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Σύστημα Υποβολής Παραπόνων 

 

 

Για Χρήστες των Υπηρεσιών των Θεραπευτικών Δομών 

Τα παράπονα αποτελούν ένα ζωτικό μέρος ανατροφοδότησης από τους χρήστες των 

θεραπευτικών υπηρεσιών, τα οποία παρέχουν μοναδικές και χρήσιμες πληροφορίες 

στις δομές, όσον αφορά στη βελτίωση ποιότητας και στη 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. 

Το ΣΥΠ απορρέει από υφιστάμενα συστήματα και διαδικασίες, αναγνωρίζοντας ότι οι 

δομές έχουν ήδη ξεκάθαρους στόχους βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών τους, 

διαδικασιών και κανονισμών.   

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) ανέλαβε τον συντονισμό του 

συστήματος ώστε να διασφαλίζει ότι τα παράπονα που δεν είναι εφικτό να επιλυθούν 

από την ίδια τη δομή (μέσω του υπεύθυνου παραπόνων της κάθε δομής), να 
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τυγχάνουν χειρισμού από την ΑΑΕΚ (δηλ. τον υπεύθυνο λειτουργό παραπόνων της 

ΑΑΕΚ) σε ένα άλλο επίπεδο.   

Αρχές του Συστήματος Υποβολής Παραπόνων (ΣΥΠ) 

Το Σύστημα Υποβολής Παραπόνων 

(ΣΥΠ) βασίζεται στις πιο κάτω αρχές: 

1. Βελτίωση ποιότητας – Τα 

αποτελέσματα από τη διαχείριση 

παραπόνων μετατρέπονται σε 

βήματα προς την 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. Οι πληροφορίες που 

προκύπτουν από τα παράπονα 

αξιολογούνται από τις πιο πάνω 

ομάδες σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

2. Διαφάνεια όσον αφορά στα 

παράπονα – περιλαμβάνει την 

έκφραση λύπης, την επεξήγηση 

του τι ακριβώς συνέβηκε, τις 

πιθανές συνέπειες, τα επόμενα 

βήματα τα οποία θα μειώσουν τις 

πιθανότητες επανάληψης 

παρόμοιου περιστατικού.   

3. 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 από όλες τις 

βαθμίδες της κάθε δομής καθώς 

και ο υπεύθυνος  για τη 

διερεύνηση παραπόνων και 

επίλυση τους είναι καλά 

ενημερωμένοι για τον τρόπο 

λειτουργίας του ΣΥΠ.   

4. Προσβασιμότητα – Η 

θεραπευτική δομή διευκολύνει 

την ανατροφοδότηση σχετικά με 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

ενθαρρύνοντας τους 

θεραπευμένους, τις οικογένειες 

τους και το προσωπικό του να 

εκφράζουν τις απόψεις και τα 

παράπονα τους μέσω του ΣΥΠ.   

5. Ανταπόκριση – Η  προσέγγιση 

των θεραπευτικών δομών 

εστιάζεται στους χρήστες των 

υπηρεσιών, λαμβάνοντας 
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σοβαρά υπόψη τα παράπονα.  Οι 

δομές βοηθούν τους 

θεραπευμένους στην καταγραφή 

του παραπόνου τους στις 

περιπτώσεις όπου ο 

θεραπευόμενος αδυνατεί να 

καταγράψει το παράπονο του 

από μόνος του. 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.   

6. 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 

τη διερεύνηση του παραπόνου.   

Ταυτόχρονα, παίρνει αποφάσεις 

με τρόπο διαφανή, αμερόληπτο 

και υπεύθυνο. Οι οποιεσδήποτε 

πληροφορίες συλλεχθούν για την 

εν λόγω διερεύνηση, δεν 

αποτελούν μέρος του ιατρικού 

φακέλου του θεραπευμένου.   
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Σύστημα Υποβολής Παραπόνων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Συλλογή πληροφοριών από την ΑΑΕΚ 

 Επικοινωνία / ή και συναντήσεις με τον 
παραπονούμενο ή / και την οικογένεια του 

 Επικοινωνία / συνάντηση με το εμπλεκόμενο 
προσωπικό της δομής 

 Μελέτη σχετικών εγγράφων 

 

Συλλογή και αποστολή παραπόνων 

στην ΑΑΕΚ 

Το κουτί παραπόνων θα ανοίγεται και θα 

ελέγχεται  εβδομαδιαίος από τον 

επιστημονικά υπεύθυνο της κάθε δομής.  Η  

ΑΑΕΚ ενημερώνεται άμεσα για την ύπαρξη 

παραπόνου ώστε να διευθετήσει την 

συλλογή του. 

1.  Αξιολόγηση (από την ΑΑΕΚ) 

Αν το παράπονο απευθύνεται σε συγκεκριμένη 

δομή, προσωπικό της δομής ή διαδικασία της 

δομής τότε το παράπονο παραπέμπεται προς τον 

διαχειριστή παραπόνων της δομής προς χειρισμό. 

2. Συλλογή πληροφοριών από την δομή 

 Επικοινωνία / ή και συναντήσεις με τον 
παραπονούμενο ή / και την οικογένεια του 

 Επικοινωνία / συνάντηση με το εμπλεκόμενο 
προσωπικό της δομής 

 Μελέτη σχετικών εγγράφων 

 

3.  Επίλυση προβλήματος 

 Συναντήσεις παραπονούμενου & 
εμπλεκομένου προσωπικού 

 Επεξηγήσεις 

 Απολογία 

 Αναθεώρηση κανονισμών & 
διαδικασιών 
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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 διενεργείται εβδομαδιαίως από τον επιστημονικά 

υπεύθυνο της κάθε δομής ο οποίος ενημερώνει τον υπεύθυνο λειτουργό της ΑΑΕΚ ο οποίος 

φροντίζει άμεσα για την παραλαβή του. Με την παραλαβή του παραπόνου, η ΑΑΕΚ 

αποστέλλει επιστολή επιβεβαίωσης λήψης του παραπόνου στον παραπονούμενο (βλ. 

4.  Απορρέοντα θέματα (follow up)  

 

Βελτίωση ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών 
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Ενότητα Γ «Δείγμα επιστολής αναγνώρισης του παραπόνου»). Η διερεύνηση του παραπόνου 

περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

1. Αξιολόγηση του παραπόνου 

2. Ο  υπεύθυνος λειτουργός  παραπόνων της ΑΑΕΚ συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία και 

μετά από διαβούλευση με την επιτροπή παραπόνων της ΑΑΕΚ (η οποία θα συσταθεί 

για τον σκοπό αυτό) αξιολογεί το παράπονο και προσδιορίζει 1) ποιος θα αναλάβει 

την διερεύνηση του παραπόνου και 2) ποιος χρειάζεται να ενημερωθεί για το εν λόγω 

παράπονο.   

Στις περιπτώσεις που το παράπονο αφορά συγκεκριμένη δομή και θέματα που άπτονται της 

θεραπείας του συγκεκριμένου ατόμου, τότε το παράπονο παραπέμπεται στον υπεύθυνο 

χειρισμού παραπόνων της δομής ενώ παράλληλα η ΑΑΕΚ ενημερώνει τον παραπονούμενο 

για την παραπομπή και ενδεδειγμένη διαδικασία που ακολουθείται. Η θεραπευτική δομή 

ακολουθεί τα βήματα διερεύνησης παραπόνων όπως φαίνεται στο πιο πάνω σχεδιάγραμμα 

ενώ παράλληλα ενημερώνει την ΑΑΕΚ μετά από κάθε βήμα. Κατά τη διάρκεια διερεύνησης 

και επίλυσης του παραπόνου η ΑΑΕΚ παρακολουθεί, συμβουλεύει και στηρίζει την 

θεραπευτική δομή.  Στις περιπτώσεις όπου διαφαίνεται δυσκολία επίλυσης του παραπόνου 

από την ίδια την δομή, τότε η θεραπευτική δομή παραπέμπει το ιστορικό του παραπόνου 

στον υπεύθυνο λειτουργό παραπόνων της ΑΑΕΚ όπου θα ξεκινήσει την διαδικασία επίλυσης 

εκ νέου.   

Στις περιπτώσεις που το παράπονο δεν αφορά την συγκεκριμένη δομή αλλά αφορά 

γενικότερα  θεσμικά θέματα σχετικά με την ουσιοεξάρτηση, τότε το παράπονο το χειρίζεται 

η ΑΑΕΚ εξ’ αρχής ακολουθώντας την διαδικασία όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα. 

Η διαδικασία αξιολόγησης του παραπόνου διαρκεί 1 εβδομάδα μετά από την συλλογή του 

παραπόνου. 

3. 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 
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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 της ΑΑΕΚ 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. 

 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. 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 
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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 τη 

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. 

 

5. 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 ΑΑΕΚ.   

 Αναφορά του αποτελέσματος στον παραπονούμενο 

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

 

6. Απορρέοντα θέματα (follow up) 
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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 

 Αναφορά του αποτελέσματος στον παραπονούμενο 

 Ενδεχόμενες άλλες ενέργειες (π.χ. θεσμικές, νομοθετικές) 
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Αρ. Παραπόνου 001 

Έντυπο Υποβολής Παραπόνων 

       Ημερομηνία: 

 

Στοιχεία παραπονούμενου 

Ονοματεπώνυμο:  

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

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

Διεύθυνση: 

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

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

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

Τηλέφωνο οικίας:   Εργασίας:   Κινητό: 

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

Όνομα ασθενή: 

(Αν δεν είστε ο ασθενής, ποια είναι η σχέση σας με τον ασθενή;) 

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

Λεπτομέρειες παραπόνου 

Ονομασία δομής / προγράμματος: 

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

Ημερομηνία που διαδραματίστηκε το περιστατικό: 

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

Χρονική περίοδος που κράτησε το περιστατικό: 

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

 


