


Στρατηγικός
Σχεδιασμός



Αν θέλεις να φτιάξεις ένα πλοίο, 
μην αρχίσεις να στέλνεις τους 

άνδρες σου στο δάσος να 
μαζέψουν ξύλα, 

να τους δίνεις εντολές και να 
μοιράζεις τη δουλειά… 

Αντίθετα, δίδαξε τους να 
λαχταρούν το ταξίδι στην 

απέραντη θάλασσα…

(Antoine de Saint-Exupéry)



Αποστολή



Αποστολή είναι ο λόγος ύπαρξης

ενός οργανισμού.

Why we exist



Διεύθυνση 
Μεταφορών

Προσωπικό

Πολίτες

Πελάτες

Συνεργάτες

Άλλες 
Υπηρεσίες

Διοίκηση

Αιρετή
Διοίκηση

Υπουργεία



Αξίες



Αξίες ονομάζονται οι γενικές αρχές

που οδηγούν τη στρατηγική σκέψη και δράση…



Οι αξίες καθορίζουν

την καθημερινή μας συμπεριφορά

και συνοδεύουν κάθε μας ενέργεια…

What we believe in 

and how we behave



If  you’re not willing to accept the pain 

real values incur, don’t bother going 

to the trouble of  formulating 

a values statement.











Αρχές



1. All team members are considered caregivers.

Under this principle, everyone in the workforce, from housekeeping 

staff to the CEO, is part of patients' care experience. Regardless of 

one's role, each person is expected to put the patient first. To create 

a patient-centered culture, MSHA has patient-centered care training 

for new employees. "They learn from day one that all team 

members are caregivers," Ms. Parsons says. In addition, MSHA 

recognizes employees through thank you notes and awards for 

demonstrating patient-centered care principles.



2. Care is based on continuous healing relationships. 

This principle reinforces a focus on the continuum of care for 

patients rather than episodes of care. "We're here to not only 

provide care, but also to provide healing — a more personal level of 

healthcare.



3. Care is customized and reflects patient needs, values and 

choices. 

The principle of customizing care recognizes that each patient is 

different and may have different needs and preferences. In addition 

to customizing the care plan for each patient, MSHA works to make 

the environment comfortable to individual patients. For example, 

one patient may want music in the room, where another patient may 

not. "It allows the patient's individuality to be a component of care.



4. Knowledge and information are freely shared between and 

among patients, care partners, physicians and other 

caregivers. 

In a patient-centered environment, all members of the care team —

including the patient — need to be aware of the patient's status and 

care plan. "If the patient is going to be the center of care, [he or she] 

absolutely needs to be informed and part of the decision-making.



5. Care is provided in a healing environment of comfort, 

peace and support. 

Part of a patient-centered culture is the environment. MSHA has 

several features that create a healing environment for patients, 

including music, healing gardens, soothing color schemes and pet 

therapy programs. The hospitals also ensure rooms have pleasing 

scents, such as lavender or the smell of baked cookies. 



6. Families and friends of the patient are considered an 

essential part of the care team. 
MSHA recognizes that family and friends are essential supports for the patient's 

healing process. Family and friends support patients not only emotionally, but 

also physically, as they can help patients understand physicians' instructions. In 

the health system's Very Important Partner program, patients identify an 

individual to listen to care information with them. "Patients [may be] in a state of 

discomfort and pain or fear, and don't always hear information, so it [allows] a 

trusted family member or friend identified by the patient to participate in the 

sharing of information and guidance we give before sending patients home or 

to the next level of care.



7. Patient safety is a visible priority. 

Making patient safety a visible priority demonstrates the 

organization's commitment to patient care. MSHA implements 

policies and procedures to enforce patient safety best practices. For 

example, the system had a campaign around employee 

immunization and hand hygiene. MSHA also has a balanced 

scorecard called the blue print. The scorecard tracks the system's 

performance in key areas, such as heart failure, pneumonia and 

surgical care.



8. Transparency is the rule in the care of the patient. 

This principle recognizes that true patient-centered care requires 

transparency between providers and patients and among providers. 

Providers should be "upfront and honest with information so 

[patients] can make informed decisions with us," Ms. Parsons says. 

One way MSHA supports transparency is by posting its quality and 

safety performance on its website. 



9. All caregivers cooperate with one another through a 

common focus on the best interests and personal goals of the 

patient. 

All processes at MSHA, even those that don't involve patients, 

should be performed from a "patient-value" perspective," Ms. 

Parsons says. For example, she says the coding and billing process 

is done from the perspective of the patient; staff has worked to 

make bills clear and easy to understand for patients. 



10. The patient is the source of control for their care. 

A core tenet of patient-centered care is that the patient controls his 

or her care. "Making patients the source of control of their care is 

the result of effective deployment of all other guiding principles," 

Ms. Parsons says. "To be the source of control, you have to have 

transparency and share information, create an environment that 

allows the patient to heal and focus work on the patient. 



Όραμα



Είναι το πραγματοποιήσιμο όνειρο, 

πως ο δημόσιος οργανισμός επιθυμεί

να εξελιχθεί μακροπρόθεσμα…

…είναι δηλαδή η εξισορροπημένη διαφορά

μεταξύ ονείρου και της σημερινής πραγματικότητας.

What we want to be





Λογική

Θάρρος

Όραμα



Φτάσε όπου μπορείς, παιδί μου...

Φτάσε Όπου Δεν Μπορείς.
(Νίκος Καζαντζάκης)



Στρατηγική



Είναι η έκφραση του τι πρέπει να κάνει μια Δημόσια

Οργάνωση, με τη μορφή Προγραμμάτων Δράσης, προκειμένου

από ένα σημείο αναφοράς στο παρόν, να φτάσει σε ένα άλλο

συγκεκριμένο σημείο αναφοράς στο μέλλον επιτυγχάνοντας

του στόχους της…

What our competitive 

game plan will be



Strengths Weaknesses

Opportunities Threats



S
Δυνατά
Σημεία

W
Αδυναμίες

Ο
Ευκαιρίες

Τ
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S
Δυνατά Σημεία

W
Αδυναμίες

Ο
Ευκαιρίες

Τ
Απειλές

o Τι είναι αυτό που κάνουμε καλά;

o Διαθέτουμε κάποια

εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία;

o Υπάρχουν κάποια

πλεονεκτήματα λόγω της θέσης

μας;

o Ποια είναι η δημόσια εικόνα του

οργανισμού;

o Έχουμε κάποια συγκριτικά

πλεονεκτήματα;



S
Δυνατά Σημεία

W
Αδυναμίες

Ο
Ευκαιρίες

Τ
Απειλές

o Τι δεν κάνουμε σωστά;

o Έχουμε το κατάλληλο

προσωπικό;

o Διαθέτει ο οργανισμός ικανά

διοικητικά στελέχη;

o Πως αξιολογούμε την υποκίνηση

του προσωπικού;

o Πως είναι η δημόσια εικόνα;

o Υπάρχουν κάποιοι γεωγραφικοί

ή άλλοι περιορισμοί;



S
Δυνατά Σημεία

W
Αδυναμίες

Ο
Ευκαιρίες

Τ
Απειλές

o Υπάρχουν ευκαιρίες για

στρατηγικές συνεργασίες;

o Υπάρχουν νέες

τεχνολογίες/τάσεις;

o Μπορούμε να αναπτύξουμε και

νέες υπηρεσίες;

o Μπορούμε μειώσουμε το

κόστος; 

o Υπάρχουν χρηματοδοτικά

προγράμματα;



S
Δυνατά Σημεία

W
Αδυναμίες

Ο
Ευκαιρίες

Τ
Απειλές

o Υπάρχουν κίνδυνοι στη

λειτουργία του οργανισμού;

o Μπορούμε να εφαρμόσουμε

αλλαγές στο νομοθετικό

πλαίσιο;

o Μπορούμε να ακολουθήσουμε

την εξέλιξη της τεχνολογίας;

o Υπάρχουν αρνητικές προβλέψεις

στην εξέλιξη του προσωπικού;

o Υπάρχουν νέες ανάγκες

πελατών;



S
Δυνατά
Σημεία

W

Αδυναμίες

Ο
Ευκαιρίες

Τ
Απειλές

o Να είστε ειλικρινείς με τα δυνατά σας σημεία

o Να έχετε διάθεση για αυτοκριτική

o Να επιτρέπετε την κριτική της ομάδας

o Προσπαθήστε να εστιάσετε στα σημαντικότερα

o Να θυμάστε ότι κάθε οργανισμός έχει αδυναμίες

o Μη διστάσετε να αναζητήσετε πληροφορίες

o Μελετήστε καλές πρακτικές άλλων οργανισμών

o Καταγράψτε κάθε ενδεχόμενη απειλή

o Μη φοβηθείτε, απειλές θα υπάρχουν πάντα



S W

O T

Χρησιμοποιήστε τα
δυνατά σας σημεία
για να αξιοποιήσετε
ευκαιρίες.

S W

O T

Αξιοποιήστε
ευκαιρίες για να
βελτιώσετε αδύνατα
σας σημεία.

S W

O T

Χρησιμοποιήστε τα
δυνατά σας σημεία
για να αποφύγετε
απειλές.

S W

O T

Βελτιώστε τα
αδύνατα σας σημεία
για να αποφύγετε
απειλές.



Dr. Nikolaos Raptakis ::  2016

Δυνατά Σημεία
• Περιφερειακή Στρατηγική

• Δέσμευση Ηγεσίας

• Στελεχιακό Δυναμικό

• Διεθνής Εμπειρία

• Αναγκαιότητα Αλλαγών

Ευκαιρίες
• Στρατηγική Συνεργασία με την ΕΝΠΕ

• Πρόγραμμα Ψηφιακής Σύγκλισης

• Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

• Ώριμες Τεχνολογίες Ψηφιοποίησης

• Προεδρικό Διάταγμα Nο 25/2014

Κίνδυνοι
• Γραφειοκρατεία Δημόσιου Τομέα

• Έλλειμα Εμπιστοσύνης 

• Αντίσταση στην Καινοτομία

• Εμπλοκή Ενδιαφερομένων Μερών

• Άρνηση Αποδοχής

Αδυναμίες
• Χαμηλή Αποδοτικότητα

• Ελλιπής Ασφάλεια Πληροφοριών

• Υψηλό Κόστος Διατήρησης Αρχείου

• Έλλειμα Διαφάνειας

• Ανεπαρκές Ανθρώπινο Δυναμικό

S W

TO





























Στόχοι









• Οι Στόχοι πρέπει διατυπωθούν απλά
• Να απαντάνε στo «Τι, Ποιος, Που, Γιατί»S Συγκεκριμένοι
• Η επίτευξη των Στόχων πρέπει να μπορεί
να μετρηθεί με συγκεκριμένους Δείκτες.Μ Μετρήσιμοι

• Οι Στόχοι πρέπει να είναι φιλόδοξοι αλλά
ταυτόχρονα και ρεαλιστικοί.Α Επιτεύξιμοι

• Οι Στόχοι θα πρέπει να σχετίζονται με
Σκοπούς και συγκεκριμένες Διαδικασίες.R Σχετικοί

• Οι Στόχοι πρέπει να έχουν συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. T Χρόνος



“Change before you have to” 

Jack Welch
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Σε θυελλώδεις καιρούς

άλλοι χτίζουν τείχη,

και άλλοι ανεμόμυλους…
(Antoine de Saint-Exupéry)
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