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1. Εισαγωγή 

Τα παράπονα αποτελούν ένα ζωτικό μέσο ανατροφοδότησης από τους χρήστες των 

θεραπευτικών υπηρεσιών, τα οποία παρέχουν μοναδικές και χρήσιμες πληροφορίες 

στις δομές, όσον αφορά στην βελτίωση ποιότητας και στην διαχείριση των 

κινδύνων.   

Η δημιουργία και εφαρμογή ενός συστήματος υποβολής παραπόνων το οποίο 

προωθείτε από την ΕΕ αλλά και θεσπίζεται από την Νομοθεσία Περί Προστασίας 

των Δικαιωμάτων των Ασθενών (2004) της Κυπριακής Δημοκρατίας και παράλληλα 

αποτελεί δράση της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από 

Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2013-2020 έχοντας ως 

στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών προγραμμάτων 

και δομών και την συγκράτηση των ατόμων χρηστών στην θεραπεία. 

Ο οδηγός αυτός απορρέει από υφιστάμενα συστήματα και διαδικασίες, 

αναγνωρίζοντας ότι οι δομές έχουν ήδη ξεκάθαρους στόχους βελτίωσης της 

ποιότητας των υπηρεσιών τους, διαδικασιών και κανονισμών.   

Επίσης, ο οδηγός αυτός παρέχει πρακτικά εργαλεία τα οποία δύναται να 

ευκολύνουν τη διαδικασία υποβολής παραπόνων.  Το ΑΣΚ προτίθεται να στηρίξει τις 

θεραπευτικές δομές στην διαδικασία ανάπτυξης και εξέλιξης του ΣΥΠ της κάθε 

δομής.  Παράλληλα, το ΑΣΚ θα δημιουργήσει το δικό του ΣΥΠ για την υποβολή των 

παραπόνων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του.  
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2. Αρχές του Συστήματος Υποβολής Παραπόνων (ΣΥΠ) 

 

Το Σύστημα Υποβολής Παραπόνων (ΣΥΠ) 

βασίζεται στις πιο κάτω αρχές: 

 

Βελτίωση ποιότητας – Τα αποτελέσματα 

από την διαχείριση παραπόνων 

προσβλέπουν ή αποσκοπούν στην 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Αυτή η προσέγγιση εστιάζεται στην 

βελτίωση του συστήματος παροχής 

υπηρεσιών και όχι στην ανάθεση ατομικών 

ευθυνών.  Στα πλαίσια του ΣΥΠ, οι δομές 

δημιουργούν ομάδες διαχείρισης 

παραπόνων και βελτίωσης της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Τα στοιχεία 

που προκύπτουν από τα παράπονα 

αξιολογούνται από τις πιο πάνω ομάδες σε 

τακτά χρονικά διαστήματα. 

Διαφάνεια όσον αφορά στα παράπονα – 

περιλαμβάνει την επεξήγηση του τι 

ακριβώς συνέβηκε, τις πιθανές συνέπειες, 

τα επόμενα βήματα τα οποία θα μειώσουν 

τις πιθανότητες επανάληψης παρόμοιου 

περιστατικού.   

Δέσμευση – Η διοίκηση των θεραπευτικών 

δομών δεσμεύεται σε ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα διαχείρισης παραπόνων και 

παρέχει την απαιτούμενη στήριξη με στόχο 

την αποτελεσματική λειτουργία του. 

Προσωπικό όλων των βαθμίδων της κάθε 

δομής καθώς και ο υπεύθυνος  για την 

διερεύνηση παραπόνων και επίλυση τους 

είναι ενδελεχώς ενημερωμένοι για τον 

τρόπο λειτουργίας του ΣΥΠ.  

Προσβασιμότητα – Η θεραπευτική δομή  

 

  

διευκολύνει την ανατροφοδότηση σχετικά 

με τις παρεχόμενες υπηρεσίες    

Ανταπόκριση – Η  προσέγγιση των 

θεραπευτικών δομών εστιάζεται στους 

χρήστες των υπηρεσιών, λαμβάνοντας 

σοβαρά υπόψη τα παράπονα τους.  Οι 

δομές βοηθούν τους θεραπευμένους στην 

καταγραφή του παραπόνου τους.  Στις 

περιπτώσεις όπου ο θεραπευμένος 

αδυνατεί να καταγράψει το παράπονο του 

από μόνος του, το προσωπικό μπορεί να το 

κάνει για αυτόν. 

Υπευθυνότητα – Η διαδικασία υποβολής 

παραπόνων είναι διαφανής και τυγχάνει 

διαχείρισης με υπευθυνότητα τόσο προς το 

προσωπικό,  όσο και τους χρήστες των 

θεραπευτικών κέντρων.  Το άτομο το οποίο 

υποβάλει το παράπονο απαιτείται να είναι 

ενημερωμένο για την κατάσταση του 

παραπόνου καθ’ όλη την διάρκεια της 

διαδικασίας.   

Εχεμύθεια – Η θεραπευτική δομή σέβεται 

τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτική 

ζωή των θεραπευμένων και χρησιμοποιεί 

τις πληροφορίες που λαμβάνει μέσω του 

ΣΥΠ, με μοναδικό στόχο την διερεύνηση 

του παραπόνου. Ταυτόχρονα, παίρνει 

αποφάσεις με τρόπο διαφανή και 

υπεύθυνο.   Οι οποιεσδήποτε πληροφορίες 

συλλεχθούν για την εν λόγω διερεύνηση, 

δεν αποτελούν μέρος του ιατρικού 

φακέλου του θεραπευμένου.   

 

 

 

 



5 

 

3. Πυλώνες του Συστήματος Υποβολής Παραπόνων 

 

Με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία του ΣΥΠ, είναι απαραίτητο να 

συμπεριλαμβάνονται σε αυτό πρόνοιες για τα εξής: 1) κανονισμοί που να διέπουν 

το σύστημα, 2) προαγωγή του συστήματος, 3) εκπαίδευση και στήριξη του 

προσωπικού, 4) υπεύθυνο άτομο διαχείρισης παραπόνων (complaints manager) και 

5) σύστημα καταγραφής παραπόνων.   

1. Κανονισμοί 

Κάθε θεραπευτική δομή πρέπει να έχει κανονισμούς που να διέπουν τον τρόπο διαχείρισης 

παραπόνων, οι οποίοι πρέπει να είναι και ξεκάθαροι και να γνωστοποιούνται τόσο στο 

προσωπικό όσο και στα εξυπηρετούμενα άτομα. 

2. Προαγωγή του συστήματος  

Οι θεραπευτικές δομές δεσμεύονται να αναδεικνύουν και να προωθούν αυτή την 

διαδικασία και αναμένουν ανατροφοδότηση, είτε θετική είτε αρνητική, από τους 

θεραπευμένους, αναδεικνύοντας και προωθώντας το ΣΥΠ.  Για παράδειγμα, η προαγωγή 

του ΣΥΠ μπορεί να επιτευχτεί με την τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε δωμάτιο/ θάλαμο ή / 

και στον χώρο υποδοχής των υπηρεσιών.  Άλλοι τρόποι προώθησης του ΣΥΠ 

περιλαμβάνουν την διαθεσιμότητα φυλλαδίων σε διάφορες γλώσσες, τα οποία να 

επεξηγούν την διαδικασία υποβολής παραπόνων, την παροχή σωστών προφορικών 

πληροφοριών από το προσωπικό εφόσον ζητηθούν, την τοποθέτηση εντύπων υποβολής 

παραπόνων και των κουτιών συλλογής τους σε ευδιάκριτους χώρους.   

3. Εκπαίδευση και στήριξη του προσωπικού 

Ο χειρισμός παραπόνων αποτελεί καθημερινό κομμάτι ευθύνης όλου του προσωπικού της 

κάθε δομής.  Για αυτό τον λόγο το προσωπικό θα πρέπει να είναι ενημερωμένο και 

εκπαιδευμένο ώστε να μπορεί να επεξηγήσει ανά πάσα στιγμή την διαδικασία υποβολής 

παραπόνων αλλά και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις.  Παράλληλα, σε περιπτώσεις όπου 

το παράπονο εμπλέκει μέλος του προσωπικού, είναι σημαντικό για το προσωπικό να 

τυγχάνει στήριξης, να γνωρίζει δηλαδή ότι θα του δοθεί η ευκαιρία να αναφέρει την δική 

του άποψη επί του παραπόνου και ότι θα εισακουστεί.  Στις περιπτώσεις όπου διαπιστωθεί 

η ανάγκη εκπαίδευσης του προσωπικού μετά από την διερεύνηση κάποιου παραπόνου, η 

διοίκηση της δομής δεσμεύεται να την παρέχει.   
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4. Υπεύθυνος διαχείρισης παραπόνων  

Κάθε θεραπευτική δομή ορίζει συντονιστή του ΣΥΠ, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την 

παρακολούθηση του, για την σωστή χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται στα πλαίσια 

χειρισμού παραπόνων και γενικότερα για την ομαλή λειτουργία του. 

5. Σύστημα καταγραφής παραπόνων 

Όλα τα παράπονα, ανεξαρτήτως του βαθμού σοβαρότητας τους, θα πρέπει να 

καταγράφονται.    Ένα καλό σύστημα καταγραφής ενισχύει την αξιοπιστία των υπηρεσιών 

και επιτρέπει την παρακολούθηση των παραπόνων.   
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4.1 Διαδικασία χειρισμού παραπόνων 

Τα παράπονα αποτελούν έκφραση δυσαρέσκειας.  Οι εξυπηρετούμενοι των υπηρεσιών 

υποβάλουν παράπονα για διάφορες πτυχές των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο για μικρά 

και ασήμαντα θέματα όσο και για σοβαρά θέματα.  Ακόμα και τα παράπονα για τα πιο 

«μικρά» ζητήματα πολλές φορές μπορούν να αναδείξουν θέματα, τα οποία ενδεχομένως να 

επηρεάζουν σημαντικά το αποτέλεσμα -της θεραπευτικής πορείας για αυτό και όλα τα 

παράπονα πρέπει να τυγχάνουν χειρισμού με τον ίδιο βαθμό σοβαρότητας.   

Οι παραπονούμενοι μετά την υποβολή του παραπόνου, αναμένουν συνήθως είτε μια 

επεξήγηση, είτε μια απολογία, ή ακόμα και την επιβεβαίωση για μη επανάληψη  του ίδιου 

συμβάντος  στους ίδιους ή σε άλλο άτομο.   

Τα έντυπα και τα κουτιά υποβολής των παραπόνων βρίσκονται σε  εμφανή τοποθεσία στις 

αίθουσες –αναμονής ή στις εισόδους των δομών και όπου αλλού κρίνεται σημαντικό.  Οι 

χρήστες των υπηρεσιών μπορούν να υποβάλουν το παράπονο τους γραπτώς στο έντυπο 

παραπόνων.   

Στις περιπτώσεις που ο παραπονούμενος για οποιοδήποτε λόγο αδυνατεί να συμπληρώσει 

το έντυπο, μετά από καθοδήγηση του μέλος του προσωπικού, συμπληρώνει το έντυπο και 

το τοποθετεί στο κουτί παραπόνων. 

Η συλλογή όλων των παραπόνων θα πρέπει να διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

από το άτομο που θα ορίσει η κάθε δομή.  Με την παραλαβή του παραπόνου, προτείνεται 

όπως η δομή αποστέλλει επιστολή επιβεβαίωσης λήψης του παραπόνου στον 

παραπονούμενο (βλ. Ενότητα Γ «Δείγμα επιστολής αναγνώρισης του παραπόνου») αν και 

εφόσον το παράπονο είναι επώνυμο.   Η διερεύνηση του παραπόνου περιλαμβάνει τα εξής 

βήματα: 

4.1.1 Αξιολόγηση του παραπόνου 

Ο  υπεύθυνος λειτουργός  παραπόνων κάθε δομής συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία και 

ανάλογα με την εσωτερική διαδικασία κάθε δομής αξιολογεί το παράπονο και προσδιορίζει 

1) ποιος θα αναλάβει την διερεύνηση του παραπόνου και 2) ποιος χρειάζεται να 

ενημερωθεί για το εν λόγω παράπονο.   
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Στις περιπτώσεις που το παράπονο δεν αφορά την συγκεκριμένη δομή αλλά αφορά 

γενικότερα   θεσμικά θέματα σχετικά με την ουσιοεξάρτηση, τότε προτείνεται όπως το 

παράπονο παραπέμπεται στο ΑΣΚ.   

Γίνεται εισήγηση όπως η διαδικασία αξιολόγησης του παραπόνου διαρκεί 7-10 εργάσιμες 

ημέρες μετά από την συλλογή του παραπόνου. 

4.2.2 Συλλογή πληροφοριών 

Ο σκοπός διερεύνησης ενός παραπόνου είναι η εξακρίβωση του τι έγινε  και τι συμβαίνει 

μετά από την συλλογή πληροφοριών, η εκπόνηση έκθεσης όπου χρειάζεται και εισηγήσεις 

σε ότι αφορά στην επίλυση του θέματος.  Οι επιλογές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν 

εισηγήσεις για αλλαγές σε κλινικό, διοικητικό ή περιβαλλοντικό επίπεδο ούτως ώστε να 

μειωθούν οι πιθανότητες επανάληψης παρόμοιας φύσης προβλήματος / παραπόνου.   

Ο υπεύθυνος χειρισμού παραπόνων κατά την συλλογή πληροφοριών είναι σημαντικό να 

παραμένει αμερόληπτος, και να μην εξάγει συμπεράσματα προτού συλλέξει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες.  Τονίζεται ότι ο σκοπός του ΣΥΠ είναι η βελτίωση των 

υπηρεσιών και όχι η τιμωρία οποιουδήποτε εμπλεκομένου.   

 Σημαντικά σημεία για τον τρόπο συλλογής πληροφοριών: 

 Το σύστημα υποβολής παραπόνων δεν είναι τιμωρητέας φύσης 

 Το σύστημα υποβολής παραπόνων πρέπει να τυγχάνει πλήρους ενημέρωσης 

και καταγραφής της «ιστορίας» του παραπονούμενου, χωρίς ερμηνείες και 

φιλτράρισμα πληροφοριών 

 Η διαδικασία συλλογής πληροφοριών μπορεί να είναι χρονοβόρα.  Είναι 

σημαντικό να ενημερώνεται ο παραπονούμενος σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 Το εμπλεκόμενο προσωπικό θα πρέπει να εισακούεται είτε από το υπεύθυνο 

διαχείρισης παραπόνων της κάθε δομής είτε από τον αντίστοιχο υπεύθυνο 

λειτουργό του ΑΣΚ χωρίς προκαταλήψεις.  Η συλλογή πληροφοριών θα πρέπει 

να εστιάζεται στα γεγονότα ενώ το προσωπικό θα πρέπει να νιώθει κατανόηση. 

 Η έκταση της συλλογής πληροφοριών θα πρέπει να είναι μεν ικανοποιητική ενώ 

θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συγκεκριμένα, προκαθορισμένα 

χρονοδιαγράμματα ολόκληρης της διαδικασίας. 
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Γίνεται εισήγηση όπως η διαδικασία συλλογής πληροφοριών, η οποία δύναται να 

συμπεριλαμβάνει και προσωπικές συναντήσεις με τα εμπλεκόμενα άτομα  διαρκεί 30 

εργάσιμες μέρες μετά την  αξιολόγηση του παραπόνου.   

 

4.2.3 Επίλυση προβλήματος 

Η διαδικασία της επίλυσης του παραπόνου βασίζεται στην αρχή της φυσικής δικαιοσύνης.   

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι έρευνες για το παράπονο διεξάγονται με δίκαιο τρόπο.  

Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή έτσι που η διαδικασία να μην επηρεαστεί λόγω παραγόντων 

όπως είναι ο διαφορετικός βαθμός εξουσίας του παραπονούμενου/ μέλους του 

προσωπικού/ θεραπευτικής δομής.    

Μετά την συλλογή όλων των σχετικών πληροφοριών, με στόχο την επίλυση του 

προβλήματος θα πρέπει να προγραμματιστούν συναντήσεις μεταξύ του εμπλεκόμενου 

προσωπικού και του παραπονούμενου ώστε να συζητηθούν οι επιλογές επίλυσης του 

θέματος.  Κατά την διάρκεια των συναντήσεων μεταξύ του παραπονούμενου και του 

εμπλεκόμενου προσωπικού το παράπονο δύναται να επιλυθεί μετά είτε από 1) την παροχή 

επεξηγήσεων για το συμβάν (που σχετίζεται με την θεραπευτική πορεία του ατόμου) ή 2) 

την απολογία από το εμπλεκόμενο προσωπικό.  Όμως, σε κάποιες περιπτώσεις η επίλυση 

παραπόνου προϋποθέτει την αναθεώρηση κανονισμών και διαδικασιών με στόχο την 

βελτίωση των αποτελεσμάτων είναι αναγκαία. 

Η διαδικασία επίλυσης του παραπόνου διαρκεί 30 εργάσιμες μέρες μετά την  διαδικασία 

συλλογής πληροφοριών. 

4.2.4 Απορρέοντα θέματα (follow up) 

Το αποτέλεσμα της διερεύνησης του παραπόνου ή οι αποφάσεις που λήφθηκαν μετά την 

διαπραγμάτευση θα πρέπει να είναι στη γνώση του παραπονούμενου και των άλλων 

εμπλεκομένων.  Επίσης θα πρέπει να γίνει:  

 Καταχώρηση του αποτελέσματος στην βάση παραπόνων. 

 Εφαρμογή των δράσεων που αποφασίστηκαν στα πλαίσια διαχείρισης του 

παραπόνου. 

 Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λήφθηκαν τόσο σε 

επίπεδο δομής όσο και σε επίπεδο ΑΣΚ.   



10 

 

 Αναφορά του αποτελέσματος στον παραπονούμενο αν και εφόσον το παράπονο 

έγινε επώνυμα. 

 Ενδεχόμενες άλλες ενέργειες (π.χ. θεσμικές, νομοθετικές). 

 

 

 

 

 

 

5. Δεξιότητες χειρισμού παραπόνων από επαγγελματίες 

 

5.1 Τεχνικές επικοινωνίας 

 

Πολλές φορές η υποβολή παράπονων αποτελεί είτε προσπάθεια επικοινωνίας μετά 

από αγχώδεις καταστάσεις, είτε αίτημα για να δοθεί η αρμόζουσα σημασία στον 

παραπονούμενο.  Για αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το λόγο για 

τον οποίο ένα παράπονο υποβάλλεται. Ο υπεύθυνος διαχειριστής παραπόνων είτε 
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της δομής είτε του ΑΣΚ (αναλόγως με το ποιος χειρίζεται το παράπονο) θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσει ένα συνδυασμό δεξιοτήτων ενεργής ακρόασης και ερωτήσεων ώστε 

να διασαφηνίσει το παράπονο.   

 

5.1.1 Ενεργή ακρόαση 

 

Η ενεργής ακρόαση αποτελεί το πιο σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης του 

παραπόνου.  Η ενεργή ακρόαση απαιτεί την ολοκληρωτική προσοχή χωρίς 

παρεμβολές και τη θετική, μη λεκτική επικοινωνία, δηλαδή την γλώσσα του 

σώματος.   

 

Συγκεκριμένα, μερικές τεχνικές εποικοδομητικής επικοινωνίας είναι: 

 Διευκρινιστικές ερωτήσεις – π.χ. «Δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβα σωστά, 

μπορείς να μου εξηγήσεις τι ακριβώς εννοείς με το …»  

 Παράφραση – π.χ. «Όπως καταλαβαίνω εννοείς ότι …» 

 Αντικατοπτρίζοντας συναισθήματα – π.χ. «Φαίνεται ότι νιώθεις …» 

 Συνοψίζοντας – π.χ. Το πρόβλημα σου είναι …σωστά;» 

Με λίγα λόγια ο ενεργός ακροατής δεν αντιδρά σε συναισθηματισμούς, δεν του 

επιτρέπεται να αποσπάται η προσοχή, δεν διακόπτει, δεν βιάζεται να καταλήξει σε 

συμπεράσματα, δεν αγνοεί «μη ενδιαφέρουσες» πληροφορίες και δεν σκέπτεται τι 

να απαντήσει ενώ το άτομο ακόμα μιλά.   

5.1.2 Ερωτήσεις 

Οι ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την 

διασαφήνιση του παραπόνου.   

Ανοικτού τύπου ερωτήσεις 

Οι ανοικτού τύπου ερωτήσεις χρησιμοποιούνται για τη συλλογή λεπτομερειών του 

συμβάντος.  Από την μια οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου επιτρέπουν στον 

παραπονούμενο να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία πιστεύει ότι θα παρουσιάσει 

μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του περιστατικού, από την άλλη επιτρέπουν επίσης 

και την αναφορά άσχετων πληροφοριών με κίνδυνο η συλλογή πληροφοριών να 

ξεπεράσει τον διαθέσιμο χρόνο.   

Κλειστού τύπου ερωτήσεις 

Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις στοχεύουν σε συγκεκριμένη απάντηση και 

χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου χρειάζονται διευκρινήσεις.   Είναι ιδιαίτερα 
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χρήσιμες όταν υπάρχει περιορισμένος χρόνος ή / και όταν ο παραπονούμενος 

παρουσιάζεται συγχυσμένος ή υπερβολικά συναισθηματικά φορτισμένος.   

5.2 Χειρισμός δύσκολων καταστάσεων 

Κάποιες φορές τα παράπονα αφορούν σε δύσκολες  περιπτώσεις.  Ο χειρισμός των 

παραπονούμενων οι οποίοι είναι θυμωμένοι ή συναισθηματικά φορτισμένοι μπορεί 

να είναι ιδιαίτερα δύσκολος.  Οι χρήστες των υπηρεσιών γενικότερα της ψυχικής 

υγείας και ειδικότερα της τοξικοεξάρτησης, αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση εφόσον 

πολλές φορές βιώνουν στερητικά συμπτώματα και πόνο.   

Συνεπώς, δεν πρέπει να υποθέσουμε ότι ο παραπονούμενος δεν αξίζει της 

προσοχής μας.  Θα πρέπει να εφαρμόζονται τα ίδια πρότυπα επικοινωνίας που 

εφαρμόζονται και με τα άτομα που θέτουν ερωτήσεις ή εκφράζουν τις ανησυχίες 

τους ήρεμα.   

 

5.2.1 Ενσυναίσθηση για διάχυση του θυμού 

Η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα κατανόησης των σκέψεων και συναισθημάτων 

του ατόμου από τη δική του πλευρά.  Πολλές φορές οι παραπονούμενοι είναι 

θυμωμένοι επειδή κανένας μέχρι στιγμής δεν τους άκουσε προσεκτικά.   

Για αυτό και κάποιες φορές είναι σημαντικό να ακούμε χωρίς να διακόπτουμε 

ακόμα και αν εκφράζονται υβριστικά σχόλια ή και αν αυτά που εκφράζονται 

ακούονται ασυνάρτητα.  Όταν το άτομο εκφραστεί, τότε με σκοπό την κατανόηση 

των λεχθέντων και την επιθυμία για βοήθεια, μπορούν να τεθούν διευκρινιστικές 

ερωτήσεις.   

Μερικά παραδείγματα χρήσιμων φράσεων είναι: 

 «Απλά θέλω να δω αν κατάλαβα σωστά, είπατε ότι …» 

 «Εκτιμώ αυτό που λέτε …» 

5.2.2 Διεκδικητική χρήση της γλώσσας 

Εκτός από την ενσυναίσθηση, ένας άλλος τρόπος χειρισμού των επιθετικών ατόμων 

είναι η χρήση διεκδικητικής γλώσσας από τον διαχειριστή παραπόνων, η οποία δεν 

πρέπει να συγχέεται με την επιθετική γλώσσα.  Πολλές φορές τα μέλη του 

προσωπικού θα πρέπει να χειριστούν το δικό τους θυμό.  

 Ένας τρόπος έκφρασης της διεκδικητικής γλώσσας είναι η χρήση ουδέτερης 

γλώσσας ξεκαθαρίζοντας το πως μπορεί το προσωπικό να βοηθήσει και το πώς δεν 

μπορεί.   
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Η διεκδικητική γλώσσα περιλαμβάνει: 

 Χρήση ουδέτερου τόνου και έντασης της φωνής 

 Αποφυγή λέξεων με συναισθηματικό περιεχόμενο  

 Αποφυγή προτάσεων που αρχίζουν από «εσύ» ή λέξεων όπως «πρέπει» 

 Αποφυγή απολογητικού ύφους 

Αν η κατάστασή κλιμακωθεί και φτάσει μέχρι το σημείο της σωματικής απειλής, 

τότε το προσωπικό θα πρέπει να καλέσει βοήθεια είτε από άλλα μέλη του 

προσωπικού είτε από κάποιο σώμα ασφαλείας. 

 

Βιβλιογραφία 
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Έντυπο Υποβολής Παραπόνων 

 

       Ημερομηνία: 

 

Στοιχεία παραπονούμενου 

 

Το παράπονο μπορεί να υποβληθεί ανώνυμα.  Παρ’ όλα αυτά, η ανωνυμία μπορεί 

να αποφέρει δυσκολίες στην διερεύνηση του.  Επίσης, ο παραπονούμενος δεν θα 

είναι δυνατόν να ενημερώνεται για την διαδικασία διερεύνησης του παραπόνου.  

Ονοματεπώνυμο:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Διεύθυνση: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο οικίας:   Εργασίας:   Κινητό: 

……………………………..   …………………………….            …………………………... 

 

 

Όνομα εξυπηρετουμένου: 

(Αν δεν είστε ο εξυπηρετούμενος, ποια είναι η σχέση σας με τον εξυπηρετούμενο;) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Λεπτομέρειες παραπόνου 

Ονομασία δομής / προγράμματος: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ημερομηνία που διαδραματίστηκε το περιστατικό: 
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Χρονική περίοδος που κράτησε το περιστατικό: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Όνομα/τα εμπλεκομένου/ων μέλους/ων του προσωπικού: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Σύντομη περιγραφή του περιστατικού: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ποιο θα ήθελες να είναι το αποτέλεσμα της υποβολής αυτού του παραπόνου; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Παρακαλώ τοποθετείστε το συμπληρωμένο έντυπο στο κουτί παραπόνων 
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Έντυπο Παρακολούθησης Παραπόνου 

 

Αρ. Παραπόνου: 

 

Ημερομηνία παραλαβής παραπόνου: ……………………………………………………………………… 

 

Θεραπευτική Δομή / Τμήμα: ……………………………………………………………………………………. 

 

Δράσεις / Βήματα προς επίλυση του παραπόνου από τη θεραπευτική δομή πριν την 

παραλαβή του επίσημου, γραπτού παραπόνου: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Πρώτη αξιολόγηση: (που παραπέμπεται το παράπονο προς επίλυση;) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Συλλογή πληροφοριών 

Άτομο υπεύθυνο για την συλλογή πληροφοριών: …………………………………………………….. 

 

Επικοινωνία με τον παραπονούμενο: (καταγραφή ημερομηνιών και ονομάτων και 

άλλων πληροφοριών) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Συνέντευξη με το εμπλεκόμενο προσωπικό της δομής: (καταγραφή ημερομηνιών 

και ονομάτων και άλλων πληροφοριών) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Καταγραφή σχετικών εγγράφων: (αρχεία, αποτελέσματα κλινικών εργαλείων κτλ.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αποτελέσματα: (Λεπτομερή αναφορά δράσεων που διενεργήθηκαν όπως για 

παράδειγμα επεξήγηση, απολογία κτλ.  Αναφορά λεπτομερειών όσον αφορά στο 

ποιος θα κάνει τι και πότε).  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ενημέρωση αποτελέσματος στον παραπονούμενο: (ημερομηνία και λεπτομέρειες 

αναφοράς) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ενημέρωση αποτελέσματος στον παραπονούμενο:  

Το παράπονο επιλύθηκε;     Ναι    Όχι 

   

 

Αν όχι, γιατί; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Το παράπονο παραπέμφθηκε προς επίλυση  Ναι   Όχι 

Αν ναι, που παραπέμφθηκε; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Έκβαση:   

Θετική   

Αρνητική  

Άλλη (διευκρινίστε) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Δείγμα επιστολής επιβεβαίωσης λήψης του Παραπόνου 

  

[Αρ. Φακ.:] 

 

[Ημερομηνία] 

 

[Ονοματεπώνυμο και Διεύθυνση παραπονούμενου] 

 

Αγαπητέ κ. / κα. [όνομα & επίθετο παραπονούμενου], 

 

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι έχουμε παραλάβει το παράπονο σας με αρ. … . 

Εκτιμούμε οποιοδήποτε σχόλια ή παράπονα από τους λήπτες των υπηρεσιών των 

θεραπευτικών δομών ή από τις οικογένειες τους εφόσον μας βοηθούν στην βελτίωση των 

υπηρεσιών που προσφέρουμε. 

Το παράπονο σας βρίσκεται υπό διερεύνηση.  Θα σας κρατήσουμε ενήμερους σε όλη την 

πορεία της διερεύνησης  και ευχόμαστε να το επιλύσουμε το συντομότερο δυνατό.   

Ευχαριστούμε, 

 

[Ονοματεπώνυμο & τίτλος]  

 


