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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στις μονάδες υγείας το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ο σημαντικότερος παραγωγικός συντελεστής 

και αποτελεί τον πιο σημαντικό ρόλο στην παραγωγή και διανομή των υπηρεσιών υγείας των 

οποίων η αποδοτικότητα είναι συνισταμένη της ικανοποίησης του από την εργασία, των 

συνθηκών εργασίας, των κινήτρων,  τις εξέλιξης του   αλλά  και τις δια βίου επιμόρφωσης του   

(Σταυροπούλου. Κ, 2010, σελ 280-295)
  
και ο λόγος για τον οποίον επιλέχθηκε το συγκεκριμένο 

θέμα είναι γιατί το ανθρώπινο δυναμικό σε επιχειρήσεις όπως σε νοσοκομείο που είναι εντάσεως 

εργασίας, αποτελεί το πιο πολύτιμο κεφάλαιο και η συμβολή του στην επίτευξη των στόχων είναι 

καθοριστική.
                                          

 

Από την εισαγωγή του το 1983 το Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται υπό συνεχείς 

προσπάθειες με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών. Παράλληλα η γνώση των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει ένα 

δημόσιο νοσοκομείο θα είναι απαραίτητη για την επιτυχία τις διοίκησης του, λαμβάνοντας υπόψη 

ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο έχει άμεση συσχέτιση με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα 

του οργανισμού, η ικανοποίηση από την εργασία, θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους πιο 

σημαντικούς και αντικειμενικούς στόχους της διοίκησης για την εύρυθμη λειτουργία του 

οργανισμού και πως η σημαντικότητα αυτής τις παραμέτρου πόσο θα συμβάλει στο παραγόμενο 

έργο.  

 

Οι μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας όπως είναι τα νοσοκομεία, οι οποίες βασίζονται κυρίως 

στο συντελεστή της εξειδικευμένης εργασίας, οφείλουν να ενδιαφέρονται πρωτίστως για το 

εργασιακό περιβάλλον, τις εργασιακές σχέσεις και την επαγγελματική ικανοποίηση των 

εργαζομένων τους. Επιπρόσθετα το καλό εργασιακό περιβάλλον αποτελεί τη θεμελιώδη 

παραγωγική συνιστώσα προσφοράς ποιοτικών ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών.(Νιάκας, 2004, 

σελ112).    

 



 
 

5 
 

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του εθνικού συστήματος υγείας τα δημόσια νοσοκομεία 

έχουν χαρακτήρα ιατροκεντρικό και η λειτουργία του οργανισμού στηρίζεται στις αρχές του 

δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.  Οι σχέσεις εργασίας  των εργαζομένων με τον οργανισμό, οι 

αμοιβές του, η εξέλιξη του και άλλα θέματα που έχουν σχέση με την υπηρεσιακή του κατάσταση 

ρυθμίζονται από το δημοσιοϋπαλληλικό καθεστώς, γεγονός το οποίο δεν αφήνει περιθώρια στις 

διοικήσεις των οργανισμών ώστε να ασκήσει μια διαφορετική πολιτική στην διαχείριση των 

ανθρωπίνων πόρων. Υπάρχει περιορισμένη ικανότητα για παροχή επιπλέον οικονομικών 

κινήτρων στο προσωπικό του δημόσιου τομέα και ιδιαίτερα κατά την περίοδο της οικονομικής 

κρίσης όπου οι πόροι είναι περιορισμένοι, θα πρέπει να δίνονται έμφαση στους μη υλικούς 

τρόπους παρακίνησης,  προκειμένου να διατηρηθεί το ηθικό των εργαζομένων σε υψηλά επίπεδα 

γεγονός που είναι πολύ αναγκαίο για την διασφάλιση παροχής υπηρεσιών και για τους ίδιους τους 

εργαζομένους. (Καννελόπουλος. Δ,  σελ 188). 

 

 Σκοπός  της  έρευνας είναι η διερεύνηση του βαθμού εργασιακής ικανοποίησης των 

επαγγελματιών υγείας του   Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών  «Γ. Γεννηματάς». 

 

Πιο συγκεκριμένα οι ερευνητικοί στόχοι τις έρευνας είναι: 

 Η εκτίμηση  του βαθμού  εργασιακής ικανοποίησης  και ο προσδιορισμός των 

παραγόντων εκείνων που την επηρεάζουν.   

 Ο προσδιορισμός  των σημαντικότερων προβλημάτων,  ώστε να εντοπιστούν οι τομείς 

που χρήζουν βελτίωση τόσο για την αναβάθμιση ποιοτικών παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο 

και για την βελτίωση του επιπέδου επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων. 

 

Η εργασία αποτελείτε από δύο μέρη το Γενικό και το Ειδικό μέρος. Στο γενικό μέρος γίνεται 

αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο τις εργασιακής ικανοποίησης και  στο ειδικό μέρος γίνεται 

αναφορά στο Νοσοκομείο στο οποίο διεξήχθη η ερεύνα, στη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα 

τις έρευνας. Για την εκπόνηση τις μελέτης χρησιμοποιήθηκε το μεταφρασμένο ερωτηματολόγιο 

Μινεσότα MSQ και η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με την χρήση του στατιστικού 

προγράμματος SPSS (v.17.0). 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

1.1 ΈΝΝΟΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί ένα από τα κύρια θεωρητικά ζητήματα του συγχρόνου management 

που ενδιαφέρεται για την βελτίωση του ρυθμού αύξησης της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας του 

εργαζόμενου μέσω της ικανοποίησης που λαμβάνει από  την παραγωγική του δραστηριότητα (Γούλα.Α. 2007, 

σελ 82).  

 

Η εργασιακή ικανοποίηση είναι η μεταβλητή που έχει αποτελέσει το πιο συχνό αντικείμενο έρευνας στην 

οργανωσιακή συμπεριφορά και ο κλάδος της υγείας δεν έχει αγνοηθεί κατά την έρευνα της ικανοποίησης από 

την εργασία. (Μπισκετζής. Σ, 2011). Στον τοµέα τις υγείας λίγοι είναι οι οργανισμοί  εκείνοι που έχουν 

αντιληφθεί πως η ικανοποίηση από την εργασία αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.   

 

Σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό του Allport(1954) η επαγγελματική ικανοποίηση θεωρείται ως στάση 

απέναντι στην συγκεκριμένη εργασία.(Καντάς 1998, σελ 109). Με τον όρο στάση απέναντι στην εργασία 

χαρακτηρίζεται η προδιάθεση του εργαζόμενου να αντιδράσει κατά ένα ορισμένο τρόπο στις ιδιαίτερες 

μορφές της εργασίας, είναι δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο βλέπει ο ίδιος την εργασία του και την 

αντιμετωπίζει σύμφωνα με τις ανάγκες του, τις προσδοκίες, τις ικανότητες του και τις απαιτήσεις που έχει 

από την συγκεκριμένη εργασία. Από την γενικότερη αυτή στάση του ανθρώπου προς την εργασία απορρέει 

και η ικανοποίηση του από αυτή. ( Γούλα. Α, 2007, σελ 82).    

 

Σύμφωνα με τον Victor Vroom (1964) η επαγγελματική ικανοποίηση είναι συνάρτηση των υποκειμενικών 

αντιλήψεων του ατόμου σχετικά με την συντελεστικότητα τις συγκεκριμένης εργασίας στο να εξασφαλίσει στο 

άτομο ορισμένα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο Vroom πιστεύει ότι η επαγγελματική ικανοποίηση είναι 

συνάρτηση του σθένους (ελκυστικότητας) της εργασίας για το άτομο, που σημαίνει ότι η ελκυστικότητα και 

κατά συνέπεια η ικανοποίηση που παίρνει το άτομο από αυτή την εργασία, είναι συνάρτηση όσων το άτομο 
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πιστεύει ότι αποκομίζει από την εργασία του και του βαθμού που τα αποτελέσματα αυτά είναι όντως 

επιθυμητά ή ανεπιθύμητα. (Καντάς,1998,σελ 109 ). 

 

Κατά τον Locke(1976,1984) επαγγελματική ικανοποίηση είναι μια θετική συναισθηματική απόκριση προς το 

συγκεκριμένο έργο που πηγάζει από την εκτίμηση ότι αυτό παρέχει πλήρωση ή επιτρέπει την πλήρωση των 

εργασιακών αξιών του ατόμου. (Καντάς, 1998, σελ 110). Σύμφωνα με τον Warr and Landy (1989) η 

επαγγελματική ικανοποίηση δεν αποτελεί κάτι σταθερό. Οι δύο ερευνητές υπονοούν να μην περιμένουμε να 

βρούμε απόλυτη ικανοποίηση στον εργαζόμενο, γιατί ακόμη κι αν αυτό υπάρξει, αμέσως αρχίζει να 

αναστρέφεται λόγω των παραγόντων που την επηρεάζουν.(Καντάς,1998, σελ 110). 

 

 Κατά τον (Καντά 1998, σελ110) η επαγγελματική ικανοποίηση είναι μία συνολική στάση του ατόμου 

απέναντι στην εργασία του. Βέβαια, υπάρχει και η αντίθετη θεώρηση όπου δεν υπάρχει μία και μόνη συνολική 

στάση, αλλά πολλές επιμέρους στάσεις για διάφορες όψεις τις εργασίας. Ένα άτομο  μπορεί να είναι 

ικανοποιημένο από µία διάσταση της εργασίας του και δυσαρεστημένο από µια άλλη και προκειμένου να 

μετρηθεί η επαγγελματική ικανοποίηση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα επί μέρους στοιχεία. Η 

επαγγελματική ικανοποίηση επίσης μπορεί να εξεταστεί ως στάση που συντελεί στη διαμόρφωση ορισμένων 

άλλων στάσεων και στην περίπτωση αυτή θεωρούμε την επαγγελματική ικανοποίηση ως ανεξάρτητη 

μεταβλητή, δηλαδή προσδιοριστικό παράγοντα ή αίτιο, ενώ μπορεί να εξεταστεί και ως εξαρτημένη 

μεταβλητή, ως το αποτέλεσμα δηλαδή εξωτερικών αλλά και εσωτερικών προς το άτομα παραγόντων. (Καντάς, 

1998 σελ 110).  
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1.2. ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ  

Σύμφωνα με τον (Μπουραντά, 2001) η παρακίνηση των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά 

ζητήματα της Διοίκησης διότι είναι στενά συνδεδεμένη με την ανθρώπινη συμπεριφορά και με την απόδοση 

στο χώρο της οργάνωσης η οποία προσδιορίζει τις πιο κρίσιμες στάσεις των εργαζομένων ως προς την 

εργασία. Στα πλαίσια τις οργανωσιακής συμπεριφοράς έχουν ερευνηθεί τρείς βασικές στάσεις των 

εργαζομένων που συνδέονται στενά με την συμπεριφορά αυτών ως προς την εργασία και την κοινωνική 

οργάνωση γενικότερα. Αυτές οι στάσεις είναι η εργασιακή ικανοποίηση η οποία περιλαμβάνει το πόσο 

ικανοποιημένο αισθάνεται το άτομο από την φύση της εργασίας αυτής καθεαυτής, την οικονομική αμοιβή του, 

τις συνθήκες εργασίας, τις προοπτικές προαγωγών και επαγγελματικής εξέλιξης, τις σχέσεις με τους 

συνεργάτες και τον προϊστάμενο του, τις πολιτικές της οργάνωσης κλπ. Η εργασιακή ταύτιση όπου εκφράζει 

το ψυχολογικό δέσιμο μεταξύ του εργαζόμενου και τις εργασίας που κάνει και η οργανωσιακή δέσμευση όπου 

εκφράζει τη σύνδεση μεταξύ του ατόμου και τις οργάνωσης. Σύμφωνα με τον ορισμό του Porter & Steers η 

οργανωσιακή δέσμευση συνίσταται στην αποδοχή και πιστεύω του ατόμου στις αξίες και στους στόχους τις 

οργάνωσης που συμμετέχει, στην επιθυμία να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για το συμφέρον τις οργάνωσης 

και στην ισχυρή επιθυμία του ατόμου να παραμείνει μέλος της οργάνωσης.(Μπουραντάς, 2001, σελ 241-242).  

 

Ενώ το κίνητρο είναι μια εσωτερική δύναμη, πίεση- ώθηση που προέρχεται από την ύπαρξη μιας ανάγκης. Η 

ανάγκη παράγει το κίνητρο και το κίνητρο οδηγεί στον προσδιορισμό στόχων και δράσης –πράξεων για την 

υλοποίηση τους και ως παρακίνηση ορίζεται η εσωτερική διαδικασία ώθησης της συμπεριφοράς του 

ανθρώπου προς τους στόχους των οποίων η υλοποίηση έχει ως συνέπεια την ικανοποίηση των αναγκών του. 

Οι σύγχρονοι ψυχολόγοι θεωρούν τις ανάγκες και τα κίνητρα σαν την «καρδιά» τις παρακίνησης που 

εξηγούν ένα σημαντικό μέρος τις ανθρώπινης συμπεριφοράς. (Μπουραντάς,2001,σε 250). Επομένως τα 

κίνητρα αποτελούν το πιο καθοριστικό στοιχείο της παρακίνησης. Για να επηρεαστεί η συμπεριφορά του 

ατόμου στον εργασιακό χώρο πρέπει να αναζητηθούν τα κίνητρα που θα την επηρεάσουν προς την επιθυμητή 

κατεύθυνση. Η διαδικασία που ενεργοποιεί το σύνολο των σχέσεων αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης 

μεταξύ αναγκών, κινήτρων στόχων και συμπεριφοράς είναι η παρακίνηση. (Καννελόπουλος. 2012, σελ 185).  
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 Η επαγγελματική ικανοποίηση σύμφωνα με τη θεωρητική προσέγγιση συνδέεται με τα κίνητρα, τις στάσεις 

και τις αξίες τις εργασίας (Γούλα, 2007, σελ 82)  και γύρω από αυτούς τους τρεις άξονες έχουν αναπτυχθεί 

αρκετές θεωρίες  στις  οποίες γίνεται αναφορά παρακάτω: 

 

1.2.1. Η θεωρία ιεράρχησης αναγκών του Α. Μaslow. 

 

 Η θεωρία του Maslow (1970), είχε ιδιαίτερη απήχηση στον εργασιακό χώρο και συσχετίζει την ικανοποίηση 

από την εργασία με την ικανοποίηση των πέντε ιεραρχικών αναγκών. Ο Maslow διαχώρισε τις ανθρώπινες 

ανάγκες σε δύο κατηγορίες σε Ανάγκες Έλλειψης όπου περιλαμβάνονται οι Φυσιολογικές ανάγκες: όπως 

τροφή, νερό, ύπνος κτλ. Ανάγκες Ασφαλείας: προστασία από τον κίνδυνο, απειλή, στέρηση και σε 

Κοινωνικές ανάγκες : όπως φιλία, το αίσθημα του ανήκειν σε κοινωνικές ομάδες και η δεύτερη κατηγορία 

περιλαμβάνει τις Ανάγκες Ανάπτυξης αναφερόμενος στην ανάγκη αναγνώρισης και στην ανάγκη 

αυτοπραγμάτωσης όπου στο κατώτερο επίπεδο εντάσσονται οι ανάγκες έλλειψης ενώ στο ανώτερο επίπεδο οι 

ανάγκες ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον Maslow όταν ικανοποιείται μια ανάγκη κατωτέρου επιπέδου αμέσως το 

άτομο αισθάνεται την ανάγκη για ικανοποίηση μιας ανώτερης ανάγκης, που σημαίνει ότι όταν  

ικανοποιηθούν οι βασικές ανάγκες  έλλειψης δηλαδή η τροφή, η εξασφάλιση σιγουριάς όσον αφορά την 

εργασία και δεν απειλούνται από απόλυση και οι σχέσεις στο χώρο εργασίας είναι ικανοποιητικές, τα 

επόμενα κίνητρα που επιζητούν οι εργαζόμενοι για ικανοποίηση από το χώρο εργασίας τους είναι τις 

αυτοπραγμάτωσης και τις αυτοεκτίμησης δηλαδή η προαγωγή, οι ευκαιρία για μετεκπαίδευση, η παροχή 

διακρίσεων. H ιεράρχηση αυτών των αναγκών προϋποθέτει την αναγκαιότητα από την πλευρά του 

οργανισμού να δημιουργεί στο χώρο εργασίας τις συνθήκες εκείνες οι οποίες θα συμβάλλουν στην 

ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων που απασχολούνται μέσα στο πλαίσιο του οργανισμού, δεδομένου 

ότι οι εργασιακές και ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα στο οργανισμό συνδέονται άμεσα με το 

σύστημα αναγκών των ανθρώπων και διαμορφώνουν το εργασιακό περιβάλλον.(Καντάς, 1998, σελ 50-52, 

Μπουραντάς, 2001, σελ258-259 ). 
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1.2.2. Η θεωρία του F. Herzberg 

 

Η θεωρία του Herzberg (1966) αποτελεί μια περαιτέρω ανάπτυξη αυτής του Maslow, ενώ ο Maslow 

προσπάθησε να δείξει ποιες είναι η ανάγκες του ανθρώπου ο Herzberg προσπάθησε να δείξει τους 

παράγοντες που ικανοποιούν τις ανάγκες αυτές στο χώρο τις επιχείρησης ή του οργανισμού. Ο Herzberg 

διαχώρισε δύο κατηγορίες παραγόντων που σχετίζονται με την εργασιακή ικανοποίηση και που μπορεί να 

επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την ικανοποίηση που αποκομίζει ο εργαζόμενος από την εργασία του, πρώτον 

τους Παράγοντες Υγιεινής όπου αναφέρονται στο Περιβάλλον εργασίας  και αυτοί και οι παράγοντες είναι: 

 Η πολιτική τις επιχείρησης 

 Η διοίκηση του οργανισμού 

 Ο τρόπος εποπτείας και ο σαφής καθορισμός των καθηκόντων 

 Η αμοιβή 

 Οι Διαπροσωπικές σχέσεις ( πχ με τους προϊσταμένους, συναδέλφους, υφισταμένους)   

 Η ασφάλεια εργασίας,  δηλαδή η σιγουριά (μονιμότητα)  

 Τη θέση που έχει στην εργασία του και κατά πόσο αποτελεί για αυτόν ικανοποίηση 

 Και οι Συνθήκες εργασίας. 

 

Η δεύτερη κατηγορία παραγόντων σχετίζεται με την φύση τις εργασίας και συνδυάζεται με τη δημιουργία 

των κατάλληλων συνθηκών μέσα στους οργανισμούς, οι οποίοι συμβάλουν στην ικανοποίηση των 

κοινωνικών και ψυχολογικών αναγκών των εργαζομένων, τους οποίους ο Herzberg τους ονόμασε παράγοντες 

κινήτρων επειδή είναι αποτελεσματικοί αφενός ως προς το να παρωθούν το άτομο σε καλύτερη επίδοση και 

μεγαλύτερη προσπάθεια και αφετέρου συντελούν στη δημιουργία θετικών αισθημάτων ικανοποίησης που 

μπορεί να αποκομίσει ο εργαζόμενος από την εργασία του.  

Και αυτοί οι παράγοντες αναφέρονται:  

 Στα επιτεύγματα ( επίτευξη στόχου) 

 Στην αναγνώριση τις προσπάθειας ή τις αναγνώρισης του έργου που προσφέρουν 
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 Στην υπευθυνότητα και την ελευθερία πρωτοβουλιών, και 

 Στη δυνατότητα εξέλιξης (προσωπικής ανάπτυξης) και προαγωγής 

 

Η θεωρία του Herzberg αποτελεί μια σημαντική βάση πάνω στην οποία αποτυπώνονται όλες οι όψεις και οι 

διαστάσεις τις εργασίας που συντελούν στην συνολική ικανοποίηση ενός ατόμου από την εργασία του και 

μία εξίσου σημαντική παράμετρο για την μέτρηση τις εργασιακής ικανοποίησης, η οποία βρίσκει μεγάλη 

απήχηση στην πρακτική της διοίκησης των επιχειρήσεων. Οι έρευνες του Herzberg καταδεικνύουν ότι όταν 

οι εργαζόμενοι παρακινούνται αυτό οδηγεί και στην αύξηση τις παραγωγικότητας για τον ίδιον τον 

οργανισμό. Συνεπώς η διοίκηση του οργανισμού αποτελεί τον πιο κρίσιμο παράγοντα όσον αφορά την 

αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. (Μπουραντάς, 2001, σελ 265, Καντάς,  σελ 57). 

 

1.2.3. Η θεωρία του Alderfer 

 

Μία επίσης σημαντική προέκταση τις θεωρίας του Maslow αποτελεί η θεωρία του Alderfer ο οποίος 

περιόρισε τις κατηγορίες αναγκών σε τρεις κατηγορίες όπου στην πρώτη κατηγορία εντάσσει όλες τις 

ανάγκες που έχουν σχέση με την ύπαρξη του ανθρώπου, συγκεκριμένα αναφέρεται στις φυσιολογικές και τις 

ανάγκες ασφαλείας του Maslow και τις ονόμασε υπαρξιακές ανάγκες. Στην δεύτερη κατηγορία που αφορά 

τις διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις αυτές τις ανάγκες τις ονόμασε ανάγκες σχέσεων και η τρίτη 

κατηγορία που αναφέρεται στην ανάγκη ολοκλήρωσης του Maslow τις ονόμασε ανάγκες ανάπτυξης. Η 

διαφορά ανάμεσα στις δύο θεωρίες έγκειται στο γεγονός ότι ο Alderfer πιστεύει ότι δεν είναι απαραίτητο να 

ικανοποιηθεί πρώτα μια κατώτερη ανάγκη για να παίξει κύριο ρόλο παρακίνησης μια ανώτερη 

κατηγορία.(Μπουραντάς,2001, σελ 270). 

 

     1.2.4. Η θεωρία τις Δικαιοσύνης 

 

 Ο Stacy Adams υποστήριξε τη θεωρία τις ισότητας στο χώρο εργασίας. Οι διοίκησης των οργανισμών θα 

πρέπει να μεταχειρίζονται δίκαια ή ίσα τον εργαζόμενο σε σύγκριση με τα άλλα μέλη και να μην κάνουν 

διακρίσεις, με αυτό τον τρόπο θα αποφεύγονται και οι συγκρούσεις συμφερόντων. Σύμφωνα με τον Adams η 
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ισότητα για τον εργαζόμενο ισοδυναμεί με ικανοποίηση ενώ η ανισότητα με δυσαρέσκεια. (Μπουραντάς 

2001, σελ 271-273). 

      1.2.5. Η θεωρία  τις προσδοκίας  

 

Ο Victor Vroom προσπάθησε να εξηγήσει τις διαφορές ως προς την υποκίνηση μεταξύ των ανθρώπων και 

υποστήριξε ότι τα άτομα υποκινούνται ανάλογα με τις προσωπικές προσδοκίες τους για ανταμοιβές και 

ανάλογα με τις προτιμήσεις τους γι αυτές τις ανταμοιβές και η πιθανότητα που έχουν να τις αποκτήσουν 

γίνεται μέσα από την προσπάθεια που οι ίδιοι καταβάλουν στην εργασία. (Νιάκας, 2004,σελ117). Οι 

προσδοκίες αυτές αναπτύσσονται σε τρία επίπεδα: πόσο πιστεύει ο εργαζόμενος ότι η αύξηση των 

προσπαθειών του θα οδηγήσει σε αυξημένη απόδοση (αυτοεκτίμηση ικανοτήτων, γνώσεων, εμπειρίας). Πόσο 

πιστεύει ότι η αυξημένη του απόδοση θα μεταφραστεί σε ικανοποιητικά  για την οργάνωση αποτελέσματα. 

Πόσο πιστεύει ότι τα αποτελέσματα  εξασφαλίσουν απολαβές για τον ίδιο(εκτίμηση βαθμού αναγνώρισης 

από προϊσταμένου).(Μπιτσάνη,Ε.2004,σελ142).Τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών (ανταμοιβή) δεν 

εξαρτώνται μόνο από τον ίδιο άλλα και από την λήψη απόφασης τις επιχείρησης για το αν γίνονται επιθυμητά 

ή ανεπιθύμητα. O Vroom με απλά λόγια θεωρεί την διαδικασία τις παρακίνησης σαν μια διαπραγμάτευση 

μεταξύ εργαζομένου και τις επιχείρησης. (Μπουραντάς,2001,σελ 275). 

 

      1.2.6. Το υπόδειγμα του Porter and Lawler 

 

Οι Porter and Lawler(1968) θεωρούν ότι τα κίνητρα στην εργασία οδηγούν σε εσωτερικές και εξωτερικές 

ανταμοιβές. Οι εσωτερικές ανταμοιβές είναι το αποτέλεσμα που δέχεται ο εργαζόμενος από την καλή 

απόδοση του και σε αυτό περικλείονται τα συναισθήματα επιτυχίας και ικανοποίησης του, ενώ οι εξωτερικές 

ανταμοιβές παρέχονται από την διοίκηση του οργανισμού και έχουν την μορφή αμοιβών, προαγωγών και 

ασφάλειας στην εργασία.(Γούλα, 2007, σελ 82). Στην ουσία αποτελεί μια προέκταση τις θεωρίας του Vroom 

και η σπουδαιότητα του μοντέλου συνίσταται στο ότι συνδέει την παρακίνηση με την απόδοση και την 

ικανοποίηση. Οι δύο ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ικανοποίηση είναι αποτέλεσμα της απόδοσης σε αντίθεση 

με τις άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις που κάνουν έμφαση ότι η ικανοποίηση οδηγεί στην απόδοση. 

(Μπουραντάς, 2001, σελ276-278). 
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 1.2.7. Η θεωρία των χαρακτηριστικών της εργασίας του Ηackman and Oldham 

 

Το μοντέλο των χαρακτηριστικών της εργασίας του Hackman και Oldham (1980)  αποτελεί μια από τις 

σημαντικότερες προσφορές στη θεωρία σχετικά με την εργασιακή ικανοποίηση προσπαθώντας να καλύψει 

όλες τις συμπεριφορές σχετικά με την εργασία όπως (κίνητρα, απουσίες, ικανοποίηση, αποχώρηση, επίδοση) 

τονίζοντας τα χαρακτηριστικά εκείνα που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τις στάσεις των εργαζομένων που 

προέρχονται από την φύση και το περιεχόμενο της εργασίας. Σύμφωνα με τον Hackman και Oldham τα 

χαρακτηριστικά τα οποία επιδρούν στην συμπεριφορά του εργαζομένου είναι, η ταυτότητα έργου, η 

σπουδαιότητα του έργου, η ανατροφοδότηση, η ποικιλία δεξιοτήτων και η αυτονομία, και όσο μεγαλύτερος 

είναι ο βαθμός ύπαρξης αυτών των χαρακτηριστικών τόσο θετικά θα είναι τα συναισθήματα του εργαζόμενου 

από την εργασία του, οι μειωμένες αποχωρήσεις και οι απουσίες. Το μοντέλο που προτείνουν οι δύο 

ερευνητές και η χρησιμότητα του είναι πολύ σημαντική προκειμένου οι επιχειρήσεις και τα στελέχη τους να 

βελτιώσουν την απόδοση αλλά και την ικανοποίηση των εργαζομένων τους. (Kαντάς,1998,σελ 114,  

Μπουραντάς,2001, σελ 297).  

  

1.2.8. Η θεωρία Στοχοθέτησης του Locke  

 

Η θεωρία τις στοχοθέτησης στηρίζεται στη διαπίστωση ότι κάθε ανθρώπινη ενέργεια πρέπει να κατευθύνεται 

προς κάποιο στόχο δηλαδή να έχει σκοπό και ότι η επίτευξη των στόχων αποτελεί ισχυρό κίνητρο απόδοσης 

γι αυτούς.(Νιάκας, 2004, σελ118). Οι μελέτες του Locke και Latham (1990) εστιάστηκαν, στις επιδράσεις που 

έχει το περιεχόμενο του στόχου στην απόδοση υποστηρίζοντας ότι, οι δύσκολοι στόχοι συνδέουν την 

αυτοϊκανοποίηση που αισθάνεται το άτομο με μεγαλύτερα επίπεδα επίδοσης. (Καντάς, 1998, σελ 91).  
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1.3.  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση και εμμέσως την εργασιακή 

συμπεριφορά και την απόδοση σχετίζονται από τη μία με το περιεχόμενο τις εργασίας, δηλαδή από το 

αντικείμενο και την ποιότητα της και από την άλλη με το πλαίσιο της εργασίας. (Νιάκας, 2004, σελ 11). Ο 

Herzberg ξεχώρισε δύο κατηγορίες παραγόντων. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται   οι παράγοντες  που 

έχουν σχέση με το περιεχόμενο τις εργασίας και αναφέρεται στην επίτευξη των στόχων, στην αναγνώριση του 

έργου,  στην δυνατότητα προαγωγής ,  υπευθυνότητα, και στην φύση της εργασίας.  Και σε παράγοντες που 

έχουν σχέση με το πλαίσιο της εργασίας , αναφερόμενος στις εξωτερικές επιδράσεις που δέχεται το άτομο από 

το περιβάλλον εργασίας του και αναφέρεται στις  συνθήκες εργασίας,   διοίκησης και πολιτική τις επιχείρησης, 

εποπτεία, αμοιβή, διαπροσωπικές σχέσεις, εργασιακές συνθήκες, τους οποίους παράγοντες ονόμασε 

παράγοντες υγιεινής  γιατί περιγράφουν το περιβάλλον ενός οργανισμού. (Καντάς, 1998, σελ 57).  

 

 Ενώ ο Warr διαχώρισε την ικανοποίηση σε  εσωγενή  και εξωγενή. Σύμφωνα με το Warr η εσωγενής 

ικανοποίηση  που έχει σχέση με το περιεχόμενο τις εργασίας, αναφέρεται σε εκείνες τις όψεις της εργασίας 

που έχουν να κάνουν με αυτή καθεαυτή  τη διεξαγωγή της και αναφέρεται  στην ελευθερία επιλογών ως προς 

τον τρόπο επιτέλεσης του έργου, στον βαθμό υπευθυνότητας, στην ποικιλία δραστηριοτήτων, στη χρήση 

δεξιοτήτων, ενώ η εξωγενής  ικανοποίηση που έχει σχέση με το περιέχον πλαίσιο, αναφέρεται,  στις συνθήκες 

εργασίας, το ωράριο, την ασφάλεια και τις αμοιβές. (Καντάς, 1998, σελ 114). 

 

Επίσης όλα τα στοιχειά που συνθέτουν το φυσικό περιβάλλον, όπως οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, 

ο θόρυβος, η θέρμανση, τα οποία συμβάλλουν στη διαμόρφωση του επιχειρησιακού κλίματος, το οποίο όταν 

είναι ευνοϊκό έχει θετικές επιπτώσεις στις διαθέσεις του προσωπικού και το υποκινούν για την ανάπτυξη 

θετικής στάσης και συμπεριφοράς μέσα στον οργανισμό.(Φαναριώτης, 2004, σελ 188). 
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1.4.  ΚΛΙΜΑΚΕΣ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ   

  

Σύμφωνα με τον (Καντάς, 1998, σελ118) κατά καιρούς έχουν δημιουργηθεί διάφορες κλίμακες  για την 

μέτρηση τις εργασιακής ικανοποίησης, βέβαια υπάρχουν πολλές μέθοδοι για τον υπολογισμό τις ικανοποίησης 

από την εργασία, και η πιο διαδεδομένη μέθοδος για την συγκέντρωση δεδομένων είναι η διαβάθμιση τις 

κλίμακας  Likert.  Οι πιο γνωστές μέθοδοι είναι: 

 

 Η κλίμακα Job Descriptive Index (JDI). Ο περιγραφικός δείκτης εργασίας (JDI) που δημιουργήθηκε από τους 

Smith, Kendall και Hullin, (1969), είναι ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο για την εργασιακή ικανοποίηση 

που έχει χρησιμοποιηθεί  ευρέως, όπου καταμετρά την ικανοποίηση του εργαζόμενου σε  5 πεδία: την αμοιβή, 

την εργασία, τη δυνατότητα προαγωγών, τις σχέσης με τον προϊστάμενο και τις σχέσεις με τους συναδέλφους.  

Η διαβάθμιση τις κλίμακας είναι απλή  και οι συμμετέχοντες απαντούν με  Ναι, Όχι ή δεν μπορώ να 

αποφασίσω ανάλογα με το πώς κάθε δεδομένη φράση του ερωτηματολογίου περιγράφει την εργασία τους.  

( Εμμανουήλ Σ, Ι. Σιγάλας, σελ 22).  

 

Η κλίμακα Job General Scale (JGI), o γενικός δείκτης εργασίας αποτελεί μια βελτίωση του JDI,δίνοντας 

μεγαλύτερη έμφαση γενικά στην εργασιακή ικανοποίηση και λιγότερο στις εξατομικευμένες 

απόψεις.(Εμμανουήλ, Σ,  σελ 22). Πρόκειται για μια κλίμακα η οποία περιέχει 18 ερωτήσεις που άλλοτε έχουν 

τη μορφή επιθέτων και άλλοτε τη μορφή σύντομων φράσεων για την εργασία σε γενικές γραμμές και η 

διαβάθμιση τις κλίμακας είναι τις ίδιας μορφής  Ναι, Δεν είμαι σίγουρος/η ή Όχι. (Nικολαίδου Α. 2010, σελ 

37).   

 

Οι Hackman & Oldham, 1975, δεν σταματούν μόνο στη διατύπωση τις θεωρίας τους, αλλά προχώρησαν και 

στην δημιουργία μιας κλίμακας το Job Diagnostic Survey (JDS) με σκοπό το συγκεκριμένο εργαλείο να 

μελετήσει τις επιπτώσεις αυτών των εργασιακών χαρακτηριστικών στους εργαζόμενους και να διαγνώσει αν 

απαιτείται επανασχεδιασμός των θέσεων εργασίας, ώστε να βελτιωθεί η παρακίνηση τους. Η κλίμακα είναι 
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7βάθμια τις μορφής από το διαφωνώ απόλυτα- έως συμφωνώ απόλυτα, ενώ το ερωτηματολόγιο αποτελείτε 

από 23 ερωτήσεις στο σύνολο, κατά το οποίο αξιολογούνται οι πέντε διαστάσεις των χαρακτηριστικών από την 

εργασία και συγκεκριμένα η ταυτότητα έργου, η σπουδαιότητα έργου, η ποικιλία δεξιοτήτων, η αυτονομία και 

η ανατροφοδότηση. (Μπάτιου. Β., 2009, σελ 17). 

 

 Η κλίμακα  Job Satisfaction Survey, (JSS), που αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Paul Spector το 1985, 

περιλαμβάνει 36 ερωτήσεις που διερευνώνται εννέα διαφορετικά χαρακτηριστικά τις εργασιακής 

ικανοποίησης( Εμμανουήλ, σελ 22), όπως: μισθός,  προαγωγή, πρόσθετες παροχές, φύση της εργασίας, 

επικοινωνία, σχέσεις με τους συναδέλφους, σχέσεις με προϊστάμενο, επίτευξη- αναγνώριση και λειτουργία 

του οργανισμού. Η κλίμακα  JSS είναι 6βάθμια από το συμφωνώ απόλυτα έως διαφωνώ απόλυτα και συχνά 

εφαρμόζεται σε δημόσιους και μή οργανισμούς. (Μπάτιου, Β. 2009, σελ 18). 

 

Τέλος μια εξίσου σημαντική κλίμακα για τη μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης αποτελεί το 

ερωτηματολόγιο MSQ, (Minnesota Satisfaction Questionnaire) μέσου το οποίου διερευνώνται όλες οι πτυχές 

από το εργασιακό περιβάλλον. Η κλίμακα MSQ καθιστά εφικτό να λάβει μια εξατομικευμένη εικόνα της 

ικανοποίησης των εργαζομένων από την εργασία, παρέχοντας μια ακριβή μέτρηση της  ικανοποίησης  από 

πολλούς παράγοντες στο χώρο εργασίας. Στην ουσία διερευνά την συνολική ικανοποίηση σε συνδυασμό δύο 

παραγόντων την εξωγενή και εσωγενή ικανοποίηση. Η κλίμακα είναι 7βάθμια από το «δυσαρεστημένος 

απόλυτα», «ουδέτερος» έως το «ικανοποιημένος απόλυτα». Το ερωτηματολόγιο έχει δύο μορφές, μία σύντομη 

μορφή 20 ερωτήσεων και μια μεγάλη με 100 ερωτήσεις, σύμφωνα με το οποίο αξιολογούν 20 διαστάσεις από 

την εργασία. 1)αξιοποίηση ικανοτήτων, 2) επίτευξη, 3) δραστηριότητα, 4)προαγωγές,  5)εξουσία, 6)πολιτική 

τις εταιρίας, 7)αμοιβή 8)συνεργάτες, 9)δημιουργικότητα, 10)ανεξαρτησία, 11)ηθικές αξίες, 12)αναγνώριση, 

13)υπευθυνότητα,14) ασφάλεια, 15)κοινωνική υπηρεσία, 16) κοινωνικό γόητρο, 17)συνθήκες εργασίας, 

18)ποικιλία 19) εποπτεία(τεχνική) 20) εποπτεία HR  (https://www.psych.umn.edu/psylabs/vpr/msqinf.htm).  

 

 

https://www.psych.umn.edu/psylabs/vpr/msqinf.htm
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1.5 Εμπειρικές έρευνες 

 

Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί μια παράμετρο με μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για τις επιχειρήσεις και τους 

οργανισμούς όσο και για τα συστήματα υγείας.  Επί σειρά ετών οι μελετητές προσπάθησαν να συνδέσουν την 

ποιότητα και την αποτελεσματικότητα στην παροχή φροντίδας µε την ικανοποίηση από την εργασία και 

σε συνέχεια αυτών, ο προσδιορισμός της ικανοποίησης του ατόμου από την εργασία του καθώς και οι 

επιπτώσεις που αυτή έχει στην ψυχική και σωματική του υγεία, ειδικά στην περίπτωση των επαγγελματιών 

υγείας όπου τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένα το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, είναι 

σημαντικό γιατί σύμφωνα με την( Μπόρου, 2010, σελ.40), η ικανοποίηση και η καλή υγεία του εργαζόμενου 

αποτελούν βασικούς παράγοντες, τόσο για την απόδοση του ιδίου όσο και για την εύρυθμη λειτουργία του 

οργανισμού.      

 

Το 2009 σε έρευνα τις Αναγνωστοπούλου Δ και συν, μελετώντας τo εργασιακό περιβάλλον και την 

επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο(Πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο 

Λάρισας), σύμφωνα με τα συμπεράσματα ο μέσος όρος της Ε.Ικ. ήταν 2,77 +/_ 0,63 (ΤΑ) και από τη έρευνα 

διαπιστώθηκε ότι σχεδόν το σύνολο των νοσηλευτών που εργάζονταν με κυκλικό ωράριο ήταν 

δυσαρεστημένοι από ένα μεγάλο εύρος παραγόντων όπως συνθήκες εργασίας, ευκαιρίες επαγγελματικής 

ανάπτυξης (εξέλιξη), φόρτος εργασίας, έλλειψη προσωπικού, αμοιβές, το καθηκοντολόγιο, ενώ μόνο για τους 

Συνεργάτες διαπιστώθηκε οριακή ικανοποίηση. Οι περισσότεροι νοσηλευτές δήλωσαν πως δεν συμμετείχαν 

σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ήταν δυσαρεστημένοι από τις ευκαιρίες συμμετοχής τους. Για την 

διάσταση εκτίμηση – υπευθυνότητα η στάση των νοσηλευτών ήταν ουδέτερη με αρνητική στάση. Επίσης 

δυσαρεστημένοι ήταν και από τους παράγοντες αναγνώριση, την επιβράβευση που είχαν από την διοίκηση, 

από την επαγγελματική επιρροή που είχαν στο χώρο εργασίας και την κοινωνική αναγνώριση. 

(Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 2012, τόμος 4
ος  

 τεύχος 4, 151-165).   
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Το 2010 επιχειρήθηκε μελέτη τις σχέσης επαγγελματικής εξουθένωσης και ικανοποίησης του Ιατρικού 

προσωπικού του ΓΝΑ Γεννηματάς, από τους Αλεξιάς Γ. Αναγνωστόπουλος Φ. και Ι. Πιλάτης σε δείγμα 392 

γιατρούς. Από την έρευνα που διενεργήθηκε και σύμφωνα με τους ερευνητές, όσο αυξάνεται η επαγγελματική 

εξουθένωση των γιατρών τόσο μειώνεται η επαγγελματική τους ικανοποίηση. Πιο αναλυτικά στην 

επαγγελματική εξουθένωση, διαπίστωσαν ότι οι γιατροί από 31-40 ετών παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερη 

βαθμολογία (μέση τιμή 25,2), και ηλικίας 41-50 (μέση τιμή 25,0), για p<0,001 στη συναισθηματική 

εξάντληση.  Μεγαλύτερη συναισθηματική εξάντληση παρατηρήθηκε στους γιατρούς που είχαν από 0-5 έτη 

(μέση τιμή 22,9) και σε αυτούς που είχαν από 6-15 έτη ( μέση τιμή 26,3) και οι ειδικευόμενοι (μέση τιμή 

36,6) με τους επιμελητές (μέση τιμή 36,6)  σημείωσαν σημαντικά μεγαλύτερη συναισθηματική εξάντληση 

από τους διευθυντές.  Σε επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης, διαπίστωσαν ότι υψηλές ήταν οι τιμές του 

Cronbach-a στους επιμέρους δείκτες ικανοποίησης, εκτός από την ικανοποίηση με τους συνεργάτες. Δηλαδή 

ικανοποίηση από τον άμεσα προϊστάμενο (Μέση τιμή 17,9 και τιμή Cronbach-a  ο,82),  ικανοποίηση από τις 

συνθήκες εργασίας και το μισθό (Μέση τιμή 28,6 και τιμή Cronbach-a  0,81), ικανοποίηση από τους 

συνεργάτες( μέση τιμή 9,5 και τιμή  Cronbach-a  0,43),  και τέλος ικανοποίηση από τις ευκαιρίες προαγωγής ( 

μέση τιμή 7,7 και τιμή  Cronbach-a 0,71). Διαπίστωσαν ότι το μικρότερο ποσοστό ικανοποίησης εμφανίζεται 

με τον μισθό και τις συνθήκες εργασίας, ενώ μικρό ποσοστό ικανοποίησης υπάρχει και στις πιθανότητες 

προαγωγής. (epublishing.ekt.gr/el/10349/Επιθεώρηση-Κοινωνικών-Ερευνών/10736).   

 

 

 Το 2011 πραγματοποιήθηκε έρευνα από τον Μπισκετζή Σ, μελετώντας την επαγγελματική ικανοποίηση των 

εργαζομένων του ΓΝΑ Γεννηματάς, βασιζόμενος στη θεωρία των Δυο παραγόντων του Herzberg σε δείγμα 

199 εργαζομένων. Σύμφωνα με τον (Μπισκετζή,2011) από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε συνολική 

επαγγελματική ικανοποίηση με Μ.Ο=3,38 για το σύνολο του δείγματος και οι κυριότεροι παράγοντες που 

παρουσιάζονται ως πρωτεύοντες στον επηρεασμό της επαγγελματικής ικανοποίησης, σύμφωνα με τη θεωρία 

των δύο παραγόντων του Herzberg ήταν στους παράγοντες υποκίνησης. Bάση της μεγαλύτερης συχνότητας 

των απαντήσεων ικανοποίηση σημειώνουν  από το ίδιο το αντικείμενο της εργασίας με Μ.Ο 4,01 και στον 
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παράγοντα Επίτευξη Μ.Ο 3,74. Αντίθετα οι παράγοντες Υπευθυνότητα Μ.Ο( 3,25), Αναγνώριση της 

προσπάθειας Μ.Ο (2,76) και Εξέλιξη Μ.Ο. (2,09), αναγνωρίζονται ως οι παράγοντες που πρωτοστατούν στην 

μη ικανοποίηση του προσωπικού. Αντίστοιχα οι Παράγοντες που παρουσίασαν ανεπαρκή εξουδετέρωση της 

δυσαρέσκειας από την εργασία ήταν: Συνθήκες εργασίας με Μ.Ο (3,26).  Διοίκηση και Πολιτική του 

Οργανισμού με Μ.Ο (3,14). Διαπροσωπικές σχέσεις με Μ.Ο (3,13). Επίβλεψη με Μ.Ο. (2,86). Και μισθός  με 

Μ.Ο(2,73). ( Μπισκετζής, 2011, ΕΑΠ, Πάτρας).   

 

Αξιοσημείωτη ήταν και η μελέτη του Η.Α. Γραμματικόπουλου και συν το 2012 σε επαγγελματίες ψυχικής 

υγείας. Με σκοπό των προσδιορισμό των σημαντικότερων παραγόντων παρακίνησης σύμφωνα με τις απόψεις 

των εργαζομένων ψυχικής υγείας σε δύο ψυχιατρικά νοσοκομεία ( Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας), βασιζόμενος 

στις θεωρίες του Maslow και Herzberg. Η μελέτη αποκάλυψε ότι τα επιτεύγματα κατέλαβαν  την πρώτη θέση 

στο σύνολο του δείγματος και ανά επαγγελματική υποομάδα(p<0,001) μεταξύ των τεσσάρων κύριων 

κινήτρων, ακολουθούμενα από τις ανταμοιβές, τη συναδελφικότητα και τις εργασιακές ιδιότητες. Το εύρος 

των αναφερόμενων παραγόντων παρακίνησης ήταν μικτό, ενώ τα κίνητρα μεταξύ των υποομάδων ποικίλα. Οι 

εργασιακές ιδιότητες και η συναδελφικότητα αποτέλεσαν ένα σημαντικό προγνωστικό δείκτη παρακίνησης για 

τους νοσηλευτές σε διοικητικές θέσεις (p=0,032), ενώ η σημαντική παράμετρος που καθόρισε τον συντελεστή 

επιτεύγματα ήταν αυτός της εκπαίδευσης, η οποία συσχετίστηκε θετικά με υψηλότερα κίνητρα για το σύνολο 

του δείγματος. Σύμφωνα με τον Γραμματικόπουλο οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας έχουν την τάση να 

παρακινούνται περισσότερο από ενδογενείς παράγοντες, συνεπάγοντας ότι αυτοί πρέπει να αποτελούν ένα 

στόχο για την αποτελεσματικότερη κινητοποίηση των εργαζομένων, ιδιαίτερα στο δημόσιο τομέα.  (Αρχεία 

ελληνικής ιατρικής, 2013, 30(1) 46-58).    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.      ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

 

2.1.  ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

Η  σύσταση του οργανισμού σημειώθηκε τη δεκαετία του 1957 και τότε έφερε την επωνυμία Γενικό 

Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών. Την περίοδο εκείνη σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα 3766/57 

πραγματοποιήθηκε τότε συγχώνευση με το νοσοκομείο «Πρόσκαιρων Αθηνών» με σκοπό την ενιαία 

λειτουργία του γενικού νοσοκομείου.  Την εποχή εκείνη το νοσοκομείο διέθετε 350 κλίνες. Το 1972 έπειτα 

μέσα στον οργανισμό εγκρίθηκε ο οργανισμός της ανωτέρας σχολής αδελφών νοσοκόμων, ενώ το 1973 

ιδρύεται ο οργανισμός Κρατικού Οφθαλμολογικού Κέντρου  με 114 κλίνες μέσα στον οργανισμό όπου για 

πολλά χρόνια έως το 1978 λειτουργούσε ως  αυτοτελές κέντρο. Η αυξημένες ανάγκες οδήγησαν στη 

συγχώνευση του οφθαλμολογικού κέντρου με το νοσοκομείο και λαμβάνει την επωνυμία Γενικό 

Νοσοκομείο Αθηνών με δυναμικότητα 614 κλίνες. Το 1983 το νοσοκομείο εντάσσεται στο Εθνικό σύστημα 

υγείας ΕΣΥ. Το 1987 το νοσοκομείο αλλάζει επωνυμία και μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γενικό 

Νοσοκομείο Αθηνών με δυναμικότητα 760 κλίνες. Το 1995 φέρει την επωνυμία Περιφερειακό Νοσοκομείο 

Αθηνών Γεώργιος Γεννηματάς, ενώ το 2001 αλλάζει ξανά επωνυμία και μετονομάζεται σε Γενικό 

Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς και υπάγεται στην Β. ΠΕΣΥΠ αττικής ως αποκεντρωμένη μονάδα του. 

Το 2005 το νοσοκομείο αλλάζει περιφέρεια και υπάγεται στην 1
η
 ΥΠΕ Αττικής. Το 2011 σημειώνεται η 

μεγαλύτερη αλλαγή όπου το νοσοκομείο συγχωνεύετε με το Νοσοκομείο Σωτηρία και λειτουργούν υπό την 

Διοίκηση ενιαίου συλλογικού οργάνου. Σύμφωνα με το ΦΕΚ του οργανισμού (ΦΕΚ16/87) το Γενικό 

Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς διέθετε μέχρι σήμερα 681 κλίνες αν και η συνολική του δύναμη 

οριζόταν στις 760. Με την συγχώνευση η δύναμη αυξήθηκε σε 1430 κλίνες. Επίσης στο Νοσοκομείο 

υπάγονται διοικητικά το Κέντρο Υγείας Κορωπίου, το Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου, το Κέντρο Υγείας 

Λαυρίου και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλανδρίου. ( www.gna-gennimatas.gr). 

 

 

http://www.gna-gennimatas.gr/


 
 

 
 
 
 

21 
 

2.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 Το Νοσοκομείο, είναι ΝΠΔΔ και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, απαρτίζεται από 

τέσσερις βασικές υπηρεσίες την Ιατρική, την Νοσηλευτική, την Διοικητική και την Τεχνική Υπηρεσία,  με 

ξεχωριστή συγκρότηση και ιεραρχική αυτοτέλεια η κάθε μία, οι οποίες υπάγονται και οι τέσσερις στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου. Η όλη δομή και ανάπτυξη των μονάδων του νοσοκομείου 

στηρίζεται στους τέσσερις αυτούς βασικούς άξονες. Πλην αυτών υπάρχουν και αυτοτελή τμήματα και 

γραφεία τα οποία υπάγονται κατευθείαν στον έλεγχο του Διοικητή του νοσοκομείου.(Δρούμπαλης. Φ. 2005). 

Με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης που συνέταξε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας  παρουσιάζεται το 

γενικό οργανόγραμμα του νοσοκομείου. 

Γενικό οργανόγραμμα Νοσοκομείου 

 

(Πηγή, ΕΣΔΥ) 
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Κάθε υπηρεσία του νοσοκομείου έχει τη δική της ξεχωριστή συγκρότηση και όλες οι υπηρεσίες σε διοικητικό 

επίπεδο υπάγονται ιεραρχικά: στον Διοικητή του νοσοκομείου ο οποίος λειτουργεί και ως πρόεδρος του 

διοικητικού συμβουλίου και στο διοικητικό συμβούλιου του νοσοκομείου. Η όλη δομή και ανάπτυξη των 

διαφόρων τμημάτων γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Οργανισμός λειτουργίας του Νοσοκομείου. 

 

Οργανόγραμμα 1. Διάρθρωση Υπηρεσιών Νοσοκομείου 

 

 

 

 

Η Ιατρική υπηρεσία διαρθρώνεται σε τομείς όπου ο καθένας απαρτίζεται από τμήματα (κλινικές, μονάδες και 

εργαστήρια) συγγενών ειδικοτήτων όπως παρουσιάζεται στο οργανόγραμμα 2 και οι κύριες δραστηριότητες 

που αναπτύσσει η ιατρική υπηρεσία είναι κυρίως η παροχή ιατρικής περίθαλψης (επείγουσας, πρωτοβάθμιας, 

δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας), την εκπαίδευση ειδικευμένων γιατρών και  έρευνα.(Δρούμπαλης. Φ, 

2005). 

 

 



 
 

 
 
 
 

23 
 

 

Οργανόγραμμα 2. Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας 

 

 

 

Εκτός από τους παραπάνω τομείς, στην διεύθυνση ιατρικής υπηρεσίας, ανήκει κ ο εργαστηριακός τομέας, ο 

τομέας ψυχικής υγείας, ο τόμεας απεικόνισης και τα διατομεακά τμήματα. 
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Η νοσηλευτική  υπηρεσία του νοσοκομείου διαρθρώνεται σε πέντε νοσηλευτικούς τομείς,  ο καθένας από 

τους οποίους απαρτίζεται από νοσηλευτικά τμήματα και αυτοτελείς μονάδες, για παράδειγμα, στο νοσοκομείο 

λειτουργούν Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Μονάδα Εμφραγμάτων, Μονάδα Εντατικής θεραπείας 

(ΜΕΘ),Μονάδα μεσογειακής αναιμίας, Μονάδα εγκαυμάτων, Μονάδα ειδικών λοιμώξεων, Μονάδα 

περιτοναϊκής κάθαρσης οι οποίες αποτελούν αυτοτελές μονάδες, ενώ τα νοσηλευτικά τμήματα αποτελούν 

λειτουργικές  μονάδες του ιατρικού τομέα. Για παράδειγμα ο 1
ος

 και ο 2
ος 

 νοσηλευτικός τομέας ανήκει στον 

Παθολογικό τομέα, ο 3
ος

 και 4
ος

 νοσηλευτικός τομέας ανήκει στον Χειρουργικό τομέα ενώ ο 5
ος

 στις 

αυτοτελείς μονάδες και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.  

 

Οι κύριες δραστηριότητες τις νοσηλευτικής υπηρεσίας είναι η παροχή ποιοτικής φροντίδας σε πρωτοβάθμιο, 

δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο περίθαλψης, η άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης και ηγεσίας των 

νοσηλευτικών τμημάτων. Άρτια στελέχωση προσωπικού στα νοσηλευτικά τμήματα, η θέσπιση νοσηλευτικών 

διαδικασιών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα τις νοσηλευτικής επιστήμης, η υποστήριξη της ανάπτυξης του 

νοσηλευτικού προσωπικού με συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης και έρευνας (ειδικότητες, 

μεταπτυχιακά), προγράμματα συνεχιζόμενης ανάπτυξης με μοριοδότηση, σεμινάρια, συνέδρια κ.α. και τέλος 

η αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών με καθιερωμένα κριτήρια ποιότητας.(www. gna- Gennimatas.gr).  

 

(Πηγή, ΕΣΔΥ) 
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Η Διοικητική υπηρεσία διαρθρώνεται σε δυο υποδιευθύνσεις: Την υποδιεύθυνση διοικητικού και την 

υποδιεύθυνση οικονομικού. Κάθε υποδιεύθυνση χωρίζεται σε τμήματα και γραφεία ανάλογα με την 

εξειδίκευση και το εύρος των δραστηριοτήτων τους. Ιεραρχικά ανώτερος είναι ο Διευθυντής Διοικητικής 

Υπηρεσίας και έπονται ένας υποδιευθυντής Διοικητικού και ένας Οικονομικού και ακολουθούν οι 

προϊστάμενοι των τμημάτων και των γραφείων. (Δρούμπαλης. Φ, 2005).    

Οργανόγραμμα 3.Διάρθρωση Διοικητικής Υπηρεσίας 

 

 

Οι βασικότερες δραστηριότητες που αναπτύσσει η διοικητική υπηρεσία του νοσοκομείου αφορούν: 

 τον συντονισμό της λειτουργίας των άλλων υπηρεσιών (ιατρική, νοσηλευτική, τεχνική) 

 την υποστήριξη του έργου των άλλων υπηρεσιών,  

 τη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του νοσοκομείου 

 την  εκπαίδευση των στελεχών όλου του νοσοκομείου  

 τη μέριμνα για την αυτοδύναμη λειτουργία και ανάπτυξη του νοσοκομείου   
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Η τεχνική υπηρεσία, διαρθρώνεται σε δύο τμήματα: Στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και στο τμήμα 

Τεχνικού  όπως παρουσιάζεται στο οργανόγραμμα 4,  με τις ανάλογες  αρμοδιότητες του κάθε τμήματος. 

 

Οργανόγραμμα 4. Διάρθρωση Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

 

Η τεχνική υπηρεσία αποτελεί τον τέταρτο πυλώνα στήριξης τις επιχειρησιακής λειτουργίας του Νοσοκομείου, 

ο κύκλος δραστηριοτήτων από την συντήρηση των υποδομών και του τεχνολογικού εξοπλισμού μέχρι την 

προμήθεια μηχανημάτων υψηλής Βιοϊατρικής τεχνολογίας ανήκει στην τεχνική υπηρεσία, η όποια είναι 

υπεύθυνη για τον προγραμματισμό και την εισήγηση τις εκτέλεσης των απαραίτητων έργων ανάπτυξης, 

συντήρησης, ανανέωσης και βελτίωσης των κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου 

και με πολλές άλλες κύριες δραστηριότητες. Ενώ το τμήμα Βιοϊατρικής  τεχνολογίας, είναι υπεύθυνο για την 
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εισήγηση προμήθειας νέου εξοπλισμού καθώς και τις ανανέωσης του υπάρχοντος, για την παρακολούθηση 

των τεχνολογικών εξελίξεων στη Βιοϊατρική τεχνολογία και τις μελέτης ένταξης τους στο νοσοκομείο, για την 

ομαλή λειτουργία και τις τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου, καθώς και άλλες 

κύριες στην υπεύθυνη του δραστηριότητες.(Γούλα, 2007). 

 

Παρά τον εκσυγχρονισμό που σημείωσε την τελευταία δεκαπενταετία με την ταχεία διάδοση στην Ελλάδα η 

Βιοϊατρική τεχνολογία με μηχανήματα, συσκευές και όργανα υψηλής τεχνολογίας, ένα από τα αδύνατα 

σημεία του νοσοκομείου είναι ότι βρίσκεται σε αδυναμία να καλύψει πλήρως τις απαιτήσεις για διάγνωση και 

θεραπεία των ασθενών τους, προσφεύγοντας στην βοήθεια του ιδιωτικού τομέα.       

 

 

 2.3. Χρηματοδότηση  

 

Σήμερα η χρηματοδότηση γίνεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από τον κρατικό προϋπολογισμό και κατά ένα 

μικρό ποσοστό από τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία πληρώνουν στο νοσοκομείο, για τις υπηρεσίες που 

παρέχουν στους ασφαλισμένους τους.  

 

Αν και η κύρια πηγή εσόδων του νοσοκομείου είναι έσοδα από τα ασφαλιστικά ταμεία των ασθενών που 

προσέρχονται είτε για εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία είτε για νοσηλεία στα διάφορα νοσηλευτικά τμήματα 

αλλά και από τις ιδιωτικές πληρωμές των ανασφάλιστων ασθενών, το γεγονός ότι δεν επαρκούν για την 

αντιμετώπιση των λειτουργικών τους δαπανών η αναγκαία κάλυψη γίνεται από τον κρατικό τακτικό 

προϋπολογισμό.(Θεοδώρου. Μ. 2001, σελ 308-310). Επίσης άλλα έσοδα του νοσοκομείου προέρχονται  από 

δωρεές και κληροδοτήματα και από  εκμετάλλευση τις ίδιας τις περιουσίας του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.   ΜΕΘΟΔΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

3.1. Υλικό και μέθοδος 

Για τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε  το δομημένο ερωτηματολόγιο (Βλέπε 

παράρτημα) MSQ τις Μινεσότα σε συνδυασμό με το θεωρητικό μοντέλο του Herzberg and Warr πολλαπλών 

ερωτήσεων. Η κλίμακα MSQ καθιστά εφικτό να λάβει μια εξατομικευμένη εικόνα της ικανοποίησης των 

εργαζομένων από την εργασία τους παρέχοντας μια ακριβή μέτρηση της  ικανοποίησης  από πολλούς 

παράγοντες στο χώρο εργασίας. Στην ουσία διερευνά την συνολική ικανοποίηση σε συνδυασμό δύο 

παραγόντων την εξωγενή και εσωγενή ικανοποίηση. Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε τρία μέρη όπου  στο 

πρώτο μέρος  συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν τα δημογραφικά και κοινωνικό-οικονομικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, οικογενειακή κατάσταση, έτη προϋπηρεσίας, 

εισόδημα, είδος εργασιακής σχέσης), όπου και υπολογίστηκαν οι σχετικές συχνότητες εμφάνισης των 

διαφορετικών επιπέδων κάθε μεταβλητής.  Το δεύτερο μέρος αφορά την εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησης 

ή δυσαρέσκειας από το περιβάλλον του οργανισμού σύμφωνα με τους εσωγενής και εξωγενής παράγοντες 

εργασιακής ικανοποίησης.  Και το τρίτο μέρος αφορά  τις απόψεις των συμμετεχόντων στο ποια θεωρούν ως 

σημαντικότερα  προβλήματα  στο χώρο που εργάζονται, διότι η γνώση των προβλημάτων τα αντιμετωπίζει 

ένα νοσοκομείο, θα είναι απαραίτητη για την επιτυχία τις διοίκησης του. 

     

Με βάση την διάρθρωση του νοσοκομείου, το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε και στις τέσσερις βασικές 

διευθύνσεις κατά το χρονικό διάστημα Οκτώβριο του 2013 μέχρι Δεκέμβριο του 2013, συγκεκριμένα στις 

Κλινικές του ΑΣΑΝ  Αιματολογική, Γ’ Χειρουργική και Νευρολογική κλινική. Στο Ανατολικό κτίριο στα 

τμήματα Α και Β Χειρουργική, Α και Β Ορθοπαιδική, Γ’ Παθολογική, Αγγειοχειρουργική και στο Δυτικό 

κτίριο στα τμήματα Ουρολογική, Πλαστική, Οφθαλμολογική, ΩΡΛ και Καρδιολογική, στο κέντρο 

Αιμοδοσίας και στην διεύθυνση Διοικητικής και Τεχνικής υπηρεσίας. Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο, 

βέβαια υπήρχαν απώλειες και άλλα που δεν απαντήθηκαν καθόλου, ενώ ανταποκρίθηκαν συνολικά 141 

εργαζόμενοι.  



 
 

 
 
 
 

29 
 

 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με την χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS και 

περιελάμβανε τον υπολογισμό των παραμέτρων τις περιγραφικής στατιστικής για την ανάλυση κάθε 

μεταβλητής και ανάλογα με το είδος των δεδομένων υπολογίστηκε η κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων. 

Στη συνέχεια έγινε ομαδοποίηση των παραγόντων για την συνολική εκτίμηση του βαθμού εργασιακής 

ικανοποίησης και για κάθε παράγοντα οι αθροιστικές βαθμολογίες υπολογίστηκαν σε πενταβάθμια κλίμακα 

(1-5),  περαιτέρω έγινε ανάλυση ανά κατηγορία προσωπικού για την εκτίμηση διαφοροποίησης, βάση στο 

οποίο έγινε έλεγχος kruskal wallis, ο οποίος αφορά μία μη παραμετρική εκδοχή της ανάλυσης διακύμανσης 

μονής κατεύθυνσης και οι μεταβλητές που εξετάστηκαν στην ανάλυση ήταν κατά κλάδο και κατά φύλο.     

  

 

 3.2 Περιγραφική  ανάλυση δείγματος. 

Το δείγμα αποτελείτε από 141 άτομα και σύμφωνα με τα αποτελέσματα (σχήμα,1) το 52,5% (n=74) ήταν 

Ιατρικό προσωπικό, το  39,7% (n=56) ήταν  νοσηλευτικό προσωπικό, το 7,1% (n=10)  ήταν Διοικητικό 

προσωπικό, ενώ  0,7% (n=1) από την  τεχνική υπηρεσία.  

 

 

 

Σχήμα. 1 

 

 

52,5 39,7 

7,1 ,7 

Παρακαλούμε αναφέρετε τον κλάδο 
εργασίας σας: 

Ιατρικό 

Νοσηλευτικό 

Διοικητικό 

Τεχνικό 
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 Από το σύνολο του δείγματος το 58,9% (n=83)  αποτελείτε από γυναίκες, ενώ το 41,1% (n=58) αποτελείτε 

από άνδρες.  

 

Σχήμα.2 

 

 

Αναφορικά με την ηλικία (σχήμα 3) από τους 141 συμμετέχοντες, το  28,4%  ήταν έως 30 ετών,  το 39,7%  

ήταν από 31 έως 40 ετών,  το 24,8%  ήταν από 41-50 ετών, ενώ το  7,1% άνηκε στην ηλικιακή κατηγορία των 

51-60 ετών. 

 

 

Σχήμα. 3 

 

 

 

58,9 

41,1 

Φύλο: 

Γυναίκα 

Άνδρας 

28,4 

39,7 

24,8 

7,1 

Ηλικία: 

Έως 30 

31 - 40 

41 - 50 

51 - 60 
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Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο (διάγραμμα 3), από τους 141 συμμετέχοντες,  Απόφοιτοι ΑΕΙ  ήταν το  

43,3%. Απόφοιτοι ΤΕΙ το 34,0%.  Κάτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματος το 7,8%.  Με Διδακτορικό δίπλωμα 

το 3,5%.  Απόφοιτοι ΙΕΚ/ΟΑΕΔ το 5,7%.  Απόφοιτοι Λυκείου το 3,5%.  Απόφοιτοι Γυμνασίου ήταν το 0,7%. 

Ενώ 1,4% ήταν απόφοιτοι τις Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Νοσηλευτριών.  

 

 

Διάγραμμα. 3 

 

Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση σύμφωνα με τα αποτελέσματα (διάγραμμα 4), το 49.6% συζούν 

με σύντροφο, το 10,2% με σύντροφο και παιδιά προσχολικής ηλικίας, το 13,9% με σύντροφο και παιδιά 

σχολικής ηλικίας, ενώ το 3,6% με σύντροφο και παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας.  Το 27,0% συζούν μόνοι τους, 

το 27,0% συζούν με γονείς, το 2,2% με αδέρφια, ενώ το 0,7% με συγκάτοικο.  

 

Διάγραμμα 4.  

,7 

3,5 

5,7 

34,0 

43,3 

7,8 

3,5 

1,4 

Απόφοιτος /η Γυμνασίου 

Απόφοιτος /η Λυκείου 

Απόφοιτος /η ΙΕΚ/ΟΑΕΔ 

Απόφοιτος /η ΤΕΙ 

Απόφοιτος /η ΑΕΙ 

Κάτοχος  Μεταπτυχιακου διπλώματος 

Κάτοχος  Διδακτορικού Διπλώματος 

Άλλο ( ΜΤΕΝΣ) 

Επίπεδο εκπαίδευσης 
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     Από τους 141 συμμετέχοντες (σχήμα,5) το 46,1% έχει παιδιά, ενώ το 53,9% δεν έχουν παιδιά. 

 

 

Σχήμα. 5 

  

 

Οι περισσότεροι και συγκεκριμένα το 56,1% έχουν δύο παιδιά, το 34,8% έχουν ένα παιδί. Το 6,1% είναι 

τρίτεκνοι, ενώ το 3,0% είναι πολύτεκνοι.    

 

 

Σχήμα. 6 

 

 

 

 

46,1 

53,9 

Έχετε τέκνα: 

Ναι 

Όχι 

34,8 

56,1 

6,1 
3,0 

Αν ναι,πόσα έχετε 

Ένα 

Δύο 

Τρίτεκνος 

Πολύτεκνος 
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Από τους συμμετέχοντες (σχήμα 7) το 60,4% είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, το 36,7% με σύμβαση 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, το 0,7% με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ενώ το 2,2%  

πρακτικής εκπαίδευσης. 

 

 

Σχήμα. 7  

 

 

 Η προϋπηρεσία των συμμετεχόντων (διάγραμμα 5) έχει ως εξής:  το 44,3% είχαν από 0-5 χρόνια, το 12,1% 

από 6-10, το 12,9% από 11-15 με 16-20,  το 7,1% από 21-25, το 10,0% από 26-30 χρόνια, ενώ το 0,7%  είχαν 

από 31- 35 χρόνια.       

 

Διάγραμμα. 5 

60,4 

36,7 

,7 2,2 

Παρακαλούμε αναφέρετε τι σύμβαση εργασίας 
έχετε στο Γ.Ν.Α Γ. Γεννηματάς: 

Μόνιμοι Δημοσίου Δικαίου 

Σύμβαση Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου χρόνου 

Σύμβαση ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου χρόνου 

Άλλο (πρακτική) 

44,3 

12,1 

12,9 

12,9 

7,1 

10,0 

,7 

0 - 5 

6 - 10 

11 - 15 

16 - 20 

21 - 25 

26 - 30 

31 - 35 

Παρακαλούμε αναφέρεται πόσα χρόνια υπηρεσίας 
έχετε : 
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Από τους συμμετέχοντες (διάγραμμα 6), το 30,5% ήταν κατώτερης κατηγορίας, το 24,1% μεσαία προς 

κατώτερη,  το 25,5% μεσαία κατηγορία, το 16,3% μεσαία προς ανώτερη, ενώ ανώτερη κατηγορία ήταν το 

3,5%.   

 

 

Διάγραμμα. 6 

 

 Από τους συμμετέχοντες (διάγραμμα 7) οι περισσότεροι,  το 31,2% έχουν ετήσιο εισόδημα από16,0011 έως 

20,000€. Το 23,2% από 12,000 έως 16,000€,  ενώ  το 15,2% από  8,000 έως 12,000€.  Το 10,9%  δήλωσαν 

έως 4,000€, ενώ το 6,5% από 4,001- 8,000 €. 

  

Διάγραμμα 7. 

30,5 

24,1 

25,5 

16,3 

3,5 

Κατώτερη 

Μεσαία προς 
κατώτερη 

Μεσαία 

Μεσαία προς 
Ανώτερη 

Ανώτερη 

Παρακαλούμε αυτοπροσδιορίστε την εργασιακή σας 
θέση στην ιεραρχία του νοσοκομείου : 

10,9 

6,5 

15,2 

23,2 

31,2 

9,4 

2,9 

,7 

< 4.000  € 

4.001 - 8.000 € 

8.001-12.000 € 

12.001 -16.000 € 

16.001 - 20. 000 € 

20. 001- 25.000  € 

25.001 - 30.000 € 

50.001 - 100.000 € 

Ποιες είναι οι ετήσιες καθαρές απολαβές από την 
εργασίας σας στο νοσοκομείο: 
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 3.3.  Αποτελέσματα  Βαθμού εργασιακής ικανοποίησης  

 

 Αρχικά εξετάστηκαν οι εξωγενής παράγοντες που σχετίζονται με το πλαίσιο τις εργασίας σύμφωνα με τον 

Herzberg και Warr και στη συνέχεια έγινε ομαδοποίηση των παραγόντων, και ανά παράγοντα (σύνολο 

ερωτήσεων) υπολογίστηκε ο Μ.Ο. Η κλίμακα από 7βθμια του ερωτηματολογίου μετατράπηκε σε 5βάθμια 

παίρνοντας τις τιμές 1=απόλυτα δυσαρεστημένος, 2= δυσαρεστημένος, 3= ούτε δυσαρεστημένος/ουτε 

ικανοποιημένος, 4=ικανοποιημένος, 5=απόλυτα ικανοποιημένος.   

 

Οι ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε κάθε παράγοντα έχουν ως εξής: 

Εξωγενής παράγοντες  

Παράγοντας:  Αμοιβή.  

Αντιστοιχούν οι ερωτήσεις 

 13.5  -  Με το ύψος των αποδοχών σας  

15.4  - Από τις αμοιβές (μισθός- ώρες) για τα προσόντα, τις αρμοδιότητες και την ποσότητα της  εργασίας που εκτελείται  

15.9  -  Από το καθεστώς των υπερωριών 

 

Παράγοντας : Πολιτική τις επιχείρησης  

Αντιστοιχούν οι ερωτήσεις  

13.8  -   Με την πολιτική του οργανισμού. 

13.9  -  Με τον τρόπο που επιλέγονται οι διοικητές στα νοσοκομεία 

 

Παράγοντας:  Διοίκηση  

Αντιστοιχούν οι ερωτήσεις  

14.2   -   Αισθάνομαι ότι μπορώ να εμπιστεύομαι τη Διοίκηση του νοσοκομείου και ότι αυτή με στηρίζει 

15.11  - Από την Διοίκηση του Νοσοκομείου και ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας  

 

Παράγοντας : Συνθήκες Εργασίας 

Αντιστοιχούν οι ερωτήσεις  

13.3  - Με τις υλικές συνθήκες εργασίας  

15.1 -  Από το φυσικό περιβάλλον εργασίας σας ( χώρος, καθαριότητα, εξοπλισμός, εξαερισμός) 
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Παράγοντας:  Διαπροσωπικές σχέσεις   

Αντιστοιχεί η ερώτηση 

13.7  - Με τις διαπροσωπικές σχέσεις   

 

Παράγοντας:  Ασφάλεια Εργασίας   

Αντιστοιχούν οι ερωτήσεις  

13. 6    - Με την εργασιακή ασφάλεια  

15.5    -  Από τη Υγειονομική περίθαλψη που παρέχει η υπηρεσία ότι καλύπτει τις ανάγκες σας  

15.10  -  Από τις ευκαιρίες που σας δίνονται για συνεχή απασχόληση στο χώρο του νοσοκομείου 

18. 4  -  Σε ποιο βαθμό νιώθετε ασφαλείς δεδομένης τις οικονομικής κρίσης και των νέων εργασιακών μέτρων. 

18. 5 – Σε ποιο βαθμό θεωρείται ότι το  Νοσοκομείο αποτελεί ένα ιδανικό μέρος εργασίας στις μέρες μας δεδομένης τις 

οικονομικής κρίσης και των νέων νομοθετικών μέτρων.   

 

Παράγοντας:  Ωράριο Εργασίας   

Αντιστοιχεί η ερώτηση 

 13.10  -  Με το ωράριο εργασίας μου. 

 

Παράγοντας:   Επίτευξη στόχου  

Αντιστοιχεί η ερώτηση  

14. 4  - Αισθάνομαι μέλος μιας ομάδας με κοινούς στόχους 

 

Παράγοντας:    Κοινωνικό Γόητρο 

Αντιστοιχεί η ερώτηση 

14. 1  -  Αισθάνομαι υπερήφανος/η που εργάζομαι στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» 

 

Παράγοντας : Εποπτεία ( Προϊστάμενος) 

Αντιστοιχούν οι ερωτήσεις  

14. 3 -  Αισθάνομαι ότι μπορώ να εμπιστεύομαι τους προϊσταμένους μου γιατί παίρνουν σωστές αποφάσεις.  

15. 2  -  Από τα καθήκοντα που σας έχουν ανατεθεί 

 

Παράγοντας:  Ομαδικό κλίμα (Συνεργασία)  

Αντιστοιχεί η ερώτηση  

14. 7  -  θεωρώ ότι στο τμήμα που εργάζομαι επικρατεί πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας.  

 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν έχουν ως εξής (πίνακας 1, διάγραμμα 1). 
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Στην 5βάθμια κλίμακα ο σημαντικότερος παράγοντας (ικανοποίησης) αναδεικνύεται ο παράγοντας 

διαπροσωπικές σχέσεις με μέση βαθμολογία 3,82 και έπειτα (με οριακή ικανοποίηση) ακολουθεί ο 

παράγοντας συνεργασία με μέση βαθμολογία 3,11. Στη συνέχεια ακολουθούν (με ουδέτερη στάση) ο 

παράγοντας προϊστάμενος με μέση βαθμολογία 2,97 και ο παράγοντας επίτευξη στόχου με μέση βαθμολογία 

2,86. Στη συνέχεια όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες έχουν μέση βαθμολογία κάτω από 3 με τελευταία την 

αμοιβή,  όπου αναδεικνύονται  και ως οι παράγοντες δυσαρέσκειας. 

 

Πίνακας 1. Μέσος όρος  

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Αμοιβή 139 1,00 5,00 1,7086 ,89777 

Διοίκηση  140 1,00 5,00 1,9750 ,89226 

Πολιτική τις επιχείρησης  141 1,00 5,00 2,0319 1,04405 

Συνθήκες Εργασίας 141 1,00 5,00 2,3688 1,20066 

Ωράριο Εργασίας   139 1,00 5,00 2,4676 1,42596 

Κοινωνικό Γόητρο 139 1,00 5,00 2,5396 1,00913 

Ασφάλεια Εργασίας   141 1,00 4,40 2,5863 ,82145 

Επίτευξη στόχου  140 1,00 5,00 2,8643 1,06082 

Εποπτεία (Προϊστάμενος) 141 1,00 5,00 2,9681 1,03547 

Ομαδικό κλίμα 
(Συνεργασία)  

140 1,00 5,00 3,1143 1,03941 

Διαπροσωπικές σχέσεις   135 1,00 5,00 3,8222 1,33196 

 

 

 

Διάγραμμα 1. Εξωγενής Παράγοντες 
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Ενδογενής παράγοντες  

Στη συνέχεια διερευνήθηκαν οι παράγοντες που σχετίζονται με το περιεχόμενο της εργασίας στις οποίες ανά 

παράγοντα, αντιστοιχούν οι παρακάτω ερωτήσεις: 

 

 Παράγοντας :  Από το ίδιο το αντικείμενο τις εργασίας  

Αντιστοιχούν οι ερωτήσεις  

13. 1 -  Με την θέση εργασίας σας συνολικά  

13. 2  - Με το περιεχόμενο τις εργασίας 

15. 7 -  Από το αντικείμενο τις εργασίας 

14. 6 -  Αισθάνομαι ότι προσφέρω αποτελεσματικό έργο και είμαι χρήσιμος/η στο Νοσοκομείο 

 

Παράγοντας :  Αναγνώριση της Προσπάθειας   

Αντιστοιχούν οι ερωτήσεις  

15. 3  -  Από την Διοίκηση ( Διοικητής- Διευθυντές) όταν και αν αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν την καλή σας απόδοση 

15. 8  - Από την Ανταμοιβή (χρηματική, ηθική) 

 

Παράγοντας :  Εξέλιξη – Προαγωγή     

Αντιστοιχεί η ερώτηση  

13. 4  - Με τις προοπτικές εξέλιξης 

 

Παράγοντας : Υπευθυνότητα  

Αντιστοιχεί η ερώτηση  

14. 5  -  Οι προϊστάμενοι  μου,  μου φέρονται με σεβασμό και υπολογίζουν την γνώμη μου στη λήψη αποφάσεων 

 

Παράγοντας :  Αξιοποίηση δεξιοτήτων – ικανοτήτων 

Αντιστοιχεί η ερώτηση  

15. 6    -  Από τις ευκαιρίες που σας δίνονται να αξιοποιήσετε τις δικές σας μεθόδους πάνω στο αντικείμενο τις εργασίας 

σας. 

 

Παράγοντας:  Εργασιακό Άγχος  

Αντιστοιχούν οι ερωτήσεις  

18.  6  -   Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι εξαιτίας τις οικονομικής κρίσης και των νέων εργασιακών μέτρων έχει επηρεάσει 

την ψυχολογία σας και το άγχος καθημερινά. 
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18.  7 -  Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι λόγω των νέων εργασιακών μέτρων, αυξάνεται το ποσοστό συνδρόμου Βurn out 

στους εργαζόμενους. 

 

 Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ομαδοποίηση παραγόντων (διάγραμμα 2) έχουν ως εξής: Στην 

5βαθμια κλίμακα σημαντικότερος παράγοντας αναδεικνύεται ο παράγοντας άγχους με μέση βαθμολογία 3,6. 

Στη συνέχεια ακολουθεί ο παράγοντας αντικείμενο εργασίας με μέση βαθμολογία 3,22 και έπειτα όλοι οι 

υπόλοιποι παράγοντες έχουν μέση βαθμολογία κάτω από 3 με τελευταία την αναγνώριση της προσπάθειας. 

 

Πίνακας 2. Μέσος όρος  

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Αναγνώριση τις Προσπάθειας   139 1,00 5,00 2,1259 1,10351 

Εξέλιξη – Προαγωγή     139 1,00 5,00 2,5252 1,43118 

Αξιοποίηση δεξιοτήτων – 
ικανοτήτων 

135 1,00 5,00 2,6148 1,39287 

Υπευθυνότητα  137 1,00 5,00 2,8029 1,10373 

Από το ίδιο το αντικείμενο τις 
εργασίας  

141 1,00 5,00 3,2240 1,07188 

Άγχος  138 1,00 5,00 3,5906 ,97643 

Valid N (listwise) 121         

       

 

Διάγραμμα 2. Εσωγενής Παράγοντες 
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Εκπαίδευση του προσωπικου. 

 

Στις μονάδες υγείας το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ο σημαντικότερος παραγωγικός συντελεστής και αποτελεί 

τον πιο σημαντικό ρόλο στην παραγωγή και διανομή των υπηρεσιών υγείας των οποίων η αποδοτικότητα 

είναι συνισταμένη της ικανοποίησης του από την εργασία, των συνθηκών εργασίας, των κινήτρων, τις 

εξέλιξης του αλλά και τις δια βίου επιμόρφωσης του. (Σταυροπούλου. Κ, 2010, σελ 280-295)
  

 Η συνεχείς 

πρόοδο τις επιστήμης και τις τεχνολογίας σε όλους τους κλάδους των επιστημών (Ιατρικής, Οικονομικής, 

Διοικητικής, Πληροφορικής) καθιστούν απαραίτητη την συνέχει επιμόρφωση του προσωπικού των 

επαγγελματιών υγείας πάνω στο αντικείμενο τις εργασίας τους, ώστε να βελτιωθούν οι δεξιότητες τους, στις 

νέες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις. 

 

 Η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των εργαζομένων σχετίζεται µε τις αλλαγές αλλά και τις συνθήκες που 

επικρατούν τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Η εκπαίδευση των 

υπαλλήλων στοχεύει στην παροχή της απαραίτητης τεχνογνωσίας για την αποτελεσματική και αποδοτική 

άσκηση των καθηκόντων τους και όπως ορίζει το άρθρο 47 του Υ.Κ. η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να 

μεριμνά για την επιμόρφωση των υπαλλήλων της καθ όλη την διάρκεια του εργασιακού τους βίου ανεξάρτητα 

από την κατηγορία, τον κλάδο, την ειδικότητα και το βαθμό τους(Νόμος 2683/1999, σελ 34).   

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 2683/1999 και με το ν.3528/2007 του νέου υπαλληλικού κώδικα, ο 

υπάλληλος έχει δικαίωμα επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης ή εξειδίκευσης με σκοπό την απόκτηση 

εξειδικευμένων γνώσεων που είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων τους και μεταπτυχιακή 

εκπαίδευση σε αναγνωρισμένα ιδρύματα  ανώτερης εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού και η 

άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται από την διοίκηση του νοσοκομείου και ύστερα από σύμφωνη 

γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.(Νόμος 2683/99, σελ 35). Επίσης κάθε χρόνο η Εθνική Σχολή Δημόσιας 

Διοίκησης  στέλνει στον οργανισμό υγείας προγράμματα σεμιναρίων τα λεγόμενα επιμορφωτικά σεμινάρια 
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ΙΝΕΠ τα οποία απευθύνονται στους δημόσιους υπαλλήλους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής (Προϊστάμενοι 

και μη) ανάλογα κάθε φορά με το αντικείμενο.  Κάθε χρόνο επίσης  οργανώνονται συνέδρια τόσο για τους 

Νοσηλευτές από τον Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδος όσο και για το Ιατρικό προσωπικό κάθε 

ειδικότητας από διάφορες ιατρικές εταιρίες, παρέχοντας την δυνατότητα στο προσωπικό για συμμετοχή και 

συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση.  

 

Σύμφωνα με την (Γούλα,2007,σελ 87)η έλλειψη επιβράβευσης ηθική ή χρηματική και όταν δεν παρέχονται 

ίσες ευκαιρίες στους εργαζόμενους για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα ή για μετεκπαίδευση μπορεί 

να προκαλέσει δυσαρέσκεια από την εργασία, ενώ σύμφωνα με τον (Πολύζος και Υφαντόπουλος, 2000) η 

σύγχυση ρόλων και αρμοδιοτήτων μαζί με την έλλειψη συνεχιζόμενης κατάρτισης μπορεί να μειώσουν την 

ικανοποίηση του ανθρωπινού δυναμικού.  

 

Στην διεύρυνση κατά πόσο συμμετέχουν σε προγράμματα επανακατάρτισης, από το σύνολο του δείγματος 

(πίνακας 3), το 45,4% δήλωσαν ότι δεν συμμετέχουν καθόλου, ενώ το 26,2% τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. 

Μια φορά στα δύο χρόνια το 16,3%, ενώ λιγότερο από μία φορά στα δύο χρόνια το 12,1%.  

 

 Πίνακας 3.  Παρακαλούμε αναφέρετε πόσο συχνά συμμετέχετε σε προγράμματα 

επανακατάρτισης: 

    

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Τουλάχιστον μία φορά το 
χρόνο 

37 26,2 26,2 26,2 

Μία φορά στα δύο χρόνια 23 16,3 16,3 42,6 

Λιγότερο από μία φορά στα 
δύο χρόνια 

17 12,1 12,1 54,6 

Καθόλου 64 45,4 45,4 100,0 

Total 141 100,0 100,0 
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 Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων αλλά και του θεσμικού πλαισίου που επικρατεί 

στη χώρα μας έπαιζε και συνεχίζει να παίζει το συνδικαλιστικό κίνημα που εμφανίστηκε μετά την αυγή του 

19
ου

 αιώνα και ειδικότερα μετά την δεκαετία του 50.(Χαρόγλου. Κ, 2005, σελ 95).  Ο συνδικαλισμός 

ταυτίζεται κυρίως με τις εργατικές διεκδίκησης, ενώ ο εργατικός συνδικαλισμός αποτελείτε από σωματεία 

εργαζομένων και σκοπός τους είναι η προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ο 

εργαζόμενος μέσα από τη συμμετοχή του στις εργατικές ενώσεις επιδιώκει να επιτύχει τις διεκδικήσεις του 

οποιασδήποτε και αν είναι αυτές, κυρίως όταν το άτομο βρίσκεται αδύναμο και ανυπεράσπιστο μπροστά στις 

αδικίες τις διοίκησης. Ενδέχεται όμως και η περίπτωση το ίδιο το σωματείο να μην ανταποκρίνεται  στις εν 

λόγω ανάγκες του εργαζόμενου, λόγω πολιτικών διαφωνιών, με αποτέλεσμα το άτομο να βρίσκεται εντελώς 

ανυπεράσπιστο και αδύναμο προκαλώντας του αρνητικά συναισθήματα. Εκτός όμως από τον εργατικό 

συνδικαλισμό σήμερα υπάρχει και ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, ο οποίος προστατεύει τα συμφέροντα των 

εργοδοτών και έχει ως αποστολή τη συλλογική προστασία των συμφερόντων των κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας και τους αντιπροσωπεύουν συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών, με αποτέλεσμα οι 

απαιτήσεις των εργατικών ενώσεων που προβάλουν αιτήματα έναντι τις εργοδοσίας με προγραμματισμένους 

στόχους αυτό να έχει ως συνέπεια να δημιουργείτε  κλίμα σύγκρουσης μεταξύ τους. (Φαναριώτης. Π.,2004, 

σελ 334-351 ). 

 

Στην διερεύνηση των σχέσεων των εργαζομένων με το σωματείο τους από το σύνολο του δείγματος (πίνακας 

4), το 70,1% πληρώνει συνδρομή, ενώ το 29,9% δεν πληρώνει συνδρομή στο σωματείο τους.  

 

Πίνακας 4.    Πληρώνετε συνδρομή στο σωματείο σας; 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Ναι 96 68,1 70,1 70,1 

Όχι 41 29,1 29,9 100,0 

Total 137 97,2 100,0   
Missing System 4 2,8     
Total 141 100,0     
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Από το σύνολο του δείγματος  (πίνακας 5),  το 15,3% συμμετέχει στις συνελεύσεις του σωματείου τους, ενώ 

το 84,7% δεν συμμετέχει. 

 Πίνακας. 5  Συμμετέχετε στις συνελεύσεις του σωματείου σας; 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Ναι 21 14,9 15,3 15,3 

Όχι 116 82,3 84,7 100,0 

Total 137 97,2 100,0   
Missing System 4 2,8     
Total 141 100,0     

 

 

Στη συνέχεια εξετάσαμε τις απόψεις των εργαζομένων κατά πόσο θεωρούν ότι συμμετέχουν στις 

συνδικαλιστικές διαδικασίες του σωματείου τους και σύμφωνα με τα ευρήματα από εκείνους που 

συμμετείχαν, το 63,5% δήλωσαν καθόλου, το 23,4% δήλωσαν ότι συμμετέχουν λίγο, το 9,5% ήταν ουδέτεροι, 

ενώ το 2,9% δήλωσαν ότι συμμετέχουν κατά πολύ. 

 

  Πίνακας 6.  Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι συμμετέχετε στις συνδικαλιστικές διαδικασίες του σωματείου 

σας  (εκλογές, απεργίες;)  

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Πολύ μικρό/καθόλου 87 61,7 63,5 63,5 

Μικρό βαθμό 32 22,7 23,4 86,9 

Ούτε μικρό, ούτε μεγάλο βαθμό 13 9,2 9,5 96,4 

Μεγάλο βαθμό 4 2,8 2,9 99,3 

Πολύ μεγάλο βαθμό 1 ,7 ,7 100,0 

Total 137 97,2 100,0   
Missing System 4 2,8     
Total 141 100,0     

 

 

 

Στην ερώτηση κατά πόσο η συνδικαλιστική ηγεσία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων με θετικό 

τρόπο, από εκείνους που συμμετείχαν, το 36,5% δήλωσαν λίγο, το 32,8% ήταν ουδέτεροι, ενώ το 27,7% 

δήλωσαν καθόλου.  ( Σχετικός πίνακας, 7). 
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 Πίνακας  7.  Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνδικαλιστική ηγεσία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 

εργαζομένων με θετικό τρόπο  

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Πολύ μικρό/καθόλου 38 27,0 27,7 27,7 

Μικρό βαθμό 50 35,5 36,5 64,2 

Ούτε μικρό, ούτε μεγάλο βαθμό 45 31,9 32,8 97,1 

Μεγάλο βαθμό 3 2,1 2,2 99,3 

Πολύ μεγάλο βαθμό 1 ,7 ,7 100,0 

Total 137 97,2 100,0   
Missing System 4 2,8     
Total 141 100,0     

 

 

Ενώ κατά πόσο η συνδικαλιστική ηγεσία επηρεάζει τις εργασιακές σχέσεις ( Πίνακας  8), σύμφωνα με τις 

απόψεις του δείγματος, όσων συμμετείχαν,  το 29,2%  δήλωσαν λίγο, το 27,7% ήταν ουδέτεροι, ενώ το 24,8% 

δήλωσαν κατά πολύ.   

 

 Πίνακας 8. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνδικαλιστική ηγεσία επηρεάζει τις εργασιακές σχέσεις;                            

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Πολύ μικρό/καθόλου 19 13,5 13,9 13,9 

Μικρό βαθμό 40 28,4 29,2 43,1 

Ούτε μικρό, ούτε μεγάλο 
βαθμό 

38 27,0 27,7 70,8 

Μεγάλο βαθμό 34 24,1 24,8 95,6 

Πολύ μεγάλο βαθμό 6 4,3 4,4 100,0 

Total 137 97,2 100,0   
Missing System 4 2,8     
Total 141 100,0     

 

 

 Ένας άλλος  επίσης σημαντικός παράγοντας αποτελεί και το εργασιακό άγχος. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία 

μία από τις βασικότερες αιτίες του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης γνωστό ως burn-out είναι το 

εργασιακό άγχος. Το φαινόμενο του συνδρόμου είναι αποτέλεσμα χρόνιου συσσωρευμένου άγχους που 

κατακλύζει τον εργαζόμενο ο οποίος νιώθει ότι τα ψυχικά του αποθέματα δεν επαρκούν για να ανταπεξέρθει 

στην πίεση του εργασιακού χώρου. (Νιάκας, 2004, σελ 127). Σύμφωνα με την (Γούλα,Α) το σύνδρομο 
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εκδηλώνεται μέσω τριών επιμέρους χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, τη συναισθηματική κούραση, τη νευρική 

κούραση και  μετά από αλλοτρίωση με την παρεχόμενη υπηρεσία και την έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων. 

 

 Το προσωπικό υγείας οι ερευνητές θεωρούν ότι είναι πιο ευάλωτοι στο σύνδρομο εξουθένωσης διότι οι 

συνθήκες είναι τέτοιες που επιτρέπουν την ανάπτυξη στρεσσογόνων συνθηκών διότι η ίδια η φύση της 

εργασίας τους, τους το επιτρέπει και οι πιο σημαντικές  πηγές άγχους μπορεί να είναι,  η συγκρουσιακή 

κατάσταση μεταξύ συγκεκριμένων εργασιακών απαιτήσεων από προϊσταμένους και των προσωπικών αξιών 

του ατόμου, η ασάφεια ρόλων και αρμοδιοτήτων και όταν δεν μπορεί να συμμετέχουν στις διαδικασία λήψεων 

αποφάσεων σε θέματα που τον αφορούν. Οι σχέσεις με τους συναδέλφους όταν δεν υπάρχει συνεργασία και η 

μεταξύ τους έλλειψη επικοινωνίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, η έκθεση των γιατρών και των 

νοσηλευτών σε μολυσματικές ασθένειες λόγω τι ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος,  η έλλειψη προσωπικού και 

ο φόρτος εργασίας, διότι η έλλειψη προσωπικού μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ψυχολογική επιβάρυνση, 

πίεση, κούραση και κατά συνέπεια, μη ικανοποίηση από το χώρο εργασίας. Στους Νοσηλευτές και Γιατρούς  

όπου το ωράριο είναι κυκλικό, η επιμήκυνση αυτού του νόμιμου ωραρίου σε συνδυασμό με το φόρτο εργασίας 

μπορεί να έχει ως συνέπεια την ενίσχυση άγχους,  εξάντληση και τι βαριά σωματική κόπωση σε βάθος χρόνου. 

(Γούλα, 2007, σελ 85-87). 

 

Ιδίως και κατά την περίοδο τις οικονομικής κρίσης που έχουν γίνει σοβαρές νομοθετικές αλλαγές στο 

καθεστώς εργασίας με περικοπές μισθών, επιδομάτων, τα οποία λειτουργούσαν σαν ένα κίνητρο απόδοσης, οι 

απόψεις των εργαζομένων σχετικά με τις επιπτώσεις αυτών των νομοθετικών αλλαγών στην δια βίου 

επαγγελματική τους εξέλιξη και κατά πόσο έχουν επηρεάσει την ψυχική τους υγεία, οι περισσότεροι από το 

σύνολο του δείγματος,  το 40,6% δήλωσε ότι και η οικονομική κρίση και τα νέα μέτρα έχουν επηρεάσει κατά 

πολύ την ψυχολογία τους και το άγχος. Ενώ στην διερεύνηση κατά πόσο αυξάνεται το ποσοστό συνδρόμου 

επαγγελματικής εξουθένωσης, οι περισσότεροι, το 48,9% δήλωσαν κατά πολύ.  (Σχετικός πίνακας 9 και 10). 
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 Πίνακας 9.  Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η οικονομική κρίση και τα εργασιακά μέτρα, έχουν επηρεάσει την 

ψυχολογία σας και το άγχος καθημερνά 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Πολύ μικρό/καθόλου 10 7,1 7,2 7,2 

Μικρό βαθμό 20 14,2 14,5 21,7 

Ούτε μικρό, ούτε μεγάλο βαθμό 29 20,6 21,0 42,8 

Μεγάλο βαθμό 56 39,7 40,6 83,3 

Πολύ μεγάλο βαθμό 23 16,3 16,7 100,0 

Total 138 97,9 100,0   
Missing System 3 2,1     
Total 141 100,0     

 

Πίνακας 10.  Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι λόγω των νέων εργασιακών μέτρων, αυξάνεται το ποσοστό 

συνδρόμου Burnout στους εργαζόμενους 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Πολύ μικρό/καθόλου 7 5,0 5,1 5,1 

Μικρό βαθμό 11 7,8 8,0 13,1 

Ούτε μικρό, ούτε μεγάλο βαθμό 23 16,3 16,8 29,9 

Μεγάλο βαθμό 67 47,5 48,9 78,8 

Πολύ μεγάλο βαθμό 29 20,6 21,2 100,0 

Total 137 97,2 100,0   
Missing System 4 2,8     
Total 141 100,0     

 

 

 

 3.4 Αποτελέσματα συσχετίσεων 

 

Έλεγχοι «ανεξαρτησίας» 

Παρακάτω εξετάσαμε το αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των κλάδων εργασίας ως προς (α) 

τις σχέσεις τους με τους προϊσταμένους τους (ερωτήσεις 14.3 και 14.5) (β) τις σχέσεις τους με την διοίκηση 

του νοσοκομείου (ερωτήσεις 14.2, 15.11) (γ) τις σχέσεις με τους συναδέρφους τους (ερώτηση 14.7) (δ) τις 

σχέσεις τους με την συνδικαλιστική ηγεσία (ερωτήσεις 16, 17, 18.1, 18.2, 18.3 ) και τέλος (ε) τον βαθμό 

συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης (ερώτηση 12). 
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 Kruskal - Wallis test Chi-Square df Asymp. Sig. 

Ερώτηση14.2 

  Βαθμός που αισθάνομαι ότι μπορώ να εμπιστεύομαι 

τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και ότι αυτή με 

στηρίζει 

5.900 3 .117 

Ερώτηση14.3 

   Βαθμός που αισθάνομαι ότι μπορώ να 

εμπιστεύομαι τους Προϊστάμενους μου γιατί 

παίρνουν σωστές αποφάσεις 

4.386 3 .223 

Ερώτηση14.5 

       Βαθμός που οι προϊστάμενοι μου, μου φέρονται 

με σεβασμό και υπολογίζουν την γνώμη μου στη 

λήψη αποφάσεων 

2.692 3 .442 

Ερώτηση14.7 Βαθμός που θεωρώ ότι στο τμήμα που εργάζομαι 

επικρατεί πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας 
1.761 3 .623 

Ερώτηση15.11 

Βαθμός ικανοποίησης από την διοίκηση του 

Νοσοκομείου ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

σας 

10.181 3 .017 

Ερώτηση16 
Πληρώνετε συνδρομή στο σωματείο σας; 1.404 3 .705 

Ερώτηση17 
Συμμετέχετε στις συνελεύσεις του σωματείου σας; 7.865 3 .049 

Ερώτηση18.1 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι συμμετέχετε στις 

συνδικαλιστικές διαδικασίες του σωματείου σας  

(εκλογές, απεργίες;) 

4.379 3 .223 

Ερώτηση18.2     Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνδικαλιστική 

ηγεσία επηρεάζει τις εργασιακές σχέσεις; 
2.188 3 .534 

Ερώτηση18.3 

  Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνδικαλιστική 

ηγεσία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 

εργαζομένων με θετικό τρόπο 

3.393 3 .335 

Ερώτηση12 Παρακαλούμε αναφέρετε πόσο συχνά συμμετέχετε 

σε προγράμματα επανακατάρτισης 
5.769 3 .123 

 

 

 

Σε επίπεδο σημαντικότητας α = 0,10 ή αλλιώς 10%, η μηδενική υπόθεση, ότι δεν διαφοροποιούνται οι κλάδοι 

εργασίας ως προς τους 5 αυτούς παράγοντες, απορρίπτεται μόνο για τις περιπτώσεις που αφορά τις σχέσεις 

τους με την διοίκηση του νοσοκομείου (ερώτηση 15.11 με p – value = 0.017 < α = 0.10) και τις σχέσεις τους 

με την συνδικαλιστική ηγεσία (ερώτηση 17 με p – value = 0.049 < α = 0.10). Αυτό σημαίνει ότι υφίσταται 

σχέση μεταξύ κλάδων εργασίας και (α) αντίληψης για την διοίκηση του νοσοκομείου και (β) την 

συνδικαλιστική ηγεσία 
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Ομοίως, διεξάγουμε έλεγχο για το αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των φύλων ως προς τους 

πέντε παράγοντες όπως αυτοί επισημάνθηκαν προηγουμένως. 

 

 Kruskal - Wallis test Chi-Square df Asymp. Sig. 

Ερώτηση14.2 

Βαθμός που αισθάνομαι ότι μπορώ να εμπιστεύομαι 

τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και ότι αυτή με 

στηρίζει 

3.474 1 .062 

Ερώτηση14.3 

  Βαθμός που αισθάνομαι ότι μπορώ να 

εμπιστεύομαι τους Προϊστάμενους μου γιατί 

παίρνουν σωστές αποφάσεις 

.759 1 .384 

Ερώτηση14.5 

     Βαθμός που οι προϊστάμενοι μου, μου φέρονται 

με σεβασμό και υπολογίζουν την γνώμη μου στη 

λήψη αποφάσεων 

.232 1 .630 

Ερώτηση14.7 Βαθμός που θεωρώ ότι στο τμήμα που εργάζομαι 

επικρατεί πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας 
.316 1 .574 

Ερώτηση15.11 

Βαθμός ικανοποίησης από την διοίκηση του 

Νοσοκομείου ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

σας 

.172 1 .678 

Ερώτηση16 
Πληρώνετε συνδρομή στο σωματείο σας; 2.342 1 .126 

Ερώτηση17     Συμμετέχετε στις συνελεύσεις του σωματείου 

σας; 
6.365 1 .012 

Ερώτηση18.1 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι συμμετέχετε στις 

συνδικαλιστικές διαδικασίες του σωματείου σας  

(εκλογές, απεργίες;) 

3.606 1 .058 

Ερώτηση18.2 Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνδικαλιστική 

ηγεσία επηρεάζει τις εργασιακές σχέσεις; 
.237 1 .627 

Ερώτηση18.3 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνδικαλιστική 

ηγεσία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 

εργαζομένων με θετικό τρόπο 

1.083 1 .298 

Ερώτηση12   Παρακαλούμε αναφέρετε πόσο συχνά 

συμμετέχετε σε προγράμματα επανακατάρτισης 
2.650 1 .104 

 

 

Σε επίπεδο σημαντικότητας α = 0,10 ή αλλιώς 10%, η μηδενική υπόθεση, ότι δεν διαφοροποιούνται τα δυο 

φύλα ως προς τους 5 αυτούς παράγοντες, απορρίπτεται μόνο για τις περιπτώσεις που αφορά τις σχέσεις τους 

με την διοίκηση του νοσοκομείου (ερώτηση 14.2 με p – value = 0.062 < α = 0.10) και τις σχέσεις τους με την 

συνδικαλιστική ηγεσία (ερώτηση 17 με p – value = 0.012 < α = 0.10 και ερώτηση 18.1 με p – value = 0.058 < 

α = 0.10). Αυτό σημαίνει ότι υφίσταται σχέση μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς την (α) αντίληψης για 

την διοίκηση του νοσοκομείου και (β) την συνδικαλιστική ηγεσία. 
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Ο έλεγχος αυτός είναι γνωστός ως Kruskal – Wallis test ο οποίος αφορά μια μη παραμετρική εκδοχή της 

ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης. Ελέγχει την μηδενική υπόθεση ότι οι κλάδοι εργασίας αφενός 

όπως και τα δυο φύλα δεν διαφέρουν ως προς την στάση/αντίληψη/τοποθέτησή τους απέναντι: 

 στους τέσσερις παράγοντες που αφορούν τις σχέσεις τους με προϊσταμένους, διοίκηση, συνδικαλιστές 

αλλά και αυτές μεταξύ τους 

 στο βαθμό συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης  

 

Η έρευνα ολοκληρώθηκε με τις απόψεις των εργαζόμενων σχετικά με τα ποια θεωρούν ως σημαντικότερα 

προβλήματα στο Νοσοκομείο. Από την εισαγωγή του το 1983 το Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας 

βρίσκεται υπό συνεχείς προσπάθειες με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας  και της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών.  Ως εκ τούτου η γνώση των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει το νοσοκομείο θα 

είναι απαραίτητη για την επιτυχία τις διοίκησης του διότι το ανθρώπινο κεφάλαιο έχει άμεση συσχέτιση με την 

ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού. 

 

 Η κλίμακα παίρνει τις τιμές 1= διαφωνώ απόλυτα, 2= διαφωνώ, 3=ουδέτερος= 4= συμφωνώ, 5= συμφωνώ 

απόλυτα και σύμφωνα με τα αποτελέσματα  (διάγραμμα 10) Στην 5βαθμια κλίμακα όλα τα προβλήματα έχουν 

μέση βαθμολογία πάνω από το 3 με  σημαντικότερη αναφορά  την έλλειψη προσωπικού με μέση βαθμολογία 

4,60.  
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Πίνακας 9. Μέσος όρος 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Ανεπαρκείς αίθουσες χειρουργείων 133 ,00 5,00 3,3985 1,19937 

Η επικοινωνία των εργαστηρίων με τα 

κλινικά τμήματα 

133 ,00 5,00 3,5714 1,15000 

Η εργαστηριακή υποδομή του 

νοσοκομείου 

134 ,00 5,00 3,5970 1,09764 

Η μεγάλη καθυστέρηση των διαγωνισμών 

για την προμήθεια υλικών 

137 ,00 5,00 3,6204 1,21952 

Κατανάλωση φαρμάκων 134 ,00 5,00 3,6343 1,05873 

Έλλειψη Εσόδων 136 ,00 5,00 3,8015 1,01704 

Η ήδη υπάρχουσα Νοσοκομειακή 

Υποδομή (εξοπλισμός και οι χώροι 

λειτουργίας) 

134 ,00 5,00 3,8433 1,00266 

Μεροληψία 136 ,00 5,00 3,9044 ,90985 

Ανισότητα κλινών ανά τμήμα 135 ,00 5,00 4,0074 ,95023 

Έλλειψη διαθέσιμων κλινών ανά 

τμήμα/ΜΕΘ 

135 ,00 5,00 4,0815 ,96237 

Φόρτος εργασίας 136 ,00 5,00 4,1471 ,89052 

Έλλειψη Αναλώσιμου Υγειονομικού και 

Φαρμακευτικού υλικού 

136 1,00 5,00 4,2426 ,77456 

Έλλειψη προσωπικού 137 ,00 44,00 4,5985 3,49676 

Valid N (listwise) 123         

 

 

 

Διάγραμμα 10.  Προβλήματα Νοσοκομείου 

3,40 

3,57 

3,60 

3,62 

3,63 

3,80 

3,84 

3,90 

4,01 

4,08 

4,15 

4,24 

4,60 

1 2 3 4 5 

Ανεπαρκείς αίθουσες χειρουργείων 

Η επικοινωνία των εργαστηρίων με τα … 

Η εργαστηριακή υποδομή του νοσοκομείου 

Η μεγάλη καθυστέρηση των διαγωνισμών για … 

Κατανάλωση φαρμάκων 

Έλλειψη Εσόδων 

Η ήδη υπάρχουσα Νοσοκομειακή Υποδομή … 

Μεροληψία 

Ανισότητα κλινών ανά τμήμα 

Έλλειψη διαθέσιμων κλινών ανά τμήμα/ΜΕΘ 

Φόρτος εργασίας 

Έλλειψη Αναλώσιμου Υγειονομικού και … 

Έλλειψη προσωπικού 
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Συμπεράσματα 

Από την ανάλυση του δείγματος προκύπτει ότι  ικανοποιημένοι είναι  από τους  παράγοντες διαπροσωπικές 

σχέσεις και το ίδιο το αντικείμενο της εργασίας τους.  Οριακή ικανοποίηση δείχνουν στους παράγοντες 

Υπευθυνότητα και Συνεργασία, ενώ ουδέτερη στάση στους παράγοντες Προϊστάμενος και Επίτευξη Στόχου. 

Στη συνέχεια μη ικανοποιημένοι έδειξαν να είναι στους παράγοντες, Ασφάλεια εργασίας, ωράριο εργασίας, 

Συνθήκες εργασίας, Αξιοποίηση ικανοτήτων, εξέλιξη, εκφράζοντας μεγάλη δυσαρέσκεια στους Παράγοντες 

Αμοιβή, Διοίκηση και πολιτική του οργανισμού και αναγνώριση της προσπάθειας. Σύμφωνα και με 

προηγούμενες μελέτες  οι εργαζόμενοι τείνουν να είναι δυσαρεστημένοι από το χώρο εργασίας  τους  και 

συνεχίζεται με την πάροδο των χρόνων.  

 

Όπως προκύπτει από τις σύγχρονες θεωρίες τις υποκίνησης, η κύρια δύναμη που ωθεί το άτομο στην εργασία 

είναι η επιθυμία ικανοποίησης των αναγκών του. Ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη θεωρητική πλευρά τις 

υποκίνησης και την εφαρμογή της στον εργασιακό χώρο είναι η εργασιακή ικανοποίηση.(Μπισκετζής,2011). 

Η παρακίνηση συνδεόμενη με τις ανθρώπινες ανάγκες συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα βασικό 

εργαλείο που να διατηρεί το εργατικό δυναμικό ενεργό και να το ωθεί να επιτύχει τους στόχους του και 

παράλληλα τους στόχους του οργανισμού.  

 

Η ικανοποίηση από την εργασία, θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς και αντικειμενικούς 

στόχους της διοίκησης για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού διότι το ανθρώπινο κεφάλαιο έχει άμεση 

συσχέτιση με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού, ιδίως κατά την περίοδο της 

οικονομικής κρίσης όπου οι πόροι είναι περιορισμένοι, θα πρέπει να δίνονται έμφαση στους μη υλικούς 

τρόπους παρακίνησης,  προκειμένου να διατηρηθεί το ηθικό των εργαζομένων σε υψηλά επίπεδα γεγονός που 

είναι πολύ αναγκαίο για την διασφάλιση παροχής υπηρεσιών και για τους ίδιους τους εργαζομένους. 

Παράλληλα η γνώση των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει το νοσοκομείο θα είναι απαραίτητη για την 

επιτυχία της διοίκησης του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

2013 - Εργασιακές σχέσεις και εργασιακή ικανοποίηση: 

Η περίπτωση του νοσοκομείου Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να προσδιορίσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των 

εργαζομένων του Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ. Θα σας παρακαλούσαμε να συνδράμετε στην έρευνα με το να αφιερώσετε λίγο από τον 

χρόνο σας προκειμένου να απαντήσετε στο ακόλουθο ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι ανώνυμο! 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων! 

 

Ερωτήματα έρευνας*  

 
*0001: Φύλο 

Please choose *only one* of the following: 

Γυναίκα 

Άνδρας 

 

* 0002: Ηλικία 

Please choose *only one* of the following 

Έως 30 

31 - 40 

41 - 50 

51 - 60 

61 + ... 

 
* 0003: Έχετε τέκνα; 

Please choose *only one* of the following: 

Ναι 

Όχι 

 

 

[Απαντήστε μόνο αυτήν την ερώτηση Αν απαντήσατε 'Ναι' στην ερώτηση '0003 '] 

* 0004: Αν ναι, πόσα έχετε; 

Please choose *only one* of the following: 

Ένα 

Δύο 

Τρίτεκνος 

Πολύτεκνοι 
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* 0005: Ζείτε με: 

Please choose *all* that apply: 

Σύζυγο / σύντροφο 

Παιδί / ιά προσχολικής ηλικίας 

Παιδί / ιά σχολικής ηλικίας 

Παιδί / ιά μεγαλύτερης ηλικίας 

Γονείς 

Ηλικιωμένο / ους συγγενή / είς 

Μόνος/η 

Αδερφό/ή 

Άλλο:  

 

 

* 0006: Επίπεδο εκπαίδευσης 

Please choose *only one* of the following: 

Απόφοιτος/η Δημοτικού 

Απόφοιτος/η Γυμνασίου 

Απόφοιτος/η Λυκείου 

Απόφοιτος/η ΙΕΚ/ΟΑΕΔ 

Απόφοιτος/η ΤΕΙ 

Απόφοιτος/η ΑΕΙ 

Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος 

Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 

Άλλο  

 

 

* 0007: Παρακαλούμε αναφέρετε τον κλάδο εργασίας σας: 

Please choose *only one* of the following: 

Ιατρικό 

Νοσηλευτικό 

Διοικητικό 

Παραϊατρικό 
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Τεχνικό 

Βοηθητικό 

 

* 0008: Παρακαλούμε αυτοπροσδιορίστε την εργασιακή σας θέση στην ιεραρχία του νοσοκομείου: 

Please choose *only one* of the following: 

 

Κατώτερη 

Μεσαία προς κατώτερη 

Μεσαία 

Μεσαία προς ανώτερη 

Ανώτερη 

 

 

 

* 0009: Παρακαλούμε αναφέρετε τι σύμβαση εργασίας έχετε στο Γ.Ν.Α. Γ. 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ: 

 

Please choose *only one* of the following: 

Μόνιμοι Δημοσίου Δικαίου 

Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

χρόνου 

Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου 

χρόνου 

Άλλο  

 

 

* 0010: Παρακαλούμε αναφέρετε πόσα χρόνια υπηρεσίας έχετε: 

Please choose *only one* of the following: 

0-5 χρόνια 

6-10 χρόνια 

11-15 χρόνια 

16-20 χρόνια 

21-25 χρόνια 

26-30 χρόνια 

31-35 χρόνια 
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* 0011: Ποιες είναι οι ετήσιες καθαρές απολαβές σας από την εργασία σας στο νοσοκομείο: 

Please choose *only one* of the following: 

Κάτω από 4.000 € 

4.001 - 8.000 € 

8.001 - 12.000 € 

12.001 - 16.000 € 

16.001 - 20.000 € 

20.001 - 25.000 € 

25.001 - 30.000 € 

30.001 - 40.000 € 

40.001 - 50.000 € 

50.001 - 100.000 € 

100.001 € + 

 

 

* 0012: Παρακαλούμε αναφέρετε πόσο συχνά συμμετέχετε σε προγράμματα επανακατάρτισης: 

Please choose *only one* of the following: 

Τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο 

Μία φορά στα δύο χρόνια 

Λιγότερο από μία φορά στα δύο χρόνια 

Καθόλου 
* 0013: Παρακαλώ υποδείξτε το βαθμό δυσαρέσκειας ή ικανοποίησης για καθένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της 

τρέχουσας εργασίας σας: 
 

 

 

Δυσαρεστημένος 

απόλυτα 

Πολύ 

δυσαρεστημένος 

Μάλλον 

δυσαρεστημένος 

Ούτε δυσαρεστημένος - ούτε 

ικανοποιημένος 

Μάλλον 

ικανοποιημένος Ικανοποιημένος 

Απόλυτα 

ικανοποιημένος Δεν απαντώ 

Με τη θέση εργασίας συνολικά 

        

Με το  περιεχόμενο της εργασίας 

        

Με τις υλικές συνθήκες της εργασίας 

        

 Με τις προοπτικές εξέλιξης 

        

 Με το ύψος των αποδοχών σας 

        

Με την  εργασιακή ασφάλεια 

        

 Με τις διαπροσωπικές σχέσεις 

        

Με την πολιτική του νοσοκομείου 

        

Με τον τρόπο που επιλέγονται οι 

Διοικητές στα Νοσοκομεία 
        

Με το ωράριο εργασίας μου. 

        



 
 

 
 
 
 

56 
 

* 0014: Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι ...Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο                                                                                                                  

                                                                                                                    
 

  Αισθάνομαι υπερήφανος/η που εργάζομαι στο Νοσοκομείο «ΓΝΑ 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 
 

 

-Αισθάνομαι ότι μπορώ να εμπιστεύομαι τη Διοίκηση του  

  Νοσοκομείου και ότι αυτή με στηρίζει 

 

-Αισθάνομαι ότι μπορώ να εμπιστεύομαι τους Προϊστάμενους μου γιατί 

παίρνουν σωστές αποφάσεις 

 

   

 -Αισθάνομαι μέλος μιας ομάδας που εργάζεται με κοινούς στόχου         

                                             

 -Οι προϊστάμενοι μου, μου φέρονται με σεβασμό και υπολογίζουν 

  την γνώμη μου στη λήψη αποφάσεων 

     

                                                                                                                                          

 -Αισθάνομαι ότι προσφέρω αποτελεσματικό έργο και είμαι χρήσιμος/η   στο 

νοσοκομείο 

                                                                                     

                                                                                                                       -

Θεωρώ ότι στο τμήμα που εργάζομαι επικρατεί πνεύμα  συνεργασίας και 

επικοινωνίας                                                                                                  

 

 

* 0015: Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι είστε ικανοποιημένοι ή δυσαρεστημένοι σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις 

Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο 

Από το αντικείμενο της εργασίας σας                 

Από την ανταμοιβή (χρηματική, ηθική) 

Από το καθεστώς των υπερωριών. 

 Από τις ευκαιρίες που σας δίνονται για συνεχή  

  απασχόληση στο χώρο του Νοσοκομείου 

 

Από τη Διοίκηση του οργανισμού ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας 

 

 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

    

 
 

   

 

 
 

 

       
 

       
 
 

 

        
 

                               

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

     

    
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

    

 
 

 
Δυσαρεστημένος 

απόλυτα 

Πολύ 

δυσαρεστημένος 

Μάλλον 

δυσαρεστημένος 

Ούτε δυσαρεστημένος 

- ούτε ικανοποιημένος 

Μάλλον 

ικανοποιημένος Ικανοποιημένος 

Απόλυτα 

ικανοποιημένος 

 Δεν 

απαντ

ώ 

Από το φυσικό περιβάλλον εργασίας σας( 

χώρος, καθαριότητα εξοπλισμός, εξαερισμός) 
        

Από τα καθήκοντα που σας έχουν ανατεθεί 
        

Από την Διοίκηση (Διοικητής-Διευθυντές) 

όταν και εάν αναγνωρίζουν και 

επιβραβεύουν την καλή σας απόδοση 
 

        

Από τις αμοιβές (μισθός-ώρες) για τα 

προσόντα, τις αρμοδιότητες και την 

ποσότητα της εργασίας που εκτελείται 
 

        

Από την Υγειονομική Περίθαλψη που 
παρέχει η υπηρεσία ότι καλύπτει τις ανάγκες 

σας         

Από τις ευκαιρίες που σας δίνονται να αξιοποιήσετε          

τις δικές σας μεθόδους πάνω στο αντικείμενο τις                 
εργασίας σας 
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* 0016: Πληρώνετε συνδρομή στο σωματείο σας; 

Please choose *only one* of the following: 

Ναι 

Όχι 

 

 

0017: Συμμετέχετε στις συνελεύσεις του σωματείου σας; 

Please choose *only one* of the following: 

Ναι 

Όχι 
 

* 0018: Δηλώστε το βαθμό που συμφωνείται ή διαφωνείτε με κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις 

Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο 

 

 

 

 

 

 
Πολύ 

μικρό/καθόλου 
Μικρό 

βαθμό 

Ούτε μικρό, 

ούτε μεγάλο 

βαθμό 
Μεγάλο 

βαθμό 

Πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 
Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι συμμετέχετε στις συνδικαλιστικές 

διαδικασίες του σωματείου σας  (εκλογές, απεργίες;) 

 

 

     

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνδικαλιστική ηγεσία επηρεάζει τις 

εργασιακές σχέσεις; 

 

 

     

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνδικαλιστική ηγεσία 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων με θετικό τρόπο 

 

 

     

Σε πιο βαθμό θεωρείτε ότι το νοσοκομείο αποτελεί ένα ιδανικό 

μέρος εργασίας στις μέρες μας, δεδομένης τις οικονομικής κρίσης 

και των νέων εργασιακών νομοθετικών μέτρων 

 

 

     

Σε ποιο βαθμό νιώθετε ασφαλείς δεδομένης τις οικονομικής κρίσης 

και νέων εργασιακών νομοθετικών μέτρων 

 

 

     

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι εξαιτίας τις οικονομικής κρίσης και 

των νέων εργασιακών μέτρων, έχει επηρεάσει την ψυχολογία σας 

και το άγχος καθημερνά 

 

     

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι λόγω των νέων εργασιακών μέτρων, 

αυξάνεται το ποσοστό συνδρόμου Burnout στους εργαζόμενους                                                                                                                              
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* 0019: Ποια θεωρείτε σημαντικότερα προβλήματα στο Νοσοκομείο; 

Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο 

 

 

 

 

 

Ευχαριστούμε που συμπληρώσατε αυτήν την έρευνα 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δεν 

απαντώ 
Διαφωνώ 

απόλυτα Διαφωνώ Ουδέτερος/η Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

απόλυτα 
Η ήδη υπάρχουσα Νοσοκομειακή Υποδομή 

(εξοπλισμός και οι χώροι λειτουργίας)       

Φόρτος εργασίας 
      

Έλλειψη προσωπικού 
      

Μεροληψία 
      

Έλλειψη Αναλώσιμου Υγειονομικού και 

Φαρμακευτικού υλικού       

Κατανάλωση φαρμάκων 
      

Ανεπαρκείς αίθουσες χειρουργείων 
      

Η εργαστηριακή υποδομή του νοσοκομείου 
      

Η επικοινωνία των εργαστηρίων με τα κλινικά 

τμήματα       

Έλλειψη διαθέσιμων κλινών ανά τμήμα/ΜΕΘ 
      

Ανισότητα κλινών ανά τμήμα 
      

Η μεγάλη καθυστέρηση των διαγωνισμών για την 

προμήθεια υλικών       

Έλλειψη Εσόδων 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 

Φύλο: 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Γυναίκα 83 58,9 58,9 58,9 

Άνδρας 58 41,1 41,1 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

 

Ηλικία: 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Έως 30 40 28,4 28,4 28,4 

31 - 40 56 39,7 39,7 68,1 

41 - 50 35 24,8 24,8 92,9 

51 - 60 10 7,1 7,1 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

 

Έχετε τέκνα: 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Ναι 65 46,1 46,1 46,1 

Όχι 76 53,9 53,9 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

 

Αν ναι,πόσα έχετε 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Ένα 23 16,3 34,8 34,8 

Δύο 37 26,2 56,1 90,9 

Τρίτεκνος 4 2,8 6,1 97,0 

Πολύτεκνος 2 1,4 3,0 100,0 

Total 66 46,8 100,0   
Missing System 75 53,2     
Total 141 100,0     

 

    Responses 

Percent of Cases     N Percent 

Ζείτε με:
a
 Σύζυγο / σύντροφο 68 41,5% 49,6% 

Παιδί/ιά προσχολικής ηλικίας 14 8,5% 10,2% 

Παιδι/ία σχολικής ηλικίας 19 11,6% 13,9% 

Παιδί/ιά μεγαλύτερης ηλικίας 5 3,0% 3,6% 

Γονείς 17 10,4% 12,4% 

Μόνος/η 37 22,6% 27,0% 

Αδερφός/ή 3 1,8% 2,2% 

Άλλο (Συγκάτοικο) 1 ,6% ,7% 

Total 164 100,0% 119,7% 
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Παρακαλούμε αναφέρετε τον κλάδο εργασίας σας: 

 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Ιατρικό 74 52,5 52,5 52,5 

Νοσηλευτικό 56 39,7 39,7 92,2 

Διοικητικό 10 7,1 7,1 99,3 

Τεχνικό 1 ,7 ,7 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

 

 

Παρακαλούμε αυτοπροσδιορίστε την εργασιακή σας θέση στην ιεραρχία του νοσοκομείου : 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Κατώτερη 43 30,5 30,5 30,5 

Μεσαία προς κατώτερη 34 24,1 24,1 54,6 

Μεσαία 36 25,5 25,5 80,1 

Μεσαία προς Ανώτερη 23 16,3 16,3 96,5 

Ανώτερη 5 3,5 3,5 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

Επίπεδο εκπαίδευσης 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Απόφοιτος /η Γυμνασίου 1 ,7 ,7 ,7 

Απόφοιτος /η Λυκείου 5 3,5 3,5 4,3 

Απόφοιτος /η ΙΕΚ/ΟΑΕΔ 8 5,7 5,7 9,9 

Απόφοιτος /η ΤΕΙ 48 34,0 34,0 44,0 

Απόφοιτος /η ΑΕΙ 61 43,3 43,3 87,2 

Κάτοχος  Μεταπτυχιακου 
διπλώματος 

11 7,8 7,8 95,0 

Κάτοχος  Διδακτορικού 
Διπλώματος 

5 3,5 3,5 98,6 

Άλλο ( ΜΤΕΝΣ) 2 1,4 1,4 100,0 

Total 141 100,0 100,0   
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Παρακαλούμε αναφέρετε τι σύμβαση εργασίας έχετε στο Γ.Ν.Α Γ. Γεννηματάς: 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Μόνιμοι Δημοσίου Δικαίου 84 59,6 60,4 60,4 

Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου χρόνου 

51 36,2 36,7 97,1 

Σύμβαση ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου χρόνου 

1 ,7 ,7 97,8 

Άλλο (πρακτική) 3 2,1 2,2 100,0 

Total 139 98,6 100,0   
Missing System 2 1,4     
Total 141 100,0     

 

Παρακαλούμε αναφέρεται πόσα χρόνια υπηρεσίας έχετε : 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 - 5 62 44,0 44,3 44,3 

6 - 10 17 12,1 12,1 56,4 

11 - 15 18 12,8 12,9 69,3 

16 - 20 18 12,8 12,9 82,1 

21 - 25 10 7,1 7,1 89,3 

26 - 30 14 9,9 10,0 99,3 

31 - 35 1 ,7 ,7 100,0 

Total 140 99,3 100,0   
Missing System 1 ,7     
Total 141 100,0     

 

Ποιες είναι οι ετήσιες καθαρές απολαβές από την εργασίας σας στο νοσοκομείο: 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid < 4.000  € 15 10,6 10,9 10,9 

4.001 - 8.000 € 9 6,4 6,5 17,4 

8.001-12.000 € 21 14,9 15,2 32,6 

12.001 -16.000 € 32 22,7 23,2 55,8 

16.001 - 20. 000 € 43 30,5 31,2 87,0 

20. 001- 25.000  € 13 9,2 9,4 96,4 

25.001 - 30.000 € 4 2,8 2,9 99,3 

50.001 - 100.000 € 1 ,7 ,7 100,0 

Total 138 97,9 100,0   
Missing System 3 2,1     
Total 141 100,0     

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

62 
 

Παρακαλούμε αναφέρετε πόσο συχνά συμμετέχετε σε προγράμματα επανακατάρτισης: 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Τουλάχιστον μία φορά το 
χρόνο 

37 26,2 26,2 26,2 

Μία φορά στα δύο χρόνια 23 16,3 16,3 42,6 

Λιγότερο από μία φορά στα 
δύο χρόνια 

17 12,1 12,1 54,6 

Καθόλου 64 45,4 45,4 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

 

 

Βαθμός ικανοποίησης με τη θέση εργασίας συνολικά 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 2 1,4 1,4 1,4 

Απόλυτα δυσαρεστημένος 14 9,9 10,1 11,5 

Πολύ δυσαρεστημένος 21 14,9 15,1 26,6 

Μάλλον δυσαρεστημένος 17 12,1 12,2 38,8 

Ούτε δυσαρεστημένος /ούτε 
ικανοποιημένος 

35 24,8 25,2 64,0 

Μάλλον ικανοποιημένος 17 12,1 12,2 76,3 

Ικανοποιημένος 28 19,9 20,1 96,4 

Απόλυτα ικανοποιημένος 5 3,5 3,6 100,0 

Total 139 98,6 100,0   
Missing System 2 1,4     
Total 141 100,0     

 

Βαθμός ικανοποίησης με το περιεχόμενο της εργασίας 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 1 ,7 ,7 ,7 

Απόλυτα δυσαρεστημένος 8 5,7 5,8 6,5 

Πολύ δυσαρεστημένος 19 13,5 13,7 20,1 

Μάλλον δυσαρεστημένος 15 10,6 10,8 30,9 

Ούτε δυσαρεστημένος /ούτε 
ικανοποιημένος 

27 19,1 19,4 50,4 

Μάλλον ικανοποιημένος 21 14,9 15,1 65,5 

Ικανοποιημένος 42 29,8 30,2 95,7 

Απόλυτα ικανοποιημένος 6 4,3 4,3 100,0 

Total 139 98,6 100,0   
Missing System 2 1,4     
Total 141 100,0     
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Βαθμός ικανοποίησης με τιςυλικές συνθήκες εργασίας 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 3 2,1 2,1 2,1 

Απόλυτα δυσαρεστημένος 13 9,2 9,2 11,3 

Πολύ δυσαρεστημένος 47 33,3 33,3 44,7 

Μάλλον δυσαρεστημένος 34 24,1 24,1 68,8 

Ούτε δυσαρεστημένος /ούτε 
ικανοποιημένος 

18 12,8 12,8 81,6 

Μάλλον ικανοποιημένος 13 9,2 9,2 90,8 

Ικανοποιημένος 9 6,4 6,4 97,2 

Απόλυτα ικανοποιημένος 4 2,8 2,8 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

 

 

Βαθμός ικανοποιήσης με τις προοπτικές εξέλιξης 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Απόλυτα δυσαρεστημένος 18 12,8 12,9 12,9 

Πολύ δυσαρεστημένος 29 20,6 20,9 33,8 

Μάλλον δυσαρεστημένος 28 19,9 20,1 54,0 

Ούτε δυσαρεστημένος /ούτε 
ικανοποιημένος 

29 20,6 20,9 74,8 

Μάλλον ικανοποιημένος 14 9,9 10,1 84,9 

Ικανοποιημένος 17 12,1 12,2 97,1 

Απόλυτα ικανοποιημένος 4 2,8 2,9 100,0 

Total 139 98,6 100,0   
Missing System 2 1,4     
Total 141 100,0     

 

Βαθμός ικανοπόιησης με το ύψος των αποδοχών σας 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 3 2,1 2,2 2,2 

Απόλυτα δυσαρεστημένος 31 22,0 22,3 24,5 

Πολύ δυσαρεστημένος 54 38,3 38,8 63,3 

Μάλλον δυσαρεστημένος 25 17,7 18,0 81,3 

Ούτε δυσαρεστημένος /ούτε 
ικανοποιημένος 

20 14,2 14,4 95,7 

Μάλλον ικανοποιημένος 3 2,1 2,2 97,8 

Ικανοποιημένος 2 1,4 1,4 99,3 

Απόλυτα ικανοποιημένος 1 ,7 ,7 100,0 

Total 139 98,6 100,0   
Missing System 2 1,4     
Total 141 100,0     
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Βαθμός ικανοποίησης με την εργασιακή ασφάλεια 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Απόλυτα δυσαρεστημένος 17 12,1 12,4 12,4 

Πολύ δυσαρεστημένος 29 20,6 21,2 33,6 

Μάλλον δυσαρεστημένος 29 20,6 21,2 54,7 

Ούτε δυσαρεστημένος /ούτε 
ικανοποιημένος 

26 18,4 19,0 73,7 

Μάλλον ικανοποιημένος 13 9,2 9,5 83,2 

Ικανοποιημένος 22 15,6 16,1 99,3 

Απόλυτα ικανοποιημένος 1 ,7 ,7 100,0 

Total 137 97,2 100,0   
Missing System 4 2,8     
Total 141 100,0     

 

 

Βαθμός ικανοποίησης με τις διαπροσωπικές σχέσεις 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 2 1,4 1,5 1,5 

Απόλυτα δυσαρεστημένος 5 3,5 3,6 5,1 

Πολύ δυσαρεστημένος 9 6,4 6,6 11,7 

Μάλλον δυσαρεστημένος 6 4,3 4,4 16,1 

Ούτε δυσαρεστημένος /ούτε 
ικανοποιημένος 

31 22,0 22,6 38,7 

Μάλλον ικανοποιημένος 23 16,3 16,8 55,5 

Ικανοποιημένος 50 35,5 36,5 92,0 

Απόλυτα ικανοποιημένος 11 7,8 8,0 100,0 

Total 137 97,2 100,0   
Missing System 4 2,8     
Total 141 100,0     

 

Βαθμός ικανοποίησης με την πολιτική του νοσοκομείου 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 1 ,7 ,7 ,7 

Απόλυτα δυσαρεστημένος 20 14,2 14,4 15,1 

Πολύ δυσαρεστημένος 42 29,8 30,2 45,3 

Μάλλον δυσαρεστημένος 26 18,4 18,7 64,0 

Ούτε δυσαρεστημένος /ούτε 
ικανοποιημένος 

38 27,0 27,3 91,4 

Μάλλον ικανοποιημένος 5 3,5 3,6 95,0 

Ικανοποιημένος 5 3,5 3,6 98,6 

Απόλυτα ικανοποιημένος 2 1,4 1,4 100,0 

Total 139 98,6 100,0   
Missing System 2 1,4     
Total 141 100,0     
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Βαθμός ικανοποίησης με τον τρόπο που επιλέγονται οι Διοικητές στα νοσοκομεία 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 15 10,6 10,8 10,8 

Απόλυτα δυσαρεστημένος 31 22,0 22,3 33,1 

Πολύ δυσαρεστημένος 33 23,4 23,7 56,8 

Μάλλον δυσαρεστημένος 15 10,6 10,8 67,6 

Ούτε δυσαρεστημένος /ούτε 
ικανοποιημένος 

34 24,1 24,5 92,1 

Μάλλον ικανοποιημένος 5 3,5 3,6 95,7 

Ικανοποιημένος 2 1,4 1,4 97,1 

Απόλυτα ικανοποιημένος 4 2,8 2,9 100,0 

Total 139 98,6 100,0   
Missing System 2 1,4     
Total 141 100,0     

 

Βαθμός ικανοποίησης με το ωράριο εργασίας μου 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 1 ,7 ,7 ,7 

Απόλυτα δυσαρεστημένος 18 12,8 12,9 13,6 

Πολύ δυσαρεστημένος 33 23,4 23,6 37,1 

Μάλλον δυσαρεστημένος 25 17,7 17,9 55,0 

Ούτε δυσαρεστημένος /ούτε 
ικανοποιημένος 

29 20,6 20,7 75,7 

Μάλλον ικανοποιημένος 15 10,6 10,7 86,4 

Ικανοποιημένος 18 12,8 12,9 99,3 

Απόλυτα ικανοποιημένος 1 ,7 ,7 100,0 

Total 140 99,3 100,0   
Missing System 1 ,7     
Total 141 100,0     

 

Βαθμόs που αισθάνομαι υπερήφανος/η που εργάζομαι στο Νοσοκομείο                                          

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Καθόλου 21 14,9 15,1 15,1 

Λίγο 49 34,8 35,3 50,4 

Αρκετά 47 33,3 33,8 84,2 

Πολύ 17 12,1 12,2 96,4 

Πάρα πολύ 5 3,5 3,6 100,0 

Total 139 98,6 100,0   
Missing System 2 1,4     
Total 141 100,0     
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Βαθμόs που αισθάνομαι ότι μπορώ να εμπιστεύομαι τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και ότι αυτή με 

στηρίζει 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Καθόλου 45 31,9 32,4 32,4 

Λίγο 60 42,6 43,2 75,5 

Αρκετά 29 20,6 20,9 96,4 

Πολύ 4 2,8 2,9 99,3 

Πάρα πολύ 1 ,7 ,7 100,0 

Total 139 98,6 100,0   
Missing System 2 1,4     
Total 141 100,0     

 

 

Βαθμόs που αισθάνομαι ότι μπορώ να εμπιστεύομαι τους Προϊστάμενους μου γιατί παίρνουν σωστές 

αποφάσεις 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Καθόλου 16 11,3 11,6 11,6 

Λίγο 34 24,1 24,6 36,2 

Αρκετά 61 43,3 44,2 80,4 

Πολύ 20 14,2 14,5 94,9 

Πάρα πολύ 7 5,0 5,1 100,0 

Total 138 97,9 100,0   
Missing System 3 2,1     
Total 141 100,0     

 

Βαθμόs που αισθάνομαι μέλος μιας ομάδας που εργάζεται με κοινούς στόχους 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Καθόλου 14 9,9 10,0 10,0 

Λίγο 38 27,0 27,1 37,1 

Αρκετά 50 35,5 35,7 72,9 

Πολύ 29 20,6 20,7 93,6 

Πάρα πολύ 9 6,4 6,4 100,0 

Total 140 99,3 100,0   
Missing System 1 ,7     
Total 141 100,0     

 

Βαθμόs που οι προϊστάμενοι μου, μου φέρονται με σεβασμό και υπολογίζουν την γνώμη μου στη λήψη 

αποφάσεων 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Καθόλου 16 11,3 11,7 11,7 

Λίγο 38 27,0 27,7 39,4 

Αρκετά 53 37,6 38,7 78,1 

Πολύ 17 12,1 12,4 90,5 

Πάρα πολύ 13 9,2 9,5 100,0 
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Total 137 97,2 100,0   
Missing System 4 2,8     
Total 141 100,0     

 

Βαθμόs που αισθάνομαι ότι προσφέρω αποτελεσματικό έργο και είμαι χρήσιμος/η στο Νοσοκομείο 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Καθόλου 7 5,0 5,0 5,0 

Λίγο 16 11,3 11,5 16,5 

Αρκετά 45 31,9 32,4 48,9 

Πολύ 43 30,5 30,9 79,9 

Πάρα πολύ 28 19,9 20,1 100,0 

Total 139 98,6 100,0   
Missing System 2 1,4     
Total 141 100,0     

 

Βαθμόs που θεωρώ ότι στο τμήμα που εργάζομαι επικρατεί πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Καθόλου 11 7,8 7,9 7,9 

Λίγο 20 14,2 14,3 22,1 

Αρκετά 66 46,8 47,1 69,3 

Πολύ 28 19,9 20,0 89,3 

Πάρα πολύ 15 10,6 10,7 100,0 

Total 140 99,3 100,0   
Missing System 1 ,7     
Total 141 100,0     

 

Βαθμός ικανοποίησης από το φυσικό περιβάλλον εργασίας σας                                                                           

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Απόλυτα δυσαρεστημένος 14 9,9 10,1 10,1 

Πολύ δυσαρεστημένος 30 21,3 21,6 31,7 

Μάλλον δυσαρεστημένος 27 19,1 19,4 51,1 

Ούτε δυσαρεστημένος /ούτε 
ικανοποιημένος 

31 22,0 22,3 73,4 

Μάλλον ικανοποιημένος 17 12,1 12,2 85,6 

Ικανοποιημένος 17 12,1 12,2 97,8 

Απόλυτα ικανοποιημένος 3 2,1 2,2 100,0 

Total 139 98,6 100,0   
Missing System 2 1,4     
Total 141 100,0     
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Βαθμός ικανοποίησης από τα καθήκοντα που σας έχουν ανατεθεί 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Απόλυτα δυσαρεστημένος 7 5,0 5,0 5,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 22 15,6 15,8 20,9 

Μάλλον δυσαρεστημένος 13 9,2 9,4 30,2 

Ούτε δυσαρεστημένος /ούτε 
ικανοποιημένος 

38 27,0 27,3 57,6 

Μάλλον ικανοποιημένος 22 15,6 15,8 73,4 

Ικανοποιημένος 34 24,1 24,5 97,8 

Απόλυτα ικανοποιημένος 3 2,1 2,2 100,0 

Total 139 98,6 100,0   
Missing System 2 1,4     
Total 141 100,0     

 

Βαθμός ικανοποίησης από την Διοίκηση όταν και εάν αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν την καλή σας 

απόδοση 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 1 ,7 ,7 ,7 

Απόλυτα δυσαρεστημένος 19 13,5 13,6 14,3 

Πολύ δυσαρεστημένος 34 24,1 24,3 38,6 

Μάλλον δυσαρεστημένος 30 21,3 21,4 60,0 

Ούτε δυσαρεστημένος /ούτε 
ικανοποιημένος 

31 22,0 22,1 82,1 

Μάλλον ικανοποιημένος 12 8,5 8,6 90,7 

Ικανοποιημένος 12 8,5 8,6 99,3 

Απόλυτα ικανοποιημένος 1 ,7 ,7 100,0 

Total 140 99,3 100,0   
Missing System 1 ,7     
Total 141 100,0     

 

Βαθμός ικανοποίησης από τις αμοιβές (μισθός-ώρες) για τα προσόντα, τις αρμοδιότητες και την 

ποσότητα της εργασίας που εκτελείται 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 2 1,4 1,4 1,4 

Απόλυτα δυσαρεστημένος 33 23,4 23,7 25,2 

Πολύ δυσαρεστημένος 47 33,3 33,8 59,0 

Μάλλον δυσαρεστημένος 35 24,8 25,2 84,2 

Ούτε δυσαρεστημένος /ούτε 
ικανοποιημένος 

13 9,2 9,4 93,5 

Μάλλον ικανοποιημένος 4 2,8 2,9 96,4 

Ικανοποιημένος 4 2,8 2,9 99,3 

Απόλυτα ικανοποιημένος 1 ,7 ,7 100,0 

Total 139 98,6 100,0   
Missing System 2 1,4     
Total 141 100,0     
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Βαθμός ικανοποίησης από την Υγειονομική Περίθαλψη που παρέχει η υπηρεσία ότι καλύπτει τις 

ανάγκες σας 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 2 1,4 1,4 1,4 

Απόλυτα δυσαρεστημένος 13 9,2 9,4 10,9 

Πολύ δυσαρεστημένος 9 6,4 6,5 17,4 

Μάλλον δυσαρεστημένος 16 11,3 11,6 29,0 

Ούτε δυσαρεστημένος /ούτε 
ικανοποιημένος 

41 29,1 29,7 58,7 

Μάλλον ικανοποιημένος 20 14,2 14,5 73,2 

Ικανοποιημένος 36 25,5 26,1 99,3 

Απόλυτα ικανοποιημένος 1 ,7 ,7 100,0 

Total 138 97,9 100,0   
Missing System 3 2,1     
Total 141 100,0     

 

Βαθμός ικανοποίησης από τις ευκαιρίες που σας δίνονται να αξιοποιήσετε τις δικές σας μεθόδους πάνω 

στο αντικείμενο τις εργασίας σας 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 3 2,1 2,2 2,2 

Απόλυτα δυσαρεστημένος 15 10,6 10,9 13,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 26 18,4 18,8 31,9 

Μάλλον δυσαρεστημένος 24 17,0 17,4 49,3 

Ούτε δυσαρεστημένος /ούτε 
ικανοποιημένος 

35 24,8 25,4 74,6 

Μάλλον ικανοποιημένος 16 11,3 11,6 86,2 

Ικανοποιημένος 16 11,3 11,6 97,8 

Απόλυτα ικανοποιημένος 3 2,1 2,2 100,0 

Total 138 97,9 100,0   
Missing System 3 2,1     
Total 141 100,0     

 

Βαθμός ικανοποίησης από το αντικείμενο της εργασίας σας 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 3 2,1 2,2 2,2 

Απόλυτα δυσαρεστημένος 10 7,1 7,4 9,6 

Πολύ δυσαρεστημένος 21 14,9 15,6 25,2 

Μάλλον δυσαρεστημένος 17 12,1 12,6 37,8 

Ούτε δυσαρεστημένος /ούτε 
ικανοποιημένος 

27 19,1 20,0 57,8 

Μάλλον ικανοποιημένος 26 18,4 19,3 77,0 

Ικανοποιημένος 23 16,3 17,0 94,1 

Απόλυτα ικανοποιημένος 8 5,7 5,9 100,0 

Total 135 95,7 100,0   
Missing System 6 4,3     
Total 141 100,0     
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Βαθμός ικανοποίησης από την ανταμοιβή (χρηματική, ηθική) 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 3 2,1 2,2 2,2 

Απόλυτα δυσαρεστημένος 19 13,5 14,2 16,4 

Πολύ δυσαρεστημένος 50 35,5 37,3 53,7 

Μάλλον δυσαρεστημένος 25 17,7 18,7 72,4 

Ούτε δυσαρεστημένος /ούτε 
ικανοποιημένος 

26 18,4 19,4 91,8 

Μάλλον ικανοποιημένος 4 2,8 3,0 94,8 

Ικανοποιημένος 5 3,5 3,7 98,5 

Απόλυτα ικανοποιημένος 2 1,4 1,5 100,0 

Total 134 95,0 100,0   
Missing System 7 5,0     
Total 141 100,0     

 

Βαθμός ικανοποίησης από το καθεστώς των υπερωριών. 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 5 3,5 3,8 3,8 

Απόλυτα δυσαρεστημένος 28 19,9 21,2 25,0 

Πολύ δυσαρεστημένος 43 30,5 32,6 57,6 

Μάλλον δυσαρεστημένος 29 20,6 22,0 79,5 

Ούτε δυσαρεστημένος /ούτε 
ικανοποιημένος 

18 12,8 13,6 93,2 

Μάλλον ικανοποιημένος 3 2,1 2,3 95,5 

Ικανοποιημένος 4 2,8 3,0 98,5 

Απόλυτα ικανοποιημένος 2 1,4 1,5 100,0 

Total 132 93,6 100,0   
Missing System 9 6,4     
Total 141 100,0     

 

Βαθμός ικανοποίησης από τις ευκαιρίες που σας δίνονται για συνεχή απασχόληση στο χώρο του 

Νοσοκομείου 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 6 4,3 4,4 4,4 

Απόλυτα δυσαρεστημένος 16 11,3 11,8 16,2 

Πολύ δυσαρεστημένος 35 24,8 25,7 41,9 

Μάλλον δυσαρεστημένος 27 19,1 19,9 61,8 

Ούτε δυσαρεστημένος /ούτε 
ικανοποιημένος 

31 22,0 22,8 84,6 

Μάλλον ικανοποιημένος 12 8,5 8,8 93,4 

Ικανοποιημένος 9 6,4 6,6 100,0 

Total 136 96,5 100,0   
Missing System 5 3,5     
Total 141 100,0     
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Βαθμός ικανοποίησης από την διοίκηση του Νοσοκομείου ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 3 2,1 2,2 2,2 

Απόλυτα δυσαρεστημένος 21 14,9 15,3 17,5 

Πολύ δυσαρεστημένος 42 29,8 30,7 48,2 

Μάλλον δυσαρεστημένος 30 21,3 21,9 70,1 

Ούτε δυσαρεστημένος /ούτε 
ικανοποιημένος 

29 20,6 21,2 91,2 

Μάλλον ικανοποιημένος 6 4,3 4,4 95,6 

Ικανοποιημένος 4 2,8 2,9 98,5 

Απόλυτα ικανοποιημένος 2 1,4 1,5 100,0 

Total 137 97,2 100,0   
Missing System 4 2,8     
Total 141 100,0     

 

Πληρώνετε συνδρομή στο σωματείο σας; 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Ναι 96 68,1 70,1 70,1 

Όχι 41 29,1 29,9 100,0 

Total 137 97,2 100,0   
Missing System 4 2,8     
Total 141 100,0     

 

Συμμετέχετε στις συνελεύσεις του σωματείου σας; 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Ναι 21 14,9 15,3 15,3 

Όχι 116 82,3 84,7 100,0 

Total 137 97,2 100,0   
Missing System 4 2,8     
Total 141 100,0     

 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι συμμετέχετε στις συνδικαλιστικές διαδικασίες του σωματείου σας  (εκλογές, 

απεργίες;)  

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Πολύ μικρό/καθόλου 87 61,7 63,5 63,5 

Μικρό βαθμό 32 22,7 23,4 86,9 

Ούτε μικρό, ούτε μεγάλο 
βαθμό 

13 9,2 9,5 96,4 

Μεγάλο βαθμό 4 2,8 2,9 99,3 

Πολύ μεγάλο βαθμό 1 ,7 ,7 100,0 

Total 137 97,2 100,0   
Missing System 4 2,8     
Total 141 100,0     
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Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνδικαλιστική ηγεσία επηρεάζει τις εργασιακές σχέσεις;                            

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Πολύ μικρό/καθόλου 19 13,5 13,9 13,9 

Μικρό βαθμό 40 28,4 29,2 43,1 

Ούτε μικρό, ούτε μεγάλο 
βαθμό 

38 27,0 27,7 70,8 

Μεγάλο βαθμό 34 24,1 24,8 95,6 

Πολύ μεγάλο βαθμό 6 4,3 4,4 100,0 

Total 137 97,2 100,0   
Missing System 4 2,8     
Total 141 100,0     

 

 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συνδικαλιστική ηγεσία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων με 

θετικό τρόπο  

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Πολύ μικρό/καθόλου 38 27,0 27,7 27,7 

Μικρό βαθμό 50 35,5 36,5 64,2 

Ούτε μικρό, ούτε μεγάλο 
βαθμό 

45 31,9 32,8 97,1 

Μεγάλο βαθμό 3 2,1 2,2 99,3 

Πολύ μεγάλο βαθμό 1 ,7 ,7 100,0 

Total 137 97,2 100,0   
Missing System 4 2,8     
Total 141 100,0     

 

 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το νοσοκομείο αποτελεί ένα ιδανικό μέρος εργασίας στις μέρες μας                                                         

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Πολύ μικρό/καθόλου 22 15,6 16,4 16,4 

Μικρό βαθμό 46 32,6 34,3 50,7 

Ούτε μικρό, ούτε μεγάλο 
βαθμό 

45 31,9 33,6 84,3 

Μεγάλο βαθμό 17 12,1 12,7 97,0 

Πολύ μεγάλο βαθμό 4 2,8 3,0 100,0 

Total 134 95,0 100,0   
Missing System 7 5,0     
Total 141 100,0     
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Σε ποιο βαθμό νιώθετε ασφαλείς δεδομένης τις οικονομικής κρίσης και νέων εργασιακών νομοθετικών 

μέτρων  

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Πολύ μικρό/καθόλου 26 18,4 19,1 19,1 

Μικρό βαθμό 54 38,3 39,7 58,8 

Ούτε μικρό, ούτε μεγάλο 
βαθμό 

34 24,1 25,0 83,8 

Μεγάλο βαθμό 18 12,8 13,2 97,1 

Πολύ μεγάλο βαθμό 4 2,8 2,9 100,0 

Total 136 96,5 100,0   
Missing System 5 3,5     
Total 141 100,0     

 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η οικονομική κρίση και τα εργασιακά μέτρα, έχουν επηρεάσει την 

ψυχολογία σας και το άγχος καθημερνά 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Πολύ μικρό/καθόλου 10 7,1 7,2 7,2 

Μικρό βαθμό 20 14,2 14,5 21,7 

Ούτε μικρό, ούτε μεγάλο 
βαθμό 

29 20,6 21,0 42,8 

Μεγάλο βαθμό 56 39,7 40,6 83,3 

Πολύ μεγάλο βαθμό 23 16,3 16,7 100,0 

Total 138 97,9 100,0   
Missing System 3 2,1     
Total 141 100,0     

 

 

 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι λόγω των νέων εργασιακών μέτρων, αυξάνεται το ποσοστό συνδρόμου 

Burnout στους εργαζόμενους 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Πολύ μικρό/καθόλου 7 5,0 5,1 5,1 

Μικρό βαθμό 11 7,8 8,0 13,1 

Ούτε μικρό, ούτε μεγάλο 
βαθμό 

23 16,3 16,8 29,9 

Μεγάλο βαθμό 67 47,5 48,9 78,8 

Πολύ μεγάλο βαθμό 29 20,6 21,2 100,0 

Total 137 97,2 100,0   
Missing System 4 2,8     
Total 141 100,0     
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Σημαντικότερο προβλήματα στο Νοσοκομείο:  Η ήδη υπάρχουσα Νοσοκομειακή Υποδομή (εξοπλισμός 

και οι χώροι λειτουργίας) 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 1 ,7 ,7 ,7 

Διαφωνώ απόλυτα 1 ,7 ,7 1,5 

Διαφωνώ 13 9,2 9,7 11,2 

Ουδέτερος/η 24 17,0 17,9 29,1 

Συμφωνώ 59 41,8 44,0 73,1 

Συμφωνώ απόλυτα 36 25,5 26,9 100,0 

Total 134 95,0 100,0   
Missing System 7 5,0     
Total 141 100,0     

 

Σημαντικότερο προβλήματα στο Νοσοκομείο:  Φόρτος εργασίας 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 2 1,4 1,5 1,5 

Διαφωνώ απόλυτα 2 1,4 1,5 2,9 

Διαφωνώ 2 1,4 1,5 4,4 

Ουδέτερος/η 7 5,0 5,1 9,6 

Συμφωνώ 78 55,3 57,4 66,9 

Συμφωνώ απόλυτα 45 31,9 33,1 100,0 

Total 136 96,5 100,0   
Missing System 5 3,5     
Total 141 100,0     

 

 

Σημαντικότερο προβλήματα στο Νοσοκομείο:  Έλλειψη προσωπικού 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 2 1,4 1,5 1,5 

Διαφωνώ 2 1,4 1,5 2,9 

Ουδέτερος/η 9 6,4 6,6 9,5 

Συμφωνώ 61 43,3 44,5 54,0 

Συμφωνώ απόλυτα 63 44,7 46,0 100,0 

Total 137 97,2 100,0   
Missing System 4 2,8     
Total 141 100,0     
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Σημαντικότερο προβλήματα στο Νοσοκομείο:  Ανεπαρκείς αίθουσες χειρουργείων 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 6 4,3 4,5 4,5 

Διαφωνώ απόλυτα 3 2,1 2,3 6,8 

Διαφωνώ 9 6,4 6,8 13,5 

Σημαντικότερο προβλήματα στο Νοσοκομείο:  Μεροληψία 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 2 1,4 1,5 1,5 

Διαφωνώ 3 2,1 2,2 3,7 

Ουδέτερος/η 34 24,1 25,0 28,7 

Συμφωνώ 62 44,0 45,6 74,3 

Συμφωνώ απόλυτα 35 24,8 25,7 100,0 

Total 136 96,5 100,0   
Missing System 5 3,5     
Total 141 100,0     

 

 

Σημαντικότερο προβλήματα στο Νοσοκομείο:  Έλλειψη Αναλώσιμου Υγειονομικού και Φαρμακευτικού 

υλικού 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 ,7 ,7 ,7 

Διαφωνώ 2 1,4 1,5 2,2 

Ουδέτερος/η 16 11,3 11,8 14,0 

Συμφωνώ 61 43,3 44,9 58,8 

Συμφωνώ απόλυτα 56 39,7 41,2 100,0 

Total 136 96,5 100,0   
Missing System 5 3,5     
Total 141 100,0     

 

 

 

Σημαντικότερο προβλήματα στο Νοσοκομείο:  Κατανάλωση φαρμάκων 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 3 2,1 2,2 2,2 

Διαφωνώ απόλυτα 1 ,7 ,7 3,0 

Διαφωνώ 8 5,7 6,0 9,0 

Ουδέτερος/η 48 34,0 35,8 44,8 

Συμφωνώ 44 31,2 32,8 77,6 

Συμφωνώ απόλυτα 30 21,3 22,4 100,0 

Total 134 95,0 100,0   
Missing System 7 5,0     
Total 141 100,0     
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Ουδέτερος/η 54 38,3 40,6 54,1 

Συμφωνώ 36 25,5 27,1 81,2 

Συμφωνώ απόλυτα 25 17,7 18,8 100,0 

Total 133 94,3 100,0   
Missing System 8 5,7     
Total 141 100,0     

 

Σημαντικότερο προβλήματα στο Νοσοκομείο:  Η εργαστηριακή υποδομή του νοσοκομείου 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 3 2,1 2,2 2,2 

Διαφωνώ απόλυτα 1 ,7 ,7 3,0 

Διαφωνώ 15 10,6 11,2 14,2 

Ουδέτερος/η 37 26,2 27,6 41,8 

Συμφωνώ 50 35,5 37,3 79,1 

Συμφωνώ απόλυτα 28 19,9 20,9 100,0 

Total 134 95,0 100,0   
Missing System 7 5,0     
Total 141 100,0     

 

Σημαντικότερο προβλήματα στο Νοσοκομείο:  Η επικοινωνία των εργαστηρίων με τα κλινικά τμήματα 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 2 1,4 1,5 1,5 

Διαφωνώ απόλυτα 6 4,3 4,5 6,0 

Διαφωνώ 16 11,3 12,0 18,0 

Ουδέτερος/η 24 17,0 18,0 36,1 

Συμφωνώ 60 42,6 45,1 81,2 

Συμφωνώ απόλυτα 25 17,7 18,8 100,0 

Total 133 94,3 100,0   
Missing System 8 5,7     
Total 141 100,0     

 
 

  

  
 

 

Σημαντικότερο προβλήματα στο Νοσοκομείο:  Έλλειψη διαθέσιμων κλινών ανά τμήμα/ΜΕΘ 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 2 1,4 1,5 1,5 

Διαφωνώ απόλυτα 3 2,1 2,2 3,7 

Διαφωνώ 2 1,4 1,5 5,2 

Ουδέτερος/η 13 9,2 9,6 14,8 

Συμφωνώ 70 49,6 51,9 66,7 

Συμφωνώ απόλυτα 45 31,9 33,3 100,0 

Total 135 95,7 100,0   
Missing System 6 4,3     
Total 141 100,0     
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Σημαντικότερο προβλήματα στο Νοσοκομείο:  Ανισότητα κλινών ανά τμήμα 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 2 1,4 1,5 1,5 

Διαφωνώ απόλυτα 1 ,7 ,7 2,2 

Διαφωνώ 3 2,1 2,2 4,4 

Ουδέτερος/η 25 17,7 18,5 23,0 

Συμφωνώ 61 43,3 45,2 68,1 

Συμφωνώ απόλυτα 43 30,5 31,9 100,0 

Total 135 95,7 100,0   
Missing System 6 4,3     
Total 141 100,0     

 

Σημαντικότερο προβλήματα στο Νοσοκομείο:  Η μεγάλη καθυστέρηση των διαγωνισμών για την 

προμήθεια υλικών 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 8 5,7 5,8 5,8 

Διαφωνώ απόλυτα 1 ,7 ,7 6,6 

Διαφωνώ 1 ,7 ,7 7,3 

Ουδέτερος/η 48 34,0 35,0 42,3 

Συμφωνώ 46 32,6 33,6 75,9 

Συμφωνώ απόλυτα 33 23,4 24,1 100,0 

Total 137 97,2 100,0   
Missing System 4 2,8     
Total 141 100,0     

 

Σημαντικότερο προβλήματα στο Νοσοκομείο:  Έλλειψη Εσόδων 

    
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Δεν απαντώ 3 2,1 2,2 2,2 

Διαφωνώ απόλυτα 1 ,7 ,7 2,9 

Διαφωνώ 3 2,1 2,2 5,1 

Ουδέτερος/η 41 29,1 30,1 35,3 

Συμφωνώ 53 37,6 39,0 74,3 

Συμφωνώ απόλυτα 35 24,8 25,7 100,0 

Total 136 96,5 100,0   
Missing System 5 3,5     
Total 141 100,0     
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