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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
 

Το 2014 ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους Επαγγελματίες Υγείας 

τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης 

(ΣΕΑ) τους για το σύνολο των Ευρωπαϊκών χωρών (EC, 2014a). Μπορεί να έχει 

χαρακτήρα υποχρεωτικής, εθελοντικής (EC (2014a, σελ.21), OECD (2016, σελ. 24) ) ή/ 

και πολύ σπάνια άτυπης συμμετοχής (EC, 2014a, σελ.14) σε δραστηριότητές ανάπτυξης. 

Η υποχρεωτική συμμετοχή σύμφωνα με τους Madden and Mitchell (1993), όπως 

παραθέτουν οι Jones and Fear (1994), ακολουθεί τις πολιτικές της κάθε επαγγελματικής 

ένωσης και συνδέεται με την ανανέωση της άδειας του επαγγέλματος. Ο εθελοντικός 

χαρακτήρας «φέρει τη διάσταση της πραγμάτωσης των φιλοδοξιών και του οράματος του 

κάθε επαγγελματία για την εξέλιξή του» (Lorriman, 1997, σ. 7), ενώ ταυτόχρονα 

αποτελεί ηθική υποχρέωση των νοσηλευτών προς το κοινωνικό σύνολο (Fleet et al., 

2008). Η επικαιροποίηση των γνώσεων και η ενίσχυση των δεξιοτήτων περιλαμβάνει ένα 

ευρύ φάσμα μαθησιακών δραστηριοτήτων, τυπικής, άτυπης (Friedman, 2012, σελ. 21-

22) και τυχαίας μάθησης στον χώρο εργασίας (Berings et al. (2007); Billett, 2004) ). 

Ταυτόχρονα, συνδέεται θετικά με την απόδοση των νοσηλευτών, τα αποτελέσματα στην 

υγεία του πληθυσμού και στους οργανισμούς που απασχολούνται (Covell, 2008), ενώ 

συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης προς το νοσηλευτικό επάγγελμα (EFN, 2015). 

Η αναγκαιότητα της ανταπόκρισης στις απαιτήσεις και τις εξελίξεις σε παγκόσμιο 

επίπεδο δημιουργεί νέες συνθήκες, που αφορούν τις πολιτικές ανάπτυξης της ΣΕΑ 

(OECD, 2016, σελ. 24), ενώ ταυτόχρονα προτείνεται η ακολουθία κοινού πλαισίου 

αναγνώρισης και μεταφοράς των προσόντων των νοσηλευτών στην Ευρώπη (CEDEFOP 

(2016); COM (2010); ΕΟΠΕΠ (2009) ). Η ελληνική και παγκόσμια νοσηλευτική 

κοινότητα έρχεται αντιμέτωπη με ένα συνεχές εναλλασσόμενο περιβάλλον συνθηκών, 

που επιβάλουν την ενίσχυση και πιστοποίηση της ΣΕΑ, αν αναλογιστεί κανείς: i) Τη 

μετακίνηση του προσωπικού για αναζήτηση εργασίας σε άλλες χώρες (OECD, 2016, σελ. 

109-112) και την αύξηση της ανεργίας στον κλάδο, (Zander, Blümel, and Busse (2013) 

), ii) Την απαίτηση για διασφάλιση της επάρκειας των επαγγελματιών σε σχέση και με 

τις εξελίξεις στην τεχνολογία και την εξάσκηση του κλινικού έργου (Campbell (2004); 

Grossman (1998) ), iii) Τις διαρκώς μεταβαλλόμενες αντιστοιχίες ασθενών: νοσηλευτών 

(Aiken et al. (2012); Wray (2013) ) σε έναν πληθυσμό που γηράσκει και εμφανίζει νέες 

ανάγκες φροντίδας (OECD,2015b), iv) Το γηράσκον νοσηλευτικό προσωπικό και τις 

μαζικές συνταξιοδοτήσεις (Aiken et al. (2012); Buchan, O’May, and Dussault (2013); 

Wray (2013) ), v) Την αναντιστοιχία μεταξύ απαιτούμενων δεξιοτήτων και προσόντων 

των επαγγελματιών (OECD, 2016, σελ. 166) ), vi) Τη μείωση πόρων οικονομικών, 

υλικών και ανθρώπινου δυναμικού ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης (EFN 

(2012b);Kalafati (2012) ) και τέλος vii) Τον περιορισμό των δημόσιων δαπανών για την 

υγεία στην Ελλάδα και τον πληθυσμό που δε λαμβάνει την απαιτούμενη φροντίδα υγείας 

(OECD, 2015b) με αποτέλεσμα την αύξηση της προσέλευσης των πολιτών στα δημόσια 

νοσοκομεία (Kalafati, 2012).  
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Η έντονη επικαιρότητα σχετικά με τη ΣΕΑ υπό το πρίσμα της εθελοντικής συμμετοχής 

σε δραστηριότητες στην Ελλάδα (EC, 2014a, σελ. 234), της πρόθεσης της ελληνικής 

νοσηλευτικής κοινότητας για τη δημιουργία πλαισίου αναγνώρισης και πιστοποίησης της 

(EFN, 2012a, σελ. 13), αλλά και των γενικότερων επιπτώσεων που φέρει σε αυτή η 

οικονομική κρίση (EFN (2012b); Buchan, O’May, and Dussault (2013) ) οδηγούν στην 

αύξηση του ενδιαφέροντος της ερευνήτριας για μια προσπάθεια καταγραφής της. 

1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ EΡΕΥΝΑΣ 
 

Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η μελέτη των προσδιοριστικών παραγόντων που 

επιδρούν στην ενεργοποίηση της ΣΕΑ. Με τη χρήση του πρότυπου εργαλείου μέτρησης 

των Brekelmans et al. (2015) θα γίνει μια προσπάθεια καταγραφής σε εργαζόμενους 

νοσηλευτές Δευτεροβάθμιου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. 

Τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία η παρούσα έρευνα αποσκοπεί να απαντήσει 

περιλαμβάνουν: 

 Ποια είναι τα κίνητρα που οδηγούν τους νοσηλευτές στην Ελλάδα στην 

αναζήτηση δραστηριοτήτων ΣΕΑ;  

 Ποιες είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται καλύτερα; 

 Σε ποιες δραστηριότητες ΣΕΑ ενεργοποιούνται τελικά οι Έλληνες νοσηλευτές 

ανάλογα με τη σημασία που αποδίδουν σε αυτές;  

1.3 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ EΡΕΥΝΑΣ 
 

Η παρούσα μελέτη θα συμβάλλει στη διεύρυνση του ερευνητικού πεδίου που αφορά τους 

Έλληνες νοσηλευτές, καθώς είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής 

των παραγόντων που επηρεάζουν τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξή τους. Θα 

λειτουργήσει ως βάση για τη διαμόρφωση στρατηγικών, οι οποίες θα βοηθήσουν στη 

βελτίωση του επιπέδου ΣΕΑ των νοσηλευτών στην Ελλάδα. Σε διεθνές επίπεδο θα γίνει 

προσπάθεια ενίσχυσης των αποτελεσμάτων της καταγραφής ΣΕΑ με δεδομένη την 

οικονομική δυστοκία των τελευταίων ετών και το εθελοντικό πλαίσιο ενεργοποίησης της 

στην Ελλάδα. 

Ο βασικότερος περιορισμός της έρευνας αφορούσε τη γραφειοκρατική καθυστέρηση για 

τη λήψη έγκρισης διενέργειας της. Παρόλο που αρχικά σχεδιάστηκε να πραγματοποιηθεί 

σε μεγαλύτερο δείγμα νοσηλευτών, περιορίστηκε στη μελέτη ενός Δευτεροβάθμιου 

Νοσοκομείου. Ωστόσο, υπάρχει η πρόθεση επέκτασής της με τη συμμετοχή και άλλων 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων. 

1.4 ΔΟΜΗ ΤΗΣ EΡΕΥΝΑΣ 
 

Συνοπτικά τα επιμέρους κεφάλαια της έρευνας περιλαμβάνουν: 

• Τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, όπου ορίζεται η ΣΕΑ, ως προς τις συναφείς 

έννοιες, το περιεχόμενό της, τα υποδείγματα ενεργοποίησης, την καταγραφή της 

και τέλος τις επιπτώσεις που έχει για τους επαγγελματίες, τους οργανισμούς που 
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απασχολούνται και την προσφορά υπηρεσιών προς τους πολίτες. Παράλληλα, 

γίνεται προσπάθεια αποτύπωσης της παρούσας κατάστασης αναφορικά με το 

ερευνητικό πεδίο της ΣΕΑ και την επίσημη θέση των νοσηλευτικών συνδέσμων 

διεθνώς. 

• Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, όπου αναλύονται οι μεταβλητές, που επιδρούν 

στην ενεργοποίηση των νοσηλευτών για τη ΣΕΑ. Παράλληλα, παρουσιάζονται 

τα αποτελέσματα ερευνών, που έχουν καταγράψει τη στάση και τις απόψεις των 

επαγγελματιών διεθνώς. 

• Τις ερευνητικές υποθέσεις, όπου με βάση τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης και τη διερεύνηση της επίδρασης των προσδιοριστικών 

παραγόντων γίνεται ανάπτυξη των ερευνητικών υποθέσεων και παρατίθεται το 

θεωρητικό μοντέλο της έρευνας. 

• Το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας, όπου παρουσιάζεται η ερευνητική 

προσέγγιση, το εργαλείο και η διαδικασία συλλογής των δεδομένων, τα 

περιγραφικά στοιχεία του δείγματος, καθώς και η στατιστική ανάλυση που 

εφαρμόστηκε. 

• Την παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας, όπου παρουσιάζονται τα ευρήματα 

που προέκυψαν σύμφωνα με το εννοιολογικό και μεθοδολογικό πλαίσιο. 

• Τον σχολιασμό των ευρημάτων της έρευνας, όπου επιδιώκεται η σύνδεση του 

εννοιολογικού, μεθοδολογικού και εμπειρικού τμήματος, καθώς και η ερμηνεία 

των σημαντικότερων αποτελεσμάτων. 

• Το παράρτημα, οπού παρατίθεται το γλωσσάριο και το ερωτηματολόγιο. 
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2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

2.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΣΕΑ) ΣΤΗ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  
 

Η έννοια της ΣΕΑ έχει «απασχολήσει ιδιαίτερα τις διάφορες επαγγελματικές ομάδες, τις 

επίσημες ενώσεις τους, τους μεμονωμένους επαγγελματίες, αλλά και τους οργανισμούς 

στους οποίους απασχολούνται από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 και τις αρχές του ’80» 

(Friedman, 2012, σελ. 68). Παρόλο που δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της 

(CRNBC (2016); EFN (2015); AHPRA, (2016); RCN, (2014) ), οι Friedman and Phillips 

(2004) σε μία προσπάθεια συγκερασμού των κοινών χαρακτηριστικών που 

περιγράφονται στους ορισμούς της ΣΕΑ από τις επαγγελματικές ενώσεις καταλήγουν ότι: 

α) έχει διάρκεια καθ’ όλη τη ζωή του επαγγελματία, β) αποτελεί σημαντικό κομμάτι της 

συνολικής προσωπικής του ανάπτυξης, γ) μπορεί να λειτουργήσει ως ένα μέσο 

ασφάλειας για τον εργαζόμενο στο συχνά ασταθές εργασιακό περιβάλλον, δ) διασφαλίζει 

το κοινωνικό σύνολο ότι οι εργαζόμενοι είναι εξοικειωμένοι με τις τρέχουσες εξελίξεις, 

δ) οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι καταφέρνουν να διατηρούν και να βελτιώνουν διαρκώς 

το επίπεδο των μελών τους και ε) οι εργοδότες έχουν πάντα ευέλικτο και ικανό 

προσωπικό, όσον αφορά δεξιότητες και γνώσεις.  

Ένας από τους πιο δημοφιλής ορισμούς, που συνήθως χρησιμοποιείται στη διεθνή 

βιβλιογραφία για τους νοσηλευτές, είναι αυτός της Αμερικανικής Ένωσης Νοσηλευτών 

-American Nurses Association- ΑΝΑ (2001), η οποία προσδιορίζει το αντικείμενο και τα 

πρότυπα της άσκησης της ΣΕΑ στη νοσηλευτική ως τη «δια βίου διαδικασία της ενεργούς 

συμμετοχής των νοσηλευτών σε δραστηριότητες μάθησης, οι οποίες βοηθούν στην 

ανάπτυξη και διαρκή διατήρηση των ικανοτήτων τους, η οποία βελτιώνει την εξάσκηση 

του επαγγέλματος και ενισχύει την πρόοδο τους στην επίτευξη των στόχων της 

σταδιοδρομίας τους». Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής για τους επαγγελματίες 

υγείας EC (2014a, σελ. 6) προσδιορίζει τη ΣΕΑ ως «τη συστηματική διατήρηση, 

βελτίωση και συνεχιζόμενη απόκτηση και/ή ενίσχυση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των επαγγελματιών υγείας. Είναι ζωτικής 

σημασίας για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, την παροχή υπηρεσιών και 

εξατομικευμένων μαθησιακών αναγκών των επαγγελματιών. Ο όρος αναφέρεται όχι 

μόνο στο ευρύ φάσμα των ικανοτήτων, που είναι απαραίτητες για την εξάσκηση και 

παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας, αλλά και στο διεπιστημονικό περιεχόμενο της 

φροντίδας των ασθενών». Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Νοσηλευτών -

European Federation of Nurses Associations- EFN (2015) οικειοποιείται και αποδέχεται 

τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προχωρώντας σε μία δήλωση της θέσης της σε 

σχέση με τους νοσηλευτές. Συμπληρώνει ότι αναγνωρίζει ότι αποτελεί: «δικαίωμα και 

υποχρέωση των νοσηλευτών η ΣΕΑ υπό το πρίσμα της παροχής υψηλών υπηρεσιών 

υγείας και της ασφάλειας των ασθενών. Η ΣΕΑ διασφαλίζει την επικαιροποίηση των 

γνώσεων, συμβάλει στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της υγείας των ασθενών, στην 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και αυξάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο 

νοσηλευτικό επάγγελμα». 
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2.2 ΣΕΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ EΝΝΟΙΕΣ 
 

Είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι συχνά στη βιβλιογραφία. μπορεί να συναντήσουμε τη 

ΣΕΑ (CPD) ως Δια βίου Μάθηση (LLL), Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση (CE), Δια βίου 

Εκπαίδευση (LLE) ή Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση (CPE) (Morgan, 

Cullinane, and Pye (2008); Quinn (1998) ). Αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τη 

μελέτη των ανωτέρω όρων όσον αφορά τη νοσηλευτική. Απώτερο σκοπό τους αποτελεί 

η διευκρίνηση και διαχωρισμός των εννοιών, καθώς φαίνεται ότι αλληλοεμπλέκονται και 

τα όρια τους είναι δυσδιάκριτα. Παρόλο που συναντώνται διαφορετικοί ορισμοί, το κοινό 

τους σημείο είναι πάντα η έννοια της συνέχειας (Gallagher (2007); Gopee (2001); Jarvis 

(2005), Quinn (1998)). Παράλληλα, η διευκρίνιση του όρου, που διερευνάται σε σχέση 

με τους συναφείς, όσον αφορά τη σημασία, τα χαρακτηριστικά, τις διαφορές και τα κοινά 

τους σημεία, κρίνεται απαραίτητη για την κατανόηση της υπό μελέτη έννοιας της 

Ανάπτυξης (Morse, 1995). 

Η Δια βίου Μάθηση «περικλείει όλες μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια 

της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων, που συμβάλουν στην εξέλιξη του ατόμου, στην ανάπτυξη της συμμετοχής 

του στα κοινά, στην κοινωνία και/ ή στην επαγγελματική του ένταξη.». Επιπλέον 

περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα τυπικών και μη τυπικών μαθησιακών δραστηριοτήτων 

(COM, 2001). Η ΣΕΑ σύμφωνα με τον Goppe (2001), αν και αποτελεί κομμάτι της Δια 

βίου Μάθησης, διαχωρίζεται, καθώς η Δια βίου Μάθηση προεκτείνεται στη γενικότερη 

εξέλιξη της ζωής των ενηλίκων. Η Δια βίου Εκπαίδευση θεωρείται από τους Anonuevo 

et al. (2001) ως «ο πρόδρομος της Δια βίου Μάθησης και η έννοιά της αφορά μια 

στρατηγική -ολιστική και ολοκληρωμένη- που οδηγεί το άτομο στη συνεχή βελτίωση της 

προσωπικής και συλλογικής του ζωής». Οι Knapper και Cropley (2000, σελ. 8)) 

μελετώντας την έννοια της Δια βίου Εκπαίδευσης των Ενηλίκων παραθέτουν ότι μπορεί 

να θεωρηθεί και «ως μια φιλοσοφία ή σύστημα. καθώς εμπεριέχει τις έννοιες των στόχων, 

του τρόπου εκπλήρωσής τους, αλλά και την αξία της εκπαίδευσης». Είναι το σύστημα 

δια μέσω του οποίου επιτυγχάνεται ως αποτέλεσμα η Δια βίου Μάθηση και ως σύστημά 

φέρει τα χαρακτηριστικά της ηθελημένης μάθησης, των σαφών στόχων και της 

διατήρησης και εφαρμογής των γνώσεων που προσλαμβάνονται για ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα (Knapper and Cropley, 2000, σελ. 12). Ταυτόχρονα η Δια βίου 

Εκπαίδευση φέρεται να έχει αυξανόμενη σημασία στη ζωή των νοσηλευτών μετά την 

ολοκλήρωση των βασικών τους σπουδών. Η επαγγελματική κατάρτιση με γνώσεις που 

αφορούν μόνο την εξάσκηση δεξιοτήτων σύμφωνα με τον Jarvis (2005) δεν είναι αρκετή 

και στόχος της εκπαιδευτικής κοινότητας των νοσηλευτών θα πρέπει να είναι η ενίσχυση 

του ενδιαφέροντος για τη Δια βίου Εκπαίδευση μετά την ολοκλήρωση των βασικών 

σπουδών.  

Όσον αφορά τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση η Gallagher (2007) καταλήγει ότι συνδέεται 

με την απόκτηση ενός τίτλου ή επίσημου αποδεικτικού παρακολούθησης. Δεν 

αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση και τη φοίτηση 

στο πανεπιστήμιο, αλλά μπορεί να αφορά και την παρακολούθηση επίσημων 

αναγνωρισμένων προγραμμάτων ανεξάρτητων φορέων. Ωστόσο, η συμμετοχή μόνο σε 

επίσημες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως υποστηρίζει η Grossman (1998), δεν 

διασφαλίζει την επάρκεια των επαγγελματιών και την ανάπτυξή τους. Σύμφωνα με την 

Quinn (1998, σελ.38) η ΣΕΑ μπορεί να θεωρηθεί ως η εξέλιξη της Συνεχιζόμενης 
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Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς περικλείει ένα σύνολο μαθησιακών 

δραστηριοτήτων πέραν της τυπικής. Άλλωστε, η έννοια της ανάπτυξης εμπεριέχει και τις 

γνώσεις που αποκτώνται με την καθημερινή εξάσκηση των καθηκόντων και τη 

συναναστροφή στον χώρο της εργασίας (Berings, Poell, and Simons (2005); Billett, 

2004) ). Σύμφωνα με τους Dennison, B και Kirk, R. (1990), όπως αναφέρουν οι (Earley 

and Bubb, 2004, σελ. 17-18), η μάθηση αυτή μπορεί να είναι οργανωμένη, να γίνεται 

άτυπα ή και ασυναίσθητα. «Η μάθηση στον χώρο εργασίας έχει κάθετη και οριζόντια 

διάσταση. Κάθετη όσον αφορά την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Οριζόντια 

όσον αφορά τη βαθύτερη κατανόηση γνώσεων που εφαρμόζονται» (Dennison, B and 

Kirk, R., 1990). 

2.3 ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΣΕΑ 
 

Η Kennedy (2005) διερευνώντας τα συστήματα δια μέσω των οποίων πραγματοποιείται 

η ΣΕΑ καταλήγει σε εννέα υποδείγματα, τα οποία αφορούν: i)Την κατάρτιση, ii) Την 

απόκτηση πτυχίων- πιστοποιητικών παρακολούθησης, iii)Τη στόχευση στα ελλείματα, 

iv) Τη διάχυση γνώσεων και εμπειριών μέσα από την αλληλεπίδραση των συνεργατών, 

v) Την εκμάθηση προτύπων, vi) Την καθοδήγηση ή συνέργεια με έναν μέντορα, vii) Τη 

συναναστροφή με το κοινωνικό σύνολο, viii) Τη διενέργεια ερευνητικού έργου, ix) Τον 

μετασχηματισμό, ο οποίος συνδυάζει όλα τα παραπάνω πρότυπα στοχεύοντας στην 

ευελιξία απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το Συμβούλιο των 

Επαγγελμάτων Υγείας- Health & Care Professions Council- HCPC (2012) παρέχει έναν 

πλήρη οδηγό δραστηριοτήτων, ώστε τα μέλη του να επιτυγχάνουν κατά το βέλτιστο τη 

ΣΕΑ. Παράλληλα, είναι σημαντική η ύπαρξη ενός πλαισίου πιστοποίησης των 

δραστηριοτήτων, που έχουν ακολουθηθεί, ώστε να αναγνωρίζεται η συμμετοχή των 

επαγγελματιών σε δραστηριότητες ΣΕΑ (ANCC (2012); CEDEFOP (2016); COM 

(2010); EC (2014b); ΕΟΠΕΠ (2009) ). 

Η ΣΕΑ ως κομμάτι της Δια βίου Μάθησης καλύπτει ένα μεγάλο εύρος εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων ακολουθώντας τη βασική διάκριση τυπικής, άτυπης και μη τυπικής 

εκπαίδευσης, που έχουν ορίσει οι Coombs και Ahmet (1974, σελ. 8). Έτσι η ΣΕΑ, 

σύμφωνα με τον Friedman (2012, σελ. 58) μπορεί να προέρχεται από διάφορες 

μαθησιακές δραστηριότητες, όπως είναι: α) οι επίσημες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 

β) η παρακολούθηση σεμιναρίων, διαλέξεων και η διαδικτυακή μάθηση, γ) η 

συναναστροφή με άλλους, δ) οι δραστηριότητες εκτός της εργασίας (εθελοντική εργασία 

ή συμμετοχή σε επαγγελματικούς συνδέσμους) και ε) η καθημερινή εξάσκηση των 

καθηκόντων και η αλληλοεπίδραση με άλλους συναδέλφους. Οι νοσηλευτές φέρονται να 

επιλέγουν τις παραπάνω μαθησιακές δραστηριότητες ΣΕΑ (Pool et al., 2016), ενώ στην 

έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EC (2014a, σελ. 44), παρατίθενται οι παρεχόμενες 

μορφές δραστηριοτήτων, που επιλέγουν οι επαγγελματίες υγείας πιο συχνά στην 

Ευρώπη. Ταυτόχρονα, οι νοσηλευτικοί σύνδεσμοι ανά τον κόσμο δίδουν κατευθυντήριες 

οδηγίες, πλαίσια, αλλά και συμβουλές προς τα μέλη τους, ώστε να επιτυγχάνεται κατά το 

βέλτιστο (CRNBC (2016); EFN (2012a); AHPRA (2016); RCN (2014) ). Υπό αυτή την 

έννοια φορείς της ΣΕΑ θεωρούνται: i) τα πανεπιστήμια και η απόκτηση τυπικών 

προσόντων που έχουν σχέση με τον τομέα της νοσηλευτικής, ii) φορείς εκπαίδευσης 

εκτός οργανωμένων πανεπιστημιακών δομών, iii) οι χώροι εργασίας (κλινικές και 

νοσοκομεία), iv)οι συνάδελφοι και οι συνεργάτες άλλων ειδικοτήτων, v) οι διάφοροι 

νοσηλευτικοί σύνδεσμοι, vi) τα νοσηλευτικά περιοδικά, vii) τα ιδιωτικά κολλέγια, viii) η 
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εξ’ αποστάσεως μάθηση. Αναφορικά με την εξ’ αποστάσεως μάθηση, το NHS έχει 

δημιουργήσει μια πλατφόρμα παρεχόμενων δραστηριοτήτων για τους επαγγελματίες 

υγείας (NHS,2016). 

Στην Ευρώπη οι μαθησιακές ενότητες ΣΕΑ που προσφέρονται πιο συχνά για τους 

νοσηλευτές αφορούν: i) την κλινική άσκηση νοσηλευτικού έργου, ii) τη διοίκηση, iii) τα 

νομικά και επαγγελματικά θέματα, iv) την ασφάλεια των ασθενών, v) την επικοινωνία 

και καταγραφή στοιχείων-πληροφοριών των ασθενών, vi) τη διαχείριση χρόνιων νόσων, 

vii) την ηλεκτρονική υγεία και τη χρήση των νέων τεχνολογιών (EC, 2014a, σελ. 41). 

Στην Ελλάδα οι δραστηριότητες ΣΕΑ, που επιλέγουν οι νοσηλευτές, αφορούν κυρίως την 

παρουσίαση περιπτώσεων, συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια, την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας και τα μαθήματα που προσφέρονται από τους εργοδότες (EC, 2014a, σελ. 

234). Παράλληλα, υπάρχει νομικό πλαίσιο για την απόκτηση νοσηλευτικής ειδίκευσης 

παθολογικής χειρουργικής, παιδιατρικής και ψυχικής υγείας διάρκειας ενός έτους κατά 

το οποίο χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους νοσηλευτές του δημόσιου 

τομέα (ΦΕΚ, 1985).  

2.4 ΒΑΣΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΑ 
 

Οι Madden and Mitchell (1993), όπως παραθέτουν οι Jones and Fear, (1994), 

διαχωρίζουν δύο βασικά υποδείγματα ενεργοποίησης. Αρχικά, το υπόδειγμα της 

επικύρωσης των ικανοτήτων του επαγγελματία. Αυτό αφορά τις γνώσεις που 

υποχρεούται να επιδεικνύει για τη συνέχιση της εξάσκησης του επαγγέλματός του. Οι 

γνώσεις και οι δεξιότητες αυτές είναι απαραίτητες και ζητώνται υποχρεωτικά, για να 

ανανεωθεί η άσκηση ασκήσεως επαγγέλματος. Έπειτα, το υπόδειγμα του οφέλους. Αυτό 

αφορά τον ίδιο τον επαγγελματία και πηγάζει από τις δικές του αποφάσεις, για το αν θα 

αναζητήσει οικειοθελώς συγκεκριμένες δραστηριότητες ενίσχυσης της επαγγελματικής 

του οντότητας. Υποστηρίζεται η άποψη ότι η εθελοντική συμμετοχής στις 

δραστηριότητες, που ορίζουν οι επαγγελματικές ενώσεις, εμπεριέχει το όραμα της 

ανάπτυξης και θεωρεί δεδομένη την αναζήτηση τους από τους επαγγελματίες. Η 

ανάπτυξη είναι ευέλικτη και μπορεί να βρει ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος σε νεαρότερους 

ή φιλόδοξους επαγγελματίες (Friedman (2012, σ. 81-84); Lorriman (1997, σ. 7) ).  

Ωστόσο, οι επαγγελματίες υγείας φαίνεται να προβληματίζονται, για το αν θα πρέπει η 

ΣΕΑ των μελών τους να αποτελεί υποχρεωτική ή εθελοντική διαδικασία (Grossman, J., 

1998) και το ίδιο ισχύει και για τη νοσηλευτική κοινότητα (Ross, Barr, and Stevens, 

2013). Γεγονός αποτελεί ότι η κάθε χώρα ακολουθεί τη δική της πολιτική, όσον αφορά 

την υποχρεωτική ή εθελοντική συμμετοχή σε δραστηριότητες ΣΕΑ. Ακόμα και στην 

Αμερική η κάθε πολιτεία ακολουθεί διαφορετικές πρακτικές πιστοποίησης της επάρκειας 

των επαγγελματιών νοσηλευτών (ICN, 2015b). Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στον 

Καναδά , καθώς η κάθε επαρχεία και διαμέρισμα επιβάλλει διαφορετικές διαδικασίες 

(CRNBC (2016); ICN (2015b) ). Στην Αυστραλία απαιτείται η επίδειξη ενεργούς 

συμμετοχής σε δραστηριότητες ΣΕΑ 20 ωρών ετησίως (AHPRA, 2016). Στην Ευρώπη 

από τις 31 χώρες οι 21 συνδέουν την ανανέωση ασκήσεως επαγγέλματος με τις 

δραστηριότητες ΣΕΑ, χωρίς να ακολουθούν κοινή πολιτική, ούτε κοινό τρόπο εκτίμησης 

των δραστηριοτήτων της. Φορείς της διαμόρφωσης της πολιτικής μπορεί να είναι τα 

αρμόδια υπουργεία, οι επίσημες ενώσεις- ρυθμιστικοί φορείς ή ακόμα και οι απαιτήσεις 

των εργοδοτών (EC, 2014a, σελ.33). Έτσι σε κάποιες χώρες είναι θεσμοθετημένο νομικά 
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(πχ Αυστρία, Φιλανδία, Ιταλία), σε κάποιες άλλες αποτελεί κριτήριο εγγραφής στις 

εθνικές ενώσεις των νοσηλευτών (πχ Κύπρο, Ισπανία), ενώ στη Γερμανία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο ο εθνικός ρυθμιστικός φορέας των νοσηλευτών, ορίζει τις απαιτήσεις 

για την ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (EFN (2012a); NMC (2016b) ). 

Ανάλογα με τη χώρα η διαμόρφωση της υποχρεωτικής ΣΕΑ μπορεί να αφορά τον 

ελάχιστο αριθμό ωρών εργασίας ή δραστηριοτήτων, τη συλλογή εθνικών ή και 

ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων- ECVET- (EC (2014a, σελ. 45 ); EFN (2012a, σελ. 6) 

). Ως εκ τούτου, στην Ολλανδία η ανανέωση της άδειας γίνεται κάθε πέντε χρόνια και 

είναι προ απαιτούμενη η εξάσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος για 2080 ώρες, 

καθώς και η έμπρακτη συμμετοχή σε δραστηριότητες ΣΕΑ τα προηγούμενα έτη 

(Brekelmans et al., 2016). Στην Αγγλία οι νοσηλευτές πρέπει να επιδείξουν έμπρακτη 

συμμετοχή σε δραστηριότητες ανάπτυξης 40 ωρών ανά τριετία (NMCb, 2016). Στη 

Βουλγαρία είναι υποχρεωτική η συλλογή 150 μονάδων ανά πενταετία σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των εργοδοτών σε σχέση με τη θέση κα το έργο που επιτελούν (EFN, 2012a, 

σελ 8).  

Ανατρέχοντας στους κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας των νοσηλευτών ανά τον κόσμο 

μπορεί να δει κανείς ότι η φύση και οι απαιτήσεις του επαγγέλματος, αλλά και η ηθική 

υποχρέωση πρέπει να οδηγούν στην ενεργή και αδιάκοπη εμπλοκή των νοσηλευτών σε 

δραστηριότητες ΣΕΑ (ANA (2016); ICN (2015a); NMC (2016a); ΦΕΚ (2001a) ). Οι 

νοσηλευτές έχουν ηθική υποχρέωση ως προς το κοινωνικό σύνολο την περαιτέρω 

ανάπτυξή τους. Η ανάπτυξη αυτή, σύμφωνα με τους Fleet et al. (2008), οφείλει να 

συνδυάζει όχι μόνο τις ατομικές απαιτήσεις τους, αλλά και τις ανάγκες των ανθρώπων 

που υπηρετούν. Η εθελοντική συμμετοχή σε δραστηριότητες ανάπτυξης, κατά τους 

Megginson και Whitaker (2003, σ. 7) διέπεται από τις βασικές αρχές: i) της δια βίου 

εμπλοκής του επαγγελματία, ii) της προσωπικής ευθύνης, iii) της ευθυγράμμισης των 

προσωπικών στόχων με αυτούς του εργοδότη και του πελάτη και iv) της σύνδεσης της 

μάθησης ως κομμάτι της συνολικής επαγγελματικής δραστηριότητας, που δεν πρέπει να 

θεωρείται βάρος. Στην Ελλάδα η εθελοντική συμμετοχή σε δραστηριότητες ΣΕΑ, δε 

συνδέεται με την ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (EFN, 2012a, σελ 13), 

ενώ το Ενικό Συμβούλιο Ανάπτυξης Νοσηλευτών (ΕΣΑΝ) είναι υπεύθυνο για την 

κατάρτιση των προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης (ΦΕΚ, 1993). 

2.5  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕΑ 
 

Η έννοια της προσωπικής ευθύνης, όσον αφορά τη ΣΕΑ, αναφέρεται όχι μόνο στην 

επιλογή προγραμμάτων κατάλληλων σύμφωνα με τις επιθυμίες του εκάστοτε νοσηλευτή, 

αλλά και στην καταγραφή των δραστηριοτήτων, που ακολουθήθηκαν. Κατά αυτόν τον 

τρόπο οι νοσηλευτές είναι σε θέση να εκτιμήσουν την ανάπτυξή τους, να οργανώσουν 

την καριέρα τους και να θέσουν τόσο προσωπικούς, όσο και επαγγελματικούς στόχους 

(Twaddell and Johnson, 2007). Η προσωπική ευθύνη σύμφωνα με τη Grossman (1998) 

αφορά τη διαδικασία κατά την οποία ο επαγγελματίας υγείας «προσδιορίζει και αξιολογεί 

τις ανάγκες του και οδηγείται σε αυτό- καθοδηγούμενες διαδικασίες μάθησης». 

Θεωρείται σημαντική η καταγραφή των δραστηριοτήτων ΣΕΑ, που λαμβάνουν χώρα, σε 

ένα προσωπικό επαγγελματικό χαρτοφυλάκιο. Η διατήρηση και διαρκής ενημέρωσή του 

επιτρέπει στους νοσηλευτές i) να αποδείξουν τις δραστηριότητες που ακολούθησαν, 

ώστε να πιστοποιείται η ικανότητα για τη διατήρηση και ανανέωση της άδειας ασκήσεως 

επαγγέλματος, ii) να προγραμματίζουν διαρκώς τις δράσεις που θα ακολουθήσουν 
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ανάλογα με τις προσωπικές τους ανάγκες και ii) να εκτιμούν τα αποτελέσματα (Gannon 

et al. (2001); Grossman (1998); (Oermann, 2002); (Twaddell and Johnson, 2007) ). Αυτή 

η καταγραφή με προσωπική ευθύνη του εκάστοτε νοσηλευτή αναγνωρίζεται και από τις 

νοσηλευτικές ενώσεις παγκοσμίως, οι οποίες προτρέπουν τα μέλη τους στη δημιουργία 

ενός προσωπικού χαρτοφυλακίου ΣΕΑ (ANA (2016); CRNBC (2016); NMC (2016b); 

RCN (2014) ). 

Ο O’ Halloran (1996) έχει προτείνει την οργάνωση του χαρτοφυλακίου σε υποφακέλους, 

οι οποίοι φέρουν στοιχεία για: α) την εκπαίδευση, όπως βιογραφικό, επίσημη 

εκπαίδευση, β) την απόδοση, όπως θέσεις εργασίας, αξιολογήσεις απόδοσης, συστατικές 

επιστολές, γ) την κοινωφελή εργασία και συμμετοχή σε επαγγελματικές δραστηριότητες 

ή νοσηλευτικούς συνδέσμους και δ) τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, με αποδεικτικά 

παρακολούθησης προγραμμάτων και αποτελεσμάτων της. Οι Gannon et al. (2001) 

περιγράφουν μια πρότυπη οργάνωση του νοσηλευτικού χαρτοφυλακίου και όπως οι ίδιοι 

παραθέτουν το ΕΝΒ (undated) έχει θέσει ένα βασικό πλαίσιο δέκα χαρακτηριστικών που 

πρέπει να φέρει. Η Oermann (2002) προσθέτει στην περιγραφή και οργάνωση και τις 

ενδεικτικές δραστηριότητες, που πρέπει να ακολουθηθούν. Η Joyce (2005) διερευνώντας 

τη δημιουργία ενός πρότυπου χαρτοφυλακίου, προτείνει ανάλογα με τη θέση και τον 

ρόλο (κλινικό ή διοίκησης), που επιτελούν, να λαμβάνουν υπόψιν τους συγκεκριμένες 

βασικές έννοιες ανάπτυξης, ώστε να οργανώνουν και τις δράσεις τους. Ο σχεδιασμός των 

δράσεων και η διαρκής ανανέωση των δεξιοτήτων ενός χαρτοφυλακίου ΣΕΑ, 

περιγράφεται ως η ακολουθία τεσσάρων βημάτων (Friedman (2012, σελ. 15); Oermann 

(2002) ). Ωστόσο, η Pertel (1999) περιγράφει την ακολουθία πέντε βασικών βημάτων 

που αφορούν: α) την αυτοκριτική και ανάλυση του επαγγελματία με σκοπό τον 

καθορισμό στόχων, β) αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών με σκοπό τον 

προσδιορισμό των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, που πρέπει να αποκτηθούν 

γ) την ανάπτυξη του σχεδίου μάθησης, ώστε να σχεδιαστούν οι δράσεις απόκτησης 

γνώσεων και δεξιοτήτων, δ) τη εφαρμογή του σχεδίου μάθησης με συγκεκριμένες 

εκπαιδευτικές δράσεις και ε) την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και πιθανά τον 

επανακαθορισμό των στόχων. Η ακολουθία αυτή συμφωνεί με τη «Διαδικασία 

Εκπαίδευσης των πέντε βημάτων ADDIE», που ακολουθεί και η λειτουργία της 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στους οργανισμούς (Dessler (2013, σελ. 24); Fried, B. and 

Fottler, M. (2015, σελ. 368) ). 

2.6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΑ 
 

Φαίνεται να υπάρχει αντιπαράθεση ως προς το ποιος ευθύνεται για τη ΣΕΑ των 

εργαζομένων, όπως σημειώνουν ο Jones και Robinson (1997). Τρεις είναι οι απόψεις που 

κερδίζουν έδαφος. Αρχικά, υποστηρίζεται ότι όλες οι δραστηριότητες ανάπτυξης θα 

πρέπει να εξελίσσονται ανάλογα με τους γενικότερους οργανωσιακούς στόχους της 

επιχείρησης. Έτσι θεωρείται υπεύθυνος ο οργανισμός για την ανάπτυξη του προσωπικού 

του. Μια άλλη άποψη τείνει να υποστηρίζει ότι η επαγγελματική ανάπτυξη θα πρέπει να 

είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά των προσωπικών δράσεων του κάθε επαγγελματία 

εργαζόμενου. Υπεύθυνος είναι κάθε εργαζόμενος ατομικά. Τέλος, η τρίτη οπτική 

προϋποθέτει την από κοινού ευθύνη του ίδιου του εργαζόμενου, αλλά και του 

οργανισμού στον οποίο ανήκει (Jones and Robinson, 1997). Στον διαμοιρασμό της 

ευθύνης η Grossman (1998) στη μελέτη της αναδεικνύει και την ευθύνη που φέρει και η 

πολιτεία για τη ΣΕΑ των επαγγελματιών υγείας. 
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Η εκπαίδευση και ανάπτυξη αποτελεί μία από τις βασικές λειτουργίες της Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού στους οργανισμούς (Dessler, 2013, σελ. 3-4), ενώ ταυτόχρονα 

φαίνεται ότι αποτελεί και βασική επιθυμία των εργαζομένων (Brekelmans, Poell, and van 

Wijk, 2013). Στον τομέα της υγείας, σύμφωνα με τους Fried και Fottler (2015, σελ. 353), 

οι πρακτικές, που ακολουθούνται, έχουν επίπτωση στην αύξηση της εμπιστοσύνης 

μεταξύ των εργαζομένων, της ικανοποίησης και της δέσμευσης, στην αντιμετώπιση  και 

λύση των προβλημάτων, στη διαχείριση των συγκρούσεων και στη βελτίωση τη 

συνεργασίας και τέλος στην προσαρμογή στις αλλαγές. Οι νοσηλευτές που εμπλέκονται 

σε δραστηριότητες συνεχιζόμενης μάθησης, όπως παραθέτει ο Gopee (2001), σύμφωνα 

με το ENB (1995): 

1. Είναι καινοτόμοι στον τρόπο εργασίας τους 

2. Ευέλικτοι στις αλλαγές 

3. Εφευρετικοί στον τρόπο εργασίας τους 

4. Μπορούν να αποτελέσουν φορείς αλλαγής 

5. Να διαμοιραστούν καλές πρακτικές και γνώσεις 

6. Είναι προσαρμοστικοί στις αλλαγές και ανάγκες της φροντίδας υγείας 

7. Ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και είναι δημιουργικοί στην εργασία τους 

8. Είναι υπεύθυνοι και σε θέση να λογοδοτήσουν για τη δουλειά τους 

Οι οργανισμοί, που επενδύουν σε δραστηριότητες ΣΕΑ για το προσωπικό τους, όπως 

υποστηρίζει η Covell (2009), ενεργοποιούν μια αλυσίδα γνώσεων, η οποία έχει 

συγκεκριμένη ακολουθία και οφέλη για κάθε κομμάτι της. Οι νοσηλευτές κερδίζουν σε 

γνώσεις, ικανότητες, ακολουθούν κλινικά πρωτόκολλα. Ακολούθως, οι ασθενείς 

λαμβάνουν καλύτερη φροντίδα, μειώνονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες και μένουν πιο 

ικανοποιημένοι από την παροχή φροντίδας (Covell, 2009). Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι η 

μείωση της θνητότητας των ασθενών συνδέεται θετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης των νοσηλευτών, που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών υγείας (Aiken et 

al., 2014). Ως τελικός αποδέκτης ο οργανισμός καταφέρνει να μειώσει τα έξοδα των 

ανθρωπίνων πόρων και μπορεί να ακολουθήσει πιο αποτελεσματικές διαδικασίες 

προσέλκυσης και διατήρησης του προσωπικού του (Covell, 2009). Το ανθρώπινο 

δυναμικό θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία ενός 

οργανισμού. Η χρήση της Κάρτας Ισόρροπης Απόδοσης (BSC) φέρει τη Μάθηση και 

Ανάπτυξης ως μία από τις κύριες διαστάσεις της. Επενδύοντας και ενισχύοντας την 

ανάπτυξη των εργαζομένων βελτιώνονται οι εσωτερικές διαδικασίες, η συνολική 

απόδοση του οργανισμού, καθώς και τα αποτελέσματα που αφορούν τους χρήστες των 

υπηρεσιών (Kaplan and Norton, 2004, σελ.. 7–9). Τα νοσοκομεία, που εφαρμόζουν την 

BSC και επενδύουν στη μάθηση και ανάπτυξη, παρόλο που η εφαρμογή της εμφανίζει 

ιδιαιτερότητες σε σχέση με άλλους οργανισμούς και επιχειρήσεις (Gurd and Gao, 2007), 

διαθέτουν ένα χρήσιμο εργαλείο ελέγχου και διαρκούς βελτίωσης της απόδοσης τους 

(Chen et al., 2006). 

Ταυτόχρονα, οι οργανισμοί που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις δραστηριότητες ΣΕΑ, ώστε να διατηρήσουν το 

προσωπικό τους και να μειώνουν την τάση για παραίτηση. Έτσι καταφέρνουν να 

μειώσουν αποτελεσματικά και το κόστος της παραίτησης (Buykx et al., 2010). Η 

επιβράβευσή και παροχή δραστηριοτήτων ΣΕΑ, άλλωστε δεν οδηγεί μόνο στην μείωση 

της τάσης για παραίτηση, αλλά ενισχύει ταυτόχρονα και το ηθικό των εργαζομένων 

(Gould, Drey, and Berridge, 2007). Η μάθηση που περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση 
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μεταξύ των συναδέλφων και τη θετική υποστήριξη δείχνει επιπρόσθετα να ενισχύει την 

ικανοποίηση και να οδηγεί στη διατήρηση του προσωπικού (Gould and Fontenla, 2006). 

Ο Ferguson (1994) υποστηρίζει ότι η ΣΕΑ των νοσηλευτών μπορεί να έχει θετικό 

αντίκτυπο στις διαστάσεις, που αφορούν το άτομο, τον οργανισμό και τον ασθενή. Αυτές 

αφορούν την ικανοποίηση που λαμβάνει ο νοσηλευτής, τις γνώσεις, τις αλλαγές στον 

καθημερινό τρόπο εργασίας και τέλος στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με τον Wood (1998) oι νοσηλευτές θεωρούν ότι ενισχύεται η αυτοπεποίθηση 

τους, βελτιώνονται οι γνώσεις τους και αποκτούν καλύτερη επίγνωση των θεμάτων που 

αφορούν το επάγγελμά τους. Κατά την παροχή υπηρεσιών βελτιώνονται τα επίπεδα 

επικοινωνίας, εξυπηρετούνται καλύτερα οι εξατομικευμένες ανάγκες των ασθενών και η 

εξάσκηση του επαγγέλματος επικεντρώνεται περισσότερο σε ερευνητικές διαδικασίες. 

Οι Shields and Ward (2001), επιβεβαιώνουν τη σύνδεση εργασιακής ικανοποίησης και 

μειωμένης παραίτησης λόγω της παροχής προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Ανάλογη άποψη διατηρεί και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της 

Επαγγελματικής Κατάρτισης τόσο για τα αποτελέσματα στους εργαζόμενους όσο και 

στις οικονομικές αποδόσεις των οργανισμών (CEDEFOP, 2013). 

Ταυτόχρονα, η παροχή των υπηρεσιών λόγω των ελλείψεων οικονομικών και 

ανθρωπίνων πόρων, όπως παραθέτουν οι Buchan, O’May, και Dussault (2013) «δεν 

πρέπει να εξαρτάται από την αριθμητική υπεροχή του προσωπικού, αλλά από την 

βέλτιστη εξάσκηση των ικανοτήτων του προσωπικού, που ήδη διαθέτουν οι οργανισμοί». 

Στην Αμερική υπάρχει το πρόγραμμα αναγνώρισης και επιβράβευσης των νοσοκομείων 

που αποκαλούνται μαγνήτης- Magnet Hospitals (ANCC (2016); Westendorf (2007) ). 

Στα νοσοκομεία αυτά η νοσηλευτική διοίκηση επενδύει στην ανάπτυξη και αυτονομία 

των νοσηλευτών με αποτέλεσμα την ικανοποίηση του προσωπικού και την παροχή 

υψηλών υπηρεσιών υγείας (Spence Laschinger, Almost, and Tuer-Hodes, 2003). 

Παράλληλα, φαίνεται ότι ως μαγνήτης αποτελούν πόλο έλξης και διατήρησης του 

προσωπικού λόγω των πολιτικών που αναπτύσσει η νοσηλευτική διοίκηση (Trossman, 

2002) Η διασφάλιση της ενίσχυσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των νοσηλευτών, 

σύμφωνα με την Kramer και Schmalenberg (1988), «επιτρέπει τη βέλτιστη χρήση και 

εξοικονόμηση των ανθρωπίνων πόρων, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί στην αντιμετώπιση των 

ελλειμμάτων που εμφανίζονται». Η επιτυχία των νοσηλευτικών πρακτικών που 

εφαρμόζονται σε σχέση με τα αποτελέσματα στους ασθενείς, αλλά και την ικανοποίηση 

του προσωπικού, προσελκύει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την αναγνώριση των 

νοσοκομείων ως μαγνήτες (ANCC (2016); Havens and Aiken (1999) ).  

Παράλληλα, στα νοσηλευτικά ιδρύματα Υψηλής Απόδοσης (HPWS), μία από τις βασικές 

πολιτικές και πρακτικές που αναπτύσσονται είναι η ενίσχυση της εκπαίδευσης των 

εργαζομένων προάγοντας ένα θετικό κλίμα, που έχει επίπτωση τόσο στη βελτίωση των 

δεξιοτήτων του προσωπικού (Townsend and Wilkinson, 2010), όσο και στη μείωση της 

θνητότητας των ασθενών (West et al., 2002). Στην Ελλάδα φαίνεται ότι οι πρακτικές των 

HPWS στα νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένης και τις παροχής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, επηρεάζουν την αντίληψη των εργαζομένων ως προς την ευεξία που νιώθουν 

σε σχέση με την εργασία τους (Mihail and Kloutsiniotis, 2016). Συγκεκριμένα για τους 

νοσηλευτές, σύμφωνα με την έρευνα των Bartram et al. (2012), φαίνεται ότι οι πρακτικές 

των HPWS μειώνουν τον φόρτο της συναισθηματικής εργασίας, που έχει επίπτωση στην 

εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης (burn out), με τελικό αποτέλεσμα την 

μείωση της τάση για παραίτηση  
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Ωστόσο, κομβικό ρόλο παίζει, ο σχεδιασμός προγραμμάτων ανάπτυξης να επιφέρει 

ισορροπία ανάμεσα στις προσδοκίες των εργαζομένων, αλλά και στις γενικότερες 

ανάγκες και στόχους του ίδιου του οργανισμού, όπως υποστηρίζουν οι Hicks και 

Hennessy (1997). Τονίζουν ότι οι νοσηλευτές μπορεί να νιώθουν ότι προσωπικές τους 

ανάγκες παραγκωνίζονται και δε λαμβάνονται υπόψιν από την ηγεσία τους. Ενώ 

αντίστοιχα η διοίκηση να θεωρεί ότι αυτές δεν έχουν να κάνουν τόσο με πραγματικές 

ανάγκες στην εξάσκηση των καθηκόντων όσο με προσωπικά ενδιαφέροντα. Οι Hicks και 

Hennessy (1997) προτείνουν ότι η έννοια της διαπραγμάτευσης ως προς το περιεχόμενο 

θα μπορούσε να ικανοποιήσει και τα δύο μέρη. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Shields 

(2002), ο σχεδιασμός και παροχή των προγραμμάτων οφείλει να έχει μεγαλύτερη 

απόδοση από το κόστος του. Οι Shields και Ward (2001) προτείνουν ότι οι οργανισμοί 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους πως οι υπερβολικές απαιτήσεις για δραστηριότητες 

ΣΕΑ μπορεί να έχουν δυσμενή αποτελέσματα. Έτσι, αντί να αποτελούν μέσο ενίσχυσης 

του ηθικού και επιβράβευσης του προσωπικού, μπορεί να οδηγήσουν σε παραίτηση και 

σε γενικότερη αποστροφή προς το επάγγελμα.  
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3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ EΡΕΥΝΑΣ 

 

Η παρούσα μελέτη, με κίνητρο τα αποτελέσματα της έρευνας για τη ΣΕΑ των 

νοσηλευτών στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών από την European Nurses Association 

(EFN, 2012a) και την πρόσφατη χαρτογράφησή της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 

τους Επαγγελματίες Υγείας (EC, 2014a), επιδιώκει να εξετάσει το πλαίσιο 

ενεργοποίησης των νοσηλευτών στην Ελλάδα αναφορικά με τη ΣΕΑ. 

3.1 ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΑ 
 

Η έννοια της παρακίνησης στη ΣΕΑ των νοσηλευτών έχει αποτελέσει αντικείμενο 

μελέτης πολλών ερευνητών. Κυρίως, γιατί τα άτομα που διαθέτουν κίνητρα, εμμένουν 

σε μία προσπάθεια μέχρι να επιτύχουν τον τελικό τους στόχο. Παρακίνηση μπορεί να 

θεωρηθεί η «διεργασία που ευθύνεται για την ένταση, την κατεύθυνση και την επιμονή 

των προσπαθειών ενός ατόμου για την κατάκτηση ενός στόχου» (Robbins and Judge, 

2012, σελ. 202). Ταυτόχρονα η επαγγελματική απόδοση αποτελεί συνάρτηση των 

ικανοτήτων και των κινήτρων. «Επαγγελματική Απόδοση = Ικανότητες * Κίνητρα» 

(Megginson and Whitaker, 2003, σελ. 10). Η ενεργοποίηση και δραστηριοποίηση των 

ατόμων προκαλείται τόσο από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, όσο και από τα 

συναισθήματα που μπορεί να προκληθούν για την κατάκτηση ενός στόχου, όπως 

υποστηρίζει η Brown (2007, σελ. 50-51). Ως ένα παράδειγμα αναφέρει την κινητοποίηση 

που δέχονται τα άτομα υπό την επήρεια του φόβου με σκοπό τη διατήρηση της 

ασφάλειας.  

Οι Pool et al. (2016) προσπάθησαν να κατηγοριοποιήσουν τα κίνητρα που οδηγούν τους 

νοσηλευτές στην ενεργή συμμετοχή τους σε δραστηριότητες ΣΕΑ ανάλογα με το 

περιεχόμενο και την προέλευση. Σύμφωνα με  το περιεχόμενο διαχωρίζονται σε αυτά που 

συνδέονται με το επάγγελμα και σε αυτά που συνδέονται με τα προσωπικά οφέλη και 

στόχους. Σύμφωνα με την προέλευση διαχωρίζονται σε εξωτερικά και εσωτερικά. Αν και 

η αναζήτηση και επιτυχία μιας δραστηριότητας είναι προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα 

και επηρεάζεται από εξωτερικά κίνητρα, οι Deci, Koestner και Ryan (1999) αναφέρουν 

ότι η ύπαρξη εσωτερικών κινήτρων οδηγεί στην καλύτερη διατήρηση των νέων γνώσεων. 

Επιπρόσθετα, η ελευθερία της επιλογής, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες, 

παίζει ιδιαίτερα ενισχυτικό ρόλο. Ως εκ τούτου, είναι σημαντική η συνέργεια τόσο των 

εσωτερικών όσο και των εξωτερικών παραγόντων και κινήτρων. H Ryan (2003) στη 

μελέτης της υποστηρίζει ότι η ύπαρξη εξωτερικών κινήτρων επηρεάζει περισσότερο τους 

νοσηλευτές και συγκεκριμένα επιδρά στην δραστηριοποίηση και απόκτηση γνώσεων που 

απαιτούνται υποχρεωτικά (Ryan, 2003). Σε μία ανασκόπηση για τα κίνητρα οι Pool et al. 

(2016) καταλήγουν σε εννέα υποκατηγορίες, οι οποίες περιγράφονται στο σύνολο της 

βιβλιογραφίας με παρόμοιους προσδιορισμούς. Αυτές αφορούν: τη βελτίωση των 

ικανοτήτων σε σχέση με την τωρινή θέση εργασίας, τη διεύρυνση των γνώσεων, τη 

βελτίωση των πιθανοτήτων για εξέλιξη της καριέρας, τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 

(εργοδότη ή υποχρέωσης προς τον νοσηλευτικό σύνδεσμο), την κάλυψη ελλειμάτων από 

προηγούμενη εκπαίδευση, την αύξηση της αυτοπεποίθησης, τη διέξοδο από την ρουτίνα 

της καθημερινότητας, την επαγγελματική δικτύωση, τη βελτίωση του συστήματος 

υγείας. Στην έρευνα τους σημαντικότερα θεωρούνται η ανάγκη για βελτίωση των 
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ικανοτήτων και η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις. Στην Ολλανδία οι Brekelmans et al. 

(2015) διαχωρίζουν τα κίνητρα σε τρεις κατηγορίες, που αφορούν την προσωπική και 

επαγγελματική ανάπτυξη, την πλήρωση των απαιτήσεων και τις ευκαιρίες καριέρας. Οι 

ίδιοι σε έρευνα τους αναδεικνύουν ως πρωτεύοντα αυτά που αφορούν τη βελτίωση της 

απόδοσης και την ενίσχυση. της καριέρας (Brekelmans et al. , 2016). 

Οι Watkins et al. (2011) διερευνώντας τα κίνητρα των νοσηλευτών να εμπλακούν στη 

διαδικασία απόκτησης ενός μεταπτυχιακού διπλώματος καταλήγουν να τα διαχωρίζουν 

σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι νοσηλευτές που 

αναζητούν την προσωπική πρόκληση με την απόκτηση γνώσεων για εξέλιξη ή ανάπτυξη 

σε προσωπικό επίπεδο. Ενώ στη δεύτερη όσοι αναζητούν την επαγγελματική πρόκληση 

σε σχέση με την ενίσχυση της καριέρας τους, των γνώσεων και της αξιοπιστίας τους. Σε 

δύο κατηγορίες ανάλογα με τις δυνάμεις που επενεργούν τα διαχωρίζουν και οι 

Dowswell, Hewison, and Hinds (1998). Η μία είναι προσανατολισμένη στο μέλλον και η 

δύναμη της έλξης (pull) φέρεται να την ορίζει. Επιπλέον έχει θετική υπόσταση και 

διακρίνεται από αισιοδοξία σε σχέση με την αναμενόμενη θετική επαγγελματική ή 

προσωπική επιρροή. Η δεύτερη σχετίζεται με το παρελθόν και υποκινείται από τη δύναμη 

της πίεσης (push). Επιπλέον τείνει να έχει αρνητική χροιά, καθώς αναγνωρίζει κενά στην 

εκπαίδευση και κατάρτιση ή πιέσεις που δέχονται οι νοσηλευτές στην παρούσα εργασία 

τους. 

Οι Morgan, Cullinane και Pye (2008) εντάσσουν τα κίνητρα σε τρεις μεγάλες κατηγορίες 

ανάλογα με την κεντρική ιδέα, την οποία εξυπηρετούν: Έτσι μπορούν να περιγράφουν 

ως οργανωσιακά και συνδέονται με τους ανταγωνιστικούς στόχους του οργανισμού, ως 

ατομικά για την ενίσχυση και υποστήριξη της προσωπικής σταδιοδρομίας και ως 

επαγγελματικά για τη διατήρηση των επαγγελματικών ικανοτήτων σύμφωνα με τις 

τρέχουσες εξελίξεις. Σε αυτόν τον διαχωρισμό έχει καταλήξει, σύμφωνα με τους 

Brekelmans et al. (2016) και ο Van de Krogt (2007). Οι Nolan et al. (2000) διαχωρίζουν 

τα κίνητρα που συνδέονται με το επάγγελμα σε δύο υποκατηγορίες. Σε αυτά που έχουν 

σαφές προσωπικό όφελος για τον ίδιο τον επαγγελματία και σε αυτά που ενισχύουν τα 

διαπροσωπικά οφέλη και τη συνέργεια μεταξύ των επαγγελματιών. Επιπρόσθετα 

θεωρούν ότι τα εσωτερικά κίνητρα είναι αυτά, που ουσιαστικά οδηγούν στην αναζήτηση 

δραστηριοτήτων ΣΕΑ. Οι Murphy, Cross και McGuire (2006) διερευνώντας τις 

δραστηριότητες εκπαίδευσης των νοσηλευτών στην Ιρλανδία διαχωρίζουν τα κίνητρα 

συμμετοχής σε αυτά που υποκινούνται από την εργασία και σε αυτά που αφορούν το 

άτομο. Συγκεκριμένα κίνητρα αποτελούν η ανάγκη επικαιροποίησης των γνώσεων, η 

αύξηση της ικανοποίησης από τη μέχρι τώρα σταδιοδρομία, η αύξηση των πιθανοτήτων 

προαγωγής, η αναγνώρισης των επαγγελματικών και προσωπικών αξιών, η ανάγκη 

αποσαφήνισης του ρόλου μέσα στον οργανισμό. Στα ίδια κίνητρα φαίνεται να 

καταλήγουν και οι Gould, Drey και Berridge (2007), καθώς η ενίσχυση της καριέρας, η 

προσωπική ανάπτυξη και η επικαιροποίηση των γνώσεων δείχνουν να παίζουν τον 

σημαντικότερο ρόλο. Οι Chong et al. (2011) δεικνύουν ως κίνητρα την επικαιροποίηση 

των γνώσεων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. 
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3.2 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΑ 
 

Ωστόσο, όσο κινητοποιημένο και αν είναι το νοσηλευτικό προσωπικό, οι συνθήκες που 

επικρατούν στην επαγγελματική και προσωπική- οικογενειακή του ζωή μπορεί να 

λειτουργήσουν είτε ενισχυτικά είτε ανασταλτικά στην ενεργοποίηση της ΣΕΑ.  

 Συνθήκες που δρουν ενισχυτικά 

 

Η παροχή προγραμμάτων και δραστηριοτήτων ΣΕΑ εντός της υπηρεσίας φαίνεται να 

αποτελεί βασική επιθυμία των νοσηλευτών (Cleary et al., 2011), καθώς και η δημιουργία 

ενός κλίματος ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των συνεργατών (Gibson, 1998). Η 

ανάπτυξη και μετατροπή των οργανισμών σε οργανισμούς μάθησης αναπτύσσει και 

εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο τις γνώσεις των εργαζομένων και προωθεί τον 

διαμοιρασμό τους για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων, τόσο σε ατομικό όσο και 

συλλογικό επίπεδο (Maier, 2004, σελ. 2). Ως εκ τούτου στους οργανισμούς παροχής 

υπηρεσιών υγείας παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη η ύπαρξη 

οργανωμένων πρακτικών εκπαίδευσης και ανάπτυξης (Fried, B. and Fottler, M., 2015, 

σελ. 352-353). και η αποτελεσματική εφαρμογή της βασικής λειτουργίας της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων (Dessler, 2013, σελ. 243), που την αφορά. Στην Ελλάδα από το 2001 

υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για τη δημιουργία, οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες 

Γραφείων Εκπαίδευσης και Έρευνας σε νοσοκομεία άνω των 400 κλινών (ΦΕΚ, 2001b). 

Το NHS έχει αναπτύξει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εκτίμησης και προαγωγής της ΣΕΑ 

του μη ιατρικού προσωπικού, το οποίο συμπεριλαμβάνει και το νοσηλευτικό (Gould, 

Berridge, and Kelly, 2007). Σύμφωνα με αυτό οι ετήσιες αξιολογήσεις είναι 

υποχρεωτικές και βάση αυτών από κοινού ο νοσηλευτής με το διευθυντή του 

αποφασίζουν για τους στόχους της ανάπτυξης και τα επιδοτούμενα προγράμματα 

ενίσχυσης γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να ακολουθηθούν. Όλα αυτά θα πρέπει 

να είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένα τόσο με τις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες του 

ίδιου του εργαζόμενου, όσο και με τους γενικότερους στόχους και απαιτήσεις της θέσης 

του. Απώτερο σκοπό αποτελεί η ενίσχυση της σταδιοδρομίας και επίτευξη των 

προσωπικών στόχων του εργαζομένου (Gould, Berridge, and Kelly (2007), (RCN 

(2005)). 

Ταυτόχρονα, η London (1998) υποστηρίζει ότι η ενίσχυση της σταδιοδρομίας, αλλά και 

το πως αξιολογείται ως προς τη σημασία της, δείχνει να παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. 

Η θετική ενίσχυση και αξιολόγηση φέρεται να μειώνει τα επίπεδα της πίεσης και να 

αυξάνει την αποτελεσματικότητα διευκολύνοντας έτσι τα άτομα που εμπλέκονται σε 

διαδικασίες ενίσχυσης της καριέρας τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ξεπερνιούνται ή 

και να αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά τα όποια εμπόδια εμφανίζονται (London 

(1998), σ. 187–189). Η ενίσχυση της σταδιοδρομίας μέσω της ύπαρξης ενός μέντορα, 

όπως αναφέρουν οι Adeniran et al. (2013), ενδυναμώνει τη συμμετοχή σε 

δραστηριότητες ανάπτυξης σε σχέση με όσους λαμβάνουν χαμηλότερη καθοδήγηση και 

στήριξη. Η παρουσία ενός μέντορα, ιδίως στις περιπτώσεις όπου η επαγγελματική 

ανάπτυξη δεν είναι υποχρεωτική, δείχνει να αποτελεί αναγκαιότητα (Friedman and 

Phillips, 2002). Η στήριξη και καθοδήγηση στην ανάπτυξη δεν πηγάζει μόνο από τη 

διοίκηση, αλλά επηρεάζεται από το κλίμα συνεργασίας ανάμεσα στους συναδέλφους, 
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καθώς η μάθηση επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση και τη θετική υποστήριξη μεταξύ 

των συναδέλφων (Berings, Poell, and Simons, 2005).  

 Συνθήκες που λειτουργούν ως εμπόδια  

 

Ο χρόνος, το κόστος και η δυσκολία πρόσβασης σε προγράμματα ανάπτυξης κατά τους 

Friedman και Phillips (2001), φαίνεται να είναι οι κύριες ανασταλτικές αιτίες 

ενεργοποίησης των νοσηλευτών σε δραστηριότητες ΣΕΑ. Ακόμα και αν τα έξοδα 

καλύπτονται από τον οργανισμό, οι υποχρεώσεις και ο πιεσμένος επαγγελματικός χρόνος 

τείνουν να δυσκολεύουν ιδιαίτερα το προσωπικό. Ως εμπόδια αναφέρονται από τους 

Dowswell, Hewison και Hinds (1998) όχι μόνο η έλλειψη χρηματοδότησης, αλλά και οι 

ευθύνες που φέρουν οι νοσηλευτές σε σχέση με τις υποχρεώσεις στο σπίτι και την 

ανατροφή των παιδιών. H ενασχόληση με δραστηριότητες μάθησης επιφέρει αλλαγή 

στον ρόλο, που έχει συνηθίσει να επιτελεί ο νοσηλευτής. Προσθέτοντας λοιπόν ακόμα 

έναν ρόλο οφείλει να επαναπροσδιορίσει όλους τους υπόλοιπους και να κάνει τις 

απαραίτητες αλλαγές, ώστε να ανταπεξέλθει. Αυτή η ανάγκη αλλαγής στις ισορροπίες 

ενισχύεται και παρεμποδίζει επιπλέον τους νοσηλευτές, σύμφωνα με τους Majomi, 

Brown και Crawford (2003), καθώς επιφέρει μεγάλη ένταση στις σχέσεις των ίδιων με 

την οικογένειά τους. Παράλληλα έρχεται να προσθέσει και νέες απαιτήσεις στο ήδη 

επιβαρυμένο ωράριό τους. Η έννοια της διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ εργασιακής 

και προσωπικής ζωής και υποχρεώσεων τείνει να προβληματίζει και να δρα ανασταλτικά, 

καθώς θεωρείται ότι το προσωπικό κόστος είναι πολύ μεγάλο (Gould, Drey, and 

Berridge, 2007). 

Οι οικογενειακές υποχρεώσεις αποτελούν εμπόδιο, το οποίο ενισχύεται, όταν δε 

χορηγείται και η απαραίτητη εκπαιδευτική άδεια στους νοσηλευτές, ώστε να μπορούν να 

εξισορροπήσουν στον νέο τους ρόλο (Sheperd, 1995). Αν και η έλλειψη στήριξης από 

τον εργοδότη θεωρείται σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας (Gibson (1998); Murphy, 

Cross, and McGuire (2006) ), η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας επιφέρει ένα επιπλέον 

πρόβλημα στην αποτελεσματική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων, καθώς μειώνεται 

αριθμητικά το προσωπικό που διαθέτει ο οργανισμός (Gould et al., 2004). Παράλληλα η 

ενασχόληση με δραστηριότητες ΣΕΑ παρεμποδίζεται λόγω της έλλειψης προσωπικού 

και της δυσκολίας πλήρωσης του κενού, που δημιουργεί η απουσία ενός εργαζομένου για 

εκπαίδευση. Άλλωστε το προσωπικό έχει ήδη επιβαρυμένο φόρτο εργασίας, που 

δυσκολεύει από μόνο του την ενασχόληση με τη ΣΕΑ (Gould, Drey, and Berridge, 

(2007), Shields (2002) ). Ταυτόχρονα, οι νοσηλευτές μερικής απασχόλησης, καθώς και 

όσοι καλύπτουν κατά αποκλειστικότητα νυχτερινά ωράρια, σπάνια ασχολούνται με την 

εκπαίδευση τους. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί η αδυναμία εξεύρεσης ή η αναμονή 

κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης (Barriball and While, 1996). Αναλύοντας τους 

λόγους που οδηγούν στην εξεύρεση κατάλληλων προγραμμάτων οι Gould, Drey, και 

Berridge (2007) προσθέτουν ότι ως εμπόδια μπορεί να εμφανιστούν η ακύρωση 

προγραμμάτων λόγω μη συμμετοχής ή η μεγάλη αναμονή, ιδίως για αυτά που έχουν σαφή 

προσανατολισμό προς την ενίσχυση της καριέρας. Πέραν του ωραρίου και της σύμβασης 

εργασίας δεικνύουν ότι η πρόσβαση σε αυτά είναι δύσκολη και για όσους πλησιάζουν 

στη σύνταξη. 

Στην Ευρώπη τα εμπόδια, που αναφέρονται από τους νοσηλευτές, αφορούν το κόστος, 

τον φόρτο εργασίας και την έλλειψη χρόνου (EC, 2014a, σελ. 59) με τα οποία συμφωνεί 

και η έκθεση του ΟΟΣΑ (2016, σελ. 24). Στην Ελλάδα, σε δείγμα 23 νοσηλευτών, ως 
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εμπόδια θεωρήθηκαν ο φόρτος εργασίας και η αδυναμία συμμετοχής σε πρόγραμμα ΣΕΑ 

λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας θέσεων (Yfantis, et al., 2010). Σε μια προσπάθεια 

κατηγοριοποίησης των εμποδίων, που μπορεί να εμφανιστούν, φαίνεται ότι αυτά 

αφορούν: 

• την κατάσταση και ορίζονται ως εξωτερικά εμπόδια που δεν μπορεί να ελέγξει το 

άτομο 

• τη διάθεση και αφορούν την αντιμετώπιση του κάθε ατόμου. Το κοινωνικο-

οικονομικό επίπεδο παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή την οπτική, καθώς όσο 

χαμηλότερο είναι τόσο λιγότερο τείνουν να αποδέχονται τη σημασία της 

εκπαίδευσής 

• τον φορέα παροχής των προγραμμάτων  

• την ανεπαρκή πληροφόρηση σε σχέση με τις προσφερόμενες δραστηριότητες 

(Friedman ,2012, σελ. 35). 

3.3 ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΑ 
 

Η ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες μάθησης, ακόμα και από τα σχολικά χρόνια, 

φαίνεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα από τη σημασία που δίδουν σε αυτή οι ίδιοι οι 

εμπλεκόμενοι. Η δέσμευση προς τη μάθηση είναι μεγαλύτερη, όταν συνδέεται με 

σημαντικούς λόγους, πχ για την ευρύτερη κατανόηση ενός θέματος ή την απόκτηση μιας 

νέας δεξιότητας. Ιδιαίτερη σημασία για την ενεργή συμμετοχή, αλλά και 

αποτελεσματικότητα δείχνουν να παίζουν τέσσερις παράγοντες. Αρχικά το πόσο 

ενδιαφέρουσα είναι τόσο η θεματική ενότητα, αλλά και η συνολική συμμετοχή στη 

διαδικασία της μάθησης. Έπειτα, το πόσο σχετικό είναι το θέμα με τα ενδιαφέροντα και 

οι προσδοκίες που δημιουργούνται ή που ήδη έχουν όσοι συμμετέχουν. Τέλος, η 

συνολική ικανοποίηση που προσλαμβάνεται ως προς το περιεχόμενο, τη διαδικασία, 

αλλά και τα αποτελέσματα (Burden ,2000, σελ. 37–44).  

Πέραν των οργανωμένων μορφών ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, οι νοσηλευτές στον 

χώρο εργασίας τους ανάλογα με το τι θέλουν να επιτύχουν αναπτύσσουν διαφορετικές 

δραστηριότητες ΣΕΑ, που έχουν επίπτωση τόσο σε ατομικό όσο και διαπροσωπικό 

επίπεδο. Ταυτόχρονα, ο κάθε επαγγελματίας μπορεί να εκτιμήσει την απόδοσή του ως 

μονάδα, αλλά και σε σχέση με την εργασιακή ομάδα, όπου εντάσσεται (Berings et al., 

2007). Οι Pool et al (2016), υποστηρίζουν ότι οι νοσηλευτές επιλέγουν συγκεκριμένες 

δραστηριότητες ΣΕΑ ανάλογα με το τι θέλουν να επιτύχουν. Στο μοντέλο που 

αναπτύσσουν οι Brekelmans et al (2015) συνδέουν για πρώτη φορά τη σημασία- 

σπουδαιότητα που αποδίδουν οι ίδιοι οι νοσηλευτές στις δραστηριότητες ΣΕΑ με την 

ενεργή συμμετοχή τους σε αυτές. Οι ίδιοι δεικνύουν ότι σημαντικότερες για τους 

νοσηλευτές θεωρούνται για την ενεργοποίηση της ΣΕΑ οι δραστηριότητες που 

συνδέονται με την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Η σημασία που αποδίδεται 

στη ΣΕΑ τείνει να έχει αμφιλεγόμενη υπόσταση, καθώς ερμηνεύεται διαφορετικά από 

τους επαγγελματίες, τους επίσημους συνδέσμους τους και τους εργοδότες τους (Friedman 

and Phillips, 2004). Σύμφωνα με τον Broad (2002), όπως παραθέτουν οι Brekelmans et 

al (2015), η σημασία προκύπτει μέσα από την απάντηση τριών ερωτημάτων που αφορούν 

τον λόγο συμμετοχής σε δραστηριότητές ΣΕΑ και καταλήγει στην απάντηση της 

σημασίας πλήρωσης των υποχρεωτικών απαιτήσεων. Ωστόσο, η δέσμευση προς το 

επάγγελμα και τον οργανισμό σε έρευνα των Drey, Gould, και Allan (2009) δε δείχνει να 
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επηρεάζει την ενεργή εμπλοκή με δραστηριότητες ΣΕΑ. Οι ίδιοι οι νοσηλευτές τείνουν 

να εμφανίζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για δραστηριότητες πέραν των υποχρεωτικά 

απαιτούμενων ή προσφερόμενων (Cleary et al., 2011).  

Σύμφωνα με τους Pool et al. (2015) ανάλογα με την ηλικία, αλλά και τον ρόλο και θέση 

που κατέχουν οι νοσηλευτές, αναπτύσσουν διαφορετικές στρατηγικές ΣΕΑ, ενώ οι 

διαστάσεις της ηλικίας, που επηρεάζουν, αφορούν την πραγματική, την εργασιακή και 

τη ψυχολογική (Pool, IA, Poell, RF, and ten Cate, TJ, 2013). Αν και η σημασία της ΣΕΑ 

έχει αμφιλεγόμενη υπόσταση, οι νεότεροι φιλόδοξοι νοσηλευτές τείνουν να τη συνδέουν 

με τη διασφάλιση των δυνατοτήτων εξέλιξης της σταδιοδρομίας και της καριέρας τους 

(Friedman, 2012, σελ. 81-84). Η σημασία που αποδίδεται σύμφωνα με τους Pool, I, Poell, 

R, και ten Cate, O (2013) μπορεί να αφορά την «απομάκρυνση από το κλινικό έργο και 

την ενασχόληση με τον άρρωστο». Αντίθετα οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, όπως 

υποστηρίζουν, δίδουν μεγαλύτερη σημασία στην «έννοια της προσφοράς στον άρρωστο, 

ενώ ταυτόχρονα μπορεί να έχουν φτάσει στο ανώτερο επίπεδο εξειδίκευσης και 

ανάπτυξης».  

Στην Ελλάδα, σε δείγμα 23 εργαζόμενων, φαίνεται ότι οι Έλληνες νοσηλευτές 

αναγνωρίζουν τη ΣΕΑ ως κομμάτι της Δια βίου Μάθησης, ενώ συνδέουν την 

ενεργοποίηση της με τον σχεδιασμό παροχής φροντίδας των ασθενών, τη δυνατότητα 

εξέλιξης στη σταδιοδρομίας τους και τη διατήρηση της θέσης εργασίας (Yfantis, et al., 

2010). 

  



19 

 

4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EΡΕΥΝΑΣ 

 

Με βάση τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και τη διερεύνηση της 

επίδρασης των προσδιοριστικών παραγόντων στη ΣΕΑ αναπτύσσονται οι εξής βασικές 

υποθέσεις εργασίας για την παρούσα έρευνα: 

Η1: Αναμένεται στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση των κινήτρων που αφορούν 

την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη με τις δραστηριότητες ΣΕΑ 

Η2: Αναμένεται θετική συσχέτιση των κινήτρων που αφορούν την πλήρωση απαιτήσεων 

με τις δραστηριότητες ΣΕΑ 

H3: Αναμένεται στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση των κινήτρων που αφορούν τις 

ευκαιρίες σταδιοδρομίας (καριέρας) με τις δραστηριότητες ΣΕΑ 

Η4: Αναμένεται στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση των άυλων συνθηκών με τις 

δραστηριότητες ΣΕΑ  

Η5: Αναμένεται θετική συσχέτιση των υλικών συνθηκών με τις δραστηριότητες ΣΕΑ 

Η6: Αναμένεται θετική συσχέτιση της σημασίας- σπουδαιότητας που αποδίδουν οι 

νοσηλευτές στις δραστηριότητες ΣΕΑ με την ενεργή συμμετοχή σε αυτές 

 

 Θεωρητικό Μοντέλο της Έρευνας 

 

 

 

 

Σχήμα 1: Θεωρητικό μοντέλο έρευνας 

(Brekelmans et al, 2015) 
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5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ EΡΕΥΝΑΣ 

5.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

Προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα και να διερευνηθούν οι 

παράγοντες που οδηγούν στην ενεργοποίηση της ΣΕΑ, χρησιμοποιήθηκε η ερευνητική 

μέθοδος της επισκόπησης (survey research). Με σκοπό την καταγραφή της παρούσας 

κατάστασης και τον αναγνωριστικό χαρακτήρα της, η επισκόπηση ορίζεται ως 

διερευνητική- περιγραφική, ενώ σε σχέση με τη χρονική διάρκεια της συλλογής των 

αποτελεσμάτων ως στατική. Με την μέθοδο της επισκόπησης πραγματοποιείται η 

συλλογή πρωτογενών δεδομένων, που υποβάλλονται συνήθως σε ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγμα ατόμων. Πλεονεκτήματα της μεθόδου θεωρούνται η εύκολη πρόσβαση, ταχύτητα, 

αξιοπιστία και το σχετικά χαμηλό κόστος. Μειονεκτήματα αποτελούν το αρκετά χαμηλό 

ποσοστό των απαντήσεων και η ύπαρξη σημαντικών περιθωρίων δειγματοληπτικού ή μη 

δειγματοληπτικού σφάλματος (Δημητριάδη, 2000, σελ. 72-75). Στην παρούσα μελέτη 

διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια σε εργαζόμενους νοσηλευτές για τη συλλογή ποσοτικών 

δεδομένων. Το ερωτηματολόγιο συμπεριλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου δομημένων 

απαντήσεων. Οι ερωτήσεις χαρακτηρίζονται ως ερωτήσεις βαθμονόμησης/ 

σημαντικότητας (Δημητριάδη, 2000, σελ. 93) και χρησιμοποιήθηκε η τακτική κλίμακα 

Likert. Βασικό πλεονέκτημα των κλειστού τύπου ερωτήσεων θεωρείται η ευκολία 

συμπλήρωσης, κωδικοποίησης και ανάλυσης. Όμως, δεν καλύπτεται όλο το φάσμα των 

πιθανών απαντήσεων και έτσι δεν παρέχονται σε βάθος πληροφορίες για ένα θέμα 

(Δημητριάδη, 2000, σελ. 43). 

5.2 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

 Εργαλείο μέτρησης 

 

Ως πρότυπο ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο μέτρησης της 

ΣΕΑ των νοσηλευτών των Brekelmans et al (2015). Το πρωτότυπο ερωτηματολόγιο 

αποτελείται από τέσσερις ενότητες, οι οποίες υποδιαιρούνται σε ομάδες συντελεστών 

(factors) και αναφέρονται σε συγκεκριμένες ερωτήσεις- στοιχεία (items). Συγκεκριμένα 

οι συγγραφείς κατέληξαν στην: 

 1η ενότητα: Κίνητρα. Χρήση της κλίμακας Likert από διαφωνώ απόλυτα μέχρι 

συμφωνώ απόλυτα (1-5) για:  

 

• Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Στοιχεία πέντε με συντελεστή 

αξιοπιστίας Cronbach’s a 0.874 

• Απαιτήσεις. Στοιχεία πέντε με συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach’s a 0.828 

• Ευκαιρίες καριέρας (σταδιοδρομίας). Στοιχεία τέσσερα με συντελεστή 

αξιοπιστίας Cronbach’s a 0.762 

 2η ενότητα: Συνθήκες. Χρήση της κλίμακας Likert από διαφωνώ απόλυτα μέχρι 

συμφωνώ απόλυτα (1-5) για: 
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• Άυλες συνθήκες. Στοιχεία εννέα με συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach’s a 0.879 

• Υλικές συνθήκες. Στοιχεία τρία με συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach’s a 0.698 

 

 3η ενότητα: Σημασία. Χρήση της κλίμακας Likert από καθόλου σημαντικό μέχρι 

πάρα πολύ σημαντικό (1-5) για: 

• Συμμετοχή σε έρευνα. Στοιχεία πέντε με συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach’s a 

0.811 

• Ανάπτυξη της κλινικής πράξης. Στοιχεία πέντε με συντελεστή αξιοπιστίας 

Cronbach’s a 0.793 

• Συμμετοχή στην ανάπτυξη του οργανισμού. Στοιχεία πέντε με συντελεστή 

αξιοπιστίας Cronbach’s a 0.797 

 

 4η ενότητα: Δραστηριότητες ΣΕΑ. Χρήση της κλίμακας Likert από ποτέ μέχρι 

πολύ συχνά (1-5) για: 

• Συμμετοχή σε έρευνα. Στοιχεία πέντε με συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach’s a 

0.723 

• Ανάπτυξη της κλινικής πράξης. Στοιχεία πέντε με συντελεστή αξιοπιστίας 

Cronbach’s a 0.698 

• Συμμετοχή στην ανάπτυξη του οργανισμού. Στοιχεία πέντε με συντελεστή 

αξιοπιστίας Cronbach’s a 0.797  

 

  Ερωτηματολόγιο συλλογής δεδομένων 

 

Μετά τη μετάφραση του ερωτηματολογίου συντάχθηκε ένα προσχέδιο, ενώ δόθηκε 

ιδιαίτερη προσοχή στη σαφήνεια, στην κατανοητή διατύπωση των ερωτημάτων, αλλά 

και στη διατήρηση της εννοιολογικής προσέγγισης των πρωτότυπων ερωτημάτων. 

Ακολουθήθηκε προέλεγχος σε δείγμα οχτώ νοσηλευτών όλων των βαθμίδων 

εκπαίδευσης και θέσεων εργασίας. Χρησιμοποιήθηκε η ταυτόχρονη μέθοδος, όπου ο 

ερωτώμενος εκφράζει φωναχτά τη σκέψη του κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου (ASA, 1999, σελ. 3-4). Πραγματοποιήθηκε καταγραφή του χρόνου 

συμπλήρωσης, των σχολίων, παρατηρήσεων, αλλά και της γενικότερης εντύπωσης των 

συμμετεχόντων.  

Ακολούθως αποφασίστηκε από κοινού με τον επιβλέποντα καθηγητή κύριο Μιχαήλ η 

παράληψη ερωτημάτων, που δεν βρίσκουν εφαρμογή στην Ελληνική πραγματικότητα. 

Έτσι από τη δεύτερη ενότητα και τις άυλες συνθήκες εξαιρέθηκε το ερώτημα «…αν 

προσφέρονται νέες θέσεις εργασίας μέσα στον οργανισμό», καθώς δεν αποτελεί 

πρακτική των δημόσιων νοσοκομείων η προκήρυξη εσωτερικών θέσεων. Οι 

τοποθετήσεις γίνονται από τη διοίκηση του νοσοκομείου με τη σύμφωνη γνώμη της 

νοσηλευτικής υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Από την τρίτη 

εξαιρέθηκαν οι ερωτήσεις για τη συμμετοχή στην ανάπτυξη του οργανισμού «…η 

συμμετοχή στη χάραξη πολιτικής» και «….η συμμετοχή στην προσέλκυση και 

συνέντευξη επιλογής των νέων μελών του προσωπικού». Από την τέταρτη ενότητα 

εξαιρέθηκαν οι αντίστοιχες δηλώσεις «…συμμετέχω στη χάραξη πολιτικής» 

«…συμμετέχω στην προσέλκυση και συνέντευξη επιλογής των νέων μελών του 
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προσωπικού». Οι πολιτικές για την Υγεία χαράσσονται κεντρικά από το Υπουργείο, το 

οποίο είναι υπεύθυνο και για τις προσλήψεις του προσωπικού.  

Παράλληλα, αποφασίστηκε η προσθήκη δύο ερωτημάτων, που αν και δεν αφορούν τα 

δημογραφικά στοιχεία, συμπεριλήφθηκα στην ενότητα που τα διερευνά. Το πρώτο αφορά 

τη συμμετοχή σε συνέδρια ως ομιλητής, ως σύνεδρος και σε συνδυασμό. Η συμμετοχή 

σε συνέδρια αποτελεί μία από τις βασικές δραστηριότητες ΣΕΑ των Ελλήνων 

νοσηλευτών (EC, 2014a, σελ. 234), ενώ ταυτόχρονα μπορεί να συμπεριληφθεί στις 

δραστηριότητες ενεργητικής ή παθητικής άτυπης μάθησης (Kruschke, 2008). Το δεύτερο 

αφορά την ύπαρξη γραφείου εκπαίδευσης στο νοσοκομείο, που δεικνύει και την παροχή 

οργανωμένης ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης. Στο υπό μελέτη νοσοκομείο λόγω του 

νομοθετικού πλαισίου δεν λειτουργεί επίσημο γραφείο εκπαίδευσης και ανάπτυξης 

(ΦΕΚ, 2001b). Επίσης, η έρευνα είχε σχεδιαστεί για τη συμμετοχή και άλλων 

τριτοβάθμιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων και θα παρουσίαζε ενδιαφέρον η σύγκριση των 

δραστηριοτήτων μεταξύ διαφορετικών οργανισμών. Τέλος, στις ερωτήσεις της επιπλέον 

εκπαίδευσης προστέθηκε η νοσηλευτική ειδίκευση, ως μία από τις βασικές 

προσφερόμενες δραστηριότητες ΣΕΑ τυπικής μάθησης σε νοσηλευτές Τεχνολογικής και 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (ΦΕΚ, 1985).  

Η τελική μορφή του ερωτηματολογίου αποτελείται από πέντε μέρη και συνολικά έξι 

σελίδες. Στο παράρτημα παρατίθεται δείγμα του ερωτηματολογίου που 

χρησιμοποιήθηκε. Ο χρόνος συμπλήρωσης κυμαίνεται από τα 15-20 λεπτά και η δομή 

είναι η εξής: 

 Εισαγωγή, όπου πραγματοποιείται ενημέρωση ως προς τον σκοπό της έρευνας, 

τη χρησιμότητα της εθελοντικής συμμετοχής και τη διασφάλιση της ανωνυμίας 

 Α μέρος, όπου οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε δημογραφικές 

ερωτήσεις, οι οποίες συμπεριλάμβαναν: i) το φύλο, ii) την ηλικία,  iii) την 

εργασιακή εμπειρία, iv) τον αριθμό τέκνων κάτω των 18 ετών, v) τη βασική 

νοσηλευτική εκπαίδευση, vi) την επιπλέον εκπαίδευση, vii) τη θέση στο 

νοσοκομείο, vii) το ωράριο εργασίας, iiv) τη συμμετοχή σε συνέδρια- ημερίδες 

και ix) την ύπαρξη γραφείου εκπαίδευσης στο νοσοκομείο 

 Β μέρος, όπου οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις των 

ενοτήτων για τα κίνητρα ,τις συνθήκες, τη σημασία και τις δραστηριότητες ΣΕΑ  

5.3 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 

Στη μελέτη για τη συγκρότηση του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της μη τυχαίας 

δειγματοληψίας ευκολίας (convenience sampling), όπου η επιλογή των ατόμων που 

λαμβάνουν μέρος στην έρευνα γίνεται με κριτήριο την ευκολία εύρεσης τους (Greener, 

2008, σελ. 48). Παρόλο που τα αποτελέσματα της δεν μπορούν να γενικευτούν, καθώς η 

τυχαία δειγματοληψία θεωρείται πιο αξιόπιστη και αντιπροσωπευτική, η δειγματοληψία 

ευκολίας χρησιμοποιείται συχνά σε πιλοτικές ή και σε διερευνητικές μελέτες, που 

χρησιμοποιούνται για ανιχνευτικούς/ διαγνωστικούς σκοπούς (Δημητριάδη, 2000, σελ. 

35). 

Στην έρευνα έλαβαν μέρος εργαζόμενοι νοσηλευτές Δευτεροβάθμιου Νοσοκομείου της 

Θεσσαλονίκης δυναμικότητας 250 κλινών. Ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες έγκρισης της 

έρευνας από το επιστημονικό και διοικητικό συμβούλιο. Το νοσοκομείο απασχολεί 243 

ενεργούς νοσηλευτές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και θέσεων εργασίας σε τμήματα 
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του παθολογικού, χειρουργικού και εργαστηριακού τομέα. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

ένα τυπικό μεσαίου μεγέθους νοσηλευτικό ίδρυμα. Ο χαρακτηρισμός της τεχνικής 

δειγματοληψίας ως δειγματοληψία ευκολίας έγκειται στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο 

νοσοκομείο αποτελεί τον χώρο εργασίας μου για τα τελευταία 14 έτη. Η συνεργασία μου 

με τους περισσότερους νοσηλευτές υπήρξε είτε ως άμεσος συνεργάτης στα τμήματα, 

όπου εργάστηκα, είτε έμμεσα, καθώς η παροχή υπηρεσιών προς τους ασθενείς εμπλέκει 

τη συνεργασία με άλλα τμήματα και ειδικότητες.  

 

 Διαδικασία συλλογής δείγματος 

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα του δεύτερου δεκαπενθημέρου του 

Δεκεμβρίου, όπου και διανεμήθηκαν τα ερωτηματολόγια σε όλα τα τμήματα και 

συμπληρώθηκαν από τους εργαζόμενους. Οι συνάδελφοι νοσηλευτές ήθελαν πραγματικά 

να βοηθήσουν στην επιτυχή ολοκλήρωσή της με τη συμμετοχή τους παρά τον φόρτο 

εργασίας. Διανεμήθηκαν συνολικά 220 ερωτηματολόγια από τα οποία επιστράφηκαν τα 

178. Το σύνολο των έγκυρων ήταν 167, ενώ 11 απορρίφθηκαν λόγω ελλιπούς 

συμπλήρωσης των απαιτούμενων στοιχείων. Το ποσοστό ανταπόκρισης των έγκυρων 

ερωτηματολογίων είναι 75,9%, ενώ για το σύνολο των ενεργών εργαζομένων το δείγμα 

ανέρχεται στο 68,7%. 

 Περιγραφικά στοιχεία δείγματος 

 

Συγκεντρωτικά οι απαντήσεις των ερωτηθέντων για το πρώτο μέρος της έρευνας, που 

αφορά τη συλλογή των δημογραφικών στοιχείων, έχουν ως εξής:  

Το συνολικό δείγμα της έρευνας αποτελείται από 18 άνδρες και 149 γυναίκες, με την 

αναλογία αυτή να πλησιάζει αυτή του πληθυσμού των νοσηλευτών και θεωρείται 

ικανοποιητική ως προς την αντιπροσώπευση των δυο φύλων στο συνολικό δείγμα. Η 

ποσοστιαία κατανομή των συμμετεχόντων παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.3.2.1. 

  

Σχήμα 5.3.2.2: Ποσοστιαία κατανομή δείγματος ανά φύλο 

 

Οι ηλικίες των συμμετεχόντων στην έρευνα κυμαίνονται από τα 32 έως και τα 57 έτη. Η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι άνω των 46 ετών, ενώ η συνηθέστερη ηλικιακή 

10,78%

89,22%
Άνδρες

Γυναίκες
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ομάδα είναι αυτή των 46 με 50 ετών. Στο Σχήμα 5.3.2.2 παρουσιάζεται η κατανομή των 

ηλικιών όλου του δείγματος, ομαδοποιημένων ανά 5 έτη. 

 

Σχήμα 5.3.2.3: Ποσοστιαία κατανομή των ηλικιών του δείγματος 

Σχετικά με τα χρόνια εργασιακής εμπειρίας των ατόμων του δείγματος, αυτή κυμαίνεται 

από τα 3 μέχρι τα 32 έτη. Περισσότεροι από το 90% του δείγματος έχουν προϋπηρεσία 

μεγαλύτερη των 12 ετών. Η σχετική ποσοστιαία κατανομή των συμμετεχόντων 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.3.2.3. 

 

Σχήμα 5.3.2.4: Ποσοστιαία κατανομή των ετών εργασιακής εμπειρίας του δείγματος 

Επίσης στους συμμετέχοντες ερωτήθηκε ο αριθμός των ανήλικων τέκνων που έχουν. 

Σχεδόν οι μισοί εξ αυτών δεν έχουν ανήλικα παιδιά και ο μέγιστος αριθμός τέκνων που 

καταγράφηκε ήταν τα 4. Η ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων ως προς τον αριθμό 

των παιδιών παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.3.2.4. 

4,79%

15,57%

22,75%

40,12%

15,57%

1,20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60

Η
λι

κι
α

κή
 κ

α
τα

νο
μ

ή
 (

%
) 

το
υ

 δ
εί

γμ
α

το
ς 

Ηλικιακές ομάδες δείγματος

2,40%

7,19%

21,56%

25,15%

20,96%
22,75%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

3 - 7 8 - 12 13 - 17 18 - 22 23 - 27 28 - 32

Κ
α

τα
νο

μ
ή

 ε
μ

π
ει

ρ
ία

ς 
(%

) 
το

υ
 δ

εί
γμ

α
το

ς 

Κλάσεις εργασιακής εμπειρίας σε έτη



25 

 

 

Σχήμα 5.3.2.5: Ποσοστιαία κατανομή του αριθμού ανήλικων τέκνων των ερωτηθέντων 

Σχετικά με την εκπαίδευση, που έχουν λάβει οι νοσηλευτές του δείγματος, αυτή 

διακρίθηκε σε βασική και πρόσθετη. Ως βασική εκπαίδευση θεωρείται ο αρχικός τίτλος 

σπουδών βάση του οποίου οι συμμετέχοντες έλαβαν την ιδιότητα του νοσηλευτή. Όπως 

φαίνεται και στο Σχήμα 5.3.2.5, η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων του δείγματος 

είναι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., καθώς αυτοί αποτελούν σχεδόν τα τρία τέταρτα του δείγματος. 

Οριακά λιγότεροι από έναν στους τέσσερις είναι οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, ενώ οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. είναι μόλις το 2,4% του δείγματος. 

 

Σχήμα 5.3.2.6: Ποσοστιαία κατανομή της βασικής εκπαίδευσης των ερωτηθέντων 

Πρόσθετη θεωρείται η εκπαίδευση που έχουν λάβει οι συμμετέχοντες, πέρα από τον 

βασικό τίτλο σπουδών τους. Συγκεκριμένα επιπλέον εκπαίδευση θεωρείται η λήψη 

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, η λήψη άλλου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και η νοσηλευτική ειδίκευση. Στην ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων που 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.3.2.6, φαίνεται ότι περισσότεροι από τους μισούς 

συμμετέχοντες δεν έχουν λάβει καμία μορφή πρόσθετης εκπαίδευσης. Σε αυτούς που 

έχουν εκπαίδευση πέραν της βασικής, το μεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσε η ειδίκευση 
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(34,73%) και ακολούθησε με διαφορά ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (13,77%). Τέλος, 

σχεδόν το 4% των ερωτηθέντων κατέχουν άλλο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

λιγότερο από 1% έχουν διδακτορικό τίτλο. 

 

Σχήμα 5.3.2.7: Ποσοστιαία κατανομή της πρόσθετης εκπαίδευσης των ερωτηθέντων 

Σχετικά με τη συμμετοχή των ατόμων του δείγματος σε συνέδρια, μόλις το 5% δήλωσε 

ότι έχει λάβει μέρος μόνο ως ομιλητής. Οι απαντήσεις μόνο ως σύνεδροι, ως ομιλητές 

και ως σύνεδροι και δεν έχω συμμετάσχει σε συνέδρια, έχουν παρόμοια ποσοστά με 

αναλογία για κάθε απάντηση οριακά μικρότερη από έναν στους τρεις. Αναλυτικά η 

κατανομή των απαντήσεων παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.3.2.7. 

 

Σχήμα 5.3.2.8: Ποσοστιαία κατανομή της συμμετοχής σε συνέδρια των ερωτηθέντων 

Όπως είναι αναμενόμενο, η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων εργάζονται ως 

νοσηλευτικό προσωπικό χωρίς να έχουν κάποια θέση ευθύνης. Συγκεκριμένα σε αυτή 

την ομάδα ανήκουν οι οκτώ στους ερωτηθέντες και μόνο οι δυο στους δέκα έχουν κάποια 

τέτοια θέση. Αναλυτικά η κατανομή του δείγματος ως προς τη θέση που εργάζονται 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.3.2.8. 
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Σχήμα 5.3.2.9: Ποσοστιαία κατανομή της θέσης των ερωτηθέντων 

Οι γενικές ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες ολοκληρώθηκαν με αυτή που είχε να 

κάνει με το ωράριο εργασίας τους. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 5.3. 2.9, οι επτά στους 

δέκα έχουν κυκλικό ωράριο και μόνο οι τρεις στους δέκα έχουν απαλλαχθεί από τις 

βάρδιες. Το κυκλικό ωράριο αφορά την εναλλαγή βαρδιών στη διάρκεια της εβδομάδας, 

όπου οι νοσηλευτές καλούνται να ακολουθήσουν. Οι βάρδιες χωρίζονται σε πρωινές, 

απογευματινές, βραδινές και συνήθη πρακτική αποτελεί ο συνδυασμός πρωινής και 

νυχτερινής βάρδιας την ίδια ημέρα. 

 

Σχήμα 5.3.2.10: Ποσοστιαία κατανομή ωραρίου εργασίας των ερωτηθέντων 

5.4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Για τη στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό 

πακέτο IBM® SPSS® Statistics version 23. Οι σχετικές δοκιμασίες, που 

πραγματοποιήθηκαν είναι ο συντελεστής Alpha του Cronbach για τον έλεγχο της 

αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου και των ενοτήτων του και οι συντελεστές συσχέτισης 

19,16%

80,84%

Σε θέση 
ευθύνης

Νοσηλευτικό 
προσωπικό

70,66%

29,34%
Κυκλικό

Απαλλαγμένο 
από βάρδιες
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του Pearson και του Spearman για την εκτίμηση της συσχέτισης που μπορεί να υπάρχει 

ανάμεσα στις διάφορες υποενότητες. 
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6 ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

6.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 
 

Στο τμήμα αυτό του ερωτηματολογίου διερευνήθηκαν οι προσδιοριστικοί παράγοντες 

που μπορούν να επιδρούν στη συμμετοχή των ερωτηθέντων σε δραστηριότητες ΣΕΑ. Οι 

ερωτήσεις χωρίστηκαν σε τέσσερις ενότητες. Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει τρεις 

υποενότητες ερωτήσεων, εκτός από τη δεύτερη που περιλαμβάνει δυο υποενότητες. 

Ακολούθως παρουσιάζονται τα περιγραφικά στοιχεία των απαντήσεων σε κάθε 

υποενότητα, καθώς και οι έλεγχοι αξιοπιστίας (reliability) των ερωτήσεων κάθε 

υποομάδας. Η αξιοπιστία ελέγχθηκε μέσω του συντελεστή Alpha του Cronbach, τόσο για 

το σύνολο των ερωτήσεων, όσο και για τις ερωτήσεις εντός της κάθε υποομάδας. 

 1η Ενότητα 

 

Η πρώτη ενότητα χωρίζεται σε τρεις υποενότητες και είναι σχετική με τα κίνητρα και τις 

αιτίες, που ωθούν τους συμμετέχοντες στο να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες ΣΕΑ. Η 

πρώτη αφορά τα κίνητρα και τις αιτίες συμμετοχής σε δραστηριότητες με σκοπό την 

επίτευξη προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Τα πέντε κριτήρια, καθώς και η 

κατανομή του βαθμού συμφωνίας των συμμετεχόντων σε αυτά, παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 6.1.1.1. Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 68%, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στα 

κριτήρια που τους τέθηκαν. Το χαμηλότερο ποσοστό σύμφωνων απόψεων συγκέντρωσε 

το κίνητρο της περαιτέρω επαγγελματικής εξέλιξης με 68,8%, ενώ το μεγαλύτερο αυτό 

της βελτίωσης των υπαρχόντων προσόντων με 89,6% και της βελτίωσης του τρόπου 

εργασίας με 88,6%. Ο συντελεστής Cronbach’ s Alpha της υποενότητας ανέρχεται στο 

0,894 και υποδηλώνει υψηλή αξιοπιστία. 

Πίνακας 6.1.1.1: Ποσοστιαία κατανομή των αιτιών και των κινήτρων προσωπικής και 

επαγγελματικής ανάπτυξης 

Λαμβάνω μέρος σε 

δραστηριότητες ΣΕΑ... 

Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

απόλυτα 

1…γιατί η περαιτέρω 

επαγγελματική μου εξέλιξη 

είναι σημαντική για μένα 

0,6% 5,4% 25,1% 41,3% 27,5% 

2…για να βελτιώσω τα 

υπάρχοντα προσόντα μου 
0% 2,4% 7,8% 53,9% 35,9% 

3…για να βελτιώσω τον τρόπο 

εργασίας μου 
0% 3,0% 8,4% 53,9% 34,7% 

4…για να βελτιώσω την 

ποιότητα της παρεχόμενης 

φροντίδας 

0% 2,4% 13,8% 47,9% 35,9% 
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5..για να συνεισφέρω θετικά 

στην νοσηλευτική επιστήμη και 

πράξη 

0,6% 4,8% 17,4% 46,1% 31,1% 

 

Η δεύτερη υποενότητα ήταν σχετική με τα κίνητρα και τις αιτίες που πηγάζουν από τις 

εργασιακές απαιτήσεις. Τα τρία κριτήρια, καθώς και η κατανομή του βαθμού συμφωνίας 

των συμμετεχόντων σε αυτά, παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.1.1.2. Η ανταπόκριση στις 

εργασιακές απαιτήσεις του οργανισμού είναι το κίνητρο που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο 

ποσοστό με 59,9%. Στον αντίποδα, η απόδειξη των ικανοτήτων προς την υπηρεσία 

συγκέντρωσε το 43,1%. Ο συντελεστής Cronbach’ s Alpha για την υποενότητα ανέρχεται 

στο 0,829 και υποδηλώνει υψηλή αξιοπιστία. 

Πίνακας 6.1.1.2: Ποσοστιαία κατανομή των αιτιών και των κινήτρων λόγω των 

επαγγελματικών απαιτήσεων. 

Λαμβάνω μέρος σε 

δραστηριότητες 

επαγγελματικής ανάπτυξης... 

Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

απόλυτα 

1…για να ανταπεξέλθω στις 

απαιτήσεις του οργανισμού 

στον οποίο εργάζομαι 

2,4% 15,6% 22,2% 40,1% 19,8% 

2…για να αποδείξω στην 

υπηρεσία μου ότι είμαι ικανός 

στο επάγγελμά μου 

4,2% 28,7% 24,0% 25,7% 17,4% 

3…γιατί αυτό θεωρείται 

μεγάλης σημασίας στο 

επαγγελματικό μου 

περιβάλλον 

2,4% 21,0% 32,9% 31,1% 12,6% 

 

Η τρίτη υποενότητα περιλαμβάνει τα κίνητρα και τις αιτίες που σχετίζονται με τις 

ευκαιρίες καριέρας των συμμετεχόντων. Η υποενότητα αποτελείται από τέσσερα 

κριτήρια και η κατανομή του βαθμού συμφωνίας των συμμετεχόντων σε αυτά, 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.1.1.3. Τα ποσοστά συμφωνίας των ερωτηθέντων με τα 

προτεινόμενα κίνητρα παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση. Συγκεκριμένα το 83,8% 

του δείγματος θεωρεί ως κίνητρο την επίτευξη καλύτερου επιπέδου εκπαίδευσης και το 

65,3% αυτό της υποστήριξης της καριέρας του. Στον αντίποδα, μόλις το 44,9% θεωρεί 

ως κίνητρο την αύξηση των πιθανοτήτων προαγωγής του και το 46,7% τη βελτίωση των 

ηγετικών του ικανοτήτων. Σχετικά με την αξιοπιστία και την ομοιογένεια των 

ερωτήσεων, που περιλαμβάνει η υποενότητα, ο συντελεστής Cronbach’ s Alpha στο 

0,830 και υποδηλώνει υψηλή αξιοπιστία. 
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Πίνακας 6.1.1.3: Ποσοστιαία κατανομή των κινήτρων για ευκαιρίες καριέρας 

Λαμβάνω μέρος σε 

δραστηριότητες ΣΕΑ... 

Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

απόλυτα 

1…για να αυξήσω τις 

πιθανότητες προαγωγής 
3,6% 19,2% 32,3% 32,9% 12,0% 

2…για να επιτύχω καλύτερο 

επίπεδο εκπαίδευσης 
0% 4,8% 11,4% 58,1% 25,7% 

3…για να υποστηρίξω την 

καριέρα μου 
2,4% 9,0% 23,4% 46,7% 18,6% 

4…για να βελτιώσω τις 

ηγετικές μου ικανότητες 
6,0% 16,8% 30,5% 31,1% 15,6% 

 

 2η Ενότητα 

 

Η δεύτερη ενότητα χωρίζεται σε δυο υποενότητες και είναι σχετική με τις συνθήκες που 

λειτουργούν ως κίνητρα για τους συμμετέχοντες στο να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες 

ΣΕΑ. Η πρώτη υποενότητα ήταν σχετική με τις άυλες συνθήκες και αποτελείται από 8 

ερωτήσεις. Τα χαμηλότερα ποσοστά σχετικά με τις άυλες συνθήκες, συγκέντρωσαν η 

λήψη ετήσιας αξιολόγησης με 24% και η καθοδήγηση είτε από τους συναδέλφους με 

26,4%, είτε από τους προϊσταμένους με 31,7%. Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά 

παρατηρήθηκαν στη δυνατότητα συμμετοχής στη διαμόρφωση πολιτικής (τρόπου 

λειτουργίας) του τμήματος όπου εργάζονται με 67,7% και στην πιθανότητα απόκτησης 

μεγαλύτερης ανεξαρτησίας με 55,7%. Αναλυτικά η ποσοστιαία κατανομή του βαθμού 

συμφωνίας των συμμετεχόντων σε κάθε ερώτηση, παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.1.2.1. 

Επίσης ο συντελεστής Cronbach’ s Alpha για την υποενότητα ανέρχεται στο 0,819 και 

υποδηλώνει υψηλή αξιοπιστία. 

Πίνακας 6.1.2.4: Ποσοστιαία κατανομή των άυλων συνθηκών για συμμετοχή σε 

δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης 

Συμμετέχω σε 

δραστηριότητες ΣΕΑ... 

Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

απόλυτα 

1…αν λάβω καθοδήγηση για 

την καριέρα μου 
1,2% 21,0% 32,9% 39,5% 5,4% 

2…αν λάβω την ετήσια 

αξιολόγηση 
9,0% 35,3% 31,7% 21,0% 3,0% 

3…αν οι συνάδελφοί μου με 

καθοδηγήσουν 
3,0% 34,7% 35,9% 24,6% 1,8% 
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4…αν η συμμετοχή μου στις 

δραστηριότητες αυτές μου 

δίνει την δυνατότητα 

συμμετοχής στη 

διαμόρφωση πολιτικής (του 

τρόπου λειτουργίας του) 

τμήματος/ομάδας στην 

οποία συμμετέχω 

0% 8,4% 24,0% 56,3% 11,4% 

5…αν πρόκειται να κερδίσω 

μεγαλύτερη ανεξαρτησία 
0,6% 16,2% 27,5% 46,7% 9,0% 

6…αν οι δραστηριότητες 

επαγγελματικής ανάπτυξης 

έχουν ξεκάθαρη προοπτική 

για την καριέρα μου 

1,8% 19,8% 32,3% 37,1% 9,0% 

7…αν με καθοδηγήσει ο 

προϊστάμενος μου 
4,2% 32,9% 31,1% 29,3% 2,4% 

8….αν λάβω την στήριξη 

του προϊσταμένου μου 
4,2% 22,8% 24,0% 43,1% 6,0% 

 

Η δεύτερη υποενότητα ήταν σχετική με τις υλικές συνθήκες που λειτουργούν ως κίνητρα 

και αποτελείται από 3 ερωτήσεις. Το υψηλότερο ποσοστό με 80,3% συγκέντρωσε η 

παροχή του απαιτούμενου χρόνου από τον προϊστάμενο (υπηρεσία), ενώ το χαμηλότερο 

ποσοστό συγκέντρωσε η κάλυψη όλων των εξόδων με 52,1%. Αναλυτικά η ποσοστιαία 

κατανομή του βαθμού συμφωνίας των συμμετεχόντων σε κάθε ερώτηση, παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 6.1.2.2. Σχετικά με την ομοιογένεια και την αξιοπιστία των ερωτήσεων της 

υποενότητας, ο συντελεστής Cronbach’ s Alpha ανέρχεται στο 0,832 και υποδηλώνει 

υψηλή αξιοπιστία. 

Πίνακας 6.5.2.2: Ποσοστιαία κατανομή των υλικών συνθηκών για συμμετοχή σε 

δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης 

Συμμετέχω σε 

δραστηριότητες ΣΕΑ... 

Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

απόλυτα 

1…αν τα έξοδα καλύπτονται 

εξ ολοκλήρου από την 

υπηρεσία μου 

4,8% 21,6% 21,6% 31,7% 20,4% 

2…αν παρέχονται 

κατάλληλα 

συμπληρωματικά 

προγράμματα από τον 

προϊστάμενό (υπηρεσία) 

μου 

3,0% 11,4% 24,6% 47,3% 13,8% 
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3…αν ο προϊστάμενός 

(υπηρεσία) μου παρέχει τον 

χρόνο που χρειάζεται 

2,4% 6,6% 10,8% 58,7% 21,6% 

 

 3η Ενότητα 

 

Η τρίτη ενότητα χωρίζεται σε τρεις υποενότητες και ήταν σχετική με τα σημασία- 

σπουδαιότητα που πιστεύουν οι συμμετέχοντες ότι έχουν οι δραστηριότητες αυτές για τη 

ΣΕΑ. Η πρώτη υποομάδα ήταν σχετική με τη σημασία, την οποία δίνουν οι ερωτηθέντες 

στη συμμετοχή τους σε έρευνες. Η υποενότητα αποτελείται από 5 ερωτήσεις, των οποίων 

οι κατανομές παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.1.3.1. Οι νοσηλευτές του δείγματος 

θεωρούν ως περισσότερο σημαντική τη συμμετοχή τους σε προγράμματα εκπαίδευσης 

(86,8%) και στη διεξαγωγή ερευνών (70,7%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά 

παρατηρήθηκαν στη συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης επιστημονικού περιοδικού (44,3%) 

και στη συγγραφή άρθρων για επιστημονικά περιοδικά (50,3%). Ο συντελεστής 

Cronbach’ s Alpha για την υποενότητα ανέρχεται στο 0,867 και υποδηλώνει υψηλή 

αξιοπιστία. 

Πίνακας 6.1.3.1: Ποσοστιαία κατανομή της σημαντικότητας της συμμετοχής σε έρευνα 

για την επαγγελματική ανάπτυξη 

Τα παρακάτω θέματα 

είναι σημαντικά για την 

επαγγελματική μου 

ανάπτυξη… 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελάχιστα 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1…τα προγράμματα 

εκπαίδευσης 
0,6% 5,4% 7,2% 59,3% 27,5% 

2…η ανασκόπηση της 

ιατρικής βιβλιογραφίας 

για την εξεύρεση 

καλύτερων πρακτικών  

2,4% 3,6% 29,3% 46,7% 18,0% 

3…η διεξαγωγή έρευνας  2,4% 9,0% 18,0% 47,9% 22,8% 

4…η συγγραφή άρθρων 

για επαγγελματικά 

περιοδικά 

7,8% 12,6% 29,3% 38,9% 11,4% 

5…η συμμετοχή μου στην 

ομάδα σύνταξης ενός 

επαγγελματικού 

περιοδικού 

11,4% 16,2% 28,1% 35,3% 9,0% 

 

Η δεύτερη υποενότητα, που αποτελείται από 5 ερωτήσεις, ήταν σχετική με τη σημασία 

της ανάπτυξης της κλινικής πράξης σχετικά με τη ΣΕΑ. Σημαντικότερος παράγοντας για 

την ανάπτυξη της κλινικής πράξης ήταν η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
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συμμετεχόντων σε δύσκολες περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν στην εργασία τους (94%), 

καθώς και η διασφάλιση της ενημέρωσής τους σε σχέση με τις εξελίξεις του 

επαγγέλματός τους (93,4%). Αναλυτικά οι κατανομές των απαντήσεων στις ερωτήσεις 

της υποενότητας, παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.1.3.2. Επίσης, ο συντελεστής 

Cronbach’ s Alpha ανέρχεται στο 0,747 και υποδηλώνει ικανοποιητικό επίπεδο 

αξιοπιστίας. 

Πίνακας 6.7.3.2: Ποσοστιαία κατανομή της σημαντικότητας της ανάπτυξης της κλινικής 

πράξης για την επαγγελματική ανάπτυξη 

Τα παρακάτω θέματα 

είναι σημαντικά για την 

επαγγελματική μου 

ανάπτυξη… 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελάχιστα 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1…η παρακολούθηση 

σεμιναρίων μικρής 

διάρκειας (2-8 ωρών) 

0,6% 3,6% 19,8% 55,1% 21,0% 

2…η ενημέρωση του 

προϊσταμένου αν 

παρατηρήσω εξελίξεις 

στην δουλειά που μπορεί 

να έχουν αρνητικές 

επιπτώσεις στην 

καθημερινή εξάσκηση 

των καθηκόντων μου 

1,8% 3,0% 16,8% 56,9% 21,6% 

3...η διασφάλιση της 

ενημέρωσης μου σε σχέση 

με τις εξελίξεις του 

επαγγέλματός μου 

0% 1,2% 5,4% 62,9% 30,5% 

4…η αποτελεσματική μου 

αντίδραση σε δύσκολες 

περιπτώσεις 

0% 1,2% 4,8% 55,1% 38,9% 

5…ο προσδιορισμός του 

αν αποδίδω καλά και αν 

θα μπορούσα να βελτιωθώ 

την επόμενη φορά 

0% 3,6% 8,4% 57,5% 30,5% 

 

Η τρίτη υποενότητα ήταν σχετική με τη σημασία- σημαντικότητα της συμμετοχής στην 

ανάπτυξη του οργανισμού σε σχέση με τη ΣΕΑ. Στον Πίνακα 6.1.3.3 παρουσιάζονται οι 

κατανομές των απαντήσεων που δόθηκαν στις τρεις ερωτήσεις της υποενότητας αυτής. 

Το υψηλότερο ποσοστό με 68,3%, συγκέντρωσε η συμμετοχή των ερωτηθέντων σε 

εσωτερικά προγράμματα. Ακόμα, ο συντελεστής Cronbach’ s Alpha για την υποενότητα 

ανέρχεται στο 0,870 και υποδηλώνει υψηλή αξιοπιστία. 
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Πίνακας 6.8.3.3: Ποσοστιαία κατανομή της σημαντικότητας της συμμετοχής στην 

ανάπτυξη του οργανισμού, για την επαγγελματική ανάπτυξη 

Τα παρακάτω θέματα 

είναι σημαντικά για την 

επαγγελματική μου 

ανάπτυξη… 

Καθόλου 

σημαντικό 

Ελάχιστα 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

1…η ενημέρωσή σε 

σχέση με τις αποφάσεις 

που αναπτύσσει ο 

οργανισμός για τον τρόπο 

λειτουργίας του  

1,8% 9,6% 22,8% 48,5% 17,4% 

2…η συμμετοχή σε 

συμβούλια 

διαβουλεύσεων ή/και σε 

διεπιστημονικές επιτροπές 

3,0% 25,7% 28,7% 32,3% 10,2% 

3…η συμμετοχή σε 

εσωτερικά προγράμματα 
1,8% 12,6% 17,4% 53,3% 15,0% 

 

 4η Ενότητα 

 

Τέλος, η τέταρτη ενότητα χωρίζεται σε τρεις υποενότητες και ήταν σχετική με τις 

δραστηριότητες ΣΕΑ στις οποίες λαμβάνουν μέρος οι νοσηλευτές του δείγματος. Η 

πρώτη υποενότητα ήταν σχετική με την ενεργή συμμετοχή τους σε έρευνα. Στους 

ερωτηθέντες τέθηκαν πέντε δραστηριότητες και τους ζητήθηκε να αναφέρουν τη 

συχνότητα με την οποία συμμετέχουν σε αυτές. Οι κατανομές των σχετικών απαντήσεων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.1.4.1. Σχεδόν σε όλες τις δραστηριότητες, περισσότεροι 

από τους μισούς συμμετέχοντες, δήλωσαν ότι συμμετέχουν σπάνια ή ποτέ. Εξαίρεση 

αποτελεί η συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 

48,5%. Σπανιότερες από όλες τις δραστηριότητες ήταν η συμμετοχή σε ομάδες σύνταξης 

(97%) και η συγγραφή άρθρων (94,6%) για επαγγελματικά περιοδικά. Ο συντελεστής 

Cronbach’ s Alpha για την υποενότητα ανέρχεται στο 0,785 και υποδηλώνει 

ικανοποιητικό επίπεδο αξιοπιστίας. 

Πίνακας 6.1.4.9: Ποσοστιαία κατανομή του βαθμού συμμετοχής σε έρευνα 

Δραστηριότητες Σ.Ε.Α.:  

Ενεργή συμμετοχή σε έρευνα 
Ποτέ  Σπάνια  

Μερικές 

φορές 
Συχνά  

Πολύ 

συχνά 

1 Συμμετέχω σε προγράμματα 

εκπαίδευσης 
7,8% 40,7% 28,1% 19,2% 4,2% 

2 Πραγματοποιώ ανασκόπηση της 

ιατρικής βιβλιογραφίας για εξεύρεση 

καλύτερων πρακτικών 

24,6% 28,1% 25,1% 16,2% 6,0% 
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3 Διεξάγω έρευνες 62,9% 26,9% 4,8% 4,2% 1,2% 

4 Συγγράφω άρθρα για 

επαγγελματικά περιοδικά 
83,2% 11,4% 3,0% 1,8% 0,6% 

5 Συμμετέχω στην ομάδα σύνταξης 

ενός επαγγελματικού περιοδικού 
92,2% 4,8% 1,8% 0,6% 0,6% 

 

Η δεύτερη υποενότητα ήταν σχετική με την ενεργή συμμετοχή των νοσηλευτών του 

δείγματος στην ανάπτυξη της κλινικής πράξης. Στους ερωτηθέντες τέθηκαν και πάλι 

πέντε δραστηριότητες και τους ζητήθηκε να αναφέρουν τη συχνότητα με την οποία 

συμμετέχουν σε αυτές. Οι κατανομές των σχετικών απαντήσεων παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 6.1.4.2. Το 84,4% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι συχνά ή πολύ συχνά, αντιδρά 

αποτελεσματικά σε δύσκολες περιπτώσεις και το 79,7% ότι προσδιορίζουν αν η απόδοσή 

τους ήταν καλή και αν θα μπορούσε να βελτιωθεί την επόμενη φορά. Στον αντίποδα, 

μόλις το 20,4% δήλωσε ότι παρακολουθεί συχνά ή πολύ συχνά σεμινάρια μικρής 

διάρκειας. Ο συντελεστής Cronbach’ s Alpha για την υποενότητα ανέρχεται στο 0,681 

και βρίσκεται σε αποδεκτά επίπεδα αξιοπιστίας. 

Πίνακας 6.10.4.2: Ποσοστιαία κατανομή του βαθμού ανάπτυξης της κλινικής πράξης 

Δραστηριότητες Σ.Ε.Α.: 

Ενεργή ανάπτυξη της κλινικής 

πράξης 

Ποτέ  Σπάνια  
Μερικές 

φορές 
Συχνά  

Πολύ 

συχνά 

1 Παρακολουθώ σεμινάρια μικρής 

διάρκειας (2-8 ωρών) 
6,0% 32,9% 40,7% 18,0% 2,4% 

2 Ενημερώνω τον προϊστάμενό μου 

αν παρατηρήσω εξελίξεις στην 

δουλειά που μπορεί να έχουν 

αρνητικές επιπτώσεις στην 

καθημερινή εξάσκηση των 

καθηκόντων μου 

4,2% 9,6% 33,5% 46,7% 6,0% 

3 Διασφαλίζω ότι είμαι 

ενημερωμένος σχετικά με τις 

εξελίξεις του επαγγέλματός μου 

3,0% 7,2% 34,7% 47,9% 7,2% 

4 Αντιδρώ αποτελεσματικά σε 

δύσκολες περιπτώσεις 
0% 3,0% 12,6% 59,3% 25,1% 

5 Προσδιορίζω το αν η απόδοσή μου 

είναι καλή και αν θα μπορούσε να 

βελτιωθεί την επόμενη φορά 

1,8% 2,4% 16,2% 61,1% 18,6% 

 

Η τρίτη υποενότητα ήταν σχετική με την ενεργή τους συμμετοχή στην ανάπτυξη του 

οργανισμού. Στους ερωτηθέντες τέθηκαν τρεις δραστηριότητες και τους ζητήθηκε να 

αναφέρουν τη συχνότητα με την οποία συμμετέχουν σε αυτές. Οι κατανομές των 
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σχετικών απαντήσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.1.4.3. Σε καμία από τις τρεις 

δραστηριότητες, η συμμετοχή των ερωτηθέντων συχνά ή πολύ συχνά, δεν ξεπέρασε το 

30%. Ειδικότερα, μόνο για την ενημέρωση σε σχέση με τις αποφάσεις που αναπτύσσει ο 

οργανισμός για τον τρόπο λειτουργίας του, το σχετικό ποσοστό ήταν 29,3%, ενώ η 

συμμετοχή σε συμβούλια διαβουλεύσεων και διεπιστημονικές επιτροπές, καθώς και η 

συμμετοχή σε εσωτερικά προγράμματα, συγκέντρωσαν ποσοστά μικρότερα του 8%. Ο 

συντελεστής Cronbach’ s Alpha για την υποενότητα ανέρχεται στο 0,769 και υποδηλώνει 

ικανοποιητικό επίπεδο αξιοπιστίας. 

Πίνακας 6.11.4.3: Ποσοστιαία κατανομή του βαθμού συμμετοχής στην ανάπτυξη του 

οργανισμού 

Δραστηριότητες Σ.Ε.Α.: 

Ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη 

του οργανισμού 

Ποτέ  Σπάνια  
Μερικές 

φορές 
Συχνά  

Πολύ 

συχνά 

1 Διασφαλίζω ότι είμαι 

ενημερωμένος σε σχέση με τις 

αποφάσεις που αναπτύσσει ο 

οργανισμός για τον τρόπο 

λειτουργίας του 

9,0% 25,1% 36,5% 25,1% 4,2% 

2 Συμμετέχω σε συμβούλια 

διαβουλεύσεων ή/και 

διεπιστημονικές επιτροπές 

67,1% 24,6% 3,0% 3,6% 1,8% 

3 Συμμετέχω σε εσωτερικά 

προγράμματα 
38,3% 37,7% 16,8% 5,4% 1,8% 

 

Στον Πίνακα 6.1.4.4, παρατίθεται ο συντελεστής Cronbach’ s Alpha της κάθε ενότητας 

και δείχνει ότι η κάθε μία στο σύνολό της εμφανίζει υψηλή αξιοπιστία.  

Πίνακας 6.12.4.4: Έλεγχος αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου και των ενοτήτων αυτού 

Αριθμός 

ενότητας 
Ενότητα  

Cronbach’ s 

Alpha  

1 Κίνητρα 0,904 

2 Συνθήκες 0,856 

3 Σημασία 0,893 

4 Δραστηριότητες Σ.Ε.Α. 0,843 
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6.2 ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό διερευνάται η ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στις διάφορες 

υποενότητες του ερωτηματολογίου και σε αυτές που σχετίζονται με τις δραστηριότητες 

ΣΕΑ. Για την πραγματοποίηση των ελέγχων, υπολογίστηκε σε κάθε υποενότητα του 

ερωτηματολογίου το μέσο σκορ για κάθε άτομο του δείγματος.  

Πίνακας 6.2.13: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση 

Αριθμός 

Υποενότητας 
Υποενότητα 

Μέση τιμή ± Τυπ. 

απόκλ. 

1.1 
Κίνητρα: προσωπική και 

επαγγελματική ανάπτυξη 
4,11±0,66 

1.2 Κίνητρα: Απαιτήσεις 3,38±0,93 

1.3 Κίνητρα: Ευκαιρίες καριέρας 3,60±0,79 

2.1 Συνθήκες: Άυλες 3,19±0,61 

2.2 Συνθήκες: Υλικές 3,63±0,88 

3.1 Σημασία: Συμμετοχή σε έρευνα 3,62±0,79 

3.2 
Σημασία: Ανάπτυξη της κλινικής 

πράξης 
4,11±0,50 

3.3 
Σημασία: Συμμετοχή στην ανάπτυξη 

του οργανισμού 
3,53±0,86 

4.1 
Δραστηριότητες: Ενεργή συμμετοχή 

σε έρευνα 
1,83±0,64 

4.2 
Δραστηριότητες: Ενεργή ανάπτυξη 

της κλινικής πράξης 
3,53±0,55 

4.3 
Δραστηριότητες: Ενεργή συμμετοχή 

στην ανάπτυξη του οργανισμού 
2,11±0,78 
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 Συσχέτιση προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης με τις 

δραστηριότητες ΣΕΑ 

 

Στα Σχήματα 6.2.1.1, 6.2.1.2 και 6.2.1.3 παρουσιάζονται τα διαγράμματα διασποράς των 

προσωπικών και επαγγελματικών κινήτρων για επαγγελματική ανάπτυξη σε σχέση με τη 

συμμετοχή σε δραστηριότητες ΣΕΑ. Από αυτά προκύπτουν ενδείξεις ύπαρξης ασθενούς 

συσχέτισης. 

 

Σχήμα 11.: Διάγραμμα διασποράς των κινήτρων προσωπικής & επαγγελματικής 

ανάπτυξης και της ενεργής συμμετοχής σε έρευνα. 

 

Σχήμα 12.: Διάγραμμα διασποράς των κινήτρων προσωπικής & επαγγελματικής 

ανάπτυξης και της ενεργής ανάπτυξης της κλινικής πράξης.  
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Σχήμα 13: Διάγραμμα διασποράς των κινήτρων προσωπικής & επαγγελματικής 

ανάπτυξης και της ενεργής συμμετοχής στην ανάπτυξη του οργανισμού. 

Λόγω της έλλειψης της κανονικότητας, εκτός από το συντελεστή συσχέτισης του 

Pearson, υπολογίστηκε και αυτός του Spearman, που ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις. 

Όπως φαίνεται και από τους ελέγχους που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2.1.4, υπάρχει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση (p-value<0,05) ανάμεσα στα προσωπικά και 

επαγγελματικά κίνητρα και την ενεργή συμμετοχή σε δραστηριότητες ΣΕΑ. Η συσχέτιση 

είναι θετική και ασθενής καθώς ο σχετικός συντελεστής Spearman κυμάνθηκε από 0,205 

μέχρι 0,293. 

Πίνακας 6.2.1.14: Έλεγχοι συσχέτισης των κινήτρων προσωπικής και επαγγελματικής 

ανάπτυξης με τις δραστηριότητες ΣΕΑ 

Προσωπικά & επαγγελματικά κίνητρα 

 Έλεγχος 
Συντ. 

Συσχέτ. 
p-value 

Ενεργή συμμετοχή 

σε έρευνα 

Pearson 0,196* 0,011 

Spearman 0,205** 0,008 

Ενεργή ανάπτυξη 

της κλινικής 

πράξης 

Pearson 0,309** 0,000 

Spearman 0,293** 0,000 

Ενεργή συμμετοχή 

στην ανάπτυξη του 

οργανισμού 

Pearson 0,246** 0,001 

Spearman 0,287** 0,000 

Υπόμνημα:  
1) * p-value < 0,05  2) ** p-value 

< 0,01 
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 Συσχέτιση απαιτήσεων με τις δραστηριότητες ΣΕΑ 

 

Στα Σχήματα 6.2.2.1, 6.2.2.2 και 6.2.2.3 παρουσιάζονται τα διαγράμματα διασποράς των 

απαιτήσεων σε σχέση με τη συμμετοχή σε δραστηριότητες ΣΕΑ. Όπως προκύπτει από 

τις διασπορές των παρατηρήσεων και στα τρία διαγράμματα, δεν προκύπτει ένδειξη 

ύπαρξης κάποιας μορφής συσχέτισης. 

 

Σχήμα 14: Διάγραμμα διασποράς των απαιτήσεων και της ενεργής συμμετοχής σε 

έρευνα. 

 

Σχήμα 15: Διάγραμμα διασποράς των απαιτήσεων και της ενεργής ανάπτυξης της 

κλινικής πράξης 
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Σχήμα 16: Διάγραμμα διασποράς των απαιτήσεων και της ενεργής συμμετοχής στην 

ανάπτυξη του οργανισμού. 

Οι παραπάνω ενδείξεις επιβεβαιώνονται και από τους σχετικούς στατιστικούς ελέγχους 

καθώς δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική συσχέτιση (p-value>0,05) ανάμεσα στις 

απαιτήσεις και την ενεργή συμμετοχή σε κάποια από τις δραστηριότητες ΣΕΑ. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ελέγχων παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2.2.1. 

Πίνακας 6.2.2.15: Έλεγχοι συσχέτισης των απαιτήσεων με τις δραστηριότητες ΣΕΑ 

Εργασιακές απαιτήσεις 

 Έλεγχος 
Συντ. 

Συσχέτ. 
p-value 

Ενεργή συμμετοχή 

σε έρευνα 

Pearson -0,001 0,987 

Spearman 0,010 0,902 

Ενεργή ανάπτυξη 

της κλινικής 

πράξης 

Pearson 0,117 0,134 

Spearman 0,088 0,260 

Ενεργή συμμετοχή 

στην ανάπτυξη του 

οργανισμού 

Pearson 0,143 0,066 

Spearman 0,150 0,052 

Υπόμνημα:  
1) * p-value < 0,05  2) ** p-value 

< 0,01 
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 Συσχέτιση ευκαιριών καριέρας με τις δραστηριότητες ΣΕΑ 

 

Τα Διαγράμματα διασποράς των ευκαιριών καριέρας σε σχέση με τη συμμετοχή σε 

δραστηριότητες ΣΕΑ, παρουσιάζονται στα Σχήματα 6.2.3.1, 6.2.3.2 και 6.3.3.3. Και σε 

αυτές τις περιπτώσεις παρατηρούνται ενδείξεις ύπαρξης ασθενούς συσχέτισης. 

 

 

Σχήμα 17: Διάγραμμα διασποράς των ευκαιριών καριέρας και της ενεργής συμμετοχής 

σε έρευνα 

 

 

Σχήμα 18: Διάγραμμα διασποράς των ευκαιριών καριέρας και της ενεργής ανάπτυξης 

της κλινικής πράξης 
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Σχήμα 19: Διάγραμμα διασποράς των ευκαιριών καριέρας και της ενεργής συμμετοχής 

στην ανάπτυξη του οργανισμού. 

Οι ενδείξεις ύπαρξης συσχέτισης επιβεβαιώνεται και από τους στατιστικούς ελέγχους 

που πραγματοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση (p-

value<0,05) ανάμεσα στις ευκαιρίες καριέρας και την ενεργή συμμετοχή σε 

δραστηριότητες ΣΕΑ. Η συσχέτιση είναι θετική και ασθενής καθώς ο σχετικός 

συντελεστής Spearman κυμάνθηκε από 0,218 μέχρι 0,254. Αναλυτικά τα αποτελέσματα 

των ελέγχων παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2.3.1. 

Πίνακας 6.2.3.16: Έλεγχοι συσχέτισης των ευκαιριών καριέρας με τις δραστηριότητες 

ΣΕΑ 

Ευκαιρίες καριέρας 

 Έλεγχος 
Συντ. 

Συσχέτ. 
p-value 

Ενεργή συμμετοχή 

σε έρευνα 

Pearson 0,194* 0,012 

Spearman 0,218** 0,005 

Ενεργή ανάπτυξη 

της κλινικής 

πράξης 

Pearson 0,200** 0,010 

Spearman 0,233** 0,002 

Ενεργή συμμετοχή 

στην ανάπτυξη του 

οργανισμού 

Pearson 0,230** 0,003 

Spearman 0,254** 0,001 

Υπόμνημα:  
1) * p-value < 0,05  2) ** p-value 

< 0,01 
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 Συσχέτιση άυλων συνθηκών με τις δραστηριότητες ΣΕΑ 

 

Στα Σχήματα 6.2.4.1, 6.2.4.2 και 6.2.4.3 παρουσιάζονται οι διασπορές των επιθυμητών 

άυλων συνθηκών για συμμετοχή σε δραστηριότητες ΣΕΑ. Από τα διαγράμματα 

διασποράς δεν προκύπτουν ενδείξεις ύπαρξης κάποιας μορφής συσχέτισης. 

 

 

Σχήμα 20: Διάγραμμα διασποράς των άυλων συνθηκών και της ενεργής συμμετοχής σε 

έρευνα 
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Σχήμα 21: Διάγραμμα διασποράς των άυλων συνθηκών και της ενεργής ανάπτυξης της 

κλινικής πράξης. 

 

 

Σχήμα 22: Διάγραμμα διασποράς των άυλων συνθηκών και της ενεργής συμμετοχής 

στην ανάπτυξη του οργανισμού. 

Την απουσία στατιστικά σημαντικής συσχέτισης (p-value>0,05) ανάμεσα στις 

επιθυμητές άυλες συνθήκες και την ενεργή συμμετοχή σε δραστηριότητες ΣΕΑ, 

επιβεβαιώνουν και οι σχετικοί έλεγχοι του Pearson που πραγματοποιήθηκαν. Αναλυτικά 

τα αποτελέσματα των ελέγχων παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2.4.1. 

Πίνακας 6.2.4.17: Έλεγχοι συσχέτισης των άυλων συνθηκών με τις δραστηριότητες 

ΣΕΑ 

Άυλες συνθήκες 

 Έλεγχος 
Συντ. 

Συσχέτ. 
p-value 

Ενεργή συμμετοχή 

σε έρευνα 

Pearson -0,041 0,597 

Spearman -0,025 0,744 

Ενεργή ανάπτυξη 

της κλινικής 

πράξης 

Pearson -0,013 0,870 

Spearman -0,022 0,777 

Ενεργή συμμετοχή 

στην ανάπτυξη του 

οργανισμού 

Pearson -0,009 0,909 

Spearman 0,002 0,976 

Υπόμνημα:  
1) * p-value < 0,05  2) ** p-value 

< 0,01 
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  Συσχέτιση υλικών συνθηκών με τις δραστηριότητες ΣΕΑ  

 

Στα Σχήματα 6.2.5.1, 6.2.5.2 και 6.2.5.3 παρουσιάζονται τα Διαγράμματα διασποράς των 

επιθυμητών υλικών συνθηκών σε σχέση με τη συμμετοχή σε δραστηριότητες ΣΕΑ. Από 

τα διαγράμματα αυτά δεν προκύπτει κάποια ένδειξη συσχέτισης, εκτός ίσως από το 

Σχήμα 6.2.5.1. 

 

Σχήμα 23: Διάγραμμα διασποράς των υλικών συνθηκών και της ενεργής συμμετοχής σε 

έρευνα 

 

 

Σχήμα 24: Διάγραμμα διασποράς των υλικών συνθηκών και της ενεργής ανάπτυξης της 

κλινικής πράξης 
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Σχήμα 25: Διάγραμμα διασποράς των υλικών συνθηκών και της ενεργής συμμετοχής 

στην ανάπτυξη του οργανισμού 

Όπως προκύπτει από τον συντελεστής συσχέτισης του Spearman, στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση (p-value<0,05) υπάρχει ανάμεσα στις απαιτούμενες υλικές συνθήκες και στην 

ενεργή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Η συσχέτιση αυτή είναι ασθενής και 

αρνητική (-0,234). Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση (p-

value>0,05) των υλικών συνθηκών τόσο με την ενεργή ανάπτυξη της κλινικής πράξης 

όσο και με την ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη του οργανισμού. Αναλυτικά τα 

αποτελέσματα των ελέγχων παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2.5.1. 

Πίνακας 6.2.5.18: Έλεγχοι συσχέτισης των υλικών συνθηκών με τις δραστηριότητες 

ΣΕΑ 

Υλικές συνθήκες 

 Έλεγχος 
Συντ. 

Συσχέτ. 
p-value 

Ενεργή συμμετοχή 

σε έρευνα 

Pearson -0,265** 0,001 

Spearman -0,234** 0,002 

Ενεργή ανάπτυξη 

της κλινικής 

πράξης 

Pearson -0,109 0,162 

Spearman -0,097 0,210 

Ενεργή συμμετοχή 

στην ανάπτυξη του 

οργανισμού 

Pearson -0,152 0,050 

Spearman 0,140 0,071 

Υπόμνημα:  
1) * p-value < 0,05  2) ** p-value 

< 0,01 
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 Συσχέτιση σημασίας συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα με τις 

δραστηριότητες ΣΕΑ  

 

Στα Σχήματα 6.2.6.1, 6.2.6.2 και 6.2.6.3 παρουσιάζονται τα διαγράμματα διασποράς της 

σημασίας συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σε σχέση με τη συμμετοχή σε 

δραστηριότητες ΣΕΑ. Από αυτά φαίνεται ότι μάλλον υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα σε 

αυτές τις υποενότητες. 

 

 

Σχήμα 26: Διάγραμμα διασποράς της σημασίας συμμετοχής σε έρευνα και της ενεργής 

συμμετοχής σε έρευνα. 

 

 

Σχήμα 27: Διάγραμμα διασποράς της σημασίας συμμετοχής σε έρευνα και της ενεργής 

ανάπτυξης της κλινικής πράξης. 
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Σχήμα 28: Διάγραμμα διασποράς της σημασίας συμμετοχής σε έρευνα και της ενεργής 

συμμετοχής στην ανάπτυξη του οργανισμού. 

Όπως προκύπτει από τον συντελεστή συσχέτισης του Spearman, υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση (p-value<0,05) ανάμεσα στη σημασία- σπουδαιότητα, που 

αποδίδεται στα ερευνητικά προγράμματα και στην ενεργή συμμετοχή σε αυτά, καθώς και 

με την ενεργή ανάπτυξη της κλινικής πράξης. Συγκεκριμένα, οι συσχετίσεις αυτές είναι 

και οι δύο ασθενής και θετικές (0,290 και 0,297 αντίστοιχα), δηλαδή η σημασία- 

σπουδαιότητα συμμετοχής σε έρευνα, ευνοεί τόσο την ενεργή συμμετοχή των 

νοσηλευτών σε αυτή όσο και στην ανάπτυξη της κλινικής τους πράξης. Αντίθετα, δεν 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση (p-value>0,05) της σημασίας της 

συμμετοχής στην έρευνα με την ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη του οργανισμού. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ελέγχων παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2.6.1. 

Πίνακας 19: Έλεγχοι συσχέτισης της σημασίας συμμετοχής σε έρευνα με τις 

δραστηριότητες ΣΕΑ 

 

Σημαντικότητα συμμετοχής σε έρευνα 

 Έλεγχος 
Συντ. 

Συσχέτ. 
p-value 

Ενεργή συμμετοχή 

σε έρευνα 

Pearson 0,281** 0,000 

Spearman 0,290** 0,000 

Ενεργή ανάπτυξη 

της κλινικής 

πράξης 

Pearson 0,324** 0,000 

Spearman 0,297** 0,000 

Ενεργή συμμετοχή 

στην ανάπτυξη του 

οργανισμού 

Pearson 0,126 0,104 

Spearman 0,127 0,101 
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Υπόμνημα:  
1) * p-value < 0,05  2) ** p-value 

< 0,01 

 Συσχέτιση σημασίας ανάπτυξης της κλινικής πράξης με τις 

δραστηριότητες ΣΕΑ 

 

Στα Σχήματα 6.2.7.1, 6.2.7.2 και 6.2.7.3, που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα 

διαγράμματα διασποράς της σημασίας ανάπτυξης της κλινικής πράξης σε σχέση με τη 

συμμετοχή σε δραστηριότητες ΣΕΑ. Μόνο στο Διάγραμμα 6.2.7.2 παρατηρούνται 

ενδείξεις ύπαρξης κάποιας μορφής συσχέτισης. 

 

Σχήμα 29: Διάγραμμα διασποράς της σημασίας ανάπτυξης της κλινικής πράξης και της 

ενεργής συμμετοχής σε έρευνα 
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Σχήμα 30: Διάγραμμα διασποράς της σημασίας ανάπτυξης της κλινικής πράξης και της 

ενεργής ανάπτυξης της κλινικής πράξης 

 

 

 

Σχήμα 31: Διάγραμμα διασποράς της σημασίας ανάπτυξης της κλινικής πράξης και της 

ενεργής συμμετοχής στην ανάπτυξη του οργανισμού 

Από τους στατιστικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, και συγκεκριμένα από τον 

συντελεστή συσχέτιση του Spearman, προέκυψε στατιστικά σημαντική συσχέτιση (p-

value<0,05) μόνο ανάμεσα στη σημασία- σπουδαιότητα ανάπτυξης της κλινικής πράξης 

και στην ενεργή προσπάθεια επίτευξής της. Όπως θα ήταν αναμενόμενο, η συσχέτιση 

αυτή θετική, αλλά είναι πολύ ασθενής, καθώς ο συντελεστής είναι μόλις 0,203. Αντίθετα, 

δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση (p-value>0,05) της σημασίας 

ανάπτυξης της κλινικής με τις άλλες δυο κατηγορίες δραστηριοτήτων ΣΕΑ. Αναλυτικά 

τα αποτελέσματα των ελέγχων παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2.7.1. 

 

Πίνακας 20: Έλεγχοι συσχέτισης της σημασίας ανάπτυξης της κλινικής πράξης με τις 

δραστηριότητες ΣΕΑ 

Σημαντικότητα ανάπτυξης της κλινικής πράξης 

 Έλεγχος 
Συντ. 

Συσχέτ. 
p-value 

Ενεργή συμμετοχή 

σε έρευνα 

Pearson -0,020 0,798 

Spearman 0,085 0,274 

Ενεργή ανάπτυξη 

της κλινικής 

πράξης 

Pearson 0,278** 0,000 

Spearman 0,203** 0,008 
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Ενεργή συμμετοχή 

στην ανάπτυξη του 

οργανισμού 

Pearson 0,014 0,855 

Spearman 0,073 0,345 

Υπόμνημα:  
1) * p-value < 0,05  2) ** p-value 

< 0,01 

 

 Συσχέτιση της σημασίας συμμετοχής στην ανάπτυξη του οργανισμού 

με τις δραστηριότητες ΣΕΑ 

 

Τέλος, στα Σχήματα 6.2.8.1, 6.2.8.2 και 6.2.8.3 παρουσιάζονται τα διαγράμματα 

διασποράς της σημασίας συμμετοχής στην ανάπτυξη του οργανισμού σε σχέση με τη 

συμμετοχή σε δραστηριότητες ΣΕΑ. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από αυτά, 

φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξης συσχέτισης, περισσότερο στα Σχήματα 6.2.8.2 

και 6.2.8.3, χωρίς να αποκλείεται πιθανή συσχέτιση και στο Σχήμα 6.2.8.1. 

 

 

Σχήμα 32: Διάγραμμα διασποράς της σημασίας συμμετοχής στην ανάπτυξη του 

οργανισμού και της ενεργής συμμετοχής σε έρευνα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Σχήμα 33: Διάγραμμα διασποράς της σημασίας συμμετοχής στην ανάπτυξη του 

οργανισμού και της ενεργής ανάπτυξης της κλινικής πράξης 

 

 

Σχήμα 34: Διάγραμμα διασποράς της σημασίας συμμετοχής στην ανάπτυξη του 

οργανισμού και της ενεργής συμμετοχής στην ανάπτυξη του οργανισμού 

Σύμφωνα με τους στατιστικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν και ειδικότερα από 

τον συντελεστή συσχέτιση του Spearman, υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση (p-

value<0,05) σε όλες τις επιμέρους συγκρίσεις. Συγκεκριμένα, η συσχέτιση είναι θετική 

και ασθενής στους τρεις ελέγχους, καθώς η τιμή του συντελεστή κυμαίνεται από 0,161 

μέχρι 0,242. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ελέγχων παρουσιάζονται στον Πίνακα 

6.2.8.1. 
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Πίνακας 21: Έλεγχοι συσχέτισης της σημασίας συμμετοχής στην ανάπτυξη του 

οργανισμού με τις δραστηριότητες ΣΕΑ 

Σημαντικότητα συμμετοχής στην ανάπτυξη του 

οργανισμού 

 Έλεγχος 
Συντ. 

Συσχέτ. 
p-value 

Ενεργή συμμετοχή 

σε έρευνα 

Pearson 0,152 0,051 

Spearman 0,161* 0,038 

Ενεργή ανάπτυξη 

της κλινικής 

πράξης 

Pearson 0,239** 0,002 

Spearman 0,242** 0,002 

Ενεργή συμμετοχή 

στην ανάπτυξη του 

οργανισμού 

Pearson 0,188* 0,015 

Spearman 0,224** 0,004 

Υπόμνημα:  
1) * p-value < 0,05  2) ** p-value 

< 0,01 
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7 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ  

 

Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η μελέτη των προσδιοριστικών παραγόντων που 

επιδρούν στην ενεργοποίηση της ΣΕΑ των νοσηλευτών. Ειδικότερα αναπτύχθηκαν έξι 

βασικές υποθέσεις εκ των οποίων οι τέσσερις επιβεβαιώθηκαν μερικώς, ενώ οι υπόλοιπες 

απορρίφθηκαν. Τα αποτελέσματα της μελέτης μπορεί να οφείλονται στην εθελοντική 

συμμετοχή και έλλειψη υποχρεωτικού πλαισίου ΣΕΑ στην Ελλάδα, στο θεσμικό πλαίσιο 

που προσδιορίζει την εξάσκηση του νοσηλευτικού έργου στον δημόσιο τομέα, στο 

οργανωσιακό περιβάλλον και τέλος στα προσωπικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων.  

7.1 ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΑ  
 

Οι Έλληνες νοσηλευτές θεωρούν σημαντικότερα κίνητρα ενεργοποίησης της ΣΕΑ αυτά 

που αφορούν την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Όσον αφορά τον έλεγχο 

των υποθέσεων μπορούμε να δούμε ότι: 

η πρώτη υπόθεση, Η1: Αναμένεται στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση των κινήτρων 

που αφορούν την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη με τις δραστηριότητες ΣΕΑ, 

επιβεβαιώνεται μερικώς. Αν και η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και 

ειδικότερα τα κίνητρα που συνδέονται με τη βελτίωση των προσόντων και του τρόπου 

εργασίας θεωρούνται σημαντικά, ένα μικρό ποσοστό των νοσηλευτών εμπλέκεται ενεργά 

με δραστηριότητες ΣΕΑ. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει για την υπόθεση τρία, Η3: 

Αναμένεται στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση των κινήτρων που αφορούν τις 

ευκαιρίες σταδιοδρομίας (καριέρας) με τις δραστηριότητες ΣΕΑ. Σημαντικό είναι να 

αναφερθεί ότι στη συγκεκριμένη ενότητα κινήτρων η βελτίωση του επιπέδου 

εκπαίδευσης δείχνει να έχει τη μεγαλύτερη σημασία, ενώ η αύξηση των πιθανοτήτων 

προαγωγής τη μικρότερη. Τέλος, η δεύτερη υπόθεση, Η2:Αναμένεται θετική συσχέτιση 

των κινήτρων που αφορούν την πλήρωση απαιτήσεων με τις δραστηριότητες ΣΕΑ, 

απορρίπτεται, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ότι σε αυτή οι Έλληνες νοσηλευτές αποδίδουν 

την ελάχιστη σημασία.  

Σε μία προσπάθεια σχολιασμού των ανωτέρω αποτελεσμάτων θα μπορούσε κανείς να 

παρατηρήσει ότι γενικότερα οι νοσηλευτές θεωρούν σημαντική τη βελτίωση των 

γνώσεων και των πρακτικών που ακολουθούν στην άσκηση του έργου τους. Αυτό μπορεί 

να επηρεάζεται από το γεγονός ότι προέρχονται από τρεις διαφορετικές βαθμίδες 

εκπαίδευσης, τα κενά που φέρει αυτή σε σχέση με τις πραγματικές απαιτήσεις της 

εργασίας και την επιθυμία να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στην καθημερινή 

εξάσκηση των καθηκόντων τους. Φαίνεται ότι σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση ΣΕΑ 

παίζει η εσωτερική υποκίνηση, η οποία εξαρτάται από τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά 

και πιθανά να επηρεάζεται από τα προσωπικά του χαρακτηριστικά. Παράλληλα, 

αναδεικνύεται και  η μη ύπαρξη υποχρεωτικού πλαισίου επίδειξης της ΣΕΑ, τόσο από τις 

γενικότερες πολιτικές του αναπτύσσονται κεντρικά για τον δημόσιο τομέα, όσο και από 

τον οργανισμό στον οποίο απασχολούνται. Καθώς η συμμετοχή στις δραστηριότητες 

είναι εθελοντική, δεν υπάρχει απαίτηση πιστοποίησης και επικαιροποίησης των γνώσεων 

ή σύνδεση της ΣΕΑ με την ικανότητα εξάσκησης του επαγγέλματος. Οι εργαζόμενοι 
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επιδέχονται ιδιαίτερα χαμηλή εξωτερική υποκίνηση λόγω: α) την έλλειψη απαίτησης- 

υποχρέωσης, β) τη μη ύπαρξη κυρώσεων, γ) τη μη σύνδεση της επάρκειας των 

επαγγελματιών με τη ΣΕΑ και ε) το καθεστώς μονιμότητας του δημοσίου τομέα. Όλα  τα 

παραπάνω εξαλείφουν και το αίσθημα του φόβου, που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός 

παράγοντας υποκίνησης (Robbins, S.P., Judge, T.A., 2012, σελ. 229). Τέλος, πρόσφατα 

διαμορφώθηκε το νέο νομικό πλαίσιο σύνδεσης των προσόντων με την επαγγελματική 

εξέλιξη και σταδιοδρομία (ΦΕΚ, 2016), που αφορά τους νοσηλευτές Τεχνολογικής και 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Μέχρι τώρα η εξέλιξη και οι τοποθετήσεις σε θέσεις 

ευθύνης πραγματοποιούνταν με κεντρικό κριτήριο την παλαιότητα.  

7.2 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΑ 
 

Στην Ελλάδα φαίνεται ότι τόσο οι άυλες όσο και οι υλικές συνθήκες δεν ενισχύουν την 

ενεργοποίηση των νοσηλευτών σε δραστηριότητες ΣΕΑ. Οι συνθήκες, άλλωστε, έχουν 

διττή σημασία, καθώς μπορούν να λειτουργήσουν είτε ενισχυτικά είτε αποτρεπτικά. 

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και από τον έλεγχο των υποθέσεων: 

η τέταρτη υπόθεση, Η4: Αναμένεται στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση των άυλων 

συνθηκών με τις δραστηριότητες ΣΕΑ, απορρίπτεται. Από τα ερωτήματα που την 

αποτελούν μπορούμε να δούμε το κενό που υπάρχει στη σύνδεση της αξιολόγησης με τη 

ΣΕΑ. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μάλλον η πλειοψηφία των νοσηλευτών στα 

δημόσια νοσοκομεία έχει γενικότερα αρνητική στάση στην αξιολόγηση, καθώς 

ενδεχομένως θεωρούν ότι δε στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια. Επιπλέον, φαίνεται 

και το θεσμικό κενό του δημοσίου σε σχέση με την αξιολόγηση, τη σύνδεσή της με τη 

βελτίωση της απόδοσης και της παροχής προγραμμάτων ανάπτυξης, όπως για 

παράδειγμα έχει υιοθετήσει το NHS (Gould, Berridge, and Kelly, 2007). Παράλληλα, 

αναδεικνύεται και η έλλειψη καθοδήγησης (mentoring) και της δυναμικής που φέρει σε 

σχέση με την ανάπτυξη των εργαζομένων, όπως έχει αποδειχθεί από τη διεθνή 

βιβλιογραφία (Adeniral et al. (2013); Friedman and Phillips, (2002) ). Συχνά η έλλειψη 

καθοδήγησης και από την πλευρά των συναδέλφων μπορεί να οφείλεται στον 

ανταγωνισμό, που έχουν μεταξύ τους, στην έλλειψη ενημέρωσης σε σχέση με 

προσφερόμενες δραστηριότητες ή στην απουσία κατανόησης της έννοιας της ανάπτυξης 

και των επιπτώσεών της. Τέλος, φαίνεται ότι η ενδεχόμενη συμμετοχή στην πολιτική 

(τρόπο λειτουργίας) του τμήματος/ ομάδας θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο. 

Ωστόσο, η χάραξη πολιτικών για τον δημόσιο τομέα πραγματοποιείται κεντρικά από το 

Υπουργείο, ενώ διαφαίνεται ότι και η οργανωσιακή δομή δεν επιτρέπει την ευρεία 

συμμετοχή των εργαζομένων. 

Η πέμπτη υπόθεση, Η5: Αναμένεται θετική συσχέτιση των υλικών συνθηκών με τις 

δραστηριότητες ΣΕΑ, απορρίπτεται επίσης, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ασθενής 

αρνητική συσχέτιση τους με τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Η συμμετοχή 

στις δραστηριότητες ΣΕΑ καλύπτεται οικονομικά κατά κύριο λόγο από τους ίδιους τους 

νοσηλευτές, με μόνη εξαίρεση ίσως την απόκτηση νοσηλευτικής ειδίκευσης με κάλυψη 

του κόστους από το δημόσιο (ΦΕΚ, 1985) και τα σεμινάρια που παρέχονται από  το 

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (EKDD, 2016). Ταυτόχρονα, 

αναδεικνύεται και η έλλειψη οργανωμένου γραφείου Εκπαίδευσης και Έρευνας, του 

οποίου μία από τις βασικές αρμοδιότητες αποτελεί η υλοποίηση και παρακολούθηση 

αντίστοιχων προγραμμάτων, που επιχορηγούνται από ελληνικές ή διεθνής πηγές (ΦΕΚ, 
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2001b). Ωστόσο, ακόμα και αν παρέχονται οικονομικοί πόροι, η συμμετοχή σε έρευνες 

δεν φαίνεται να αποτελεί ελκυστική δραστηριότητα για τους νοσηλευτές. Αυτό μπορεί 

αφορά το μέγεθος της προσπάθειας, που πρέπει να καταβληθεί, τη γενικότερη 

επιφυλακτική στάση των Ελλήνων σε σχέση με αυτές ή ακόμα το ότι οι ερευνητικές 

διαδικασίες μπορεί να ενδιαφέρουν περισσότερο νοσηλευτές, που συγκαταλέγονται σε 

ανώτερα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης. Τέλος, η παροχή του απαιτούμενου 

χρόνου θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο, καθώς είναι δυνατή η χορήγηση 

εκπαιδευτικής άδειας για την παρακολούθηση συνεδρίων, φοίτηση σε ανώτερα και 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΦΕΚ, 2001b) και την απόκτηση νοσηλευτικής 

ειδίκευσης (ΦΕΚ, 1985). Ακόμα λόγω του κυκλικού ωραρίου έγκειται στη διακριτική 

ευχέρεια του προϊσταμένου του τμήματος η διαμόρφωση ενός βοηθητικού 

προγράμματος, ώστε στους νοσηλευτές που θέλουν να εμπλακούν με μια δραστηριότητα 

ΣΕΑ, να παρέχεται ο απαιτούμενος χρόνος χωρίς να παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία 

του τμήματος.  

 

7.3 ΣΗΜΑΣΙΑ- ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 

Οι νοσηλευτές στο σύνολό τους αναγνωρίζουν τη σημασία- σπουδαιότητα που φέρουν 

οι δραστηριότητες ΣΕΑ. Κυρίως, όσες αναφέρονται στην ανάπτυξη της κλινικής πράξης, 

καθώς επιθυμούν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις δύσκολες περιπτώσεις που 

αντιμετωπίζουν στην καθημερινή εξάσκηση του έργου τους, να βελτιώσουν την 

αποτελεσματικότητά τους και να διασφαλίζουν την ενημέρωση τους σε σχέση με τις 

εξελίξεις του επαγγέλματος. Σημαντικές δραστηριότητες, επιπρόσθετα, αναδεικνύονται 

τα προγράμματα εκπαίδευσης, αλλά και η ενημέρωση σε σχέση με τις πολιτικές που 

αναπτύσσει ο οργανισμός στον οποίο απασχολούνται.  

Όσον αφορά τον έλεγχο της έκτης υπόθεσης, Η6: Αναμένεται θετική συσχέτιση της 

σημασίας- σπουδαιότητας που αποδίδουν οι νοσηλευτές στις δραστηριότητες ΣΕΑ με την 

ενεργή συμμετοχή σε αυτές, επιβεβαιώνεται μερικώς. Αν και αναγνωρίζεται η σημασία 

των δραστηριοτήτων, σε αυτές οι ερωτηθέντες νοσηλευτές συμμετέχουν είτε σπάνια είτε 

ποτέ. Ενδεχομένως και η πραγματική και εργασιακή ηλικία των εργαζομένων μπορεί να 

επιδρά ανασταλτικά. Εξαίρεση θα μπορούσαν να αποτελέσουν οι δραστηριότητες που 

αφορούν την αποτελεσματική αντίδραση σε δύσκολες περιπτώσεις και ο προσδιορισμός 

της απόδοσης. Όπως έχουν αναφέρει οι Griscti και Jacono (2006) η μη ενεργή συμμετοχή 

σε δραστηριότητες ΣΕΑ δε σημαίνει ότι οι νοσηλευτές δεν είναι ικανοί ή αποδοτικοί στον 

τρόπο εργασίας τους. Ωστόσο, σε ένα περιβάλλον διαρκών αλλαγών και εξελίξεων όπως 

είναι αυτό της υγεία δεν είναι αρκετή μόνο η εμπειρία και το ένστικτο, αλλά θα πρέπει 

να ενισχύεται και με νέα γνώση ανεξάρτητα από τη θέση, το ρόλο ή τα χρόνια 

προϋπηρεσίας. Η μη ενεργή συμμετοχή σε δραστηριότητες καθρεφτίζει τη χαμηλή 

υποκίνηση, που επιδέχονται, τις συνθήκες που δεν είναι ιδιαίτερα ενισχυτικές, αλλά και 

την έλλειψη σύνδεσης της προσπάθειας που πρέπει να καταβληθεί με τα πιθανά 

αποτελέσματα και οφέλη. Σύμφωνα με τη θεωρία της προσδοκίας, άλλωστε, οι 

εργαζόμενοι θα προσπαθήσουν περισσότερο για την επίτευξη ενός στόχου, αν υπάρχει 

ισχυρή σύνδεση μεταξύ «προσπάθειας και απόδοσης, απόδοσης και οφέλους, οφέλους 

και ικανοποίησης των προσωπικών στόχων» (Robbins and Judge, 2012, σελ. 228). 
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Επιπρόσθετα, όπως παρατίθεται στην έκθεση του ΟΟΣΑ, η αναντιστοιχία προσόντων 

δεν αφορά μόνο τα υπολειπόμενα προσόντα των εργαζομένων. Σε κάποιες περιπτώσεις 

οι εργαζόμενοι μπορεί να διαθέτουν περισσότερες δεξιότητες από όσες απαιτούνται στην 

περιγραφή της θέσης εργασίας τους ή για την εξάσκηση των καθηκόντων τους γεγονός 

που οδηγεί στη μείωση της ικανοποίησης και την παραίτηση (OECD, 2016, σελ. 166). Η 

τάση για παραίτηση στον δημόσιο τομέα μπορεί να μεταφράζεται και ως αποχή από τις 

δραστηριότητες ΣΕΑ αναδεικνύοντας και το κενό που υπάρχει θεσμικά λόγω της 

έλλειψης περιγραφής θέσεων εργασίας τόσο κεντρικά, όσο και εντός του οργανισμού. Το 

μέχρι τώρα πλαίσιο, που δεν αναγνωρίζει και επιβραβεύει ελάχιστα την προσπάθεια που 

θα χρειαστεί να καταβάλλουν οι εργαζόμενοι για την ανάπτυξή τους, πιθανά να δρα 

ανασταλτικά και αποτρεπτικά. Παράλληλα, οργανωσιακά διαφαίνεται το κενό που 

δημιουργείται από την έλλειψη Γραφείου Εκπαίδευσης και Έρευνας, αλλά και η χαμηλή 

αξιοποίηση του προσωπικού σε εσωτερικά προγράμματα. Τέλος, καλό είναι να 

αναφερθεί ότι στην ενότητα της σημασίας και των ενεργών δραστηριοτήτων 

απουσιάζουν ερωτήματα που συνδέονται με την μάθηση στον χώρο εργασίας μέσω της 

αλληλεπίδρασης με τους συναδέλφους (Berings et al., 2007).  

 

7.4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια προσπάθεια μελέτης των προσδιοριστικών παραγόντων 

της ΣΕΑ των νοσηλευτών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σε διεθνές επίπεδο επιθυμητή 

είναι η συμβολή της στη γενική και ειδική βιβλιογραφία υπό το πρίσμα της εθελοντικής 

ενεργοποίησης και συμμετοχής σε δραστηριότητες ΣΕΑ. Οι προεκτάσεις της ΣΕΑ 

αφορούν τους ίδιους τους νοσηλευτές, τις επίσημες ενώσεις τους, τους οργανισμούς 

στους οποίους απασχολούνται, τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων, τους φορείς 

προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και το σύνολο των χρηστών των 

υπηρεσιών υγείας. Ωστόσο, όπως κάθε ερευνητική προσπάθεια, χαρακτηρίζεται από 

αδυναμίες που απορρέουν από τη συγκρότηση του δείγματος, την ερευνητική μέθοδο και 

την εντοπιότητα. Προτείνεται η διεύρυνση του δείγματος, η σύγκριση των σχέσεων που 

αναπτύσσονται ανάλογα με τα δημογραφικά τους στοιχεία, η συλλογή ποιοτικών 

δεδομένων, ώστε να προσδιοριστούν οι απόψεις των Ελλήνων νοσηλευτών, και τέλος η 

μελέτη των αιτιωδών σχέσεων των προσδιοριστικών παραγόντων που επιδρούν στη 

ΣΕΑ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 

 
ANA  American Nurses Association 

  Αμερικανική Ένωση Νοσηλευτών 

ADDIE Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate 

  Ανάλυση, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Αξιολόγηση 

AHPRA Australian Health Practitioner Regulation Agency 

ANCC  American Nurses Credentialing Center 

  Κέντρο Διαπίστευσης Νοσηλευτών Αμερικής   

CE  Continuing Education 

  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 

CEDEFOP European Centre for the Development of Vocational Training 

  Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης  

COM   Commission of the European Communities 

  Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

CPE  Continuing Professional Education  

  Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση 

CPD   Continuing Professional Development 

  Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη 

CRNBC College of Registered Nurses of British Columbia 

  Σύνδεσμος Διπλωματούχων Νοσηλευτών της British Columbia  

ECVET European Credit System for Vocational Education and Training 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

EFN   European Federation of Nurses Associations 

  Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συνδέσμων Νοσηλευτών 

ENB  English National Board of Nursing, Midwives and Health Visitors  

Εθνικό Συμβούλιο της Αγγλίας Νοσηλευτών, Μαιών και Επισκεπτών 

Υγείας  

HPWS  High Performance Work Systems 
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  Συστήματα Εργασίας Υψηλής Απόδοσης 

ICN  International Nurses Association 

  Διεθνής Ένωση Νοσηλευτών   

LLE   Life Long Education 

  Δια Βίου Εκπαίδευση 

LLL  Life Long Learning 

  Δια βίου Μάθηση   

NHS  National Health System 

  Εθνικό Σύστημα Υγείας  

OECD  Organization for Economic Co-operation and Development 

  Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) 

ΕΟΠΠΕΠ Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού

     Προσανατολισμού 

ΣΕΑ  Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη 

ΦΕΚ  Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

  



73 

 

 

2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

Έρευνα  

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη στη 

Νοσηλευτική 

 

 

Καραθανάση Ελευθερία 
 

Νοσηλεύτρια, Φοιτήτρια ΜΒΑ- 
Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση 

των ΜΠΥΥ του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας 

 

Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. 
 

Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης 
& Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελεί μέρος διπλωματικής έρευνας με θέμα την 

πραγματοποίηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης των 

Νοσηλευτών. 

Η συμμετοχή σας κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη για την επιτυχία της έρευνας 

και την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων 

Η ανωνυμία των ερωτηθέντων διαφυλάσσεται απόλυτα 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
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Δημογραφικά στοιχεία 

 

Φύλο Άνδρας  Γυναίκα  

 

Ηλικία (σε έτη) : _____  

 

Εργασιακή Εμπειρία (σε έτη) : _____ 

 

Αριθμός τέκνων (κάτω των 18 ετών) : _____ 

 

Βασική Νοσηλευτική 

Εκπαίδευση 

Επιλέξτε το κατάλληλο κουτάκι 

Νοσηλευτής ΔΕ  

Νοσηλευτής ΤΕ  

Νοσηλευτής ΠΕ  

 

Επιπλέον Εκπαίδευση Επιλέξτε το/τα κατάλληλο/α κουτάκι/α 

Ειδικότητα  

Μεταπτυχιακό  

Διδακτορικό  

Κάτοχος και άλλου 

πτυχίου Ανώτατης 

Εκπαίδευσης 

 

 

 

Θέση στο νοσοκομείο Επιλέξτε το κατάλληλο κουτάκι 

Νοσηλευτικό προσωπικό σε 

θέση ευθύνης 
 

 

Νοσηλευτικό προσωπικό σε 

κλινικό ρόλο 
 

 

Ωράριο εργασίας Επιλέξτε το κατάλληλο κουτάκι 

Κυκλικό  

Απαλλαγμένο από βάρδιες  

 

Συμμετοχή σε συνέδρια-

ημερίδες 
Επιλέξτε το κατάλληλο κουτάκι 

Ως ομιλητής  

Ως σύνεδρος  

Και τα δύο  

Όχι  

 

Υπάρχει στο νοσοκομείο σας  ΝΑΙ   ΟΧΙ  

Γραφείο Εκπαίδευσης; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ 

 

Ο όρος Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη αναφέρεται σε όλες τις 

δραστηριότητες που συντελούν στην επαγγελματική σας ανάπτυξη. 

Παρακάτω αναφέρονται αιτίες και κίνητρα για συμμετοχή σε δραστηριότητες 

επαγγελματικής ανάπτυξης 

Παρακαλούμε σημειώστε το κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε μια 

από τις παρακάτω δηλώσεις: 

 

«Λαμβάνω μέρος σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης... 

 

1.1 
Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ 
Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

…γιατί η περαιτέρω επαγγελματική μου εξέλιξη 

είναι σημαντική για μένα  
     

…για να βελτιώσω τα υπάρχοντα προσόντα μου       

…για να βελτιώσω τον τρόπο εργασίας μου      

…για να βελτιώσω την ποιότητα της παρεχόμενης 

φροντίδας  
     

..για να συνεισφέρω θετικά στην νοσηλευτική 

επιστήμη και πράξη 
     

 

1.2 
Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ 
Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

…για να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις του 

οργανισμού στον οποίο εργάζομαι  
     

…για να αποδείξω στην υπηρεσία μου ότι είμαι 

ικανός στο επάγγελμά μου  
     

…γιατί αυτό θεωρείται μεγάλης σημασίας στο 

επαγγελματικό μου περιβάλλον 
     

 

1.3  
Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ 
Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

…για να αυξήσω τις πιθανότητες προαγωγής       

…για να επιτύχω καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης       

…για να υποστηρίξω την καριέρα μου      

…για να βελτιώσω τις ηγετικές μου ικανότητες      
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

Παρακάτω εμφανίζονται διάφορες δηλώσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες 

η προσωπική σας Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη μπορεί να 

πραγματοποιηθεί καλύτερα. 

Παρακαλούμε σημειώστε το κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε μια 

από τις παρακάτω δηλώσεις: 

 

«Συμμετέχω σε δραστηριότητες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Ανάπτυξης... 
 

2.1 
Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ 
Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

…αν λάβω καθοδήγηση για την καριέρα μου      

…αν λάβω την ετήσια αξιολόγηση       

…αν οι συνάδελφοί μου με καθοδηγήσουν       

…αν η συμμετοχή μου στις δραστηριότητες αυτές 

μου δίνει την δυνατότητα συμμετοχής στη 

διαμόρφωση πολιτικής (του τρόπου λειτουργίας) 

του τμήματος/ομάδας στην οποία συμμετέχω 

     

…αν πρόκειται να κερδίσω μεγαλύτερη 

ανεξαρτησία 
     

…αν οι δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης 

έχουν ξεκάθαρη προοπτική για την καριέρα μου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…αν με καθοδηγήσει ο προϊστάμενος μου 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….αν λάβω την στήριξη του προϊσταμένου μου 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 
Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ 
Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

…αν τα έξοδα καλύπτονται εξ ολοκλήρου από την 

υπηρεσία μου 
     

…αν παρέχονται κατάλληλα συμπληρωματικά 

προγράμματα από τον προϊστάμενό (υπηρεσία) 

μου  
     

…αν ο προϊστάμενός (υπηρεσία) μου παρέχει τον 

χρόνο που χρειάζεται  
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ 
 

Παρακάτω παρουσιάζονται διάφορες δραστηριότητες Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Ανάπτυξης.  

Παρακαλούμε σημειώστε το κατά πόσο θεωρείτε ότι αυτές είναι σημαντικές 

για την δική σας επαγγελματική ανάπτυξη: 

 

«Τα παρακάτω θέματα είναι σημαντικά για την επαγγελματική μου 

ανάπτυξη… 

 

3.1  
Καθόλου 

σημαντικό 

Ελάχιστα 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

…τα προγράμματα εκπαίδευσης       

…η ανασκόπηση της ιατρικής βιβλιογραφίας 

για την εξεύρεση καλύτερων πρακτικών   
     

…η διεξαγωγή έρευνας       

…η συγγραφή άρθρων για επαγγελματικά 

περιοδικά 
     

…η συμμετοχή μου στην ομάδα σύνταξης ενός 

επαγγελματικού περιοδικού  
     

 

3.2  
Καθόλου 

σημαντικό 

Ελάχιστα 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

…η παρακολούθηση σεμιναρίων μικρής 

διάρκειας (2-8 ωρών) 
     

…η ενημέρωση του προϊσταμένου αν 

παρατηρήσω εξελίξεις στην δουλειά που μπορεί 

να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην 

καθημερινή εξάσκηση των καθηκόντων μου 

     

...η διασφάλιση της ενημέρωσης μου σε σχέση 

με τις εξελίξεις του επαγγέλματός μου 
     

…η αποτελεσματική μου αντίδραση σε 

δύσκολες περιπτώσεις 
     

…ο προσδιορισμός του αν αποδίδω καλά και αν 

θα μπορούσα να βελτιωθώ την επόμενη φορά 
     

 

3.3 
Καθόλου 

σημαντικό 

Ελάχιστα 

σημαντικό 

Μέτρια 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

…το ότι είμαι ενημερωμένος σε σχέση με τις 

αποφάσεις που αναπτύσσει ο οργανισμός για τον 

τρόπο λειτουργίας του  

     

…η συμμετοχή σε συμβούλια διαβουλεύσεων 

ή/και σε διεπιστημονικές επιτροπές 
     

…η συμμετοχή σε εσωτερικά προγράμματα      
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται διάφορες δραστηριότητες Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Ανάπτυξης.  

Παρακαλούμε σημειώστε πόσο συχνά πραγματοποιείτε ενεργά κάθε μία από 

τις παρακάτω δραστηριότητες. 

 

4.1  Ποτέ  Σπάνια  Μερικές φορές Συχνά  
Πολύ 

συχνά 

Συμμετέχω σε προγράμματα εκπαίδευσης      

Πραγματοποιώ ανασκόπηση της ιατρικής 

βιβλιογραφίας για εξεύρεση καλύτερων πρακτικών 
     

Διεξάγω έρευνες      

Συγγράφω άρθρα για επαγγελματικά περιοδικά       

Συμμετέχω στην ομάδα σύνταξης ενός 

επαγγελματικού περιοδικού  
     

      

4.2 Ποτέ  Σπάνια  Μερικές φορές Συχνά  
Πολύ 

συχνά 

Παρακολουθώ σεμινάρια μικρής διάρκειας (2-8 

ωρών)  
     

Ενημερώνω τον προϊστάμενό μου αν  παρατηρήσω 

εξελίξεις στην δουλειά που μπορεί να έχουν 

αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινή εξάσκηση 

των καθηκόντων μου 

     

Διασφαλίζω ότι είμαι ενημερωμένος σχετικά με τις 

εξελίξεις του επαγγέλματός μου 
     

Αντιδρώ αποτελεσματικά σε δύσκολες περιπτώσεις      

Προσδιορίζω το αν η απόδοσή μου είναι καλή και αν 

θα μπορούσε να βελτιωθεί την επόμενη φορά  
     

 

4.3  Ποτέ  Σπάνια  Μερικές φορές Συχνά  
Πολύ 

συχνά 

Διασφαλίζω ότι είμαι ενημερωμένος σε σχέση με τις 

αποφάσεις που αναπτύσσει ο οργανισμός για τον 

τρόπο λειτουργίας του 
     

Συμμετέχω σε συμβούλια διαβουλεύσεων ή/και 

διεπιστημονικές επιτροπές 
     

Συμμετέχω σε εσωτερικά προγράμματα      

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ!!! 

 


