

ρόιηα πξνηάζεηο : 

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 5  – ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε από : 

 

Πνιχ 

ηθαλνπνηε

κέλνο/ε 

Λίγν 

ηθαλνπνηεκ

έλνο/ε 

Οχηε 

ηθαλνπνηεκέλνο/ε 

νχηε 

δπζαξεζηεκέλνο/ε 

Λίγν 

δπζαξεζηε

κέλνο/ε 

Πνιχ 

δπζαξεζηε

κέλνο/ε 

Γ/Ξ 

Γ/Α 

Σελ πιεξφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ 
            

Σελ αμηνπηζηία ησλ 

παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ 
            

Σν σξάξην 

ιεηηνπξγίαο ηεο 

ππεξεζίαο 
            

πλνιηθή 

ηθαλνπνίεζε             

 

ρόιηα πξνηάζεηο : 

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 6  – ΔΗΚΟΝΑ/ΠΡΟΦΗΛ ΤΠΖΡΔΗΑ 

Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε από : 

 

Πνιχ 

ηθαλνπνηε

κέλνο/ε 

Λίγν 

ηθαλνπνηε

κέλνο/ε 

Οχηε 

ηθαλνπνηεκέ

λνο/ε νχηε 

δπζαξεζηεκ

έλνο/ε 

Λίγν 

δπζαξεζηε

κέλνο/ε 

Πνιχ 

δπζαξεζηε

κέλνο/ε 

Γ/Ξ 

Γ/Α 

Σελ ππνδνρή ζαο ζην 

ρψξν ηεο ππεξεζίαο             

Σελ επθνιία πξφζβαζεο  

ζηελ ππεξεζία             

Σελ πξνζβαζηκφηεηα ζε 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο             

Σελ θαζαξηφηεηα ηνπ 

ρψξνπ             

Σελ θαηαιιειφηεηα ηνπ 

ρψξνπ           
  

Σελ θηηξηαθή ππνδνκή           
  

Σνλ πιηθνηερληθφ 

εμνπιηζκφ           
  

πλνιηθή ηθαλνπνίεζε           
  

 

ρόιηα πξνηάζεηο : 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 7  – ΤΝΟΛΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

πλνιηθά πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε από ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο ησλ Τπεξεζηώλ 

Κνηλσληθήο Πξόλνηαο» πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην Γήκν καο 

 

Πνιχ 

ηθαλνπνηε

κέλνο/ε 

Λίγν 

ηθαλνπνηεκέ

λνο/ε 

Οχηε 

ηθαλνπνηεκέλνο/ε 

νχηε 

δπζαξεζηεκέλνο/ε 

Λίγν 

δπζαξεζηεκέ

λνο/ε 

Πνιχ 

δπζαξεζηε

κέλνο/ε 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Θα επηζθεπηόζαζηαλ μαλά ηελ ππεξεζία/εο αλ ρξεηαδόηαλ 

 Ναη     

  Όρη   

Θα ηε/ ηηο  ζπζηήλαηε ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο 

 Ναη     

  Όρη     

 

Δπραξηζηνχκε γηα ην ρξφλν ζαο θαη ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή ζαο ζηελ έξεπλα! 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ:  ΔΞΔΛΗΞΖ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΖ ΓΖΡΑΝΖ    

Οη δήκνη ησλ κεηξνπνιηηηθψλ δήκσλ (Αζήλα -Θεζζαινλίθε) θαη νη έδξεο ησλ λνκψλ ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ αζηηθψλ θέληξσλ παξνπζηάδνπλ ρακειφ επίπεδν γήξαλζεο ζε αληίζεζε κε 

ηνπο νξεηλνχο δήκνπο θαη ησλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ.  

Υάξηεο Δπίπεδν γήξαλζεο Καιιηθξαηηθψλ Γήκσλ 

 

Απφ ην 1960 έσο ην 2010 ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο απμήζεθε θαηά 36% (απφ  8,3 

εθαηνκκχξηα  απμήζεθε θαηά 3 εθαηνκκχξηα, θζάλνληαο ην έηνο 2010 ζε 11,3 εθαηνκκχξηα). 

 

Γηάγξακκα 100 Π: Πιεζπζκφο, γελλήζεηο θαη ζάλαηνη ζηελ Διιάδα (1960-2010) (βάζε 100 

ην 1960) Πεγή: Eurostat, Demographic Statistics 



 

162 

 

Ζ ηξέρνπζα ειηθηαθή δνκή ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο σο απφξξνηα ησλ κεηαβνιψλ ηνπ 

παξειζφληνο (γνληκφηεηα, ζλεζηκφηεηα, κεηαλάζηεπζε), αλά θχιν θαη ειηθηαθή νκάδα 

παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα απφ ην νπνίν θαζίζηαηαη εκθαλήο ε κεηαβνιή ηεο 

ειηθηαθήο νκάδαο 65+ θαη ησλ παξαγσγηθψλ ειηθηψλ.. 

 

Γηάγξακκα 101 Π: Ζιηθηαθή δνκή πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο, Πεγή: Eurostat, Demographic 

Statistics 

Απφξξνηα ησλ αλσηέξσ είλαη ε κειινληηθή ζπξξίθλσζε ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ, θαζψο ε 

κείσζε ηνπ ξπζκνχ αληηθαηάζηαζεο δελ κπνξεί λα θαιπθζεί επαξθψο απφ ηελ 

κεηαλάζηεπζε.  

 

Γηάγξακκα 102 Π: Ζ καθξνρξφληα εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ ειηθίαο 65 θαη άλσ ζηελ 

Διιάδα (1970-2050), Πεγή: Eurostat, Demographic Statistics and Demographic Projections 

2010 
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Γηάγξακκα 103 Π: Αξηζκφο αηφκσλ ειηθίαο 15-64 εηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε έλα άηνκν 

ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ (support ratio) ζηελ Διιάδα (1970-2050), Πεγή: Eurostat, 

Demographic Statistics and Demographic Projections 2010,   

Ζ εμέιημε ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 0-14 εηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ εμέιημε ηεο γνληκφηεηαο θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε αλακέλεηαη λα κεησζεί. 

 

Γηάγξακκα 104 Π: Ζ καθξνρξφληα εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ ειηθίαο 0-14 εηψλ ζηελ 

Διιάδα (1970-2050), Πεγή: Eurostat, Demographic Statistics and Demographic Projections 

2010 


