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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ  

Οινθιεξώλνληαο ηελ παξνύζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία, αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα 

εθθξάζσ ηηο εηιηθξηλείο επραξηζηίεο κνπ ζε όια ηα άηνκα, ηα νπνία ζπλεηέιεζαλ 

πνηθηινηξόπσο ζηελ πεξάησζή ηεο.  

Καη’ αξρήλ, επραξηζηώ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα Καζεγεηή κνπ, θν Αζαλάζην 

Βνδίθε, Λέθηνξα ζην Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, γηα 

ηελ πνιύηηκε βνήζεηα, θαζνδήγεζε, άκεζε αληαπόθξηζε, ζπλερή ππνζηήξημε θαη ηηο 

εύζηνρεο παξαηεξήζεηο πνπ κνπ πξνζέθεξε, ζην πιαίζην εθπόλεζεο ηεο παξνύζαο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Γεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο ρξόλνπ θαη ησλ αλεηιεκκέλσλ 

ππνρξεώζεώλ κνπ, ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ νινθιήξσζε ηεο ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή.  

Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ 

Σκήκαηνο Δξσηήζεσλ ηεο Γηεύζπλζεο Κνηλνβνπιεπηηθνύ Διέγρνπ ηεο Βνπιήο ησλ 

Διιήλσλ, γηα ηελ πξνζπκία πνπ επέδεημαλ θαη ηελ ελ γέλεη άςνγε ζπλεξγαζία καο, θαηά 

ηε ζπιινγή ηνπ εξεπλεηηθνύ πιηθνύ ηεο παξνύζαο.  

Φπζηθά, επραξηζηώ ηνπο ππέξνρνπο γνλείο κνπ, Αζαλάζην θαη Δπζηαζία Φίιε, νη 

νπνίνη αλέθαζελ ππήξμαλ γηα εκέλα αλεμάληιεηε πεγή έκπλεπζεο θαη πξόηππα αέλαεο 

πξνόδνπ κέζσ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, γηα ηελ πνιύηηκε ζηήξημή ηνπο, ηόζν ζηελ αξρηθή 

κνπ απόθαζή παξαθνινύζεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ 

πνπδώλ, όζν θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηά ηνπ.  

Δπηπξνζζέησο, επραξηζηώ από θαξδηάο ηνλ ζύδπγό κνπ, Πέηξν Κνδάν, γηα ηελ 

αζηείξεπηε θαηαλόεζε, δηαξθή ελζάξξπλζε, πνιύπιεπξε ππνζηήξημε, θαη αδηάθνπε 

ζπκπαξάζηαζε πνπ γελλαηόδσξα κνπ παξείρε, ραιπβδώλνληαο ηε ζέιεζή κνπ λα 

ζπλερίζσ ηελ πξνζπάζεηά κνπ, παξά ηηο όπνηεο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο.  

Σέινο, ζα ήζεια λα πξνζζέζσ, όηη ε θνίηεζε ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ 

πνπδώλ «Γηνίθεζε ηεο Τγείαο», απνηέιεζε γηα εκέλα κηα πξαγκαηηθά γόληκε εκπεηξία, 

εθνδηάδνληάο κε, κε πνιύηηκεο θαη απαξαίηεηεο γλώζεηο, γηα ηελ όζν ην δπλαηόλ 

απνηειεζκαηηθόηεξε δηαρείξηζε ηνπ ηδηαίηεξα επαίζζεηνπ ρώξνπ ηεο πγείαο.   

Χο εθ ηνύηνπ, επραξηζηώ ζεξκά ηνπο Δπηζηεκνληθνύο Τπεύζπλνπο ηνπ Π.Μ.., 

θν Γηαλλαθόπνπιν Γηνλύζην, Καζεγεηή ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ 

Σερλνινγηθνύ Ηδξύκαηνο Πεηξαηώο θαη θν Παληειίδε Παληειή, Καζεγεηή ζην Σκήκα 

Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, νη νπνίνη κεξίκλεζαλ γηα ηε 

ζσζηή νξγάλσζε θαη δνκή ηνπ, ηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο, νη νπνίνη δηαζθάιηζαλ ηε 

κεηαιακπάδεπζε ηεο αθαδεκατθήο γλώζεο ζηνπο θνηηεηέο κε αληδηνηέιεηα, θαζώο επίζεο 
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θαη ηε Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, ε νπνία κε ην ελζπλείδεην έξγν ηεο, εμαζθάιηζε ηελ 

εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, ζπκβάιινληαο ηνηνπηνηξόπσο ηα 

κέγηζηα ζηελ επηηπρία ηνπ.  
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Γεδνκέλνπ όηη ε Διιάδα ζεσξείηαη παγθνζκίσο ε θνηηίδα ηεο Γεκνθξαηίαο,        

ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ απνηειεί αλακθηζβήηεηα ηελ θνξσλίδα ησλ δεκνθξαηηθώλ 

ζεζκώλ. Ζ Βνπιή ησλ Διιήλσλ αζθεί ηηο αξκνδηόηεηέο ηεο, ην Ννκνζεηηθό έξγν θαη ηνλ 

Κνηλνβνπιεπηηθό Έιεγρν, ζύκθσλα κε ηα όζα πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκό ηεο θαη ην 

ύληαγκα. Σν ύληαγκα απνηειεί ηνλ θαηαζηαηηθό ράξηε ηεο ρώξαο, δηαζθαιίδνληαο 

κέζσ ησλ δηαηάμεώλ ηνπ, ηα δηθαηώκαηα ησλ Πνιηηώλ θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Κξάηνπο. 

ύκθσλα κε ην ύληαγκα, ε πξνζηαζία ηεο Τγείαο απνηειεί θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα 

ησλ Πνιηηώλ θαη ην Κξάηνο νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηε δηαζθάιηζή ηνπ.  

Χζηόζν, αλ θαη ζηελ επνρή καο, ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ, ε θαηάζηαζε Τγείαο 

ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Διιάδαο έρεη βειηησζεί αηζζεηά, θαηαγξάθνληαη θαηλόκελα έληνλεο 

δπζαξέζθεηαο ησλ Πνιηηώλ, αλαθνξηθά κε ην ύζηεκα Τγείαο, δεδνκέλνπ όηη βξίζεη  

αλεπαξθεηώλ, βάζεη ησλ νπνίσλ εγείξνληαη εξσηήκαηα, πεξί ηζόηεηαο, ιεηηνπξγηθόηεηαο 

θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ. Ο εληνπηζκόο, θαη’ αξρήλ θαη ε δηαρείξηζε, θαη’ 

επέθηαζε, ησλ αλεπαξθεηώλ ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο, επηηειείηαη ζε πνιιά δηαθνξεηηθά 

επίπεδα ειέγρνπ, ζηελ θνξπθή ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ν Κνηλνβνπιεπηηθόο Έιεγρνο.  

Δπνκέλσο, ν Κνηλνβνπιεπηηθόο έιεγρνο, απνηειεί ην ύςηζην επίπεδν ειέγρνπ ηεο ρώξαο, 

ζην νπνίν «θαηαιήγνπλ» όζεο αλεπάξθεηεο ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο δελ θαηέζηε εθηθηό 

λα αληηκεησπηζηνύλ ζηα πξνεγεζέληα επίπεδα ειέγρνπ.   

Ο ζπλδπαζκόο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ, απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ 

εθπόλεζε ηεο παξνύζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Πξόθεηηαη γηα κηα εμεηδηθεπκέλε θαη 

πξσηόηππε έξεπλα κε ζέκα ηνλ Κνηλνβνπιεπηηθό Έιεγρν ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο, ε νπνία 
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βαζίζηεθε ζε ρίιηα είθνζη δύν (1022) θαηαηεζέληα Μέζα Κνηλνβνπιεπηηθνύ Διέγρνπ 

ζηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ 2006 – 2010, κε 

Τπνπξγείν αλαθνξάο ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο. Ζ επεμεξγαζία 

θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην Πξόγξακκα 

ηαηηζηηθήο Δπεμεξγαζίαο S.P.S.S. θαη ε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο βάζεη ηεο Γηεζλνύο 

Καηεγνξηνπνίεζεο Λνγαξηαζκώλ Τγείαο ηνπ Ο.Ο..Α.  

ύκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ζηνλ Κνηλνβνπιεπηηθό Έιεγρν ζηνλ ηνκέα 

ηεο Τγείαο, ζπκκεηείραλ Βνπιεπηέο, «απιά κέιε» ησλ Κνηλνβνπιεπηηθώλ Οκάδσλ, 

πιεηνςεθηθά ηεο Αληηπνιίηεπζεο, εθπξόζσπνη ησλ κεγάισλ αζηηθώλ θέληξσλ, σο επί ην 

πιείζηνλ Γηαηξνί, θαηαζέηνληαο αηνκηθά θπξίσο, Δξσηήζεηο Δζληθνύ Δλδηαθέξνληνο.  

Σα επηθξαηέζηεξα πξνβιήκαηα ηνπ ηνκέα ηεο Τγείαο πνπ αλαδείρζεθαλ κέζσ 

ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνύ Διέγρνπ, αθνξνύζαλ ζηε Γηνίθεζε θαη 

αζθάιηζε ηεο Τγείαο, ζηελ Δπέλδπζε παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ παξόρσλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, ζηα Ννζνθνκεία θαη ζηελ Κξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε, αληηθαηνπηξίδνληαο 

ηνηνπηνηξόπσο ζε κεγάιν βαζκό, ηηο δηαπηζησκέλεο αλεπάξθεηεο ηνπ ελ ιόγσ ηνκέα.  

Δπίζεο, ζεκεηώλεηαη ε «ζύγθιηζε απόςεσλ», πνπ εληνπίζηεθε κεηαμύ Βνπιεπηώλ ησλ 

δηαθνξεηηθώλ Κνηλνβνπιεπηηθώλ Οκάδσλ θαη κεηαμύ Βνπιεπηώλ θαη Πνιηηώλ,  

αλαθνξηθά κε ηα πξναλαθεξζέληα πξνβιήκαηα. 

Δπηπξνζζέησο, επηζεκαίλεηαη ην θαηλόκελν δηαξθνύο επαλάιεςεο ησλ ίδησλ 

αθξηβώο πξνβιεκάησλ ηνπ ηνκέα ηεο Τγείαο, πνπ παξαηεξήζεθε θαζ’ όιν ην δηάζηεκα 

ηεο έξεπλαο, ε ζπλεθηίκεζε ηνπ νπνίνπ κε ηελ θαηαγεγξακκέλε απνπζία νπζηαζηηθήο 

δηαρξνληθήο βειηίσζήο ηνπο, εγείξεη ζεκαληηθά εξσηήκαηα πεξί απνδνηηθόηεηαο, 

απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ελ γέλεη «θαηαιιειόηεηαο» ηεο Πνιηηηθήο Τγείαο πνπ 

εθαξκόδεηαη ζηε ρώξα.  

Σέινο, ππνγξακκίδεηαη ε ζρέζε πνπ αληρλεύηεθε κεηαμύ ηνπ ρξόλνπ δηεμαγσγήο 

ησλ Δζληθώλ Δθινγώλ θαη ησλ θαηαγεγξακκέλσλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

Βνπιεπηώλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνύ Διέγρνπ, ηνπ ηύπνπ ησλ 

θαηαηεζέλησλ Μέζσλ Κνηλνβνπιεπηηθνύ Διέγρνπ θαζώο θαη ηεο εκβέιεηαο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο. 
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ABSTRACT 

Since Greece is universally considered the cradle of democracy, the Greek 

Parliament is undoubtedly the pinnacle of democratic institutions. The Greek Parliament 

exercises its competencies, the Legislative Work and Parliamentary Control, in 

accordance with the provisions of its Regulation and the Constitution. The Constitution is 

the Charter of the country, ensuring through its provisions, both Civil rights and 

obligations of the State. According to the Constitution, the protection of Health is a 

guaranteed right of Citizens and the State is required to ensure it. 

However, although nowadays, compared to the past, the health of the population 

of Greece has considerably improved, the dissatisfaction of Citizens about the Health 

System is recorded intense, since it is full of failures under which, questions on equality, 

functionality and effectiveness are raised. The identification and management of Health 

System shortcomings is performed at many different levels of control, on top of which 

stands the Parliamentary Control. Therefore, the Parliamentary Control is the highest 

level of control of the country, where all the previously unmanaged shortcomings of the 

Health System are gathered. 

The combination of the above triggered the preparation of this thesis. It is a 

specialized and original research on the Parliamentary Control in Health Sector, which 

was based on one thousand and twenty-two (1022) Means of Parliamentary Control, 

submitted to the Greek Parliament, during the period 2006 to 2010, with Ministry of 

reference the Ministry of Health and Welfare. The processing and analysis of survey data 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

xi 
 

was conducted with the SPSS statistical analysis program and their classification under 

the International Classification of Health Accounts of OECD. 

According to the research findings, the Parliamentarians who participated in the 

Parliamentary Control in Health Sector were “simple members' of the parliamentary 

groups, mainly the Opposition’s, representatives of large urban centers, mostly doctors, 

depositing primarily individually, Questions of national interest. 

The prevailing problems of the health sector emerged through the processes of 

Parliamentary Control, involved in Health administration and health insurance, Capital 

formation of health care provider institutions, Hospitals and General government 

financing, thus reflecting to a large extend the identified deficiencies of the Health Sector. 

Also, is noted, the identified “convergence of views” between the Parliamentarians of 

different parliamentary groups, as long as between the Parliamentarians and the Citizens, 

regarding the aforementioned problems. 

In addition, is noted the phenomenon of the repetition of the same problems in the 

Health sector, observed throughout the period of research and if taken into consideration 

with the recorded absence of substantial temporal improvement of the problems, 

important questions about effectiveness, efficiency and adequacy of the applied Health 

Policy, are raised. 

Furthermore, is underlined, the detected relationship, between the timing of 

National Elections and the recorded fluctuations in the Parliamentarians’ participation in 

the process of Parliamentary Control, as long as the type and range of content of the 

submitted Means of Parliamentary Control. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ δηαηκεκαηηθνχ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «Γηνίθεζε ηεο Τγείαο», ηνπ ηκήκαηνο 

Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θαη ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σερλνινγηθνχ Ηδξχκαηνο Πεηξαηψο, κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ 

ηδηαίηεξα επαίζζεηνπ ρψξνπ ηεο Τγείαο.  

Πξφθεηηαη γηα κηα εμεηδηθεπκέλε θαη πξσηφηππε έξεπλα, αλαθνξηθά κε ηνλ 

Κνηλνβνπιεπηηθφ Έιεγρν ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2006 – 2010,    

ε νπνία βαζίζηεθε ζηα δεδνκέλα Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ γηα ην Τπνπξγείν Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, απφ ην ειεθηξνληθφ αξρείν ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ . 

Έλαπζκα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ε ηδηαίηεξα αληηθαηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο ζηεο ρψξα. Γεδνκέλνπ φηη ζηελ Διιάδα ην 

χζηεκα Τγείαο απνηειεί «αηψλην αζζελή» θαη ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα 

επηζεκαίλεηαη, αθελφο κηα δηαξθήο αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ Τγεία θαη αθεηέξνπ κηα 

δηαξθήο κείσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ Πνιηηψλ αλαθνξηθά κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο 

Τγείαο, ζεσξήζεθε ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ε ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ην χςηζην επίπεδν 

ειέγρνπ ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο ηεο ρψξαο, ηνλ Κνηλνβνπιεπηηθφ Έιεγρν ζηνλ ηνκέα ηεο 

Τγείαο.    

ηα πιαίζηα ηεο δηακφξθσζεο κηαο ζπλνιηθήο θαη πιήξνπο εηθφλαο αλαθνξηθά κε 

ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο, ε παξνχζα έξεπλα απνηειείηαη απφ επηά (7) θεθάιαηα, ηα 

νπνία ζπλζέηνπλ ην Θεσξεηηθφ θαη ην Δξεπλεηηθφ κέξνο. ην πξψην (1
ν
) θεθάιαην 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα φζν ην δπλαηφλ πεξηεθηηθφηεξε πεξηγξαθή ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο 

ηεο ρψξαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

ζηαζκνχο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) ρξφλσλ, πεξηγξαθή ηεο ζχγρξνλεο νξγάλσζεο θαη 

δνκήο, παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξνβιεκάησλ θαη αλαιπηηθή αλαθνξά ησλ 

επηπέδνπ ειέγρνπ. ην δεχηεξν (2
ν
) θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνπζίαζε ηεο 

θνξσλίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο ρψξαο, ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, κε πεξηγξαθή ηεο 

νξγάλσζεο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ 

δηελεξγείηαη θαη ν Κνηλνβνπιεπηηθφο Έιεγρνο. ην ηξίην (3
ν
) θεθάιαην παξνπζηάδεηαη 

αλαιπηηθά ν Κνηλνβνπιεπηηθφο Έιεγρνο.  

ην ηέηαξην (4
ν
) θεθάιαην, ην νπνίν ζεκαηνδνηεί θαη ηελ έλαξμε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

κέξνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αξρηθά παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, ηα 

δεδνκέλα θαη ε κεζνδνινγία επεμεξγαζίαο ηνπ. ην πέκπην (5
ν
) θεθάιαην ιακβάλεη ρψξα 
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ε παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ , ζε 

ακθφηεξα ηα επίπεδα απιψλ ζπρλνηήησλ θαη ζπζρεηηζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ. ην έθην 

(6
ν
) θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαιπηηθή ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο θαη 

επηζεκαίλνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο δηαζηάζεηο ηνπο. ην έβδνκν (7
ν
) θαη ηειεπηαίν 

θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο ζπκπεξαζκαηηθέο ζθέςεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηε ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ, βάζεη ησλ νπνίσλ νη αλαγλψζηεο θαινχληαη λα 

δηακνξθψζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο άπνςε γηα ηνλ Κνηλνβνπιεπηηθφ Έιεγρν ζηνλ ηνκέα 

ηεο Τγείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ππφ δηεξεχλεζε ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.  
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ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
 

1. ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ  

1.1. Δηζαγσγηθά ζηνηρεία 

Χο Τγεία, ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, νξίδεηαη «ε θαηάζηαζε 

πιήξνπο ζσκαηηθήο, πλεπκαηηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο θαη όρη απιά ε απνπζία 

αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο».
1
 χκθσλα κε ην χληαγκα, «θαζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ 

πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο γελεηηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο»2
, ην δε Κξάηνο «κεξηκλά γηα ηελ 

πγεία ησλ πνιηηώλ θαη παίξλεη εηδηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λεόηεηαο, ηνπ γήξαηνο, 

ηεο αλαπεξίαο θαη γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ απόξσλ»3. Ζ Τγεία επνκέλσο απνηειεί έλα 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν, αδηακθηζβήηεην θαη αλαθαίξεην δηθαίσκα θάζε αλζξψπνπ 

θαη ζηα πιαίζηα δηαζθάιηζήο ηνπ, ην Κξάηνο έρεη ηελ επζχλε άζθεζεο ηεο θαηάιιειεο 

Πνιηηηθήο Τγείαο θαη θαη‟ επέθηαζε δεκηνπξγίαο ελφο θαηάιιεινπ πζηήκαηνο Τγείαο.  

Χζηφζν, ζηελ επνρή καο, ε θαηάζηαζε ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, 

πεξηγξάθεηαη κάιινλ δνθεξή. Αλ θαη ζε απφιπηα λνχκεξα ε θαηάζηαζε πγείαο ησλ 

Διιήλσλ έρεη βειηησζεί αηζζεηά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ θαη 

ζπγθξίλεηαη κε κάιινλ επλντθνχο φξνπο, κε ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ηνπ  Ο.Ο..Α. θαη ηεο 

Δπξψπεο, κηα πξνζεθηηθφηεξε καηηά αξθεί γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε «ζρεηηθή» 

επηδείλσζε πνπ παξνπζηάδεη ην Διιεληθφ χζηεκα Τγείαο, δεδνκέλνπ φηη δείθηεο πγείαο 

φπσο ι.ρ. ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο λα κελ ζεκεηψλνπλ αχμεζε, φκσο κε ζρεηηθά αξγνχο 

ξπζκνχο, ελψ αληίζεηα νη δαπάλεο γηα ηελ πγεία θαη ε δπζαξέζθεηα ησλ Πνιηηψλ απφ ην 

χζηεκα Τγείαο απμάλνληαη κε γνξγνχο ξπζκνχο.
4
  

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε θαηαλφεζε ηεο παξαπάλσ αληηθαηηθήο 

θαηάζηαζεο, θξίζεθε ζθφπηκν λα πξαγκαηνπνηεζεί, ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ, 

κηα φζν ην δπλαηφλ πεξηεθηηθή ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ην Διιεληθφ χζηεκα Τγείαο, απφ 

ηε ζχζηαζε ηνπ ζχγρξνλνπ Διιεληθνχ θξάηνπο ην 1975 κέρξη ηηο εκέξεο καο.  

 

 

                                                   
1
 http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/ 

2
 Αξ. 5, παξ. 5 ηνπ . 

3
 Αξ. 21, παξ. 3 ηνπ .  

4
de Kevasdoué, J., OECD Public Management reviews: Strengthening Public Administration Reform in 

Greece, Health Care System in Greece, Paris, OECD, 2009, (Working paper V.5), p. 3. 

http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/
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1.2. Ηζηνξηθή αλαδξνκή  

Ζ έμνδνο ηεο Διιάδαο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1974 απφ ηελ επηάρξνλε δηθηαηνξία, 

απνηειεί αλακθηζβήηεηα νξφζεκν ζηελ ηζηνξία ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη 

επηζθξαγίζηεθε κε ηελ ςήθηζε ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975. Καηφπηλ ηεο απνθαηάζηαζεο 

ηεο Γεκνθξαηίαο, ζεκεηψζεθε επηθέληξσζε ηνπ πνιηηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο θαη ππνγξακκίδνληαη δχν (2) αμηφινγεο πξνζπάζεηεο γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο 

νινθιεξσκέλνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ε πξψηε (1
ε
) ην 1976 απφ ην Κ.Δ.Π.Δ. θαη 

ε δεχηεξε (2
ε
) ην 1980 απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θν Γνμηάδε πχξν.  

Ζ έθζεζε ηνπ Κ.Δ.Π.Δ. γηα ηελ πγεία ζην πιαίζην ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο 1976 – 80 απνηέιεζε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πεξηείρε  πξνηάζεηο γηα 

ζπλνιηθή κεηαξξχζκηζε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε δεκηνπξγία εληαίαο εζληθήο ππεξεζίαο 

πγείαο ή ζέζπηζε ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ ησλ πθηζηάκελσλ θνξέσλ αζθάιηζεο, 

πνπ ζεσξήζεθε θαη ε πιένλ εθηθηή ιχζε.
5
 Σν Ννκνζρέδην Γνμηάδε κε ηίηιν «Μέηξα 

πξνζηαζίαο ηεο πγείαο» ζεσξήζεθε θαηλνηφκν γηα ηελ επνρή ηνπ θαη κεηαμχ ησλ ζηφρσλ 

ηνπ πεξηιακβάλνληαλ ε νξζή εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, ε 

εμαζθάιηζε ηεο απνθέληξσζεο ησλ ππεξεζηψλ, ε έκθαζε ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα 

θαη ε αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο απφ εκπεηξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Σν ελ ιφγσ Ννκνζρέδην 

παξέκεηλε δηα παληφο ζηηο λνκνπαξαζθεπαζηηθέο επηηξνπέο θαη δελ εηζήρζε θαλ ζηε 

Βνπιή. Χζηφζν, αλ θαη νη δχν (2) πξναλαθεξζείζεο πξνζπάζεηεο δελ ηειεζθφξεζαλ  θαη 

δελ ππήξμε θάπνην απηφ απνηέιεζκα, αλακθηζβήηεηα ζεκαηνδφηεζαλ κηα λέα επνρή γηα 

ηελ πνιηηηθή ηεο πγείαο, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια επλντθφ θιίκα γηα ηε ζπλέρεηα.  

Ζ ζεζκνζέηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο έιαβε ρψξα ην 1983 κε ην 

Ν.1397
6
 θαη απνηέιεζε ηε κεγαιχηεξε κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα ζε επίπεδν 

πγεηνλνκηθνχ ηνκέα, απφ ηδξχζεσο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο. Μεηαμχ άιισλ πξνέβιεπε 

ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο απφ ην θξάηνο γηα ηελ ηζφηηκε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζε 

φινπο ηνπο πνιίηεο, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θπξίσο απφ δεκφζηεο ππνδνκέο, ηε 

ζχζηαζε ησλ πγεηνλνκηθψλ πεξηθεξεηψλ κε ζθνπφ ηελ απνθέληξσζε ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο, θαηαλνκή ησλ πφξσλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε πεξηνρήο, αλάπηπμε ηεο 

Π.Φ.Τ., πιήξεο θαη απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ γηαηξψλ θαζψο θαη 

αξθεηνχο πεξηνξηζκνχο γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δληνχηνηο, αλ θαη πνιιά ππνζρφκελε, ε 

κεηαξξχζκηζε απηή, αλ θαη άξρηζε κε ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο πξνυπνζέζεηο, δελ είρε 

ζπλέρεηα θαη δελ νινθιεξψζεθε πνηέ. Δπηπξνζζέησο, κέρξη ην ηέινο ηεο ελ ιφγσ 

                                                   
5
 Έθζεζε Οκάδαο Δξγαζίαο, Πξόγξακκα αλαπηύμεσο 1976 – 1980: Τγεία, Αζήλα, ΚΔΠΔ, 1976, ζ.106- 154.  

6
 Ν. 1397, «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο» ΦΔΚ Α /́143/7-10-1983. 
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δεθαεηίαο, νη αδπλακίεο ηνπ ηδξπηηθνχ Νφκνπ ηνπ Δ..Τ. ζε επίπεδν απνηειεζκαηηθήο 

δηνίθεζεο θαη δπλαηφηεηαο πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο νδήγεζαλ ζε απμεκέλε 

δπζαξέζθεηα ησλ πνιηηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο,  

Ζ αιιαγή ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „90, ζπλνδεχηεθε 

απφ αιιαγή ηεο θηινζνθίαο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, πεξηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ 

θξάηνπο θαη εηζαγσγή λέσλ παξακέηξσλ ζρεηηθψλ κε ηελ απμεκέλε ειεπζεξία επηινγήο 

ησλ πνιηηψλ – αζζελψλ, ηε ζπλεξγαζία δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηνλ έιεγρν 

ησλ δαπαλψλ πγείαο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δεθαεηίαο ζεκεηψλνληαη ηξεηο (3) 

ζηαζκνί ζε επίπεδν πνιηηηθήο πγείαο. Ο πξψηνο (1
νο

) αληηζηνηρεί ζην Ν. 2071/1992
7
 ηνπ 

νχξια, «Δθζπγρξνληζκόο θαη νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο» θαη απνηέιεζε ηελ 

πξψηε (1
ε
) ζεκαληηθή πξνζπάζεηα αιιαγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ 

ηδξπηηθφ λφκν ηνπ Δ..Τ. Δθ ησλ δηαηάμεψλ ηνπ ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε εηζαγσγή 

λέσλ ηερληθψλ δηνίθεζεο ησλ λνζνθνκείσλ, ην δηθαίσκα επηινγήο ησλ γηαηξψλ γηα 

πιήξε απαζρφιεζή ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία ή κεξηθή κε παξάιιειε άζθεζε ηδησηηθνχ 

ηαηξείνπ, ηε δπλαηφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κε δεκφζηνπο 

ή ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ε άξζε πεξηνξηζκψλ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο.  

Χζηφζν, ε εθ λένπ αιιαγή ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζε κε ηηο Δθινγέο ηνπ 1993 θαη 

ηελ επηθξάηεζε ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., ζεκαηνδφηεζε ηνλ επφκελν ζηαζκφ ζε επίπεδν πνιηηηθήο 

πγείαο, κε ζεκείν αθεηεξίαο ην Ν.2194/1994
8
 βάζεη ηνπ νπνίνπ θαηαξγήζεθαλ πνιιέο εθ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2071/1992, ηνλ νπνίν δηαδέρηεθε ηελ ίδηα ρξνληά ε πξφηαζε ησλ 

μέλσλ εκπεηξνγλσκφλσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία κεηαμχ άιισλ παξακέηξσλ, έπξεπε λα 

δνζεί έκθαζε ζηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη δηνίθεζε ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο, ηελ 

ελνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ηελ εγθαζίδξπζε ππεξεζίαο νηθνγελεηαθνχ 

γηαηξνχ. Σα δχν (2) Ννκνζρέδηα πνπ «δηαδέρηεθαλ» ηελ πξφηαζε ησλ μέλσλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ (Κξεκαζηηλφο 1995, Πεπνλήο θαη Παπαδέιεο 1996) απνηέιεζαλ 

πξνάγγειν ηνπ ηξίηνπ (3
ν
) ζηαζκνχ πνιηηηθήο πγείαο απηήο ηεο δεθαεηίαο, ηελ ςήθηζε 

ηνπ Ν.2519/1997
9
 (Νφκνο Γείηνλα), πεξί «Αλάπηπμεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Δ..Τ. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ Νφκνπ, κεηαμχ ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηίζεληαη ε 

αλάπηπμε δηθηχνπ Π.Φ.Τ., ε επαλαθνξά ησλ κάλαηδεξο ζηε δηνίθεζε ησλ λνζνθνκείσλ 

(πεληαεηήο ζεηεία), ε ελίζρπζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, νη ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο θαη 

                                                   
7
 Ν. 2071, «Δθζπγρξνληζκόο θαη Οξγάλσζε πζηήκαηνο Τγείαο», ΦΔΚ Α /́123/15-7-1992.  

8
 Ν. 2194, «Απνθαηάζηαζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ΦΔΚ Α /́34/16-3-1994. 

9
 Ν. 2519, «Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκόο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο, νξγάλσζε ησλ πγεηνλνκηθώλ 

ππεξεζηώλ, ξπζκίζεηο γηα ην θάξκαθν θαη άιιεο δηαηάμεηο», ΦΔΚ Α /́165/21-8-1997. 
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θαη‟ νίθνλ λνζειείαο θαη ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ. Χζηφζν, γηα κία 

αθφκε θνξά, παξά ηηο πνιιά ππνζρφκελεο δηαηάμεηο, δελ ππήξμε πιήξεο εθαξκνγή, κε 

απνηέιεζκα ηε δηαηψληζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε 

δηνίθεζε, ν ζπγθεληξσηηζκφο, ε Π.Φ.Τ. θαη ε ρξεκαηνδφηεζε.  

Αθεηεξία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο επφκελεο δεθαεηίαο απνηειεί ην ζρέδην 

δηαθνζίσλ (200) ζεκείσλ πξνηάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θνπ Παπαδφπνπινπ, «Τγεία 

γηα ηνλ πνιίηε», ε επεμεξγαζία θαη ζπδήηεζε ησλ νπνίσλ θαηέιεμε ζηελ ςήθηζε ηνπ 

Ν.2889/2001
10

, «Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», ν νπνίνο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο θαηφπηλ 

ηεο ίδξπζεο ηνπ Δ..Τ. Μεηαμχ ησλ δηαηάμεψλ ηνπ πεξηιακβάλνληαλ, λέεο δνκέο 

δηνίθεζεο ησλ λνζνθνκείσλ απφ επαγγεικαηίεο κάλαηδεξο, ιεηηνπξγία απνγεπκαηηλψλ 

ηαηξείσλ επί πιεξσκή εληφο ησλ λνζνθνκείσλ, λέεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο γηα ηνπο 

γηαηξνχο θαη δηαρσξηζκφο ηεο ρψξαο ζε δέθα επηά (17) Πε..Τ. Καηφπηλ ηνπ 

Ν.2889/2001 θαη πξηλ ηελ αιιαγή ηεο Κπβέξλεζεο ζεκεηψλνληαη έμη (6) δηαθνξεηηθνί 

Νφκνη. Οη δχν (2) πξψηνη ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ Ν.2889/2001 θαη 

αληηζηνηρνχλ ζην Ν.2920/2001
11

, γηα ηε ζχζηαζε ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ 

Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη ην Ν.2955/2001
12

, γηα ηηο Πξνκήζεηεο ησλ Ννζνθνκείσλ θαη 

ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. Ο ηξίηνο (3
νο

), Ν.3029/2002
13

, ήηαλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο φκσο κε άκεζε επίδξαζε ζην ρψξν ηεο πγείαο θαζψο αθνξνχζε ηε 

Μεηαξξχζκηζε ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, θαζνξίδνληαο κεηαμχ άιισλ ην 

πιαίζην γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ επαγγεικαηηθψλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 

γηα ζπκπιεξσκαηηθή αζθαιηζηηθή θάιπςε. ζνλ αθνξά ηνπ ππφινηπνπο ηξεηο (3) 

Νφκνπο πνπ εηζεγήζεθε ν λένο Τπνπξγφο Τγείαο, θνο ηεθαλήο, ν Ν.3106/2003
14

 

αθνξνχζε ηελ Αλαδηνξγάλσζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη 

κεηαμχ άιισλ πξνέβιεπε ηελ θαηάξγεζε ησλ Πε..Τ. θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε 

Πε.Τ.Π., ν Ν.3172/2003
15

 ηελ Οξγάλσζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο 

Τγείαο θαη κεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζεκεηψλεηαη ε ζχζηαζε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ 

                                                   
10

 Ν. 2889, «Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκόο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

ΦΔΚ Α /́37/2-3-2001.  
11

 Ν. 2920, «ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (.Δ.Τ.Τ.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

ΦΔΚ Α /́131/27-6-2001. 
12

 Ν. 2955, «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπώλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

ΦΔΚ Α /́256/2-11-2001. 
13

 Ν. 3029, «Μεηαξξύζκηζε πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο», ΦΔΚ Α /́160/11-7-2002 
14

 Ν. 3106,  «Αλαδηνξγάλσζε ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

ΦΔΚ Α /́30/10-2-2003. 
15

 Ν. 3172, «Οξγάλσζε θαη εθζπγρξνληζκόο ησλ Τπεξεζηώλ Γεκόζηαο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

ΦΔΚ Α /́197/6-8-2003. 
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Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηέινο ν 

Ν.3235/2004
16

 γηα ηελ Π.Φ.Τ. εκεηψλεηαη φηη νη δχν (2) ηειεπηαίνη Νφκνη δελ 

εθαξκφζηεθαλ, θαηφπηλ ηεο αιιαγήο ηνπ πνιηηηθνχ ζθεληθνχ κεηά ηηο Δθινγέο ηνπ 2004 

θαη ην ζρεκαηηζκφ Κπβέξλεζεο απφ ηε Ν.Γ. 

Ζ αιιαγή ηεο Κπβέξλεζεο είρε σο απνηέιεζκα ηελ ςήθηζε ηεζζάξσλ (4) λέσλ 

Νφκσλ γηα ηελ Τγεία, δχν (2) εθ ησλ νπνίσλ επί ππνπξγίαο θνπ Καθιακάλε θαη δχν (2) 

επί ππνπξγίαο θνπ Αβξακφπνπινπ. Καη‟ αξρήλ, ζχκθσλα κε ην Ν.3329/2005
17

, πεξί 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, θαηαξγήζεθε ε δηνίθεζε ησλ λνζνθνκείσλ απφ ηνπο 

κάλαηδεξο θαη επαλήιζε ην κνληέιν πνιηηηθήο δηνίθεζεο, ελψ ηα Πε.Τ.Π. 

κεηνλνκάζηεθαλ ζε ΓΤ.Π.Δ. θαη απφ δέθα επηά (17) κεηψζεθαλ ζε επηά (7). Ο επφκελνο 

Νφκνο (Ν.3370/2005
18

) γηα ηελ Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο 

πγείαο, πξνέβιεπε κεηαμχ άιισλ, ηε ζχζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Τγείαο 

ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη αληίζηνηρσλ Γεληθψλ θαη 

Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ, ηε ζχζηαζε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Γεκφζηαο Τγείαο θαη 

ηε δεκηνπξγία ψκαηνο Λεηηνπξγψλ Γεκφζηαο Τγείαο. Ο επφκελνο κεηαξξπζκηζηηθφο 

Νφκνο, ν Ν.3457/2006
19

, ζρεηηθά κε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ πζηήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο 

Πεξίζαιςεο, εηζήγαγε δχν (2) ζεκαληηθά ζηνηρεία, αθελφο ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεηηθνχ 

θαηαιφγνπ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ θαη αθεηέξνπ ηελ θαζηέξσζε ηηο ηηκήο 

Αλάθηεζεο
20

. Σέινο, ζηα πιαίζηα ηεο εθινγίθεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ ησλ 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ, ςεθίζηεθε ν Ν.3580/2007
21

, πεξί Πξνκεζεηψλ Φνξέσλ 

επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κέζσ ηεο 

ζχζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο κε ζθνπφ ηελ ελνπνίεζε ησλ πξνζθνξψλ 

ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ ζε εηήζηα βάζε, κε ηε ζπλδξνκή άιισλ νξγαληζκψλ φπσο ην 

Ηλζηηηνχην Φαξκαθεπηηθήο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, ηε Γεκφζηα Δπηρείξεζε 

Αλέγεξζεο Ννζειεπηηθψλ Μνλάδσλ θαη ην Δξεπλεηηθφ Κέληξν Βηνινγηθψλ Τιηθψλ. 

                                                   
16

 Ν. 3235, «Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο», ΦΔΚ Α /́53/18-2-2004. 
17

 Ν.3329, «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

ΦΔΚ Α /́81/4-4-2005. 
18

 Ν. 3370, «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ δεκόζηαο πγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», 

 ΦΔΚ Α /́176/11-7-2005. 
19

 Ν. 3457, «Μεηαξξύζκηζε ηνπ πζηήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο Πεξίζαιςεο», ΦΔΚ Α /́93/8-5-2006. 
20

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζην ηέηαξην (4
ν
) άξζξν ηνπ ελ ιφγσ Νφκνπ, ε Σηκή Αλάθηεζεο νξίδεηαη σο «ε ζεηηθή 

δηαθνξά πνπ πξνθύπηεη από ηελ αθαίξεζε ηεο ιηαληθήο ηηκήο ηνπ θαξκαθεπηηθνύ ηδηνζθεπάζκαηνο, από ηελ 

πξνθύπηνπζα βάζεη ηεο Σηκήο Αλαθνξάο ηεο ζεξαπεπηηθήο ηνπ νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη, κεηά από αλαγσγή 

ζηελ θαζαξή ηηκή παξαγσγνύ ή εηζαγσγέα, όπσο απηή θαζνξίδεηαη από ηελ αγνξαλνκηθή δηάηαμε 14/89 

(ΦΔΚ 343 Β΄)». 
21

 Ν. 3580, «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», ΦΔΚ Α /́134/17-6-2007. 
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ηηο Δζληθέο Δθινγέο ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 2009 πξαγκαηνπνηήζεθε εθ λένπ 

αιιαγή ηεο Κπβέξλεζεο κε επηθξάηεζε ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. Ζ λέα Κπβέξλεζε, φπσο είλαη 

αλακελφκελν, μεθίλεζε κε λέα κεηαξξπζκηζηηθά ζρέδηα ησλ νπνίσλ ε νινθιήξσζε είρε 

ηνπνζεηεζεί ην ηέινο ηνπ 2010. Δμ απηψλ, δεδνκέλνπ ην ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο (Ηνχληνο 2010), αλαθέξεηαη ν Ν.3863/2010
22

, ν νπνίνο πξνέβιεπε ην 

δηαρσξηζκφ ησλ ηακείσλ πγείαο απφ ηε ρνξήγεζε ησλ ζπληάμεσλ, ηε ζπγρψλεπζε 

ηακείσλ πγείαο πξνο απινπνίεζε ηνπ ππεξβνιηθά θαηαθεξκαηηζκέλνπ ζπζηήκαηνο 

θαζψο θαη ηε κεηαθνξά φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία δξαζηεξηνηήησλ ππφ ηε ζθέπε 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.  

Δλ θαηαθιείδη, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ πξναλαθεξζέλησλ, εχθνια 

θαζίζηαηαη αληηιεπηφ έλα ηδηαίηεξα νμχκσξν ζρήκα. ρεδφλ ηξηάληα (30) ρξφληα θαηφπηλ 

ηεο ίδξπζεο ηνπ Δ..Τ., πνιιψλ ελαιιαγψλ ζηε Γηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο (ζηα πιαίζηα 

σζηφζν ηνπ δηθνκκαηηζκνχ), αιιεπάιιεισλ κεηαξξπζκίζεσλ κέζνπ ελφο πξαγκαηηθνχ 

«πιήζνπο» Νφκσλ, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο «πνιιά ππνζρφκελσλ» αιιά θαηά θαλφλα 

κεξηθψο εθαξκνζζέλησλ, ε πξαγκαηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο δελ έρεη 

επηηεπρζεί, κε απνηέιεζκα λα δηαησλίδνληαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ παξειζφληνο, 

επηδεηλνχκελα απφ ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ελ ιφγσ δηαπίζησζε, απαιιαγκέλε 

απφ κεδεληζηηθέο πξνζέζεηο αλαθνξηθά κε ηηο θαηά θαηξνχο κεηαξξπζκηζηηθέο 

πξνζπάζεηεο ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο, εζηηάδεη ζην κεγαιχηεξν πξφβιεκα, ηε 

δηαπηζησκέλε αζπλέρεηα ζηελ πνιηηηθή Τγείαο ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ε παξνρή ππεξεζηψλ Τγείαο απνηειεί δήηεκα πνπ αθνξά φινπο ηνπο Πνιίηεο 

ηεο ρψξαο, θαζίζηαληαη αληηιεπηέο νη δηαζηάζεηο ηεο ζίγνπξα σο πνιηηηθφ δήηεκα θαη 

πηζαλψο ελίνηε θαη σο «πνιηηηθό δηαθύβεπκα»
23

.  

 

 

                                                   
22

 Ν. 3863, «Νέν Αζθαιηζηηθό ύζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο», ΦΔΚ 

Α /́115/15-7-2010. 
23

Γίθαηνο, Κ., «Πνιηηηθά Κφκκαηα θαη Πνιηηηθή Τγείαο: ε Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε σο Πνιηηηθφ 

Γηαθχβεπκα», ζην νπιηψηεο, Κ., (επηκ.), Πνιηηηθή θαη Οηθνλνκία ηεο Τγείαο, Αζήλα, Παπαδήζε, 2006, ζ. 

73. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ην ζπγγξαθέα, κε ηνλ φξν δηαθχβεπκα ελλνείηαη φηη (α) ην ζχζηεκα 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο δχλαηαη λα ππνζηεί ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο έσο θαη λα θαηαξγεζεί κε ηελ 

εθινγή ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ θφκκαηνο ζηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο, (β) φηη ην εθάζηνηε θφκκα δειψλεη φηη 

ε κνίξα ηνπ ζπζηήκαηνο ηίζεηαη ελ θηλδχλσ θαη δηαθπβεχεηαη κε ηελ πηζαλή εθινγή ηνπ άιινπ θφκκαηνο 

θαη θαη‟ επέθηαζε, (γ) φηη ηα θφκκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ην επηρείξεκα β θηλδπλνινγνχληα, δηαθπβεχνπλ ηε 

δηθή ηνπο εθινγηθή επηηπρία, ρξεζηκνπνηψληαο ην κέιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο σο θφβεηξν. 
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1.3. Οξγάλσζε ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο  

1.3.1. Δηζαγσγηθά ζηνηρεία 

πσο αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία, ην χζηεκα Τγείαο ηεο ρψξαο δχλαηαη λα 

ζεσξεζεί σο ε ζπληζηακέλε ηξηψλ (3) ζπζηεκάησλ, ελφο εμνινθιήξνπ δεκφζηνπ, ελφο 

δεκφζηνπ επί ζπκβάζεσλ θαη ελφο δεκφζηνπ επί απνδεκηψζεσλ, ζπλδπάδνληαο ζηνηρεία  

ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηφζν θαη ελζσκαηψλνληαο αξρέο δηαθνξεηηθψλ 

πξνηχπσλ νξγάλσζεο.
24

 ζνλ αθνξά ην δεκφζην ηνκέα, ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο 

είλαη κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη εληνπίδνληαη ζηνηρεία ακθφηεξσλ ησλ κνληέισλ 

Bismarck
25

 θαη Beveridge
26

. Σνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο 

απνηεινχλ ακθφηεξα ηα Τπνπξγεία, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο 

θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ελψ ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πξαγκαηνπνηείηαη ζηε 

κελ πξψηε (1
ε
) πεξίπησζε κέζσ ησλ δνκψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, ζηε δε 

δεχηεξε (2
ε
) κέζσ ησλ δνκψλ ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ. ζνλ αθνξά ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα φπνπ ηζρχεη ν λφκνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο, ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο 

είλαη θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ ηδησηηθψλ δνκψλ 

(ηδησηηθά ηαηξεία, Ννζνθνκεία, δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα θ.ιπ.).  Αθνινχζσο 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ, ηξηψλ (3) δηαζηάζεσλ πζηήκαηνο Τγείαο 

ηεο ρψξαο.  

 

1.3.2. Γεκόζηα παξνρή ππεξεζηώλ – Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο   

Σν Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
27

 απνηειεί έλα βαζηθφ 

ζπληειεζηή ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη ηεο δεκφζηαο παξνρήο ππεξεζηψλ 

Τγείαο. Απνηειεί ην ππεχζπλν φξγαλν γηα ηε ράξαμε, εθαξκνγή θαη επνπηεία ηεο 

πνιηηηθήο Τγείαο ηεο ρψξαο, έρεη ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ζηε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία, 

ελψ παξάιιεια ξπζκίδεη ηα δεηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ Τγείαο απφ ηνλ Ηδησηηθφ 

ηνκέα. Δπηθεθαιήο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο είλαη ν 

Τπνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, έπνληαη ηξεηο (3) Τθππνπξγνί Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
28

 θαη αθνινπζνχλ ηξεηο (3) Γεληθνί Γξακκαηείο (Γεληθφο 

                                                   
24 Economou, C., Greece: Health system review. Health Systems in Transition, European Observatory on 

Health Systems and Policies,  2010, 12 (7), p. 15 
25

 Βι. http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck#Welfare_state 
26

 Βι. http://en.wikipedia.org/wiki/William_Beveridge#Report_on_social_insurance 
27

 http://www.yyka.gov.gr/ 
28

 εκεηψλεηαη φηη ε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ απφ ηνλ Τπνπξγφ ζηνπο Τθππνπξγνχο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

θνηλψλ απνθάζεσλ ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck#Welfare_state
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Beveridge#Report_on_social_insurance
http://www.yyka.gov.gr/
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Γξακκαηέαο Τγείαο, Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκφζηαο Τγείαο, Γεληθφο Γξακκαηέαο 

Πξφλνηαο) θαη έλαο Δηδηθφο Γξακκαηέαο, Δηδηθφο Γξακκαηέαο Γηαηξνθήο θαη Άζιεζεο
29

.  

ην Τπνπξγείν Τ.θ.Κ.Α. ιεηηνπξγνχλ πέληε (5) Γεληθέο Γηεπζχλζεηο, έθαζηε εθ 

ησλ νπνίσλ απνηειείηαη απφ Γηεπζχλζεηο θαη Σκήκαηα. Αλαιπηηθφηεξα, ε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Τπεξεζηψλ Τγείαο απνηειείηαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο: Π.Φ.Τ., Αλάπηπμεο 

Μνλάδσλ Τγείαο, Φπρηθήο Τγείαο θαη Πξνζσπηθνχ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. Ζ Γεληθή 

Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο απνηειείηαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο: 

Γεκφζηαο Τγηεηλήο, Τγεηνλνκηθήο Μεραληθήο θαη Τγηεηλήο ηνπ Πεξηβάιινληνο , 

πληνληζκνχ & πλεξγαζίαο κε ηνπο Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ, ηνκαηηθήο Τγείαο, 

Γηαηξνθήο, Δμαξηήζεσλ, Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνχ Α.κε.Α., «Άζιεζεο γηα φινπο», 

Τπνζηήξημεο Άζιεζεο & Γηαηξνθήο. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Τγείαο απνηειείηαη απφ ηηο 

Γηεπζχλζεηο: Δπαγγεικάησλ Τγείαο – Πξφλνηαο, Αγσγήο Τγείαο θαη Πιεξνθφξεζεο, 

Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο Αζθαιηζκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ, Φαξκάθσλ θαη Φαξκαθείσλ. Ζ 

Γεληθή Γηεχζπλζε Πξφλνηαο απνηειείηαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο: Πξνζηαζίαο Οηθνγέλεηαο, 

Κνηλσληθήο Αληίιεςεο θαη Αιιειεγγχεο, Πξνζηαζίαο Α.κε.Α. θαη ην ηκήκα 

Πξνζσπηθνχ Φνξέσλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο. Σέινο, ε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο & Σερληθψλ Τπνδνκψλ, απνηειείηαη απφ ηηο 

Γηεπζχλζεηο: Πξνζσπηθνχ, Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο, Οξγάλσζεο, Απινχζηεπζεο 

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο, Οηθνλνκηθνχ, Πξνκεζεηψλ, Γηεζλψλ ρέζεσλ, 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πνηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο. 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ ππεξεζίεο άκεζα ππαγφκελεο ζηνλ Τπνπξγφ, φπσο ην 

Δ.Κ.ΔΠ.Τ., ε Γηεχζπλζε Γξακκαηείαο ηνπ .Δ.Τ.Τ.Π., ε Γηεχζπλζε Γξακκαηείαο ηνπ 

ΚΔ..Τ., ην Σκήκα Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ, Ννκνζεηηθνχ πληνληζκνχ θαη 

Κσδηθνπνίεζεο θ.α. Δπίζεο, απεπζείαο ππαγφκελε ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Τγείαο είλαη ε 

Απηνηειήο Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ Αζζελψλ, ελψ ζην Γεληθφ Γξακκαηέα 

Πξφλνηαο, ε Κεληξηθή Αξρή Γηαθξαηηθψλ Τηνζεζηψλ. Σέινο, ζηνλ Δδηθφ Γξακκαηέα 

Γηαηξνθήο θαη Άζιεζεο ππάγεηαη ε Δηδηθή Γξακκαηεία Γηαηξνθήο θαη Άζιεζεο.  

Σν Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζηα πιαίζηα ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο, είλαη ππεχζπλν, αθελφο γηα ηηο δνκέο θαη ηηο δξάζεηο δηαζηάζεσλ 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη αθεηέξνπ γηα ηελ επνπηεία ελφο ζπλφινπ 

θνξέσλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζε ακθφηεξεο ηηο πξναλαθεξζείζεο 

δηαζηάζεηο. ζνλ αθνξά ηε δηάζηαζε ηεο Τγείαο, ζηηο δνκέο θαη ηηο δξάζεηο, 

                                                   
29

 εκεηψλεηαη φηη ε ζέζε ηνπ ελ ιφγσ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ζπζηάζεθε ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν απφ ηε 

δηάξθεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  
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πεξηιακβάλνληαη ηα Δζληθά ρέδηα Γξάζεο (ι.ρ. γηα ηε Γεκφζηα Τγεία, ηα 

Καξδηαγγεηαθά Ννζήκαηα, ηα Ναξθσηηθά, ην Κάπληζκα), νη Κσδηθνπνηήζεηο – 

Γηαδηθαζίεο (ι.ρ. ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε Νφζσλ θαη πλαθψλ Πξνβιεκάησλ, 

Γηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο Ννζνθνκείσλ) θαη ηα Πξνγξάκκαηα (ι.ρ. «Φπραξγψο» ζηα 

πιαίζηα ηεο Φπρηαηξηθήο Μεηαξξχζκηζεο). ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο θαη Ννκηθά 

Πξφζσπα πεξηιακβάλνληαη, Ν.Π.Γ.Γ. (Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο
30

, Ννζνθνκεία Δηδηθνχ 

Ννκηθνχ Καζεζηψηνο, Δ.Κ.Α.Β., Δ.Ο.Φ., Π.Η.., Δ..Γ.Τ. θ.α.), Ν.Π.Η.Γ. (Ο.ΚΑ.ΝΑ., 

ΚΔ.Θ.Δ.Α., ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Δ.Ο.Μ., Διιεληθφ Ηλζηηηνχην ΠΑΣΔΡ θ.ιπ.), Α.Δ. 

(Γ.ΔΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Δ., Α.Δ.Μ.Τ. Α.Δ.). ζνλ αθνξά ηε δηάζηαζε ηεο Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, ζηηο δνκέο θα ηηο δξάζεηο πεξηιακβάλνληαη ε Κεληξηθή Αξρή Γηαθξαηηθψλ 

Τηνζεζηψλ, ην Δπξσπατθφ ηακείν Πξνζθχγσλ, ν Δζεινληηζκφο, ε Πξνζηαζία ηεο 

Οηθνγέλεηαο θαη ηα Α.κεΑ., ελψ ζηα επνπηεπφκελα Ννκηθά Πξφζσπα, Ν.Π.Γ.Γ. 

(Κ.Δ.Α.Σ., Δ.Η.Κ., Δ.Κ.Κ.Α. θ.α.) θαη Ν.Π.Η.Γ. (Δζληθφ Παξαηεξεηήξην Α.κεΑ.).            

Σν Δζληθφ χζηεκα Τγείαο παξέρεη ζε φινπο ηνπ Πνιίηεο Δπείγνπζα 

Πξνλνζνθνκεηαθή Πεξίζαιςε, πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα θξνληίδα 

πγείαο κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ κνλάδσλ ηνπ. Ζ Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή Πεξίζαιςε 

παξέρεηαη απφ ην Δ.Κ.Α.Β. Ζ Π.Φ.Τ. παξέρεηαη κέζσ ησλ: εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ησλ 

Ννζνθνκείσλ, Κ.Τ., Κ.Τ. Α./Σ., Π.Η., Π.Π.Η., Δηδηθψλ Κ.Τ. θαη Δηδηθψλ Π.Η. Ζ 

δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο παξέρεηαη κέζσ ησλ Ννζνθνκείσλ, ησλ 

Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη ησλ Φπρηαηξηθψλ δνκψλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

παξαπάλσ δνκψλ θαη θνξέσλ είλαη ηξηκεξήο θαη  πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο γεληθήο 

θνξνινγίαο, ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ησλ ηδίσλ πιεξσκψλ. 

 

1.3.3. Γεκόζηα παξνρή ππεξεζηώλ  – Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

Ο έηεξνο βαζηθφο ζπληειεζηήο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη ηεο δεκφζηαο 

παξνρήο ππεξεζηψλ Τγείαο, είλαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
31

, 

κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη έρεη ππφ ηελ επνπηεία ηεο εθαηφλ εβδνκήληα 

                                                   
30

εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία, ε ρψξα απνηειείηαη απφ επηά (7) Τγεηνλνκηθέο 

Πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο είλαη: Αηηηθήο, Πεηξαηψο θαη Αηγαίνπ, Μαθεδνλίαο, Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, 

Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ, Ηνλίσλ Νήζσλ, Ζπείξνπ θαη Γπηηθήο Διιάδαο θαη 

Κξήηεο  

31
 http://www.ypakp.gr/ 

http://www.ypakp.gr/
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δχν (172) Αζθαιηζηηθνχο Φνξείο, νη είθνζη ηέζζεξηο (24) εθ ησλ νπνίσλ είλαη Κχξηαο 

Αζθάιηζεο θαη θαιχπηνπλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Ζ Γ.Γ.Κ.Α. 

απνηειείηαη απφ δχν (2) Γεληθέο Γηεπζχλζεηο, δέθα ηξεηο (13) Γηεπζχλζεηο θαη ηξηάληα 

ελλέα (39) ηκήκαηα, ελψ κεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ζπγθαηαιέγνληαη ε επνπηεία, ν 

έιεγρνο θαη ν ζπληνληζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ, ζε επίπεδν 

Παξνρψλ θαη Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο. 

Σα Αζθαιηζηηθά Σακεία είλαη νη βαζηθνί ζπληειεζηέο παξνρήο ππεξεζηψλ, ζηα 

πιαίζηα ηνπ θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο. ηα κεγαιχηεξα 

Αζθαιηζηηθά Σακεία Κχξηαο Αζθάιηζεο ζπγθαηαιέγνληαη ην Η.Κ.Α., ν Ο.Γ.Α., ν 

Ο.Α.Δ.Δ. (ΣΔΒΔ, ΣΑΔ, ΣΑ), ν Ο.Π.Α.Γ. θ.α., νη νπνίνη θαιχπηνπλ αζθαιηζηηθά ην 

πεξίπνπ ην 97% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Οη ηέζζεξηο (4) κεγαιχηεξνη Αζθαιηζηηθνί 

Φνξείο ηεο ρψξαο είλαη ην Η.Κ.Α., ν Ο.Γ.Α., ν Ο.Π.Α.Γ. θαη ν Ο.Α.Δ.Δ. Σν Η.Κ.Α. είλαη ην 

κεγαιχηεξν Αζθαιηζηηθφ Σακείν θαη θαιχπηεη ζρεδφλ ην ήκηζπ ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ, θπξίσο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Αθνινπζεί, ν Ο.Γ.Α., ν νπνίνο θαιχπηεη φζνπο 

εξγάδνληαη ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Αθνινπζνχλ ν Ο.Π.Α.Γ., φπνπ αζθαιίδνληαη νη 

εξγαδφκελνη ηνπ Γεκνζίνπ θαη ν Ο.Α.Δ..Δ., φπνπ αζθαιίδνληαη νη ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο. Ζ έληαμε ησλ εξγαδφκελσλ ζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία εμαξηάηαη θπξίσο 

απφ ην είδνο ηεο απαζρφιεζήο ηνπο. Κάζε εξγαδφκελνο, αλαιφγσο ηνπ Σακείνπ ζην 

νπνίν έρεη εληαρζεί θαη ησλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιεη, δηθαηνχηαη έλα ζχλνιν παξνρψλ 

πγείαο. Δληνχηνηο, ππνγξακκίδεηαη φηη θάζε Αζθαιηζηηθφ Σακείν ιεηηνπξγεί ππφ 

δηαθνξεηηθφ λνκηθφ θαζεζηψο, κε απνηέιεζκα λα εληνπίδνληαη δηαθνξνπνηήζεηο ζε 

επίπεδν εηζθνξψλ, εχξνπο θάιπςεο θαη πξνβιεπφκελσλ παξνρψλ. Δπίζεο, κνινλφηη ηα 

Αζθαιηζηηθά Σακεία ζεσξνχληαη αλεμάξηεηνη θαη απηφ – δηνηθνχκελνη νξγαληζκνί, 

νπζηαζηηθά, εμαξηψληαη απφ ην θξάηνο, ηφζν ζε επίπεδν θάιπςεο ησλ ειιεηκκάησλ ηνπο 

κέζσ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, φζν θαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Γηνηθεηψλ ηνπο, ε 

νπνία γίλεηαη πνιηηηθά.  

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηνπο Αζθαιηζηηθνχο Φνξείο πξαγκαηνπνηείηαη 

είηε κέζσ ησλ δνκψλ ηνπο, ζε επίπεδν θπξίσο Π.Φ.Τ., είηε κέζσ ζπκβάζεσλ κε ην 

Δ..Τ., είηε κέζσ ζπκβάζεσλ κε ηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα. Πξνθεηκέλνπ γηα Σακεία πνπ 

δηαζέηνπλ δηθέο ηνπο δνκέο, νη αζθαιηζκέλνη δχλαληαη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο ρσξίο ρξέσζε (ι.ρ. ηαηξεία ηνπ Η.Κ.Α.). Πξνθεηκέλνπ γηα 

Σακεία άλεπ δηθψλ ηνπο δνκψλ, ζπλάπηνληαη ζπκβάζεηο κε ην Δ..Τ. ή κε ηδησηηθνχο 

θνξείο, ηηο δνκέο ησλ νπνίσλ επηζθέπηνληαη νη αζθαιηζκέλνη θαηαβάιινληαο αληίηηκν 

θαη θαηφπηλ απνδεκηψλνληαη βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην Αζθαιηζηηθφ ηνπο 
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Σακείν. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ 

εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ,  

 

1.3.4. Γεκόζηα παξνρή ππεξεζηώλ – Ο ξόινο ησλ ππόινηπσλ Τπνπξγείσλ 

Χζηφζν, πιελ ησλ δχν (2) πξναλαθεξζέλησλ βαζηθψλ ζπληειεζηψλ ηεο δεκφζηαο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Τ.θ.Κ.Α. θαη ηεο Γ.Γ.Κ.Α., δελ πξέπεη 

παξαβιεθζεί θαη ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ θαη άιια Τπνπξγεία ηεο 

ρψξαο ζηελ αιπζίδα ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο. ηε ζπλέρεηα, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη 

κεξηθά εμ απηψλ, ηα νπνία εκπιέθνληαη κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν ζηε δηαδηθαζία 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. 

Αξρηθά, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, δηαδξακαηίδεη έλαλ ηδηαίηεξα θαηαιπηηθφ 

ξφιν, δεδνκέλνπ φηη αθελφο είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη 

επνκέλσο γηα ην ηκήκα απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, αθεηέξνπ εκπιεθφκελν ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ.  

Αθνινχζσο, επηζεκαίλεηαη φ ξφινο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, ην νπνίν 

εκπιέθεηαη άκεζα ζην δεκφζην ηνκέα πγείαο, δεδνκέλνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηα δέθα 

ηέζζεξα (14) ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία, ζηα νπνία έρνπλ πιένλ πξφζβαζεο θαη πνιίηεο. 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο δηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ην νπνίν αθελφο έρεη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ ηα Παλεπηζηεκηαθά 

Ννζνθνκεία ηεο ρψξαο (Αξεηαίεην, Ησαλλίλσλ θ.ιπ.) θαη αθεηέξνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο.  

 

1.3.5. Ιδησηηθή παξνρή ππεξεζηώλ – Ιδησηηθόο Σνκέαο  

Ο Ηδησηηθφο ηνκέαο, κνινλφηη δελ ππεηζέξρεηαη ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, 

νξγάλσζεο θαη ξχζκηζεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, δηαδξακαηίδεη 

αλακθηζβήηεηα έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ Τγείαο, θαζψο ηαπηφρξνλα 

επεξεάδεη ην δεκφζην ηνκέα θαη επεξεάδεηαη απφ απηφλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απηήο ηεο ζρέζεο απνηεινχλ νη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνπλ ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία κε 

εθπξνζψπνπο ηνπ Ηδησηηθνχ ηνκέα (ηδηψηεο γηαηξνχο, δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα) γηα 

παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπο.  

Μνινλφηη ηα πξψηα ρξφληα δεκηνπξγίαο ηνπ Δ..Τ. έιαβε ρψξα κηα έληνλε 

πξνζπάζεηα «ζηξαγγαιηζκνχ» ηνπ Ηδησηηθνχ ηνκέα, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζεκεηψζεθε 

κηα ηδηαίηεξα έληνλε αλάπηπμε ησλ δνκψλ ηνπ. Οη δνκέο ηνπ είλαη θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη πεξηιακβάλνπλ ηαηξεία δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, Ννζνθνκεία (θπξίσο 
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καηεπηήξηα θαη γεληθά), δηαγλσζηηθά θέληξα, γεξνθνκεία, θπζηθνζεξαπεπηήξηα, κνλάδεο 

απνθαηάζηαζεο θαη δηακνλήο θαη ινηπέο δνκέο.  

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ηδησηηθνχ ηνκέα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ ίδησλ 

πιεξσκψλ ησλ ηδησηψλ αιιά θαη κέζσ ησλ ζπκβάζεσλ κε ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία. 

ζνλ αθνξά ηελ Ηδησηηθή αζθάιηζε πγείαο, δηαδξακαηίδεη έλαλ κάιινλ επηθνπξηθφ ξφιν 

ζην χζηεκα Τγείαο ηεο ρψξαο, πξαγκαηνπνηνχκελε θπξίσο ζηα πιαίζηα 

ζπκπιεξσκαηηθήο αζθάιηζεο, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ επηινγψλ, ηεο ηαρχηεηαο 

εμππεξέηεζεο, ή αθφκε θαη ηελ ελ γέλεη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο. Χζηφζν, ην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ Διιήλσλ κε ηδησηηθή 

αζθάιηζε, απφ πελήληα ρηιηάδεο (50.000) πνπ ήηαλ ην 1990, ην 2008 απμήζεθε ζε 

πεξίπνπ ελάκηζε εθαηνκκχξην (1.500.000), δχλαηαη λα απνηειέζεη άιιε κηα έλδεημε ηεο 

δηαξθψο θζίλνπζαο εκπηζηνζχλεο ησλ Πνιηηψλ ζην δεκφζην ζχζηεκα παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο.
32

 

 

1.4. Ζ «κειέηε» ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο 

Καηά ηε κειέηε ελφο πζηήκαηνο Τγείαο θαη ζηα πιαίζηα ηεο δηακφξθσζεο κηαο 

ζθαηξηθήο άπνςεο, θαηά θαλφλα ρξεζηκνπνηνχληαη ηξεηο (3) δείθηεο. Ο πξψηνο (1
νο

) 

αληηζηνηρεί ζην πξνζδφθηκν επηβίσζεο θαηά ηε γέλλεζε (health per se) θαη εμαξηάηαη 

απφ ηηο αηηίεο ζαλάηνπ αλεμαξηήησο ειηθίαο, ν δεχηεξνο (2
νο

) αληηζηνηρεί ζηηο δαπάλεο 

γηα ηελ πγεία σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. θαη αληηθαηνπηξίδεη πεξηζζφηεξν ηελ επέλδπζε 

ζηελ θξνληίδα πγείαο θαη ν ηξίηνο (3
νο

) είλαη ην πνζνζηφ ησλ ηαηξηθψλ δαπαλψλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην θξάηνο ή ηνπο θφξνπο, παξέρνληαο ζηνηρεία γηα ηελ πνιηηηθή 

αιιειεγγχεο ηεο ρψξαο. εκεηψλεηαη φηη, ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο εθ ησλ παξαπάλσ 

δεηθηψλ δχλαληαη λα αληιεζνχλ φρη κφλν απφ ηηο απφιπηεο ηηκέο ηνπο αιιά θαη απφ ηηο 

δηαρξνληθέο κεηαβνιέο ηνπο. 

ζνλ αθνξά ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο, ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ 

Ο.Ο..Α.
33

 γηα ηηο ρψξεο κέιε ηνπ, ε Διιάδα, ην 1990, κε πξνζδφθηκν επηβίσζεο ηα 77,1 

έηε ήηαλ έθηε (6
ε
) κεηαμχ ηξηάληα πέληε (35) ρσξψλ. Γέθα ελλέα (19) ρξφληα αξγφηεξα 

(2009), κε πξνζδφθηκν επηβίσζεο ηα 80,3 έηε πέξαζε ζηε δέθαηε φγδνε κεηαμχ ησλ 

ίδησλ ρσξψλ. Γηαπηζηψλνπκε επνκέλσο φηη αλ θαη ζε επίπεδν απφιπησλ κεγεζψλ, έρεη 

ζεκεησζεί αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο θαηά ηξία (3) ζρεδφλ έηε θαη ε ρψξα 

                                                   
32

 de Kervasdoué, J., op. cit., p. 5. 
33

 OECD, Statistics, Health, 

http://www.oecd.org/document/0,3746,en_2649_201185_46462759_1_1_1_1,00.html 

http://www.oecd.org/document/0,3746,en_2649_201185_46462759_1_1_1_1,00.html
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δχλαηαη λα ζπγθξηζεί κε κάιινλ επλντθέο πξνυπνζέζεηο έλαληη ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ 

ηνπ Ο.Ο..Α., ε ζρεηηθή αμηνιφγεζε ησλ κεγεζψλ νξηνζεηεί ηε ζπγθξηηηθή επηδείλσζε 

ηεο ζέζεο ηεο Διιάδαο δηαρξνληθά. Ζ πξνθείκελε «ζπγθξηηηθή επηδείλσζε» ηεο πγείαο 

κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ αιιαγή ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ, ηε κείσζε ηεο θπζηθήο 

άζθεζεο θαη ηεο αχμεζεο ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ (θάπληζκα, αιθνφι , παρπζαξθία) 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα.    

Αλαθνξηθά κε ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο πγείαο ζηελ Διιάδα, σο πνζνζηφ ηνπ 

Α.Δ.Π., ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Ο.Ο..Α.
34

, δηαρξνληθά ζεκεηψλνπλ 

αχμεζε, δεδνκέλνπ φηη ην 1990 αληηζηνηρνχζαλ ζην 6,6% ηνπ Α.Δ.Π., ελψ ην 2007 ζην 

9,6%. Δάλ δε πξαγκαηνπνηεζεί επηπξνζζέησο ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ησλ 

ππνινίπσλ ρσξψλ ηνπ Ο.Ο..Α. γηα ηα ίδηα έηε, ζεκεηψλεηαη φηη γηα ην 1990 θαη κε 

θζίλνπζα ζεηξά θαηάηαμεο, ε Διιάδα κε πνζνζηφ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ πγείαο ίζν κε ην 

6,6% ηνπ Α.Δ.Π. ήηαλ δέθαηε φγδνε (18
ε
) ζε ζχλνιν είθνζη ελλέα (29) ρσξψλ, θάησ απφ 

ην κέζν φξν ηνπ Ο.Ο..Α. (6,9%), κε ηηο κέγηζηεο δαπάλεο λα αληηζηνηρνχλ ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κε 12,4%. πλερίδνληαο ηε ζχγθξηζε γηα ην 2007, ε Διιάδα, κε 

πνζνζηφ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ πγείαο ίζν κε 9,6% ηνπ Α.Δ.Π., ήηαλ ελδέθαηε (11
ε
) 

κεηαμχ ηξηάληα πέληε (35) ρσξψλ, πάλσ απφ ην κέζν φξν ηνπ Ο.Ο..Α. (8,6%) θαη ηηο 

κέγηζηεο δαπάλεο λα αληηζηνηρνχλ πάιη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (16%). 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηθή θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ηεο ρψξαο, φπσο 

αληαλαθιάηαη ζην πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ πγείαο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην θξάηνο ή 

ηνπο θφξνπο, ζεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ Π.Ο.Τ. γηα ηελ Διιάδα θαη 

ην έηνο 2009
35

, ην πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πγείαο αληηζηνηρνχζε 

ζην 51,8% ησλ γεληθψλ δαπαλψλ ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηελ πγεία, δηαπίζησζε ε νπνία 

θαζηζηά ηελ Διιάδα κηα εθ ησλ ρσξψλ κε ηα ρακειφηεξα επίπεδα αιιειεγγχεο κεηαμχ 

ησλ ππνινίπσλ ηεο Δπξψπεο.
36

 

 

1.5. Σα πξνβιήκαηα ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο 

1.5.1. Δηζαγσγηθά ζηνηρεία 

Σν γεγνλφο φηη ην Διιεληθφ χζηεκα Τγείαο νδεγήζεθε ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή 

κέζα απφ κηα δηαδηθαζία αιιεπάιιεισλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ θαη φρη κέζσ 

ελφο πξννδεπηηθνχ νινθιεξσηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, αληαλαθιάηαη ζηε δηαηψληζε ησλ 

                                                   
34

 Idem. 
35

 W.H.O., Data and Statistics, Global Health Observatory Data Repository, health expenditure ratios, 

2009  http://apps.who.int/ghodata/?vid=1901 
36

 de Kervasdoué, J., op. cit., p. 8. 

http://apps.who.int/ghodata/?vid=1901
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εδψ θαη δεθαεηίεο πξνβιεκάησλ ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Ο.Ο..Α., ε ππεξβνιηθά ζχλζεηε 

δηακφξθσζε ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο ζπλεπάγεηαη ηε κεγαιχηεξε αλεπάξθεηά ηνπ, κέζσ 

πεξίπινθσλ νξγαληζκψλ, κεραληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη επζπλψλ. Σν χζηεκα Τγείαο 

είλαη ηαπηφρξνλα θαηαθεξκαηηζκέλν θαη ζπγθεληξσηηθφ κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ 

δαπαλψλ, ηε κείσζε ηεο ειαζηηθφηεηαο θαη ηελ αχμεζε ησλ αληζνηήησλ.
37

 

Σα πξνβιήκαηα ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο ζπλνςίδνληαη αξθεηά πεξηεθηηθά ζηελ 

αθφινπζε δηαηχπσζε: «Σν ζύγρξνλν ύζηεκα Τγείαο ραξαθηεξίδεηαη από κεγάιν βαζκό 

ζπγθεληξσηηζκνύ, θαηαθεξκαηηζκνύ ζηελ θάιπςε, νπηζζνδξνκηθό ζύζηεκα 

ρξεκαηνδόηεζεο, άληζε θάιπςε θαη πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, ζηξεβιώζεηο ζηελ 

θαηαλνκή ησλ πόξσλ, ζηξεβιά θίλεηξα γηα ηνπο παξόρνπο, απμαλόκελα θόζηε θαη έληνλε 

εμάξηεζε ζε ζρεηηθά αθξηβέο εηζξνέο».38 

Γεδνκέλνπ εληνχηνηο ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ πζηήκαηνο 

Τγείαο θαη ηεο κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζεο, θξίζεθε ζθφπηκν ζηηο παξαγξάθνπο πνπ 

αθνινπζνχλ λα πξαγκαηνπνηεζεί παξνπζίαζε θάπνησλ εμ απηψλ ελδεηθηηθά.    

 

1.5.2. Πξνβιήκαηα αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ  

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί ην κεγαιχηεξν θεθάιαην ηνπ πζηήκαηνο 

Τγείαο θαη ζρεηίδεηαη άξξεθηα κε ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ, ηφζν ζε επίπεδν 

παξαγσγηθφηεηαο φζν θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ πγείαο. Χο εθ ηνχηνπ, ν 

θαηάιιεινο πξνγξακκαηηζκφο θαη δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ζα έπξεπε λα 

απνηεινχλ άκεζε πξνηεξαηφηεηα ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ηδηαίηεξα πξνθεηκέλνπ γηα 

πεξηπηψζεηο, φπσο ηεο Διιάδαο, φπνπ ιακβάλεη ρψξα κηα κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα. 

Γπζηπρψο, ε πξαγκαηηθφηεηα δελ επαιεζεχεη ηελ πξνεγνχκελε δηαπίζησζε, 

δεδνκέλνπ φηη εληνπίδνληαη αξθεηά πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

Ζ άλεπ θαηάιιεινπ πξνγξακκαηηζκνχ κεγάιε αχμεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ 

ρψξνπ ηεο πγείαο πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, νδήγεζε 

ζηελ αλαπαξαγσγή κηα ζεηξάο ζηξεβιψζεσλ, εηδηθφηεξα ζε επίπεδν ζχλζεζεο θαη 

θαηαλνκήο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη δχν (2) απφ ηα πιένλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

απηήο ηεο θαηάζηαζεο.  

ζνλ αθνξά ηε ζχλζεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη εηδηθφηεξα πξνθεηκέλνπ 

γηα ηνπο γηαηξνχο ζεκεηψλεηαη έλα παξάδνμν θαηλφκελν. χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ 

                                                   
37

 de Kervasdoué, J., ibid., p. 3 – 16. 
38

 Mossialos, E., Allin S., Davaki K., “Analysing the Greek health system: A tale of fragmentation and 

inertia”, Health Economics, 14, 2005, p. 151 – 186. 
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Ο.Ο..Α.
39

, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, ε Διιάδα κε 12,4 απφθνηηνπο ηαηξηθήο 

ζηνπο 100.000 θαηνίθνπο βξηζθφηαλ ζηε δέθαηε ηξίηε (13
ε
) ζέζε ηεο ζρεηηθήο θαηάηαμεο 

κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ηνπ. Σν 2007, κε 14,2 απνθνίηνπο ηαηξηθήο ζηνπο 100.000 

θαηνίθνπο, βξέζεθε ζηελ ηέηαξηε (4
ε
) ζέζε ηεο αληίζηνηρεο θαηάηαμεο. Χζηφζν, 

ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, γηα ην ίδην έηνο, νη Γεληθνί 

γηαηξνί απνηεινχζαλ κφιηο ην 2,7% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ γηαηξψλ, ηε ζηηγκή πνπ νη άλεπ 

εηδηθφηεηαο αληηζηνηρνχζαλ ζην 37,3% ηνπ ζπλφινπ. Αλάινγε θαηάζηαζε, ζρεηηθά 

επηδεηλσκέλε, ζεκεηψζεθε θαη ην 2009, κε ηνπο Γεληθνχο γηαηξνχο λα απνηεινχλ ην 2,8% 

θαη ηνπο αλεηδίθεπηνπο ην 40,3% επί ηνπ ζπλφινπ.
40

 

Δπηπξνζζέησο, φζνλ αθνξά ην Ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, ππνγξακκίδνληαη θαη νη 

έληνλεο αληζφηεηεο ζε επίπεδν γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο, δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ηα 

ζρεηηθά αξρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο γηα ην 2007, ην πιεηνςεθηθφ 46,4% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ γηαηξψλ εληνπηδφηαλ ζηελ Αηηηθή, ην 17,4% ζηελ Κεληξηθή 

Μαθεδνλία, ελψ κφιηο ην 1,1% ζην Βφξεην Αηγαίν θαη ην 1,5% ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία 

θαη ηα Ηφληα λεζηά. Σν 2009, ε πξναλαθεξζείζα άληζε θαηαλνκή επηδεηλψζεθε θαζψο ην 

50,2% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ γηαηξψλ αληηζηνηρεί ζηελ Αηηηθή, ην 16,2% ζηελ 

Κεληξηθή Μαθεδνλία, ελψ κφιηο ην 1,1% ζην Βφξεην Αηγαίν, ην 1,2% ζηε Γπηηθή 

Μαθεδνλία θαη ην 1,3% ζηα Ηφληα λεζηά.
41

 

πλερίδνληαο ζηα πξνβιήκαηα ζχλζεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ρψξνπ 

ηεο πγείαο, ππνγξακκίδεηαη ε έληνλε έιιεηςε λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. χκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ Ο.Ο..Α. γηα ην 1999, ε Διιάδα, κε 2,6 λνζειεπηέο αλά ρίιηνπο (1000) 

θαηνίθνπο, θαηαιάκβαλε ηε δέθαηε έλαηε (19
ε
) ζέζε ζην ζχλνιν είθνζη κία (21) ρσξψλ. 

χκθσλα κε ηα αλάινγα ζηνηρεία ηνπ 2009, παξφιν πνπ ζεκεηψζεθε αληηθεηκεληθή 

αχμεζε ηεο αλαινγίαο ησλ λνζειεπηψλ (3,3/1000 θαηνίθνπο), ε Διιάδα ζεκείσζε 

ζρεηηθή επηδείλσζε θαζψο ζε ζχλνιν είθνζη έμη (26) ρσξψλ, βξέζεθε ζηελ εηθνζηή 

ηέηαξηε (24
ε
) ζέζε.

42
 

 

                                                   
39

 OECD, Statistics, Health, op.cit. 
40

 Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, ηαηηζηηθά Θέκαηα, Τγεία Κνηλσληθή Πξνζηαζία, Γεκόζηα Τγεία, Ιαηξνί θαηά 

εηδηθόηεηα θαη Οδνληίαηξνη, θαηά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα θαη λνκό γηα ην έηνο 2009, 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-

themes?p_param=A2103&r_param=SHE09&y_param=2009_00&mytabs=0 
41

 Ibid. 
42

 OECD, Statistics, Health, op.cit. 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A2103&r_param=SHE09&y_param=2009_00&mytabs
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A2103&r_param=SHE09&y_param=2009_00&mytabs
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1.5.3. Πξνβιήκαηα δνκώλ ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο 

1.5.3.1. Πξνβιήκαηα Π.Φ.Τ.  

Σα πξνβιήκαηα θαη νη αλεπάξθεηεο ηεο Π.Φ.Τ. έρνπλ απνηειέζεη ην αληηθείκελν 

ελδηαθέξνληνο θαη αλάιπζεο πνιιψλ κειεηεηψλ ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο. 

πσο έρεη ππνζηεξηρηεί, ε πιεζψξα ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ., δεδνκέλσλ ησλ έληνλσλ ζηνηρείσλ 

δηαθνξνπνίεζεο πνπ ηνπο ραξαθηεξίδνπλ ζε επίπεδν νξγαλσηηθήο θαη δηνηθεηηθήο δνκήο, 

νδεγεί ζρεδφλ αλαπφθεπθηα ζηελ πξνζθνξά κε ζπληνληζκέλσλ ππεξεζηψλ, πνιιέο 

θνξέο επηθαιππηφκελσλ κεηαμχ ηνπο θαη κε επδηάθξηηεο δηαθνξέο πνηφηεηαο θαη εχξνπο ε 

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζπλεπάγεηαη ηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ αληζνηήησλ.
43

  

Δπηπιένλ, κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή αλεπάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο Π.Φ.Τ. 

εληνπίδεηαη ζηελ έιιεηςε ζπζηήκαηνο γεληθφηεξνπ ειέγρνπ, ηφζν ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπληαγνγξαθίαο, φζν θαη ησλ παξαπνκπψλ ησλ αζζελψλ ζε ηδησηηθά ζπλήζσο 

δηαγλσζηηθά θέληξα. Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

απνπζίαο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο ζπληαγνγξαθίαο απνηειεί ην φηη, ζχκθσλα κε 

καξηπξίεο, ζηελ Διιάδα ην 100% ησλ επηζθέςεσλ ζε γηαηξφ θαηαιήγεη ζε 

ζπληαγνγξάθεζε, φηαλ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ Οιιαλδία αλέξρεηαη ζην 40%. 

Πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο Π.Φ.Τ. απνηειεί επίζεο ε έιιεηςε ζπζηήκαηνο 

παξαπνκπήο ησλ αζζελψλ κέζσ ησλ νηθνγελεηαθψλ γηαηξψλ, κε απνηέιεζκα φρη κφλν 

ηελ αζπλέρεηα ζηε θξνληίδα πγείαο αιιά επηπξνζζέησο ηελ ππεξθφξησζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ιφγσ ησλ επαλαιακβαλφκελσλ επηζθέςεσλ.   

 

1.5.3.2. Πξνβιήκαηα Ννζνθνκείσλ 

Γεληθά ην Διιεληθφ χζηεκα Τγείαο, δεδνκέλεο ηεο «παξακειεκέλεο» Π.Φ.Τ., 

δηθαίσο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί έληνλα λνζνθνκεηνθεληξηθφ κε πιεζψξα 

ζπλνδψλ πξνβιεκάησλ. Έλα απφ ηα πιένλ ραξαθηεξηζηηθά πξνβιήκαηα είλαη νη έληνλεο 

αληζφηεηεο πνπ θαηαγξάθνληαη αλαθνξηθά κε ηελ πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ πφξσλ, θαζψο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ 

ζεκεηψλνληαη ηδηαίηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ αξηζκφ ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ησλ  

δηαζέζηκσλ θιηλψλ. χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο γηα ην 

2009, εθ ησλ ηξηαθνζίσλ δέθα ηξηψλ (313) Ννζνθνκείσλ
44

 ηεο ρψξαο, ηα εθαηφλ δχν 

                                                   
43

 Κπξηφπνπινο, Γ., «Ζ  πξσηνβάζκηα θξνληίδα θαη ε γεληθή ηαηξηθή ζηελ Διιάδα: Σν πνιηηηθφ πξφβιεκα 

θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ», ζην Κπξηφπνπινο, Γ., Φηιαιήζεο Σ., (επηκ.), Η πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο ζηελ 

Διιάδα, Αζήλα, Θεκέιην θαη Αθαδεκία Δπαγγεικάησλ Τγείαο, ζ. 17 – 43.  
44

 Πιελ ησλ ζηξαηησηηθψλ ζεξαπεπηεξίσλ 
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(102), εληνπίδνληαλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο πξσηεχνπζαο, ηα εμήληα ελλέα ζηε Μαθεδνλία, 

ελψ κφιηο επηά (7) ζηελ Ήπεηξν θαη έμη (6) ζηα Ηφληα λεζηά. Αληίζηνηρα, απφ ην ζχλνιν 

ησλ πελήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ ηεζζάξσλ (54.704) θιηλψλ, νη είθνζη ηξεηο 

ρηιηάδεο ηξηάληα έμη (23.036) αληηζηνηρνχζαλ ζηελ επξχηεξε πεξηθέξεηα ηεο Αζήλαο, νη 

δψδεθα ρηιηάδεο επηαθφζηεο εμήληα ηξεηο (12.763) ζηε Μαθεδνλία, ζηελ Ήπεηξν ρίιηεο 

επηαθφζηεο ηξεηο (1.703) θαη ζηα Ηφληα λεζηά κφιηο επηαθφζηεο πελήληα ηξεηο (753). Ζ 

παξαπάλσ θαηάζηαζε νπζηαζηηθά απνηειεί κηα επηβεβαίσζε ηνπ «λφκνπ ηεο 

αληίζηξνθεο θξνληίδαο» ηνπ Hart, βάζεη ηνπ νπνίνπ «νη ππεξεζίεο πγείαο αλαπηύζζνληαη 

όπνπ ππάξρεη εηζόδεκα θαη όρη όπνπ ππάξρνπλ αλάγθεο».
45

 Δπηπιένλ, απφ ηα ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα ηνπ Ο.Ο..Α. γηα ην ίδην έηνο, πξνθχπηεη φηη ε Διιάδα, ζπγθξηλφκελε κε άιιεο 

είθνζη επηά (27) ρψξεο ηνπ Ο.Ο..Α. σο πξνο ηηο δηαζέζηκε θιίλεο αλά ρίιηα (1000) 

άηνκα πιεζπζκνχ, εληνπίδεηαη ζηελ δέθαηε πέκπηε (15
ε
) ζέζε, κε 4,8 θιίλεο/1.000 

άηνκα πιεζπζκνχ.
46

 

Μηα αθφκε ζνβαξή αλεπάξθεηα ησλ Ννζνθνκείσλ ηεο ρψξαο, ε νπνία επηδξά 

επηβαξπληηθά ζηελ ήδε γλσζηή άληζε θαηαλνκή ησλ λνζνθνκεηαθψλ πφξσλ
47

, είλαη ηα 

πξνβιήκαηα ζε επίπεδν θηηξηαθήο θαη ηερλνινγηθήο ππνδνκήο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

Ννζνθνκείσλ ε παιαηφηεηα ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ μελνδνρεηαθφ θαη 

ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ, ησλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ (ι.ρ. ηεο πιεξνθνξηθήο), ζπληεινχλ 

ζηελ αλεπάξθεηα ηεο παξερφκελεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο (ι.ρ. θιεηζηέο κνλάδεο 

Μ.Δ.Θ., Σ.Δ.Π.) θαη θαη‟ επέθηαζε ζηε δπζαξέζθεηα ησλ αζζελψλ. Χζηφζν, απνηειεί 

νμχκσξν ζρήκα ην γεγνλφο φηη αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο ζχγρξνλσλ Ννζνθνκείσλ πνπ 

πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο μελνδνρεηαθψλ ή ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ, λα 

παξακέλνπλ ηκήκαηα εθηφο ιεηηνπξγίαο ιφγσ έιιεηςεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

Έλα αθφκε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθφ πξφβιεκα πνπ «αληηκεησπίδνπλ» ηα 

ειιεληθά Ννζνθνκεία ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζή ηνπο, ηφζν δηνηθεηηθά φζν θαη 

νηθνλνκηθά. ζνλ αθνξά ηε δηνηθεηηθή ηνπο δηαρείξηζε, ν ηξφπνο νξηζκνχ ησλ κειψλ 

ησλ Γ.. ησλ Ννζνθνκείσλ κέζσ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ δχλαηαη λα θαηεγνξεζεί γηα 

πξφθιεζε δπζιεηηνπξγηψλ, αθελφο κέζσ ησλ εληάζεσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαηά 

πεξηφδνπο κεηαμχ ησλ ππεξεζηαθψλ ζηειερψλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ δηεπζπλφλησλ ησλ, 

                                                   
45

 Hart, J.T., “The inverse care law”, Lancet, 297 (7697), 1971, p. 405 – 412. 

Δπίζεο, βι. Watt, G., “The inverse care law today”, Lancet,  360 (9328), 2002, p. 252 – 254.   
46

 OECD, Statistics, Health, op.cit. 
47

 Οηθνλφκνπ, Υ., Κπξηφπνπινο, Γ., Καξαιήο Γ., «Πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζην λνζνθνκεηαθφ 

ηνκέα ζηελ Διιάδα: Γηαρξνληθή πξνζέγγηζε», Ννζνθνκεηαθά ρξνληθά, 62 (3), 2000, ζ. 229 – 234. 

Δπίζεο, βι. Γείηνλα, Μ., «Ο ράξηεο ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζηελ Διιάδα», Ηαηξηθή, 79 (3), 2001, 

ζ. 259 – 267. 
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αθεηέξνπ κέζσ ηεο αζπλέρεηαο ηεο δηνίθεζεο πνπ δχλαηαη λα ζπλεπάγεηαη θάζε αιιαγή 

ηεο Κπβέξλεζεο, άξα θαη ησλ νξηζκέλσλ απφ απηή πνιηηηθψλ πξνζψπσλ. ζνλ αθνξά 

ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δηαρείξηζε, δηθαίσο ραξαθηεξίδεηαη ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή, 

εηδηθφηεξα πξνθεηκέλνπ γηα ηα δεκφζηα Ννζνθνκεία. Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηεινχλ νη πιεξσκέο ηνπ πξνζσπηθνχ, νη νπνίεο αλ θαη απνηεινχλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ελφο Ννζνθνκείνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

επίπεδν Τπνπξγείνπ ρσξίο ην Ννζνθνκείν λα έρεη νπδεκία αλάκεημε. Δπίζεο, ηα 

ειιείκκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη ζηα Ννζνθνκεία, ζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ 

έιιεηςε ζχγρξνλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα επέηξεπαλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο. πλ ηνηο άιινηο, ε κε εθαξκνγή ησλ 

αξρψλ ηεο γεληθήο θαη αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο, ε 

απνπζία κεζφδσλ θνζηνιφγεζεο θ.α. ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιιέο θνξέο δηαπηζησκέλε 

αδπλακία εθ κέξνπο ησλ Ννζνθνκείσλ γηα νξζνινγηθή νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

αλαισζίκσλ ηνπο, θαηάζηαζε πνπ νδεγεί θαη‟ επέθηαζε ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

 

1.5.3.3. Πξνβιήκαηα ρξεκαηνδόηεζεο – δαπαλώλ πγείαο 

Σα έληνλα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζε επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

πζηήκαηνο Τγείαο ηεο ρψξαο απνηεινχλ κηα αδηακθηζβήηεηε πξαγκαηηθφηεηα. Έλα απφ 

ηα πιένλ ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε δηαξθήο αχμεζε ησλ δαπαλψλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα 

ηελ πγεία. Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην 1990 νη ζπλνιηθέο δαπάλεο 

πγείαο ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Ο.Ο..Α., αληηζηνηρνχζαλ 

ζην 6,6% ηνπ Α.Δ.Π., ελψ ην 2007 ζην 9,6%. Χζηφζν, αλ ιεθζεί επηπιένλ ππφςε θαη ε 

έληνλε παξανηθνλνκία πνπ εληνπίδεηαη ζην ρψξν ηεο πγείαο ζηελ Διιάδα, είλαη επλφεην 

φηη ην πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ πγείαο απμάλεηαη πεξαηηέξσ.  

Δπίζεο, ζεκαληηθφ πξφβιεκα απνηεινχλ θαη νη πςειέο ηδησηηθέο δαπάλεο πνπ 

θαηαβάιινληαη γηα ηελ πγεία, είηε κέζσ ησλ άκεζσλ πιεξσκψλ, είηε κε ηε κνξθή ησλ 

“out of pocket money”. χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ Π.Ο.Τ. γηα ην έηνο 2009, νη 

ηδησηηθέο δαπάλεο πγείαο ζηελ Διιάδα αληηζηνηρνχζαλ ζην 37,4% ησλ ζπλνιηθψλ 

δαπαλψλ πγείαο θαη ην εληππσζηαθφ 94,5% απηψλ κε ηε κνξθή ησλ ”out of pocket” 

πιεξσκψλ.  

Μηα επηπιένλ αλεπάξθεηα ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο ζηε δηάζηαζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο αθνξά ηηο θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο νη νπνίεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

έρνπλ απμεζεί εληππσζηαθά. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεδνκέλα ηνπ Ο.Ο..Α. γηα ην 
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1990, νη ζπλνιηθέο θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο ζηελ Διιάδα αληηζηνηρνχζαλ ζην 14,3% ησλ 

ζπλνιηθψλ δαπαλψλ πγείαο, θαηαηάζζνληαο ηε ρψξα ζηε δσδέθαηε (12
ε
) ζέζε ζε ζχλνιν 

είθνζη έμη (26) ρσξψλ ηνπ Ο.Ο..Α. Χζηφζν, κηα δεθαεηία αξγφηεξα (2000), νη ζπλνιηθέο 

θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο ζηελ Διιάδα αληηζηνηρνχζαλ ζην 18,9% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δαπαλψλ πγείαο, ηνπνζεηψληαο ηε ρψξα ζηε δέθαηε (10
ε
) ζέζε κεηαμχ είθνζη επηά (27) 

ρσξψλ. Δπηά (7) ρξφληα αξγφηεξα, ην 2007, ε Διιάδα εληνπίδεηαη πιένλ ζηελ ηέηαξηε 

(4
ε
) ζέζε ζε ζχλνιν είθνζη ελλέα (29) ρσξψλ, κε ηηο ζπλνιηθέο θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο 

λα αληηζηνηρνχλ ζην 24,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ πγεία. 

Δλδεηθηηθά ζεκεηψλνληαη δχν (2) εθ ησλ παξαγφλησλ κε εληζρπηηθή / αηηηνινγηθή δξάζε 

ζε απηφ ην πξφβιεκα. Ο πξψηνο (1
νο

) ζρεηίδεηαη κε έλα άιιν πξφβιεκα ηνπ πζηήκαηνο 

Τγείαο, ηελ αλεμέιεγθηε ζπληαγνγξαθία, δεδνκέλνπ φηη φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί 

ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ην 100% ησλ επηζθέςεσλ ζε γηαηξνχο νδεγεί ζε ζπληαγνγξαθία 

θαη ν δεχηεξνο (2
νο

) κε ηα πνιχ ρακειά πνζνζηά γελφζεκσλ θαξκάθσλ (generics) πνπ 

ζπληαγνγξαθνχληαη ζηε ρψξα. ηελ Διιάδα ηα γελφζεκα θάξκαθα πνπ 

ζπληαγνγξαθνχληαη αληηζηνηρνχλ ζην 10% ηνπ ζπλφινπ, φηαλ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ζηε Γεξκαλία  δηακνξθψλεηαη ζην 60%. 

 

1.5.4. ύλνςε ησλ πξνβιεκάησλ 

πλεθηηκψληαο ηα παξαπάλσ ελδεηθηηθά πξνβιήκαηα ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο κε 

φιεο ηηο ππφινηπεο γλσζηέο αλεπάξθεηεο πνπ παξνπζηάδεη ζε δηάθνξα επίπεδα, εχθνια 

αληηιακβαλφκαζηε φηη ην Διιεληθφ χζηεκα Τγείαο δηαλχεη κηα θξίζηκε πεξίνδν. 

Πξφθεηηαη γηα έλα  χζηεκα Τγείαο ηδηαίηεξα πνιχπινθν ζηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζή 

ηνπ, ην νπνίν είλαη ηαπηφρξνλα ζπγθεληξσηηθφ θαη θαηαθεξκαηηζκέλν. εκεηψλεηαη 

δηαρξνληθή αχμεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο ε νπνία δε ζπλνδεχεηαη απφ αλάινγε βειηίσζε 

ηεο εηθφλαο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. Δπίζεο, ε χπαξμε αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ 

νδεγεί ζηελ αχμεζε παξανηθνλνκίαο θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ “out of pocket” πιεξσκψλ, 

κε απνηέιεζκα ε ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ – αζζελψλ λα θζίλεη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν. Έληνλεο είλαη θαη νη αληζφηεηεο πνπ δηαπηζηψλνληαη ζε δηάθνξεο 

δηαζηάζεηο ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ θαηαλνκή ησλ δνκψλ 

αιιά θαη ησλ πφξσλ, ζηηο παξνρέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηελ πξφζβαζε ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο θ.ιπ. 
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1.6. Σα επίπεδα ειέγρνπ ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο  

1.6.1. Δηζαγσγηθά ζηνηρεία 

Γεδνκέλσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ δηάξζξσζεο ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο ηεο 

ρψξαο θαζψο θαη ησλ πνιπάξηζκσλ πξνβιεκάησλ πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ, θξίλεηαη 

ηδηαίηεξα επηηαθηηθή ε αλάγθε χπαξμεο ησλ θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, ψζηε 

αθελφο λα εληνπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα θαη αθεηέξνπ λα πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, ζηα πιαίζηα ηεο επίιπζήο ηνπο. Ο έιεγρνο ηνπ πζηήκαηνο 

Τγείαο ηεο ρψξαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ αθφινπζσλ επηπέδσλ:  

 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, 

 ηνπ Τπνπξγνχ Τ.θ.Κ.Α. ζε φινπο ηνπο Γηνηθεηηθά επηθεθαιήο 

 ησλ Δπηζηεκνληθψλ πιιφγσλ, 

 ησλ πλδηθαιηζηηθψλ Δλψζεσλ, 

 ησλ Γηθαζηεξίσλ,    

 ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, 

 ηνπ πλεγφξνπ ηεο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

 ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ. 

 

1.6.2. Έιεγρνο κέζσ ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα 

Ο Τπαιιειηθφο Κψδηθαο
48

 (Τ.Κ.) κέζσ ησλ δηαηάμεψλ, ηνπ απνηειεί ην πξψην 

(1
ν
) επίπεδν ειέγρνπ ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο. Σν πιαίζην επίηεπμεο ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπ 

ξφινπ νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Πεηζαξρηθνχ Γηθαίνπ (Δ΄ κέξνο ηνπ Τ.Κ.). ην ελ ιφγσ 

κέξνο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά φια φζα πξνβιέπνληαη αλαθνξηθά κε ηηο πεηζαξρηθέο 

πξνεθηάζεηο ηνπ Κψδηθα. ην Α΄ ηκήκα πξαγκαηνπνηείηαη ε πεξηγξαθή ησλ πεηζαξρηθψλ 

παξαπησκάησλ θαη ησλ πνηλψλ, ελψ ζην Β΄ ηκήκα πεξηγξάθεηαη ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία 

ε νπνία νπζηαζηηθά απνηειεί θαη ην επίπεδν ειέγρνπ. 

Γεληθά, πεηζαξρηθφ παξάπησκα
49

, «απνηειεί θάζε παξάβαζε ππαιιειηθνύ 

θαζήθνληνο πνπ ζπληειείηαη κε ππαίηηα πξάμε ή παξάιεηςε θαη κπνξεί λα θαηαινγηζηεί 

ζηνλ ππάιιειν». Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη θάπνηεο ππαιιειηθέο πξάμεηο πνπ απνηεινχλ 

παξαδείγκαηα πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ
50

: 

 Αδηθαηνιφγεηε απνρή ηνπ ππαιιήινπ απφ ηα θαζήθνληά ηνπ 

 Παξάβαζε θαζήθνληνο θαηά ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα 

                                                   
48

 Ν. 3528, «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη 

Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.», ΦΔΚ Α /́26/9-2-2007. 
49

 χκθσλα κε ην αξ. 106 ηνπ Τ.Κ. 
50

 χκθσλα κε ην αξ. 107 ηνπ Τ.Κ. 
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 Ακέιεηα θαηά ηελ εθπιήξσζε ηνπ θαζήθνληνο 

 Αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο πνιίηεο, 

 Απαίηεζε ή απνδνρή νπνηνπδήπνηε πιηθνχ αληαιιάγκαηνο γηα ηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ππαιιήινπ 

 Δθνχζηα άξλεζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζηνπο πνιίηεο  

εκεηψλεηαη φηη πεηζαξρηθή εμνπζία ζηνπο ππαιιήινπο αζθνχλ ηα θάησζη 

πεηζαξρηθά φξγαλα
51

:  

 Οη πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνη 

 Σν Γ.. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

 Σν Τπεξεζηαθφ πκβνχιην ηνπ νηθείνπ θνξέα 

 Σν Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην 

 Σν πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, ην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν θαη ν Γεληθφο 

Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

ηαλ ινηπφλ ππάξρεη ππνςία γηα ηελ ηέιεζε θάπνηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, 

ν αξκφδηνο πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνο
52

 νθείιεη λα πξνβεί ζε φιεο εθείλεο ηηο ελέξγεηεο 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Πεηζαξρηθή Γηαδηθαζία.
53

 

Καηά ην πξψην (1
ν
) ζηάδην ηεο Πεηζαξρηθήο Γηαδηθαζίαο θαη πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ε ηέιεζε ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, ησλ πξνζψπσλ πνπ πηζαλψο 

επζχλνληαη, αιιά θαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο ηειέζηεθε ην 

παξάπησκα, ν αξκφδηνο πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνο δηαηάδεη πξναλάθξηζε ή έλνξθε 

δηνηθεηηθή εμέηαζε (Δ.Γ.Δ.). 

Ζ Δ.Γ.Δ. δηελεξγείηαη απφ κφληκν ππάιιειν κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ Α΄, θαη θαηά 

ηε δηελέξγεηα ηεο Δ.Γ.Δ., ν δησθφκελνο ππάιιεινο θαιείηαη ππνρξεσηηθά ζε εμέηαζε, 

ζηελ νπνία κπνξεί λα παξίζηαηαη κε δηθεγφξν, θαη έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη εγγξάθσο 

ηελ εμέηαζε καξηχξσλ. Ζ Δ.Γ.Δ. είλαη κπζηηθή, θαηά ηε δηάξθεηά ηεο επηηξέπεηαη 

απηνςία θαη πξαγκαηνγλσκνζχλε θαη θαηά ηελ νινθιήξσζή ηεο ζπληάζζεηαη απφ ηνλ 

ππάιιειν πνπ ηε δηελεξγεί αηηηνινγεκέλε έθζεζε, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηνλ 

πεηζαξρηθψο πξντζηάκελν πνπ ηε δηέηαμε. 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε δηάπξαμε πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο απφ ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ππάιιειν, απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνπ ε άζθεζε 

                                                   
51

 χκθσλα κε ηα αξ. 116, 117 ηνπ Τ.Κ. 
52

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη αξκφδηνο πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνο είλαη εθείλνο ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν ππάιιεινο 

θαηά ην ρξφλν ηέιεζεο ηνπ παξαπηψκαηνο. 

53
 εκεηψλεηαη φηη ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία είλαη απηνηειήο θαη αλεμάξηεηε απφ ηελ πνηληθή ή άιιε δίθε.  
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πεηζαξρηθήο δίσμεο. Ζ δηαδηθαζία πεηζαξρηθήο δίσμεο μεθηλά είηε κε ηελ θιήζε ηνπ 

πεηζαξρηθψο δησθφκελνπ ππαιιήινπ ζε απνινγία, είηε κε ηελ παξαπνκπή ηνπ ζην 

αξκφδην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην. 

Σν επφκελν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πεξηιακβάλεη ηελ έθδνζε ηεο Πεηζαξρηθήο 

Απφθαζεο, ε νπνία πξέπεη λα δηαηππψλεηαη εγγξάθσο, λα δηαιακβάλεη φια ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 140 παξ. 2 ηνπ Τ.Κ.  ζηνηρεία θαη πξνβιέπεη γηα ηνλ θξηλφκελν 

ππάιιειν ηελ απαιιαγή ηνπ ή ηελ επηβνιή θάπνηαο πνηλήο. Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη 

ζηνλ δησθφκελν ππάιιειν, ν νπνίνο έρεη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη έλζηαζε. ηαλ σζηφζν 

ε απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε, ηφηε εθηειείηαη ππνρξεσηηθψο απφ ηελ νηθεία ππεξεζία.  

Οη πεηζαξρηθέο πνηλέο
54

 πνπ πξνβιέπνληαη είλαη θιηκαθνχκελεο απζηεξφηεηαο, 

αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ παξαπηψκαηνο θαη είλαη: 

 Ζ έγγξαθε επίπιεμε 

 Σν ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 

 Ζ ζηέξεζε δηθαηψκαηνο πξναγσγήο 

 Ο βαζκνινγηθφο ππνβηβαζκφο 

 Ζ πξνζσξηλή παχζε 

 Ζ νξηζηηθή παχζε 

Ζ εθηέιεζε ηεο πνηλήο απφ ηνλ ππάιιειν είλαη ππνρξεσηηθή, ελψ παξάιεηςε 

εθηέιεζήο ηεο απνηειεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο ηα πξναλαθεξζέληα, επηζεκαίλεηαη φηη ε Πεηζαξρηθή 

Γηαδηθαζία πνπ εθηειείηαη ζηα πιαίζηα ησλ άξζξσλ ηνπ Τ.Κ. απνηειεί πξάγκαηη ην 

πξψην (1
ν
) επίπεδν ειέγρνπ ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο, θαζψο απνηειεί έλα εξγαιείν 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο δηνίθεζεο ζε φια ηα επίπεδα, μεθηλψληαο απφ ην ηκήκα κηαο 

κνλάδαο ππεξεζηψλ πγείαο θαη θαηαιήγνληαο κέρξη ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά επηθεθαιήο 

ζηειέρε.  

 

1.6.3. Έιεγρνο όισλ ησλ Γηνηθεηηθά επί θεθαιήο από ηνλ Τπνπξγό Τ.θ.Κ.Α.    

πσο έρεη ήδε πεξηγξαθεί ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο έρεη ζηελ αξκνδηφηεηα ειέγρνπ ηνπ έλα 

ζχλνιν επνπηεπνκέλσλ Φνξέσλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. Ο Τπνπξγφο Τ.θ.Κ.Α. έρεη ηε  

δπλαηφηεηα άζθεζεο ειέγρνπ ζε φινπο ηνπο Γηνηθεηηθά επηθεθαιήο ησλ επνπηεπνκέλσλ 

Φνξέσλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, δειαδή ζηνπο Γηνηθεηέο / Τπνδηνηθεηέο, Πξνέδξνπο / 

                                                   
54

 χκθσλα κε ην αξ. 109 ηνπ Τ.Κ.  
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Αληηπξνέδξνπο θαη ηα κέιε ησλ Γ. (φπνπ πξνβιέπνληαη) θαζψο θαη ζηα ζηειέρε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τ.θ.Κ.Α. 

Αλαιπηηθφηεξα, ν Τπνπξγφο δχλαηαη κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,
55

 λα νξίδεη ηνπο επί θεθαιήο ηνπ Τπνπξγείνπ Τ.θ.Κ.Α., 

ηνπο Γηνηθεηέο θαη ηνπο Τπνδηνηθεηέο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ, ηνπο Πξνέδξνπο 

θαη ηνπο Αληηπξνέδξνπο ησλ επνπηεπφκελσλ Ν.Π.Γ.Γ., φπσο ηα Ννζνθνκεία ή ησλ 

επνπηεπφκελσλ Ν.Π.Η.Γ. φπσο ηνλ Ο.Κ.Α.Ν.Α., ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη ν λφκνο θαη 

κε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε δηαδηθαζία επηινγήο, ηνπνζέηεζεο, 

αληηθαηάζηαζεο ησλ επηθεθαιήο πξνζψπσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ ησλ ελ ιφγσ 

πξνζψπσλ απφ ηνλ Τπνπξγφ είλαη κηα δηαδηθαζία «δσληαλή», θαη αέλαε ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη πάληνηε ε φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο.  

 

1.6.4. Δπηζηεκνληθνί ύιινγνη   

Οη Δπηζηεκνληθνί χιινγνη απνηεινχλ άιιν έλα επίπεδν ειέγρνπ ηνπ 

πζηήκαηνο Τγείαο, θαζψο ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα εληνπίζνπλ θάπνην 

πξφβιεκα ή δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, λα ην δεκνζηνπνηήζνπλ θαη λα πξνβνχλ ζε 

έλαλ αξηζκφ ελεξγεηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ.  

ηαλ ιφγνπ ράξε ν Παλειιήληνο Ηαηξηθφο χιινγνο εληνπίζεη έλα γηαηξφ, ν 

νπνίνο πξνβαίλεη ζε πξάμεηο αληίζεηεο κε ηελ ηδενινγία ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο θαη 

ηε θηινζνθία ηνπ ζπιιφγνπ, δχλαηαη λα πξνβεί ζηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην ζχιινγν θαη 

ελδερνκέλσο θαη ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. Παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα θάπνηα 

παξαδείγκαηα Δπηζηεκνληθψλ πιιφγσλ: 

 Παλειιήληνο Ηαηξηθφο χιινγνο
56

  

 Παλειιήληνο Φαξκαθεπηηθφο χιινγνο
57

 

 Παλειιήληνο χιινγνο Φπζηθνζεξαπεπηψλ
58

 

 

1.6.5. πλδηθαιηζηηθέο Δλώζεηο  

Καηά αληίζηνηρε θηινζνθία κε ηνπο Δπηζηεκνληθνχο πιιφγνπο θαη νη 

πλδηθαιηζηηθέο Δλψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο πγείαο απνηεινχλ έλαλ 

κεραληζκφ ειέγρνπ ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο, κε ξφιν φρη κφλν αληρλεπηηθφ αιιά 

παξάιιεια θαηαγγειηηθφ θαη παξεκβαηηθφ ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο θάπνηνπ 
                                                   
55

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη δεκνζηεχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηεχρνο Τ.Ο.Γ.Γ.  
56

 http://www.pis.gr/ 
57

 http://www.pfs.gr/Home 
58

 http://www.psf.org.gr/ 

http://www.pis.gr/
http://www.pfs.gr/Home
http://www.psf.org.gr/
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πξνβιήκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο δξάζεο ησλ πλδηθαιηζηηθψλ Δλψζεσλ 

απνηειεί απηφ ηνπ πιιφγνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Λατθνχ Ννζνθνκείνπ Αζήλαο.
59

 

Σν πεξηζηαηηθφ έιαβε ρψξα ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009, θαη αθνξνχζε ηελ 

κεηαθνξά πνιπάξηζκσλ θαθέισλ αζζελψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε Ηδησηηθφ Θεξαπεπηήξην 

ρσξίο ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ ζπγθαηάζεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αζζελψλ. Σν γεγνλφο 

ππέπεζε ζηελ αληίιεςε ηνπ πιιφγνπ ησλ Δξγαδνκέλσλ θαη ην Γηνηθεηηθφ ηνπο 

πκβνχιην θαηήγγεηιε ην πεξηζηαηηθφ ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. ηε ζρεηηθή 

αλαθνξά πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο, επηζεκάλζεθαλ ηα ζνβαξά 

πξνβιήκαηα πνπ αλέθππηαλ απφ ηελ θαηαδηθαζηέα απηή πξάμε θαη δεηήζεθε ηφζν απφ 

ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, φζν θαη απφ θάζε αξκφδην θνξέα, ε απφδνζε επζπλψλ 

θαη ε εχξεζε ησλ θαηάιιεισλ ιχζεσλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ην ηαηξηθφ απφξξεην ησλ 

αζζελψλ θαη δηαθπιαρζνχλ κε ζεβαζκφ ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπο. 

Παξάιιεια, ε ελ ιφγσ αλαθνξά θνηλνπνηήζεθε κεηαμχ άιισλ ζηνλ Τπνπξγφ θαη ηνλ 

Τθππνπξγφ Τγείαο.  

Οη πλδηθαιηζηηθέο Δλψζεηο δηαθξίλνληαη ζε Πξσηνβάζκηεο, Γεπηεξνβάζκηεο θαη 

Σξηηνβάζκηεο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηέο θαη αλαθέξνληαη ζηε 

ζπλέρεηα θάπνηα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηά ηνπο:  

 χιινγνο Δξγαδνκέλσλ Λατθνχ Ννζνθνκείνπ
60

 

 Π.Ο.Δ.ΓΖ.Ν.
61

   

 ΠΑ.Τ.Ν.Ο.
62

 

 Α.Γ.Δ.Γ.Τ.
63

 

 

1.6.6. Σα Γηθαζηήξηα  

πσο νξίδεηαη ζην χληαγκα ηεο ρψξαο «Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ παξνρή 

έλλνκεο πξνζηαζίαο από ηα δηθαζηήξηα θαη κπνξεί λα αλαπηύμεη ζ’ απηά ηηο απόςεηο ηνπ 

γηα ηα δηθαηώκαηά ή ζπκθέξνληά ηνπ, όπσο ν λόκνο νξίδεη. Σν δηθαίσκα ηεο πξνεγνύκελεο 

αθξόαζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ηζρύεη θαη γηα θάζε δηνηθεηηθή ελέξγεηα ή κέηξν πνπ 

ιακβάλεηαη ζε βάξνο ησλ δηθαησκάησλ ή ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ.»64 

Ζ Διιεληθή Γηθαηνζχλε επνκέλσο απνηειεί έλα ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν 

επίπεδν ειέγρνπ θαη αλαθνξηθά κε ην χζηεκα Τγείαο ηεο ρψξαο. Χο εθ ηνχηνπ, θάζε 

                                                   
59

 http://www.poedhn.gr/view.php?id=21 
60

 Πξσηνβάζκην ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν. 
61

 Γεπηεξνβάζκην ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν, http://www.poedhn.gr/. 
62

 Γεπηεξνβάζκην ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν, http://www.poedhn.gr/. 
63

 Σξηηνβάζκην ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν, http://www.adedy.gr/adedy/site/home/ws.csp. 
64

χκθσλα κε ην αξ. 20 ηνπ ., παξ. 1, 2. 

http://www.poedhn.gr/
http://www.poedhn.gr/
http://www.adedy.gr/adedy/site/home/ws.csp
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πνιίηεο πνπ ζεσξεί εαπηφλ αδηθεκέλν, θαηά νπνηνδήπνηε ζηάδην παξνρήο ππεξεζηψλ 

πγείαο, έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζε απηή γηα λα δηεθδηθήζεη ηε δηθαίσζή ηνπ. Σα 

δηθαζηήξηα πνπ κπνξνχλ νη πνιίηεο λα απεπζπλζνχλ δηαθξίλνληαη ζε:  

 Πνιηηηθά 

 Πνηληθά 

 Γηνηθεηηθά  

Σα Πνιηηηθά Γηθαζηήξηα είλαη αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ 

ηδησηψλ. ηαλ ιφγνπ ράξε έλαο πνιίηεο ζεσξεί φηη ν γηαηξφο πνπ ηνλ παξαθνινπζνχζε 

γηα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα πγείαο, ηνπ ρνξήγεζε αθαηάιιειε θαξκαθεπηηθή αγσγή κε 

απνηέιεζκα ηελ επηδείλσζή ηεο, έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηα Πνιηηηθά 

Γηθαζηήξηα πξνο απνλνκή ηεο Γηθαηνζχλεο. Σα Πνιηηηθά Γηθαζηήξηα πεξηιακβάλνπλ ηα 

Δηξελνδηθεία, ηα Πξσηνδηθεία, ηα Δθεηεία θαη ηνλ Άξεην Πάγν πνπ απνηειεί ηελ 

αλψηεξε κνξθή απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

Σα Πνηληθά Γηθαζηήξηα εθδηθάδνπλ ππνζέζεηο πνηληθψλ αδηθεκάησλ, 

εγθιεκάησλ
65

 θαη επηβάιινπλ ηηο απφ ην λφκν πξνβιεπφκελεο πνηλέο ζηνπο ππεπζχλνπο 

δξάζηεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, φηαλ έλαο επαγγεικαηίαο πγείαο θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ ελήξγεζε πιεκκειψο κε απνηέιεζκα λα θαηαιήμεη ν αζζελήο, ε 

νηθνγέλεηα ηνπ εθιηπφληνο έρεη ην δηθαίσκα λα θέξεη ηελ ππφζεζε ζηα Πνηληθά 

Γηθαζηήξηα γηα λα εθδηθαζηεί θαη λα απνδνζεί δηθαηνζχλε κέζσ ησλ θαηάιιεισλ 

πνηλψλ. Σα Πνηληθά Γηθαζηήξηα, θαη‟ αληηζηνηρία κε ηα Πνιηηηθά, πεξηιακβάλνπλ ηα 

Πηαηζκαηνδηθεία, ηα Πξσηνδηθεία, ηα Δθεηεία θαη θαηαιήγνπλ ζην αλψηεξν φισλ 

φξγαλν, ηνλ Άξεην Πάγν. 

Σα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα ηέινο, εθδηθάδνπλ ηηο δηνηθεηηθέο δηαθνξέο, νη νπνίεο 

είλαη δηαθνξέο κεηαμχ πνιηηψλ θαη θξάηνπο. Οη ελ ιφγσ δηαθνξέο δχλαληαη λα 

πξνθαινχληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ θξάηνπο σο θνξέα εμνπζίαο. Σα Πνιηηηθά 

Γηθαζηήξηα επνκέλσο πξαγκαηνπνηνχλ ηνλ δηθαζηηθφ έιεγρν ησλ πξάμεσλ θαη 

παξαιείςεσλ ηεο δηνίθεζεο θαη ζε απηά κπνξεί λα απεπζπλζεί θάζε πνιίηεο πνπ έρεη 

έξζεη αληηκέησπνο κε θάπνην πξφβιεκα ή δπζιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο, γηα 

παξάδεηγκα κέζα ζε έλα Ννζνθνκείν. 

Σα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα πεξηιακβάλνπλ ηα Γηνηθεηηθά Πξσηνδηθεία, ηα 

Γηνηθεηηθά Δθεηεία, ηε Γεληθή Δπηηξνπεία ηεο Δπηθξαηείαο, ηα Σαθηηθά Γηνηθεηηθά 

Γηθαζηήξηα θαη ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, ην νπνίν εθδηθάδεη θπξίσο αθπξσηηθέο 

                                                   
65

 πσο νξίδεηαη ζην αξ. 14 ηνπ Πνηληθφ Κψδηθά, «Έγθιεκα είλαη πξάμε άδηθε θαη θαηαινγηζηή ζην δξάζηε 

ηεο, ε νπνία ηηκσξείηαη από ηνλ λόκν»  
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δηαθνξέο. ηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα αλήθεη θαη ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζηελ 

αξκνδηφηεηα
66

 ηνπ νπνίνπ αλήθεη, πιελ ηνπ ειέγρνπ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ, ε εθδίθαζε ππνζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επζχλε ησλ πνιηηηθψλ ή 

ζηξαηησηηθψλ δεκφζησλ ππαιιήισλ. 

 

1.6.7. ώκα Δπηζεσξεηώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο  

Σν .Δ.Τ.Τ.Π ζπζηάζεθε βάζεη ηνπ Ν. 2920/2001
67

 θαη απνηειεί έλα ειεγθηηθφ 

ζεζκφ ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο. ηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, έρεη σο θχξην έξγν ηνπ 

ηελ δηεμαγσγή ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ κε ζηφρν ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ 

πγείαο ζηνλ πνιίηε. Απνηειεί έλα φξγαλν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε 

δξάζε ηφζν θαηαζηαιηηθή φζν θαη πξνιεπηηθή.  

Ζ θαηαζηαιηηθή ηνπ δξάζε πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ, ειέγρσλ, 

Δ.Γ.Δ. θαη ηελ πξφηαζε επηβνιήο θπξψζεσλ, ή ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ππαιιήισλ, φηαλ 

θξίλεηαη απαξαίηεην ή αλαγθαίν. Ζ πξνιεπηηθή ηνπ δξάζε εμειίζζεηαη παξάιιεια κε 

ηελ θαηαζηαιηηθή, θαζψο θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο επηζεψξεζεο, εθηφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

αληηθεηκέλνπ γηα ην νπνίν δηελεξγείηαη ν έιεγρνο, πξαγκαηνπνηείηαη ε παξάιιειε 

εμέηαζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε λα θαηαγξαθνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη νη 

δπζιεηηνπξγίεο ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο. Αθνινχζσο δηαηππψλεηαη κηα ζεηξά 

πξνηάζεσλ πξνο ηνλ ειεγρφκελν θνξέα, ηηο νπνίεο νθείιεη λα πινπνηεί, ψζηε λα 

απνηξαπεί ε ζπλέρηζε ή επαλάιεςε ηνπο. Σνηνπηνηξφπσο ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζπληειψληαο παξάιιεια ζηελ νξζή δηαρείξηζε 

ησλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο ρψξαο.  

Αλαθνξηθά κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην .Δ.Τ.Τ.Π απνηειεί 

νηθνλνκηθά θαη δηνηθεηηθά ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τ.θ.Κ.Α., ππαγφκελε απεπζείαο 

ζηνλ Τπνπξγφ, κε πιήξε αλεμαξηεζία ζηελ άζθεζε ηνπ ειεγθηηθνχ ηεο ξφινπ, ζηα 

πιαίζηα ηνπ νπνίνπ δηελεξγεί ειέγρνπο θαη επηζεσξήζεηο θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Τπνπξγνχ 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ηνπ Γεληθνχ 

Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
68

 θαη Απηεπάγγειηα, βάζεη ηνπ ηδξπηηθνχ ηνπ Νφκνπ. 

                                                   
66

 χκθσλα κε ην αξ. 98 ηνπ . πεξί αξκνδηνηήησλ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ  
67

 «ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (.Δ.Τ.Τ.Π)  θαη άιιεο δηαηάμεηο», ΦΔΚ 

Α /́131/27-6-2001. 
68

 Ο Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξνεδξεχεη ηνπ πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ Δπηζεψξεζεο θαη 

Διέγρνπ (.Ο.Δ.Δ), ην νπνίν έρεη σο ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ επηζεσξήζεσλ θαη 

ειέγρσλ ησλ ηδηαίηεξσλ ζεκάησλ θαη ππεξεζηψλ επηζεσξήζεσλ, ζχκθσλα κε ην Ν. 3074/2002, ΦΔΚ 

Α /́296/4-12-2002, «Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Αλαβάζκηζε ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ – 

Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηνπ πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 
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Σν .Δ.Τ.ΤΠ έρεη σο απνζηνιή ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία θεληξηθνχ θαη 

πεξηθεξεηαθνχ κεραληζκνχ γηα ηε δηελέξγεηα ζπζηεκαηηθψλ επηζεσξήζεσλ, ειέγρσλ θαη 

εξεπλψλ, ηφζν ζε φιεο ηηο ππαγφκελεο ππεξεζίεο θαη ζε φινπο ηνπο ππαγφκελνπο θνξείο 

αξκνδηφηεηαο ή επνπηείαο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, φζν θαη 

ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ.  

Ο ζθνπφο ηνπ .Δ.Τ.ΤΠ ζπλνςίδεηαη ζηα αθφινπζα ζεκεία:  

 Ζ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο φισλ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ, 

 Ζ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο,  

 Ζ εμάιεηςε ηεο θαθνδηνίθεζεο 

 Ζ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ – ρξεζηψλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο κε 

θαηαρξεζηηθφ ηξφπν. 

Σν πεδίν παξέκβαζεο ηνπ .Δ.Τ.Τ.Π., δηαθξίλνπκε ζε ειεγθηηθήο θαη ηεο θαηά 

ηφπν αξκνδηφηεηαο. ηελ ειεγθηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ ππάγνληαη: 

 Οη θεληξηθέο, πεξηθεξεηαθέο ή απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

 Οη ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ 

Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ θαζψο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο πγείαο θαη πξφλνηαο. 

 Σα ινηπά Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηα Ν.Π.Η.Γ. ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, πνπ αζθνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ηνκείο πγείαο θαη πξφλνηαο θαη επνπηεχνληαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

 ινη νη επνπηεπφκελνη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τ.θ.Κ.Α. θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ 

πγείαο θαη πξφλνηαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

 Σα θαξκαθεία (λνζνθνκεηαθά, ηδησηηθά), νη θαξκαθαπνζήθεο, ηα εξγαζηήξηα 

θαη θάζε θαηάζηεκα παξαγσγήο ή εκπνξίαο θάζε είδνπο θαξκαθεπηηθνχ ή 

πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, ηα ηλζηηηνχηα αδπλαηίζκαηνο θαη αηζζεηηθήο, ηα 

εξγνζηάζηα εκθηάισζεο λεξνχ θαζψο θαη νη ηακαηηθέο πεγέο, ζηηο νπνίεο 

παξέρνληαη ππεξεζίεο γηα ιφγνπο πγείαο. 

 Οη ηδησηηθνί θνξείο κε αληηθείκελν ηε δηάζεζε πξντφλησλ ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη άκεζα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. 

Ζ θαηά ηφπν αξκνδηφηεηα ηνπ .Δ.Τ.Τ.Π. εθηείλεηαη ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα. Με 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 
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Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα ζπληζηψληαη Πεξηθεξεηαθά Γξαθεία ηνπ 

.Δ.Τ.Τ.Π. ζηα νπνία πξνΐζηαληαη Δπηζεσξεηέο πνπ νξίδνληαη απφ ην Γεληθφ 

Δπηζεσξεηή ηνπ ψκαηνο. 

ζνλ αθνξά ηελ νξγαλσηηθή ηνπ δνκή, απνηειείηαη απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία 

κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ην Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Μαθεδνλίαο – Θξάθεο κε έδξα ηε 

Θεζζαινλίθε, ησλ νπνίσλ πξνΐζηαηαη Γεληθφο Δπηζεσξεηήο. Οξγαλσηηθά απνηειείηαη 

απφ. Σφζν ε Κεληξηθή Τπεξεζία, φζν θαη ην Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν δηαρσξίδνληαη ζε 

ηξεηο (3) ηνκείο δξάζεο, Τγεηνλνκηθνχ Φαξκαθεπηηθνχ  Διέγρνπ, Γηνηθεηηθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ θαη Διέγρνπ Φνξέσλ Πξφλνηαο, ζε θάζε έλαλ εθ ησλ νπνίσλ 

πξνΐζηαηαη έλαο Βνεζφο Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ην 

ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ηνκέα. Πιελ ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή θαη ησλ 

Βνεζψλ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή, πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν ε ζηειέρσζε ηνπ .Δ.Τ.Τ.Π. κε 

ζέζεηο Δπηζεσξεηψλ (Τγεηνλνκηθψλ, Γηνηθεηηθψλ – Οηθνλνκηθψλ, Κνηλσληθψλ).   Οη 

Δπηζεσξεηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ελεξγνχλ σο εθ ηνπ λφκνπ 

εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνη ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη σο εθ ηνχηνπ, 

ζεσξνχληαη ηεξαξρηθά αλψηεξνη ησλ πξντζηακέλσλ ησλ ειεγρφκελσλ ππεξεζηψλ θαη 

θνξέσλ. εκεηψλεηαη επηπιένλ φηη θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, έρνπλ 

δηθαηψκαηα θαη θαζήθνληα αλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ
69

.
70

  

πλνςίδνληαο ηα πξναλαθεξζέληα θαζίζηαηαη αληηιεπηφ φηη ην .Δ.Τ.Τ.Π. 

απνηειεί έλαλ ειεγθηηθφ ζεζκφ κε δηηηφ ξφιν, δεδνκέλνπ φηη αθελφο πξνζβιέπεη ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη αθεηέξνπ απνηειεί κηα ζεκαληηθή 

πξνζπάζεηα ράξαμεο νξζνινγηθήο πνιηηηθήο πγείαο ηεο ρψξαο. Ζ νξζνινγηθή πνιηηηθή 

πγείαο ηεθκεξηψλεηαη κέζσ ηνπ ηξηπηχρνπ «απνηειεζκαηηθφηεηα – απνδνηηθφηεηα - 

δηαζθάιηζε πνηφηεηαο» ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο, θηινζνθία 

πνπ αληαλαθιά θαη ηε θηινζνθία ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιφγσ ζεζκνχ.  

 

1.6.8. Ο πλήγνξνο ηεο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (.η.Τ.θ.Κ.Α.) 

Ο πλήγνξνο ηεο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (.η.Τ.θ.Κ.Α.), κνινλφηη 

πξαθηηθά ιεηηνπξγνχζε ήδε απφ ην ρίιηα ελληαθφζηα ελελήληα νθηψ (1998), ζηα πιαίζηα 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ρξεηάζηεθε λα 

                                                   
69

 Ν. 2343, «Αλαδηνξγάλσζε Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ΦΔΚ 

Α /́211/11-10-1995, δηαηάμεηο πεξί Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ.  
70

 Οη εηδηθέο αξκνδηφηεηεο, ηα θαζήθνληα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ Δπηζεσξεηψλ θαη ησλ Βνεζψλ 

Δπηζεσξεηψλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ ηδξπηηθφ Νφκν θαη ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ 

.Δ.Τ.Τ.Π. 
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πεξάζνπλ άιια έμη (6) ρξφληα πξνηνχ πξαγκαηνπνηεζεί ε επίζεκε ζέζπηζή ηνπ                    

κε ην Ν. 3293/2004
71

. πσο πεξηγξάθεηαη ζην θείκελν ηνπ ελ ιφγσ Νφκνπ, ν 

.η.Τ.θ.Κ.Α. θαηά ηελ άζθεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηα δηθαηψκαηα ηεο πγείαο, πξφλνηαο θαη 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο αξκνδηνηήησλ ηνπ
72

, εηζεγείηαη πξνο ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη θάησζη ζηφρνη:  

 Ζ απνθαηάζηαζε θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ  

 Ζ εμάιεηςε ησλ θαηλνκέλσλ θαθνδηνίθεζεο 

 Ζ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ Τ.θ.Κ.Α. 

 Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ  

 Ζ αλάπηπμε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ηεο δηνίθεζεο.  

Χζηφζν, ν λνκνζέηεο πξνέβιεςε επηπιένλ κηα πξσηνπνξηαθή δηαδηθαζία ζηνλ 

πξναλαθεξζέληα λφκν, παξέρνληαο γηα πξψηε (1
ε
) θνξά ζηνλ Τπνπξγφ Τ.θ.Κ.Α ηε 

δπλαηφηεηα παξαπνκπήο αλαθνξψλ δπζαξεζηεκέλσλ πνιηηψλ απφ δεκφζηεο 

πγεηνλνκηθέο ή πξνλνηαθέο ππεξεζίεο, ζην πλήγνξν ηεο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ. 

Ο .η.Τ.θ.Κ.Α. έρεη ελζσκαησζεί ζηνλ Κχθιν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο
73

 ηνπ 

.η.Π. θαη παξέρεη δσξεάλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε φινπο ηνπο πνιίηεο – ρξήζηεο ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πγείαο, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη Έιιελεο, νκνγελείο 

επαλαπαηξηζζέληεο, αιινδαπνί, κεηαλάζηεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη εππαζείο θνηλσληθέο 

νκάδεο φπσο, άηνκα ειηθησκέλα, ζσκαηηθά ή ςπρηθά αζζελή, κε αλαπεξίεο (Α.κεΑ.), 

κεηαλάζηεο, πξφζθπγεο, αληηκεησπίδνληαη κε ηδηαίηεξε επαηζζεζία απφ ην πλήγνξν ηεο 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ηζφηηκε θαη πιήξεο έληαμή 

ηνπο, ηφζν ζηελ θνηλσληθή φζν θαη νηθνλνκηθή δσή ηνπ ηφπνπ. 

Ο .η.Τ.θ.Κ.Α. απνηειεί έλαλ εμσηεξηθφ ειεγθηηθφ κεραληζκφ ηνπ πζηήκαηνο 

Τγείαο θαη δηαδξακαηίδεη έλαλ δηηηφ δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, 

ηφζν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο Τγείαο, φζν θαη ηεο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο – 

Πξφλνηαο. Ζ ζεκαηνινγία ησλ ππνζέζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ν πλήγνξνο αλαιχεηαη ζηνλ 

άμνλα ηεο Τγείαο θαη ηεο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. ηνλ άμνλα ηεο Τγείαο, ελδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δ..Τ. 

                                                   
71

 Ν. 3293, «Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, πλήγνξνο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο», ΦΔΚ Α /́261/26-11-2004. 
72

 εκεηψλεηαη φηη ν πλήγνξνο ηεο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο παξεκβαίλεη δηακεζνιαβεηηθά 

θαη ειεγθηηθά εθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ήδε απεπζπλζεί ζηελ εκπιεθφκελε ππεξεζία πγείαο. 
73

 εκεηψλεηαη φηη ε επηζηεκνληθή νκάδα πνπ ζηειερψλεη ηνλ Κχθιν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ .η.Π. 

εμεηάδεη αλαθνξέο κε αληηθείκελν ην δηθαίσκα γηα πξνζηαζία ηεο Τγείαο θαη γηα Κνηλσληθή Πξφλνηα ησλ 

πνιηηψλ.  
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(πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο, ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, Κ.Δ..Τ., επνπηείαο 

ηδησηηθψλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ, εξγαζηεξίσλ θαη θαξκαθείσλ), επαγγεικαηηψλ 

πγείαο (αλαγλψξηζε δηπισκάησλ, ρνξήγεζε αδεηψλ, απφθηεζε εηδηθφηεηαο, δηνξηζκνί), 

δηθαησκάησλ αζζελψλ (δηθαηψκαηα λνζειεπνκέλσλ, πξφγξακκα «ΦΤΥΑΡΓΧ») θαη 

δεκφζηαο πγείαο ( πγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, 

ηξνθίκσλ – πνηψλ). Αληίζηνηρα, ζηνλ άμνλα ηεο Πξφλνηαο, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα 

δεηήκαηα παξνρψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο (Α.κεΑ., ρξφληα πάζρνληεο, θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλνη, κεηέξεο, πνιχηεθλνη), θαζψο θαη νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θνξέσλ 

πξφλνηαο (αλνηθηέο – θιεηζηέο δνκέο, έιεγρνο επνπηείαο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο 

πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ).  

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ππνζέζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηε δηακεζνιαβεηηθή 

αξκνδηφηεηα ηνπ .η.Τ.θ.Κ.Α. απνηεινχλ κεηαμχ άιισλ ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ πνιηηψλ 

ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ε παξνρή θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ πγείαο, ε ηήξεζε ηαηξηθνχ 

θαθέινπ θαη ε δηαζθάιηζε ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ, ε ζσζηή ελεκέξσζε ησλ αζζελψλ 

γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, ηελ ελδεηθλπφκελε ζεξαπεία αιιά θαη ην θφζηνο 

απηήο, ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο παξνρψλ αζζέλεηαο απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θ.α. 

Τπνγξακκίδεηαη εληνχηνηο φηη, ν .η.Τ.θ.Κ.Α. δελ παξέρεη λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή ή 

εθπξνζψπεζε, νχηε ρνξεγεί απνδεκηψζεηο ζε πεξηπηψζεηο ηαηξηθψλ ιαζψλ. 

ζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αλαθνξά ζην .η.Τ.θ.Κ.Α., φπνηνο πνιίηεο 

έξζεη αληηκέησπνο κε θάπνην πξφβιεκα ή δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ζεσξήζεη εαπηφλ ζηγκέλν ή 

δπζαξεζηεκέλν, έρεη ην δηθαίσκα θαη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη έγγξαθε θαη 

ελππφγξαθε ζρεηηθή αλαθνξά
74

 ζην .η.Τ.θ.Κ.Α. Ζ αλαθνξά θαηεγνξηνπνηείηαη 

αλαιφγσο ηνπ ζέκαηφο ηεο θαη ε ππφζεζε αλαηίζεηαη ζηνλ αξκφδην εηδηθφ επηζηήκνλα 

πξνο δηεξεχλεζε. Αθνινχζσο, ν εηδηθφο επηζηήκνλαο, έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ πνιίηε 

θαη ηνλ εκπιεθφκελν θνξέα, πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί γηα ην ζχλλνκν ηεο αλαθνξάο ή 

ηεο δξάζεο ηνπ θνξέα. ηελ πεξίπησζε φπνπ δηαπηζησζεί ην κε ζχλλνκν ηεο πξάμεο ηνπ 

εκπιεθφκελνπ θνξέα, θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο.   

Πξνθεηκέλνπ γηα πην ζχλζεηα πξνβιήκαηα, πεξηζζφηεξσλ θνηλσληθψλ 

παξακέηξσλ, ηα νπνία δελ επηδέρνληαη κηαο κνλνδηάζηαηεο ιχζεο, ζπληάζζεηαη πφξηζκα 

ή αθφκε θαη κηα πξφηαζε πξνο ηε δηνίθεζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

εκεηψλεηαη φηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ν εκπιεθφκελνο θνξέαο ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη 

                                                   
74

 Γηα λα δηεπθνιπλζνχλ νη πνιίηεο πνπ δνπλ ζηελ πεξηθέξεηα, ε ππνβνιή ηεο αλαθνξάο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί επηπιένλ ηαρπδξνκηθά ή κέζσ θαμ. 
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ην πφξηζκα ή/ θαη ε πξφηαζε, νθείιεη βάζεη λφκνπ λα απαληήζεη ζρεηηθά ζηελ 

Αλεμάξηεηε Αξρή ηνπ πλεγφξνπ ηεο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Δπηπιένλ, ε 

δεκνζηνπνίεζε ησλ πνξηζκάησλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πλεγφξνπ 

Πνιίηε
75

, απνηειεί κηα αθφκε βνήζεηα γηα ηνλ πνιίηε, ζε ελδερφκελε πξνζθπγή ηνπ ζην 

αξκφδην δηθαζηήξην. Δπηπξνζζέησο, ζεκεηψλεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ πλεγφξνπ ζε 

εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ ι.ρ. ε δηνίθεζε ηνπ εκπιεθφκελνπ θνξέα αξλείηαη λα 

ζπλεξγαζηεί, λα θνηλνπνηεί έγγξαθά ηνπ ζηνλ εηζαγγειέα ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ. 

Σέινο, ππνγξακκίδνληαη ελδεηθηηθά θάπνηεο πεξηπηψζεηο ππνζέζεσλ εθηφο 

δηακεζνιαβεηηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ .η.Τ.θ.Κ.Α., φπσο επί παξαδείγκαηη εάλ έρεη 

παξέιζεη δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ έμη (6) κελψλ απφ ηε δηελέξγεηα ηεο δπζρέξεηαο πνπ 

βίσζε ν δπζαξεζηεκέλνο πνιίηεο, ή πξφθεηηαη γηα ππνζέζεηο πνπ δελ έρνπλ αθφκε 

εθδηθαζηεί, ή πξάμεηο δηθαζηηθψλ αξρψλ ή αλεμάξηεησλ αξρψλ, ή ππνζέζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο
76

 θ.ιπ. 

 

1.6.9. Ο Κνηλνβνπιεπηηθόο Έιεγρνο 

Ο Κνηλνβνπιεπηηθφο Έιεγρνο απνηειεί ην χςηζην επίπεδν ειέγρνπ. Γηα ην ιφγν 

απηφ θαη δεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ηνπο γηα ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο, ε παξνπζίαζε θαη αλάιπζή ηνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε μερσξηζηφ θεθάιαην, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε θαηαλφεζε ηεο «δνκήο» ηνπ θαη ηνπ «ξφινπ» ηνπ.   

 

1.6.10. Υξήζηκεο Παξαηεξήζεηο  

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα ελφηεηα ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο αλαθνξηθά κε ηα 

επίπεδα ειέγρνπ ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο,  θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηεπθξηληζηεί, φηη πιελ 

ησλ παξαπάλσ, ζεζκηθά θαηνρπξσκέλσλ, επηπέδσλ – κεραληζκψλ ειέγρνπ, ππάξρνπλ θαη 

θάπνηα επηπιένλ, ησλ νπνίσλ φκσο ν ειεγθηηθφο – παξεκβαηηθφο ξφινο δελ 

θαηνρπξψλεηαη ζεζκηθά. Χο ελδεηθηηθά θαη φρη κνλαδηθά παξαδείγκαηα απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο αλαθέξνληαη ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη νη Δλψζεηο Καηαλαισηψλ.  

ε ακθφηεξεο ηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο, λαη κελ αλαγλσξίδεηαη ε 

δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ θάπνηνπ πξνβιήκαηνο ή δπζιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο, 

κέζσ ιφγνπ ράξε κηα αλαθνξάο ή θαηαγγειίαο πνπ κπνξεί λα ππνβάιεη έλαο 

δπζαξεζηεκέλνο πνιίηεο, ην πξφβιεκα ή ε δπζιεηηνπξγία δχλαηαη λα δεκνζηνπνηεζεί 

                                                   
75

 http://new.synigoros.gr/?i=health-and-social-welfare.el.kpporismata  
76

 Δμαίξεζε απνηεινχλ νη ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ πξνζιήςεηο ή θξίζεηο ηαηξψλ θιάδνπ ΔΤ θαη νη 

πξνζιήςεηο ησλ ηαηξψλ ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηακεία, νη νπνίεο βξίζθνληαη εληφο ηνπ πεδίνπ 

δηακεζνιαβεηηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ πλεγφξνπ ηεο Τγείαο θαη ηεο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

http://new.synigoros.gr/?i=health-and-social-welfare.el.kpporismata
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π.ρ. κέζα απφ ην δειηίν εηδήζεσλ, δελ πξνβιέπεηαη φκσο δηαδηθαζία άκεζεο παξέκβαζεο 

απφ κέξνπο ηνπο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ή ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

δπζιεηηνπξγίαο, νχηε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο θάπνηνπ είδνπο ειέγρνπ πνπ ζα 

επηθέξεη θαη ηηο αλάινγεο θπξψζεηο, εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. Θα κπνξνχζακε 

επνκέλσο λα ηζρπξηζηνχκε φηη ν «άηππνο» ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη παξαπάλσ 

κεραληζκνί, έγθεηηαη πεξηζζφηεξν ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα θάλνπλ επξχηεξα γλσζηφ έλα 

πξφβιεκα, ή κηα ελ γέλεη δπζιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο πνπ ζα ηνπο 

γλσζηνπνηεζεί, ζπληειψληαο ηνηνπηνηξφπσο ζηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο.  

Γηεπθξηλίδεηαη σζηφζν φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηά ηνπο θάζε άιιν παξά 

ακειεηέα είλαη, θαζψο ν εληνπηζκφο θαη ε γλσζηνπνίεζε ελφο πξνβιήκαηνο απνηειεί θαη 

ην πξψην ζηάδην ζηελ πξνζπάζεηα επίιπζήο ηνπ, ηελ νπνία αλαιακβάλνπλ φινη νη 

πξναλαθεξζέληεο ζεζκηθά θαηνρπξσκέλνη ειεγθηηθνί κεραληζκνί πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο κε θνξσλίδα ειέγρνπ ηνλ Κνηλνβνπιεπηηθφ Έιεγρν.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο 

2. ΣΟ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΣΖ ΥΧΡΑ 

2.1. Δηζαγσγηθά ζηνηρεία 

Σν ειιεληθφ θξάηνο απφ ηδξχζεσο ηνπ κέρξη θαη ζήκεξα αλακθηζβήηεηα δηήιζε 

απφ πνιιέο ζηελσπνχο. Οξφζεκν έλαξμεο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο ζα κπνξνχζε νκφθσλα 

λα ζεσξεζεί ν Ηνχιηνο ηνπ 1974 φηαλ ε Διιάδα εμήιζε απφ ην επηαεηέο (7εηεο) 

δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο ην νπνίν απνηέιεζε ηξνρνπέδε εμέιημεο ζην ζχλνιν ησλ ηνκέσλ 

αιιά θαη κνλφδξνκν απνκφλσζεο απφ ην επξσπατθφ γίγλεζζαη. Ζ ςήθηζε ηνπ 

πληάγκαηνο ε νπνία έιαβε ρψξα ην 1975, απνηέιεζε ηελ πιένλ ηξαληαρηή απφδεημε 

επαλφδνπ ηεο δεκνθξαηίαο ζηε γελέηεηξα ηεο, επηιέγνληαο σο «πνιίηεπκα ηεο Διιάδαο 

ηελ Πξνεδξεπόκελε Κνηλνβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία, κε ζεκέιην ηνπ πνιηηεύκαηνο ηεο ιατθή 

θπξηαξρία θαη πεγή όισλ ησλ εμνπζηώλ ην Λαό».
77

 Ο θαηεμνρήλ ρψξνο εθαξκνγήο θαη 

ελίζρπζεο ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο είλαη ην θνηλνβνχιην, επνκέλσο ζηηο 

παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ ζα γίλεη κηα αλάιπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Βνπιήο, ηεο 

νξγάλσζεο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε φζν ην δπλαηφλ 

πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηεο ζηελ θνηλσλία καο. 

 

2.2. Ζ Βνπιή ησλ Διιήλσλ   

Ζ Βνπιή ησλ Διιήλσλ απνηειεί αλακθηζβήηεηα ηνλ θνξπθαίν δεκνθξαηηθφ 

ζεζκφ. Ζ Β.η.Δ., νξγαλψλεηαη, ιεηηνπξγεί θαη αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο, ζχκθσλα κε ηα 

φζα πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ
78

 ηεο θαη ην χληαγκα
79

 ηεο ρψξαο. Πξφθεηηαη γηα 

έλα κνλνκειέο λνκνζεηηθφ ζψκα πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηξηαθφζηα κέιε (300), ηνπο 

Βνπιεπηέο, νη νπνίνη απνηεινχλ θαη ηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο. Οη Βνπιεπηέο 

εθιέγνληαη απφ ηνλ ιαφ
80

 κέζσ ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ, νη νπνίεο δηεμάγνληαη θάζε 

ηέζζεξα (4) ρξφληα
81

. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηε κία εθινγηθή 

αλακέηξεζε ζηελ άιιε νλνκάδεηαη «Βνπιεπηηθή Πεξίνδνο». Ζ αξίζκεζε ησλ 

Βνπιεπηηθψλ Πεξηφδσλ είλαη ειιεληθή θαη ζπλερήο απφ ην 1974, σο εθ ηνχηνπ ζήκεξα 

δηαλχνπκε ηελ δέθαηε ηξίηε (ΗΓ΄) Βνπιεπηηθή Πεξίνδν. Καηά ηε δηάξθεηα θάζε 

                                                   
77

 χκθσλα κε ην αξ. 1 ηνπ . 
78

 χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα επαλέθδνζε ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο (10/2010),  κε ελζσκαησκέλεο ηηο 

λέεο ξπζκίζεηο πνπ έγηλαλ κε ηηο απφ 14.4.2010 (ΦΔΚ 57 Α /́20.4.2010) θαη 16.7.2010   (ΦΔΚ 139 

Α /́10.8.2010) απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο. 
79

 Σν . ηνπ 1975 φπσο αλαζεσξήζεθε κε ην Α  ́θαη Β  ́Φήθηζκα ηεο 6
εο

 Μαξηίνπ 1986 ηεο Σ  ́   

Αλαζεσξεηηθήο Β.η.Δ., ην Φήθηζκα ηεο 6
εο

 Απξηιίνπ 2001 ηεο Ε  ́Αλαζεσξεηηθήο Β.η.Δ. θαη ην Φήθηζκα 

ηεο 27
εο

 Μαΐνπ 2008 ηεο Ζ  ́Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ 
80

 Δθηφο ησλ Βνπιεπηψλ επηθξαηείαο. 
81

 Δθηφο θαη αλ ε Βνπιή δηαιπζεί λσξίηεξα. 
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Βνπιεπηηθήο Πεξηφδνπ, ε Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθέο, έθηαθηεο θαη 

εηδηθέο πλφδνπο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ άζθεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ έξγνπ θαη ηνπ 

Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ θαη ζα αλαιπζνχλ εθηελψο ζηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ.  

 

2.3. Οξγάλσζε ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ 

Ζ ζσζηή νξγάλσζε ηεο Βνπιήο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θαη λα θαηαζηεί εθηθηή ε δηεθπεξαίσζε ηνπ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχ ηεο έξγνπ. Χο εθ ηνχηνπ, νξγαλσηηθά, ε Βνπιή πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα ηκήκαηα:  

 Σηο Κνηλνβνπιεπηηθέο Οκάδεο
82

 

 Σν Πξνεδξείν ηεο Βνπιήο
83

 

 Σελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο
84

 

 Σν Σκήκα Γηαθνπήο Δξγαζηψλ
85

 

 Σηο Κνηλνβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο86 

 Σε Γηάζθεςε Πξνέδξσλ
87

 

 Σελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ησλ Οηθνλνκηθψλ ησλ θνκκάησλ θαη ησλ Βνπιεπηψλ 

2.3.1. Οη Κνηλνβνπιεπηηθέο Οκάδεο 

Οη Κνηλνβνπιεπηηθέο Οκάδεο (Κ.Ο.) ή αιιηψο ηα πνιηηηθά θφκκαηα, 

δηαδξακαηίδνπλ αλακθηζβήηεηα πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηηο ζχγρξνλεο δεκνθξαηίεο. 

Δπαιήζεπζε απηήο ηεο δηαπίζησζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ αλεμάξηεησλ 

Βνπιεπηψλ πνπ απαληψληαη ζηα Κνηλνβνχιηα είλαη ηδηαίηεξα κηθξφο. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ην ζρεκαηηζκφ κηαο Κ.Ο. είλαη ε χπαξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εθιεγέλησλ 

Βνπιεπηψλ ηνπ ίδηνπ θφκκαηνο
88

. Πξφεδξνο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ζεσξείηαη ν 

αξρεγφο ηεο, εθφζνλ έρεη εθιεγεί Βνπιεπηήο. Καηά θαλφλα, δχλαηαη λα νξίζεη κέρξη δχν 

(2) αλαπιεξσηέο – εθπξνζψπνπο ηνπ. Δμαίξεζε ηνπ θαλφλα απνηεινχλ ν Πξφεδξνο ηεο 

κεγαιχηεξεο ζε δχλακε Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο πνπ κεηέρεη ζηελ Κπβέξλεζε (ν 

                                                   
82

Αξ. 15 – 20 ηνπ Κ.η.Β. 
83

Αξ. 6 -12 ηνπ Κ.η.Β.  
84

Αξ. 21 – 24 ηνπ Κ.η.Β.. 
85

Αξ. 29 – 30 ηνπ Κ.η.Β. 
86

 Αξ. 68 ηνπ . θαη 31 – 48, 89 -91 ηνπ Κ.η.Β.  
87

Αξ. 13 – 14 ηνπ Κ.η.Β.  
88

εκεηψλεηαη φηη Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα δχλαηαη λα ζπγθξνηεζεί θαη απφ πέληε (5) Βνπιεπηέο, 

πξνθεηκέλνπ γηα θφκκα πνπ παξνπζίαζε ςεθνδέιηηα ζηα δχν ηξίηα (2/3) ησλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ ηεο 

ρψξαο θαη ζπγθέληξσζε παλειιαδηθά πνζνζηφ ηξία ηνηο εθαηφ (3%) επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ. 
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Πξσζππνπξγφο) θαη ν Πξφεδξνο ηεο κεγαιχηεξεο ζε δχλακε Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο 

πνπ δε κεηέρεη ζηελ Κπβέξλεζε (ν Αξρεγφο ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο),νη νπνίνη 

δχλαληαη λα νξίζνπλ έσο ηξεηο (3) αλαπιεξσηέο. 

Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο, παξαρσξείηαη ζε θάζε Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα (θαη 

ζηνπο αλεμάξηεηνπο Βνπιεπηέο), έλαο ηδηαίηεξνο ρψξνο (αίζνπζα, γξαθεία) ζην θηήξην 

ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. Γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπο νη Κνηλνβνπιεπηηθέο Οκάδεο έρνπλ 

δηθέο ηνπο γξακκαηείεο, ηηο νπνίεο ζηειερψλνπλ κεηαθιεηνί ππάιιεινη, ν αξηζκφο ησλ 

νπνίσλ επίζεο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο νκάδαο. 

 

2.3.2. Σν Πξνεδξείν ηεο Βνπιήο 

Σν Πξνεδξείν ηεο Βνπιήο απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο, επηά (7) 

Αληηπξνέδξνπο, ηξεηο (3) Κνζκήηνξεο θαη έμη (6) Γξακκαηείο. Σα κέιε ηνπ Πξνεδξείνπ 

ηεο Βνπιήο είλαη ππνρξεσηηθά Βνπιεπηέο. Με θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηε δηαθνκκαηηθή 

ηνπ ζχλζεζε, ε αλαινγία ησλ κειψλ ηνπ Πξνεδξείνπ δηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο:  

 πκπνιίηεπζε: 

 Σξεηο (3) Αληηπξφεδξνη 

 δχν (2) Κνζκήηνξεο  

 ηέζζεξηο (4) Γξακκαηείο  

 Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε: 

 Έλαο (1) Αληηπξφεδξνο 

 Έλαο (1) Κνζκήηνξαο 

 Έλαο (1) Γξακκαηέαο 

 Γεχηεξε (2
ε
) ζε δχλακε Κ.Ο. Αληηπνιίηεπζεο: 

 Έλαο (1) Αληηπξφεδξνο  

 Έλαο (1) Γξακκαηέαο 

 Σξίηε (3
ε
) ζε δχλακε Κ.Ο. Αληηπνιίηεπζεο: 

 Έλαο (1) Αληηπξφεδξνο 

 Σέηαξηε (4
ε
) ζε δχλακε Κ.Ο.  

 Έλαο (1) Αληηπξφεδξνο 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ηδηφηεηα κέινπο ηνπ Πξνεδξείνπ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ Τθππνπξγνχ, σο εθ ηνχηνπ, ε απνδνρή κηαο (1) εθ ησλ δχν 

(2) παξαπάλσ ηδηνηήησλ απφ έλα κέινο ηνπ Πξνεδξείνπ, ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε 

παξαίηεζή ηνπ, απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Πξνεδξείνπ. 
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Ζ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο θαη ησλ επηά (7) Αληηπξνέδξσλ γίλεηαη ζηελ 

αξρή θάζε Βνπιεπηηθήο Πεξηφδνπ ελψ ησλ Κνζκεηφξσλ θαη ησλ Γξακκαηέσλ ιακβάλεη 

ρψξα ζηελ αξρή  θάζε Σαθηηθήο πλφδνπ. Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ 

Αληηπξνέδξσλ είλαη ηαπηφζεκε κε ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ, ελψ ησλ Κνζκεηφξσλ θαη 

ησλ Γξακκαηέσλ ηαπηίδεηαη κε απηή ηεο ηαθηηθήο πλφδνπ ηεο Βνπιήο φπνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθινγή ηνπο. 

 

2.3.3. Η Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο     

πσο αλαθέξζεθε ζηα εηζαγσγηθά ζηνηρεία ηνπ θεθαιαίνπ, ε Οινκέιεηα ηεο 

Βνπιήο ε νπνία απνθαζίδεη, ειέγρεη θαη λνκνζεηεί, απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ 

ηξηαθνζίσλ (300) Βνπιεπηψλ, νη νπνίνη εθιέγνληαη ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο θάζε 

ηέζζεξα (4) ρξφληα. Ζ Βνπιεπηηθή Πεξίνδνο είλαη ην δηάζηεκα κεηαμχ δχν βνπιεπηηθψλ 

εθινγψλ. Καηά ηε δηάξθεηα θάζε Βνπιεπηηθήο Πεξηφδνπ ε Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο κπνξεί 

λα ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθέο, έθηαθηεο θαη εηδηθέο πλφδνπο. ε ηαθηηθή χλνδν 

ζπγθαιείηαη απηνδηθαίσο, αθελφο ηελ πξψηε (1
ε
) Γεπηέξα ηνπ κελφο Οθησβξίνπ θάζε 

έηνπο θαη αθεηέξνπ εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε δηεμαγσγή ησλ γεληθψλ 

βνπιεπηηθψλ εθινγψλ. Ζ ηαθηηθή χλνδνο έρεη δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κελψλ 

θαη εληφο απηήο ιακβάλεη ρψξα ππνρξεσηηθά ε ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Κξάηνπο. Ζ αξίζκεζε ησλ ηαθηηθψλ πλφδσλ, φπσο θαη ησλ Βνπιεπηηθψλ Πεξηφδσλ 

είλαη ειιεληθή θαη μερσξηζηή γηα θάζε πεξίνδν. 

ε έθηαθηε χλνδν δχλαηαη λα ζπγθαιέζεη ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ ν Πξφεδξνο 

ηεο Γεκνθξαηίαο, «θάζε θνξά πνπ ην θξίλεη εχινγν»
89

, κε δηάξθεηα θαη ζέκα 

θαζνξηζκέλα απφ ηνλ ίδην. Δπλφεην είλαη δε φηη ε ζεκαηνινγία ηεο έθηαθηεο πλφδνπ 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε ζέκα, πιελ ηεο ςήθηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

Σέινο, πξνθεηκέλνπ γηα εηδηθέο πεξηζηάζεηο, ε Βνπιή δχλαηαη λα ζπγθιεζεί 

ππνρξεσηηθά ζε εηδηθή χλνδν θαη πξνθαλψο εθφζνλ δε βξίζθεηαη ήδε ζε ηαθηηθή 

χλνδν, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη κηα εθ ησλ αθνινχζσλ εηδηθψλ ζπληαγκαηηθψλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο:  

 Σελ εθινγή Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο
90

  

 Σελ απφθαζε αλάγθεο εθινγήο λένπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο εθφζνλ έρεη 

δηαπηζησζεί παξαηεηλφκελε αδπλακία ηνπ ελ ελεξγεία Πξνέδξνπ λα αζθήζεη 

ηα θαζήθνληά ηνπ
91

. 

                                                   
89

 Αξ. 40, παξ. 1 ηνπ .  
90

 Αξ. 32, παξ. 5 ηνπ .  
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 Σελ έγθξηζε ηνπ δηαηάγκαηνο γηα εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα ηελ θαηάζηαζε 

πνιηνξθίαο, εθφζνλ έρεη εθδνζεί
92

. 

 Σελ πξφηαζε εκπηζηνζχλεο ζε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνχ λέαο Κπβέξλεζεο
93

. 

Δίλαη επλφεην δε φηη ζηε δηάξθεηα ηεο εηδηθήο πλφδνπ, ε Βνπιή αζρνιείηαη θαηά 

απφιπηε απνθιεηζηηθφηεηα κε ην ζέκα γηα ην νπνίν έρεη ζπγθιεζεί. 

 

2.3.4. Σν ηκήκα Γηαθνπήο Δξγαζηώλ 

Σν Σκήκα Γηαθνπήο ησλ Δξγαζηψλ ηεο Βνπιήο απνηειείηαη απφ ην έλα ηξίην 

(1/3) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ Βνπιεπηψλ θαη είλαη αξκφδην γηα ηελ άζθεζε κέξνπο 

ηνπ λνκνζεηηθνχ έξγνπ θαη ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 

δχν πλφδσλ, φηαλ δηαθφπηνληαη νη εξγαζίεο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ.  

Καηά θαλφλα, ε ηαθηηθή χλνδνο πνπ μεθηλά ηηο εξγαζίεο ηεο ζηηο αξρέο ηνπ 

Οθησβξίνπ, ιήγεη ηνλ επφκελν Μάην ή Ηνχλην, ηνπ ίδηνπ έηνπο. Άξα, θάζε θαινθαίξη 

ζπγθξνηνχληαη ηξία Σκήκαηα Γηαθνπήο Δξγαζηψλ, γηα ηνπο κήλεο Ηνχιην, Αχγνπζην θαη  

επηέκβξην, ζηα νπνία κεηέρνπλ δηαδνρηθά θαη αλεμαηξέησο φινη νη Βνπιεπηέο. 

 

2.3.5. Η Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ 

Ζ Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ ζπζηάζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο ηνπ 1987 

θαη αλαγλσξίζηεθε ζπληαγκαηηθά κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2001. Πξφθεηηαη γηα έλα 

δηαθνκκαηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν, κε απνζηνιή ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε νξγάλσζε 

ησλ εξγαζηψλ ηεο Βνπιήο, δηα κέζσ κηαο νδνχ ζπλεξγαζίαο ηνπ Πξνεδξείνπ κε φιεο ηηο 

Κνηλνβνπιεπηηθέο Οκάδεο. Σα κέιε πνπ ηελ απνηεινχλ είλαη: 

 Ο Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο 

 Οη Αληηπξφεδξνη ηεο Βνπιήο 

 Οη δηαηειέζαληεο Πξφεδξνη ηεο Βνπιήο (εθφζνλ είλαη εθιεγκέλνη βνπιεπηέο) 

 Οη Πξφεδξνη ησλ Γηαξθψλ Δπηηξνπψλ  

 Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο 

 Οη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνβνπιεπηηθψλ Οκάδσλ 

 Έλαο εθπξφζσπνο ησλ αλεμάξηεησλ Βνπιεπηψλ
94

   

                                                                                                                                                        
91

 Αξ. 34, παξ. 2 ηνπ .  
92

 Αξ. 48, παξ. 2 – 3 ηνπ .  
93

 Αξ, 84, παξ. 1 ηνπ .  
94

 Μφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) αλεμάξηεηνη βνπιεπηέο. 
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Ζ ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ πξαγκαηνπνηείηαη κηα θνξά 

ηελ εβδνκάδα ψζηε λα πινπνηεζνχλ νη παξαθάησ ζηφρνη.: 

 Δμέηαζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ εξγαζηψλ ηεο Βνπιήο 

 Οξγάλσζε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ λνκνζεηηθνχ έξγνπ 

 Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή νξγαλσκέλεο ζπδήηεζεο 

 Άζθεζε θάζε άιιεο αλαγλσξηζκέλεο απφ ην . ή ηνλ Κ.η.Β. αξκνδηφηεηαο 

Πξφζζεηε αξκνδηφηεηα ηεο Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ απνηειεί ε επηινγή, κε 

νκνθσλία ή κε πιεηνςεθία ησλ 4/5 ησλ κειψλ ηεο, ησλ κειψλ ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην χληαγκα, θαζψο θαη ε παξάιιειε άζθεζε ηεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο ηνπο επνπηείαο. Δπηπιένλ, εθθξάδεη γλψκε, θαηφπηλ ηεο αθξφαζεο ησλ 

ππνςεθίσλ, γηα ηελ επηινγή δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ ζηηο αλψηαηεο ζέζεηο ηεο Διιεληθήο 

Γηθαηνζχλεο. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηεί ηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ πξνέδξνπ, ηνπ 

αληηπξνέδξνπ θαη δχν κειψλ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, κέζσ νκνθσλίαο ησλ 

κειψλ ηεο ή κε πιεηνςεθία ησλ ηεζζάξσλ πέκπησλ (4/5) απηψλ.    

 

2.3.6. Οη Κνηλνβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο  

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ αζθεί λνκνζεηηθφ έξγν θαη 

Κνηλνβνπιεπηηθφ Έιεγρν. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ ην . θαη ν Κ.η.Β. 

πξνβιέπνπλ ηε ζχζηαζε ησλ θαηάιιεισλ επηηξνπψλ. Σηο επηηξνπέο ζπγθξνηνχλ 

Βνπιεπηέο ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ νκάδσλ, αλάινγα κε ηε δχλακε ηνπο, θαζψο θαη 

αλεμάξηεηνη Βνπιεπηέο θαη δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:  

 Γηαξθείο 

 Δηδηθέο Γηαξθείο 

 Δηδηθέο  

 Δηδηθέο κφληκεο 

 Δζσηεξηθψλ ζεκάησλ ηεο Βνπιήο 

 Γεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, ηξαπεδψλ, νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο θαη θνξέσλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

 Δζληθψλ ή γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο δεηεκάησλ 

 Δμεηαζηηθέο 

 Δηδηθέο θνηλνβνπιεπηηθέο γηα ηε δηεμαγσγή πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο  

 Αλαζεψξεζεο ηνπ πληάγκαηνο  
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Γηαξθείο επηηξνπέο 

Ο Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο, ζηελ αξρή θάζε ηαθηηθήο πλφδνπ, κε απφθαζή ηνπ 

ζπζηήλεη θαη ζπγθξνηεί ηηο δηαξθείο επηηξνπέο. Απνζηνιή ηνπο είλαη ε επεμεξγαζία θαη 

εμέηαζε ησλ ζρεδίσλ λφκσλ ή ησλ πξνηάζεσλ λφκσλ. Καηφπηλ ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ . 

ην 2001, ηελ νπνία αθνινχζεζε θαη ε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ Κ.η.Β., νη 

αξκνδηφηεηεο ησλ ελ ιφγσ επηηξνπψλ εκπινπηίζηεθαλ κε ηελ άζθεζε λνκνζεηηθνχ έξγνπ 

θαη Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ. Δπηπιένλ, ν αξκφδηνο Τπνπξγφο ή ν εθπξφζσπνο θνξέα 

καδί κε ηνλ επνπηεχνληα Τπνπξγφ, νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηηο δηαξθείο επηηξνπέο, 

πξηλ ιάβεη ρψξα ε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κεγάιεο αμίαο.  

εκεηψλεηαη φηη ζε θάζε δηαξθή επηηξνπή κπνξνχλ λα ζπζηαζνχλ ππνεπηηξνπέο 

αλά ππνπξγεία. Γηα ηελ ηξέρνπζα Βνπιεπηηθή Πεξίνδν έρνπλ ζπζηαζεί ελλέα (9) 

δηαξθείο επηηξνπέο θαη ππνεπηηξνπέο, εθ ησλ νπνίσλ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ηξεηο (3), 

σο πεξηζζφηεξν ζρεηηθέο κε ην ζέκα παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο:  

 Γηαξθήο Δπηηξνπή Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ 

 Τπνεπηηξνπή αξκφδηα επί ζεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τ.θ.Κ.Α. 

 Τπνεπηηξνπή γηα ηε κειέηε - αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ λαξθσηηθψλ 

Δηδηθέο δηαξθείο επηηξνπέο 

Σέζζεξηο (4) είλαη νη εηδηθέο δηαξθείο επηηξνπέο πνπ πξνβιέπνληαη, εθ ησλ νπνίσλ 

σο πεξηζζφηεξν ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ε 

Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. εκεηψλεηαη φηη 

ζηηο εηδηθέο δηαξθείο επηηξνπέο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί δηαξθψλ επηηξνπψλ.  

 

Δηδηθέο επηηξνπέο 

Ο Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο απνθαζίδεη ηε ζχζηαζή ησλ εηδηθψλ επηηξνπψλ θαηφπηλ 

πξνηάζεσο ηεο Κπβέξλεζεο. Ο ζθνπφο ηνπο είλαη ε επεμεξγαζία θαη ε εμέηαζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ λφκσλ ή πξνηάζεσλ λφκσλ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο δηαξθεί κέρξη 

ηε ιήςε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ εμέηαζε ησλ 

λνκνζρεδίσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ λφκσλ πνπ απνηέιεζαλ ην ιφγν ζχζηαζήο ησλ ελ ιφγσ 

επηηξνπψλ. 
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Δηδηθέο κόληκεο επηηξνπέο 

Ο Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο απνθαζίδεη ζηελ αξρή θάζε ηαθηηθήο ζπλφδνπ ηεο 

Βνπιήο γηα ηε ζχζηαζή ησλ νθηψ (8) εηδηθψλ κφληκσλ επηηξνπψλ
95

. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη ε εηδηθή κφληκε επηηξνπή ηζφηεηαο, λενιαίαο θαη δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ 

ζηελ νπνία ζπλίζηαηαη ππνεπηηξνπή γηα ηα ζέκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

 

Δπηηξνπέο εζσηεξηθώλ ζεκάησλ ηεο Βνπιήο 

Πξφθεηηαη γηα ηξεηο (3) επηηξνπέο νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ζέκαηα εζσηεξηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Βνπιήο (Καλνληζκνχ, Οηθνλνκηθψλ θαη Βηβιηνζήθεο). 

 

Δπηηξνπή δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, ηξαπεδώλ, νξγαληζκώλ θνηλήο σθέιεηαο θαη θνξέσλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Ο Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο ζπγθξνηεί ηελ παξαπάλσ επηηξνπή κε απφθαζή ηνπ ζηελ 

αξρή θάζε Βνπιεπηηθήο Πεξηφδνπ. Ζ δηάξθεηα ιεηηνπξγία ηεο ηαπηίδεηαη κε ηελ 

Βνπιεπηηθή Πεξίνδν θαη πεξηιακβάλεη ην ρξφλν κεηαμχ ησλ πλφδσλ. ηηο αξκνδηφηεηέο 

ηεο πεξηιακβάλνληαη αθ‟ ελφο ε δηαηχπσζε γλψκεο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ αηφκσλ 

ζε πεξίπησζε δηνξηζκνχ, επαλαδηνξηζκνχ, αλαλέσζεο ζεηείαο ζε πςειφβαζκεο ζέζεηο 

ζηειερψλ (πξφεδξνη, δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη) ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ, θνξέσλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θιπ θαζψο θαη ε θιήζε ζε αθξφαζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

αηφκσλ, έμη κήλεο θαηφπηλ ηνπ δηνξηζκνχ ή ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζήο ηνπο.  

 

Δπηηξνπέο γηα εζληθά ή γεληθόηεξνπ ελδηαθέξνληνο δεηήκαηα 

Ζ Βνπιή απνθαζίδεη γηα ηε ζχζηαζε ησλ παξαπάλσ επηηξνπψλ, αθνχ πξνεγεζεί 

πξφηαζε ηεο Κπβέξλεζεο, ή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο ή ησλ Πξνέδξσλ ησλ 

θνηλνβνπιεπηηθψλ νκάδσλ. Ο ζθνπφο ηνπο είλαη ε κειέηε δεηεκάησλ εζληθνχ ή 

γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο. Σν αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ηεο επηηξνπήο θαζψο θαη ε 

πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ απφθαζε ζχζηαζεο ηεο.  

Γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ε δηαθνκκαηηθή επηηξνπή 

γηα ηε κειέηε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο θαη ε δηαθνκκαηηθή επηηξνπή γηα ηελ 

εμέηαζε ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο θαη ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ 

θξαηνπκέλσλ.  

 

                                                   
95

Δμαίξεζε απνηειεί ε εηδηθή κφληκε επηηξνπή ζεζκψλ θαη δηαθάλεηαο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ αξρή θάζε 

Βνπιεπηηθήο Πεξηφδνπ θαη κε ηαπηφζεκε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο.  



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

43 
 

Δμεηαζηηθέο επηηξνπέο 

ηαλ πξφθεηηαη λα εμεηαζηνχλ εηδηθά δεηήκαηα δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο  

ζπγθξνηνχληαη νη εμεηαζηηθέο επηηξνπέο κε αξκνδηφηεηεο θνηλέο κε απηέο ησλ 

αλαθξηηηθψλ αξρψλ θαη ηνπ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ. Σεο ζπγθξφηεζεο πξνεγείηαη 

πξφηαζε εμήληα (60) Βνπιεπηψλ θαη απφθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο. Ζ απφθαζε 

ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ είθνζη (120) Βνπιεπηέο (εθαηφλ είθνζη ςήθνη). Ζ πξνζεζκία 

ππνβνιήο ηνπ πνξίζκαηνο ηεο επηηξνπήο θαζνξίδεηαη  κε ηελ απφθαζε ηεο Βνπιήο.  

 

Δηδηθέο θνηλνβνπιεπηηθέο επηηξνπέο γηα ηε δηεμαγσγή πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο  

ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε Βνπιή θξίλεη αλαγθαία ηε δηελέξγεηα 

πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο, νξίδεηαη κηα δσδεθακειήο επηηξνπή απφ ηα κέιε ηεο Βνπιήο, 

κε αξκνδηφηεηεο αληίζηνηρεο ηνπ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ θαηά ηε δηελέξγεηα 

πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπ πνξίζκαηνο θαη ην αληίζηνηρν 

απνδεηθηηθφ πιηθφ νξίδνληαη απφ ηε Βνπιή. Δπλφεην είλαη δε φηη ην ζρεηηθφ πφξηζκα 

πξέπεη λα είλαη επαξθψο αηηηνινγεκέλν θαη ε πξφηαζε γηα ηελ άζθεζε δίσμεο λα είλαη 

ζαθήο.  

 

Δπηηξνπή Αλαζεώξεζεο ηνπ πληάγκαηνο 

ηαλ πελήληα (50) ηνπιάρηζηνλ Βνπιεπηέο ππνβάινπλ πξνηάζεηο γηα ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο, ν Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο ζπγθξνηεί ηελ εηδηθή επηηξνπή 

αλαζεψξεζεο ηνπ πληάγκαηνο. ηελ επηηξνπή απηή παξαπέκπνληαη νη πξναλαθεξζείζεο 

πξνηάζεηο πξνο εμέηαζε. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο ηεο επηηξνπήο 

νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Βνπιήο, θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο.  

 

Δπηηξνπή Διέγρνπ ησλ Οηθνλνκηθώλ ησλ θνκκάησλ θαη ησλ Βνπιεπηώλ 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ελ ιφγσ επηηξνπήο πεξηιακβάλνληαη αθελφο ν έιεγρνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ησλ θνκκάησλ, ησλ ζπλαζπηζκψλ θαη ησλ ππνςήθησλ Βνπιεπηψλ θαζψο 

θαη ε ηήξεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο ζρεηηθνχο 

λφκνπο θαη αθεηέξνπ ν έιεγρνο ησλ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ κειψλ ηεο 

Βνπιήο, ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ Κ.Ο., θαζψο θαη ησλ ζπδχγσλ θαη ησλ 

αλήιηθσλ ηέθλσλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ.  
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2.4. Οη αξκνδηόηεηεο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ 

2.4.1. Δηζαγσγηθά ζηνηρεία 

Έρεη ήδε θαηαζηεί ζαθέο φηη ε Βνπιή εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, 

φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη απφ ην . ηεο ρψξαο θαη ηνλ Κ.η.Β., δχλαηαη λα απνθαζίδεη, 

λα λνκνζεηεί θαη λα ειέγρεη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ. ζνλ αθνξά ηε ιήςε 

ησλ απνθάζεσλ απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε απφιπηε πιεηνςεθία εβδνκήληα πέληε (75) 

ηνπιάρηζηνλ Βνπιεπηψλ (αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζην ¼ ηνπ ζπλφινπ ησλ βνπιεπηψλ).
96

  

ζνλ αθνξά ην λνκνζεηηθφ έξγν ηεο Βνπιήο, απηφ πεξηιακβάλεη ηελ ςήθηζε ησλ 

λνκνζρεδίσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ λφκνπ πνπ θαηαηίζεληαη είηε απφ ηελ Κπβέξλεζε, είηε 

απφ ηνπο Βνπιεπηέο ζε αηνκηθφ ή ζπιινγηθφ επίπεδν. 

ζνλ αθνξά ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ απφ ηε Βνπιή, δεδνκέλνπ φηη απνηειεί 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πεδίν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα αλαιπζεί εθηελψο 

ζε μερσξηζηεί ελφηεηα πνπ αθνινπζεί. 

 

2.4.2. Ννκνζεηηθή Γηαδηθαζία97  

Ζ λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία δχλαηαη λα αζθεζεί αθελφο απφ ηελ Κπβέξλεζε, 

αθεηέξνπ απφ ηνπο βνπιεπηέο. Καηά ηελ πξψηε (1
ε
) πεξίπησζε, έλαο ή πεξηζζφηεξνη 

ππνπξγνί ηεο Κπβέξλεζεο θαηαζέηνπλ ζηε Βνπιή λνκνζρέδηα, ηξνπνινγίεο ή 

πξνζζήθεο. Καηά ηε δεχηεξε (2
ε
) πεξίπησζε, έλαο ή πεξηζζφηεξνη βνπιεπηέο θαηαζέηνπλ 

πξνηάζεηο λφκσλ, ηξνπνινγίεο ή πξνζζήθεο. Δπλφεηε πξνυπφζεζε θαη ζηηο δχν (2) 

πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο είλαη ε εθπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ .  

Ζ ςήθηζε ησλ λφκσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο 

Βνπιήο, είηε απφ ηηο αξκφδηεο δηαξθείο θνηλνβνπιεπηηθέο επηηξνπέο
98

, αλάινγα κε ην 

πεξηερφκελφ ηνπο, φπσο νξίδεηαη απφ ην χληαγκα.
99

 Χζηφζν, δηεπθξηλίδεηαη φηη 

πξνθεηκέλνπ γηα λφκνπο πνπ βάζεη ηνπ πληάγκαηνο απαηηνχλ γηα ηελ ςήθηζε ηνπο 

εηδηθή πιεηνςεθία, είλαη πάληα αξκφδηα ε Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο. 

Δληνχηνηο, ζε θάζε πεξίπησζε, ηα λνκνζρέδηα θαη νη πξνηάζεηο λφκσλ πνπ 

πξφθεηηαη λα θαηαηεζνχλ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αθφινπζα 

έγγξαθα: 

                                                   
96

 ζεο πεξηπηψζεηο ιήςεηο απνθάζεσλ απαηηνχλ εηδηθή πιεηνςεθία πεξηγξάθνληαη ζην . θαη ηνλ Κ.η.Β., 

φπσο ιφγνπ ράξε ε ακλεζηία γηα πνιίηηθά εγθιήκαηα πνπ απαηηεί πιεηνςεθία ηξηψλ πέκπησλ (3/5) ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ Βνπιεπηψλ (άξζξν 47 ηνπ .). 
97

 Αξ. 84-88 θαη 93-107 ηνπ Κ.η.Β. 
98

 Αξ. 70, παξ.2 ηνπ . 
99

 Αξ. 71, παξ. 1 ηνπ . 

http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/Arthra-84-88-Kanonismou-VtE
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/Arthra-93-107-Kanonismou-VtE
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 Αηηηνινγηθή έθζεζε κε επεμεγεκαηηθή αλάιπζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζθνπψλ. 

 Σν θείκελν ησλ ελ ηζρχ δηαηάμεσλ πνπ θαηαξγείηαη ή ηξνπνπνηείηαη. 

  Έθζεζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο κε πξνζδηνξηζκφ ησλ 

δαπαλψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, φηαλ ζπλεπάγνληαη επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαζψο θαη εηδηθή έθζεζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη 

ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν θάιπςεο απηήο ηεο δαπάλεο 

(ή αθφκε θαη ηελ ειάηησζε ησλ εζφδσλ). 

 Έθζεζε αμηνιφγεζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ξχζκηζεο. 

 Έθζεζε επί ηεο πξνεγεζείζαο ηεο θαηάζεζήο ηνπο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. 

 Έθζεζε κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο επηζηεκνληθήο ππεξεζίαο ηεο Βνπιήο.  

Δθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ ηα θαηά πεξίπησζε απαξαίηεηα απφ ηα παξαπάλσ 

έγγξαθα, ε θαηάζεζε γίλεηαη ζηε δηεχζπλζε λνκνζεηηθνχ έξγνπ ηεο Βνπιήο κε ηελ 

αθφινπζε δηαδηθαζία. Σα λνκνζρέδηα θαη νη πξνηάζεηο λφκσλ πξέπεη λα θαηαηεζνχλ 

κέρξη ηελ εκέξα Πέκπηε ζηηο νρηψ ην βξάδπ (20.00). Οη ηξνπνινγίεο ή νη πξνζζήθεο 

θαηαηίζεληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) νιφθιεξεο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο, 

επεμεξγαζίαο ηνπ λνκνζρεδίνπ ή ηεο πξνηάζεσο λφκνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πέκπηε (5
ε
) 

εκέξα ηεο εβδνκάδνο, ε θαηάζεζε δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αξγφηεξα απφ ηε κία 

ην κεζεκέξη (13.00).  

 Μεηά ηελ θαηάζεζε ηα λνκνζρέδηα θαη νη πξνηάζεηο λφκσλ παξαπέκπνληαη ζηελ 

αξκφδηα δηαξθή θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή ε νπνία ηα δηαρσξίδεη ζε δχν (2) θαηεγνξίεο, 

αλάινγα κε ην αλ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο ή φρη. ηε 

κελ πξψηε (1
ε
) πεξίπησζε, ε επηηξνπή αθνχ επεμεξγαζηεί ην λνκνζρέδην (ή ηελ πξφηαζε 

λφκνπ), ην παξαπέκπεη ζηελ Οινκέιεηα γηα λα αθνινπζήζεη ε δηαδηθαζία ηεο ςήθηζεο. 

ηε δε δεχηεξε (2
ε
), ε επεμεξγαζία θαη ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ (ή ηεο πξνηάζεσο 

λφκνπ) πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ επηηξνπή. Αθφκε φκσο θαη ηα λνκνζρέδηα πνπ 

εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο επηηξνπήο, αθνχ ςεθηζηνχλ, εηζάγνληαη ζηελ 

Οινκέιεηα, φκσο ε ζπδήηεζή ηνπο θαη ε ςήθηζή ηνπο γίλνληαη εληαία, ζε κία 

ζπλεδξίαζε.
100

 

Σν πξψην (1
ν
) ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο θαη εμέηαζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ (ή ηεο 

πξφηαζεο λφκνπ) πεξηιακβάλεη ηε δηεμαγσγή ζπδήηεζεο ηφζν επί ηεο αξρήο, φζν θαη επί 

ησλ άξζξσλ. Σν δεχηεξν (2
ν
) ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ επαλαιεπηηθή αλάγλσζε (δεχηεξε 

αλάγλσζε), ηε ζπδήηεζε θαη ςήθηζε θάζε άξζξνπ μερσξηζηά. εκεηψλεηαη φηη απφ ην 

                                                   
100

 Αξ. 72, παξ.4 ηνπ . 
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πξψην ζην δεχηεξν ζηάδην πξέπεη λα δηαλπζνχλ επηά (7) ηνπιάρηζηνλ νιφθιεξεο εκέξεο. 

ην θελφ δηάζηεκα κεηαμχ ησλ δηαζηεκάησλ, έρεη θάζε εηδηθή κφληκε επηηξνπή ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαηππψζεη ηε γλψκε ηεο πξνθεηκέλνπ γηα ζέκα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο πνπ 

πεξηέρεηαη ζην ππφ εμέηαζε λνκνζρέδην.  

Μφιηο ε αξκφδηα δηαξθήο επηηξνπή νινθιεξψζεη, είηε ηελ επεμεξγαζία 

(πξνθεηκέλνπ γηα λνκνζρέδηα ηεο αξκνδηφηεηνο ηεο Οινκέιεηαο), είηε ηελ επεμεξγαζία, 

ζπδήηεζε θαη ςήθηζε (πξνθεηκέλνπ γηα λνκνζρέδηα αξκνδηφηεηνο ηεο), ηα λνκνζρέδηα 

εγγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε λνκνζεηηθνχ έξγνπ ηεο Βνπιήο, ψζηε λα 

ζπδεηεζνχλ θαη λα ςεθηζηνχλ «θαη‟ αξρήλ, θαη‟ άξζξν θαη ζην ζχλνιν» απφ ηελ 

Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο.
101

 ην ηειηθφ ζηάδην ηεο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο Βνπιήο, νη 

ςεθηζζέληεο λφκνη, ππνγξάθνληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο ππνπξγνχο θαη ηειηθά εθδίδνληαη 

θαη δεκνζηεχνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο.  

 

2.4.3. Άιιεο Γηαδηθαζίεο102  

Χζηφζν, ε λνκνζεηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Βνπιήο δελ εμαληιείηαη κε ηελ ςήθηζε 

ηππηθψλ λφκσλ. χκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη απφ ην χληαγκα ηεο ρψξαο, εληφο ησλ 

πιαηζίσλ ηεο λνκνζεηηθνχ έξγνπ ηεο Βνπιήο είλαη θαη ε παξαγσγή γεληθψλ θαη 

απξφζσπσλ θαλφλσλ δηθαίνπ, φπσο ιφγνπ ράξε ε αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο
103

, ε 

εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο
104

, ε εθινγή ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Βνπιήο
105

, ε 

ςήθηζε ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο
106

, ε ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ 

απνινγηζκνχ θαη ηνπ γεληθνχ ηζνινγηζκνχ ηνπ θξάηνπο θ.α.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
101

εκεηψλεηαη φηη ζην ηκήκα δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ ηεο Βνπιήο ζπδεηνχληαη φια ηα λνκνζρέδηα, εθηφο 

απφ απηά πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Οινκέιεηαο. 
102

Αξ. 108 – 123 ηνπ Κ.η.Β.. 
103

 Αξ. 110, 119 ηνπ Κ.η.Β.  
104

Αξ. 32 ηνπ .  
105

Αξ. 65, παξ. 2 ηνπ .  
106

Αξ. 65, παξ. 1 ηνπ .  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο
  

3. Ο ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

3.1.  Δηζαγσγηθά ζηνηρεία 

   πσο έρεη ήδε θαηαζηεί ζαθέο, ν ππξήλαο ησλ θαηεμνρήλ αξκνδηνηήησλ ηεο 

Βνπιήο απνηειείηαη ην λνκνζεηηθφ έξγν θαη ηνλ Κνηλνβνπιεπηηθφ Έιεγρν. Χο 

Κνηλνβνπιεπηηθφο Έιεγρνο νξίδεηαη ν έιεγρνο ηεο Κπβέξλεζεο απφ ηε Βνπιή θαη 

πξνβιέπεηαη ηφζν απφ ην χληαγκα, φζν θαη ηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο. πσο έρεη ήδε 

επηζεκαλζεί θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ επηπέδσλ ειέγρνπ ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο, 

απνηειεί ηελ χςηζηε κνξθή ειέγρνπ θαη αζθείηαη απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο ζε 

εβδνκαδηαία βάζε δχν (2) θνξέο θαη‟ ειάρηζην
107

. Πιελ ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο, 

Κνηλνβνπιεπηηθφο Έιεγρνο κπνξεί επηπιένλ λα αζθεζεί απφ ην ηκήκα δηαθνπήο ησλ 

εξγαζηψλ ηεο Βνπιήο
108

 θαζψο θαη απφ ηηο δηαξθείο επηηξνπέο ηεο ζπλφδνπ
109

.  

Σα Μέζα Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ (Μ.Κ.Δ.) είλαη ηα αθφινπζα: 

 Οη Αλαθνξέο
110

 

 Οη Δξσηήζεηο
111

 

 Οη Δπίθαηξεο Δξσηήζεηο 

 Οη Αηηήζεηο Καηάζεζεο Δγγξάθσλ
112

 

 Οη Δπεξσηήζεηο
113

 

 Οη Δπίθαηξεο Δπεξσηήζεηο
114

  

3.2. Γεληθέο Γηαδηθαζίεο Κνηλνβνπιεπηηθνύ ειέγρνπ 

Σν πξψην (1
ν
) ζηάδην ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ είλαη ε 

ππνβνιή ησλ αληίζηνηρσλ εγγξάθσλ, ζηε Βνπιή. ηα έγγξαθα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη 

ν Τπνπξγφο ζηνλ νπνίν απεπζχλνληαη. εκεηψλεηαη φηη ε ππνβνιή ησλ Μ..Κ.Δ. κπνξεί 

λα γίλεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.   

Καηά ην δεχηεξν (2
ν
) ζηάδην, ηα ππνβιεζέληα έγγξαθα θαηαρσξνχληαη απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία ηεο Βνπιήο, ζην αληίζηνηρν αλά θαηεγνξία βηβιίν ζπλερνχο 

αξίζκεζεο, ζχκθσλα κε ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο. Έλα αληίγξαθν ηνπ 

θαηαηεζεηκέλνπ εγγξάθνπ, δηαβηβάδεηαη ζηνλ Τπνπξγφ ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη.  

                                                   
107

 Αξ. 53, παξ. 1 ηνπ .    
108

 Αξ. 29, παξ.1 ηνπ Κ.η.Β.. 
109

 Αξ. 128Β θαη επφκελα, κε άζθεζε ηεο θαηά ην αξ. 41
Α
 αξκνδηφηεηαο.    

110
 Αξ. 125 ηνπ Κ.η.Β.. 

111
 Αξ. 126 – 128Β ηνπ Κ.η.Β.. 

112
 Αξ. 133 ηνπ Κ.η.Β.. 

113
 Αξ. 134 – 137 ηνπ Κ.η.Β. άξζξα 134-137 ηνπ Κ.η.Β. 

114
 Άξζξν 138 ηνπ Κ.η.Β. 

http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/Arthra-134-137-Kanonismou-VtE
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/article-138/
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ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνπξγφο ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ην ζρεηηθφ έγγξαθν θξίλεη 

φηη δελ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ απάληεζή ηνπ, ππνρξενχηαη λα ην δηαβηβάζεη, εληφο ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ πξνζεζκηψλ
115

, ζηνλ αξκφδην ππνπξγφ, κε ηαπηφρξνλε θνηλνπνίεζε 

αληηγξάθνπ ηνπ δηαβηβαζηηθνχ ζηελ ππεξεζία ηεο Βνπιήο θαη ηνλ Βνπιεπηή πνπ ην 

θαηάζεζε. ηελ πξναλαθεξζείζα πεξίπησζε, ν ππνινγηζκφο ηνπ δηαζηήκαηνο γηα ηελ 

εκπξφζεζκε απάληεζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνχ ζηε Βνπιή μεθηλά πέληε (5) εκέξεο 

θαηφπηλ ηεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ηνπ δηαβηβαζηηθνχ εγγξάθνπ.  

Ζ απάληεζε ησλ κέζσλ Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ κπνξεί λα γίλεη κε γξαπηή ή 

κε ειεθηξνληθή κνξθή εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ αλά θαηεγνξία ρξφλσλ. ζνλ αθνξά 

ηελ πεξίνδν ηζρχνο ησλ κέζσλ Κ.Δ., ηαπηίδεηαη κε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλφδνπ 

θαηάζεζεο.
116

 Χζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ γηα θάπνην ιφγν παξακείλνπλ ζε εθθξεκφηεηα 

θαη δε ζπδεηεζνχλ κέρξη ηε ιήμε ηεο ηαθηηθήο ζπλφδνπ, ππάξρεη δπλαηφηεηα εθ λένπ 

θαηάζεζήο ηνπο, κε ζεηξά θαηαρψξηζήο ηνπο ζην αληίζηνηρν βηβιίν, απηή ηεο εθ λένπ 

ππνβνιήο ηνπο.   

Σν δηάζηεκα γηα ηελ θαηάζεζε ή εθ λένπ θαηάζεζε ησλ κέζσλ Κνηλνβνπιεπηηθνχ 

Διέγρνπ, φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ δχν (2) ηαθηηθψλ ζπλφδσλ, μεθηλά ηελ επφκελε 

εκέξα απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ ηεο Βνπιήο
117

, 

ελψ ε πξνζεζκία γηα απάληεζε μεθηλά ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 

ηεο λέαο ζπλφδνπ
118

.  

 

3.3. Σα Μέζα Κνηλνβνπιεπηηθνύ Διέγρνπ (Μ.Κ.Δ.) 

3.3.1. Αλαθνξέο 

ινη νη πνιίηεο έρνπλ ην δηθαίσκα θαη ηε δπλαηφηεηα, ζε αηνκηθή ή νκαδηθή 

βάζε, λα απεπζχλνπλ εγγξάθσο θαη επσλχκσο ηπρφλ παξάπνλα ή αηηήκαηα ζηε Βνπιή 

ησλ Διιήλσλ. Δλ ζπλερεία νη βνπιεπηέο δχλαληαη, ζε πεξίπησζε πνπ ην επηζπκνχλ, λα 

πηνζεηήζνπλ ηηο θαηαηεζείζεο Αλαθνξέο. Ο Τπνπξγφο ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ε 

θαηαηεζείζα Αλαθνξά είλαη ππνρξεσκέλνο λα απαληήζεη ζρεηηθά κε πξνζεζκία 

εηθνζηπέληε (25) εκεξψλ.  

 

                                                   
115

 χκθσλα κε ην αξ. 125 παξ. 5 ή ην αξ. 126 παξ. 4 ηνπ Κ.η.Β.  
116

 Με ηελ επηθχιαμε ησλ αξ. 130, 138 ηνπ Κ.η.Β.  
117

 Με ηελ επηθχιαμε ησλ αξ. 125 παξ. 6, 126 παξ.5, 130 παξ. 8 θαη 138 παξ.2 ηνπ Κ.η.Β.  
118

 Με ηελ επηθχιαμε ησλ αξ. 125 παξ. 6 θαη 126 παξ. 5 ηνπ Κ.η.Β. 

http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/article-125/
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/article-126/
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/article-125/
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/article-126/
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/article-130/
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/article-138/
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/article-125/
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/article-126/
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3.3.2. Δξσηήζεηο 

Οη Βνπιεπηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ εγγξάθσο Δξσηήζεηο θαη λα ηηο 

απεπζχλνπλ ζηνπο Τπνπξγνχο, ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε δεκφζηα ππφζεζε, κε ζηφρν ηε ζρεηηθή 

ελεκέξσζε ηεο Βνπιήο. Ζ πξνζεζκία ηεο γξαπηήο απάληεζεο ησλ Τπνπξγψλ ζηνπο εξσηψληεο 

Βνπιεπηέο δηακνξθψλεηαη ζηηο είθνζη πέληε (25) εκέξεο. Οχησο ή άιισο, ζε εβδνκαδηαία βάζε 

θαηά ηελ έλαξμε κηαο ζπλεδξίαζεο, νη Αλαθνξέο θαη νη Δξσηήζεηο εγγξάθνληαη θαη ζπδεηνχληαη 

ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Βνπιήο. 

 

3.3.3. Δπίθαηξεο Δξσηήζεηο 

Κάζε Βνπιεπηήο δχλαηαη λα ππνβάιιεη Δπίθαηξε Δξψηεζε, ζρεηηθή κε δεηήκαηα 

ηεο άκεζεο επηθαηξφηεηαο, απεπζπλφκελε ζηνλ Πξσζππνπξγφ ή ηνπο Τπνπξγνχο, νη 

νπνίνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ πξνθνξηθά.
119

 Ο Πξσζππνπξγφο απαληά κηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα
120

 ζε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ Δπίθαηξεο Δξσηήζεηο πνπ ηνπ έρνπλ απεπζπλζεί. 

Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο ζπδήηεζεο ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο, ν εξσηψλ Βνπιεπηήο 

αλαπηχζζεη ηελ Δξψηεζε πξνθνξηθά εληφο δχν (2) ιεπηψλ. ηε ζπλέρεηα ν 

Πξσζππνπξγφο απαληά, εθηφο θαη αλ ην πεξηερφκελν ηνπ ππνβιεζέληνο εξσηήκαηνο είλαη 

ηφζν εμεηδηθεπκέλν πνπ κφλν ν αξκφδηνο Τπνπξγφο δχλαηαη λα ην απαληήζεη. Οη 

Δπίθαηξεο Δξσηήζεηο ζπδεηνχληαη ηφζν ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ ζε 

ηξεηο (3) ζπλεδξηάζεηο εβδνκαδηαίσο, φζν θαη ζηελ πξψηε (1
ε
) θαη ηξίηε (3

ε
) ζχλζεζε ηνπ 

ηκήκαηνο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ ηεο Βνπιήο. 

 

3.3.4. Αηηήζεηο Καηάζεζεο Δγγξάθσλ (Α.Κ.Δ.) 

Οη Βνπιεπηέο δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ εγγξάθσο απφ ηνπο Τπνπξγνχο ηελ 

θαηάζεζε  εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ θάπνηα ππφζεζε δεκφζηνπ ραξαθηήξα. Ζ θαηάζεζε 

ησλ δεηνπκέλσλ εγγξάθσλ κέζα ζε δηάζηεκα ελφο κελφο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ 

αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, κε εμαίξεζε έγγξαθα ζηξαηησηηθνχ, δηπισκαηηθνχ, θξαηηθψλ 

κπζηηθψλ θ.α., ηα νπνία δελ θαηαηίζεληαη. 

 

3.3.5. Δπεξσηήζεηο 

Οη Δπεξσηήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο Βνπιεπηέο, ζηα πιαίζηα ειέγρνπ 

ηεο Κπβέξλεζεο γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο. ηαλ έρεη ππνβιεζεί Δξψηεζε ή Α.Κ.Δ. 

                                                   
119

 εκεηψλεηαη φηη θαηά θαλφλα νη πεξηζζφηεξεο Δπίθαηξεο Δξσηήζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο Πξνέδξνπο 

ησλ Κνηλνβνπιεπηηθψλ Οκάδσλ. 
120

 Σν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν απαληά ν Πξσζππνπξγνχο ζε Δπίθαηξεο Δξσηήζεηο ραξαθηεξίδεηαη 

σο «ε ψξα ηνπ Πξσζππνπξγνχ». 
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θαη ν εξσηψλ Βνπιεπηήο θξίλεη ηελ απάληεζε πνπ έιαβε απφ ην αξκφδην πξφζσπν 

(Τπνπξγφ, Πξσζππνπξγφ) αλεπαξθή, δχλαηαη λα κεηαηξέςεη ηηο ππνβιεζείζεο θαη 

αλεπαξθψο απαληεζείζεο Δξσηήζεηο ή ηηο Α.Κ.Δ. ζε Δπεξσηήζεηο, νη νπνίεο ζα 

ζπδεηεζνχλ ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο. ε πεξίπησζε ζπλχπαξμεο πνιιαπιψλ 

Δπεξσηήζεσλ θνηλήο ζεκαηνινγίαο, κε απφθαζε ηεο Βνπιήο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ηαπηφρξνλε ζπδήηεζε ηνπο ή αθφκε θαη γεληθεπκέλε ζπδήηεζε. 

 

3.3.6. Δπίθαηξεο Δπεξσηήζεηο 

Οη Δπίθαηξεο επεξσηήζεηο αθνξνχλ ζέκαηα ηεο άκεζεο επηθαηξφηεηαο, 

ππνβάιινληαη απφ ηνπο Βνπιεπηέο θαη ζπδεηνχληαη θάζε Γεπηέξα ζηελ Οινκέιεηα ηεο 

Βνπιήο θαζψο θαη ζηελ πξψηε θαη ηξίηε ζχλζεζε ηνπ ηκήκαηνο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ 

ηεο Βνπιήο, φπσο θαη νη επίθαηξεο εξσηήζεηο. Γεληθφηεξα, φζεο δηαδηθαζίεο πξνβιέπεη ν 

Κ.η.Β. αλαθνξηθά κε ηηο επεξσηήζεηο, εθαξκφδνληαη θαη ζηηο επίθαηξεο επεξσηήζεηο.  

 

3.4. Δηδηθέο Γηαδηθαζίεο Κνηλνβνπιεπηηθνύ Διέγρνπ 

Δθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ Μ.Κ.Δ. ππάξρεη θαη κηα ζεηξά εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη:  

 Οη πξνηάζεηο εκπηζηνζχλεο θαη δπζπηζηίαο
121

 

 Ο έιεγρνο επί ησλ αλεμαξηήησλ αξρψλ
122

 

 Ζ ζχζηαζε εμεηαζηηθήο επηηξνπήο
123

 

 Ζ πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε
124

 

 Ζ πξφηαζε γηα πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε125 

 Οη πξνηάζεηο κνκθήο θαηά ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο ή κέινπο ηνπ Πξνεδξείνπ126 

3.4.1. Πξνηάζεηο εκπηζηνζύλεο θαη δπζπηζηίαο 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα θάζε Κπβέξλεζε είλαη λα απνιακβάλεη ηεο 

εκπηζηνζχλεο ηεο Βνπιήο. Χο εθ ηνχηνπ είλαη ππνρξεσκέλε, θαηφπηλ ηνπ ζρεκαηηζκνχ 

ηεο θαη εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ νξθσκνζία ηνπ Πξσζππνπξγνχ, λα 

ζπδεηήζεη ηηο πξνγξακκαηηθέο ηεο δειψζεηο ελψπηνλ ηεο Βνπιήο θαη θαηφπηλ λα δεηήζεη 

                                                   
121

 Αξ. 84 ηνπ . θαη 141 – 142 ηνπ Κ.η.Β. 
122

 Αξ. 101
Α
 ηνπ . θαη 138

Α
  ηνπ Κ.η.Β. 

123
 Αξ. 68 ηνπ . θαη 144 – 149 ηνπ Κ.η.Β. 

124
 Αξ. 142

Α
 – 143 ηνπ Κ.η.Β. 

125
 Αξ. 153 – 159 ηνπ Κ.η.Β. 

126
 Αξ. 150 – 152 ηνπ Κ.η.Β. 
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ςήθν εκπηζηνζχλεο
127

, ε νπνία πξέπεη απαξαηηήησο λα ςεθηζηεί απφ ηελ απφιπηε 

πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ Βνπιεπηψλ (ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ είθνζη άηνκα).  

Δληνχηνηο, ε Βνπιή έρεη ην δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο πξνο ηελ 

Κπβέξλεζε ή θάπνην κέινο ηεο, θαηφπηλ ηεο ππνβνιήο πξφηαζεο δπζπηζηίαο. Ζ πξφηαζε 

δπζπηζηίαο πξέπεη λα ππνγξάθεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ ην έλα έθην (1/6)  ησλ Βνπιεπηψλ 

(δειαδή πελήληα άηνκα), λα πεξηιακβάλεη κε αθξίβεηα ηε ζεκαηνινγία ηεο ζπδήηεζεο 

θαη λα ππνβιεζεί ζηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηή ε πξφηαζε δπζπηζηίαο πξέπεη λα ηελ ππεξςεθίζνπλ εθαηφλ 

πελήληα έλαο (151) Βνπιεπηέο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Βνπιή απνζχξεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ηεο απφ ηελ Κπβέξλεζε θαη νδεγνχκαζηε ζε εθινγέο.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη θαηά ηελ πεξίπησζε απφξξηςεο κηαο πξφηαζεο δπζπηζηίαο απφ 

ηε Βνπιή, κφλν κεηά ηελ πάξνδν έμη (6) κελψλ κπνξεί λα ππνβιεζεί εθ λένπ πξφηαζε  

δπζπηζηίαο. Μνλαδηθή εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα απηφ απνηειεί ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

ε λέα πξφηαζε δπζπηζηίαο ππνγξάθεηαη απφ ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ Βνπιεπηψλ πνπ αληηζηνηρεί ζε εθαηφλ πελήληα έλα (151) άηνκα.  

 

3.4.2. Έιεγρνο επί ησλ αλεμαξηήησλ αξρώλ 

ιεο νη αλεμάξηεηεο αξρέο, είηε είλαη θαηνρπξσκέλεο ζπληαγκαηηθά
128

  είηε έρνπλ 

ζπζηαζεί κε λφκν
129

, ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο έθζεζε 

πεπξαγκέλσλ γηα ην έξγν ηνπο θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, κέρξη ηελ ηξηαθνζηή πξψηε 

(31
ε
) Μαξηίνπ θάζε έηνπο. ηε ζπλέρεηα νη εθζέζεηο δηαβηβάδνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Βνπιήο ζηε κφληκε επηηξνπή ζεζκψλ θαη δηαθάλεηαο ή ζηελ αξκφδηα δηαξθή επηηξνπή ή 

αθφκε θαη ζε επηηξνπή ζπληζηψκελε θαηά πεξίπησζε απφ ηε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ 

ψζηε λα πξνθχςεη ην ζρεηηθφ πφξηζκα. Σα πνξίζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ  ηε ζπδήηεζε 

ησλ επηηξνπψλ ππνβάιινληαη ζηνλ Πξφεδξν, ν νπνίνο ηα πξνσζεί ζηελ Κπβέξλεζε θαη 

ηηο ππφ έιεγρν αξρέο. Σα πνξίζκαηα απηά κπνξεί λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο 

ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο, ρσξίο εληνχηνηο λα απαηηείηαη ςεθνθνξία.  

 

                                                   
127

 εκεηψλεηαη φηη ςήθνο εκπηζηνζχλεο κπνξεί λα δεηεζεί αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

βνπιεπηηθήο πεξηφδνπ απφ ηελ Κπβέξλεζε, κε γξαπηή ή πξνθνξηθή δήισζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ ζηε 

Βνπιή. 
128

Οη πληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο Αλεμάξηεηεο Αξρέο είλαη, ε Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, ην Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο, ε Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ 

ησλ Δπηθνηλσληψλ, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαη ην Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ. 
129

 Οη κε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο Αλεμάξηεηεο Αξρέο είλαη πνιπάξηζκεο, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε 

Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ, ε  Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο, ν πλήγνξνο ηνπ 

Καηαλαισηή, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 
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3.4.3. ύζηαζε εμεηαζηηθήο επηηξνπήο 

Ζ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη εηδηθά δεηήκαηα δεκφζηνπ 

ελδηαθέξνληνο, δχλαηαη λα πξνβεί ζηε ζχζηαζε εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ απαξηηδφκελσλ 

απφ ηα κέιε ηεο. Γηα λα ιεθζεί σζηφζν ε απφθαζε ηεο ζχζηαζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο  

επηηξνπήο, είλαη απαξαίηεηε ε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ, ε νπνία αληηζηνηρεί 

κε ηα δχν πέκπηα (2/5) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ Βνπιεπηψλ, θαη‟ ειάρηζην.  

Καηφπηλ ηεο δηεμαγσγήο θαη νινθιήξσζεο ηεο έξεπλαο, ε επηηξνπή θαιείηαη λα 

αμηνινγήζεη ηηο ζπιιερζείζεο απνδείμεηο θαη ελ ζπλερεία λα ζπληάμεη αηηηνινγεκέλν 

πφξηζκα, ην νπνίν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ άιισλ θαη ηηο γλψκεο ηεο ηπρφλ 

κεηνςεθίαο. Δλ θαηαθιείδη, ην πφξηζκα ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο εγγξάθεηαη ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε γηα ζπδήηεζε
130

 κεηά απφ πξφηαζε ηνπ ελφο πέκπηνπ (1/5) ηνπ 

ζπλφινπ ησλ Βνπιεπηψλ.  

 

3.4.4. Πιεξνθόξεζε θαη ελεκέξσζε 

Ζ πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε ηεο Βνπιήο γηα νπνηαδήπνηε ζνβαξή δεκφζηα 

ππφζεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ησλ αλαθνηλψζεσλ ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηεο 

ζπδήηεζεο πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο. ηε κελ πξψηε (1
ε
) πεξίπησζε ν Πξσζππνπξγφο

131
 

δχλαηαη λα πξνβεί ζε αλαθνηλψζεηο ελψπηνλ ηεο Βνπιήο γηα νπνηαδήπνηε ζνβαξή 

δεκφζηα ππφζεζε. Οη αλαθνηλψζεηο ή δειψζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ νδεγνχλ ζηε 

δηεμαγσγή κηαο ζχληνκεο ζπδήηεζεο κε ζπλνκηιεηέο ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Κ.Ο.  

ηελ δεχηεξε (2
ε
) πεξίπησζε, ν Πξσζππνπξγφο, πξνθεηκέλνπ γηα ζέκαηα εζληθνχ 

ή γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο, έρεη ηε δπλαηφηεηα
132

 λα ελεκεξψλεη ηε Βνπιή θαη λα 

αθνινπζεί άκεζα ε ζρεηηθή ζπδήηεζε, κε ζπλνκηιεηέο ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Κ.Ο. θαη 

επηπιένλ έλαλ (1) ή δχν (2) Τπνπξγνχο. εκεηψλεηαη φηη ζε θάζε χλνδν είλαη 

ππνρξεσηηθή ε δηεμαγσγή επηά (7) ζπδεηήζεσλ πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη 

θαηαλέκνληαη σο εμήο, κηα (1) ηεο Κπβέξλεζεο, κηα (1) ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο θαη 

πέληε (5) ηεο Αληηπνιίηεπζεο. 

 

3.4.5. Πξόηαζε γηα πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε 

Οη Βνπιεπηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάινπλ ζηε Βνπιή, πξφηαζε άζθεζεο 

δίσμεο ελαληίνλ θάπνηνπ πξνζψπνπ, κέινπο ή πξψελ κέινπο ηεο Κπβέξλεζεο ή 

                                                   
130

 Ζ ζπδήηεζε δηεμάγεηαη κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 137 ηνπ Κ.η.Β. 
131

 εκεηψλεηαη φηη θαη νη Τπνπξγνί κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε αληίζηνηρεο ελεκεξψζεηο ηεο Βνπιήο, 

πξνθεηκέλνπ γηα ζνβαξά δεηήκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 
132

 Καη‟ εμαίξεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 62 παξ. 1 ηνπ Κ.η.Β. 
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Τθππνπξγνχ, φηαλ έρνπλ ηειεζηεί απφ κέξνπο ηνπ πνηληθά αδηθήκαηα θαηά ηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
133

 Γηα λα είλαη έγθπξε ε πξφηαζε άζθεζεο δίσμεο πξέπεη λα 

ππνβιεζεί γξαπηά, λα ππνγξάθεηαη απφ ηξηάληα (30) Βνπιεπηέο θαη‟ ειάρηζην θαη λα 

πεξηγξάθεη κε ζαθήλεηα ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ..  

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ζπδήηεζε ηεο πξφηαζεο ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο γηα 

ηε ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ην αλ ζα ζπγθξνηεζεί ή φρη εηδηθή θνηλνβνπιεπηηθή 

επηηξνπή γηα ηε δηεμαγσγή ηεο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο. Γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο 

απαηηείηαη ε απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ Βνπιεπηψλ, ήηνη εθαηφλ 

πελήληα έλα (151) άηνκα.  

Δθφζνλ ζπγθξνηεζεί ε επηηξνπή, ην πφξηζκα πνπ ζα πξνθχπηεη ζπδεηείηαη ζηελ 

Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο. Ο ρξφλνο έλαξμεο ηεο ζπδήηεζεο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) 

εκέξεο ην κέγηζην, απφ ηελ θνηλνπνίεζε εηδηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Πξφθεηηαη γηα 

ζπδήηεζε γεληθνχ πεξηερνκέλνπ ε νπνία είηε θάλεη απνδεθηή ηελ πξφηαζε γηα ηελ 

άζθεζε δίσμεο, είηε φρη. 

 

3.4.6. Πξνηάζεηο κνκθήο θαηά ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο ή κέινπο ηνπ Πξνεδξείνπ  

Ζ πξφηαζε κνκθήο θαηά ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο ή κέινπο ηνπ Πξνεδξείνπ 

εθθξάδεηαη θαηφπηλ γξαπηήο πξφηαζεο πελήληα (50) ηνπιάρηζηνλ Βνπιεπηψλ. ε 

πεξίπησζε πνπ ε παξαπάλσ πξφηαζε γίλεη απνδεθηή, επέξρεηαη ε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ αηφκνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
133

 εκεηψλεηαη φηη ε άζθεζε ηεο δίσμεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ . θαη ηνπ 

Νφκνπ γηα ηελ επζχλε ησλ Τπνπξγψλ. 
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ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ο
 

4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

4.1. Δηζαγσγηθά ζηνηρεία 

ηα πξνεγεζέληα θεθάιαηα ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

πεξηγξαθή ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο ηεο ρψξαο, ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνχ πζηήκαηνο ηεο 

ρψξαο θαη ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ, ν νπνίνο απνηειεί ην χςηζην επίπεδν ειέγρνπ 

ηεο ρψξαο. Ζ πξνεγεζείζα πεξηγξαθή ήηαλ απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί φζν ην 

δπλαηφ πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.    

 

4.2. θνπόο ηεο Έξεπλαο 

Ζ παξνχζα πξσηφηππε εξεπλεηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε κε ζθνπφ ηε κειέηε ηνπ  

Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2006 – 2010. 

ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε πιήξεο θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία φισλ 

ησλ Μ.Κ.Δ. θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ Αλαθνξψλ, Δξσηήζεσλ, Δπεξσηήζεσλ, Δπίθαηξσλ 

Δπεξσηήζεσλ, Δπίθαηξσλ Δξσηήζεσλ, Αηηήζεσλ Καηάζεζεο Δγγξάθσλ (Α.Κ.Δ.) θαη 

ησλ πλδπαζκψλ Δξσηήζεσλ – Α.Κ.Δ., πνπ θαηαηέζεθαλ ζηε Γηεχζπλζε 

Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ ηεο Βνπιήο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην επηέκβξην ηνπ 

2006 κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010
134

 θαη αθνξνχζαλ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο. 

 

4.3. Μεζνδνινγία – Τιηθό 

Σα πξναλαθεξζέληα Μ.Κ.Δ. απνηέιεζαλ ην πιηθφ ηεο έξεπλαο θαη ε ζπιινγή 

ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ην ειεθηξνληθφ αξρείν ηεο 

Γηεχζπλζεο Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ ηεο Βνπιήο, θαηφπηλ θξηηεξηαθήο αλαδήηεζεο 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο Βνπιήο γηα θάζε κηα θαηεγνξία Μ.Κ.Δ. μερσξηζηά, κε 

δηάζηεκα αλαδήηεζεο ην δηάζηεκα ηεο έξεπλαο θαη σο Τπνπξγείν ελδηαθέξνληνο ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο θξηηεξηαθήο 

αλαδήηεζεο πεξηειάκβαλαλ γηα θάζε θαηεγνξία Μ.Κ.Δ. έλα κεγάιν ζχλνιν πηλάθσλ 

word (ΠΙΝΑΚΑ 1) κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

 

                                                   
134

 εκεηψλεηαη φηη ν επηέκβξηνο ηνπ 2006 απνηειεί ηε ρξνληθή αθεηεξία θαηαρψξεζεο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ.  
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 Αξηζκφο ππνβαιιφκελνπ Μ.Κ.Δ. 

 Ζκεξνκελία θαηάζεζεο 

 Πνιηηηθφ Κφκκα 

 Καηαζέηνληεο 

 Θέκα 

 Τπνπξγεία 

ΑΡΗΘ. 

ΑΚΔ/ΔΡΩΣΖΖ 

ΖΜΔΡ/ΝΗΑ 

ΚΑΣΑΘΔΖ 
ΚΟΜΜΑ ΚΑΣΑΘ/ΔΣΟΝΣΔ ΘΔΜΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ 

339 10/3/2010 Ν.Γ. Μάξηνο αικάο 

Οξηζκφο 

ππνδηνηθεηψλ ΤΠΔ 

λνζνθνκείσλ θαη 

πξνέδξσλ θνξέσλ 

πγείαο θ.ιπ. 

Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο 

342 11/3/2010 ΠΑ.Ο.Κ.  
Οδπζζέαο 

Κσλζηαληηλφπνπινο 

Πξνκήζεηα 

ηαηξνηερλνινγηθνχ 

πιηθνχ απφ ην 

Γεληθφ Παλαξθαδηθφ 

Ννζνθνκείν 

Σξίπνιεο 

Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο 

404 31/3/2010 ΠΑ.Ο.Κ.  
Οδπζζέαο 

Κσλζηαληηλφπνπινο 

Καηάζεζε 

ζπκβνιαίσλ πνπ έρεη 

ζπλάςεη ην Τπ. 

Τγείαο γηα ηε 

κίζζσζε ρψξσλ 

ζηέγαζεο ζην Ν. 

Αξθαδίαο 

Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο 

ΠΗΝΑΚΑ 1:  

Ελδεηθηηθόο πίλαθαο απνηειεζκάησλ θξηηεξηαθήο αλαδήηεζεο Μ.Κ.Ε.  

Πεγή: Ηιεθηξνληθό αξρείν Βνπιήο ησλ Ειιήλσλ 

Γεδνκέλνπ ηνπ ππεξβνιηθά κεγάινπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηνπ πιηθνχ πνπ πξνέθπςε 

γηα ην ππφ δηεξεχλεζε ρξνληθφ δηάζηεκα, ζεσξήζεθε ζθφπηκε ε επηινγή ελφο δείγκαηνο. 

Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο  πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο, 

βαζηδφκελεο ζην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ησλ ζπλνιηθψλ πεξηπηψζεσλ (step 10). 

Αλαιπηηθφηεξα, απφ ηηο δέθα ρηιηάδεο δηαθφζηεο είθνζη κία εγγξαθέο (10221) Μ.Κ.Δ., ην 

δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ νη ρίιηεο είθνζη δχν (1022) (ΠΙΝΑΚΑ 2), νη νπνίεο 

αλαιχνληαη ζε: 

 Δθαηφλ ελελήληα πέληε (195) Αλαθνξέο 

 Γχν (2) Δπεξσηήζεηο 

 Γχν (2) Δπίθαηξεο Δπεξσηήζεηο 

 αξάληα ηέζζεξηο (44) Δπίθαηξεο Δξσηήζεηο 

 Σέζζεξηο (4) Α.Κ.Δ. 

 Δπηαθφζηεο ηξηάληα έμη (736) Δξσηήζεηο 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

56 
 

 Σξηάληα ελληά (39) πλδπαζκνχο Δξσηήζεσλ – ΑΚΔ 

Α/Α Μ.Κ.Δ. ΑΠΟ ΔΩ ΤΝΟΛΑ 
ΓΔΗΓΜΑ 

10% 

1.  ΑΝΑΦΟΡΔ 3/10/2006 14/6/2010 1951 195 

2.  ΔΠΔΡΧΣΖΔΗ 22/9/2006 6/5/2010 18 1,8 ≈ 2 

3.  ΔΠΗΚΑΗΡΔ ΔΠΔΡΧΣΖΔΗ 15/1/2007 31/5/2010 24 2,4 ≈  2 

4.  ΔΠΗΚΑΗΡΔ ΔΡΧΣΖΔΗ 3/10/2006 14/6/2010 441 44 

5.  ΑΚΔ 4/10/2006 12/4/2010 36 3,6 ≈  4 

6.  ΔΡΧΣΖΔΗ 2/10/2006 14/6/2010 7361 736 

7.  
ΤΝΓΤΑΜΟ 

ΔΡΧΣΖΔΧΝ – ΑΚΔ 
4/10/2006 14/6/2010 390 39 

8.  ΤΝΟΛΑ   10221 1022 

ΠΗΝΑΚΑ 2:  

Αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο αλά θαηεγνξία Μ.Κ.Ε. 

Καηφπηλ, ηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο εηζήρζεζαλ γηα επεμεξγαζία ζην ζηαηηζηηθφ 

πξφγξακκα SPSS, φπνπ γηα θάζε κηα έγγξαθή Μ.Κ.Δ. θαηεγξάθεζαλ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: 

 Βνπιεπηηθήο Πεξίνδνο – χλνδνο   

 Ζκεξνκελία θαηάζεζεο Μ.Κ.Δ.  

 Σχπνο Μ.Κ.Δ. 

 Αξηζκφο θαηάζεζεο Μ.Κ.Δ. 

 λνκα θαηαζέηνληνο Βνπιεπηή / θαηαζεηφλησλ Βνπιεπηψλ. 

 Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα Βνπιεπηή ή Βνπιεπηψλ. 

 Θέζε Βνπιεπηή ζηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα. 

 Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Βνπιεπηή. 

 Δπάγγεικα Βνπιεπηή. 

 Πξφζσπν πνπ απεπζχλεηαη ην Μ.Κ.Δ. 

 Τπνπξγφο Τγείαο  

 Κπβεξλφλ Πνιηηηθφ Κφκκα  

 Πξσζππνπξγφο 

 Καηεγνξηνπνίεζε εγγξαθήο Μ.Κ.Δ. ζχκθσλα κε ηνλ Ο.Ο..Α. 

 Πεξηερφκελν Μ.Κ.Δ.  

 Δκβέιεηα πεξηερνκέλνπ Μ.Κ.Δ.  

Δθ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ππφ ην πξίζκα ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ 

πξνέθπςαλ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο. Αθνινχζσο, πξαγκαηνπνηήζεθε απιή ζηαηηζηηθή 
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πεξηγξαθηθή αλάιπζε, ψζηε λα απνδνζεί φζν ην δπλαηφλ ιεπηνκεξέζηεξα ε εηθφλα θαη 

ην πεξηερφκελν ηνπ Κ.Δ. γηα ηελ ππφ εμέηαζε ρξνληθή πεξίνδν. Καηφπηλ αθνινχζεζε ε 

ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ θαη ηέινο δηαηππψζεθαλ θάπνηεο ζπκπεξαζκαηηθέο ζθέςεηο  

αλαθνξηθά κε ηνλ Κνηλνβνπιεπηηθφ Έιεγρν ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο.  Χζηφζν, πξν ηεο 

παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ, πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο, 

ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ακθφηεξσλ.    

 

4.4. Αλάιπζε ησλ ππό εμέηαζε κεηαβιεηώλ  

Βνπιεπηηθή Πεξίνδνο – ύλνδνο  

Οη Βνπιεπηηθέο Πεξίνδνη πνπ αθνξνχλ ηελ έξεπλα πεξηιακβάλνπλ ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ην επηέκβξην ηνπ 2006 έσο θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 θαη είλαη νη ΗΑ΄, ΗΒ΄ 

θαη ΗΓ΄ Βνπιεπηηθέο Πεξίνδνη
135

 κε ηηο αληίζηνηρεο πλφδνπο ηνπο (ΠΙΝΑΚΑ 3). 

ΠΔΡΗΟΓΟ ΤΝΟΓΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ 

ΗΑ΄ ΠΔΡΗΟΓΟ 

ΤΝΟΓΟ Β΄ 03/10/2005 – 28/09/2006 

ΤΝΟΓΟ Γ΄ 02/10/2006 – 06/07/2007 

ΤΝΟΓΟ ΘΔΡΟ 2007 10/07/2007 – 02/08/2007 

ΗΒ΄ ΠΔΡΗΟΓΟ 

ΤΝΟΓΟ Α΄ 26/09/2007 – 27/06/2008 

ΤΝΟΓΟ ΘΔΡΟ 2008 08/07/2008 – 03/10/2008 

ΤΝΟΓΟ Β΄ 06/10/2008 – 08/05/2009 

ΤΝΟΓΟ ΘΔΡΟ 2009 16/06/2009 – 03/09/2009 

ΗΓ΄ ΠΔΡΗΟΓΟ ΤΝΟΓΟ Α΄ 14/10/2009 – 16/07/2010 

ΠΗΝΑΚΑ 3:  

Οη Βνπιεπηηθέο Πεξίνδνη – Σύλνδνη εληόο ηνπ εξεπλεηηθνύ δηαζηήκαηνο 

Ηκεξνκελία θαηάζεζεο Μ.Κ.Δ. 

Ζ εκεξνκελία πνπ θαηαηέζεθε ην Μ.Κ.Δ. ζην ηκήκα Κ.Δ. ηεο Βνπιήο.  

 

Σύπνο Μ.Κ.Δ 

ε πνηα θαηεγνξία αλήθεη ην θαηαηεζεηκέλν Μ.Κ.Δ., αλ πξφθεηηαη δειαδή γηα Αλαθνξά, 

Δπεξψηεζε, Δπίθαηξε επεξψηεζε, Δπίθαηξε εξψηεζε, Αίηεζε θαηάζεζεο εγγξάθνπ, 

Δξψηεζε, πλδπαζκφο Δξψηεζε – ΑΚΔ
136

. 

                                                   
135

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην δηάζηεκα ηεο έξεπλαο πνπ πεξηιακβάλεηαη εληφο ησλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ ηεο Α  ́

πλφδνπ ηεο ΗΓ  ́Πεξηφδνπ, νξηνζεηείηαη απφ ηελ έλαξμή ηεο κέρξη θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010. 
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Αξηζκόο θαηάζεζεο Μ.Κ.Δ. 

Ο αχμνληαο αξηζκφο πνπ παίξλεη θάζε Μ.Κ.Δ. φηαλ θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην 

ηκήκα ηεο Βνπιήο. 

 
Όλνκα θαηαζέηνληνο / θαηαζεηόλησλ Βνπιεπηώλ 

Σν νλνκαηεπψλπκν ηνπ Βνπιεπηή / Βνπιεπηψλ πνπ θαηαζέηεη / θαηαζέηνπλ ην 

Μ.Κ.Δ. ζηε Βνπιή. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηελ θαηάζεζε 

πξαγκαηνπνηνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα άηνκα, επηιέγνληαη ηα δχν (2) πξψηα νλφκαηα 

Βνπιεπηψλ ζηε ζεηξά ησλ θαηαζεηφλησλ.  

 
Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα Βνπιεπηή ή Βνπιεπηώλ 

Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν Βνπιεπηήο / νη Βνπιεπηέο 

πνπ θαηαζέηεη / θαηαζέηνπλ ην Μ.Κ.Δ. Οη θαηαγεγξακκέλεο Κνηλνβνπιεπηηθέο Οκάδεο 

γηα ην δηάζηεκα ηεο έξεπλαο είλαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ην Κ.Κ.Δ., ν ΛΑ.Ο.., ε Ν.Γ., ην 

ΠΑ.Ο.Κ. θαη ν Τ.ΡΗΕ.Α., ελψ ζεκεηψλεηαη φηη νη Αλεμάξηεηνη Βνπιεπηέο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ.  

 

Θέζε Βνπιεπηή ζηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα 

Ζ ζέζε πνπ θαηέρεη ν Βνπιεπηήο ζηελ Κνηλνβνπιεπηηθή ηνπ Οκάδα, αλ πξφθεηηαη 

δειαδή γηα απιφ κέινο ή γηα ηνλ αξρεγφ ηεο. 

 

Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Βνπιεπηή 

Ζ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα πνπ εθπξνζσπεί ν Βνπιεπηήο πνπ θαηαζέηεη ην Μ.Κ.Δ.  

 
Δπάγγεικα Βνπιεπηή 

Σν επάγγεικα ηνπ Βνπιεπηή πνπ θαηαζέηεη ην Μ.Κ.Δ. εκεηψλεηαη φηη ε  

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επαγγεικάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε βάζεη ηεο ηαηηζηηθήο 

Σαμηλφκεζεο ησλ Δπαγγεικάησλ (ΣΔΠ – 92)
137,138

.  

                                                                                                                                                        
136

 εκεηψλεηαη φηη ε ζπλδπαζηηθή θαηεγνξία Δξσηήζεσλ – Α.Κ.Δ. δελ πεξηγξάθεηαη ζηνλ Κ.η.Β. θαη 

ζεσξεηηθά δελ απνηειεί μερσξηζηή θαηεγνξία Μ.Κ.Δ. Χζηφζν, πεξηιακβάλεηαη ζηελ έξεπλα γηαηί φπσο 

δηαπηζηψζεθε θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζην αξκφδην ηκήκα ηεο Βνπιήο 

θαη απνηέιεζαλ ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, επί ηνπ πξαθηένπ απνηειεί έλαλ επηπιένλ ηξφπν θαηάζεζεο 

Μ.Κ.Δ. 
137

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ελ ιφγσ ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε απνηειεί ηελ αλαζεσξεκέλε έθδνζε πνπ 

αληηθαηέζηεζε ηελ απφ ην 1981 πξφηεξε έθδνζε ηαμηλφκεζεο ησλ επαγγεικάησλ. 
138

 Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηηο πεξηπηψζεηο Βνπιεπηψλ φπνπ ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπο δηέθεξε απφ απηφ 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ελαζρφιεζεο, ε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε βάζεη ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο ελαζρφιεζεο.  
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Πξόζσπν πνπ  απεπζύλεηαη ην Μ.Κ.Δ. 

Σν πξφζσπν ζην νπνίν απεπζχλεηαη ην θαηαηεζέλ Μ.Κ.Δ. Σν πξφζσπν απηφ 

δχλαηαη λα είλαη ν Τπνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ν Πξσζππνπξγφο ή 

θάπνηνο άιινο Βνπιεπηήο.    

 
Τπνπξγόο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο  

Ο Τπνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηάζεζεο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Μ.Κ.Δ. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο, δχν (2) ήηαλ 

νη Τπνπξγνί Τγείαο, ν θνο Αβξακφπνπινο Γ. θαη ε θα Ξελνγηαλλαθνπνχινπ Μ. 

 

Κπβεξλόλ Πνιηηηθό Κόκκα  

Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα Γηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο ηελ πεξίνδν θαηάζεζεο 

ηνπ Μ.Κ.Δ. εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν, νη δχν (2) Κ.Ο. πνπ 

ελαιιάρζεθαλ ζηε Γηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο ήηαλ ε Ν.Γ. θαη ην ΠΑ.Ο.Κ. 

 
Πξσζππνπξγόο 

Ο Πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαηάζεζεο ηνπ 

Μ.Κ.Δ. Γηα ην δηάζηεκα ηεο έξεπλαο ηα δχν (2) πξφζσπα πνπ ελαιιάρζεθαλ ζηελ 

Πξσζππνπξγία ηεο ρψξαο ήηαλ ν θνο Καξακαλιήο Κ. θαη ν θνο Παπαλδξένπ Γ. 

 

Καηεγνξηνπνίεζε εγγξαθήο Μ.Κ.Δ. ζύκθσλα κε ηνλ Ο.Ο..Α.  

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε εθάζηνηε εγγξαθήο Μ.Κ.Δ. πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε 

ηε δηεζλή θαηεγνξηνπνίεζε ηξηψλ (3) δηαζηάζεσλ ησλ ινγαξηαζκψλ πγείαο ηνπ Ο.Ο..Α. 

θαη ζα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά ζε επφκελε παξάγξαθν. 

 
Πεξηερόκελν Μ.Κ.Δ.  

χληνκε πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Μ.Κ.Δ. νινγξάθσο.  

 

Δκβέιεηα πεξηερνκέλνπ Μ.Κ.Δ.  

Ζ εκβέιεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Μ.Κ.Δ. θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ κεγέζνπο ηνπ  

θνηλσληθνχ ζπλφινπ πνπ αθνξά ην εθάζηνηε Μ.Κ.Δ. Δπνκέλσο, έλα Μ.Κ.Δ. δχλαηαη λα 

ραξαθηεξηζηεί σο: 
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 Δζληθήο εκβέιεηαο, φηαλ αθνξά ηε ρψξα ζην ζχλνιφ ηεο, ι.ρ. θίλδπλνη από 

ηελ επηδεκία ηεο γξίπεο. 

 Πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο, φηαλ αθνξά θάπνηα πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο, ι.ρ. 

πξνβιεκαηηθέο δνκέο απνθαηάζηαζεο ηνμηθνκαλώλ ζηε Β. Διιάδα 

 Σνπηθήο εκβέιεηαο, φηαλ αθνξά κηα ηνπηθή θνηλσλία, ι.ρ. θηλδπλεύεη λα 

θιείζεη ε Παηδόπνιε Νεάπνιεο Λαζηζίνπ  

 Πξνζσπηθήο εκβέιεηαο, φηαλ αθνξά ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ή πξφζσπν, ι.ρ. 

ν θνο Παπαδόπνπινο δεηά λα ηνπ ρνξεγεζεί ε αλαπεξηθή ζύληαμε πνπ 

δηθαηνύηαη 

 Άιιεο εκβέιεηαο, φηαλ δελ εληάζζεηαη ζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο.    

4.5. Μεζνδνινγία θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ Μ.Κ.Δ. 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εγγξαθψλ ησλ Μ.Κ.Δ. πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε 

ηε Γηεζλή Καηεγνξηνπνίεζε Λνγαξηαζκψλ Τγείαο (I.C.H.A.) ηνπ Ο.Ο..Α., φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην εγρεηξίδην «χζηεκα Λνγαξηαζκψλ Τγείαο» (A System of Health 

Accounts) θαη ζε κνλνςήθην επίπεδν αλάιπζεο.
139

 Αθνινπζψληαο ηε ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδν θαηεγνξηνπνίεζεο επηηπγράλνπκε ηελ ηαπηφρξνλε ηαμηλφκεζε ηεο θάζε 

εγγξαθήο Μ.Κ.Δ. ηξηπιφ άμνλα, θαζψο ηελ εμεηάδνπκε ζε ηξεηο (3) δηαθνξεηηθέο 

δηαζηάζεηο: 

 Σηο Λεηηνπξγίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (Functions of health care) 

 Σνπο Παξφρνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (Health care providers) 

 Σε Υξεκαηνδφηεζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (Health care financing) 

Υάξε ζε απηή ηελ νπζηαζηηθά ηξηπιή θαηεγνξηνπνίεζε – αλάιπζε επηηπγράλνπκε 

ηελ φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε θαηαγξαθή – απφδνζε ηεο θάζε εγγξαθήο Μ.Κ.Δ. θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο, θαηφπηλ ηεο ζηαηηζηηθήο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, νδεγνχκαζηε ζηελ ιήςε ηδηαίηεξα πεξηεθηηθψλ 

επξεκάησλ.  

Ζ πξψηε (1
ε
) δηάζηαζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ Ο.Ο..Α. αληηζηνηρεί ζηηο 

Λεηηνπξγίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (ICHA – HC., Classification of functions of Health 

Care), ζην εμήο ηαμηλφκεζε HC. (Health care / Τγεηνλνκηθή πεξίζαιςε) θαη ε νπνία 

αλαιπφκελε ζε κνλνςήθην επίπεδν πεξηιακβάλεη επηά (7) ππνθαηεγνξίεο  Λεηηνπξγηψλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (ΠΙΝΑΚΑ 4):  

                                                   
139

 OECD, A System of Health Accounts, Paris, OECD Publications Service, 2000, p. 111 – 156.  
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 HC.1, Τπεξεζίεο ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο. 

 HC.2, Τπεξεζίεο θξνληίδαο απνθαηάζηαζεο. 

 HC.3, Τπεξεζίεο καθξνρξφληαο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. 

 HC.4, Βνεζεηηθέο ή επηθνπξηθέο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.  

 HC.5, Τγεηνλνκηθφ πιηθφ πνπ δηαηίζεηαη ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο. 

 HC.6, Τπεξεζίεο πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο. 

 HC.7, Γηνίθεζε ηεο πγείαο θαη αζθάιηζε πγείαο. 

ICHA code 
Λεηηνπξγίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

(Functions of health care) 

HC.1 
Τπεξεζίεο ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο 

(Services of curative care) 

HC.2 
Τπεξεζίεο θξνληίδαο απνθαηάζηαζεο 

(Services of rehabilitative care) 

HC.3 
Τπεξεζίεο καθξνρξφληαο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο 

(Services of long – term nursing care) 

HC.4 
Βνεζεηηθέο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

(Ancillary services to health care) 

HC.5 
Τγεηνλνκηθφ πιηθφ πνπ δηαηίζεηαη ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο 

(Medical goods dispensed to out – patients) 

HC.6 
Τπεξεζίεο πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο 

(Prevention and public health services) 

HC.7 
Γηνίθεζε ηεο πγείαο θαη αζθάιηζε πγείαο 

(Health administration and health insurance) 

ΠΗΝΑΚΑ 4:  

Καηεγνξηνπνίεζε Λεηηνπξγηώλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, κνλνςήθηνπ επηπέδνπ  

Πεγή: “A System of Health Accounts”, O.E.C.D. 

Χζηφζν, πιελ ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ Λεηηνπξγηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

(ηαμηλφκεζε HC.) ζεκεηψλεηαη θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Λεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη  

κε ηελ πγεία (Health – related functions), ζην εμήο αλαθεξφκελε σο ηαμηλφκεζε HC.R., ε 

νπνία ζεσξείηαη ε «εμεηδίθεπζε» ηεο HC. θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ελαιιαθηηθά απηήο 

γηα ηελ πιεξέζηεξε απφδνζε ησλ πην εμεηδηθεπκέλσλ πεξηπηψζεσλ εγγξαθψλ Μ.Κ.Δ.
140

 

ηαλ ιφγνπ ράξε ζε θάπνηα εγγξαθή Μ.Κ.Δ. ε ηαμηλφκεζε HC. θξίζεθε αλεπαξθήο θαηά 

ηελ πξνζπάζεηα ηεο απφδνζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ κε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 

                                                   
140

 εκεηψλεηαη φηη ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο δχλαηαη ε HC.R. λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσκαηηθά ηεο 

HC., πξνθεηκέλνπ γηα πεξηπηψζεηο πνπ ρξίδνπλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εμεγήζεσλ ιφγσ ηδηαηηεξνηήησλ, νπφηε 

θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ακθφηεξεο νη θαηεγνξηνπνηήζεηο. Χζηφζν, ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, απηή ε 

πεξίπησζε αθνξά έλα κε ζεκαληηθφ ζηαηηζηηθά πνζνζηφ. 
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αθξίβεηα, επηιέρζεθε ε HC.R. Ζ ηαμηλφκεζε HC.R., αλάινγα κε ην είδνο ησλ 

Λεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία (ΠΙΝΑΚΑ 5), αλαιχεηαη ζε επηά (7) 

ππνθαηεγνξίεο: 

 HC.R.1, Δπέλδπζε παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. 

 HC.R.2, Δπηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. 

 HC.R.3, Έξεπλα θαη αλάπηπμε ζην ρψξν ηεο πγείαο. 

 HC.R.4, Έιεγρνο ησλ ηξνθίκσλ, ηεο πγηεηλήο θαη ηνπ πφζηκνπ λεξνχ. 

 HC.R.5, Πεξηβαιινληηθή πγεία. 

 HC.R.6, Γηνίθεζε θαη παξνρή «ζε είδνο» ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο δηαβίσζεο κε λφζν ή αλαπεξία.  

 HC.R.7, Γηνίθεζε θαη παξνρή ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία επηδνκάησλ ζε κεηξεηά.  

ICHA code 
Λεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία 

Health – related functions 

HC.R.1 
Δπέλδπζε παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

(Capital formation of health care provider institutions) 

HC.R.2 
Δπηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πγείαο 

(Education and training of health care personnel) 

HC.R.3 
Έξεπλα θαη αλάπηπμε ζην ρψξν ηεο πγείαο 

(Research and development in health) 

HC.R.4 
Έιεγρνο ησλ ηξνθίκσλ, ηεο πγηεηλήο θαη ηνπ πφζηκνπ λεξνχ 

(Food, hygiene and drinking water control) 

HC.R.5 
Πεξηβαιινληηθή πγεία 

(Environmental health) 

HC.R.6 

Γηνίθεζε θαη παξνρή «ζε είδνο» ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

δηαβίσζεο κε λφζν ή αλαπεξία –(Administration and provision of social services in 

kind to assist living with disease and impairment) 

HC.R.7 
Γηνίθεζε θαη παξνρή ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία επηδνκάησλ ζε κεηξεηά 

(Administration and provision of health related cash – benefits) 

ΠΗΝΑΚΑ 5:  

Καηεγνξηνπνίεζε Λεηηνπξγηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, κνλνςήθηνπ επηπέδνπ  

Πεγή: «A System of Health Accounts”, O.E.C.D. 

Ζ δεχηεξε (2
ε
) δηάζηαζε θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ Ο.Ο..Α., αλαθεξφκελε ζην εμήο 

σο ηαμηλφκεζε HP., αληηζηνηρεί ζηνπο Παξφρνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (ICHA – HP., 

Classification of Health care providers) θαη ζε κνλνςήθην επίπεδν αλάιπζεο, αλάινγα κε 
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ην είδνο ηνπ παξφρνπ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (ΠΙΝΑΚΑ 6), πεξηιακβάλεη νρηψ (8) 

ππνθαηεγνξίεο: 

 HP.1, Ννζνθνκεία. 

 HP.2, Μνλάδεο λνζειεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη δηακνλήο. 

 HP.3, Πάξνρνη πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

 HP.4, Ληαληθή πψιεζε θαη άιινη πάξνρνη ηαηξηθψλ αγαζψλ. 

 HP.5, Πξφβιεςε θαη δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο. 

 HP.6, Γεληθή δηνίθεζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο. 

 HP.7, Άιιεο βηνκεραλίεο. 

 HP.9, Τπφινηπεο πεξηπηψζεηο παξφρσλ. 

ICHA code 
Βηνκεραλία παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

Health care provider industry 

HP.1 
Ννζνθνκεία 

(Hospitals) 

HP.2 
Μνλάδεο λνζειεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη δηακνλήο 

(Nursing and residential care facilities) 

HP.3 
Πάξνρνη πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

(Providers of ambulatory health care) 

HP.4 
Ληαληθή πψιεζε θαη άιινη πάξνρνη ηαηξηθψλ αγαζψλ 

(Retail sail and other providers of medical goods) 

HP.5 
Πξφβιεςε θαη δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο 

(Provision and administration of public health programs) 

HP.6 
Γεληθή δηνίθεζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο 

(General health administration and insurance) 

HP.7 
Άιιεο βηνκεραλίεο 

(Other industries) 

HP.9 
Τπφινηπεο πεξηπηψζεηο 

(Rest of the world) 

ΠΗΝΑΚΑ 6:  

Καηεγνξηνπνίεζε Παξόρσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, κνλνςήθηνπ επηπέδνπ  

Πεγή: A System of Health Accounts, O.E.C.D. 

Ζ ηξίηε (3
ε
) δηάζηαζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ Ο.Ο..Α. αληηζηνηρεί ζηε  

Υξεκαηνδφηεζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (ICHA – HF. Classification of health care 

financing), ζην εμήο γηα ζπληνκία ηαμηλφκεζε HF, ε νπνία ζε κνλνςήθην επίπεδν 

αλάιπζεο θαη αλαιφγσο ηεο πεγήο ρξεκαηνδφηεζεο (ΠΙΝΑΚΑ 7), πεξηιακβάλεη ηξεηο 

(3) ππνθαηεγνξίεο, νη νπνίεο είλαη: 
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 HF.1, Δπξχηεξε θξαηηθή. 

 HF.2, Ηδησηηθφο ηνκέαο. 

 HF.3, ιεο νη ππφινηπεο πεξηπηψζεηο ρξεκαηνδφηεζεο. 

ICHA code Πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο / Sources of funding 

HF.1 Δπξχηεξε θξαηηθή  (General government) 

HF.2 Ηδησηηθφο ηνκέαο (Private sector) 

HF.3 ιεο νη ππφινηπεο πεξηπηψζεηο (Rest of the world) 

ΠΗΝΑΚΑ 7:  

Καηεγνξηνπνίεζε Φξεκαηνδόηεζεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, κνλνςήθηνπ επηπέδνπ 

 Πεγή: A System of Health Accounts, O.E.C.D. 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ 

Μ.Κ.Δ., ππνγξακκίδεηαη φηη, ηα Μ.Κ.Δ. θαηαρσξήζεθαλ αλά θαηεγνξία ηαμηλφκεζεο 

κφλν εθφζνλ δηέζεηαλ δηαζηάζεηο ηεο εθάζηνηε θαηεγνξίαο, δηαθνξεηηθά ηέζεθαλ εθηφο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαμηλφκεζεο. Αλαιπηηθφηεξα, απφ ην ζχλνιν ησλ ρηιίσλ είθνζη δχν 

(1022) εγγξαθψλ Μ.Κ.Δ., ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Λεηηνπξγηψλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (ηαμηλφκεζε HC.) θαηαρσξήζεθαλ νη επηαθφζηεο εμήληα έμη (766) εμ απηψλ, 

ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Λεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία (ηαμηλφκεζε 

HC.R.), νη δηαθφζηεο ηξηάληα ηέζζεξηο (234), ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Παξφρσλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (ηαμηλφκεζε HP.), νη ελληαθφζηεο είθνζη δχν (922) θαη ηέινο, 

ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (ηαμηλφκεζε 

HF.), νη νρηαθφζηεο πελήληα ελλέα (859) (ΠΙΝΑΚΑ 8). 

Α/Α 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ 

ΔΓΓΡΑΦΔ Μ.Κ.Δ 

ΣΑΞΗΝΟΜΖΘΖΚΑΝ ΓΔΝ ΣΑΞΗΝΟΜΖΘΖΚΑΝ ΤΝΟΛΟ 

1 HC. 766 256 1022 

2 HC.R. 234 788 1022 

3 HP. 922 100 1022 

4 HF. 859 163 1022 

ΠΗΝΑΚΑ 8:  

Τα ζύλνια ησλ θαηαρσξεκέλσλ εγγξαθώλ αλά θαηεγνξία ηαμηλόκεζεο  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Ο
 

5. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΔΤΡΖΜΑΣΧΝ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ  

5.1. Δηζαγσγηθά ζηνηρεία 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζρεηηθψλ 

δεδνκέλσλ, παξνπζηάδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ ζε δχν (2) ζηάδηα. Σν 

πξψην (1
ν
) ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ, ζηε δηάζηαζε ησλ 

απιψλ  ζπρλνηήησλ ησλ κεηαβιεηψλ, ελψ ην δεχηεξν (2
ν
) πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε 

ησλ επξεκάησλ ζηε δηάζηαζε ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

 

5.2. Δπξήκαηα απιώλ ζπρλνηήησλ  

ζνλ αθνξά ηελ παξνπζίαζε ησλ απιψλ ζπρλνηήησλ, ε πξψηε ππφ εμέηαζε 

κεηαβιεηή ήηαλ ε Βνπιεπηηθή Πεξίνδνο – χλνδνο.
141

 Ο ππνινγηζκφο ησλ ζπρλνηήησλ 

βαζίζηεθε ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ Μ.Κ.Δ πνπ θαηαηέζεθαλ ζε θάζε Βνπιεπηηθή 

Πεξίνδν – χλνδν. Χο εθ ηνχηνπ, εθείλε ε Βνπιεπηηθή Πεξίνδνο – χλνδνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο ππεβιήζεζαλ ηα πεξηζζφηεξα Μ.Κ.Δ. ζην αξκφδην ηκήκα ηεο 

Βνπιήο, ζπγθεληξψλεη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπρλνηήησλ θαη ζεσξείηαη ε πιένλ 

«ελεξγή» θνηλνβνπιεπηηθά ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο.  

πσο παξαηεξνχκε ζην ζρεηηθφ δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 1), ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ  Μ.Κ.Δ., ίζν κε 26,91% επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ, θαηαηέζεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο Α΄ πλφδνπ ηεο ΗΒ΄ Πεξηφδνπ, ε νπνία απνηειεί θαη ηελ πιένλ «ελεξγή» 

θνηλνβνπιεπηηθά Βνπιεπηηθή Πεξίνδν. Αθνινπζεί ε Γ΄ χλνδνο ηεο ΗΑ΄ Πεξηφδνπ, σο ε 

δεχηεξε (2
ε
) πην «ελεξγή», δεδνκέλνπ φηη  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεβιήζε ην 20,25% ησλ 

Μ.Κ.Δ., ελψ κε κηθξή πνζνζηηαία δηαθνξά έπνληαη ε Α΄ χλνδνο ηεο ΗΓ΄ Πεξηφδνπ κε 

θαηάζεζε ηνπ 18,30% θαη ε Β΄ χλνδνο ηεο ΗΒ΄ Πεξηφδνπ κε θαηάζεζε ηνπ 18,10%. 

Αληίζεηα, νη ηξεηο (3) ιηγφηεξν «ελεξγέο» θνηλνβνπιεπηηθά Πεξίνδνη – χλνδνη είλαη ην 

Θέξνο ‟08 ηεο ΗΒ΄ Πεξηφδνπ,  ην Θέξνο ‟09 ηεο ίδηαο πεξηφδνπ θαη ην Θέξνο ‟07 ηεο ΗΑ΄ 

Πεξηφδνπ, θαζψο θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηάζεζε ηνπ 9,10%, ηνπ 

5,28% θαη ηνπ 2,05% ηνπ ζπλφινπ ησλ Μ.Κ.Δ. αληίζηνηρα. 

                                                   
141

 Τπνγξακκίδεηαη φηη κνινλφηη έλα ηκήκα ηεο Β  ́ πλφδνπ ηεο ΗΑ  ́ Πεξηφδνπ (3/10/2005 – 28/9/2006) 

ήηαλ εληφο ησλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ ηεο έξεπλαο βάζεη ηνπ αξρηθνχ ζπλνιηθνχ πιηθνχ, δελ αλαθέξεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα, δηφηη θαηφπηλ ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ηέζεθε εθηφο δείγκαηνο. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1:  

Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ Μ.Κ.Ε. ζηηο Βνπιεπηηθέο Πεξηόδνπο – Σπλόδνπο 

ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθε ε ζπρλφηεηα ησλ θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ. αλά ηχπν. 

Παξαηεξψληαο ην ζρεηηθφ δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 2), εχθνια θαζίζηαηαη αληηιεπηφ 

φηη ην Μ.Κ.Δ. κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα επί ηνπ δείγκαηνο είλαη νη Δξσηήζεηο, 

δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ ην 72,02% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ., 

ελψ κε ζεκαληηθή πνζνζηηαία δηαθνξά θαη πνζνζηφ 19,08% αθνινπζνχλ νη Αλαθνξέο. 

Οη  ππφινηπνη ηχπνη Μ.Κ.Δ. έπνληαη κε αθφκε κεγαιχηεξεο πνζνζηηαίεο δηαθνξέο , 

αλαιπηηθφηεξα, νη Δπίθαηξεο Δξσηήζεηο αληηζηνηρνχλ ζην 4,31% ηνπ ζπλφινπ, νη 

ζπλδπαζκνί Δξσηήζεσλ – Α.Κ.Δ. ην 3,82%, νη Α.Κ.Δ. ην 0,39%, ελψ ηέινο, νη 

Δπεξσηήζεηο θαη νη Δπίθαηξεο Δπεξσηήζεηο απνηεινχλ έθαζηε ην 0,20% ηνπ ζπλφινπ. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2:  

Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ Μ.Κ.Ε. αλά ηύπν Μ.Κ.Ε.  
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Χζηφζν, φπσο έρεη ήδε θαηαζηεί ζαθέο, ε θαηάζεζε ησλ Μ.Κ.Δ. κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνπο Βνπιεπηέο είηε ζε αηνκηθή είηε ζε ζπιινγηθή βάζε. Χο εθ 

ηνχηνπ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξνπζηαζηνχλ ηα επξήκαηα αλαθνξηθά κε ηξφπν ππνβνιήο 

ησλ Μ.Κ.Δ. απφ ηνπο Βνπιεπηέο. Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ νδήγεζε ζηελ 

παξαηήξεζε φηη ην 83,07% Μ.Κ.Δ. θαηαηέζεθε ζην αξκφδην ηκήκα ηεο Βνπιήο αηνκηθά 

θαη ην ππφινηπν 16,93% απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο Βνπιεπηέο (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ3).  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3:  

Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ Μ.Κ.Ε. βάζεη ηνπ ηξόπνπ ππνβνιήο 

ηε ζπλέρεηα δηεξεπλήζεθε ε ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ Βνπιεπηψλ ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. γηα ην δηάζηεκα ηεο έξεπλαο, κέζσ ηνπ αξηζκνχ ππνβνιήο ησλ 

Μ.Κ.Δ. ζην αξκφδην ηκήκα ηεο Βνπιήο. Δπνκέλσο, φζα πεξηζζφηεξα Μ.Κ.Δ. θαηαζέηεη 

έλαο Βνπιεπηήο, ηφζν πην «ελεξγφο» ζεσξείηαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. Χζηφζν, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πιεηνςεθία ησλ Μ.Κ.Δ. θαηαηέζεθε απφ ηνπο Βνπιεπηέο ζε 

αηνκηθή βάζε, ζεσξήζεθε κεγαιχηεξνπ ζηαηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζηα επξήκαηα νη δέθα πέληε (15) πην «ελεξγνί» Βνπιεπηέο, εθείλνη δειαδή νη νπνίνη 

πξαγκαηνπνίεζαλ θαηάζεζε ηνπιάρηζηνλ δέθα ηεζζάξσλ (14) Μ.Κ.Δ. ζην ζχλνιν ησλ 

ρηιίσλ είθνζη δχν (1022) ηεο έξεπλαο.  

πσο παξαηεξνχκε ζην ζρεηηθφ δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4), σο ν πιένλ 

«ελεξγφο» Βνπιεπηήο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, 

ζεκεηψλεηαη ν θνο θνπιάο Ησάλλεο, δεδνκέλνπ φηη πξαγκαηνπνίεζε ηελ θαηάζεζε 

εμήληα (60) Μ.Κ.Δ. εθ ησλ ρηιίσλ είθνζη δχν (1022) ζπλνιηθά. Με αξθεηή δηαθνξά 

αθνινπζνχλ νη θχξηνη Λεβέληεο Αζαλάζηνο θαη Ατβαιηψηεο Κσλζηαληίλνο κε ηελ 

ππνβνιή ζαξάληα ηεζζάξσλ (44) θαη ζαξάληα ηξηψλ (43) Μ.Κ.Δ. αληίζηνηρα. Έπνληαη νη 
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16,93% 
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θχξηνη, Βειφπνπινο Κπξηάθνο κε θαηάζεζε ηξηάληα ελλέα (39) Μ.Κ.Δ., ηξαηάθεο 

Δκκαλνπήι κε ηξηάληα νρηψ (38), Καξρηκάθεο Μηραήι κε ηξηάληα ηέζζεξα (34) θαη 

Κεγθέξνγινπ Βαζίιεηνο κε ηξηάληα δχν (32). ζνλ αθνξά ηνπο θπξίνπο Καξαζκάλε 

Γεψξγην θαη θνπιάθε Δκκαλνπήι παξαηεξνχκε φηη ν κελ πξψηνο (1
νο

) ζπκκεηείρε ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. είθνζη ηξεηο (23) θνξέο, ν δε δεχηεξνο (2
νο

) είθνζη κία (21). 

Ληγφηεξεο θνξέο ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο Μ.Κ.Δ. νη επφκελνη Βνπιεπηέο, 

πην ζπγθεθξηκέλα ε θα Μεξεληίηε Αζαλαζία δέθα νρηψ (18), ν θνο Απνζηνιάηνο 

Βαΐηζεο δέθα έμη (16), ελψ νη θχξηνη Γεσξγηάδεο ππξίδσλ Άδσληο, Μαγθξηψηεο 

Ησάλλεο θαη Ναζηψθαο Έθηνξαο ζπκκεηείραλ δέθα πέληε (15) θνξέο έθαζηνο. Σέινο, σο 

ν ιηγφηεξν «ελεξγφο» κεηαμχ ησλ δέθα πέληε (15) πιένλ «ελεξγψλ» Βνπιεπηψλ, 

θαηαγξάθεηαη ν θνο Εηψγαο Ησάλλεο, κε ηελ ππνβνιή δέθα ηεζζάξσλ (14) Μ.Κ.Δ.   

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4:  

Οη 15 πιένλ «ελεξγνί» Βνπιεπηέο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Ε. 

Μέρξη απηφ ην ζεκείν, παξνπζηάζηεθαλ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ππφ ην πξίζκα 

ησλ αθφινπζσλ κεηαβιεηψλ, χλνδνο – Πεξίνδνο θαηάζεζεο Μ.Κ.Δ., ηχπνο Μ.Κ.Δ., 

ηξφπνο ππνβνιήο θαζψο θαη ηνπο θαηαζέηνληεο  Βνπιεπηέο. Χζηφζν, δεδνκέλνπ φηη νη 

Βνπιεπηέο δηαδξακαηίδνπλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ., 

αλακθηζβήηεηα ππάξρεη ελδηαθέξνλ ζηελ παξνπζίαζε επηπιένλ ζρεηηθψλ κε απηνχο 

ζηνηρείσλ, φπσο ιφγνπ ράξε ε Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ, ε ζέζε πνπ 
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Οη 15 πιένλ "ελεξγνί" Βνπιεπηέο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Ε. 
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θαηέρνπλ ζε απηή, ε εθινγηθή πεξηθέξεηα πνπ εθπξνζσπνχλ αιιά θαη ε επαγγεικαηηθή 

ηνπο ηδηφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα.  

ζνλ αθνξά ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα, παξαηεξψληαο ην ζρεηηθφ δηάγξακκα 

(ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5), δηαπηζηψλνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη Βνπιεπηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. αλήθνπλ ζην ΠΑ.Ο.Κ. θαζψο πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ θαηάζεζε ηνπ 

51,96% ηνπ ζπλφινπ ησλ Μ.Κ.Δ. Αθνινπζνχλ νη Βνπιεπηέο ηνπ ΛΑ.Ο.. κε ηελ 

ππνβνιή ηνπ 14,68% θαη ηεο Ν.Γ. κε ηελ θαηάζεζε ηνπ 12,43%, ελψ έπνληαη νη 

Βνπιεπηέο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. θαη ηνπ Κ.Κ.Δ. κε ηελ ππνβνιή ηνπ 10,67% θαη 9,88% 

αληίζηνηρα. Σέινο, φζνλ αθνξά ηνπο ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ Βνπιεπηέο, ε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. πεξηνξίζηεθε ζην 0,39% ησλ ζπλνιηθψλ εγγξαθψλ. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 5:  

Πνζνζηηαία Σπκκεηνρή ησλ Κ.Ο. ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Ε. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζέζε ησλ Βνπιεπηψλ ζηελ Κ.Ο. πνπ αλήθνπλ, πξνέθπςε φηη ην 

99,90% ησλ πεξηπηψζεσλ θαηάζεζεο Μ.Κ.Δ, θαηαηέζεθε απφ Βνπιεπηέο θαη κφιηο ην 

0,10% απφ Αξρεγφ Κφκκαηνο. 

ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία εληνπίδνληαη ζηε δηαδηθαζία 

ηνπ Κ.Δ. νη Δθινγηθέο Πεξηθέξεηο ηεο ρψξαο, κέζσ ησλ Βνπιεπηψλ πνπ ηηο 

εθπξνζσπνχλ. ζεο πεξηζζφηεξεο θνξέο εθπξνζσπείηαη κηα Δθινγηθή Πεξηθέξεηα ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ., ηφζν πην «ελεξγή» ζεσξείηαη. Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ 

επηιέρζεθαλ νη δεθαπέληε (15) πην «ελεξγέο» Δθινγηθέο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, νη 

νπνίεο εθπξνζσπήζεθαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, κε θαηψηαην φξην ηηο είθνζη ηξεηο 

θνξέο (23),  θαη παξνπζηάδνπλ ην κεγαιχηεξν ζηαηηζηηθφ ελδηαθέξνλ.  
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πσο παξαηεξνχκε ζην ζρεηηθφ δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 6), ε Δθινγηθή 

Πεξηθέξεηα ηνπ Ζξαθιείνπ θαηαγξάθεηαη σο ε πιένλ «ελεξγή» ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ., 

δεδνκέλνπ φηη, εθπξνζσπήζεθε κέζσ ησλ Βνπιεπηψλ ηεο εθαηφλ εμήληα ηέζζεξηο (164) 

θνξέο, ζην ζχλνιν ησλ ρηιίσλ είθνζη δχν (1022), ελψ ε Β΄ Αζελψλ αθνινπζεί κε εθαηφλ 

είθνζη δχν (122) πεξηπηψζεηο εθπξνζψπεζεο. ηελ ηξίηε (3
ε
) ζέζε, κε αξθεηή δηαθνξά 

βξίζθεηαη ε Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (ππνινίπνπ Αηηηθήο), νη Βνπιεπηέο ηεο νπνίαο 

πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ θαηάζεζε εβδνκήληα (70) Μ.Κ.Δ. Έπνληαη νη Δθινγηθέο 

Πεξηθέξεηεο Β΄ Θεζζαινλίθεο, Α΄ Θεζζαινλίθεο θαη Αραΐαο, ησλ νπνίσλ νη Βνπιεπηέο 

ζπκκεηείραλ ζηνλ Κ.Δ. εμήληα (60), πελήληα νρηψ (58) θαη πελήληα επηά (57) θνξέο 

αληίζηνηρα. ζνλ αθνξά ηηο ππφινηπεο Δθινγηθέο Πεξηθέξεηεο, παξαηεξνχκε φηη ε 

Λαξίζεο θαηαγξάθεηαη σο ε έβδνκε (7
ε
) πην «ελεξγή» κε ππνβνιή ζαξάληα ηξηψλ (43)  

Μ.Κ.Δ. απφ ηνπο Βνπιεπηέο ηεο, ελψ νη Βνπιεπηέο Πέιιαο, Σξηθάισλ θαη Λαζηζίνπ κε 

ηελ θαηάζεζε ηξηάληα νρηψ (38), ηξηάληα πέληε (35) θαη ηξηάληα ηεζζάξσλ (34) Μ.Κ.Δ., 

ηνπνζεηνχλ ηηο ελ ιφγσ Δθινγηθέο Πεξηθέξεηεο ζηελ φγδνε (8
ε
), έλαηε (9

ε
) θαη δέθαηε 

(10
ε
) ζέζε «ελεξγνχο» ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. αληίζηνηρα. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6:  

Οη 15 πιένλ «ελεξγέο» Εθινγηθέο Πεξηθέξεηεο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Ε. 
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Οη 15 πιένλ "ελεξγέο" Εθινγηθέο Πεξηθέξεηεο ζηνλ Κ.Ε. 
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Πξνθεηκέλνπ γηα ηηο ππφινηπεο πέληε (5) Δθινγηθέο Πεξηθέξεηεο, νη Βνπιεπηέο 

πνπ ηηο εθπξνζσπνχλ πξαγκαηνπνίεζαλ ζην αξκφδην ηκήκα ηεο Βνπιήο ηελ θαηάζεζε 

είθνζη ηξηψλ (23) έσο θαη ηξηάληα (30) Μ.Κ.Δ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Βνπιεπηέο ηεο Α΄ 

Αζελψλ ππέβαιαλ ηξηάληα (30) Μ.Κ.Δ., ηεο Μαγλεζίαο είθνζη επηά (27), ηεο Ζιείαο θαη 

ηεο Α΄ Πεηξαηψο είθνζη πέληε  (25), ελψ ηέινο ηεο Δπβνίαο είθνζη ηξία (23). 

Σέινο, δηεξεπλήζεθε ε επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα ησλ Βνπιεπηψλ πνπ ζπκκεηείραλ  

ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο αθφινπζεο παξαγξάθνπο νη δέθα έμη 

(16) νκάδεο επαγγεικάησλ κεγαιχηεξνπ ζηαηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, δεδνκέλνπ φηη νη 

«εθπξφζσπνη» ηνπο, δειαδή νη Βνπιεπηέο, πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ ππνβνιή ηνπιάρηζηνλ 

δέθα (10) Μ.Κ.Δ. επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ρηιίσλ είθνζη δχν (1022) ηεο έξεπλαο. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 7:  

Οη 16 πιένλ «ελεξγέο» νκάδεο επαγγεικάησλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Ε.  

 πσο πξνέθπςε απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο θαη 

απνηππψλεηαη ζην ζρεηηθφ δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 7), νη Γηαηξνί θαηαγξάθνληαη σο νη 

πιένλ «ελεξγνί» ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. δεδνκέλνπ φηη πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ θαηάζεζε 

δηαθνζίσλ πελήληα ηεζζάξσλ (254) Μ.Κ.Δ. Οη Οηθνλνκνιφγνη, Κνηλσληνιφγνη θαη 

αζθνχληεο ζπλαθή επαγγέικαηα απνηεινχλ ηε δεχηεξε (2
ε
) πην «ελεξγή» νκάδα 

επαγγεικάησλ, κε ππνβνιή εθαηφλ εμήληα πέληε (165) Μ.Κ.Δ., ελψ ηελ ηξίηε (3
ε
) κε 

θαηάζεζε εθαηφλ ηξηάληα επηά (137) Μ.Κ.Δ. απνηεινχλ νη Γηθεγφξνη θαη νη Ννκηθνί 

254 

165 

137 

94 

68 

39 

34 

28 

25 

21 

20 

15 

14 

13 

12 

11 

ΗΑΣΡΟΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΗ, ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΟΗ ΚΑΗ … 

ΓΗΚΖΓΟΡΟΗ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

ΤΓΓΡΑΦΔΗ, ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟΗ ΚΑΗ … 

ΦΤΗΚΟΗ, ΥΖΜΗΚΟΗ ΚΑΗ ΑΚΟΤΝΣΔ … 

ΒΗΟΛΟΓΟΗ, ΓΔΧΠΟΝΟΗ ΚΑΗ ΑΚΟΤΝΣΔ … 

ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ … 

ΑΛΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΝΧΣΑΣΧΝ … 

ΣΑΜΗΔ, ΣΑΜΔΗΟΛΟΓΗΣΔ ΚΑΗ … 

ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ … 

ΠΟΛΗΣΗΚΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ 

ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΔ ΚΑΗ … 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΣΔΛΔΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ … 

ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΟΗ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΟΗ 

Οη 16 πιένλ "ελεξγέο" νκάδεο επαγγεικάησλ ζηνλ Κ.Ε. 
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χκβνπινη. Έπνληαη νη πγγξαθείο, Γεκνζηνγξάθνη θαη αζθνχληεο ζπλαθή επαγγέικαηα, 

κε ελελήληα ηέζζεξηο (94) ζπκκεηνρέο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. θαη αθνινπζνχλ νη 

Φπζηθνί, Υεκηθνί θαη αζθνχληεο ζπλαθή επαγγέικαηα κε εμήληα νρηψ (68).  

Δμεηάδνληαο ζηε ζπλέρεηα ηηο ππφινηπεο νκάδεο επαγγεικάησλ, παξαηεξνχκε φηη 

νη Βηνιφγνη, Γεσπφλνη θαη αζθνχληεο ζπλαθή επαγγέικαηα θαζψο θαη νη Τπάιιεινη 

θαηαγξαθήο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ, ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. 

ηξηάληα ελλέα (39) θαη ηξηάληα ηέζζεξηο (34) θνξέο, ελψ φζνλ αθνξά ηηο επφκελεο ηξεηο 

(3) νκάδεο επαγγεικάησλ, ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη άιινη Μεραληθνί, ην Γηδαθηηθφ 

Πξνζσπηθφ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη νη Σακίεο, Σακεηνινγηζηέο θαη 

αζθνχληεο ζπλαθή επαγγέικαηα, θαηαγξάθεηαη ππνβνιή είθνζη νρηψ (28), είθνζη πέληε 

(25) θαη είθνζη έλα (21) Μ.Κ.Δ. αληίζηνηρα. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηάζεζε ησλ Μ.Κ.Δ. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο 

«εθπξνζψπνπο» ησλ ππνινίπσλ νκάδσλ επαγγεικάησλ, ζεκεηψλεηαη φηη θπκάλζεθε απφ 

είθνζη (20) κέρξη έληεθα (11). Αλαιπηηθφηεξα, νη Καζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαηέζεζαλ είθνζη (20) Μ.Κ.Δ., νη Πνιηηηθνί Μεραληθνί δέθα πέληε (15), νη 

Γηεπζχλνληεο Δπηρεηξεκαηίεο θαη Πξντζηάκελνη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ρνλδξηθνχ θαη 

ιηαληθνχ εκπνξίνπ δέθα ηέζζεξα (14), ηα Γηνηθεηηθά ζηειέρε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα δέθα 

ηξία (13), νη Οδνληίαηξνη δψδεθα (12) θαη ηέινο, νη Φαξκαθνπνηνί έληεθα (11).  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8:  

Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ Μ.Κ.Ε. αλά Κ.Ο. δηαθπβέξλεζεο 

ηε ζπλέρεηα, ηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο ππέζηεζαλ επεμεξγαζία ππφ ην πξίζκα  

ηεο κεηαβιεηήο ηνπ Κπβεξλφληνο Πνιηηηθνχ Κφκκαηνο. Γεδνκέλνπ φηη ζην δηάζηεκα ηεο 

18,30% 

81,70% 

Καηαλνκή ησλ Μ.Κ.Ε. αλά Κ.Ο. δηαθπβέξλεζεο  

ΠΑΟΚ 

ΝΓ 
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έξεπλαο ε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο ελαιιάρζεθε κεηαμχ ηεο Ν.Γ. θαη ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., 

είλαη επφκελν φηη απηά ηα δχν (2) θφκκαηα απνηεινχλ θαη ηηο κφλεο πηζαλέο πεξηπηψζεηο 

Κπβεξλφληνο Πνιηηηθνχ Κφκκαηνο. πσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ θαη ζην ζρεηηθφ 

δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 8), ηα πεξηζζφηεξα Μ.Κ.Δ. θαηαηέζεθαλ επί δηαθπβέξλεζεο 

ηεο Ν.Γ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ην ζχλνιν ησλ Μ.Κ.Δ., ην 81,70% θαηαηέζεθε κε 

Κπβεξλφλ Πνιηηηθφ Κφκκα ηε Ν.Γ. θαη ην ππφινηπν 18,30% ην ΠΑ.Ο.Κ.  

Οη πξναλαθεξζείζεο πνζνζηηαίεο αλαινγίεο ηαπηίδνληαη, φπσο είλαη αλακελφκελν, 

κε ηα πνζνζηά ησλ Πξσζππνπξγψλ ηεο ρψξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, ηνπο 

θπξίνπο Καξακαλιή Κσλζηαληίλν θαη Παπαλδξένπ Γεψξγην. Δπνκέλσο, ην 81,70% επί 

ηνπ ζπλφινπ ησλ Μ.Κ.Δ. πνπ θαηαηέζεθε θαηά ηε δηαθπβέξλεζε ηεο Ν.Γ. 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε Πξσζππνπξγφ ηνλ θχξην Καξακαλιή Κσλζηαληίλν ελψ αληίζηνηρα 

ην ππφινηπν 18,30% κε Πξσζππνπξγφ ηνλ θχξην Παπαλδξένπ Γεψξγην. Δπλφεην είλαη δε 

φηη αθξηβψο ηα ίδηα πνζνζηά θαηεγξάθεζαλ θαη φζνλ αθνξά ηνπο Τπνπξγνχο Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ην δηάζηεκα ηεο Έξεπλαο, ηνλ θν Αβξακφπνπιν Γ . γηα ηε 

Ν.Γ. θαη ηελ θα Ξελνγηαλλαθνπνχινπ Μ. γηα ην ΠΑ.Ο.Κ. 

ηε ζπλέρεηα ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο εμεηάζηεθαλ αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε (1
ε
) 

δηάζηαζε θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ Ο.Ο..Α., ηηο Λεηηνπξγίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

(ηαμηλφκεζε HC.), πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ εθείλεο νη ιεηηνπξγίεο πνπ εληνπίδνληαη 

κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζην πεξηερφκελν ησλ Μ.Κ.Δ. θαη επνκέλσο απνηεινχλ ηηο 

πιένλ πξνβιεκαηηθέο θαη «πάζρνπζεο». πσο παξαηεξνχκε ζην ζρεηηθφ δηάγξακκα 

(ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 9), ε ππνθαηεγνξία Λεηηνπξγηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ 

εληνπίδεηαη κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζην πεξηερφκελν ησλ Μ.Κ.Δ. αθνξά ζέκαηα 

Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιηζεο πγείαο (HC.7), ελψ κε ηε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα 

εληνπίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε Τπεξεζίεο θξνληίδαο απνθαηάζηαζεο (HC.2).  

Αλαιπηηθφηεξα, ηα ζέκαηα ηεο Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιηζεο πγείαο 

(HC.7) εληνπίδνληαη ζην πεξηερφκελν ηνπ 48,30% ησλ Μ.Κ.Δ., ελψ ζέκαηα ησλ 

Τπεξεζηψλ ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο (HC.1) ζην 28,46%. Με έληνλε πνζνζηηαία δηαθνξά 

θαη πνζνζηφ ίζν κε 10,84%, εληνπίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο Τπεξεζίεο πξφιεςεο 

θαη δεκφζηαο πγείαο (HC.6), ελψ έπνληαη ηα δεηήκαηα ησλ Βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.4) θαη εθείλα ησλ Τπεξεζηψλ καθξνρξφληαο λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο (HC.3), κε πνζνζηά 6,01% θαη 3,92% αληίζηνηρα. Με αθφκε κηθξφηεξε 

ζπρλφηεηα εληνπίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην Τγεηνλνκηθφ πιηθφ πνπ δηαηίζεηαη ζηνπο 

εμσηεξηθνχο αζζελείο (HC.5) θαη ηηο Τπεξεζίεο θξνληίδαο απνθαηάζηαζεο (HC.2), 

θαηαγξάθνληαο πνζνζηά ίζα κε 1,57% θαη 0,91% αληίζηνηρα.  
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 9:  

Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ Μ.Κ.Ε. ζηηο Λεηηνπξγίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.) 

Αθνινχζσο, ε επφκελε κεηαβιεηή ηεο έξεπλαο πνπ εμεηάζηεθε, ζε επίπεδν 

απιψλ ζπρλνηήησλ, ήηαλ ε «εμεηδίθεπζε» ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο HC., πνπ αληηζηνηρεί 

ζηηο  Λεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία (ηαμηλφκεζε HC.R.). πσο έρεη ήδε 

δηεπθξηληζηεί, ε ηαμηλφκεζε HC.R. απνηειεί ηελ εμεηδηθεπκέλε «ζπλέρεηα» ηεο HC. θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ελαιιαθηηθά απηήο, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ην 

πεξηερφκελν ησλ Μ.Κ.Δ. παξνπζηάδεη εμεηδίθεπζε θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα 

θαηεγνξηνπνηεζεί εληφο ησλ πιαηζίσλ ησλ Λεηηνπξγηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Ζ 

θαηαγξαθή επνκέλσο ησλ ζπρλνηήησλ πνπ ζεκείσζαλ νη ππνθαηεγνξίεο ηεο 

ηαμηλφκεζεο HR.C. είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, δηφηη δχλαηαη λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη 

θάπνηα απφ ηα πξνβιήκαηα ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο.  

πσο παξαηεξνχκε ζην ζρεηηθφ δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 10), ζην πεξηερφκελν 

ησλ «εμεηδηθεπκέλσλ» Μ.Κ.Δ. εληνπίδνληαη κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζέκαηα 

Δπέλδπζεο παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

(HC.R.1), ελψ κε ηε κηθξφηεξε δεηήκαηα Έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζην ρψξν ηεο πγείαο 

(HC.R.3).  

Αλαιπηηθφηεξα, ηα ζέκαηα Δπέλδπζεο παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο  (HC.R.1) αληηζηνηρνχλ ζην 38,89% ηνπ ζπλφινπ ησλ Μ.Κ.Δ., 

ηα δεηήκαηα Γηνίθεζεο θαη παξνρήο ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία επηδνκάησλ ζε κεηξεηά 

28,46% 

0,91% 

3,92% 

6,01% 

1,57% 
10,84% 

48,30% 

Καηαλνκή ησλ Μ.Κ.Ε. ζηηο Λεηηνπξγίεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (HC.) 

HC.1 

HC.2 

HC.3 

HC.4 

HC.5 

HC.6 

HC.7 
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(HC.R.7) ζην 17,09%, ηα δεηήκαηα Γηνίθεζεο θαη παξνρήο «ζε είδνο» ησλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαβίσζεο κε λφζν ή αλαπεξία (HC.R.6) ζην 14,53%, 

ελψ νη ππνζέζεηο Πεξηβαιινληηθήο πγείαο (HC.R.5) ζην 12,82%. Υακειφηεξα πνζνζηά 

επί ηνπ ζπλφινπ ησλ Μ.Κ.Δ. απνηεινχλ νη ππφινηπεο ππνθαηεγνξίεο Λεηηνπξγηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζέκαηα Διέγρνπ ησλ ηξνθίκσλ, ηεο 

πγηεηλήο θαη ηνπ πφζηκνπ λεξνχ (HC.R.4) ην 7,69%, ηα δεηήκαηα Δπηκφξθσζεο θαη 

εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πγείαο (HC.R.2) ην 6,84% ελψ ηα δεηήκαηα Έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο ζην ρψξν ηεο πγείαο (HC.R.3) κφιηο ην 2,14%.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 10:  

Πνζνζηηαία θαηαλνκή Μ.Κ.Ε. ζηηο Λεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία (HC.R.) 

ηε ζπλέρεηα, εμεηάζηεθε ην πεξηερφκελν ησλ Μ.Κ.Δ. ππφ ην πξίζκα ηεο 

δεχηεξεο (2
εο

) δηάζηαζεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ Ο.Ο..Α. πνπ αληηζηνηρεί ζηνπο 

Παξφρνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (ηαμηλφκεζε HP.), ψζηε κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή 

ησλ απιψλ ζπρλνηήησλ λα αλαδεηρζνχλ εθείλνη νη πάξνρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα, άξα απνηεινχλ ηνπο πιένλ «δπζιεηηνπξγηθνχο». 

Παξαηεξψληαο ην ζρεηηθφ δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ.11), εχθνια αληηιακβαλφκαζηε φηη 

κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εληνπίδνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ  Μ.Κ.Δ. δεηήκαηα 

Ννζνθνκείσλ (HP.1) θαη κε ηελ κηθξφηεξε δεηήκαηα ησλ φισλ ππνινίπσλ πεξηπηψζεσλ 

παξφρσλ (HP.9).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα δεηήκαηα Ννζνθνκείσλ (HP.1) εληνπίδνληαη ζην 

πεξηερφκελν ησλ ππνβιεζέλησλ Μ.Κ.Δ. κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα, θαζψο 

ζπγθεληξψλνπλ πνζνζηφ ίζν κε ην 31,13% ηνπ ζπλφινπ. Με ηε δεχηεξε (2
ε
) κεγαιχηεξε 

38,89% 

6,84% 
2,14% 

7,69% 

12,82% 

14,53% 

17,09% 

Καηαλνκή ησλ Μ.Κ.Ε. ζηηο Λεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πγεία (HC.R.) 

HC.R.1 

HC.R.2 

HC.R.3 

HC.R.4 

HC.R.5 

HC.R.6 

HC.R.7 
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ζπρλφηεηα θαη πνζνζηφ 25,92% εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε Γεληθή δηνίθεζε 

ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο (HP.6), ελψ κε ηελ ηξίηε (3
ε
) κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαη 

πνζνζηφ 23,64% εληνπίδνληαη ζέκαηα Παξφρσλ πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

(HP.3). ινη νη ππφινηπεο ππνθαηεγνξίεο Παξφρσλ αθνινπζνχλ, θαηαγξάθνληαο ζαθψο 

κηθξφηεξα πνζνζηά. Αλαιπηηθφηεξα, απφ ην ζχλνιν ησλ θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ., ηα 

δεηήκαηα Πξφβιεςεο θαη δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ δεκφζηα πγείαο (HP.5) 

αληηζηνηρνχλ ζην 8,68%, ηα πξνβιήκαηα ησλ Μνλάδσλ λνζειεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη 

δηακνλήο (HP.2) ζην 4,77%, νη δπζιεηηνπξγίεο άιισλ βηνκεραληψλ Παξφρσλ (HP.7) ζην 

2,93%, ηα ζέκαηα Ληαληθήο πψιεζεο θαη άιισλ παξφρσλ ηαηξηθψλ αγαζψλ (HP.4) ζην 

2,49% θαη ηέινο, ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο Παξφρσλ (HP.9) 

ζην ηζρλφ 0,43%.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 11:  

Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ Μ.Κ.Ε. ζηνπο Παξόρνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.) 

ηε ζπλέρεηα, ην πεξηερφκελν ησλ Μ.Κ.Δ. εμεηάζηεθε αλαθνξηθά κε ηελ ηξίηε 

(3
ε
) δηάζηαζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ Ο.Ο..Α. πνπ αληηζηνηρεί  ζηε Υξεκαηνδφηεζε 

ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (ηαμηλφκεζε HF.), ψζηε λα δηαθαλεί ε ζπρλφηεηα κε ηελ 

νπνία εληνπίδνληαη νη δηαθνξεηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ζην πεξηερφκελν ησλ 

ππνβιεζέλησλ Μ.Κ.Δ. θαη λα αλαδεηρζνχλ θαη‟ επέθηαζε ηα αληίζηνηρα πξνβιήκαηα 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο.  

Σα επξήκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απνηππψλνληαη ζην ζρεηηθφ 

δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 12) θαη απφ ηελ παξαηήξεζή ηνπ εχθνια επηζεκαίλεηαη φηη ε 

Δπξχηεξε θξαηηθή (HF.1) απνηειεί ηελ θπξίαξρε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, δεδνκέλνπ φηη 

31,13% 

4,77% 

23,64% 
2,49% 

8,68% 

25,92% 

2,93% 0,43% 

Καηαλνκή ησλ Μ.Κ.Ε. ζηνπο Παξόρνπο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (HP.) 

HP.1 

HP.2 

HP.3 

HP.4 

HP.5 

HP.6 

HP.7 

HP.9 
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αθνξά ζην 94,99% ησλ εγγξαθψλ Μ.Κ.Δ., ελψ κε ρανηηθή πνζνζηηαία δηαθνξά 

αθνινπζνχλ ε ρξεκαηνδφηεζε Ηδησηηθνχ ηνκέα (HF.2) θαη νη ινηπέο πεξηπηψζεηο 

ρξεκαηνδφηεζεο (HF.3), κε πνζνζηά 4,42% θαη 0,58% επί ηνπ ζπλφινπ αληίζηνηρα.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 12:  

Πνζνζηηαία θαηαλνκή Μ.Κ.Ε. ζηε Φξεκαηνδόηεζε πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HF.) 

Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα απιψλ ζπρλνηήησλ απφ ηελ  

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ Μ.Κ.Δ. ζχκθσλα κε ηελ εκβέιεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, δηφηη 

θξίζεθε ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί ζε πνην επίπεδν αλαθνξάο θάζε πξφβιεκα 

πνπ πεξηγξάθνπλ ηα Μ.Κ.Δ. «αγγίδεη» ηελ ειιεληθή θνηλσλία. πσο παξαηεξνχκε ζην 

ζρεηηθφ δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 13), ην πεξηερφκελν ηεο πιεηνςεθίαο ησλ Μ.Κ.Δ. ζε 

πνζνζηφ 44,62% είλαη Δζληθνχ ελδηαθέξνληνο, αθνξά επνκέλσο ζην ζχλνιφ ηεο ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία. Χζηφζν, ηδηαίηεξα κεγάιν πνζνζηφ ζην ζχλνιν ησλ Μ.Κ.Δ., ίζν κε 

37,38%, απνηεινχλ θαη ηα Σνπηθνχ ελδηαθέξνληνο ζέκαηα, φζα δειαδή αθνξνχλ ζηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο ηεο ρψξαο. Αθνινπζνχλ ηα Μ.Κ.Δ. Πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο κε 

πνζνζηφ 11,25% θαη ηα Πξνζσπηθνχ πεξηερνκέλνπ κε 4,21%, ελψ φιεο νη ππφινηπεο 

πεξηπηψζεηο απνηεινχλ κφιηο ην 2,54% ηνπ ζπλφινπ.  

94,99% 

4,42% 0,58% 

Καηαλνκή Μ.Κ.Ε. ζηε Φξεκαηνδόηεζε πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (HF.) 

HF.1 

HF.2 

HF.3 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 13:  

Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ Μ.Κ.Ε. βάζεη ηεο εκβέιεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο 
 

5.3. Δπξήκαηα ζπζρεηηζκνύ ησλ κεηαβιεηώλ 

5.3.1. Δηζαγσγηθά ζηνηρεία    

ηηο παξαγξάθνπο πνπ πξνεγήζεθαλ παξνπζηάζηεθαλ ηα επξήκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ζε επίπεδν απιψλ 

ζπρλνηήησλ. Χζηφζν, ιακβάλνληαο ππφςε ην κεγάιν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ ππφ εμέηαζε κεηαβιεηψλ, πέξαλ ηεο θαηαγξαθήο ησλ απιψλ ζπρλνηήησλ, 

ζεσξήζεθε ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο ν ζπζρεηηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ζηηο 

παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ ζα παξνπζηαζηνχλ ηα επξήκαηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ 

κεηαβιεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί θαηαλνεηή ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε, ην πψο δειαδή ε 

θάζε κεηαβιεηή επεξεάδεη ηελ άιιε, κε ηειηθφ ζηφρν ηε δηεμαγσγή φζν ην δπλαηφλ 

αλαιπηηθφηεξσλ, πιεξέζηεξσλ θαη ζπλδπαζηηθψλ επξεκάησλ απφ ηελ παξνχζα 

εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα.  

 

5.3.2. πζρεηηζκνί Βνπιεπηηθήο Πεξηόδνπ  – πλόδνπ 

Ζ πξψηε εθ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο πνπ επηιέρζεθε λα ζπζρεηηζηεί κε ηηο 

ππφινηπεο ήηαλ ε Βνπιεπηηθή Πεξίνδνο. πσο έρεη ήδε δηεπθξηληζηεί νη Βνπιεπηηθέο 

Πεξίνδνη κε ηηο αληίζηνηρεο πλφδνπο ηνπο εθ ησλ νπνίσλ αληιήζεθε ην πιηθφ ηεο 

έξεπλαο είλαη κε αχμνπζα ρξνλνινγηθή ζεηξά νη αθφινπζεο: 

 ΗΑ΄ Πεξίνδνο – Γ΄ χλνδνο (2/10/2006 – 6/7/2007) 

 ΗΑ΄ Πεξίνδνο – Θέξνο ‟07 (10/7/2007 – 2/8/2007) 

44,62% 

11,25% 

37,38% 

4,21% 
2,54% 

Καηαλνκή ησλ Μ.Κ.Ε. βάζεη ηεο εκβέιεηαο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο 

Δζληθφ 

Πεξηθεξεηαθφ 

Σνπηθφ 

Πξνζσπηθφ 

Άιιν 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

79 
 

 ΗΒ΄ Πεξίνδνο – Α΄ χλνδνο (26/9/2007 – 27/6/2008) 

 ΗΒ΄ Πεξίνδνο – Θέξνο ‟08 (8/7/2008 – 3/10/2008) 

 ΗΒ΄ Πεξίνδνο – Β΄ χλνδνο (6/10/2008 – 8/5/2009) 

 ΗΒ΄ Πεξίνδνο – Θέξνο ‟09 (16/6/2009 – 3/9/2009) 

 ΗΓ΄ Πεξίνδνο – Α΄ χλνδνο (14/10/2009 – 16/7/2010) 

5.3.2.1. Βνπιεπηηθή Πεξίνδνο – ύλνδνο θαη Σύπνο Μ.Κ.Δ. 

Ο ζπζρεηηζκφο ησλ Βνπιεπηηθψλ Πεξηφδσλ – πλφδσλ, κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο ησλ Μ.Κ.Δ. πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο αλάδεημεο ηνπ 

ηξφπνπ  θαηαλνκήο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ Μ.Κ.Δ., θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πλφδσλ ησλ 

Βνπιεπηηθψλ Πεξηφδσλ, ηα δε απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, είλαη ηδηαίηεξα 

δηαθσηηζηηθά. Καη‟ αξρήλ, παξαηεξψληαο ην ζρεηηθφ δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 14), 

δηαπηζηψλνπκε φηη ζε φιεο ηηο Βνπιεπηηθέο Πεξηφδνπο – πλφδνπο, ε θαηαλνκή ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ Μ.Κ.Δ. πξαγκαηνπνηείηαη κε αλάινγα πνζνζηά θαη ηηο Δξσηήζεηο 

λα απνηεινχλ ηνλ πην ζπλήζε ηχπν. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 14:  

Σπζρεηηζκόο Βνπιεπηηθώλ Πεξηόδσλ – Σπλόδσλ & ηύπσλ Μ.Κ.Ε. 

Αλαιπηηθφηεξα, γηα ηε Γ΄ χλνδν ηεο ΗΑ΄ Πεξηφδνπ, επηζεκαίλεηαη φηη νη 

Δξσηήζεηο απνηεινχλ ην 66,18% ησλ ζπλνιηθά θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ., ελψ κε ζεκαληηθή 

ΗΑ' 

Πεξίνδνο 

Γ΄ 

χλνδνο 

ΗΑ' 

Πεξίνδνο 

Θέξνο 07 

ΗΒ' 

Πεξίνδνο 

Α' 

χλνδνο 

ΗΒ' 

Πεξίνδνο 

Θέξνο 08 

ΗΒ' 

Πεξίνδνο 

Β' 

χλνδνο 

ΗΒ' 

Πεξίνδνο 

Θέξνο 09 

ΗΓ' 

Πεξίνδνο 

Α' 

χλνδνο 

Δξψηεζε 66,18% 71,43% 73,82% 81,72% 74,59% 74,07% 67,91% 

Δπίθαηξε Δξψηεζε 4,83% 0% 5,45% 1,08% 3,78% 1,85% 5,35% 

Δπεξψηεζε 0,48% 0% 0% 0% 0,54% 0% 0% 

Δπίθαηξε Δπεξψηεζε 0,48% 0% 0,36% 0% 0% 0% 0% 

Αλαθνξά 22,71% 19,05% 17,45% 12,90% 17,30% 18,52% 22,46% 

ΑΚΔ 0,48% 4,76% 0% 1,08% 0% 0% 0,53% 

Δξψηεζε-ΑΚΔ 4,83% 4,76% 2,91% 3,23% 3,78% 5,56% 3,74% 
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Βνπιεπηηθέο Πεξίνδνη - Σύλνδνη & ηύπνη Μ.Κ.Ε 
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δηαθνξά θαη πνζνζηφ ίζν κε 22,71% αθνινπζνχλ νη Αλαθνξέο. Έπνληαη νη Δπίθαηξεο 

Δξσηήζεηο θαη νη ζπλδπαζκνί Δξσηήζεσλ – Α.Κ.Δ. κε 4,83%, ελψ κε ηδηαίηεξα ρακειά 

πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 0,48%, εληνπίδνληαη νη Δπεξσηήζεηο, νη Δπίθαηξεο Δπεξσηήζεηο 

θαη νη Α.Κ.Δ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Θέξνπο ‟07 ηεο ΗΑ΄ Πεξηφδνπ παξαηεξνχκε φηη νη 

Δξσηήζεηο θαη νη Αλαθνξέο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ηνπο δχν (2) θχξηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ ππνβιεζέλησλ Μ.Κ.Δ., ζεκεηψλεηαη φκσο αθελφο αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ πξψησλ ζε 71,43% θαη αθεηέξνπ κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ δεχηεξσλ ζε 

19,05%. Οη ππφινηπεο θαηεγνξίεο Μ.Κ.Δ. πνπ θαηαηέζεθαλ ην ελ ιφγσ δηάζηεκα είλαη νη 

Α.Κ.Δ. θαη νη ζπλδπαζκνί Δξσηήζεσλ – Α.Κ.Δ. ζε πνζνζηφ 4,76% έθαζηε, ελψ δελ 

ππεβιήζεζαλ Δπίθαηξεο Δξσηήζεηο, Δπεξσηήζεηο θαη Δπίθαηξεο Δπεξσηήζεηο (0%).  

ζνλ αθνξά ηελ Α΄ χλνδν ηεο ΗΒ΄ Πεξηφδνπ, ε θαηαλνκή ησλ ππνβιεζέλησλ 

Μ.Κ.Δ. πξαγκαηνπνηείηαη θαηά 73,82% ζε Δξσηήζεηο, θαηά 17,45% ζε Αλαθνξέο, θαηά  

5,45% ζε Δπίθαηξεο Δξσηήζεηο, θαηά 2,91% ζε ζπλδπαζκνχο Δξσηήζεσλ – Α.Κ.Δ. θαη 

θαηά 0,36% ζε Δπίθαηξεο Δξσηήζεηο, ελψ δελ εληνπίδνληαη Δπεξσηήζεηο θαη Α.Κ.Δ. 

Σν Θέξνο ‟08 ηεο ίδηαο πεξηφδνπ νη Δξσηήζεηο ζεκεηψλνπλ ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο ζπλφδνπο, ίζν κε 81,72% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

Μ.Κ.Δ. θαη νη Αλαθνξέο ην κηθξφηεξν ίζν κε 12,90%. Αθνινπζνχλ νη ζπλδπαζκνί 

Δξσηήζεσλ – Α.Κ.Δ. κε 3,23% θαζψο θαη νη Α.Κ.Δ. θαη νη Δπίθαηξεο Δξσηήζεηο κε 

1,08% έθαζηε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Β΄ πλφδνπ ηεο ΗΒ΄ Πεξηφδνπ παξαηεξνχκε φηη ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα Μ.Κ.Δ. πνπ θαηαηέζεθαλ ζην αξκφδην ηκήκα ηεο Βνπιήο 

αληηζηνηρνχλ ζηηο Δξσηήζεηο κε πνζνζηφ 74,59%, κε ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε αλαινγία 

θαη πνζνζηφ 17,3% εληνπίδνληαη νη Αλαθνξέο, αθνινχζσο κε ζεκαληηθή δηαθνξά θαη 

πνζνζηφ 3,78% ζπκκεηέρνπλ ζην ζχλνιν ησλ Μ.Κ.Δ. ακθφηεξεο νη Δπίθαηξεο Δξσηήζεηο 

θαη νη ζπλδπαζκνί Δξσηήζεσλ – Α.Κ.Δ., ελψ νη Δπεξσηήζεηο εληνπίδνληαη ζην ειάρηζην 

0,54% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ.  

Σν Θέξνο ‟09 ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, νη πξναλαθεξζείζεο αλαινγίεο παξνπζηάδνπλ 

κηθξέο κεηαβνιέο, ρσξίο ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο «εηθφλαο», δεδνκέλνπ 

φηη νη Δξσηήζεηο αληηζηνηρνχλ ζην 74,07% ηνπ ζπλφινπ, νη Αλαθνξέο ζην 18,52%, νη 

ζπλδπαζκνί Δξσηήζεσλ – Α.Κ.Δ. ζην 5,56% θαη νη Δπίθαηξεο Δξσηήζεηο ζην 1,85%. 

Σέινο, ηελ Α΄ χλνδν ηεο ΗΓ΄ Πεξηφδνπ, εχθνια δηαπηζηψλνπκε φηη νη Δξσηήζεηο 

απνηεινχλ γηα αθφκε κηα θνξά ηνλ πιένλ ζπλήζε ηχπνο Μ.Κ.Δ., θαηαγξάθνπλ φκσο έλα, 

γηα ηα «δεδνκέλα» ηνπο, ζρεηηθά ρακειφ πνζνζηφ ίζν κε 67,91%, αλάινγν απηνχ πνπ 
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ζεκείσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γ΄ πλφδνπ ηεο ΗΑ΄ Πεξηφδνπ. Οη Αλαθνξέο, ζηαζεξά 

ζπγθεληξψλνπλ ην δεχηεξν (2
ν
) κεγαιχηεξν πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ Μ.Κ.Δ., ίζν 

κε 22,46%, ην ηξίην (3
ν
) κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλήθεη ζηηο Δπίθαηξεο Δξσηήζεηο θαη 

αληηζηνηρεί ζην 5,35%, ελψ ην ηέηαξην (4
ν
), ίζν κε 3,74%, ζηνπο ζπλδπαζκνχο 

Δξσηήζεσλ – Α.Κ.Δ. ην ελ ιφγσ ρξνληθφ δηάζηεκα νη Α.Κ.Δ. αληηζηνηρνχλ ζην ηζρλφ 

0,53% ηνπ ζπλφινπ, ελψ δελ εληνπίδνληαη Δπεξσηήζεηο θαη Δπίθαηξεο Δπεξσηήζεηο. 

 

5.3.2.2.  Βνπιεπηηθή Πεξίνδνο – ύλνδνο θαη Δθινγηθή Πεξηθέξεηα 

Ζ επφκελε απφ ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο πνπ ζπζρεηίζηεθε κε ηελ Βνπιεπηηθή 

Πεξίνδν – χλνδν ήηαλ ε Δθινγηθή Πεξηθέξεηα πνπ εθπξνζσπεί ν θαηαζέησλ ην Μ.Κ.Δ. 

Βνπιεπηήο. Ο ελ ιφγσ ζπζρεηηζκφο επηιέρζεθε πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ αλά 

Βνπιεπηηθή Πεξίνδν – χλνδν, νη πιένλ «ελεξγέο» Δθινγηθέο Πεξηθέξεηεο, εθείλεο 

δειαδή πνπ εθπξνζσπνχληαη απφ Βνπιεπηέο κε ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. Χζηφζν, φπσο ήδε θαηέζηε ζαθέο ζηελ παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ 

ησλ Δθινγηθψλ Πεξηθεξεηψλ ζε επίπεδν απιψλ ζπρλνηήησλ, ε πνζνζηηαία «ζπκκεηνρή» 

ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. είλαη θάζε άιιν παξά ηζνθαηαλεκεκέλε θαη θαηαγξάθνληαη 

κεηαμχ ηνπο ηδηαίηεξα έληνλεο πνζνζηηαίεο. Δπνκέλσο γηα ηνλ πξνθείκελν  ζπζρεηηζκφ, 

ζεσξήζεθε πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ ζηαηηζηηθά λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη έμη (6) 

πεξηζζφηεξν «ελεξγέο» Δθινγηθέο Πεξηθέξεηεο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. γηα ην ζχλνιν 

ηνπ δηαζηήκαηνο ηεο έξεπλαο, νη νπνίεο κε θζίλνπζα ζεηξά πνζνζηηαίαο «ζπκκεηνρήο» 

είλαη νη: Ζξαθιείνπ, Β΄ Αζελψλ, Ννκνχ Αηηηθήο (ππφινηπν Αηηηθήο), Β΄ Θεζζαινλίθεο, 

Α΄ Θεζζαινλίθεο θαη Αραΐαο.  

Παξαηεξψληαο ην ζρεηηθφ δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 15), δηαπηζηψλνπκε φηη ε 

Δθινγηθή Πεξηθέξεηα ηνπ Ζξαθιείνπ θαηαγξάθεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο Βνπιεπηηθέο 

Πεξηφδνπο – πλφδνπο σο ε πιένλ «ελεξγή», αθνινπζνχκελε θαηά θαλφλα απφ ηε Β΄ 

Αζελψλ. Αλαιπηηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηε Γ΄ χλνδν ηεο ΗΑ΄ Πεξηφδνπ, ε Δθινγηθή 

Πεξηθέξεηα ηνπ Ζξαθιείνπ θαηαγξάθεηαη σο ε πιένλ ελεξγή, θαζψο νη Βνπιεπηέο ηεο νη 

νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ., απνηεινχλ ην 17,87% ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ελψ ζηε δεχηεξε (2
ε
) ζέζε κε πνζνζηφ 9,66% βξίζθεηαη ε 

Β΄ Αζελψλ. Αθνινπζνχλ ε Ν. Αηηηθήο (ππφινηπν Αηηηθήο) κε 6,76%, ε Αραΐαο κε 

6,28%, ε Α΄ Θεζζαινλίθεο κε 3,86% θαη ε Β΄ Θεζζαινλίθεο κε 2,90%.  
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15:  

Σπζρεηηζκόο Βνπιεπηηθώλ Πεξηόδσλ – Σπλόδσλ & Εθινγηθώλ Πεξηθεξεηώλ  

Πξνρσξψληαο ζην Θέξνο ‟07 ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ζεκεηψλνπκε κηα δηαθνξνπνίεζε 

ησλ αλαινγηψλ «ζπκκεηνρήο», θαζψο λαη κελ ε Δθινγηθή Πεξηθέξεηα ηνπ Ζξαθιείνπ 

παξακέλεη ε πιένλ «ελεξγή» κε πνζνζηφ 19,05%, φκσο ην δεχηεξν (2
ν
) κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ, ίζν κε 14,29%, αληηζηνηρεί ζην ππφινηπν Αηηηθήο, ην νπνίν ζεκεηψλεη 

αμηνζεκείσηε αχμεζε. ηελ ηξίηε (3
ε
) ζέζε βξίζθεηαη ε Α΄ Θεζζαινλίθεο κε 9,52% θαη 

έπνληαη ε Αραΐαο θαη ε Β΄ Αζελψλ κε 4,76% ακθφηεξεο. 

Πξνρσξψληαο ζηελ Α΄ χλνδν ηεο ΗΒ΄ Πεξηφδνπ, ε εηθφλα ηεο «ζπκκεηνρήο» ησλ 

Δθινγηθψλ Πεξηθεξεηψλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. πξνζνκνηάδεη εθείλεο ηεο πξψηεο (1
εο

) 

ππφ εμέηαζε ρξνληθήο πεξηφδνπ θαζψο νη Βνπιεπηέο ηνπ Ζξαθιείνπ γηα κία αθφκε θνξά 

ππήξμαλ νη πην δξαζηήξηνη ζηελ θαηάζεζε ησλ Μ.Κ.Δ. πξαγκαηνπνηψληαο ην 20% ησλ 

ζπλνιηθψλ θαηαζέζεσλ, ελψ νη Βνπιεπηέο ηεο Β΄ Αζελψλ ππέβαιαλ ην 13,82% ηνπ 

ζπλφινπ. Σν 7,64% ησλ Μ.Κ.Δ. ππεβιήζε απφ ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ ππνινίπνπ Αηηηθήο 

θαη ην 4,36% ηφζν απφ ηνπο Α΄ Θεζζαινλίθεο φζν θαη απφ ηνπο Αραΐαο. Σέινο, νη 

Βνπιεπηέο ηεο Β΄ Θεζζαινλίθεο, θαηαζέηνληαο ην 3,27% ησλ Μ.Κ.Δ. ζεκεηψλνληαη σο 

νη ιηγφηεξνη «ελεξγνί» κεηαμχ ησλ πξναλαθεξζέλησλ. 

ηε ζπλέρεηα, ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε θαηαγξάθεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Θέξνπο ‟08 ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, κε ηε Β΄ Θεζζαινλίθεο λα απνηειεί ηελ πιένλ «ελεξγή» 

ΗΑ' 

Πεξίνδνο 

Γ' 

χλνδνο 

ΗΑ' 

Πεξίνδνο 

Θέξνο 07 

ΗΒ' 

Πεξίνδνο 

Α' 

χλνδνο 

ΗΒ' 

Πεξίνδνο 

Θέξνο 08 

ΗΒ' 

Πεξίνδνο 

Β' 

χλνδνο 

ΗΒ' 

Πεξίνδνο 

Θέξνο 09 

ΗΓ' 

Πεξίνδνο 

Α' 

χλνδνο 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 17,87% 19,05% 20,00% 9,68% 16,76% 14,81% 10,70% 

Β' ΑΘΖΝΧΝ 9,66% 4,76% 13,82% 5,38% 9,73% 11,11% 18,18% 

ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ 6,76% 14,29% 7,64% 9,68% 7,03% 3,70% 4,28% 

Β' ΘΔ/ΝΗΚΖ 2,90% 0,00% 3,27% 25,81% 2,70% 1,85% 8,02% 

Α' ΘΔ/ΝΗΚΖ 3,86% 9,52% 4,36% 3,23% 7,03% 9,26% 8,02% 

ΑΥΑΨΑ 6,28% 4,76% 4,36% 5,38% 5,41% 1,85% 8,02% 
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εθινγηθή πεξηθέξεηα, κε ην κεγαιχηεξν φισλ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 25,81%, ελψ ην 

Ζξάθιεην θαη ην ππφινηπν Αηηηθήο αθνινπζνχλ κε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηαθνξά θαη 

πνζνζηφ ίζν κε 9,68%. Οη Δθινγηθέο Πεξηθέξεηο Αραΐαο θαη Β΄ Αζελψλ έπνληαη κε 

5,38% θαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε βξίζθεηαη ε Α΄ Θεζζαινλίθεο κε 3,23%. 

ηε Β΄ χλνδν ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, νη αλαινγίεο δηαθνξνπνηνχληαη εθ λένπ θαη 

επηζηξέθνπλ ζε εθείλεο ησλ πξνγελέζηεξσλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

Βνπιεπηέο ηνπ Ζξαθιείνπ κε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. ίζε κε 16,76%, 

απνδεηθλχνληαη νη πιένλ «ελεξγνί», αθνινπζνχλ νη Βνπιεπηέο ηεο Β΄ Αζελψλ κε 9,73%, 

έπνληαη νη Α΄ Θεζζαινλίθεο θαη νη ππνινίπνπ Αηηηθήο κε 7,03%, νη Αραΐαο κε 5,41%, 

ελψ ζηε ηειεπηαία ζέζε εθ ησλ έμη (6) βξίζθνληαη νη Β΄ Θεζζαινλίθεο κε πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ίζν κε 2,70% επί ηνπ ζπλφινπ.  

Δμεηάδνληαο ζηε ζπλέρεηα ην Θέξνο ‟09 ηε ίδηαο Πεξηφδνπ, δηαθνξνπνηήζεηο 

ζεκεηψλνληαη γηα ηηο Δθινγηθέο Πεξηθέξεηεο Α΄ Θεζζαινλίθεο, ππνινίπνπ Αηηηθήο θαη 

Αραΐαο. Αλαιπηηθφηεξα, ε Δθινγηθή Πεξηθέξεηα ηνπ Ζξαθιείνπ, ζεκεηψλεη γηα αθφκε 

κηα θνξά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ «ζπκκεηνρήο» ζηνλ Κ.Δ., ίζν κε 14,81% θαη ζεσξείηαη 

ε πιένλ «ελεξγή» Δθινγηθή Πεξηθέξεηα θαη ε Β΄ Αζελψλ γηα κία αθφκε θνξά απνηειεί 

ηε δεχηεξε (2
ε
) πην «ελεξγή» κε πνζνζηφ ίζν κε 11,11%. Ζ ηξίηε (3

ε
) πην «ελεξγή» είλαη 

ε Α΄ Θεζζαινλίθεο κε 9,26% θαη κε κεγάιε δηαθνξά, ε ηέηαξηε (4
ε
) πην «ελεξγή» είλαη 

ηνπ ππνινίπνπ Αηηηθήο κε 3,70%. Οη ιηγφηεξν ελεξγέο» Δθινγηθέο Πεξηθέξεηεο είλαη νη 

Β΄ Θεζζαινλίθεο θαη Αραΐαο κε 1,85% ακθφηεξεο.  

Σέινο, γηα ην δηάζηεκα ηεο Α΄ πλφδνπ ηεο ΗΓ΄ Πεξηφδνπ, παξαηεξνχκε φηη ε 

ζπκκεηνρή ησλ Δθινγηθψλ Πεξηθεξεηψλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ., πξαγκαηνπνηείηαη κε 

πεξηζζφηεξε νκνηνγέλεηα, εμαηξνπκέλσλ ηεο πξψηεο θαη ηεο ηειεπηαίαο πεξηθέξεηαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην πιεηνςεθηθφ 18,18% ησλ Μ.Κ.Δ. θαηαηέζεθε ζην αξκφδην ηκήκα ηεο 

Βνπιήο απφ ηνπο Βνπιεπηέο ηεο Β΄ Αζελψλ θαη ην κεηνςεθηθφ 4,28% απφ ηνπο 

Βνπιεπηέο ηνπ ππνινίπνπ Αηηηθήο. ηηο ελδηάκεζεο πεξηπηψζεηο, ην 10,70% ππεβιήζε 

απφ ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ Ζξαθιείνπ, ελψ ην ππφινηπν 24,06% ππεβιήζε ζε ίζα κέξε απφ 

ηνπο Βνπιεπηέο ηεο Β΄ Θεζζαινλίθεο, ηεο Α΄ Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Αραΐαο (8,02%).  

 

5.3.2.3. Βνπιεπηηθή Πεξίνδνο – ύλνδνο θαη Λεηηνπξγίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.) 

ηε ζπλέρεηα ε Βνπιεπηηθή Πεξίνδνο – χλνδνο ζπζρεηίζηεθε κε ηελ πξψηε (1
ε
) 

δηάζηαζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ Ο.Ο..Α. πνπ αληηζηνηρεί ζηηο Λεηηνπξγίεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (ηαμηλφκεζε HC.). Ο ελ ιφγσ ζπζρεηηζκφο επηιέρζεθε 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ εθείλεο νη Λεηηνπξγίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, νη νπνίεο 
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εληνπίδνληαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηε ζεκαηνινγία ησλ Μ.Κ.Δ., ζπγθεληξψλνληαο ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά θαη επνκέλσο πξνβιεκαηίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ θνηλσλία. 

πσο παξαηεξνχκε ζην ζρεηηθφ δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 16), ζε φιεο ηηο Βνπιεπηηθέο 

Πεξηφδνπο – πλφδνπο, ηα ζέκαηα Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιηζεο πγείαο (HC.7) 

ζπγθεληξψλνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνβιεζέλησλ Μ.Κ.Δ.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16:  

Σπζρεηηζκόο Βνπιεπηηθώλ Πεξηόδσλ – Σπλόδσλ & Λεηηνπξγηώλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (HC.) 

Αλαιπηηθφηεξα, μεθηλψληαο απφ ηε Γ΄ χλνδν ηεο ΗΑ΄ Πεξηφδνπ, παξαηεξνχκε 

φηη ηα ζέκαηα Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιηζεο ηεο πγείαο (HC.7) απαζρνινχλ 

πεξηζζφηεξν ηελ θνηλσλία θαζψο εληνπίδνληαη ζην 46,45% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ., ελψ κε πνζνζηφ 30,32% αθνινπζνχλ ηα δεηήκαηα Τπεξεζηψλ 

ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο (HC.1). Με αμηνζεκείσηε δηαθνξά έπνληαη νη ππφινηπεο 

ππνθαηεγνξίεο ησλ Λεηηνπξγηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζέκαηα 

Τπεξεζηψλ πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο (HC.6) εληνπίδνληαη ζην 10,32% ηνπ 

ζπλφινπ, εθείλα ησλ Τπεξεζηψλ καθξνρξφληαο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο (HC.3) ζην 

7,10%, ηα ζρεηηθά κε ηηο Βνεζεηηθέο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.4) 

δεηήκαηα ζην 4,52% ελψ εθείλα πνπ αθνξνχλ ζην Τγεηνλνκηθφ πιηθφ ησλ εμσηεξηθψλ 

αζζελψλ (HC.5) ζην 1,29%. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ελ ιφγσ 

ΗΑ' 

Πεξίνδνο Γ' 

χλνδνο 

ΗΑ' 

Πεξίνδνο 

Θέξνο 07 

ΗΒ' 

Πεξίνδνο 

Α' χλνδνο 

ΗΒ' 
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ΗΒ' 
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Β' χλνδνο 

ΗΒ' 

Πεξίνδνο 

Θέξνο 09 

ΗΓ' 

Πεξίνδνο 

Α' χλνδνο 

HC.1 30,32% 26,67% 27,64% 24,68% 34,59% 33,33% 22,76% 

HC.2 0,00% 0,00% 1,01% 3,90% 0,00% 0,00% 1,38% 

HC.3 7,10% 0,00% 1,51% 10,39% 1,50% 4,76% 2,76% 

HC.4 4,52% 6,67% 3,52% 9,09% 4,51% 9,52% 9,66% 

HC.5 1,29% 0,00% 1,51% 0,00% 3,01% 0,00% 2,07% 

HC.6 10,32% 13,33% 13,07% 2,60% 8,27% 16,67% 13,10% 

HC.7 46,45% 53,33% 51,76% 49,35% 48,12% 35,71% 48,28% 
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ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δελ εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηηο Τπεξεζίεο θξνληίδαο 

απνθαηάζηαζεο (HC.2). 

ζνλ αθνξά ην Θέξνο ‟07 ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, δηαπηζηψλνπκε φηη ηα ζέκαηα 

Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιηζεο πγείαο (HC.7) απαζρνινχλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ 

θνηλσλία, δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ ην 53,33% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ., 

ελψ αθνινπζνχλ κε πνζνζηφ 26,67% ηα δεηήκαηα Τπεξεζηψλ ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο 

(HC.1). Έπνληαη νη Τπεξεζίεο πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο (HC.6), κε πνζνζηφ 

13,33% επί ηνπ ζπλφινπ θαη νη Βνεζεηηθέο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.4) 

κε πνζνζηφ 6,67%.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Α΄ πλφδνπ ηεο ΗΒ΄ Πεξηφδνπ, ε εηθφλα πνπ δηακνξθψλεηαη 

πξνζνκνηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ θαηαλνκή ησλ πνζνζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο             

Γ΄ πλφδνπ ηεο ΗΑ΄ Πεξηφδνπ. Αλαιπηηθφηεξα, ην πιεηνςεθηθφ 51,76% ησλ Μ.Κ.Δ., 

αθνξά ηε Γηνίθεζε ηεο πγείαο θαη ηελ αζθάιηζε πγείαο (HC.7), ην 27,64% ηηο Τπεξεζίεο 

ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο (HC.1), ην 13,07% ηηο Τπεξεζίεο πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο 

(HC.6), ην 3,52% ηηο Βνεζεηηθέο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.4), ην 1,51% 

ακθφηεξα δεηήκαηα Τπεξεζηψλ καθξνρξφληαο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο (HC.3) θαη 

Τγεηνλνκηθνχ πιηθνχ ησλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ (HC.5), ελψ ηέινο ην 1,01%, ζέκαηα 

Τπεξεζηψλ θξνληίδαο απνθαηάζηαζεο (HC.2).  

Αλαθνξηθά κε ην Θέξνο ‟08 ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, ππνγξακκίδεηαη κηα έληνλε 

δηαθνξνπνίεζε ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ησλ Τπεξεζηψλ πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο 

(HC.6), ηα νπνία ζεκεηψλνπλ ηελ ειάρηζηε πνζνζηηαία ηηκή ηνπο, ίζε κε 2,60% γηα ην 

ζχλνιν ηεο δηάξθεηαο ηεο έξεπλαο. ζνλ αθνξά ηηο ππφινηπεο ππνθαηεγνξίεο, ηα ζέκαηα 

Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιηζεο πγείαο (HC.7) εληνπίδνληαη ζην 49,35% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ Μ.Κ.Δ., ηα δεηήκαηα Τπεξεζηψλ ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο (HC.1) ζην 

24,68%, εθείλα ησλ Τπεξεζηψλ καθξνρξφληαο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο (HC.3) ζην 

10,39%, ησλ Βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ (HC.4) ζην 9,09% θαη ησλ Τπεξεζηψλ θξνληίδαο 

απνθαηάζηαζεο (HC.2) ζην 3,90%, ελψ επηζεκαίλεηαη φηη δελ θαηαγξάθνληαη ζέκαηα 

Τγεηνλνκηθνχ πιηθνχ πνπ δηαηίζεηαη ζηνπο εμσηεξηθνχο αζζελείο  (HC.5).  

Πξνθεηκέλνπ γηα ηε Β΄ χλνδν ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, παξαηεξνχκε φηη απφ ην 

ζχλνιν ησλ ππνβιεζέλησλ Μ.Κ.Δ., ην 48,12% αληηζηνηρεί ζε ζέκαηα Γηνίθεζεο ηεο 

πγείαο θαη αζθάιηζε πγείαο (HC.7), ην 34,59% ζε ζέκαηα Τπεξεζηψλ ζεξαπεπηηθήο 

θξνληίδαο (HC.1), ην 8,27% ζε δεηήκαηα Τπεξεζηψλ πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο 

(HC.6), ην 4,51% ζε δεηήκαηα Βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.4), 

ην 3,01% ζε δεηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ πιηθνχ ησλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ (HC.5), ην 1,50% 
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ζε δεηήκαηα Τπεξεζηψλ καθξνρξφληαο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο (HC.3), ελψ δελ 

εληνπίδνληαη πεξηπηψζεηο Τπεξεζηψλ θξνληίδαο απνθαηάζηαζεο (HC.2).  

  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Θέξνπο ‟09  ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, δελ παξαηεξνχληαη 

νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηελ ηεξάξρεζε ησλ Λεηηνπξγηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, κφλν 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο πνζνζηηαίεο θαηαλνκέο ησλ ππνθαηεγνξηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

ππνθαηεγνξία Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιηζεο πγείαο (HC.7) εμαθνινπζεί λα 

εληνπίδεηαη κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζην πεξηερφκελν ηεο ζεκαηνινγίαο ησλ Μ.Κ.Δ., 

ιακβάλνληαο σζηφζν ηελ ειάρηζηε ηηκή ηεο δηαρξνληθά, ίζε κε 35,71%. Αληίζεηα, νη 

Τπεξεζίεο ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο (HC.1), εληνπίδνληαη ζην ζχλνιν ησλ Μ.Κ.Δ. κε ηε 

δεχηεξε (2
ε
) κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ηνπο δηαρξνληθά θαη πνζνζηφ ίζν κε 33,33%. 

Αθνινπζνχλ νη Τπεξεζίεο πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο (HC.6), ζεκεηψλνληαο ηε 

κέγηζηε πνζνζηηαία ηηκή ηνπο, ίζε κε 16,67%, ελψ έπνληαη νη Βνεζεηηθέο ππεξεζίεο 

(HC.4) κε πνζνζηφ 9,52% θαη νη Τπεξεζίεο καθξνρξφληαο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο 

(HC.3) κε 4,76%. εκεηψλεηαη φηη ηελ ελ ιφγσ ρξνληθή πεξίνδν δελ εληνπίδνληαη 

εγγξαθέο δεηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ πιηθνχ εμσηεξηθψλ αζζελψλ (HC.5) θαη Τπεξεζηψλ 

θξνληίδαο απνθαηάζηαζεο (HC.2). 

Σέινο, φζνλ αθνξά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ηεο έξεπλαο, ην νπνίν εκπεξηέρεηαη 

εληφο ησλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ ηεο Α΄ πλφδνπ ηεο ΗΓ΄ Πεξηφδνπ, παξαηεξνχκε φηη ηα 

πεξηζζφηεξα εθ ησλ ππνβιεζέλησλ Μ.Κ.Δ., ζε πνζνζηφ 48,28% αθνξνχλ ππνζέζεηο 

Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιηζεο ηεο πγείαο (HC.7), αθνινπζνχλ ηα ζέκαηα 

Τπεξεζηψλ ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο (HC.1) νη ζε πνζνζηφ 22,76%, ελψ έπνληαη ηα 

δεηήκαηα Τπεξεζηψλ πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο (HC.6) ζε πνζνζηφ 13,10%. ιεο 

νη ππφινηπεο ππνθαηεγνξίεο Λεηηνπξγηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο εληνπίδνληαη ζε 

κηθξφηεξα πνζνζηά επί ηνπ ζπλφινπ Μ.Κ.Δ. Αλαιπηηθφηεξα, νη Βνεζεηηθέο ππεξεζίεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.4) ζην 9,66%, νη Τπεξεζίεο καθξνρξφληαο λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο (HC.3) ζην 2,76%, ην Τγεηνλνκηθφ πιηθφ ησλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ (HC.5) 

ζην 2,07% θαη νη Τπεξεζίεο θξνληίδαο απνθαηάζηαζεο (HC.2) ζην 1,38%.  

 

5.3.2.4. Βνπιεπηηθή Πεξίνδνο-ύλνδνο & Λεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία(HC.R) 

Ο επφκελνο ζπζρεηηζκφο ηεο Βνπιεπηηθήο Πεξηφδνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηηο 

Λεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία (ηαμηλφκεζε HC.R.). πσο έρεη δηεπθξηληζηεί, 

ε θαηεγνξηνπνίεζε HC.R. απνηειεί ηελ εμεηδηθεπκέλε «πξνέθηαζε» ηεο HC. θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ελαιιαθηηθά απηήο, θαηά ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην πεξηερφκελν 

ελφο Μ.Κ.Δ. είλαη εμεηδηθεπκέλν θαη επνκέλσο δελ δχλαηαη λα απνδνζεί επαξθψο κέζσ 
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ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο HC. Δπνκέλσο, ν ζπγθεθξηκέλνο ζπζρεηηζκφο επηιέρζεθε δηφηη 

δχλαηαη λα απνθαιχςεη ην βαζκφ εμεηδίθεπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Μ.Κ.Δ. ππφ ην 

πξίζκα ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία ιεηηνπξγηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζε Βνπιεπηηθήο 

Πεξηφδνπ – πλφδνπ θαη θαη‟ επέθηαζε λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη θάπνηα απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ρψξν ηεο πγείαο. πσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ απφ ην 

ζρεηηθφ δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 17), ζε φιεο ηηο Βνπιεπηηθέο Πεξηφδνπο – πλφδνπο, 

κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εληνπίδνληαη δεηήκαηα Δπέλδπζεο παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ 

ηδξπκάησλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.1), ελψ κε ηε κηθξφηεξε ζέκαηα 

Έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζην ρψξν ηεο πγείαο (HC.R.3). 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 17:  

Σπζρεηηζκόο  Βνπιεπηηθώλ Πεξηόδσλ – Σπλόδσλ & Λεηηνπξγηώλ  πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πγεία (HC.R.) 

Πην ζπγθεθξηκέλα, μεθηλψληαο απφ ηε Γ΄ χλνδν ηεο ΗΑ΄ Πεξηφδνπ, παξαηεξνχκε 

φηη ην 43,14% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ. αθνξά πξνβιήκαηα Δπέλδπζεο 

παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.1), ην 

17,65% ππνζέζεηο Γηνίθεζεο θαη παξνρήο «ζε είδνο» ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο δηαβίσζεο κε λφζν ή αλαπεξία (HC.R.6), ην 11,76% δεηήκαηα ηφζν 

Πεξηβαιινληηθήο πγείαο (HC.R.5) φζν θαη Γηνίθεζεο θαη παξνρήο ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία 

επηδνκάησλ ζε κεηξεηά (HC.R.7), ην 9,80% πεξηπηψζεηο ζρεηηθέο κε ηελ Δπηκφξθσζε 
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HC.R.1 43,14% 80,00% 30,88% 46,67% 34,78% 45,45% 42,11% 

HC.R.2 9,80% 0,00% 4,41% 6,67% 6,52% 9,09% 7,89% 

HC.R.3 0,00% 0,00% 5,88% 0,00% 2,17% 0,00% 0,00% 

HC.R.4 5,88% 0,00% 10,29% 0,00% 6,52% 18,18% 7,89% 

HC.R.5 11,76% 20,00% 16,18% 13,33% 13,04% 0,00% 10,53% 

HC.R.6 17,65% 0,00% 8,82% 20,00% 21,74% 9,09% 13,16% 

HC.R.7 11,76% 0,00% 23,53% 13,33% 15,22% 18,18% 18,42% 
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θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πγείαο (HC.R.2), ην 5,88% πξνβιήκαηα Διέγρνπ ησλ 

ηξνθίκσλ, ηεο πγηεηλήο θαη ηνπ πφζηκνπ λεξνχ (HC.R.4), ελψ ηέινο, δελ θαηαγξάθεηαη 

θάπνηα ππφζεζε Έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζην ρψξν ηεο πγείαο (HC.R.3). 

Πξνρσξψληαο ζην Θέξνο ‟07 ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ππνγξακκίδνπκε ηελ έληνλε 

δηαθνξνπνίεζε πνπ ζεκεηψλεηαη ζηελ θαηαλνκή ησλ πνζνζηψλ, θαζψο ζην ζχλνιν ησλ 

Μ.Κ.Δ. εληνπίδνληαη ζέκαηα κφλν ησλ δχν (2) εθ ησλ επηά (7) ππνθαηεγνξηψλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζέκαηα Δπέλδπζεο παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.1) ζε πνζνζηφ 80% θαη ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο πγείαο 

(HC.R.5) ζε πνζνζηφ 20%. 

πλερίδνληαο ζηελ Α΄ χλνδν ηεο ΗΒ΄ Πεξηφδνπ, ε ηεξάξρεζε ησλ Λεηηνπξγηψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία παξνπζηάδεη κηα πεξηζζφηεξν ηζνξξνπεκέλε εηθφλα 

θαηαλνκήο. Αλαιπηηθφηεξα, ε Δπέλδπζε παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο αθνξά ην 30,88% ηνπ ζπλφινπ, ε Γηνίθεζε θαη παξνρή 

ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία επηδνκάησλ ζε κεηξεηά (HC.R.7) ην 23,53%, ε Πεξηβαιινληηθή 

πγεία (HC.R.5) ην 16,18%, ν Έιεγρνο ησλ ηξνθίκσλ, ηεο πγηεηλήο θαη ηνπ πφζηκνπ λεξνχ 

(HC.R.4) ην 10,29%, ε Γηνίθεζε θαη παξνρή «ζε είδνο» ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα 

ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαβίσζεο κε λφζν ή αλαπεξία (HC.R.6) ην 8,82%, ε Έξεπλα θαη 

αλάπηπμε ζην ρψξν ηεο πγείαο (HC.R.3) ην 5,88% θαη ηέινο ε Δπηκφξθσζε θαη 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πγείαο (HC.R.2) ην 4,41%.      

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Θέξνπο ‟08 ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, ηα ζέκαηα Δπέλδπζεο 

παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.1) 

εληνπίδνληαη ζην 46,67% ηνπ ζπλφινπ ησλ Μ.Κ.Δ., ηα δεηήκαηα Γηνίθεζεο θαη παξνρήο 

«ζε είδνο» ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δσήο κε λφζν ή αλαπεξία 

(HC.R.6) ζην 20%, ακθφηεξεο νη ππνζέζεηο Πεξηβαιινληηθήο πγείαο (HC.R.5) θαη 

Γηνίθεζεο θαη παξνρήο ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία επηδνκάησλ ζε κεηξεηά (HC.R.7) ζην 

13,33%, ελψ ηέινο, ηα ζέκαηα Δπηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πγείαο 

(HC.R.2) ζην 6,67%. 

ζνλ αθνξά ηε Β΄ χλνδν ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, ην ζχλνιν ησλ θαηαρσξεζέλησλ 

Μ.Κ.Δ. ζηελ ηαμηλφκεζε HC.R., θαηαλέκεηαη θαηά 34,78% ζε δεηήκαηα Δπέλδπζεο 

παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.1), θαηά 

21,74% ζε ππνζέζεηο Γηνίθεζεο θαη παξνρήο «ζε είδνο» ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα 

ηε δηεπθφιπλζε ηεο δσήο κε λφζν ή αλαπεξία (HC.R.6), θαηά 15,22% ζε ζέκαηα 

Γηνίθεζεο θαη παξνρήο ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία επηδνκάησλ ζε κεηξεηά (HC.R.7), θαηά 

13,04% ζε ππνζέζεηο Πεξηβαιινληηθήο πγείαο (HC.R.5), θαηά 6,52% ζε ακθφηεξεο ηηο 
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πεξηπηψζεηο Δπηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πγείαο (HC.R.2) θαη 

Διέγρνπ ησλ ηξνθίκσλ, ηεο πγηεηλήο θαη ηνπ πφζηκνπ λεξνχ (HC.R.4), ελψ θαηά 2,17% 

ζηα ζέκαηα Έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζην ρψξν ηεο πγείαο (HC.R.3). 

Σν Θέξνο ‟09 ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, ζεκεηψλνληαη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ πνζνζηψλ 

ησλ ππνθαηεγνξηψλ ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε ζχλνδν. Καη‟ αξρήλ, πνζνζηηαία 

άλνδν ζεκεηψλνπλ ηα ζέκαηα Δπέλδπζεο παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.1) θαζψο ην πνζνζηφ ηνπο δηακνξθψλεηαη ζην 45,45%. 

Δπίζεο, πνζνζηηαία άλνδν, ζεκεηψλνπλ θαη ηα δεηήκαηα Διέγρνπ ησλ ηξνθίκσλ, ηεο 

πγηεηλήο θαη ηνπ πφζηκνπ λεξνχ (HC.R.4) θαζψο θαη απηά ηεο Γηνίθεζεο θαη παξνρήο 

ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία επηδνκάησλ ζε κεηξεηά (HC.R.7), κε πνζνζηφ ίζν κε  18,18%. 

Σέινο πνζνζηηαία άλνδνο ζεκεηψλεηαη θαη γηα ηηο ππνζέζεηο Δπηκφξθσζεο θαη 

εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πγείαο (HC.R.2), κε πνζνζηφ ίζν κε 9,09%. Αληηζέησο, 

πνζνζηηαία πηψζε, ζεκεηψλνπλ ηα ζέκαηα Γηνίθεζεο θαη παξνρήο «ζε είδνο» ησλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαβίσζεο κε λφζν ή αλαπεξία (HC.R.6) 

θαζψο εληνπίδνληαη ζε πνζνζηφ 9,09% επί ηνπ ζπλφινπ.  

ζνλ αθνξά ην δηάζηεκα ηεο έξεπλαο εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηεο Α΄ πλφδνπ 

ηεο ΗΓ΄ Πεξηφδνπ, πξνθεηκέλνπ γηα ηα ζέκαηα Δπέλδπζεο παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ 

ηδξπκάησλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.1), Δπηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ πγείαο (HC.R.2) αιιά θαη Διέγρνπ ησλ ηξνθίκσλ, ηεο πγηεηλήο θαη ηνπ 

πφζηκνπ λεξνχ (HC.R.4), παξαηεξνχκε φηη ζεκεηψλεηαη πηψζε ησλ αλαινγνχλησλ 

πνζνζηψλ, ηα νπνία δηακνξθψλνληαη ζε 42,11%, 7,89% θαη 7,89% αληίζηνηρα. Αληίζεηα, 

ηα δεηήκαηα  Πεξηβαιινληηθήο πγείαο (HC.R.5), Γηνίθεζεο θαη παξνρήο «ζε είδνο» ησλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαβίσζεο κε λφζν ή αλαπεξία (HC.R.6) 

θαη Γηνίθεζεο θαη παξνρήο ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία επηδνκάησλ ζε κεηξεηά (HC.R.7), 

ζεκεηψλνπλ άλνδν ησλ πνζνζηψλ ηνπο, ηα νπνία δηακνξθψλνληαη ζε 10,53%, 13,16% 

θαη 18,42% αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη ε Έξεπλα θαη αλάπηπμε ζην ρψξν ηεο πγείαο 

(HC.R.3), παξακέλεη θαη ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν ακεηάβιεηε θαη άλεπ θαηαγεγξακκέλεο 

πεξίπησζεο Μ.Κ.Δ. (0%).  

 

5.3.2.5. Βνπιεπηηθή Πεξίνδνο – ύλνδνο θαη Πάξνρνη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.)  

Ο επφκελνο ζπζρεηηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο, πξαγκαηνπνηήζεθε 

κεηαμχ ησλ Βνπιεπηηθψλ Πεξηφδσλ – πλφδσλ θαη ηεο δεχηεξεο (2
ε
) δηάζηαζεο ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ Ο.Ο..Α., ηνπο Παξφρνπο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

(ηαμηλφκεζε HP.). Ο ελ ιφγσ ζπζρεηηζκφο επηιέρζεθε δηφηη δχλαηαη λα αλαδείμεη ηε 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

90 
 

ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη νη δηάθνξνη Πάξνρνη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζην 

πεξηερφκελν ησλ Μ.Κ.Δ. πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηε δηάξθεηα θάζε Βνπιεπηηθήο    

Πεξηφδνπ – πλφδνπ, εληφο ησλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ψζηε λα 

δηαθαλνχλ ηειηθά εθείλνη νη Πάξνρνη πνπ παξνπζηάδνπλ ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα. 

Παξαηεξψληαο ην ζρεηηθφ δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 18), εχθνια δηαπηζηψλνπκε φηη ζε 

φιεο ζρεδφλ ηηο Βνπιεπηηθέο Πεξηφδνπο – πλφδνπο, ε πιεηνςεθία ησλ θαηαηεζέλησλ 

Μ.Κ.Δ. αθνξά ηα Ννζνθνκεία (HP1.), ελψ αθνινπζνχλ νη Πάξνρνη πεξηπαηεηηθήο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.3) θαη ε Γεληθή δηνίθεζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο 

(HP.6), κε δηαθνξνπνηνχκελα θαηά Βνπιεπηηθή Πεξίνδν – χλνδν πνζνζηά. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 18:  

Σπζρεηηζκόο Βνπιεπηηθώλ Πεξηόδσλ – Σπλόδσλ & Παξόρσλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (HP.) 

Αλαιπηηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηε Γ΄ χλνδν ηεο ΗΑ΄ Πεξηφδνπ, δεηήκαηα 

Ννζνθνκείσλ (HP1.) εληνπίδνληαη ζην 38,02% ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνβιεζέλησλ Μ.Κ.Δ., 

δεηήκαηα Παξφρσλ πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.3) εληνπίδνληαη ζην 

22,92%, ελψ δεηήκαηα Γεληθήο δηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο (HP.6) 

εληνπίδνληαη ζην 20,83% ηνπ ζπλφινπ. ιεο νη ππφινηπεο ππνθαηεγνξίεο Παξφρσλ 

εληνπίδνληαη κε εκθαλψο κηθξφηεξα πνζνζηά, αλαιπηηθφηεξα, ε Πξφβιεςε θαη 

δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο (HP.5) κε 7,29%, νη Μνλάδεο λνζειεπηηθήο 

ΗΑ' 

Πεξίνδνο Γ' 

χλνδνο 

ΗΑ' 

Πεξίνδνο 

Θέξνο 07 

ΗΒ' 

Πεξίνδνο 

Α' χλνδνο 

ΗΒ' 

Πεξίνδνο 

Θέξνο 08 

ΗΒ' 

Πεξίνδνο 

Β' χλνδνο 

ΗΒ' 

Πεξίνδνο 

Θέξνο 09 

ΗΓ' 

Πεξίνδνο 

Α' χλνδνο 

HP.1 38,02% 35,29% 28,87% 25,29% 28,48% 36,00% 30,23% 

HP.2 5,73% 0,00% 3,35% 4,60% 4,24% 6,00% 6,40% 

HP.3 22,92% 23,53% 25,10% 41,38% 19,39% 18,00% 19,19% 

HP.4 1,56% 0,00% 2,09% 2,30% 3,64% 8,00% 1,74% 

HP.5 7,29% 5,88% 9,62% 4,60% 10,30% 14,00% 8,14% 

HP.6 20,83% 29,41% 28,03% 18,39% 29,70% 16,00% 31,40% 

HP.7 3,13% 5,88% 2,51% 2,30% 4,24% 2,00% 2,33% 

HP.9 0,52% 0,00% 0,42% 1,15% 0,00% 0,00% 0,58% 
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πεξίζαιςεο θαη δηακνλήο (HP.2) κε 5,73%, νη άιιεο βηνκεραλίεο (HP.7) κε 3,13%, ε 

Ληαληθή πψιεζε θαη άιινη πάξνρνη ηαηξηθψλ αγαζψλ (HP.4) κε 1,56% θαη φιεο νη 

ππφινηπεο πεξηπηψζεηο παξφρσλ (HP.9) κε ην ηζρλφ 0,52%.  

πλερίδνληαο ζην Θέξνο ‟07 ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή κείσζε 

ηεο πνζνζηηαίαο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ δεηεκάησλ Ννζνθνκείσλ (HP1.) θαη Γεληθήο 

δηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο (HP.6), απφ ηηο δέθα νρηψ (18) ζρεδφλ κνλάδεο 

ηεο πξνεγνχκελεο ζπλφδνπ ζε έμη (6) γηα ηελ ελ ιφγσ ζχλνδν, κε απνηέιεζκα ηα 

ηξέρνληα πνζνζηά ησλ δχν (2) ππνθαηεγνξηψλ λα δηακνξθψλνληαη ζε 35,29% θαη 

29,41% αληίζηνηρα. Με κηθξή δηαθνξά θαη πνζνζηφ 23,53%, αθνινπζνχλ ηα δεηήκαηα 

Παξφρσλ πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.3), ελψ κε αμηνζεκείσηε δηαθνξά 

θαη πνζνζηφ 5,88% έπνληαη, αθελφο ηα δεηήκαηα Πξφβιεςεο θαη δηαρείξηζεο 

πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο (HP.5) θαη αθεηέξνπ ησλ ινηπψλ βηνκεραληψλ (HP.7). 

ζνλ αθνξά ηελ Α΄ χλνδν ηεο ΗΒ΄ Πεξηφδνπ, ηα πξνβιήκαηα ησλ Ννζνθνκείσλ 

(HP1.) θαίλεηαη λα απαζρνινχλ πεξηζζφηεξν ηελ θνηλσλία κε πνζνζηφ 28,87% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ππνβιεζέλησλ Μ.Κ.Δ. Με νξηαθή δηαθνξά θαη πνζνζηφ 28,03% 

αθνινπζνχλ εθείλα ηεο Γεληθήο δηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο (HP.6), ελψ 

κεγάιν πνζνζηφ ελδηαθέξνληνο, ίζν κε 25,10% ζπγθεληξψλνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο Παξφρνπο πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.3). Έπνληαη 

ηα ζέκαηα Πξφβιεςεο θαη δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο (HP.5) κε 

πνζνζηφ ελδηαθέξνληνο 9,62%, ηα δεηήκαηα Μνλάδσλ λνζειεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη 

δηακνλήο (HP.2) κε 3,35%, ησλ άιισλ βηνκεραληψλ (HP.7) κε 2,51%, ηεο Ληαληθήο 

πψιεζεο θαη άιισλ παξφρσλ ηαηξηθψλ αγαζψλ (HP.4) κε 2,09% θαη φισλ ησλ 

ππνινίπσλ πεξηπηψζεσλ (HP.9) κε 0,42%.  

Δμεηάδνληαο ζηε ζπλέρεηα ην Θέξνο ‟08 ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, δηαπηζηψλνπκε κηα 

έληνλε δηαθνξνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ ηεξάξρεζε ησλ Παξφρσλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο Βνπιεπηηθέο Πεξηφδνπο – πλφδνπο ηεο 

έξεπλαο. Καη‟ αξρήλ παξαηεξνχκε φηη ηα ζέκαηα ησλ Παξφρσλ πεξηπαηεηηθήο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.3) απνηεινχλ ην 41,38% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαηεζέλησλ 

Μ.Κ.Δ., θαηαγξάθνληαο ηε κέγηζηε ηηκή ηνπο θαη θαηαιακβάλνληαο ηελ πξψηε (1
ε
) ζέζε 

ζηελ θαηάηαμε ελψ ηα ζέκαηα ησλ Ννζνθνκείσλ (HP1.) αθνινπζνχλ ζηε δεχηεξε (2
ε
) 

ζέζε, κε πνζνζηφ 25,29% πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπο. Αθνινπζνχλ, ηα 

ζέκαηα Γεληθήο δηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο (HP.6) κε πνζνζηφ 18,39%, ηα 

ζέκαηα Μνλάδσλ λνζειεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη δηακνλήο (HP.2) θαζψο θαη ηα  

Πξφβιεςεο θαη δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο (HP.5) κε 4,60%. Έπνληαη 
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ηα δεηήκαηα Ληαληθήο πψιεζεο θαη άιισλ παξφρσλ ηαηξηθψλ αγαζψλ (HP.4) θαη ηα 

δεηήκαηα άιισλ βηνκεραληψλ (HP.7) κε 2,30%, ελψ ζηελ ηειεπηαία ζέζε βξίζθνληαη 

φιεο νη ππφινηπεο πεξηπηψζεηο (HP.9) κε πνζνζηφ 1,15%.  

Αλαθνξηθά κε ηα Μ.Κ.Δ. πνπ ππεβιήζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Β΄ πλφδνπ ηεο 

ίδηαο πεξηφδνπ, ην πιεηνςεθηθφ 29,70% αθνξά πξνβιήκαηα Γεληθήο δηνίθεζεο ηεο 

πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο (HP.6), ην 28,48% ζρεηίδεηαη κε πξνβιήκαηα Ννζνθνκείσλ 

(HP1.), ην 19,39% κε ζέκαηα Παξφρσλ πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.3), 

ην 10,30% κε ππνζέζεηο Πξφβιεςεο θαη δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο 

(HP.5), ελψ ηα πξνβιήκαηα Μνλάδσλ λνζειεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη δηακνλήο (HP.2), 

άιισλ βηνκεραληψλ (HP.7) θαη Ληαληθήο πψιεζεο θαη άιισλ παξφρσλ ηαηξηθψλ αγαζψλ 

(HP.4) αθνξνχλ ζρεδφλ ηηο ίδηεο πεξηπηψζεηο Μ.Κ.Δ. θαη πην ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά ίζα 

κε 4,24%, 4,24% θαη 3,64% αληίζηνηρα. 

Δμεηάδνληαο ζηε ζπλέρεηα ην Θέξνο ‟09 ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, παξαηεξνχκε φηη 

πξνβιήκαηα Ννζνθνκείσλ (HP1.) εληνπίδνληαη ζην 36% ηνπ ζπλφινπ ησλ Μ.Κ.Δ., 

αθνινπζνχλ ηα πξνβιήκαηα Παξφρσλ πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.3)  

ζην  18%, ηα πξνβιήκαηα Γεληθήο δηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο (HP.6) ζην 

16% θαη ηα πξνβιήκαηα Πξφβιεςεο θαη δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο 

(HP.5) ζην 14%. Έπνληαη ηα δεηήκαηα Ληαληθήο πψιεζεο θαη άιισλ παξφρσλ ηαηξηθψλ 

αγαζψλ (HP.4) πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 8% ηνπ ζπλφινπ, ηα ζέκαηα ησλ Μνλάδσλ 

λνζειεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη δηακνλήο (HP.2) πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 6% θαη εθείλα πνπ 

αθνξνχλ ηηο άιιεο βηνκεραλίεο παξφρσλ (HP.7) θαη αληηζηνηρνχλ ζην 2% ηνπ ζπλφινπ.  

Σέινο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Α΄ πλφδνπ ηεο ΗΓ΄ Πεξηφδνπ, θαηαγξάθεηαη άιιε 

κηα αλαηξνπή ζηελ ηεξάξρεζε ησλ Παξφρσλ, κε ηε Γεληθή δηνίθεζε ηεο πγείαο θαη ηεο 

αζθάιηζεο (HP.6) λα εληνπίδεηαη κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηε ζεκαηνινγία ησλ 

Μ.Κ.Δ. θαη πνζνζηφ ίζν κε 31,40%, ηα Ννζνθνκεία (HP1.) κε 30,23% θαη ηνπο 

Παξφρνπο πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.3) κε 19,19%. Αθνινπζνχλ νη 

ππφινηπεο ππνθαηεγνξίεο παξφρσλ κε αξθεηά ρακειφηεξα πνζνζηά, αλαιπηηθφηεξα, ε 

Πξφβιεςε θαη δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο (HP.5) κε 8,14%, νη Μνλάδεο 

λνζειεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη δηακνλήο (HP.2) κε 6,40%, νη άιιεο βηνκεραλίεο (HP.7) κε 

2,33%, ε Ληαληθή πψιεζε θαη άιινη πάξνρνη ηαηξηθψλ αγαζψλ (HP.4) κε 1,74% θαη φιεο 

νη ππφινηπεο πεξηπηψζεηο (HP.9) κε 0,58%.  
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5.3.2.6. Βνπιεπηηθή Πεξίνδνο – ύλνδνο & Υξεκαηνδόηεζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

ηε ζπλέρεηα ε Βνπιεπηηθή Πεξίνδνο – χλνδνο, ζπζρεηίζηεθε κε ηελ ηξίηε (3
ε
) 

δηάζηαζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ Ο.Ο..Α., ηε Υξεκαηνδφηεζε ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (ηαμηλφκεζε HF), ψζηε λα αλαδεηρζεί ην θχξην είδνο ρξεκαηνδφηεζεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ Βνπιεπηηθψλ Πεξηφδσλ – πλφδσλ. πσο παξαηεξνχκε θαη ζην ζρεηηθφ 

δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 19), ζε φιεο ηηο Βνπιεπηηθέο Πεξηφδνπο – πλφδνπο, ε 

Υξεκαηνδφηεζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο είλαη κε μεθάζαξε ππεξνρή έλαληη ησλ 

ππνινίπσλ, Δπξχηεξεο θξαηηθήο πξνέιεπζεο (HF.1).  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 19:  

Σπζρεηηζκόο Βνπιεπηηθώλ Πεξηόδσλ – Σπλόδσλ & Φξεκαηνδόηεζεο  πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (HF.) 

Αλαιπηηθφηεξα, αξρήο γελνκέλεο απφ ηε Γ΄ χλνδν ηεο ΗΑ΄ Πεξηφδνπ, 

δηαπηζηψλνπκε φηη ε Δπξχηεξε θξαηηθή (HF.1) απνηειεί ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο γηα 

ην 92,39% ησλ ζπλνιηθά θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ., αθνινπζνχκελε απφ ηελ Ηδησηηθνχ 

ηνκέα (HF.2) ρξεκαηνδφηεζε ε νπνία απνηειεί ην 7,07% θαη φιεο ηηο ππφινηπεο 

πεξηπηψζεηο ρξεκαηνδφηεζεο (HF.3) λα απνηεινχλ ην 0,54%.  

πλερίδνληαο ζην Θέξνο ‟07 ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, δελ παξαηεξνχκε θάπνηα 

νπζηαζηηθή αιιαγή ζηελ ηεξάξρεζε ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο, παξά κφλν κηθξέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ησλ επί κέξνπο πνζνζηψλ. Ζ Δπξχηεξε θξαηηθή (HF.1) εμαθνινπζεί λα 

απνηειεί ηελ θπξίαξρε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, αθνξψληαο ην 94,44% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

Μ.Κ.Δ., ε ρξεκαηνδφηεζε Ηδησηηθνχ ηνκέα (HF.2) αθνξά κφλν ην 5,56%, ελψ δελ 

θαηαγξάθνληαη άιιεο πεξηπηψζεηο ρξεκαηνδφηεζεο (HF.3).  
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HF.1 92,39% 94,44% 95,98% 97,70% 94,59% 95,74% 95,36% 

HF.2 7,07% 5,56% 4,02% 1,15% 4,05% 4,26% 3,97% 

HF.3 0,54% 0,00% 0,00% 1,15% 1,35% 0,00% 0,66% 
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Πξνρσξψληαο ζηελ επφκελε ρξνληθή πεξίνδν ηεο έξεπλαο, ε νπνία αληηζηνηρεί κε 

ηελ Α΄ χλνδν ηεο ΗΒ΄ Βνπιεπηηθήο Πεξηφδνπ, παξαηεξνχκε φηη ηα Μ.Κ.Δ. πνπ 

θαηαηέζεθαλ ζην αξκφδην ηκήκα ηεο Βνπιήο, ζρεηίδνληαη κε ηελ Δπξχηεξε θξαηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε (HF.1) ζε πνζνζηφ 95,98, ελψ κε ηελ Ηδησηηθνχ ηνκέα ρξεκαηνδφηεζε 

(HF.2) ζε πνζνζηφ 4,02%.  

Πξνθεηκέλνπ γηα ηα Μ.Κ.Δ. πνπ θαηαηέζεθαλ ζην αξκφδην ηκήκα ηεο Βνπιήο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Θέξνο ‟08 ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, παξαηεξνχκε φηη ζην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπο, ίζν κε 97,70% αθνξνχζαλ δεηήκαηα Δπξχηεξεο θξαηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο (HF.1), ελψ ζε πνιχ ρακειά πνζνζηά εληνπίζηεθαλ ζέκαηα 

ρξεκαηνδφηεζεο Ηδησηηθνχ ηνκέα (HF.2) θαη νη άιισλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο (HF.3), 

ίζα κε 1,15% γηα ακθφηεξεο ηηο ππνθαηεγνξίεο.    

Χζηφζν, κηθξή πηψζε ζεκεηψλεηαη θαηά ηε Β΄ χλνδν ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, ζην 

πνζνζηφ ησλ ππνζέζεσλ Δπξχηεξεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη 

ίζν κε 94,59%. Χο εθ ηνχηνπ, κηθξή άλνδνο ζεκεηψλεηαη ζηα πνζνζηά ησλ πεξηπηψζεσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ηφζν ηνπ Ηδησηηθνχ ηνκέα (HF.2), φζν θαη ησλ ππνινίπσλ πεξηπηψζεσλ  

(HF.3), ηα νπνία δηακνξθψλνληαη ίζα κε 4,05% θαη 1,35% αληίζηνηρα.  

ζνλ αθνξά ην Θέξνο ‟09 ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, ππφ ην πξίζκα ησλ πεγψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο, ε Δπξχηεξε θξαηηθή (HF.1) απνηειεί ηελ πεγή γηα ην 95,74% ησλ 

πεξηπηψζεσλ Μ.Κ.Δ. θαη ε Ηδησηηθνχ ηνκέα (HF.2) γηα ην ππφινηπν 4,26%. 

Σέινο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Α΄ πλφδνπ ηεο ΗΓ΄ Βνπιεπηηθήο Πεξηφδνπ, δε 

ζεκεηψλνληαη νπζηαζηηθέο αιιαγέο, ε Δπξχηεξε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε (HF.1) κε 

πνζνζηφ 95,36% επί ηνπ ζπλφινπ εμαθνινπζεί λα απνηειεί ζρεδφλ ηελ απνθιεηζηηθή 

πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, ελψ ε Ηδησηηθνχ ηνκέα (HF.2) θαη νη ππφινηπεο πεξηπηψζεηο 

ρξεκαηνδφηεζεο (HF.3) αθνινπζνχλ κε πνζνζηά ίζα κε 3,97% θαη 0,66% αληίζηνηρα.  

 

5.3.2.7. Βνπιεπηηθή Πεξίνδνο – ύλνδνο θαη Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα 

Ζ επφκελε απφ ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο πνπ ζπζρεηίζηεθε κε ηε Βνπιεπηηθή 

Πεξίνδν ήηαλ ε Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα ησλ Βνπιεπηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. Με ηνλ ελ ιφγσ ζπζρεηηζκφ επηηπγράλεηαη ε αλάδεημε ησλ πιένλ  

«ελεξγψλ» Κ.Ο. θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Βνπιεπηηθψλ Πεξηφδσλ, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ Βνπιεπηψλ ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. Δπλφεην είλαη φηη φζεο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ζπκκεηέρνπλ νη Βνπιεπηέο κηαο Κ.Ο. ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ., ηφζν κεγαιχηεξν 

ζα είλαη θαη ην πνζνζηφ «ζπκκεηνρήο» ηεο αληίζηνηρεο Κ.Ο. ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. γηα 

ηελ ππφ εμέηαζε ρξνληθή πεξίνδν. πσο παξαηεξνχκε ζην ζρεηηθφ δηάγξακκα 
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(ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 20), ε Κ.Ο. πνπ ζπγθεληξψλεη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο Βνπιεπηηθέο Πεξηφδνπο 

ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά «ζπκκεηνρήο» είλαη ην ΠΑ.Ο.Κ., ελψ ηα κηθξφηεξα, ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ν ΛΑ.Ο.. θαη ζε θάπνηεο άιιεο νη ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ Βνπιεπηέο.  

Πην αλαιπηηθά, φζνλ αθνξά ηε Γ΄ χλνδν ηεο ΗΑ΄ Πεξηφδνπ, νη Βνπιεπηέο ηνπ 

ΠΑ.Ο.Κ. θαηαγξάθνληαη σο νη πην δξαζηήξηνη ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ., δεδνκέλνπ φηη 

θαηέζεζαλ ην 61,84% ηνπ ζπλφινπ ησλ Μ.Κ.Δ. Αθνινπζνχλ νη Βνπιεπηέο ηεο Ν.Γ. κε 

ππνβνιή ηνπ 16,43%, νη Βνπιεπηέο ηνπ Κ.Κ.Δ. κε 11,59% θαη ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. κε 9,18%, 

ελψ κφιηο ην 0,97% πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ Βνπιεπηέο. 

εκεηψλεηαη φηη νη Βνπιεπηέο ηνπ ΛΑ.Ο.. γηα ηελ ππφ εμέηαζε ρξνληθή πεξίνδν δελ 

ππέβαιαλ θάπνην Μ.Κ.Δ. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 20:  

Σπζρεηηζκόο Βνπιεπηηθώλ Πεξηόδσλ – Σπλόδσλ & Κ.Ο.  

Πξνρσξψληαο ζην Θέξνο ‟07 ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, παξαηεξνχκε ε Κ.Ο. ηνπ 

ΠΑ.Ο.Κ. ζπκκεηέρεη ζηνλ Κ.Δ. πάιη κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ, ίζν κε 66,67%, φκσο 

ζηε δεχηεξε (2
ε
) ζέζε δε βξίζθεηαη πιένλ ε Ν.Γ. αιιά ην Κ.Κ.Δ. θαη ν Τ.ΡΗΕ.Α. κε ην 

ίδην πνζνζηφ, ίζν κε 14,29%, ελψ ε Ν.Γ. κε κεδεληθή ζπκκεηνρή ζηνλ Κ.Δ. βξίζθεηαη 

εθηφο θαηάηαμεο, φπσο θαη ν ΛΑ.Ο.. Οη ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ Βνπιεπηέο ζεκεηψλνπλ 

αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο, κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ίζν κε 4,76% επί ηνπ ζπλφινπ.  
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ΠΑΟΚ 61,84% 66,67% 54,18% 45,16% 66,49% 57,41% 23,53% 

ΝΓ 16,43% 0% 9,45% 3,23% 2,70% 18,52% 26,20% 

ΚΚΔ 11,59% 14,29% 12,00% 8,60% 8,11% 3,70% 8,56% 

ΛΑΟ 0% 0% 15,64% 34,41% 8,11% 7,41% 29,95% 

ΤΡΗΕΑ 9,18% 14,29% 8,73% 8,60% 14,59% 12,96% 11,23% 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ 0,97% 4,76% 0% 0% 0% 0% 0,53% 
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πλερίδνληαο ζηελ επφκελε ρξνληθή πεξίνδν παξαηεξνχκε φηη απφ ην ζχλνιν ησλ 

Μ.Κ.Δ. πνπ θαηαηέζεθαλ ζην αξκφδην ηκήκα ηεο Βνπιήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Α΄ 

πλφδνπ ηεο ΗΒ΄ Πεξηφδνπ, ην 54,18% ήηαλ κε πξσηνβνπιία ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., ην 15,64% 

κε πξσηνβνπιία ηνπ ΛΑ.Ο.., ην 12% κε πξσηνβνπιία ηνπ Κ.Κ.Δ., ην 9,45% κε 

πξσηνβνπιία ηεο Ν.Γ. θαη ην 8,73% κε πξσηνβνπιία ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α, ελψ νη 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ δελ θαηέζεζαλ Μ.Κ.Δ. ην ελ ιφγσ δηάζηεκα. 

Αληίζηνηρε είλαη ε εηθφλα πνπ δηακνξθψλεηαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Θέξνπο 

‟08 ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, κε ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. λα είλαη νη πην ελεξγνί ζηελ 

θαηάζεζε Μ.Κ.Δ. κε πνζνζηφ 45,16%, ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ ΛΑ.Ο.. λα αθνινπζνχλ κε 

34,41%, ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ Κ.Κ.Δ. θαη ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. λα έπνληαη κε 8,6%, ηνπο 

Βνπιεπηέο ηεο Ν.Γ. λα ζπκκεηέρνπλ κε πνζνζηφ 3,23% επί ηνπ ζπλφινπ, ελψ ηέινο ηνπο 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ Βνπιεπηέο λα είλαη απφληεο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ.  

Σε Β΄ χλνδν ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, ε πιεηνςεθία ησλ Μ.Κ.Δ. θαηαηέζεθε απφ ηελ 

Κ.Ο. ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. κε πνζνζηφ 66,49%, ηηο ακέζσο επφκελεο πεξηζζφηεξεο θαηαζέζεηο 

πξαγκαηνπνίεζε ε Κ.Ο. ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. κε πνζνζηφ 14,59%, ελψ αθνινπζνχλ νη Κ.Ο. 

ησλ Κ.Κ.Δ. θαη ΛΑ.Ο.. κε πνζνζηφ 8,11% ακθφηεξεο θαη ηεο Ν.Γ. κε 2,7%.  

Σν Θέξνο ‟09 ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ηα ππνβιεζέληα Μ.Κ.Δ. θαηαλέκνληαη θαηά 

57,41% ζην ΠΑ.Ο.Κ., θαηά 18,52% ζηε Ν.Γ., θαηά 12,96% ζην Τ.ΡΗΕ.Α., θαηά 

7,41% ζην ΛΑ.Ο.. θαη θαηά 3,7% ζην Κ.Κ.Δ. 

Σέινο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Α΄ πλφδνπ ηεο ΗΓ΄ Πεξηφδνπ, ζεκεηψλεηαη έληνλε 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο κέρξη ηψξα θαηαγεγξακκέλεο αλαινγίεο ζπκκεηνρήο ησλ Κ.Ο. ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ., θαζψο σο ηελ πιένλ «ελεξγή» Κ.Ο. γηα ηελ ελ ιφγσ ρξνληθή 

πεξίνδν απνηειεί ν ΛΑ.Ο.. κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 29,95%. Χο ε δεχηεξε (2
ε
) πην 

«ελεξγή» Κ.Ο. εκθαλίδεηαη ε Ν.Γ. κε πνζνζηφ 26,2%, ην δε ΠΑ.Ο.Κ. «πέθηεη» ζηελ 

ηξίηε (3
ε
) ζέζε, κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 23,53%. Αθνινπζνχλ, ν Τ.ΡΗΕ.Α. κε 11,23%, 

ην Κ.Κ.Δ. κε 8,65% θαη νη ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ κε 0,53%. 

 

5.3.2.8. Βνπιεπηηθή Πεξίνδνο – ύλνδνο θαη Δκβέιεηα Πεξηερνκέλνπ Μ.Κ.Δ. 

Ζ ηειεπηαία απφ ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο πνπ ζπζρεηίζηεθαλ κε ηε 

Βνπιεπηηθή Πεξίνδν – χλνδν, ήηαλ ε Δκβέιεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Μ.Κ.Δ. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ζπζρεηηζκφο επηιέρζεθε ψζηε λα αλαδεηρζεί αλά Βνπιεπηηθή Πεξίνδν – 

χλνδν, ζε πνην εχξνο, βάζεη ηνπ πεδίνπ αλαθνξάο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, «αγγίδνπλ» 

ηελ ειιεληθή θνηλσλία ηα ππνβιεζέληα Μ.Κ.Δ.  
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πσο παξαηεξνχκε θαη ζην ζρεηηθφ δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 21), ζην ζχλνιν 

ησλ Βνπιεπηηθψλ Πεξηφδσλ – πλφδσλ, νη δχν (2) θαηεγνξίεο ζεκάησλ πνπ εληνπίδνληαη 

κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζην δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη ηα Δζληθά θαη ηα Σνπηθά. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε Γ΄ χλνδνο ηεο ΗΑ΄ Πεξηφδνπ, απνηειεί επαιήζεπζε ηεο 

πξναλαθεξζείζαο γεληθήο δηαπίζησζε επαιεζεχεηαη, δεδνκέλνπ φηη ηα ζέκαηα Δζληθνχ 

ελδηαθέξνληνο απνηεινχλ ην 41,55% ηνπ ζπλφινπ ησλ Μ.Κ.Δ. ελψ κε κφιηο ηξεηο (3) 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο δηαθνξά θαη πνζνζηφ 38,65% αθνινπζνχλ ηα Σνπηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Σα ζέκαηα Πεξηθεξεηαθνχ ελδηαθέξνληνο εθπξνζσπνχλ ην 14,49% ηνπ 

ζπλφινπ, ελψ ηα Πξνζσπηθνχ θαη Άιινπ ελδηαθέξνληνο, βξίζθνληαη ζηηο δχν (2) 

ηειεπηαίεο ζέζεηο απνηειψληαο ην 3,86% θαη 1,45% ηνπ ζπλφινπ αληίζηνηρα. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 21:  

Σπζρεηηζκόο Βνπιεπηηθώλ Πεξηόδσλ – Σπλόδσλ & εκβέιεηαο πεξηερνκέλνπ Μ.Κ.Ε. 

Δμεηάδνληαο ζηε ζπλέρεηα πψο δηακνξθψλνληαη νη αλαινγίεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ Θέξνπο ‟07 ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, δηαπηζηψλνπκε φηη ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. ζπγθεληξψλνπλ ηα Σνπηθά ζέκαηα κε πνζνζηφ 28,57%, ελψ ην ίδην 

πνζνζηφ ελδηαθέξνληνο, ίζν κε 23,81%, ζπγθεληξψλνπλ ακθφηεξα ηα Δζληθά θαη ηα 

Πεξηθεξεηαθά ζέκαηα. Χζηφζν, εληππσζηαθή είλαη ε αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηα 

Άιια ζέκαηα, ε νπνία απφ ην ηζρλφ 1,45% ηεο πξνεγνχκελεο ζπλφδνπ, εθηηλάζζεηαη ζην 
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Πεξίνδνο 

Θέξνο 09  

ΗΓ' 

Πεξίνδνο 

Α' 

χλνδνο  

Δζληθφ 41,55% 23,81% 45,09% 56,99% 44,86% 27,78% 48,13% 

Πεξηθεξεηαθφ 14,49% 23,81% 8,36% 8,60% 11,35% 12,96% 11,23% 

Σνπηθφ 38,65% 28,57% 38,55% 34,41% 34,59% 51,85% 35,29% 

Πξνζσπηθφ 3,86% 9,52% 4,36% 0% 7,03% 5,56% 2,67% 

Άιιν 1,45% 14,29% 3,64% 0% 2,16% 1,85% 2,67% 
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Βνπιεπηηθέο Πεξίδνη - Σύλδνη & εκβέιεηα πεξηερνκέλνπ Μ.Κ.Ε. 
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14,29%. Δπίζεο, ζρεδφλ ηξηπιάζηα είλαη θαη ε αχμεζε πνπ θαηαγξάθεηαη ζην πνζνζηφ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηα Πξνζσπηθά ζέκαηα, απφ 3,86% ζην 9,52%.  

Πξνρσξψληαο ζηελ Α΄ χλνδν ηεο ΗΒ΄ Πεξηφδνπ, ε εηθφλα ησλ αλαινγηψλ 

ηξνπνπνηείηαη εθ λένπ κε ηα ζέκαηα Δζληθήο εκβέιεηαο λα απνηεινχλ ην 45,09% ηνπ 

ζπλφινπ, λα αθνινπζνχλ ηα Σνπηθήο εκβέιεηαο αληηζηνηρψληαο ζην 38,55%, λα έπνληαη 

ηα Πεξηθεξεηαθήο απνηειψληαο ην 8,36%, θαη ηέινο, ηα Πξνζσπηθήο ή Άιιεο εκβέιεηαο 

λα αθνξνχλ ην 4,36% θαη 3,64% ηνπ ζπλφινπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Θέξνπο ‟08 ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, θαηαγξάθεηαη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ γηα ηα ζέκαηα Δζληθνχ ελδηαθέξνληνο, ίζν κε 56,99%, ελψ ηα 

Σνπηθνχ ελδηαθέξνληνο εληνπίδνληαη ζην 34,41% ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνβιεζέλησλ 

Μ.Κ.Δ. ε αληίζηνηρα κε απηά ηεο πξνεγνχκελεο ζπλφδνπ επίπεδα θπκαίλεηαη ην 

πνζνζηφ ησλ Πεξηθεξεηαθνχ ελδηαθέξνληνο ζεκάησλ, ίζν κε 8,6%, ελψ δελ 

θαηαγξάθνληαη πεξηπηψζεηο Μ.Κ.Δ. Πξνζσπηθνχ ή Άιινπ ελδηαθέξνληνο. 

Δμεηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ γηα ηε Β΄ χλνδν ηεο ίδηαο 

πεξηφδνπ, παξαηεξνχκε πηψζε θαηά δψδεθα (12) πνζνζηηαίεο κνλάδεο γηα ηα δεηήκαηα 

Δζληθήο εκβέιεηαο, ηα νπνία σζηφζν παξακέλνπλ ζηελ θνξπθή ηνπ ελδηαθέξνληνο κε 

πνζνζηφ 44,86% επί ηνπ ζπλφινπ. Αθνινπζνχλ ηα δεηήκαηα Σνπηθήο εκβέιεηαο, κε 

34,59%, ηα Πεξηθεξεηαθήο κε 11,35%, ηα Πξνζσπηθήο κε 7,03% θαη ηα Άιιεο κε 2,16%.  

Γηα ην Θέξνο ‟09 ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, ζεκεηψλεηαη κηα αληηζηξνθή ησλ αλαινγηψλ 

κεηαμχ ησλ ζεκάησλ Δζληθνχ θαη Σνπηθνχ ελδηαθέξνληνο, κε ηα κέρξη ζηηγκήο δεχηεξα, 

λα έξρνληαη πξψηα κε πνζνζηφ 51,85% θαη ηα πξψηα, δεχηεξα κε πνζνζηφ 27,78%. 

Δληνχηνηο, δελ παξαηεξείηαη ηδηαίηεξε δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίνδν θαη ζχλνδν, πξνθεηκέλνπ γηα ηα ζέκαηα Πεξηθεξεηαθνχ ελδηαθέξνληνο (12,96%), 

νχηε θαη γηα ηα Πξνζσπηθνχ (5,56%) ή Άιινπ (1,85%) ελδηαθέξνληνο.  

Σέινο, ηελ Α΄ Πεξίνδν ηεο ΗΓ΄ πλφδνπ, νη αλαινγίεο επαλέξρνληαη ζηνπο κέζνπο 

φξνπο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ θαη ζπλφδσλ, ηα Δζληθά ζέκαηα «πξσηαγσληζηνχλ» 

κε πνζνζηφ 48,13%, ηα Σνπηθά αθνινπζνχλ κε 35,29%, ηα Πεξηθεξεηαθά έπνληαη κε 

11,23% θαη ηειεπηαία ηα Πξνζσπηθά θαη Άιια, κε 2,67% έθαζην.  

 

5.3.3. πζρεηηζκνί ηύπσλ Μέζσλ Κνηλνβνπιεπηηθνύ Διέγρνπ (Μ.Κ.Δ.) 

Ο επφκελνο ζπζρεηηζκφο πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ 

Μ.Κ.Δ. θαη ησλ ππνινίπσλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζπζρεηηζκφο 

επηιέρζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ δηαζηάζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ 
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ηχπσλ Μ.Κ.Δ., θαη λα αληιεζνχλ επηπιένλ ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα επηινγήο 

ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ.  

 

5.3.3.1. Σύπνο Μ.Κ.Δ – Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα 

Αξρηθά νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη Μ.Κ.Δ. ζπζρεηίζηεθαλ κε ηηο δηαθνξεηηθέο Κ.Ο., 

παξέρνληάο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή θάζε Κ.Ο. ζηε ζπλνιηθή 

ππνβνιή θάζε ηχπνπ Μ.Κ.Δ. Ξεθηλψληαο απφ ηελ θαηεγνξία ησλ Δξσηήζεσλ, 

παξαηεξψληαο ην ζρεηηθφ δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 22), εχθνια δηαπηζηψλνπκε φηη νη 

πεξηζζφηεξεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ Κ.Ο. ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. θαη γηα ηελ αθξίβεηα ζε 

πνζνζηφ 51,49% επί ηνπ ζπλφινπ. Οη ππφινηπεο Δξσηήζεηο ππεβιήζεζαλ θαηά 19,57% 

απφ ην ΛΑ.Ο.., θαηά 12,09% απφ ην Τ.ΡΗΕ.Α., θαηά 9,1% απφ ην Κ.Κ.Δ. θαη θαηά 

7,74% απφ ηε Ν.Γ. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 22:  

Σπζρεηηζκόο ηύπσλ Μ.Κ.Ε. & Κνηλνβνπιεπηηθώλ Οκάδσλ  

Με θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο θαηαγξάθνληαη νη παξαπάλσ αλαινγίεο γηα ηελ 

θαηεγνξία ησλ Δπίθαηξσλ Δξσηήζεσλ, δεδνκέλνπ φηη πάιη ζηελ πιεηνςεθία ηνπ 

ππεβιήζεζαλ απφ Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., φκσο κε θαηά έμη (6) κνλάδεο κεησκέλν 

πνζνζηφ θαη ίζν κε 45,45%. Αθνινπζνχλ νη Βνπιεπηέο ηνπ Κ.Κ.Δ. νη νπνίνη 

πξαγκαηνπνίεζαλ Δπίθαηξεο Δξσηήζεηο ζε πνζνζηφ 25% επί ηνπ ζπλφινπ, ελψ έπνληαη 

νη Βνπιεπηέο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α κε πνζνζηφ 15,91% θαη ηεο Ν.Γ. κε 9,09%.  

Δξψηεζε 
Δπίθαηξε 

Δξψηεζε 

Δπεξψηε

ζε 

Δπίθαηξε 

Δπεξψηε

ζε 

Αλαθνξά ΑΚΔ 
Δξψηεζε 

ΑΚΔ 

ΠΑΟΚ 51,49% 45,45% 50% 100% 49,23% 100% 74,36% 

ΝΓ 7,74% 9,09% 0% 0% 30,77% 0% 15,38% 

ΚΚΔ 9,10% 25% 0% 0% 11,79% 0% 0% 

ΛΑΟ 19,57% 4,55% 0% 0% 2,05% 0% 0% 

ΤΡΗΕΑ 12,09% 15,91% 50% 0% 4,62% 0% 7,69% 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ 0% 0% 0% 0% 1,54% 0% 2,56% 
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Πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο ππφινηπνπο ηχπνπο Μ.Κ.Δ., επηζεκαίλεηαη φηη ην ζχλνιν 

ησλ Δπεξσηήζεσλ ππεβιήζε ηζνθαηαλεκεκέλα απφ Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. θαη ηνπ 

Τ.ΡΗΕ.Α., ελψ ηφζν νη Δπίθαηξεο Δπεξσηήζεηο φζν θαη νη Α.Κ.Δ.,  πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζην ζχλνιφ ηνπο απφ Βνπιεπηέο ηεο Κ.Ο. ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.  

Οη Αλαθνξέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε 49,23% πξσηνβνπιία ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ 

ΠΑ.Ο.Κ., κε 30,77% πξσηνβνπιία ησλ Βνπιεπηψλ ηεο Ν.Γ., κε 11,79% πξσηνβνπιία 

ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ Κ.Κ.Δ., κε 4,62% πξσηνβνπιία ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α., κε 

2,05% πξσηνβνπιίαο ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ ΛΑ.Ο.. θαη ηέινο, κε 1,54% πξσηνβνπιία  

ησλ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧΝ Βνπιεπηψλ. 

Σέινο, νη ζπλδπαζκνί Δξσηήζεσλ – Α.Κ.Δ. πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά 74,36% 

απφ ην ΠΑ.Ο.Κ., θαηά 15,38% απφ ηε Ν.Γ., θαηά 7,69% απφ ην Τ.ΡΗΕ.Α. θαη θαηά 

2,56% απφ ηνπο ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ. 

 

5.3.3.2. Σύπνο Μ.Κ.Δ. – Λεηηνπξγίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.) 

ηε ζπλέρεηα, ν ηχπνο Μ.Κ.Δ. ζπζρεηίζηεθε κε ηελ πξψηε (1
ε
) δηάζηαζε ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ Ο.Ο..Α. πνπ αληηζηνηρεί ζηηο Λεηηνπξγίεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (ηαμηλφκεζε HC.). Ο ελ ιφγσ ζπζρεηηζκφο ζεσξήζεθε ζεκαληηθφο δηφηη 

δχλαηαη λα απνθαιχςεη ζε πνην βαζκφ ηα δηαθνξεηηθά είδε Λεηηνπξγηψλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο εληνπίδνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ Μ.Κ.Δ., 

εθθξάδνληαο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο θνηλσλίαο ζην ρψξν ηεο πγείαο. πσο 

παξαηεξνχκε θαη ζην ζρεηηθφ δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 23), ζηηο πξψηεο ζέζεηο αλά 

θαηεγνξία Μ.Κ.Δ., ελαιιάζζνληαη θπξίσο νη Τπεξεζίεο ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο (HC.1) 

κε ηε Γηνίθεζε ηεο πγείαο θαη αζθάιηζε πγείαο (HC.7), ζπκπεξαίλνπκε επνκέλσο φηη ζε 

γεληθέο γξακκέο, πξφθεηηαη γηα ηηο δχν (2) ππνθαηεγνξίεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζην 

πεξηερφκελν ησλ πεξηζζνηέξσλ Μ.Κ.Δ., φισλ ησλ θαηεγνξηψλ.  

Πην αλαιπηηθά, πξνθεηκέλνπ γηα ηηο Δξσηήζεηο, ππνγξακκίδεηαη φηη ην 44,20% 

ηνπ ζπλφινπ ηνπο αθνξά δεηήκαηα Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιηζεο ηεο πγείαο 

(HC.7), ην 30,76% ζέκαηα Τπεξεζηψλ ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο (HC.1), ην 12,71% 

δεηήκαηα Τπεξεζηψλ πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο (HC.6), ην 5,71% πεξηπηψζεηο 

Βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.4), ην 4,60% πξνβιήκαηα 

Τπεξεζηψλ καθξνρξφληαο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο (HC.3), ην 1,10% δεηήκαηα ζρεηηθά 

κε ην Τγεηνλνκηθφ πιηθφ πνπ δηαηίζεηαη ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο (HC.5) θαη ην 0,92% 

ππνζέζεηο Τπεξεζηψλ θξνληίδαο απνθαηάζηαζεο (HC.2).  
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ζνλ αθνξά ηηο Δπίθαηξεο Δξσηήζεηο, κε πιεηνςεθηθφ πνζνζηφ ίζν κε 37,84% 

εληνπίδνληαη ζέκαηα Τπεξεζηψλ ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο (HC.1), ελψ ζην επφκελν θαηά 

θζίλνπζα ζεηξά κεγέζνπο πνζνζηφ, ίζν κε 29,73%, εθείλα ηεο Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη 

αζθάιηζεο πγείαο (HC.7). Με αξθεηή δηαθνξά θαη πνζνζηφ 18,92% αθνινπζνχλ ηα 

ζρεηηθά κε ηηο Τπεξεζίεο πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο ζέκαηα (HC.6) θαη έπνληαη  

απηά ηνπ Τγεηνλνκηθνχ πιηθνχ πνπ δηαηίζεηαη ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο (HC.5) κε 5,41%. 

Σέινο, νη πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ Τπεξεζίεο θξνληίδαο απνθαηάζηαζεο (HC.2), 

Μαθξνρξφληαο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο (HC.3) θαη Βνεζεηηθέο (HC.4) εληνπίδνληαη  

έθαζηε ζην 2,70% ηνπ ζπλφινπ.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 23:  

Σπζρεηηζκόο ηύπσλ Μ.Κ.Ε. & Λεηηνπξγηώλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.) 

πλερίδνληαο ζηελ θαηεγνξία ησλ Δπεξσηήζεσλ ππνγξακκίδεηαη ην κνλαδηθφ 

θαηλφκελν κνλνκεξνχο θαηαλνκήο, θαζψο ζην ζχλνιφ ηνπο (100%) αθνξνχλ δεηήκαηα 

Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιηζεο πγείαο (HC.7).  

Πξνρσξψληαο ζηηο Δπίθαηξεο Δπεξσηήζεηο, ζεκεηψλεηαη εθ λένπ κηα 

«πεξηνξηζκέλε θαηαλνκή», θαζψο ηα θαηαηεζέληα Μ.Κ.Δ. ηζνθαηαλέκνληαη ζε ππνζέζεηο 

Τπεξεζηψλ ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο (HC.1) θαη ζε ππνζέζεηο Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη 

αζθάιηζεο ηεο πγείαο (HC.7).  

Δξψηεζε 
Δπίθαηξε 

Eξψηεζε 
Δπεξψηεζε 

Δπίθαηξε 

Δπεξψηεζε 
Αλαθνξά ΑΚΔ 

Δξψηεζε 

ΑΚΔ 

HC.1 30,76% 37,84% 0,00% 50,00% 17,45% 33,33% 29,03% 

HC.2 0,92% 2,70% 0,00% 0,00% 0,67% 0,00% 0,00% 

HC.3 4,60% 2,70% 0,00% 0,00% 2,68% 0,00% 0,00% 

HC.4 5,71% 2,70% 0,00% 0,00% 8,05% 0,00% 6,45% 

HC.5 1,10% 5,41% 0,00% 0,00% 2,01% 0,00% 3,23% 

HC.6 12,71% 18,92% 0,00% 0,00% 3,36% 0,00% 6,45% 

HC.7 44,20% 29,73% 100,00% 50,00% 65,77% 66,67% 54,84% 
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ρεηηθά κε ηηο Αλαθνξέο, παξαηεξνχκε φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (65,77%) 

ζρεηίδνληαη κε ππνζέζεηο Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιηζεο ηεο πγείαο (HC.7), ελψ ην 

ππφινηπν 34,23% θαηαλέκεηαη θαηά 17,45% ζε δεηήκαηα Τπεξεζηψλ ζεξαπεπηηθήο 

θξνληίδαο (HC.1), θαηά 8,05% ζε ζέκαηα Βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ (HC.4), θαηά 3,36% 

ζε ππνζέζεηο Τπεξεζηψλ πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο (HC.6), θαηά 2,68% ζε 

πεξηπηψζεηο Τπεξεζηψλ καθξνρξφληαο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο (HC.3), θαηά 2,01% ζε 

πξνβιήκαηα Τγεηνλνκηθνχ πιηθνχ εμσηεξηθψλ αζζελψλ (HC.5), θαη ηέινο, θαηά 0,67% 

ζε δεηήκαηα Τπεξεζηψλ θξνληίδαο απνθαηάζηαζεο (HC.2). 

Οη πνζνζηηαία θαηαλνκή ζηελ πεξίπησζε ησλ Α.Κ.Δ., πξνζνκνηάδεη εθείλεο ησλ 

Αλαθνξψλ, δηφηη ζρεηίδνληαη κε ππνζέζεηο κφλν ησλ δχν (2) εθ ησλ επηά (7) 

ππνθαηεγνξηψλ Λεηηνπξγηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά 66,67% 

κε ζέκαηα  Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιηζεο πγείαο (HC.7) θαη θαηά 33,33% κε 

ζέκαηα Τπεξεζηψλ ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο (HC.1). 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηε ζεκαηνινγία ηνπ ζπλδπαζκνχ Δξσηήζεσλ – Α.Κ.Δ., 

ζεκεηψλεηαη φηη ηα δεηήκαηα Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιηζεο πγείαο (HC.7), 

εληνπίδνληαη ζε πνζνζηφ 54,84% επί ηνπ ζπλφινπ θαη αθνινπζνχλ ηα ζέκαηα  

Τπεξεζηψλ ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο (HC.1), ζε πνζνζηφ 29,03%. Δθ ησλ ππνινίπσλ 

ππνθαηεγνξηψλ Λεηηνπξγηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, εληνπίδνληαη ππνζέζεηο 

Βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ (HC.4) θαη Τπεξεζηψλ πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο (HC.6), 

ακθφηεξεο ζε πνζνζηφ 6,45%, θαζψο επίζεο θαη πεξηπηψζεηο ζρεηηθέο κε ην Τγεηνλνκηθφ 

πιηθφ πνπ δηαηίζεηαη ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο (HC.5) ζε πνζνζηφ 3,23%.  

 

5.3.3.3. Σύπνο Μ.Κ.Δ. – Λεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία (HC.R.) 

Ο επφκελνο ζπζρεηηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ Μ.Κ.Δ. πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

ηελ εμεηδίθεπζε ηεο πξψηεο δηάζηαζεο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ Ο.Ο..Α., ηηο 

Λεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία (ηαμηλφκεζε HC.R.). Ο ελ ιφγσ ζπζρεηηζκφο 

επηιέρζεθε γηα λα αλαδείμεη ηελ ηεξάξρεζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ Λεηηνπξγηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, ζην πεξηερφκελν ησλ Μ.Κ.Δ. αλά θαηεγνξία Μ.Κ.Δ. 

Παξαηεξψληαο ην ζρεηηθφ δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 24), εχθνια δηαπηζηψλνπκε φηη ζε 

φινπο ηνπο ηχπνπο Μ.Κ.Δ. ε ππνθαηεγνξία πνπ εληνπίδεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

αθνξά ηελ  Δπέλδπζε παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (HC.R.1)  

Ξεθηλψληαο κε ηηο Δξσηήζεηο, παξαηεξνχκε φηη ζε πνζνζηφ 37,36% αθνξνχλ 

ζέκαηα Δπέλδπζεο παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 
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(HC.R.1), ζε πνζνζηφ 15,93% δεηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο πγείαο (HC.R.5), ζε πνζνζηφ 

15,38% ππνζέζεηο Γηνίθεζεο θαη παξνρήο ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία επηδνκάησλ ζε κεηξεηά 

(HC.R.7) θαη ζε πνζνζηφ 14,29% πεξηπηψζεηο Γηνίθεζεο θαη παξνρήο «ζε είδνο» ησλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαβίσζεο κε λφζν ή αλαπεξία (HC.R.6). 

Οη ππφινηπεο ππνθαηεγνξίεο Λεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, εληνπίδνληαη ζην 

πεξηερφκελν ησλ Δξσηήζεσλ ζε κηθξφηεξα πνζνζηά θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ηα δεηήκαηα 

Διέγρνπ ησλ ηξνθίκσλ ηεο πγηεηλήο θαη ηνπ πφζηκνπ λεξνχ (HC.R.4) ζην 8,79% ηνπ 

ζπλφινπ, ηα πξνβιήκαηα Δπηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (HC.R.2) ζην 6,04% θαη ηέινο, ηα ζέκαηα Έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζην ρψξν 

ηεο πγείαο (HC.R.3) ζην 2,20%.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 24:  

Σπζρεηηζκόο ηύπσλ Μ.Κ.Ε. & Λεηηνπξγηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία (HC.R.) 

ηελ πεξίπησζε ησλ Δπίθαηξσλ Δξσηήζεσλ, ηα ζέκαηα Δπέλδπζεο παγίνπ 

θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.1) εμαθνινπζνχλ λα 

εληνπίδνληαη κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαη πνζνζηφ 42,86%, φκσο ην ππφινηπν 

57,14% ηζνθαηαλέκεηαη ζηα δεηήκαηα Δπηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.2), Έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζην ρψξν ηεο πγείαο 

(HC.R.3), Διέγρνπ ησλ ηξνθίκσλ, ηεο πγηεηλήο θαη ηνπ πφζηκνπ λεξνχ (HC.R.4) θαη 

Δξψηεζε 
Δπίθαηξε 

Δξψηεζε 
Δπεξψηεζε 

Δπίθαηξε 

Δπεξψηεζε 
Αλαθνξά ΑΚΔ 

Δξψηεζε 

ΑΚΔ 

HC.R.1 37,36% 42,86% 100,00% 0,00% 34,29% 100,00% 75,00% 

HC.R.2 6,04% 14,29% 0,00% 0,00% 8,57% 0,00% 12,50% 

HC.R.3 2,20% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

HC.R.4 8,79% 14,29% 0,00% 0,00% 2,86% 0,00% 0,00% 

HC.R.5 15,93% 0,00% 0,00% 0,00% 2,86% 0,00% 0,00% 

HC.R.6 14,29% 14,29% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 

HC.R.7 15,38% 0,00% 0,00% 0,00% 31,43% 0,00% 12,50% 
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Γηνίθεζεο θαη παξνρήο «ζε είδνο» ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

δηαβίσζεο κε λφζν ή αλαπεξία (HC.R.6). 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηηο Δπεξσηήζεηο, ζεκεηψλεηαη φηη ζην ζχλνιφ ηνπο αθνξνχλ 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ Δπέλδπζε παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.1). Σν απηφ θαηλφκελν επαλαιακβάλεηαη θαη ζηελ  

πεξίπησζε ησλ Α.Κ.Δ., φπνπ ζην ζχλνιφ ηνπο αθνξνχλ επίζεο ζέκαηα Δπέλδπζεο παγίνπ 

θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.1), ελψ ζην 

πεξηερφκελν ησλ Δπίθαηξσλ Δπεξσηήζεσλ δελ εληνπίδνληαη δεηήκαηα Λεηηνπξγηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία.  

Πξνρσξψληαο ζηηο Αλαθνξέο, ζεκεηψλνπκε φηη ζε πνζνζηφ 34,29% αθνξνχλ 

δεηήκαηα Δπέλδπζεο παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (HC.R.1), ζε πνζνζηφ 31,43 δεηήκαηα Γηνίθεζεο θαη παξνρήο ζρεηηθψλ κε 

ηελ πγεία επηδνκάησλ ζε κεηξεηά (HC.R.7), ελψ ζε 20% ζέκαηα Γηνίθεζεο θαη παξνρήο 

«ζε είδνο» ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαβίσζεο κε λφζν ή 

αλαπεξία (HC.R.6). Δλ ζπλερεία, νη ππνζέζεηο Δπηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.2) εληνπίδνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ 

Αλαθνξψλ ζε πνζνζηφ 8,57%, ελψ ηα πξνβιήκαηα Διέγρνπ ησλ ηξνθίκσλ, ηεο πγηεηλήο 

θαη ηνπ πφζηκνπ λεξνχ (HC.R.4) αιιά θαη Πεξηβαιινληηθήο πγείαο (HC.R.5) 

αληρλεχνληαη ακθφηεξα ζε πνζνζηφ 2,86%. 

ζνλ αθνξά ηέινο ην ζπλδπαζκφ ησλ Δξσηήζεσλ – Α.Κ.Δ., παξαηεξνχκε φηη 

ζρεηίδνληαη θαηά 75% κε ππνζέζεηο Δπέλδπζεο παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ 

παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.1), ελψ ην ππφινηπν 25% ηζνθαηαλέκεηαη ζε 

δεηήκαηα Δπηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

(HC.R.2) θαη ζε ππνζέζεηο Γηνίθεζεο θαη παξνρήο ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία επηδνκάησλ ζε 

κεηξεηά (HC.R.7).  

 

5.3.3.4. Σύπνο Μ.Κ.Δ. – Πάξνρνη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.) 

ηε ζπλέρεηα, ν ηχπνο Μ.Κ.Δ. ζπζρεηίζηεθε κε ηε δεχηεξε (2
ε
) δηάζηαζε ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ Ο.Ο..Α., ηνπο Παξφρνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (ηαμηλφκεζε 

HP.). Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθε ην ελ ιφγσ δεχγνο ζπζρεηηζκνχ ήηαλ γηα λα αλαδεηρζεί ε 

αλαινγία κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη νη Πάξνρνη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζην 

πεξηερφκελν ησλ Μ.Κ.Δ. αλά ηχπν θαη λα πξνθχςνπλ ρξήζηκεο ζηαηηζηηθέο 

παξαηεξήζεηο. πσο παξαηεξνχκε ζην ζρεηηθφ δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 25), ζε φινπο 

ηνπο ηχπνπο Μ.Κ.Δ. ηα ζέκαηα ησλ Ννζνθνκείσλ (HP.1) απνηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ 
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κέξνο ηνπ ζπλφινπ, φπσο επίζεο θαη ηα ζέκαηα Γεληθήο δηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη ηεο 

αζθάιηζεο (HP.6), θαζψο θαη ηα ζέκαηα Παξφρσλ πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (HP.3), κε δηαθνξνπνηνχκελα φκσο θαηά πεξίπησζε πνζνζηά. 

Δμεηάδνληαο ηνλ θάζε ηχπν Μ.Κ.Δ. ρσξηζηά θαη μεθηλψληαο απφ ηηο Δξσηήζεηο, 

δηαπηζηψλνπκε πξάγκαηη φηη ηα δεηήκαηα ησλ Ννζνθνκείσλ (HP.1) θπξηαξρνχλ 

απνηειψληαο ην 30,36% ηνπ ζπλφινπ, αθνινπζνχλ ηα ζέκαηα Γεληθήο δηνίθεζεο ηεο 

πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο (HP.6) απνηειψληαο ην 26,28%, ελψ ηα δεηήκαηα Παξφρσλ 

πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.3) έπνληαη, ζεκεηψλνληαο κηθξή πνζνζηηαία 

δηαθνξά θαη απνηειψληαο ην 22,92%. Οη ππφινηπεο θαηεγνξίεο παξφρσλ εληνπίδνληαη 

ζην πεξηερφκελν ησλ Δξσηήζεσλ κε ζαθψο κηθξφηεξα πνζνζηά, αλαιπηηθφηεξα, ε 

Πξφβιεςε θαη δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο (HP.5) κε 9,78%, νη Μνλάδεο 

λνζειεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη δηακνλήο (HP.2) κε 5,26%, νη ινηπέο βηνκεραλίεο (HP.7) 

κε 2,77%, ε Ληαληθή πψιεζε θαη άιινη πάξνρνη ηαηξηθψλ αγαζψλ (HP.4) κε 2,34% θαη 

φιεο νη ππφινηπεο πεξηπηψζεηο (HP.9) κε 0,29%. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 25:  

Σπζρεηηζκόο ηύπσλ Μ.Κ.Ε. & Παξόρσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.) 

Πξνρσξψληαο ζηηο Δπίθαηξεο Δξσηήζεηο, παξαηεξνχκε φηη ζέκαηα Ννζνθνκείσλ 

(HP.1) εληνπίζηεθαλ ζην 41,46% ηεο ζπλνιηθήο ζεκαηνινγίαο, επνκέλσο θαη πάιη 

απνηεινχλ ηελ πην ζπλήζε ππνθαηεγνξία Παξφρσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Με 

Δξψηεζε 
Δπίθαηξε 

Δξψηεζε 
Δπεξψηεζε 

Δπίθαηξε 

Δπεξψηεζε 
Αλαθνξά ΑΚΔ 

Δξψηεζε 

ΑΚΔ 

HP.1 30,36% 41,46% 50,00% 50,00% 25,97% 33,33% 54,29% 

HP.2 5,26% 4,88% 0,00% 0,00% 3,25% 0,00% 2,86% 

HP.3 22,92% 14,63% 0,00% 0,00% 33,12% 0,00% 11,43% 

HP.4 2,34% 4,88% 0,00% 0,00% 1,95% 0,00% 5,71% 

HP.5 9,78% 12,20% 0,00% 0,00% 4,55% 0,00% 2,86% 

HP.6 26,28% 19,51% 50,00% 50,00% 25,97% 66,67% 20,00% 

HP.7 2,77% 2,44% 0,00% 0,00% 3,90% 0,00% 2,86% 

HP.9 0,29% 0,00% 0,00% 0,00% 1,30% 0,00% 0,00% 
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αξθεηή δηαθνξά θαη πνζνζηφ ίζν κε 19,51% αθνινπζεί ε Γεληθή δηνίθεζε ηεο πγείαο θαη 

ηεο αζθάιηζεο (HP.6), κε 14,63% έπνληαη νη Πάξνρνη πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (HP.3) θαη κε 12,20% ε Πξφβιεςε θαη δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ δεκφζηαο 

πγείαο (HP.5). Αθνινπζνχλ νη Μνλάδεο λνζειεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη δηακνλήο (HP.2) 

θαη ε Ληαληθή πψιεζε θαη άιινη πάξνρνη ηαηξηθψλ αγαζψλ (HP.4), ακθφηεξεο κε 

πνζνζηφ 4,88% θαη αθνινπζνχλ νη ππφινηπεο βηνκεραλίεο (HP.7) κε 2,44%.  

πλερίδνληαο ζηηο Δπεξσηήζεηο, παξαηεξνχκε φηη ηζνθαηαλέκνληαη αθελφο ζε 

ππνζέζεηο Ννζνθνκείσλ (HP.1) θαη αθεηέξνπ ζε δεηήκαηα Γεληθήο δηνίθεζεο ηεο πγείαο 

θαη ηεο αζθάιηζεο (HP.6). Ζ ίδηα αθξηβψο πεξίπησζε θαηαλνκήο επαλαιακβάλεηαη θαη 

ζηελ πεξίπησζε ησλ Δπίθαηξσλ Δπεξσηήζεσλ.  

ρεηηθά κε ηηο Αλαθνξέο ζεκεηψλεηαη φηη, ζην πιεηνςεθηθφ πνζνζηφ ηνπ 33,12% 

ηνπ ζπλφινπ αθνξνχλ ππνζέζεηο Παξφρσλ πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο 

(HP.3), ελψ ζε πνζνζηφ 25,97% αθνξνχλ ηφζν ζέκαηα Ννζνθνκείσλ (HP.1), φζν θαη 

Γεληθήο δηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο (HP.6). Αθνινπζνχλ νη ππνζέζεηο  

Πξφβιεςεο θαη δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο (HP.5) πνπ εληνπίδνληαη ζην 

4,55% ησλ Αλαθνξψλ, ηα δεηήκαηα άιισλ βηνκεραληψλ (HP.7) ζην 3,90%, νη ππνζέζεηο 

ησλ Μνλάδσλ λνζειεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη δηακνλήο (HP.2) ζην 3,25%, νη πεξηπηψζεηο  

Ληαληθήο πψιεζεο θαη ινηπψλ παξφρσλ ηαηξηθψλ αγαζψλ (HP.4) ζην 1,95% θαη ηέινο,  

ζέκαηα ζρεηηθά κε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο παξφρσλ (HP.9) ζην 1,30%.   

ηηο Α.Κ.Δ. ην κελ 66,67% ηεο ζπλνιηθήο ζεκαηνινγίαο αθνξά δεηήκαηα Γεληθήο 

δηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο (HP.6), ην δε ππφινηπν 33,33% αθνξά δεηήκαηα  

Ννζνθνκείσλ (HP.1).  

Σέινο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλδπαζκνχ Δξσηήζεσλ – Α.Κ.Δ. θαηαγξάθεηαη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ γηα ηα Ννζνθνκεία (HP.1), ίζν κε 54,29% θαηαηάζζνληάο ηα ζηελ 

πξψηε (1
ε
) ζέζε ηεο ζεκαηνινγίαο θαη αθνινπζνχλ ε Γεληθή δηνίθεζε ηεο πγείαο θαη ηεο 

αζθάιηζεο (HP.6) κε 20%, νη Πάξνρνη πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.3) 

κε 11,43%, ε Ληαληθή πψιεζε θαη άιινη πάξνρνη ηαηξηθψλ αγαζψλ (HP.4) κε 5,71%, ελψ 

κε 2,86% έπνληαη νη Μνλάδεο Ννζειεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη δηακνλήο (HP.2) αιιά θαη ε 

Πξφβιεςε θαη δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο (HP.5) θαζψο θαη νη άιιεο 

βηνκεραλίεο (HP.7).  

 

5.3.3.5.  Σύπνο Μ.Κ.Δ. – Υξεκαηνδόηεζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HF.) 

Αθνινχζσο, ν ηχπνο Μ.Κ.Δ. ζπζρεηίζηεθε κε ηελ ηξίηε (3
ε
) δηάζηαζε ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ Ο.Ο..Α., ηε Υξεκαηνδφηεζε ηεο  πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 
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(ηαμηλφκεζε HF.), πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ 

πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο αλά θαηεγνξία Μ.Κ.Δ. πσο παξαηεξνχκε θαη ζην ζρεηηθφ 

δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 26), ην Κξάηνο απνηειεί ηελ θπξίαξρε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο 

γηα φινπο ηνπο ηχπνπο Μ.Κ.Δ., ελψ ν Ηδησηηθφο ηνκέαο έπεηαη κε ρανηηθή δηαθνξά. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηηο Δξσηήζεηο, ε Δπξχηεξε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε (HF.1) αληηζηνηρεί 

ζην 94,99%  ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηπηψζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο, ε Ηδησηηθνχ ηνκέα 

ρξεκαηνδφηεζε (HF.2) ζην 4,51% θαη φιεο νη ππφινηπεο πεξηπηψζεηο (HF.3) ζην 0,50%.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 26:  

Σπζρεηηζκόο ηύπσλ Μ.Κ.Ε. & Φξεκαηνδόηεζεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HF.) 

Αληίζηνηρε είλαη θαη ε θαηαλνκή πνπ ζεκεηψλεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

Αλαθνξψλ, κε ηελ Δπξχηεξε θξαηηθή (HF.1) λα απνηειεί ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο γηα 

ην 94,38% ησλ πεξηπηψζεσλ, ηελ Ηδησηηθνχ ηνκέα (HF.2) γηα ην 4,49% θαη ηηο ππφινηπεο 

πεξηπηψζεηο (HF.3) γηα ην 1,23%. 

ηηο Δπίθαηξεο Δξσηήζεηο γίλεηαη αληηιεπηή κηα κηθξή δηαθνξνπνίεζε ζηελ 

θαηαλνκή ησλ πνζνζηψλ, δίρσο εληνχηνηο νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο εηθφλαο 

ρξεκαηνδφηεζεο, αλαιπηηθφηεξα ε Δπξχηεξε θξαηηθή (HF.1) εμαθνινπζεί λα απνηειεί 

ηελ θπξίαξρε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο αθνξά ην 97,22% ησλ πεξηπηψζεσλ, 

αθνινπζεί ε Ηδησηηθνχ ηνκέα ρξεκαηνδφηεζε (HF.2) κε κεησκέλν πνζνζηφ ίζν κε 

2,78%, ελψ δελ θαηαγξάθνληαη άιιεο πεξηπηψζεηο ρξεκαηνδφηεζεο.  

Αλάινγα δηακνξθψλεηαη θαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλδπαζκνχ Δξσηήζεσλ – Α.Κ.Δ., κε ηελ Δπξχηεξε θξαηηθή (HF.1) 

Δξψηεζε 
Δπίθαηξε 

Δξψηεζε 
Δπεξψηεζε 

Δπίθαηξε 

Δπεξψηεζε 
Αλαθνξά ΑΚΔ 

Δξψηεζε 

ΑΚΔ 

HF.1 94,99% 97,22% 100,00% 100,00% 94,38% 100,00% 94,74% 

HF.2 4,51% 2,78% 0,00% 0,00% 4,49% 0,00% 5,26% 

HF.3 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 1,12% 0,00% 0,00% 
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λα εληνπίδεηαη ζην 94,74% ηεο ζεκαηνινγίαο, ηελ Ηδησηηθνχ ηνκέα (HF.2) ζην 5,26%, 

ελψ δελ εληνπίδνληαη πεξηπηψζεηο άιισλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο (HF.3). 

Αληίζεηα, φζνλ αθνξά ηηο Δπεξσηήζεηο, ηηο Δπίθαηξεο Δπεξσηήζεηο αιιά θαη ηηο 

Α.Κ.Δ., ζεκεηψλεηαη φηη ζην ζχλνιφ ηνπο αθνξνχζαλ δεηήκαηα Δπξχηεξεο θξαηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο (HF.1).   

 

5.3.3.6. Σύπνο Μ.Κ.Δ. – Τπνπξγόο Τγείαο 

ηε ζπλέρεηα ν ηχπνο Μ.Κ.Δ. ζπζρεηίζηεθε κε ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη ηα 

απνηειέζκαηα απνηππψλνληαη ζην ζρεηηθφ δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 27). πσο 

παξαηεξνχκε, ηα πεξηζζφηεξα Μ.Κ.Δ. φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή 

ζε δηαζηήκαηα θαηά ηα νπνία Τπνπξγφο Τγείαο ήηαλ ν θνο Αβξακφπνπινο. Δμεηάδνληαο 

θάζε θαηεγνξία Μ.Κ.Δ. πην αλαιπηηθά θαη μεθηλψληαο απφ ηηο Δξσηήζεηο, δηαπηζηψλνπκε 

φηη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία πνπ αληηζηνηρεί ζην 82,74% ηνπ ζπλφινπ, 

θαηαηέζεθαλ επί Τπνπξγίαο θνπ Γ. Αβξακφπνπινπ θαη ην κεηνςεθηθφ 17,26% επί 

Τπνπξγίαο θαο Μ. Ξελνγηαλλαθνπνχινπ. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 27:  

Σπζρεηηζκόο ηύπσλ Μ.Κ.Ε. & Υπνπξγνύ Υγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

Καηά πέληε (5) κνλάδεο δηαθνξνπνηεκέλε εκθαλίδεηαη ε παξαπάλσ αλαινγία, 

αλαθνξηθά κε ηηο Δπίθαηξεο Δξσηήζεηο, θαζψο λαη κελ πάιη ε πιεηνςεθία ππεβιήζε επί 

Τπνπξγίαο θνπ Γ. Αβξακφπνπινπ, φκσο ην αλαινγνχλ πνζνζηφ κεηαηξέπεηαη ζε 77,27% 

θαη αληηζηνίρσο ηεο θαο Μ. Ξελνγηαλλαθνπνχινπ απμάλεηαη ζε 22,73%. Χζηφζν, ε 

εηθφλα ησλ αλαινγηψλ αιιάδεη εθ λένπ πξνθεηκέλνπ γηα ηηο Δπεξσηήζεηο θαη ηηο 
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ζε 
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Δπεξψηε

ζε 

Αλαθνξά ΑΚΔ 
Δξψηεζε 

ΑΚΔ 

Αβξακφπνπινο 82,74% 77,27% 100% 100% 78,46% 75% 82,05% 

Ξελνγηαλλαθνπνχινπ 17,26% 22,73% 0% 0% 21,54% 25% 17,95% 
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Δπίθαηξεο Δπεξσηήζεηο, θαζψο ην ζχλνιν ακθνηέξσλ θαηαηέζεθε φηαλ Τπνπξγφο 

Τγείαο ήηαλ ν θνο Γ. Αβξακφπνπινο. 

Παξαηεξψληαο ηηο αλαινγίεο φπσο δηακνξθψλνληαη γηα ηηο Αλαθνξέο θαη ηηο 

Αηηήζεηο Καηάζεζεο Δγγξάθσλ (Α.Κ.Δ.), εχθνια ζπκπεξαίλνπκε φηη πξνζνκνηάδνπλ 

πεξηζζφηεξν ζε απηέο ησλ Δπίθαηξσλ Δξσηήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 78,46% ησλ 

Αλαθνξψλ ππεβιήζε ζην αληίζηνηρν ηκήκα ηεο Βνπιήο φηαλ Τπνπξγφο Τγείαο ήηαλ ν 

θνο Γ. Αβξακφπνπινο θαη ην ππφινηπν 21,54% φηαλ ήηαλ ε θα Μ. Ξελνγηαλλαθνπνχινπ. 

Αληίζηνηρα, ην 75% ησλ Αηηήζεσλ Καηάζεζεο Δγγξάθσλ ππεβιήζε ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

Κ.Δ. επί Τπνπξγίαο θνπ Γ. Αβξακφπνπινπ θαη ην ππφινηπν 25% επί θαο Μ. 

Ξελνγηαλλαθνπνχινπ. Σέινο, ε κεηνςεθία ησλ ζπλδπαζκψλ Δξσηήζεσλ – Α.Κ.Δ. ίζε κε 

17,95% θαηαηέζεθε κε Τπνπξγφ ηελ θα Μ. Ξελνγηαλλαθνπνχινπ θαη ην ππφινηπν 

82,05% κε ηνλ θν Γ. Αβξακφπνπιν. 

 

5.3.3.7. Σύπνο Μ.Κ.Δ. – Δκβέιεηα πεξηερνκέλνπ Μ.Κ.Δ. 

Ζ ηειεπηαία κεηαβιεηή πνπ επηιέρζεθε γηα ζπζρεηηζκφ κε ηα δηαθνξεηηθά 

Μ.Κ.Δ. αληηζηνηρεί ζηελ εκβέιεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί 

θαηά πφζν ε εκβέιεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ππνβιεζέλησλ «εμαξηάηαη» απφ ηνλ ηχπν 

ησλ Μ.Κ.Δ. Καη‟ αξρήλ, φπσο παξαηεξνχκε θαη ζην ζρεηηθφ δηάγξακκα     

(ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 28), ζρεδφλ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο Μ.Κ.Δ. ηα Δζληθά ζέκαηα επηθξαηνχλ. 

Πξάγκαηη, ζηελ πεξίπησζε ησλ Δξσηήζεσλ, εληνπίδνληαη πξσηίζησο ηα ζέκαηα Δζληθνχ 

ελδηαθέξνληνο, θαζψο αληηζηνηρνχλ ζην 47,55% ηνπ ζπλφινπ θαη αθνινπζνχλ ηα ζέκαηα 

Σνπηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζην 35,19%. Σα Πεξηθεξεηαθνχ 

ελδηαθέξνληνο αθνινπζνχλ κε ζαθψο κηθξφηεξν πνζνζηφ (14,27%), ελψ ηα Άιινπ ή 

Πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο έπνληαη κε πνζνζηά 1,63% θαη 1,36% αληίζηνηρα.  

Μηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ πνζνζηψλ επηζεκαίλνληαη ζρεηηθά κε ηηο Δπίθαηξεο 

Δξσηήζεηο, ρσξίο νπζηαζηηθή αιιαγή ησλ αλαινγηψλ, κε ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ 

θαηαηεζέληνο φγθνπ λα αθνξά δεηήκαηα Δζληθήο εκβέιεηαο, ην 43,18% Σνπηθήο, ην 

6,28% Πεξηθεξεηαθήο, ελψ δελ εληνπίδνληαη δεηήκαηα Πξνζσπηθήο ή Άιιεο εκβέιεηαο.  

Χζηφζν, νη πξναλαθεξζείζεο αλαινγίεο κεηαβάιινληαη πξνθεηκέλνπ γηα ηηο 

Δπεξσηήζεηο, νη νπνίεο αλαιχνληαη ζε ζέκαηα Δζληθνχ ραξαθηήξα ζε πνζνζηφ 50% θαη 

ζην ππφινηπν 50% απφ ζέκαηα Πεξηθεξεηαθνχ. Αληίζεηα νη Δπίθαηξεο Δπεξσηήζεηο, 

παξαηεξνχκε φηη πεξηιακβάλνπλ απνθιεηζηηθά ζέκαηα Δζληθνχ ραξαθηήξα.  
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 28:  

Σπζρεηηζκόο ησλ Μ.Κ.Ε. & εκβέιεηαο πεξηερνκέλνπ Μ.Κ.Ε. 

ηε ζπλέρεηα ζεκεηψλεηαη ε έληνλε ζπγθξηηηθά δηαθνξνπνίεζε ησλ Αλαθνξψλ, 

θαζψο απνηειεί ηε κνλαδηθή πεξίπησζε Μ.Κ.Δ. πνπ πεξηιακβάλεη ηα Σνπηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ζέκαηα ζε πιεηνςεθηθφ πνζνζηφ ίζν κε ην 45,64% ηνπ ζπλφινπ θαη 

έπνληαη ηα Δζληθνχ κε 28,21%. Αθνινπζνχλ ηα δεηήκαηα Πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο κε 

16,92%, Άιινπ ελδηαθέξνληνο κε 7,18%  θαη ηα Πεξηθεξεηαθνχ κφιηο κε 2,05%.  

Πξνρσξψληαο ζηηο Α.Κ.Δ. παξαηεξνχκε φηη ηα Δζληθά ζέκαηα απνηεινχλ εθ λένπ 

ην 50% ηνπ ζπλφινπ, ελψ ην ππφινηπν 50% ηζνθαηαλέκεηαη ζηα Πεξηθεξεηαθά θαη 

Σνπηθά ζέκαηα. Σέινο, απφ ηνπο  ζπλδπαζκνχο Δξσηήζεσλ – Α.Κ.Δ., ην 61,54% 

αληηζηνηρεί ζε δεηήκαηα Δζληθνχ πεδίνπ αλαθνξά, ην 35,9% ζε Σνπηθνχ θαη κφιηο ην 

2,56% ζε Πεξηθεξεηαθνχ.  

 

5.3.4. πζρεηηζκνί Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο (K.O.) 

Ζ ηξίηε (3
ε
) εθ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο πνπ ζπζρεηίζηεθε κε ηηο ππφινηπεο 

αληηζηνηρεί ζηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα ησλ Βνπιεπηψλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζπζρεηηζκφο επηιέρζεθε γηαηί δχλαηαη λα καο 

νδεγήζεη ζε παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηεη θάζε Κ.Ο. ζην ρψξν 

ηεο πγείαο θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη, ή πξνηίζεηαη λα εθαξκφζεη. 
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Δζληθφ 47,55% 50,00% 50,00% 100% 28,21% 50,00% 61,54% 

Πεξηθεξεηαθφ 14,27% 6,82% 50,00% 0% 2,05% 25,00% 2,56% 

Σνπηθφ 35,19% 43,18% 0% 0% 45,64% 25,00% 35,90% 

Πξνζσπηθφ 1,36% 0% 0% 0% 16,92% 0% 0% 

Άιιν 1,63% 0% 0% 0% 7,18% 0% 0% 
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5.3.4.1. Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα – Λεηηνπξγίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.) 

Αξρηθά ε Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα ζπζρεηίζηεθε κε ηελ πξψηε  (1
ε
) δηάζηαζε ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ Ο.Ο..Α., ηηο Λεηηνπξγίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (ηαμηλφκεζε 

HC.), κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ ζέηεη θάζε Κ.Ο. ζε επίπεδν 

Λεηηνπξγηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, βάζεη ησλ θαηαγεγξακκέλσλ αλά ππνθαηεγνξία 

πνζνζηψλ. πσο παξαηεξνχκε ζην ζρεηηθφ δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 29), ε πιεηνςεθία 

ησλ θαηαηεζέλησλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. Μ.Κ.Δ., απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ Κ.Ο., 

ζρεηίδνληαη κε ππνζέζεηο Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιηζεο ηεο πγείαο (HC.7). 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 29:  

Σπζρεηηζκόο Κ.Ο. & Λεηηνπξγηώλ πγεηνλνκηθήο  πεξίζαιςεο (HC.) 

Αλαιπηηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ Κ.Ο. ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., ηα ζέκαηα Γηνίθεζεο ηεο 

πγείαο θαη αζθάιηζεο ηεο πγείαο (HC.7) εληνπίδνληαη κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαη 

πνζνζηφ 48,35% ζην πεξηερφκελν ησλ θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ., ελψ κε ηε δεχηεξε (2) 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαη πνζνζηφ 29,37%, αληρλεχνληαη ηα δεηήκαηα Τπεξεζηψλ 

ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο (HC.1). Οη ππφινηπεο ππνθαηεγνξίεο Λεηηνπξγηψλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο εληνπίδνληαη ζε ζαθψο κηθξφηεξα πνζνζηά, επνκέλσο ζπγθεληξψλνπλ ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ ην ελδηαθέξνλ ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

Τπεξεζίεο πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο (HC.6), ζην 9,11%, νη Βνεζεηηθέο ππεξεζίεο 

ΠΑΟΚ ΝΓ ΚΚΔ ΛΑΟ ΤΡΗΕΑ 
ΑΝΔΞΑΡΣΖ

ΣΟΗ 

HC.1 29,37% 18,48% 41,25% 21,19% 34,18% 0,00% 

HC.2 1,27% 0,00% 1,25% 0,85% 0,00% 0,00% 

HC.3 3,54% 7,61% 1,25% 5,93% 1,27% 0,00% 

HC.4 5,57% 5,43% 6,25% 9,32% 1,27% 100,00% 

HC.5 2,78% 0,00% 0,00% 0,00% 1,27% 0,00% 

HC.6 9,11% 8,70% 11,25% 15,25% 15,19% 0,00% 

HC.7 48,35% 59,78% 38,75% 47,46% 46,84% 0,00% 
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πγείαο (HC.4) ζην 5,57%, νη Τπεξεζίεο καθξνρξφληαο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο (HC.3) 

ζην 3,54%, ην Τγεηνλνκηθφ πιηθφ πνπ δηαηίζεηαη ζηνπο εμσηεξηθνχο αζζελείο (HC.5) ζην 

2,78% θαη ηέινο, νη Τπεξεζίεο θξνληίδαο απνθαηάζηαζεο (HC.2) ζην 1,28%.   

Δλ ζπλερεία, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ Κ.Ο. ηεο Ν.Γ., επηζεκαίλεηαη φηη ε ηεξάξρεζε 

ησλ Λεηηνπξγηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, αλαθνξηθά κε ηηο ηξεηο (3) πξψηεο ζέζεηο 

ηνπιάρηζηνλ, θπκαίλεηαη ζε επίπεδα αλάινγα απηψλ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., κε δηαθνξνπνηήζεηο 

θάπνησλ κεγεζψλ. Σα ζέκαηα Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιηζεο πγείαο (HC.7) 

απνηεινχλ μαλά ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ Βνπιεπηψλ, ζε κεγαιχηεξν φκσο 

πνζνζηφ θαη ίζν κε 59,78%, έπνληαη νη Τπεξεζίεο ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο (HC.1) κε 

18,48% θαη αθνινπζνχλ νη Τπεξεζίεο πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο (HC.6) κε 8,70%. 

ζνλ αθνξά ηηο ππφινηπεο Λεηηνπξγίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, εληνπίδνληαη  

δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ δχν Κ.Ο., θαζψο γηα ηε Ν.Γ. νη Τπεξεζίεο καθξνρξφληαο 

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο (HC.3) εληνπίδνληαη ζην ζχλνιν ησλ ππνβιεζέλησλ Μ.Κ.Δ. κε 

πνζνζηφ ίζν κε 7,61%, δειαδή ζρεδφλ δηπιάζην απηνχ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., ελψ ην πνζνζηφ 

ησλ Βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο (HC.4) θαηαγξάθεηαη αλεπαίζζεηα κεησκέλν, ίζν κε 

5,43%. εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δχν Κ.Ο. εληνπίδεηαη επίζεο, ζην φηη νη 

Τπεξεζίεο θξνληίδαο απνθαηάζηαζεο (HC.2) θαη ην Τγεηνλνκηθφ πιηθφ ησλ εμσηεξηθψλ 

αζζελψλ (HC.5), «απνπζηάδνπλ» απφ ηε ζεκαηνινγία ησλ Μ.Κ.Δ. ηεο Ν.Γ.  

Οη Βνπιεπηέο ηνπ Κ.Κ.Δ. εκθαλίδνληαη δηαθνξνπνηεκέλνη απφ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. θαη 

ηεο Ν.Γ., θαζψο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηνπο πξνβιεκαηίδνπλ ηα ζέκαηα Τπεξεζηψλ 

ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο (HC.1), απνηειψληαο ην 41,25% ηνπ ζπλφινπ ησλ Μ.Κ.Δ. 

Γεχηεξε (2
ε
) πξνηεξαηφηεηα θαίλεηαη λα απνηεινχλ ηα δεηήκαηα Γηνίθεζεο ηεο πγείαο 

θαη αζθάιηζεο πγείαο (HC.7), δεδνκέλνπ φηη αληηζηνηρνχλ ζην 38,75% ηνπ ζπλφινπ, ελψ 

κε αηζζεηή δηαθνξά θαη πνζνζηφ 11,25% αθνινπζνχλ νη Τπεξεζίεο πξφιεςεο θαη 

δεκφζηαο πγείαο (HC.6), νη Βνεζεηηθέο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.4) κε 

6,25%, ελψ ηέινο, νη Τπεξεζίεο θξνληίδαο απνθαηάζηαζεο (HC.2), φπσο θαη νη 

Τπεξεζίεο καθξνρξφληαο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο (HC.3) αληρλεχνληαη ακθφηεξεο ζην 

1,25% ηνπ ζπλφινπ.  

χκθσλα κε ηα Μ.Κ.Δ. πνπ θαηέζεζαλ νη Βνπιεπηέο ηνπ ΛΑ.Ο.., ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο επηθεληξψλεηαη ζηα ζέκαηα Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιηζεο πγείαο (HC.7) ζε 

πνζνζηφ 47,46%, ζηα δεηήκαηα Τπεξεζηψλ ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο (HC.1) ζε πνζνζηφ 

21,19%, ζηηο πεξηπηψζεηο Τπεξεζηψλ πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο (HC.6) ζε πνζνζηφ 

15,25%, ζηηο Βνεζεηηθέο ππεξεζίεο πγείαο (HC.4) ζε πνζνζηφ 9,32%, ζηηο Τπεξεζίεο 
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καθξνρξφληαο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο (HC.3) ζε πνζνζηφ 5,93% θαη ηέινο ζηηο 

Τπεξεζίεο θξνληίδαο απνθαηάζηαζεο (HC.2) ζε πνζνζηφ κφιηο 0,85%.   

Με αλάινγε θηινζνθία ηεξάξρεζαλ θαη νη Βνπιεπηέο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. ηηο 

Λεηηνπξγίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηνπιάρηζηνλ ησλ ηξηψλ (3) πξψησλ ζέζεσλ, 

θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ ππνβιεζέλησλ Μ.Κ.Δ. πνπ αληηζηνηρεί ζην 46,84% ηνπ 

ζπλφινπ, ζρεηίδεηαη κε ππνζέζεηο Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιηζε πγείαο (HC.7), 

αθνινπζνχλ ηα δεηήκαηα Τπεξεζηψλ ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο (HC.1) πνπ εληνπίδνληαη 

34,18% ηνπ ζπλφινπ, ελψ έπνληαη ηα ζέκαηα Τπεξεζηψλ πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο 

(HC.6) πνπ  αληρλεχνληαη ζην 15,19% ηνπ ζπλφινπ. αθψο κηθξφηεξα πνζνζηά 

ελδηαθέξνληνο, ίζα κε 1,27%, ζπγθεληξψλνπλ ηα πξνβιήκαηα ησλ Τπεξεζηψλ 

καθξνρξφληαο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο (HC.3), ησλ Βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο 

(HC.4) θαη ηνπ Τγεηνλνκηθνχ πιηθνχ ησλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ (HC.5).  

Σέινο, ην ελδηαθέξνλ ησλ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧΝ Βνπιεπηψλ επηθεληξψλεηαη εμ 

νινθιήξνπ ζε ζέκαηα Βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.4).  

 

5.3.4.2. Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα – Λεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία (HC.R.) 

ηε ζπλέρεηα ε Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα ζπζρεηίζηεθε κε ηηο Λεηηνπξγίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία (ηαμηλφκεζε HC.R.). πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε ζπγθεθξηκέλε 

δηάζηαζε θαηεγνξηνπνίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ελαιιαθηηθά ηεο HC., θπξίσο ζηελ 

πεξίπησζε Μ.Κ.Δ. εμεηδηθεπκέλνπ πεξηερνκέλνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ν ζπζρεηηζκφο ηεο 

HC.R. κε ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζψο καο 

παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ηεξαξρνχλ νη Κ.Ο. ηα Μ.Κ.Δ. ππφ ην πξίζκα ησλ 

Λεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία. πσο παξαηεξνχκε ζην ζρεηηθφ  δηάγξακκα 

(ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 30), ζηηο πεξηζζφηεξεο Κ.Ο., ε πιεηνςεθία ησλ ππνβιεζέλησλ Μ.Κ.Δ.,  

ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα Δπέλδπζεο παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.1).  

Πην αλαιπηηθά, ζηα θαηαηεζέληα Μ.Κ.Δ. απφ ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., ηα 

δεηήκαηα Δπέλδπζεο παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (HC.R.1) εληνπίδνληαη ζην 42,74% ηνπ ζπλφινπ, ελψ κε κεγάιε πνζνζηηαία 

δηαθνξά αληρλεχνληαη ηα ζέκαηα Γηνίθεζεο θαη παξνρήο ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία 

επηδνκάησλ ζε κεηξεηά (HC.R.7), ζε πνζνζηφ 13,71% επί ηνπ ζπλφινπ. Οη ππνζέζεηο 

Γηνίθεζεο θαη παξνρήο «ζε είδνο» ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

δηαβίσζεο κε λφζν ή αλαπεξία (HC.R.6) απνηεινχλ ην 12,90% ηνπ ζπλφινπ, ελψ νη 

ππνζέζεηο Πεξηβαιινληηθήο πγείαο (HC.R.5) ην 11,29%. Οη ππφινηπεο ππνθαηεγνξίεο ηεο 
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ηαμηλφκεζεο HC.R., εληνπίδνληαη ζε κηθξφηεξα πνζνζηά, αλαιπηηθφηεξα ε Δπηκφξθσζε 

θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.2) ζην 8,87%, ν 

Έιεγρνο ησλ ηξνθίκσλ, ηεο πγηεηλήο θαη ηνπ πφζηκνπ λεξνχ (HC.R.4) ζην 6,45% θαη 

ηέινο, ε  Έξεπλα θαη αλάπηπμε ζην ρψξν ηεο πγείαο (HC.R.3) ζην 4,03%. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 30:  

Σπζρεηηζκόο Κ.Ο. & Λεηηνπξγηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία (HC.R.) 

Ζ ηεξάξρεζε ησλ Λεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία δηαθνξνπνηείηαη 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ Κ.Ο. ηεο Ν.Γ., δεδνκέλνπ φηη κε ηελ πξψηε (1
ε
) κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα ζηα Μ.Κ.Δ. θαη πνζνζηφ 36,67% εληνπίδνληαη ηα ζέκαηα Γηνίθεζεο θαη 

παξνρήο ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία επηδνκάησλ ζε κεηξεηά (HC.R.7) θαη ηα δεηήκαηα 

Δπέλδπζεο παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

(HC.R.1) αθνινπζνχλ, θαζψο αληρλεχνληαη ζην 33,33% ησλ Μ.Κ.Δ. Με κεγάιε 

πνζνζηηαία δηαθνξά θαη πνζνζηφ ίζν κε 13,33%, εληνπίδνληαη νη  ππνζέζεηο Γηνίθεζεο 

θαη παξνρήο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ «ζε είδνο» γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δσήο κε λφζν 

ή αλαπεξία (HC.R.6), ελψ κε πνζνζηφ 6,67% αληρλεχνληαη ηφζν ηα πξνβιήκαηα 

Δπηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.2), φζν 

θαη απηά ηεο Πεξηβαιινληηθήο πγείαο (HC.R.5). Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη νη ππνζέζεηο 

Διέγρνπ ησλ ηξνθίκσλ, ηεο πγηεηλήο θαη ηνπ πφζηκνπ λεξνχ (HC.R.4) απνηεινχλ ην 

3,33% ζην ζχλνιν ησλ Μ.Κ.Δ. ηεο ελ ιφγσ Κ.Ο.  

ΠΑΟΚ ΝΓ ΚΚΔ ΛΑΟ ΤΡΗΕΑ 
ΑΝΔΞΑΡΣΖ

ΣΟΗ 

HC.R.1 42,74% 33,33% 44,44% 29,03% 34,48% 50,00% 

HC.R.2 8,87% 6,67% 5,56% 3,23% 3,45% 0,00% 

HC.R.3 4,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

HC.R.4 6,45% 3,33% 11,11% 9,68% 13,79% 0,00% 

HC.R.5 11,29% 6,67% 5,56% 22,58% 20,69% 0,00% 

HC.R.6 12,90% 13,33% 22,22% 22,58% 10,34% 0,00% 

HC.R.7 13,71% 36,67% 11,11% 12,90% 17,24% 50,00% 
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Παξαηεξψληαο ζηε ζπλέρεηα ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ Κ.Ο. ηνπ 

Κ.Κ.Δ., ζεκεηψλνπκε φηη ην 44,44% αθνξά ηελ Δπέλδπζε παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ 

ηδξπκάησλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.1), ην 22,22% ηε Γηνίθεζε θαη 

παξνρή «ζε είδνο» ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαβίσζεο κε 

λφζν ή αλαπεξία (HC.R.6), ην 11,11% αθελφο ηνλ Έιεγρν ησλ ηξνθίκσλ, ηεο πγηεηλήο 

θαη ηνπ πφζηκνπ λεξνχ (HC.R.4) θαη αθεηέξνπ ηε Γηνίθεζε θαη παξνρή ζρεηηθψλ κε ηελ 

πγεία επηδνκάησλ ζε κεηξεηά (HC.R.7), ελψ ην 5,56% ηφζν ηελ Δπηκφξθσζε θαη 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.2), φζν θαη ηελ 

Πεξηβαιινληηθή πγεία (HC.R.5).  

Πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ ΛΑ.Ο.., δηαπηζηψλνπκε ε ζεκαηνινγία 

ησλ Μ.Κ.Δ. πνπ ππέβαιαλ, ζρεηίδεηαη θαηά 29,03% κε ππνζέζεηο Δπέλδπζεο παγίνπ 

θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.1), θαηά 22,58% 

αθελφο κε δεηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο πγείαο (HC.R.5) αθεηέξνπ κε ζέκαηα Γηνίθεζεο 

θαη παξνρήο «ζε είδνο» ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαβίσζεο κε 

λφζν ή αλαπεξία (HC.R.6), θαηά 12,90% κε δπζιεηηνπξγίεο ζρεηηθέο κε ηε Γηνίθεζε θαη 

παξνρή  ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία επηδνκάησλ ζε κεηξεηά (HC.R.7), θαηά 9,68% κε 

ππνζέζεηο Διέγρνπ ησλ ηξνθίκσλ, ηεο πγηεηλήο θαη ηνπ πφζηκνπ λεξνχ (HC.R.4) θαη 

ηέινο, θαηά 3,23% κε πεξηπηψζεηο Δπηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.2).  

ζνλ αθνξά ηα Μ.Κ.Δ. ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α., ζην πεξηερφκελν ηνπο 

εληνπίδνληαη κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαη πνζνζηφ 34,48% ηα ζέκαηα Δπέλδπζεο 

παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.1), 

αθνινπζνχλ ηα ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο πγείαο (HC.R.5) κε πνζνζηφ 20,69%, ηα 

δεηήκαηα Γηνίθεζεο θαη παξνρήο ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία επηδνκάησλ ζε κεηξεηά 

(HC.R.7) κε πνζνζηφ 17,24%, ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ  Έιεγρν ησλ 

ηξνθίκσλ, ηεο πγηεηλήο θαη ηνπ πφζηκνπ λεξνχ (HC.R.4) κε πνζνζηφ 13,79%, νη 

ππνζέζεηο Γηνίθεζεο θαη παξνρήο «ζε είδνο» ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο δηαβίσζεο κε λφζν ή αλαπεξία (HC.R.6) κε πνζνζηφ 10,34%, ελψ κε ηε 

κηθξφηεξε ζπρλφηεηα αληρλεχνληαη πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Δπηκφξθσζε θαη 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.2).  

Σέινο, φζνλ αθνξά ηνπο ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ Βνπιεπηέο, ηα Μ.Κ.Δ. πνπ 

θαηέζεζαλ ηζνθαηαλέκνληαη ζε ππνζέζεηο Δπέλδπζεο παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ 

παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.1) θαη ζε δεηήκαηα Γηνίθεζεο θαη παξνρήο 

ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία επηδνκάησλ ζε κεηξεηά (HC.R.7). 
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5.3.4.3.  Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα – Πάξνρνη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.) 

ηε ζπλέρεηα, ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο λα αλαδεηρζεί ζε πνην βαζκφ νη 

Πάξνρνη ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεκαηνινγία ησλ Μ.Κ.Δ. 

πνπ θαηαζέηνπλ νη Βνπιεπηέο ζηε Βνπιή, πξαγκαηνπνηήζεθε ν ζπζρεηηζκφο ηεο Κ.Ο. 

ησλ Βνπιεπηψλ κε ηε δεχηεξε (2
ε
) δηάζηαζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ Ο.Ο..Α., ησλ 

Παξφρσλ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (ηαμηλφκεζε HP.), ψζηε λα αλαδεηρζνχλ αλά 

Κ.Ο. εθείλνη νη Πάξνρνη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο νη νπνίνη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

Κ.Δ. «εκθαλίδνληαη» ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, επνκέλσο παξνπζηάδνπλ θαη ηα 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα. πσο θαζίζηαηαη αληηιεπηφ θαη  ζην ζρεηηθφ δηάγξακκα 

(ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 31), νη δχν (2) ππνθαηεγνξίεο παξφρσλ πνπ εληνπίδνληαη κε ηε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζην πεξηερφκελν ησλ Μ.Κ.Δ. ησλ πεξηζζφηεξσλ Κ.Ο. είλαη ηα 

Ννζνθνκεία (HP.1) θαη ε Γεληθή δηνίθεζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο (HP.6). 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 31: 

 Σπζρεηηζκόο Κ.Ο. & Παξόρσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HF.) 

Αλαιπηηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα Μ.Κ.Δ. ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα ησλ Ννζνθνκείσλ (HP.1) κε πνζνζηφ 

30,12%. Με ηξεηο (3) κνλάδεο δηαθνξά θαη πνζνζηφ 27,05% αθνινπζνχλ ηα δεηήκαηα 

Γεληθήο δηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιηζεο (HP.6), ελψ ζηελ ηξίηε (3
ε
) ηεξαξρηθά ζέζε 

ΠΑΟΚ ΝΓ ΚΚΔ ΛΑΟ ΤΡΗΕΑ 
ΑΝΔΞΑΡΣΖ

ΣΟΗ 

HP.1 30,12% 25,93% 46,07% 29,01% 31,37% 25,00% 

HP.2 4,71% 9,26% 3,37% 2,29% 4,90% 0,00% 

HP.3 23,16% 25,93% 24,72% 26,72% 18,63% 25,00% 

HP.4 3,69% 1,85% 0,00% 0,00% 2,94% 0,00% 

HP.5 7,79% 3,70% 5,62% 12,98% 15,69% 0,00% 

HP.6 27,05% 31,48% 15,73% 24,43% 24,51% 50,00% 

HP.7 3,28% 0,93% 4,49% 3,05% 1,96% 0,00% 

HP.9 0,20% 0,93% 0,00% 1,53% 0,00% 0,00% 
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κε πνζνζηφ 23,16% βξίζθνληαη νη ππνζέζεηο Παξφρσλ πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (HP.3). Οη ππφινηπεο ππνθαηεγνξίεο Παξφρσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο , 

αληηπξνζσπεχνληαη κε αξθεηά κηθξφηεξα πνζνζηά, αλαιπηηθφηεξα, ε Πξφβιεςε θαη 

δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο (HP.5) κε 7,79%, νη Μνλάδεο λνζειεπηηθήο 

πεξίζαιςεο θαη δηακνλήο (HP.2) κε 4,71%, ε Ληαληθή πψιεζε θαη άιινη πάξνρνη 

ηαηξηθψλ αγαζψλ (HP.4) κε 3,69%, νη ππφινηπεο βηνκεραλίεο παξφρσλ (HP.7) κε 3,28%, 

ελψ φιεο νη ππφινηπεο πεξηπηψζεηο (HP.9) κε ην ειάρηζην 0,20%.  

Αλαθνξηθά κε ηα Μ.Κ.Δ. πνπ ππέβαιαλ νη Βνπιεπηέο ηεο Ν.Γ., νη ππνζέζεηο  

Γεληθήο δηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο (HP.6) εληνπίδνληαη κε ηε κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα ζην πεξηερφκελφ ηνπο θαη πνζνζηφ ίζν κε 31,48%. Αθνινπζνχλ ηα 

πξνβιήκαηα ησλ Ννζνθνκείσλ (HP.1) θαη ησλ Παξφρσλ πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (HP.3), ηα νπνία αληρλεχνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ Μ.Κ.Δ. κε ην ίδην 

πνζνζηφ, ίζν κε 25,93%, ελψ ηα ζέκαηα Μνλάδσλ λνζειεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη 

δηακνλήο (HP.2) εληνπίδνληαη ζην 9,26% ηνπ ζπλφινπ. ην 3,70% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

Μ.Κ.Δ. αληηζηνηρνχλ ηα δεηήκαηα Πξφβιεςεο θαη δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ δεκφζηαο 

πγείαο (HP.5), ζην 1,85% νη ππνζέζεηο Ληαληθήο πψιεζε θαη άιισλ παξφρσλ ηαηξηθψλ 

αγαζψλ (HP.4), ελψ ηέινο, ζην 0,93% ηφζν ηα δεηήκαηα ησλ άιισλ βηνκεραληψλ (HP.7), 

φζν θαη φισλ ησλ ππνινίπσλ πεξηπηψζεσλ (HP.9). 

ζνλ αθνξά ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ Κ.Κ.Δ., είλαη μεθάζαξν φηη ηα Ννζνθνκεία 

(HP.1) απνηεινχλ ηελ επηθξαηνχζα ππνθαηεγνξία Παξφρσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο,  

θαζψο εληνπίδνληαη ζην 46,07% ηνπ ζπλφινπ, ελψ κε ζαθψο ρακειφηεξν πνζνζηφ, ίζν 

κε 24,72%, εληνπίδνληαη ηα ζέκαηα Παξφρσλ πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

(HP.3). Με ηελ ηξίηε (3
ε
) κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαη πνζνζηφ 15,73% εληνπίδνληαη νη 

ππνζέζεηο Γεληθήο δηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο (HP.6) θαη αθνινπζνχλ ηα 

πξνβιήκαηα  Πξφβιεςεο θαη δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο (HP.5), άιισλ 

βηνκεραληψλ (HP.7) θαη Μνλάδσλ λνζειεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη δηακνλήο (HP.2), κε 

πνζνζηά 5,62%, 4,49% θαη 3,37% αληίζηνηρα.  

Γηα ηελ Κ.Ο. ηνπ ΛΑ.Ο.., ε πιεηνςεθία ησλ ζεκάησλ ησλ Μ.Κ.Δ. αθνξά  

δεηήκαηα Ννζνθνκείσλ (HP.1), ζε πνζνζηφ 29,01% επί ηνπ ζπλφινπ, ελψ κε κηθξή 

πνζνζηηαία δηαθνξά θαη πνζνζηφ 26,72% αληρλεχνληαη ηα δεηήκαηα Παξφρσλ 

πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.3). Σα ζέκαηα Γεληθήο δηνίθεζεο ηεο πγείαο 

θαη ηεο αζθάιηζεο (HP.6) εληνπίδνληαη κε πνζνζηφ 24,43%, έπνληαη εθείλα ηεο  

Πξφβιεςεο θαη δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο (HP.5) κε 12,98%, ελψ 

αθνινπζνχλ νη ππνζέζεηο άιισλ βηνκεραληψλ παξφρσλ (HP.7), Μνλάδσλ λνζειεπηηθήο 
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πεξίζαιςεο θαη δηακνλήο (HP.2) θαζψο θαη φισλ ησλ ππνινίπσλ πεξηπηψζεσλ (HP.9), 

κε πνζνζηά 3,05%, 2,29% θαη 1,53% αληίζηνηρα.  

Οη Βνπιεπηέο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. ζην 31,37% ησλ ζεκάησλ πνπ ππέβαιαλ ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. αλαθέξνληαη ζε δεηήκαηα Ννζνθνκείσλ (HP.1) θαη ζην 24,51% 

δεηήκαηα Γεληθήο δηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο (HP.6). Μηθξφηεξν πνζνζηφ 

ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο θαίλεηαη λα απνζπνχλ νη ππνζέζεηο Παξφρσλ πεξηπαηεηηθήο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.3) θαη Πξφβιεςεο θαη δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ δεκφζηαο 

πγείαο (HP.5), θαζψο απνηεινχλ ην 18,63% θαη ην 15,69% ηνπ ζπλφινπ αληίζηνηρα. Με 

αθφκε κηθξφηεξεο ζπρλφηεηεο εληνπίδνληαη ζηε ζεκαηνινγία ησλ Μ.Κ.Δ. δεηήκαηα 

Μνλάδσλ λνζειεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη δηακνλήο (HP.2), Ληαληθήο πψιεζεο θαη άιισλ 

παξφρσλ ηαηξηθψλ αγαζψλ (HP.4) θαη άιισλ βηνκεραληψλ (HP.7), ζεκεηψλνληαο 

πνζνζηά ίζα κε 4,90%, 2,94% θαη 1,96% αληίζηνηρα.  

Αλαθνξηθά κε ηνπο ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ Βνπιεπηέο, ε ζεκαηνινγία ησλ Μ.Κ.Δ. 

πνπ θαηέζεζαλ, ππφ ην πξίζκα ησλ Παξφρσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θαηαλέκεηαη 

θαηά ην ήκηζπ (50%) ζε δεηήκαηα Γεληθήο Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο 

(HP.6), θαη ην ππφινηπν ηζνθαηαλέκεηαη ζηα δεηήκαηα Ννζνθνκείσλ (HP.1) θαη 

Παξφρσλ πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.3). 

 

5.3.4.4. Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα – Υξεκαηνδόηεζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HF.) 

Πξνρσξψληαο ζην επφκελν δεχγνο ζπζρεηηζκνχ ηεο Κ.Ο. κε ηελ Υξεκαηνδφηεζε 

ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (ηαμηλφκεζε HF.) θαη παξαηεξψληαο ην ζρεηηθφ δηάγξακκα 

(ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 32), δηαπηζηψλνπκε φηη ζην ζχλνιν ησλ Κ.Ο. ε Δπξχηεξε θξαηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε εληνπίζηεθε κε απφιπηε πιεηνςεθία ζηα θαηαηεζέληα Μ.Κ.Δ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., δεηήκαηα Δπξχηεξεο 

θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο (HF.1) εληνπίδνληαη ζην 94,76% ηνπ ζπλφινπ ησλ Μ.Κ.Δ., 

δεηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο Ηδησηηθνχ ηνκέα (HF.2) ζην 4,80%, ελψ φιεο νη ππφινηπεο 

πεξηπηψζεηο ρξεκαηνδφηεζεο (HF.3) ζην ειάρηζην 0,44%.  

ζνλ αθνξά ηνπο Βνπιεπηέο ηεο Ν.Γ., ζεκεηψλεηαη αλάινγε δηαθχκαλζε ησλ 

πνζνζηψλ, κε ειάρηζηεο δηαθνξνπνηήζεηο. Πάιη ε Δπξχηεξε θξαηηθή (HF.1) απνηειεί ηελ 

απνθιεηζηηθή ζρεδφλ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην πιεηνςεθηθφ 97,20% ησλ Μ.Κ.Δ. θαη 

ε ρξεκαηνδφηεζε Ηδησηηθνχ ηνκέα (HF.2) γηα ην 2,80% κε 2,36%, ελψ δελ θαηαγξάθεηαη 

πεξίπησζε άιιεο ρξεκαηνδφηεζεο (HF.3).  

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

119 
 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 32:  

Σπζρεηηζκόο Κ.Ο. & Φξεκαηνδόηεζεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HF.) 

Αληίζηνηρεο αλαινγίεο παξαηεξνχληαη θαη ζηε ζεκαηνινγία ησλ Μ.Κ.Δ. ησλ 

Βνπιεπηψλ ηνπ Κ.Κ.Δ., κε ηελ Δπξχηεξε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε (HF.1) λα αθνξά ην 

93,18% απηψλ θαη ηελ Ηδησηηθνχ ηνκέα (HF.2) ην ππφινηπν 6,82%.  

Πξνρσξψληαο ζηνπο Βνπιεπηέο ηεο επφκελεο Κ.Ο., ηνπ ΛΑ.Ο. ζεκεηψλεηαη 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο Δπξχηεξεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο (HF.1) θαη δηακφξθσζή 

ηνπ ζην 96,52% ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνβιεζέλησλ Μ.Κ.Δ., ελψ ηα πνζνζηά Ηδησηηθήο 

(HF.2) θαη Άιιεο (HF.3) ρξεκαηνδφηεζεο, δηακνξθψλνληαη ακθφηεξα ζην 1,74%.   

Πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α., ε θαηαλνκή ησλ Μ.Κ.Δ. ππφ ην 

πξίζκα ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά 93,10% ζε πεξηπηψζεηο 

Δπξχηεξεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο (HF.1), θαηά 5,75% ζε Ηδησηηθνχ ηνκέα (HF.2) θαη 

θαηά 1,15% ζε πεξηπηψζεηο Άιιεο πξνέιεπζεο ρξεκαηνδφηεζεο (HF.3).  

Σέινο, φζνλ αθνξά ηνπο ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ Βνπιεπηέο, ην 100% ησλ Μ.Κ.Δ. 

πνπ θαηέζεζαλ ζηε Βνπιή ζρεηίδεηαη κε ηελ Δπξχηεξε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε (HF.1). 

 

5.3.4.5.  Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα – Δθινγηθή Πεξηθέξεηα 

ηε ζπλέρεηα ε Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα ζπζρεηίζηεθε κε ηελ Δθινγηθή 

Πεξηθέξεηα, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί αλά Κ.Ο., εθείλε ε Δθινγηθή Πεξηθέξεηα ε νπνία 

εθπξνζσπήζεθε πεξηζζφηεξν ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ., κέζσ ησλ Βνπιεπηψλ ηεο. 

εκεηψλεηαη φηη ζηνλ πξνθείκελν ζπζρεηηζκφ κε  ηηο Δθινγηθέο Πεξηθέξεηεο, φπσο ζηηο 

δχν (2) πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, γηα ιφγνπο ζηαηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ειήθζεζαλ 

ΠΑΟΚ ΝΓ ΚΚΔ ΛΑΟ ΤΡΗΕΑ 
ΑΝΔΞΑΡΣΖ

ΣΟΗ 

HF.1 94,76% 97,20% 93,18% 96,52% 93,10% 100,00% 

HF.2 4,80% 2,80% 6,82% 1,74% 5,75% 0,00% 

HF.3 0,44% 0,00% 0,00% 1,74% 1,15% 0,00% 
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ππφςε κφλν νη έμη (6) πην «ελεξγέο» Δθινγηθέο Πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο κε θζίλνπζα ζεηξά 

πνζνζηηαίαο εθπξνζψπεζεο είλαη νη: Ζξαθιείνπ, Β΄ Αζελψλ, Ννκνχ Αηηηθήο (ππνινίπνπ 

Αηηηθήο), Β΄ Θεζζαινλίθεο, Α΄ Θεζζαινλίθεο θαη Αραΐαο.  

Παξαηεξψληαο ην ζρεηηθφ δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 33), δηαπηζηψλνπκε αξρηθά 

ηελ έληνλεο αλνκνηνγέλεηα ζηελ πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ Δθινγηθψλ Πεξηθεξεηψλ γηα 

ην ζχλνιν ησλ Κ.Ο. Αλαιπηηθφηεξα, πξνθεηκέλνπ γηα ην ΠΑ.Ο.Κ., ε εθινγηθή 

πεξηθέξεηα ηνπ Ζξαθιείνπ ζπγθεληξψλνληαο ην εληππσζηαθφ 28,81%, αλακθίβνια 

απνδεηθλχεηαη ε πην «ελεξγή ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. Με ζεκαληηθή δηαθνξά 

αθνινπζνχλ νη ππφινηπεο, πην ζπγθεθξηκέλα ε Β΄ Αζελψλ κε πνζνζηφ 4,33%, ε Α΄ 

Θεζζαινλίθεο κε 4,14%, ην ππφινηπν Αηηηθήο κε 3,39%, ε Αραΐαο κε 3,20%, ελψ ε Β΄ 

Θεζζαινλίθεο  κε 0,19%.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 33:  

Σπζρεηηζκόο Κ.Ο.& Εθινγηθώλ Πεξηθεξεηώλ  

Πξνρσξψληαο ζηε ζπλέρεηα ζηελ Κ.Ο. ηεο Ν.Γ., είλαη νθζαικνθαλήο ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ πνζνζηψλ, δεδνκέλνπ φηη ε Δθινγηθή Πεξηθέξεηα κε ηε κεγαιχηεξε 

εθπξνζψπεζε ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. αλαδεηθλχεηαη ε Αραΐαο κε πνζνζηφ 16,54% επί 

ηνπ ζπλφινπ. Αθνινπζνχλ νη Ζξαθιείνπ κε 7,87% θαη Β΄ Θεζζαινλίθεο κε 3,94%, ελψ 

έπνληαη νη Α΄ Θεζζαινλίθεο, Β΄ Αζελψλ θαη ππνινίπνπ Αηηηθήο, κε πνζνζηά  

«ζπκκεηνρήο» ίζα κε 2,36%, 1,57% θαη 0,79% αληίζηνηρα.   

ΠΑΟΚ ΝΓ ΚΚΔ ΛΑΟ ΤΡΗΕΑ 
ΑΝΔΞΑΡΣ

ΖΣΟΗ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 28,81% 7,87% 0,00% 0,00% 0,92% 0,00% 

Β' ΑΘΖΝΧΝ 4,33% 1,57% 11,88% 39,33% 23,85% 0,00% 

ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ 3,39% 0,79% 1,98% 3,33% 40,37% 0,00% 

Β' ΘΔ/ΝΗΚΖ 0,19% 3,94% 7,92% 26,00% 6,42% 0,00% 

Α' ΘΔ/ΝΗΚΖ 4,14% 2,36% 13,86% 2,67% 11,01% 75,00% 

ΑΥΑΨΑ 3,20% 16,54% 10,89% 0,00% 7,34% 0,00% 
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Αθνινχζσο, φζνλ αθνξά ηνπο πιένλ «ελεξγνχο» Βνπιεπηέο ηνπ Κ.Κ.Δ. ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ., εθιέγνληαη ζηελ Α΄ Θεζζαινλίθεο, δεδνκέλνπ φηη αληηζηνηρεί ζην  

13,86% ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο Κ.Ο. Με δηαθνξά κφιηο δχν (2) πνζνζηηαίσλ 

κνλάδσλ θαη πνζνζηφ 11,88%, αθνινπζεί ε Β΄ Αζελψλ, ελψ ε Αραΐαο έπεηαη κε 10,89%. 

εκεηψλεηαη φηη ε Β΄ Θεζζαινλίθεο εθπξνζσπείηαη ζε πνζνζηφ 7,92% επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ πεξηθεξεηψλ θαη αθνινπζεί ε Ν. Αηηηθήο κε αξθεηή δηαθνξά θαη πνζνζηφ 1,98%. 

Σέινο, εληχπσζε πξνθαιεί ε «απνπζία» ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ Ζξαθιείνπ.  

Παξαηεξψληαο ζηε ζπλέρεηα ηα επξήκαηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ γηα ηελ Κ.Ο. ηνπ  

ΛΑ.Ο.., εχθνια θαζίζηαηαη αληηιεπηφ φηη ε Β΄ Αζελψλ απνηειεί ηελ πιένλ «ελεξγή»  

πεξηθέξεηα, δεδνκέλνπ φηη νη Βνπιεπηέο ηεο θαηέζεζαλ ην 39,33% ησλ ζπλνιηθά 

θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ. ηεο ελ ιφγσ Κ.Ο. Χο ε επφκελε πην «ελεξγή» Δθινγηθή 

Πεξηθέξεηα ζεκεηψλεηαη ε Β΄ Θεζζαινλίθεο, κε ηνπο Βνπιεπηέο ηεο λα πξαγκαηνπνηνχλ 

ηελ θαηάζεζε ηνπ 26% ηνπ ζπλφινπ ησλ Μ.Κ.Δ. Αθνινπζνχλ νη Ν. Αηηηθήο θαη Α΄ 

Θεζζαινλίθεο, κε πνζνζηά ζπκκεηνρήο 3,33% θαη 2,67% αληίζηνηρα, ελψ δελ 

θαηαγξάθνληαη πεξηπηψζεηο ζπκκεηνρήο Βνπιεπηψλ ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ηεο Αραΐαο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ Κ.Ο. ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α., επηζεκαίλεηαη φηη νη Βνπιεπηέο κε ηελ 

πην «ελεξγή» παξνπζία ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. πξνέξρνληαλ απφ ην ππφινηπν Αηηηθήο 

ζε πνζνζηφ 40,37%, ελψ κε αμηνζεκείσηε πνζνζηηαία δηαθνξά ηεο ηάμεο ησλ δέθα επηά 

(17) ζρεδφλ κνλάδσλ θαη πνζνζηφ 23,85%, αθνινπζνχλ νη Βνπιεπηέο ηεο Β΄ Αζελψλ. 

ηελ ηξίηε (3
ε
) ζέζε βξίζθεηαη ε εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο Α΄ Θεζζαινλίθεο κε πνζνζηφ 

11,01%, ζηελ ηέηαξηε (4
ε
) ε Αραΐαο κε 7,34%, ζηελ πέκπηε (5

ε
) ε Β΄ Θεζζαινλίθεο κε 

6,42% θαη ζηελ ηειεπηαία ε Ζξαθιείνπ κε κφιηο 0,92%.  

Σέινο, νη ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ Βνπιεπηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. 

είλαη ζε πνζνζηφ 75% Βνπιεπηέο ηεο Α΄ Θεζζαινλίθεο. 

 

5.3.4.6. Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα – Τπνπξγόο Τγείαο 

Ο επφκελνο ζπζρεηηζκφο πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ηεο Κ.Ο. ησλ Βνπιεπηψλ θαη 

ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ησλ Μ.Κ.Δ. πσο γίλεηαη αληηιεπηφ ζην 

ζρεηηθφ δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 34), πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Μ.Κ.Δ., ζε πνζνζηφ 91,71% επί ηνπ ζπλφινπ, θαηαηέζεθε 

επί ππνπξγίαο ηνπ θνπ Γ. Αβξακφπνπινπ θαη κφιηο ην 8,29% επί ππνπξγίαο ηεο θαο Μ. 

Ξελνγηαλλαθνπνχινπ. 

Οη Βνπιεπηέο ηεο Ν.Γ. επίζεο ππέβαιαλ ηα πεξηζζφηεξα Μ.Κ.Δ., πνζνζηφ 

61,42% φηαλ Τπνπξγφο Τγείαο ήηαλ ν θνο Γ. Αβξακφπνπινο, φκσο αμίδεη λα ζεκεησζεί 
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φηη ζε ζρέζε κε ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. ππέβαιαλ ζρεδφλ ηα ηεηξαπιάζηα Μ.Κ.Δ. 

κε Τπνπξγφ Τγείαο ηελ θα Μ. Ξελνγηαλλαθνπνχινπ, ζεκεηψλνληαο πνζνζηφ 38,58%.  

Σν 84,16% ησλ Μ.Κ.Δ. πνπ θαηαηέζεθαλ απφ ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ Κ.Κ.Δ. 

πξαγκαηνπνηήζεθε επί ππνπξγίαο ηνπ θνπ Γ. Αβξακφπνπινπ θαη κφλν ην 15,84% επί 

ππνπξγίαο ηεο θαο Μ. Ξελνγηαλλαθνπνχινπ. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 34:  

Σπζρεηηζκόο Κ.Ο.& Υπνπξγνύ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο  

Γηα ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ ΛΑ.Ο.. ηα πνζνζηά θαηαλνκήο ησλ ππνβιεζέλησλ 

Μ.Κ.Δ. πξνζνκνηάδνπλ αξθεηά ζε απηά ηεο Ν.Γ., δεδνκέλνπ φηη ην 62,67% ηνπ ζπλφινπ 

ηνπ Κ.Δ. πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ έιαβε ρψξα κε Τπνπξγφ Τγείαο ηνλ θν Γ. Αβξακφπνπιν 

θαη ην 37,33% κε ηελ θα Μ. Ξελνγηαλλαθνπνχινπ. 

Οη Βνπιεπηέο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. αληίζηνηρα, παξνπζίαζαλ αλάινγε «ζπκπεξηθνξά» 

κε ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ Κ.Κ.Δ. κε ην 80,73% ησλ Μ.Κ.Δ. λα έρνπλ θαηαηεζεί επί 

ππνπξγίαο θνπ Γ. Αβξακφπνπινπ θαη ην ππφινηπν 19,27% επί ππνπξγίαο θαο Μ. 

Ξελνγηαλλαθνπνχινπ. 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηνπο ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ Βνπιεπηέο γηα ην 75% ησλ Μ.Κ.Δ. 

πνπ ππέβαιαλ Τπνπξγφο Τγείαο ήηαλ ν θνο Γ. Αβξακφπνπινο ελψ γηα ην ππφινηπν  25% 

ήηαλ ε θα Μ. Ξελνγηαλλαθνπνχινπ.  

 

5.3.4.7. Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα – Δκβέιεηα πεξηερνκέλνπ Μ.Κ.Δ. 

ηε ζπλέρεηα ζπζρεηίζηεθε ε Κ.Ο. Βνπιεπηψλ κε ηελ εκβέιεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ Μ.Κ.Δ. θαη πξνέθπςαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα επξήκαηα. πσο θαζίζηαηαη άκεζα  

ΠΑΟΚ ΝΓ ΚΚΔ ΛΑΟ ΤΡΗΕΑ 
ΑΝΔΞΑΡ

ΣΖΣΟΗ 

Αβξακφπνπινο 91,71% 61,42% 84,16% 62,67% 80,73% 75% 

Ξελνγηαλλαθνπνχινπ 8,29% 38,58% 15,84% 37,33% 19,27% 25% 
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αληηιεπηφ θαη απφ ην ζρεηηθφ δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 35), ε πιεηνςεθία ησλ Μ.Κ.Δ. 

ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. αληηζηνηρεί ζε Δζληθά ζέκαηα  (44,63%), ελψ αθνινπζνχλ 

ηα Σνπηθά (37,85%) θαη έπνληαη ηα Πεξηθεξεηαθά (12,24%). Σέινο, ηα ρακειά πνζνζηά 

κε ηα νπνία εληνπίδνληαη ηα Πξνζσπηθνχ ή Αιινχ ελδηαθέξνληνο ζέκαηα επί ηνπ 

ζπλφινπ, (2,82%, 2,45%), ππνδειψλεη ην κηθξφ ελδηαθέξνλ ησλ Βνπιεπηψλ γηα απηά.   

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 35:  

Σπζρεηηζκόο Κ.Ο. & εκβέιεηαο πεξηερνκέλνπ Μ.Κ.Ε. 

ζνλ αθνξά ηνπο Βνπιεπηέο ηεο Ν.Γ., ε θαηάζηαζε δηαθνξνπνηείηαη ειαθξψο, 

θαζψο ηελ πιεηνςεθία ησλ θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ. απνηεινχλ ηα Σνπηθά ζέκαηα κε 

πνζνζηφ 37,8% θαη αθνινπζνχλ ηα Δζληθά κε πνζνζηφ 35,43%, παξαηεξείηαη επνκέλσο 

κηα αληηζηξνθή ζηηο δχν (2) πξψηεο ζέζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. 

ηελ ηξίηε  ζέζε κε πνζνζηφ 14,17% βξίζθνληαη ηα Πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο ζέκαηα 

θαη έπνληαη ηα Πεξηθεξεηαθνχ ελδηαθέξνληνο, ηα νπνία απνηεινχλ ην 10,24% ηνπ 

ζπλφινπ. Με αξθεηή ζρεηηθή δηαθνξά θαηεγξάθεζαλ ηα ζέκαηα Άιινπ ελδηαθέξνληνο 

θαζψο ζπγθέληξσζαλ κφιηο 2,36%.  

Γηα ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ Κ.Κ.Δ. είλαη εκθαλέο φηη ηα ζέκαηα Σνπηθνχ 

ελδηαθέξνληνο αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ θχξην φγθν ησλ Μ.Κ.Δ. πνπ θαηαηέζεθαλ, 

δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ ην 50,5% ηνπ ζπλφινπ. Με ηε δεχηεξε (2
ε
) κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα θαη πνζνζηφ 24,75% αληηπξνζσπεχνληαη ζέκαηα Δζληθνχ ελδηαθέξνληνο, 

αθνινπζνχλ ηα Πεξηθεξεηαθνχ κε 12,87%, ελψ ηα Πξνζσπηθνχ ή Άιινπ ελδηαθέξνληνο 

ηζνθαηαλέκνληαη κε 5,94% έθαζην. 

ΠΑΟΚ ΝΓ ΚΚΔ ΛΑΟ ΤΡΗΕΑ 
ΑΝΔΞΑΡΣ

ΖΣΟΗ 

Δζληθφ 44,63% 35,43% 24,75% 66% 44,04% 50% 

Πεξηθεξεηαθφ 12,24% 10,24% 12,87% 7,33% 11,93% 0% 

Σνπηθφ 37,85% 37,80% 50,50% 24,67% 39,45% 50% 

Πξνζσπηθφ 2,82% 14,17% 5,94% 0,67% 2,75% 0% 

Άιιν 2,45% 2,36% 5,94% 1,33% 1,83% 0% 
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ζνλ αθνξά ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ ΛΑ.Ο.., ππνγξακκίδεηαη ε μεθάζαξε 

«πξνηίκεζε» ηνπο ζηα ζέκαηα Δζληθήο εκβέιεηαο θαζψο απνηεινχλ ην 66% ηνπ ζπλφινπ, 

ελψ κε αξθεηή δηαθνξά θαη πνζνζηφ 24,67%, αθνινπζνχλ ηα Σνπηθήο εκβέιεηαο. Με 

ζεκαληηθή δηαθνξά θαη πνζνζηφ 7,33% έπνληαη ηα Πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο, ελψ ηα 

Άιιεο θαη Πξνζσπηθήο εκβέιεηαο, απνηειψληαο ην 1,33% θαη 0,67% ηνπ ζπλφινπ, 

θαζίζηαληαη επδηαθξίησο εθηφο ησλ άκεζσλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α., επηζεκαίλεηαη ε «νκνηφηεηα» 

θαηαλνκήο κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., θαζψο ηα δεηήκαηα Δζληθνχ ελδηαθέξνληνο 

απνηεινχλ ηελ πξψηε (1
ε
) πξνηεξαηφηεηα, κε πνζνζηφ 44,04% επί ηνπ ζπλφινπ, ηα  

Σνπηθνχ ελδηαθέξνληνο απνηεινχλ ηε δεχηεξε (2
ε
) κε 39,45%, ηα Πεξηθεξεηαθά ηελ 

ηξίηε (3
ε
) κε 11,93%, ελψ ηα Πξνζσπηθνχ θαη Άιινπ ελδηαθέξνληνο, ζπγθεληξψλνληαο 

πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 2,75% θαη 1,83% επί ηνπ ζπλφινπ αληίζηνηρα, ζπγθαηαιέγνληαη 

ζηηο ηειεπηαίεο πξνηεξαηφηεηεο ησλ Βνπιεπηψλ απηήο ηεο Κ.Ο.  

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη νη πξνηεξαηφηεηεο ησλ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧΝ Βνπιεπηψλ 

ηζνθαηαλέκνληαη ζε Δζληθήο θαη Σνπηθήο εκβέιεηαο ζέκαηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
Ο
 

6. ΤΕΖΣΖΖ ΔΤΡΖΜΑΣΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 

6.1. Δηζαγσγηθά ζηνηρεία 

ην θεθάιαην πνπ πξνεγήζεθε πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ 

ηεο έξεπλαο, ηφζν ζε επίπεδν απιψλ, φζν θαη ζε ζπλδπαζηηθψλ ζπρλνηήησλ. ηηο 

παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπδήηεζε ακθφηεξσλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ επξεκάησλ. Ζ ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ζεσξείηαη ηδηαίηεξνπ 

ελδηαθέξνληνο, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο, δεδνκέλνπ φηη 

δχλαηαη λα αληιεζνχλ πνιιά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ Κ.Δ. ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο. 

Χζηφζν, πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ θξίλεηαη ζθφπηκε ε επηζήκαλζε δχν 

(2) ζεκείσλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ παξνχζα έξεπλα, έλαο de facto 

πεξηνξηζκφο θαη κηα ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε. ζνλ αθνξά ηνλ de facto πεξηνξηζκφ, 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη αλ θαη ην δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο παξνχζαο πεξηιακβάλεη ηελ 

ελαιιαγή (2) Κ.Ο. ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο, ηεο Ν.Γ. θαη ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., δελ είλαη 

ηζνθαηαλεκεκέλν ρξνληθά, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλνιηθνχ εξεπλεηηθνχ δηαζηήκαηνο 

ζαξάληα ηεζζάξσλ (44) κελψλ, ε Ν.Γ. ήηαλ ην Κπβεξλφλ Πνιηηηθφ Κφκκα γηα ηνπο 

ηξηάληα έμη (36) εμ απηψλ θαη ην ΠΑ.Ο.Κ. γηα ηνπο νρηψ (8). Ο ελ ιφγσ πεξηνξηζκφο 

ζπλίζηαηαη λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκαηηθψλ ζθέςεσλ ζηε 

δηάζηαζε ησλ Κ.Ο.  

ζνλ αθνξά ηελ παξαηήξεζε, ζρεηίδεηαη κε ην πεξηερφκελν ησλ θαηαηεζέλησλ 

Μ.Κ.Δ. Τπνγξακκίδεηαη φηη θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ εγγξαθψλ, ηελ θαηαρψξεζή ηνπο  

ζην S.P.S.S. θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο βάζεη πεξηερνκέλνπ, ζηηο ηξεηο (3) δηαζηάζεηο 

ηνπ Ο.Ο..Α., παξαηεξήζεθε, θαζ‟ φιν ην ππφ δηεξεχλεζε δηάζηεκα, ην θαηλφκελν ηεο 

επαλάιεςεο ζρεδφλ ησλ ίδησλ πξνβιεκάησλ. Ζ ελ ιφγσ παξαηήξεζε αμηνινγείηαη σο 

ηδηαίηεξα απνζαξξπληηθή, θαζψο απνηειεί νπζηαζηηθά κηα ηζρπξή έλδεημε ηεο δηαηψληζεο 

ησλ πξνβιεκάησλ Τγείαο ηεο ρψξαο, δεδνκέλνπ φηη απφ ην 2006 κέρξη ην 2010 

εληνπίδνληαλ θαη‟ επαλάιεςε ζρεδφλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα.
142

 

                                                   
142

 Ζ παξαηήξεζε φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ην χζηεκα Τγείαο ζηελ Διιάδα δηαησλίδνληαη θαη δελ 

παξαηεξείηαη γεληθφηεξε βειηίσζε, επαιεζεχεηαη θαη απφ ηελ άπνςε ηνπ Γξ. Arne Björnberg, Γηεπζπληή 

ηνπ Δπξσπατθνχ Πίλαθα Καηάηαμεο Καηαλαισηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Euro Health Consumer Index) ηνπ 

Health Consumer Powerhouse, ν νπνίνο ζην ζρεηηθφ δειηίν ηχπνπ γηα ηελ Διιάδα ζηηο Βξπμέιιεο ην 2009 

δήισζε: «Από ηελ αξρή ησλ ζπγθξηηηθώλ αλαιύζεσλ καο αλαιύζεσλ πξηλ από πέληε ρξόληα, ε Διιάδα 

παξακέλεη ακεηαθίλεηε, ελώ άιια ζπζηήκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζεκείσζαλ βειηηώζεηο» θαη ζπλερίδεη 

«Πξόθεηηαη γηα κηα ρώξα κε πξαγκαηηθά κεγάιε αλάγθε πγεηνλνκηθήο κεηαξξύζκηζεο». 
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6.2. πδήηεζε επξεκάησλ απιώλ ζπρλνηήησλ  

6.2.1. Βνπιεπηηθή Πεξίνδνο – ύλνδνο 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζε επίπεδν απιψλ ζπρλνηήησλ ησλ Βνπιεπηηθψλ 

Πεξηφδσλ – πλφδσλ, δχλαληαη λα ζπδεηεζνχλ ηφζν ζηε δηάζηαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πλφδσλ, φζν θαη ζηε δηάζηαζε ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ. ζνλ αθνξά ηηο πλφδνπο, 

ππνγξακκίδεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πλφδσλ Θέξνπο ζεκεηψζεθαλ ηα κηθξφηεξα 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ Βνπιεπηψλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. θαη κάιηζηα κε ηδηαίηεξα 

έληνλεο πνζνζηηαίεο δηαθνξέο ελ ζπγθξίζεη κε ηηο εθηφο Θέξνπο πλφδνπο. Ζ ζρεηηθά 

«εμαζζελεκέλε» δηαδηθαζία Κ.Δ. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Θέξνπο, αλ θαη δηθαηνινγεκέλε 

ελ κέξεη, δεδνκέλεο ηεο πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ πλφδσλ, ζπλίζηαηαη λα 

κελ παξαβιεθζεί, θαζψο θαηά ηε δηάξθεηα πεξηφδσλ «αζζελνχο» ειέγρνπ δχλαηαη λα 

ζεκεησζεί επηδείλσζε ησλ πξνβιεκάησλ.  

Ζ ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ζηε δηάζηαζε ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ θξίζεθε 

ζθφπηκν λα πξαγκαηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί εάλ ε ζπκκεηνρή ησλ 

Βνπιεπηψλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. επεξεάδεηαη απφ ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηνπο θαη 

επνκέλσο ηα ζέκαηα ηεο πγείαο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ «πνιηηηθή 

δηειθπζηίλδα».
143

 εκεηψλεηαη φηη νη Δζληθέο Δθινγέο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνχζα έξεπλα 

έιαβαλ ρψξα ζηηο 16/9/2007 θαη ζηηο 4/10/2009. ηελ κελ πξψηε (1
ε
) πεξίπησζε δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε αιιαγή ηεο Κπβέξλεζεο θαη ε Ν.Γ. παξέκεηλε ην Κπβεξλφλ Πνιηηηθφ 

Κφκκα, ελψ ζηε δεχηεξε (2
ε
), ηε λέα Κπβέξλεζε απνηέιεζε ε Κ.Ο. ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ζεκεηψλεηαη φηη πξνθεηκέλνπ γηα ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο Δζληθέο Δθινγέο ηνπ δχν ρηιηάδεο επηά (2007) ε κεγαιχηεξε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ Βνπιεπηψλ θαηεγξάθε κεηεθινγηθά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Α΄ 

πλφδνπ ηεο ΗΒ΄ Πεξηφδνπ
144

, ελψ ηδηαίηεξα πςειή ππήξμε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γ΄ 

πλφδνπ ηεο ΗΑ΄ Πεξηφδνπ, δειαδή πξνεθινγηθά ησλ Δθινγψλ ηνπ 2007. Αλαθνξηθά κε 

ηηο Δζληθέο Δθινγέο ηνπ 2009, ηφζν πξνεθινγηθά φζν θαη κεηεθινγηθά ε δξαζηεξηφηεηα 

ησλ Βνπιεπηψλ θαηεγξάθε ζε αληίζηνηρα επίπεδα.  

Δπνκέλσο, αληρλεχεηαη θάπνηνπ βαζκνχ ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

Βνπιεπηψλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. θαη ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ησλ Δθινγψλ, ε νπνία 

ηφζν ζε πξνεθινγηθφ, φζν θαη ζε κεηεθινγηθφ επίπεδν θαηεγξάθε πην έληνλε ζηελ 

πεξίπησζε ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ ηνπ 2007 φπνπ δελ ππήξμε αιιαγή ηεο Κπβέξλεζεο.  

                                                   
143

 Γίθαηνο Κ., op. cit., ζ. 75 – 79. 
144

 εκεηψλεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πλφδνπ θαηεγξάθε θαη ε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

Βνπιεπηψλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. γηα ην ζχλνιν ηεο έξεπλαο. 
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6.2.2. Σύπνο Μ.Κ.Δ. 

Πξνρσξψληαο αθνινχζσο ζηε ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο ζε επίπεδν 

απιψλ ζπρλνηήησλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ Μ.Κ.Δ., ππνγξακκίδεηαη φηη ν κεγαιχηεξνο 

φγθνο θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ. αληηζηνηρνχζε θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζε Δξσηήζεηο 

(72,02%), θαζηζηψληαο ηηο ηνηνπηνηξφπσο αδηακθηζβήηεηα ηνλ πιένλ «δεκνθηιή» θαη 

«πξνηηκεηέν» ηχπν Μ.Κ.Δ. Αθνινχζσο, ζεκεηψλεηαη φηη κηθξφηεξν απηνχ ησλ 

Δξσηήζεσλ αιιά ζαθψο κεγαιχηεξν απηνχ ησλ ππνινίπσλ ηχπσλ Μ.Κ.Δ., θαηεγξάθε 

θαη ην πνζνζηφ ησλ Αλαθνξψλ επί ηνπ ζπλφινπ (19%), άξα πξφθεηηαη γηα ηνλ δεχηεξν 

(2
ν
) πην ζπλήζε ηχπν Μ.Κ.Δ. ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. Ακθφηεξνη νη πξναλαθεξζέληεο 

ηχπνη Μ.Κ.Δ. κνηξάδνληαη δχν (2) ραξαθηεξηζηηθά, αθελφο ηελ πξφζεζε άκεζεο 

ελεκέξσζεο ηεο Βνπιήο ζρεηηθά κε θάπνηα θαηάζηαζε, αθεηέξνπ ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ πνιηηψλ θαη Βνπιεπηψλ. Πξνθεηκέλνπ γηα ηηο Αλαθνξέο, ππνβάιινληαη ζηε 

Βνπιή, φπσο έρεη δηεπθξηληζηεί, αξρηθά απφ ηνπο Πνιίηεο θαη ελ ζπλερεία δχλαληαη λα 

πηνζεηεζνχλ απφ ηνπο Βνπιεπηέο. ζνλ αθνξά ηηο Δξσηήζεηο, ππνβάιινληαη κελ απφ 

ηνπο Βνπιεπηέο, δεδνκέλνπ φκσο φηη αθνξνχλ δεκφζηεο ππνζέζεηο, ζπλδένληαη άκεζα κε 

παξάπνλα ή πξνβιήκαηα πνπ ηνπο απεπζχλνπλ νη Πνιίηεο.   

Αληίζεηα, παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα, δηαπηζηψλνπκε φηη νη Δπεξσηήζεηο 

(0,20%) θαη νη Δπίθαηξεο Δπεξσηήζεηο (0,20%) απνηεινχλ ηνπο ηχπνπο Μ.Κ.Δ. πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιηγφηεξν ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

ηφζν νη Δπεξσηήζεηο φζν θαη νη Δπίθαηξεο Δπεξσηήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν ζηηο 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο έρεη ήδε ππνβιεζεί Δξψηεζε ή Α.Κ.Δ. γηα ην ίδην δήηεκα 

θαη ε απάληεζε πνπ έρεη δνζεί είλαη αλεπαξθήο, ζπκπεξαίλνπκε φηη γηα ην δηάζηεκα ηεο 

έξεπλαο νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηηο Δξσηήζεηο θαη ηηο Α.Κ.Δ. ήηαλ ζε γεληθέο 

γξακκέο επαξθείο θαη επνκέλσο δελ ππήξμε αλάγθε κεηαηξνπήο ηνπο ζε Δπεξσηήζεηο θαη 

Δπίθαηξεο Δπεξσηήζεηο.  

 

6.2.3. Σξόπνο ππνβνιήο Μ.Κ.Δ. 

ζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ησλ Μ.Κ.Δ. ζηε Βνπιή απφ ηνπο Βνπιεπηέο, ε 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ νδήγεζε ζηελ παξαηήξεζε φηη ε αηνκηθή ππνβνιή (83,07%) 

ππεξέρεη μεθάζαξα ηεο νκαδηθήο ππνβνιήο (16,93%). Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο νη Βνπιεπηέο πξνηηκνχλ ηελ αηνκηθή θαηάζεζε Μ.Κ.Δ. θαη φρη ηελ 

νκαδηθή. Γεδνκέλνπ φηη ε ιφγσ πξνηίκεζε ησλ Βνπιεπηψλ δχλαηαη λα εξκελεπηεί ηφζν 

ζεηηθά φζν αξλεηηθά, ζεηηθά σο απνηέιεζκα πξνζσπηθήο αληδηνηεινχο πξσηνβνπιίαο θαη 

αξλεηηθά σο πξφζεζε πξνζσπηθήο πξνβνιήο θαη θαιιηέξγεηαο «πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ», 
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ζα απνηειέζεη αληηθείκελν πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο θαηά ηε ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ην ζπζρεηηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο κεηαμχ ηνπο.  

 

6.2.4. Βνπιεπηέο 

Ζ ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ησλ Βνπιεπηψλ 

ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ., θξίζεθε ζθφπηκν λα πξαγκαηνπνηεζεί αλά πεξίπησζε, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα ηνπ Βνπιεπηή, ηελ Κ.Ο., ηελ Δθινγηθή 

ηνπ Πεξηθέξεηα θαζψο θαη ηελ θαηαγεγξακκέλε ηνπ δξαζηεξηφηεηα, ηφζν ζηα πιαίζηα 

ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο, φζν θαη ηνπ Κ.Δ. γεληθφηεξα. Γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, νη δέθα 

πέληε (15) πεξηζζφηεξν «ελεξγνί» Βνπιεπηέο, ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο ησλ πέληε (5).  

ζνλ αθνξά ηνπο πέληε (5) πξψηνπο θαη αξρήο γελνκέλεο απφ ηνλ θν θνπιά 

Ησάλλε, ν νπνίνο θαηέζεζε θαη ηα πεξηζζφηεξα Μ.Κ.Δ., παξαηεξνχκε φηη είλαη 

Βνπιεπηήο Ζξαθιείνπ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., Γηαηξφο, κε έληνλε δξάζε ζην ρψξν ηεο πγείαο 

απφ ηελ έληαμε ηνπ ζην ΠΑ.Ο.Κ., εθ ηεο νπνίαο ελδεηθηηθά ζεκεηψλνληαη, ε ηδηφηεηά 

ηνπ σο Δληεηαικέλνο Βνεζφο ηνπ Ννκάξρε Ζξαθιείνπ ζε ζέκαηα Τγείαο θαη Πξφλνηαο 

θαηά ηε ζεηεία ηνπ σο Ννκαξρηαθφο χκβνπινο Ζξαθιείνπ Κξήηεο (10/2002 – 10/2006) 

θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε επηηξνπέο Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη Απφδεκνπ 

Διιεληζκνχ ηεο Βνπιήο, σο κέινο. Αθνινπζεί ν θνο Λεβέληεο Αζαλάζηνο, Βνπιεπηήο 

Αηηηθήο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. θαηά ην δηάζηεκα ηεο έξεπλαο
145

, ν νπνίνο φηη είλαη επίζεο 

Γηαηξφο θαη έρεη εξγαζηεί επί ζεηξά εηψλ ζην Γεκφζην χζηεκα Τγείαο σο Δπηκειεηήο 

θαη σο Γηεπζπληήο θιηληθψλ. Έπεηαη ν θνο Ατβαιηώηεο Κσλζηαληίλνο, Βνπιεπηήο ηνπ 

ΛΑ.Ο.., ν νπνίνο είλαη Οηθνλνκνιφγνο θαη ζεσξείηαη ηδηαίηεξα «δξαζηήξηνο» ζηε 

γεληθφηεξε δηαδηθαζία Κ.Δ., δεδνκέλνπ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο ηνπ 

ζεηείαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηα έηε 2007 – 2009 ππήξμε πξψηνο κεηαμχ ησλ ηξηαθνζίσλ 

Βνπιεπηψλ ζε αξηζκφ Κνηλνβνπιεπηηθψλ Δξσηήζεσλ. Χο ν ηέηαξηνο (4
νο

) πην «ελεξγφο» 

Βνπιεπηήο θαηεγξάθε ν θνο Βειόπνπινο Κπξηάθνο, Βνπιεπηήο Β΄ Θεζζαινλίθεο ηνπ 

ΛΑ.Ο.., δεκνζηνγξάθνο ζην επάγγεικα, κε ελεξγή ζπκκεηνρή ζε ζέκαηα θνηλσληθήο 

πξφλνηαο θαη εηδηθφηεξα απφδεκνπ ειιεληζκνχ. Ο θνο ηξαηάθεο Δκκαλνπήι, 

Βνπιεπηήο Ζξαθιείνπ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., γεσπφλνο ζην επάγγεικα, αθνινπζεί ζηελ πέκπηε 

(5
ε
) ζέζε, έρνληαο επηδείμεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο έληνλε 
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δξαζηεξηφηεηα θαη επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη αγξνηηθήο αλάπηπμεο, 

ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε ζεηεία ηνπ σο ππνδηνηθεηήο ηνπ Ο.Γ.Α. (1993 – 1996).  

Πξνρσξψληαο ζηε ζπλέρεηα ζηνπο επφκελνπο πέληε (5), ε έθηε (6
ε
) κεγαιχηεξε 

πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. αληηζηνηρεί ζηνλ θν Καξρηκάθε 

Μηραήι, Βνπιεπηή Λαζηζίνπ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., ηέσο ππάιιειν ηεο Οιπκπηαθήο 

Αεξνπνξίαο, ζηνλ νπνίν αλαηέζεθαλ θαζήθνληα Πνιηηηθνχ Τπεχζπλνπ ηνπ Σνκέα 

Δζεινληηζκνχ θαη Αιιειεγγχεο θαζψο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ Γηθηχσλ Αλζξψπηλσλ 

Γηθαησκάησλ, Δπξσπαίσλ Πνιηηψλ, Βνξεηνεπεηξσηψλ, Μεηαλαζηψλ, ΡΟΜ θαη ησλ 

ππνινίπσλ ζπλδεδεκέλσλ δηθηχσλ, θαηφπηλ ηεο εθινγήο ηνπ σο κέινο ηνπ Πνιηηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. Ζ έβδνκε (7
ε
) κεγαιχηεξε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή 

αληηζηνηρεί ζηνλ θν Κεγθέξνγινπ Βαζίιεην, Βνπιεπηή Ζξαθιείνπ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., 

Φπζηθφ ζην επάγγεικα θαη κέινο ηεο Δηδηθήο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. ζνλ αθνξά ηνλ θν 

Καξαζκάλε Γεώξγην, Βνπιεπηή Πέιιαο ηεο Ν.Γ., Οηθνλνκνιφγν, έρεη ππάξμεη κέινο 

ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη ηεο Δηδηθήο Μφληκεο Δπηηξνπήο 

Απφδεκνπ Διιεληζκνχ. Πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ θν θνπιάθε Δκκαλνπήι, Βνπιεπηή 

Υαλίσλ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. γηα ην δηάζηεκα ηεο έξεπλαο
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 θαη Γηαηξφ ζην επάγγεικα, 

ζεκεηψλεηαη ε έληνλε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζην ρψξν ηεο πγείαο, θαζψο έρεη ρξεκαηίζεη ζε 

ζέζεηο επζχλεο φπσο ηνπ Τθππνπξγνχ Τγείαο Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, 

ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Τγείαο θ.ιπ. Αθνινπζεί ε κφλε γπλαίθα κεηαμχ ησλ δέθα 

πέληε (15) πεξηζζφηεξν «ελεξγψλ» Βνπιεπηψλ, ε θα  Μεξεληίηε Αζαλαζία, Βνπιεπηήο 

Σξηθάισλ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., ηξαπεδηθφο ππάιιεινο, ε νπνία έρεη ππάξμεη κέινο ηφζν ηεο 

επηηξνπήο Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ φζν θαη Ηζφηεηαο θαη Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

(θνηλνβνπιεπηηθή ζεηεία 2004 – 2007).  

Οινθιεξψλνληαο ηε ζπδήηεζε κε ηνπο ηειεπηαίνπο πέληε (5), σο ν εληέθαηνο 

(11
νο

) πην «ελεξγφο» έρεη θαηαγξαθεί ν θνο Απνζηνιάηνο Βαΐηζεο, Βνπιεπηήο Α΄ 

Πεηξαηψο ηνπ ΛΑ.Ο.., Γηαηξφο, κε έληνλε δξαζηεξηνπνίεζε ζην ρψξν ηεο πγείαο, εθ ηεο 

νπνίαο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εμνξκήζεηο θνηλσληθήο πξνζθνξάο ζε αθξηηηθά ρσξηά 

θαη λεζηά ηεο άγνλεο γξακκήο, ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ζέκαηα Πεξηβάιινληνο, 

Κιηκαηηθψλ Αιιαγψλ, Παγθφζκηα Τγείαο αιιά θαη νη ζέζεηο ηνπ ζε επηηξνπέο ζρεηηθέο 

κε ζέκαηα πγείαο θαη θνηλσληθψλ ππνζέζεσλ. Αθνινπζεί ν θνο Γεσξγηάδεο ππξίδσλ 

Άδσληο, Βνπιεπηήο Β΄ Αζελψλ ηνπ ΛΑ.Ο.., Ηζηνξηθφο – Δθδφηεο, ν νπνίνο έρεη 
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επηδείμεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζε ζέκαηα απφδεκνπ ειιεληζκνχ θαη ζπκκεηέρεη θαη ζηελ 

αληίζηνηρε επηηξνπή ηεο Βνπιήο. πλερίδνληαο, ν θνο Μαγθξηώηεο Ησάλλεο, Βνπιεπηήο 

Α΄ Θεζζαινλίθεο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., Φπζηθφο, έρεη δηαηειέζεη δεκνηηθφο ζχκβνπινο 

Θεζζαινλίθεο (1994) θαη πθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ (2001 – 2004). Αθνινπζεί ν θνο 

Ναζηώθαο Έθηνξαο, Βνπιεπηήο Λαξίζεο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., Γηαηξφο ζην επάγγεικα, κε 

έληνλε θαηαγεγξακκέλε δξαζηεξηφηεηα ζην ρψξν ηεο πγείαο, εθ ηεο νπνίαο ελδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη, ε ζεηεία ηνπ σο Τθππνπξγφο Τγείαο θαη Πξφλνηαο (2001 – 2004) θαη  σο 

κέινο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ.
147

 ηελ ηειεπηαία ζέζε ηεο 

δέθα πεληάδαο (15
άδαο

) ησλ πεξηζζφηεξν «ελεξγψλ» Βνπιεπηψλ, βξίζθεηαη ν θνο Εηώγαο 

Ησάλλεο, Βνπιεπηήο Α΄ Θεζζαινλίθεο ηνπ Κ.Κ.Δ., Υεκηθφο – Φαξκαθνπνηφο, ν νπνίνο 

ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν είλαη κέινο ηεο Δηδηθήο Μφληκεο Δπηηξνπήο Διιεληζκνχ θαη 

Γηαζπνξάο θαζψο θαη ηεο Δηδηθήο Μφληκεο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο – 

Τπνεπηηξνπή πδαηηθψλ πφξσλ.  

Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη θαη νη 

δέθα πέληε (15) πξναλαθεξζέληεο Βνπιεπηέο έρνπλ επηδείμεη έλα έληνλν ελδηαθέξνλ γηα 

ην ρψξν ηεο πγείαο, ην νπνίν ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αηηηνινγείηαη ελ κέξεη απφ ηελ 

Ηαηξηθή ηνπο επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα, ελψ ζε άιιεο είλαη απνηέιεζκα είηε κηαο 

πξνζσπηθήο επαηζζεηνπνίεζεο αλαθνξηθά κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο πγείαο, είηε κηαο 

γεληθφηεξεο θηλεηνπνίεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ Κ.Δ., ή αθφκε θαη ζπλδπαζκφο φισλ ησλ 

παξαπάλσ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ζην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα ππνγξακκηζηεί κηα 

αθφκε δηάζηαζε ηεο «ελεξγνχο» ζπκκεηνρήο ησλ Βνπιεπηψλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. 

Γελ πξέπεη λα παξαβιεθζεί ην γεγνλφο φηη γεληθψο γηα ην ζχλνιν ησλ Βνπιεπηψλ θαη 

αθφκε πεξηζζφηεξν πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο λενεθιεγέληεο, ε «ελεξγή» ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. κέζσ ηεο ππνβνιήο Μ.Κ.Δ. απνηειεί έλαλ επηπιένλ ηξφπν γηα 

ηελ «θαζηέξσζή» ηνπο ζην πνιηηηθφ ζηεξέσκα ηνπ ηφπνπ, θαζψο απνδεηθλχεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο πνιίηεο θαη ηελ θνηλσλία 

ζπλνιηθά θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάινπλ γηα ηελ επίιπζε ηνπο. Γηα ηνπ ιφγνπ ην 

αιεζέο, ζηα βηνγξαθηθά φισλ ησλ Βνπιεπηψλ, ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ 

Κ.Δ. αλαθέξεηαη ζαθψο θαη ιεπηνκεξψο. 
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6.2.5. Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα (Κ.Ο.) 

πδεηψληαο ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα 

πνπ ζπκκεηείρε, κέζσ ησλ Βνπιεπηψλ ηεο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

Κ.Δ., ε δηαπίζησζε, ηεο κε δηαθνξά πιεηνςεθηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. (51,96%), 

απνηειεί έλα ινγηθφ θαη κάιινλ αλακελφκελν εχξεκα, ιακβαλνκέλσλ ππφςε δχν (2) 

παξακέηξσλ. Αθελφο ην γεγνλφο φηη ζηε ρψξα καο ε πνιηηηθή εμνπζία ελαιιάζζεηαη 

κεηαμχ δχν κφλν Κ.Ο., ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. θαη ηεο Ν.Γ., σο εθ ηνχηνπ ν πνιηηηθφο 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ηνπο ππήξμε αλέθαζελ ηδηαίηεξα έληνλνο, θαη αθεηέξνπ ηνπ de 

facto πεξηνξηζκνχ ηεο έξεπλαο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ην ΠΑ.Ο.Κ. απνηέιεζε θπξίσο ηελ 

Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε γηα ην ππφ δηεξεχλεζε δηάζηεκα θαη επνκέλσο, ε 

πεξηζζφηεξν ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ., ψζηε λα θαηαδεηρζνχλ 

πηζαλέο παξαιείςεηο ή ειιείςεηο ηεο αληίπαιεο Κπβέξλεζεο, ήηαλ ελ κέξεη αλακελφκελε. 

 ζνλ αθνξά ηηο ππφινηπεο Κ.Ο., ζε γεληθέο γξακκέο, ππήξμαλ ζρεδφλ εμίζνπ 

«ελεξγέο» ζηελ θαηάζεζε Μ.Κ.Δ. κε πνζνζηά πέξημ ηνπ 10%. εκεηψλεηαη σζηφζν ην 

ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο Ν.Γ. (12,43%) ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ., 

ζπγθξηηηθά ηφζν κε ηνλ Τ.ΡΗΕ.Α. (10,67%) φζν θαη κε ην Κ.Κ.Δ. (9,88%).   

 

6.2.6. Θέζε Βνπιεπηή ζηελ Κ.Ο 

ζνλ αθνξά ηε ζέζε ησλ Βνπιεπηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. 

ζηελ Κ.Ο. ηελ νπνία αλήθνπλ, ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ νδήγεζε ζηελ παξαηήξεζε 

φηη ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ 99,9% ησλ πεξηπηψζεσλ πξφθεηηαη γηα απινχο 

Βνπιεπηέο. Αμηνινγψληαο ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη 

νη αξρεγνί ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ δελ αλακεηγλχνληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ., ελψ 

αληίζεηα, νη Βνπιεπηέο πξαγκαηνπνηνχλ ηελ ππνβνιή ησλ Μ.Κ.Δ. θαη νπζηαζηηθά 

ηξνθνδνηνχλ ηελ φιε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. 

 

6.2.7. Δθινγηθή Πεξηθέξεηα 

Ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο ζεσξνχληαη θαη ηα επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο πιένλ 

«ελεξγέο» Δθινγηθέο Πεξηθέξεηεο, φπσο απηέο αλεδείρζεζαλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

Βνπιεπηψλ πνπ ηηο εθπξνζσπνχλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. ζα πεξηζζφηεξα Μ.Κ.Δ. 

ππέβαιαλ νη Βνπιεπηέο κηαο Δθινγηθήο Πεξηθέξεηαο, ηφζν πεξηζζφηεξν «ελεξγή» 

ζεσξήζεθε. χκθσλα κε ηα επξήκαηα παξαηεξνχκε φηη ζηηο έμη (6) πεξηζζφηεξν 

«ελεξγέο» Δθινγηθέο Πεξηθέξεηεο (Ζξαθιείνπ, Β΄ Αζελψλ, Αηηηθήο, Β΄ θαη Α΄ 

Θεζζαινλίθεο, Αραΐαο), ζπγθαηαιέγνληαη ηα ηέζζεξα (4) κεγαιχηεξα αζηηθά θέληξα ηεο 
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ρψξαο. Δπνκέλσο, δχλαηαη λα εληνπηζηεί θάπνηνπ βαζκνχ ζρέζε κεηαμχ ηνπ πιεζπζκνχ 

ησλ Δθινγηθψλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηεο «ζπκκεηνρήο» ησλ Βνπιεπηψλ ηνπο ζηε δηαδηθαζία 

ηνπ Κ.Δ. Δπηπιένλ, ε παξαηήξεζε φηη νη Βνπιεπηέο ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ηεο Β΄ Αζελψλ, 

θαηέζεζαλ ζαθψο ηα πεξηζζφηεξα Μ.Κ.Δ., δχλαηαη λα ηεθκεξηψζεη ην έληνλν ελδηαθέξνλ 

ηνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο, γηα ηα ζέκαηα ηεο πγείαο.  

ηε ζπλέρεηα επηζεκαίλεηαη ην φηη ζηηο δέθα πέληε (15) Δθινγηθέο Πεξηθέξεηεο κε 

ηε κεγαιχηεξε «ζπκκεηνρή» ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ., νη ηέζζεξηο (4) ήηαλ ηεο Αηηηθήο  

(Α΄, Β΄ Αζελψλ, Αηηηθήο, Α΄ Πεηξαηψο) θαη νη Βνπιεπηέο ηνπο πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ 

θαηάζεζε δηαθνζίσλ ζαξάληα επηά (247) Μ.Κ.Δ. ζην ζχλνιν ησλ ρηιίσλ είθνζη δχν 

(1022). Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε Διιάδα απνηειείηαη απφ πελήληα έλαλ Ννκνχο (51), ε  

επηζήκαλζε φηη ζρεδφλ ην έλα ηέηαξην (1/4) ησλ Μ.Κ.Δ. δεηεκάησλ πγείαο θαηαηέζεθε 

απφ ηνπο Βνπιεπηέο ησλ Δθινγηθψλ Πεξηθεξεηψλ ελφο Ννκνχ, ν νπνίνο ηαπηίδεηαη 

ρσξνηαμηθά θαη κε ηελ πξσηεχνπζα, ην γεγνλφο φηη ε κεγαιχηεξε δξαζηεξηφηεηα 

εληνπίδεηαη θεληξηθά δχλαηαη λα εξκελεπηεί σο κηα επηπιένλ έλδεημε ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ 

ραξαθηήξα ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο.  

Χζηφζν, πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ππνγξακκίδεηαη κηα επηπιένλ δηάζηαζε 

ησλ ελ ιφγσ επξεκάησλ, ε νπνία ζεσξήζεθε ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα. Παξαηεξήζεθε φηη 

ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. «ζπκκεηείραλ» νη ζαξάληα έμη (46) απφ ηηο πελήληα επηά (57) 

ζπλνιηθά Δθινγηθέο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Δπνκέλσο, νη Βνπιεπηέο έληεθα (11) 

Δθινγηθψλ Πεξηθεξεηψλ δελ πξαγκαηνπνίεζαλ θαηάζεζε θάπνηνπ Μ.Κ.Δ. ζρεηηθφ κε ηελ 

πγεία. Οη πξνθείκελεο Δθινγηθέο Πεξηθέξεηεο ήηαλ νη, Άξηαο, Γξάκαο, Δπξπηαλίαο, 

Ζκαζίαο, Θεζπξσηίαο, Καζηνξηάο, Κεθαιιελίαο, Λεπθάδαο, άκνπ, Φιψξηλαο θαη 

Υαιθηδηθήο. Γεδνκέλεο, επηπξνζζέησο, ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο θάπνησλ εμ απηψλ, πνπ 

ηηο θαζηζηά απνκαθξπζκέλεο θαη ελίνηε δπζπξφζηηεο, ε απνπζία ησλ Βνπιεπηψλ ηνπο 

απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. θαζίζηαηαη αθφκε πην αμηνζεκείσηε.  

Σέινο, ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο ζεσξείηαη ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο 

κεηαβιεηήο ηεο Δθινγηθήο Πεξηθέξεηαο, κέζσ ηνπ ζπζρεηηζκνχ ηεο κε ηελ εκβέιεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ., πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε επφκελεο 

παξαγξάθνπο. 

 

6.2.8. Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. Βνπιεπηψλ, ηα πεξηζζφηεξα Μ.Κ.Δ. 

ππεβιήζεζαλ απφ Γηαηξνχο. Ζ πιεηνςεθηθή  ζπκκεηνρή ησλ Γηαηξψλ ραξαθηεξίδεηαη  
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σο ινγηθή θαη ελ κέξεη αλακελφκελε, πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ Κ.Δ. ζην ρψξν ηεο πγείαο, 

δεδνκέλνπ φηη νη Γηαηξνί, σο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ, γλσξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε «εθ 

ησλ έζσ» θαη δχλαληαη λα αθνπγθξαζηνχλ κε κεγαιχηεξε επαηζζεζία πηζαλά 

πξνβιήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο, άξα θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα ηα αλαδείμνπλ κέζσ ηνπ 

Κ.Δ., κε ηειηθφ ζηφρν ηελ επίιπζή ηνπο.   

Χζηφζν, σο ελδηαθέξνπζα ππνγξακκίδεηαη ε επηζήκαλζε φηη νη Οδνληίαηξνη θαη 

νη Φαξκαθνπνηνί, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ζπκκεηείραλ ζε ηφζν ρακειφ 

βαζκφ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζρεδφλ νξηαθά ζηηο δέθα έμη 

(16) πην «ελεξγέο» θαη σο εθ ηνχηνπ «ζηαηηζηηθά ελδηαθέξνπζεο» νκάδεο επαγγεικάησλ. 

Ζ παξαπάλσ επηζήκαλζε εκπεξηέρεη κηα έληνλε αληίθαζε, δεδνκέλνπ φηη ηφζν νη 

Οδνληίαηξνη φζν θαη νη Φαξκαθνπνηνί, φρη κφλν αλήθνπλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο 

πγείαο νπφηε θαη ζα ήηαλ αλακελφκελε κηα κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

Κ.Δ., αιιά επηπιένλ εθπξνζσπνχλ ακθφηεξνη δχν (2) ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθνχο ηνκείο 

ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο ηεο ρψξαο, ηελ νδνληηαηξηθή θαη ηε θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, 

ηνκείο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πιήζνο δπζιεηηνπξγηψλ θαη πξνβιεκάησλ θαη 

ηαιαλίδνπλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο.  

 

6.2.9.  Κπβεξλόλ Πνιηηηθό Κόκκα 

ζνλ αθνξά ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζηνλ άμνλα ηνπ Κπβεξλφληνο Πνιηηηθνχ 

Κφκκαηνο θαη δεδνκέλνπ ηνπ de facto πεξηνξηζκνχ ηεο έξεπλαο, ε παξαηήξεζε ηεο 

θαηάζεζεο ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ Μ.Κ.Δ., επί δηαθπβέξλεζεο ηεο Ν.Γ., 

ζεσξείηαη ζρεηηθά αλακελφκελε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππελζπκίδεηαη φηη ην δηάζηεκα ηεο 

έξεπλαο εθηείλεηαη απφ ην επηέκβξην ηνπ 2006 κέρξη θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 θαη ε Ν.Γ. 

ήηαλ ην θπβεξλφλ Πνιηηηθφ Κφκκα απφ ηηο 7/3/2004 κέρξη θαη ηηο 7/9/2009.   

 

6.2.10. Πξσζππνπξγόο 

Λνγηθή ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ δηαπίζησζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελαιιαγή 

κφλν δχν (2) πξνζψπσλ ζηελ Πξσζππνπξγία ηεο ρψξαο γηα ην δηάζηεκα ηεο έξεπλαο, 

απνηειεί θαη ε παξαηήξεζε φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Μ.Κ.Δ. ππεβιήζε επί 

Πξσζππνπξγίαο ηνπ θνπ Καξακαλιή Κσλζηαληίλνπ, ελψ ε ελαπνκείλαζα κεηνςεθία 

θαηαηέζεθε επί Πξσζππνπξγίαο ηνπ θνπ Παπαλδξένπ Γεψξγηνπ.    
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6.2.11. Τπνπξγόο Τγείαο 

Σεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ Μ.Κ.Δ. θαηαηέζεθε κε 

Τπνπξγφ Τγείαο ηνλ θν Αβξακφπνπιν Γ. θαη ν κηθξφηεξνο κε Τπνπξγφ Τγείαο ηελ θα 

Ξελνγηαλλαθνπνχινπ Μ. 

 

6.2.12. Λεηηνπξγίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.) 

Ζ ζπδήηεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο Λεηηνπξγίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.) 

επξεκάησλ ζεσξήζεθε ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο, δεδνκέλνπ φηη δχλαηαη αθελφο λα 

ππνγξακκίζεη ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα Λεηηνπξγηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

φπσο απηά αλαδείρζεθαλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Κ.Δ. θαη αθεηέξνπ λα ηα ζπγθξίλεη 

κε ηα δηαπηζησκέλα πξνβιήκαηα ηνπ ρψξνπ ηεο Τγείαο.  

Βάζεη ησλ επξεκάησλ, ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα Λεηηνπξγηψλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο αθνξνχζαλ θαηά θχξην ιφγν (48,30%) ηε Γηνίθεζε ηεο πγείαο θαη ηελ 

αζθάιηζε πγείαο (HC.7), αξθεηά ζπρλά (28,46%) ηηο Τπεξεζίεο ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο 

(HC.1) θαη κε ππνινγίζηκε ζπρλφηεηα επί ηνπ ζπλφινπ (10,84%) ηηο Τπεξεζίεο 

πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο (HC.6,). Σα πξναλαθεξζέληα επί κέξνπο πνζνζηά 

αζξνηδφκελα, αληηζηνηρνχλ ζην αμηνζεκείσην 87,6% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ εληνπίζηεθαλ ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. Παξαηεξψληαο σζηφζν ηηο 

«επηθξαηέζηεξεο» ππνθαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ Τγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θαζίζηαηαη 

άκεζα αληηιεπηφ φηη απνηεινχλ πξάγκαηη ηηο πιένλ αληηπξνζσπεπηηθέο θαηεγνξίεο 

πξνβιεκάησλ απηήο ηεο δηάζηαζεο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Σν γεγνλφο φηη ην .Τ. ηεο ρψξαο, απνηειψληαο κηα ηδηάδνπζα πεξίπησζε, είλαη 

ηαπηφρξνλα ζπγθεληξσηηθφ θαη θαηαθεξκαηηζκέλν
148

, νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηε 

δεκηνπξγία έληνλσλ πξνβιεκάησλ Γηνίθεζεο θαη αζθάιηζεο θαζψο είλαη πνιιέο θνξέο 

δπζδηάθξηηα ηα φξηα ησλ ξφισλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπληειεζηψλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Δπνκέλσο, ην φηη ηα ελ 

ιφγσ πξνβιήκαηα εληνπίζηεθαλ ζρεδφλ ζην 50% ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο απνηειεί 

κηα ινγηθή θαη κάιινλ αλακελφκελε δηαπίζησζε. ζνλ αθνξά ηα πξνβιήκαηα 

Τπεξεζηψλ ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο, ην γεγνλφο φηη εληνπίζηεθαλ ζην 1/3 ζρεδφλ ηνπ 

δείγκαηνο, ζπλάδεη απφιπηα κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, δεδνκέλσλ ησλ 

αληζνηήησλ πνιιαπιψλ επηπέδσλ (γεσγξαθηθψλ, νηθνλνκηθψλ θιπ) ζηελ παξνρή 

                                                   
148

 de Kevasdoué, J., op. cit.,  p. 3.  
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ππεξεζηψλ πγείαο.
149

 Σέινο, ηα πξνβιήκαηα Τπεξεζηψλ πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο, 

ηα νπνία εληνπίζηεθαλ κε ην ηξίην (3
ν
) κεγαιχηεξν πνζνζηφ, ζπζρεηίδνληαη άκεζα κε 

ηελ Π.Φ.Τ. θαη δχλαληαη λα ζεσξεζνχλ απφξξνηα ηνπ ηδηαίηεξα ππνβαζκηζκέλνπ ξφινπ 

ηεο ζηελ Διιάδα.
150

  

 

6.2.13. Λεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία (HC.R.) 

Μέζσ ηεο ζπδήηεζεο ησλ επξεκάησλ ζε επίπεδν απιψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

Λεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία (HC.R.) δχλαηαη λα αληιεζνχλ ρξήζηκα 

ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα απηήο ηεο δηάζηαζεο, φπσο 

αλαδείρζεθαλ κέζσ ηνπ Κ.Δ.. 

χκθσλα κε ηα ζρεηηθά επξήκαηα, νη ηξεηο (3) ππνθαηεγνξίεο Λεηηνπξγηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, ηα πξνβιήκαηα ησλ νπνίσλ εληνπίζηεθαλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ζην πεξηερφκελν ησλ Μ.Κ.Δ. ήηαλ, ε Δπέλδπζε παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ 

παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.1, 38,89%), ε Γηνίθεζε θαη παξνρή ζρεηηθψλ 

κε ηελ πγεία επηδνκάησλ ζε κεηξεηά (HC.R.7, 17,09%) θαη ε Γηνίθεζε θαη παξνρή «ζε 

είδνο» ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαβίσζεο κε λφζν ή 

αλαπεξία (HC.R.6, 14,53%).  

Σν πιεηνςεθηθφ πνζνζηφ ησλ πξνβιεκάησλ Δπέλδπζεο παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ 

ηδξπκάησλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απνηειεί επηβεβαίσζε ησλ γλσζηψλ θαη 

δηαπηζησκέλσλ πξνβιεκάησλ ησλ δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα Ννζνθνκεία, ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ αξθεηά 

ζπρλά ζνβαξά πξνβιήκαηα εγθαηαζηάζεσλ, ηαηξηθνχ ή ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, κε 

απνηέιεζκα θάπνηα ηκήκαηά ηνπο λα κε δχλαληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ.  

ζνλ αθνξά ηηο άιιεο δχν (2) ππνθαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ Λεηηνπξγηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, ππνγξακκίδεηαη φηη ακθφηεξεο ζρεηίδνληαλ κε παξνρέο ηνπ 

θξάηνπο είηε «ζε είδνο», είηε ζε ρξήκα γηα ηελ ελίζρπζε αηφκσλ κε πεξηνξηζκνχο πγείαο 

ζηε δηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Γεδνκέλνπ σζηφζν φηη ζχκθσλα κε ηνλ  

Ο.Ο..Α.
151

, ε Διιάδα έρεη απφ ηα ρακειφηεξα επίπεδα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο κεηαμχ 

ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ, θαζηζηά ηε κεγάιε ζπρλφηεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

πξνβιεκάησλ ελ κέξεη αλακελφκελε.  

                                                   
149

 Οηθνλφκνπ, Υ., Κπξηφπνπινο, Γ., Καξαιήο Γ., op. cit. 

Γείηνλα, Μ., op. cit. 
150

 OECD, OECD Economic Surveys: GREECE, OECD, 2009 (15), 2009, p. 106 – 108. 
151

 de Kevasdoué, J., op.cit.,  8. 
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Δληνχηνηο, εληχπσζε πξνθαιεί ην νμχκσξν ζρήκα πνπ παξαηεξήζεθε αλαθνξηθά 

κε ηα επξήκαηα απηήο ηεο δηάζηαζεο θαηεγνξηνπνίεζεο, βάζεη ηνπ νπνία ηα πξνβιήκαηα 

Δθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.2) 

θαζψο θαη Έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζην ρψξν ηεο πγείαο (HC.R.3) εληνπίζηεθαλ κε ηηο 

κηθξφηεξεο ζπρλφηεηεο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ Μ.Κ.Δ. αλ θαη νη ελ ιφγσ ππνθαηεγνξίεο 

Λεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία ραξαθηεξίδνληαη απφ ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.   

 

6.2.14.  Πάξνρνη ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.) 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ηα πξνβιήκαηα ησλ Παξφρσλ ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ εληνπίζηεθαλ κε ηε κεγαιχηεξε αλαινγία επί ηνπ 

δείγκαηνο, αθνξνχζαλ ηα Ννζνθνκεία (HP.1) ζε πνζνζηφ 31,13%, ηε Γεληθή δηνίθεζε 

ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο (HP.6) ζε πνζνζηφ 25,92% θαη ηνπο Παξφρνπο 

πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.3) ζε πνζνζηφ 23,64%.  

Δμεηάδνληαο έθαζηε εθ ησλ ηξηψλ (3) θαηεγνξηψλ πξνβιεκάησλ θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, εχθνια θαζίζηαηαη αληηιεπηή ε «ηαχηηζε» ησλ κελ 

κε ηα δε. Πξνθεηκέλνπ γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ Ννζνθνκείσλ, ην πιεηνςεθηθφ πνζνζηφ 

πνπ απνηέιεζαλ επί ηνπ ζπλφινπ, ζπλάδεη απφιπηα κε ηα δηαπηζησκέλα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηελ επνρή καο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη νη ειιείςεηο 

πξνζσπηθνχ, νη παιαηέο εγθαηαζηάζεηο, ε αλεπάξθεηα ηαηξηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη ηα πξνβιήκαηα νξγάλσζεο  θαη δηνίθεζεο.   

Πξνρσξψληαο ζηε ζπλέρεηα ζηα πξνβιήκαηα Γεληθήο δηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη 

ηεο αζθάιηζεο, ην πςειφ πνζνζηφ πνπ ζπγθέληξσζαλ δηθαηνινγείηαη απφιπηα αλ ιεθζεί 

ππφςε φηη αθνξνχλ δεηήκαηα θξαηηθήο δηνίθεζεο ηεο πγείαο, ηακείσλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, παξφρσλ δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ζέκαηα δειαδή ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε αξθεηά απφ ηα δηαπηζησκέλα πξνβιήκαηα παξφρσλ ηεο ρψξαο, φπσο 

ιφγνπ ράξε ηα ειιείκκαηα ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ην δαηδαιψδεο ζχζηεκα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο.   

Σέινο, φζνλ αθνξά ηα πξνβιήκαηα Παξφρσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ην 

γεγνλφο φηη ζηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλνληαη πξνβιήκαηα ησλ δνκψλ 

απεμάξηεζεο (Ο.ΚΑ.ΝΑ., ΚΔ.ΘΔ.Α.), ηεο δηαθνκηδήο ησλ αζζελψλ (Δ.Κ.Α.Β.), 

ππεξεζηψλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο (πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην ζπίηη») θ.α., 

αληηζηνηρνχλ ζηα πξνβιήκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο παξφρσλ πνπ εληνπίδνληαη ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Δληζρπηηθά ζε απηή ηε δηαπίζησζε, επηδξά ην θαηλφκελν 
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επαλάιεςεο ησλ ίδησλ πξνβιεκάησλ ζην πεξηερφκελν ησλ θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ. πνιιέο 

θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, φπσο ιφγνπ ράξε, «Διιείςεηο εμνπιηζκνύ ζην 

Δ.Κ.Α.Β», «Απιήξσηνη νη εξγαδόκελνη ηνπ πξνγξάκκαηνο Βνήζεηα ζην ζπίηη»152
 θ.α.  

Δπνκέλσο, ζπλνςίδνληαο ηηο πξναλαθεξζείζεο παξαηεξήζεηο επί ησλ θχξησλ 

πξνβιεκάησλ Παξφρσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ εληνπίζηεθαλ κε ηε κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα ζην πεξηερφκελν ησλ Μ.Κ.Δ., εληζρχεηαη ε ππφζεζε φηη ν Κ.Δ. απνηειεί 

αληηθεηκεληθφ κέζν αλάδεημεο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο Τγείαο. 

 

6.2.15. Υξεκαηνδόηεζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HF.1) 

Ζ ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο ζηε δηάζηαζε ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HF.) ζεσξήζεθε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο δχλαηαη αθελφο 

λα αλαδείμεη ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα Υξεκαηνδφηεζεο, φπσο εληνπίζηεθαλ κέζσ 

ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Κ.Δ. θαη αθεηέξνπ λα ηα ζπγθξίλεη κε ηα δηαπηζησκέλα πξνβιήκαηα 

απηήο ηεο δηάζηαζεο ζην ρψξν ηεο Τγείαο. Βάζεη ησλ ζρεηηθψλ επξεκάησλ, ε πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πξνβιεκάησλ (94,99%) ήηαλ ε 

Δπξχηεξε θξαηηθή.  

Πξάγκαηη, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηε ζρεηηθή ζεσξία, ν θξαηηθφο κεραληζκφο 

παξνπζηάδεη αδπλακία ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο θαη ζσζηήο θαηαλνκήο ησλ ρξεκαηηθψλ 

πφξσλ, κε απνηέιεζκα λα εληνπίδνληαη αληζφηεηεο ζε επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο. Οη ελ 

ιφγσ αληζφηεηεο ζπλεπάγνληαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηελ ππνιεηηνπξγία ησλ θξαηηθψλ 

δνκψλ, θαηλφκελν ην νπνίν πξνθαιεί ηελ ειάηησζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζην 

δεκφζην ηνκέα θαη ηε ζηξνθή ηνπ ζηνλ ηδησηηθφ, θαη αληαλαθιάηαη αθελφο ζηε 

δηαπηζησκέλε αχμεζε ηεο αλαινγίαο ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ ζην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ 

πγείαο θαη αθεηέξνπ ζηε ζπληξηπηηθή αλαινγία ηνπ πνζνζηνχ ησλ “out of pocket” 

πιεξσκψλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ηδησηηθψλ πιεξσκψλ γηα ηελ πγεία. Δπνκέλσο ζχκθσλα 

κε ηα πξναλαθεξζέληα, ν Κ.Δ. δχλαηαη λα ραξαθηεξηζηεί σο αληηθεηκεληθφ κέζν 

αλάδεημεο ησλ πξνβιεκάησλ Υξεκαηνδφηεζεο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.   

 

6.2.16.  Δκβέιεηα πεξηερνκέλνπ Μ.Κ.Δ. 

Ζ εκβέιεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ. ζεσξήζεθε κηα ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή θαη ελδηαθέξνπζα κεηαβιεηή δεδνκέλνπ φηη παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ην είδνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαδεηθλχνληαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Κ.Δ. χκθσλα 

                                                   
152

 εκεηψλεηαη φηη ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα πξνβιεκάησλ πνπ εληνπίζηεθαλ 

θαη‟ επαλάιεςε ζην πιηθφ ηεο έξεπλαο. 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

138 
 

κε ηα επξήκαηα, νη δχν (2) θαηεγνξίεο ζεκάησλ πνπ ππεηζέξρνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. είλαη πξσηίζησο ηα Δζληθνχ θαη δεπηεξεπφλησο ηα Σνπηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Ζ ελ ιφγσ παξαηήξεζε θαζίζηαηαη αθφκε πην ελδηαθέξνπζα αλ ιεθζεί 

επηπιένλ ππφςε ε παξάκεηξνο ηεο πνζνζηηαίαο δηαθνξάο ησλ δχν (2) θαηεγνξηψλ 

ζεκάησλ κεηαμχ ηνπο, ε νπνία θαηεγξάθε ζε κφιηο επηά (7) κνλάδεο. Δπνκέλσο 

ζεκεηψλεηαη φηη, γηα ην δηάζηεκα ηεο έξεπλαο, κέζσ ηνπ Κ.Δ. αλαδείρζεθαλ αθελφο 

Δζληθά θαη αθεηέξνπ Σνπηθά δεηήκαηα πγείαο. ηελ κελ πξψηε (1
ε
) πεξίπησζε ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο ρψξαο, «αγγίδνπλ» 

νιφθιεξε ηελ ειιεληθή θνηλσλία, ζηε δε δεχηεξε (2
ε
), αθνξνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

κεξίδα πνιηηψλ, άξα «αγγίδνπλ» ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

 Χο εθ ηνχηνπ, κέζσ ηεο ζπδήηεζεο ησλ επξεκάησλ ηνπ ζπζρεηηζκνχ ηεο 

εκβέιεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Μ.Κ.Δ. κε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο, ζηηο 

παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ, ζα δηεξεπλεζεί εάλ ε δηεπίδξαζε ησλ Βνπιεπηψλ κε ηνπο 

πνιίηεο, επεξεάδεη ην είδνο ησλ Μ.Κ.Δ. πνπ ππνβάινπλ ζηε Βνπιή. 

 

6.3. πδήηεζε επξεκάησλ ζπζρεηηζκώλ 

ηηο πξνεγεζείζεο παξαγξάθνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ζε επίπεδν απιψλ 

ζπρλνηήησλ. ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπδήηεζε ησλ 

επξεκάησλ ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ ηνπο. Χζηφζν, ιακβαλνκέλσλ 

ππφςε, αθελφο ηεο πξνεγεζείζαο ζπδήηεζεο επξεκάησλ γηα ην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ 

θαη αθεηέξνπ ηνπ πιήζνπο ζπζρεηηζκψλ ησλ κεηαβιεηψλ, ζηελ αθφινπζε ζπδήηεζε 

ζπκπεξηιήθζεζαλ ελδεηθηηθά ηα επξήκαηα θάπνησλ εθ ησλ ζπζρεηηζκψλ.  

 

6.3.1. πζρεηηζκνί ησλ Βνπιεπηηθώλ Πεξηόδσλ - πλόδσλ  

Σα επξήκαηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ Βνπιεπηηθψλ Πεξηφδσλ – πλφδσλ κε ηηο 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ ζε δχν (2) δηαζηάζεηο. 

Αθελφο ζηε δηάζηαζε ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί εάλ ν ρξφλνο 

δηεμαγσγήο ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ ζρεηίδεηαη κε κεηαβνιέο ησλ θαηά πεξίπησζε 

ζπζρεηηδφκελσλ κεηαβιεηψλ, αθεηέξνπ ζην ζχλνιν ηεο δηάξθεηαο ηεο έξεπλαο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε «πνξεία» ησλ ζπζρεηηδφκελσλ κεηαβιεηψλ δηαρξνληθά, κε 

ζεκείν «ρξνληθήο αθεηεξίαο» ην ρξφλν έλαξμεο ηεο έξεπλαο θαη «ρξνληθνχ 

ηεξκαηηζκνχ» ην ρξφλν νινθιήξσζήο ηεο. 
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ζνλ αθνξά ηελ πξψηε (1
ε
) δηάζηαζε ππελζπκίδεηαη φηη νη ρξφλνη δηεμαγσγήο 

Δζληθψλ Δθινγψλ εληφο ησλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ ηεο έξεπλαο αθνξνχλ ηε 16
ε
/9/2007 κε 

επηθξαηνχζα Κ.Ο. ηε Ν.Γ. θαη Πξσζππνπξγφ ηνλ θν Καξακαλιή Κ. θαη ηελ 4
ε
/10/2009 

κε επηθξαηνχζα Κ.Ο. ην ΠΑ.Ο.Κ. θαη Πξσζππνπξγφ ηνλ θν Παπαλδξένπ Γ.  

Πξνθεηκέλνπ γηα ηηο εθινγέο ηνπ 2007, ε πξνεθινγηθή πεξίνδνο αληηζηνηρεί ζην Θέξνο 

‟07 ηεο ΗΑ΄ Πεξηφδνπ θαη ε κεηεθινγηθή ζηελ Α΄ χλνδν ηεο ΗΒ΄ Πεξηφδνπ, ελψ γηα ηηο 

εθινγέο ηνπ 2009 ε πξνεθινγηθή εληνπίδεηαη ζην Θέξνο ‟09 ηεο ΗΒ΄ Πεξηφδνπ θαη ε 

κεηεθινγηθή ζηελ Α΄ χλνδν ηεο ΗΓ΄ Πεξηφδνπ. 

ζνλ αθνξά ηε δεχηεξε (2
ε
) δηάζηαζε επηζεκαίλεηαη φηη σο «ρξφλνο αθεηεξίαο» 

νξίδεηαη ε Γ΄ χλνδνο ηεο ΗΑ΄ Πεξηφδνπ θαη σο «ρξφλνο ηεξκαηηζκνχ» εληνπίδεηαη εληφο 

ησλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ ηεο Α΄ πλφδνπ ηεο ΗΓ΄ Πεξηφδνπ, ελψ ελδηάκεζα, εθφζνλ 

ππάξρεη, επηζεκαίλεηαη θάζε άιιε αμηνζεκείσηε ρξνληθή πεξίνδνο. 

 

6.3.1.1.  Βνπιεπηηθή Πεξίνδνο – ύλνδνο θαη Σύπνο Μ.Κ.Δ. 

Αξρηθά νη δηαθνξεηηθέο Βνπιεπηηθέο Πεξίνδνη – χλνδνη ζπζρεηίζηεθαλ κε ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο Μ.Κ.Δ. θαη ε ζπδήηεζε ησλ ζρεηηθψλ επξεκάησλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηφζν ζηε δηάζηαζε ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ, φζν θαη ηεο «εμειηθηηθήο» 

ηνπο πνξείαο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ιφγνπο ζηαηηζηηθήο ζθνπηκφηεηαο ζηε ζπδήηεζε 

ζπκπεξηειήθζεζαλ κφλν νη Δξσηήζεηο θαη νη Αλαθνξέο, δεδνκέλν φηη απνηέιεζαλ ηα 

Μ.Κ.Δ. πνπ θαηαηέζεθαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο.  

Ξεθηλψληαο ηε ζπδήηεζε ζηνλ άμνλα ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζεί εάλ νη κεηαβνιέο ησλ πνζνζηψλ ησλ θαηαηεζέλησλ Δξσηήζεσλ θαη 

Αλαθνξψλ ζρεηίδνληαη κε ην ρξφλν δηεμαγσγήο ησλ εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ, κε ζεκείν 

αλαθνξάο ηηο Δζληθέο Δθινγέο ηνπ 2007, παξαηεξνχκε ζην ζρεηηθφ δηάγξακκα 

(ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 36) φηη νη Δξσηήζεηο, ηφζν πξνεθινγηθά φζν θαη κεηεθινγηθά ζεκείσζαλ 

πνζνζηηαία αχμεζε επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ. Αληίζεηα, νη Αλαθνξέο 

παξνπζίαζαλ πνζνζηηαία κείσζε επί ηνπ ζπλφινπ ησλ Μ.ΚΔ, ηφζν πξνεθινγηθά φζν θαη 

κεηεθινγηθά. 

πλερίδνληαο ζηηο Δζληθέο Δθινγέο ηνπ 2009, αλαθνξηθά κε  ηηο Δξσηήζεηο, 

παξαηεξνχκε φηη πξνεθινγηθά ζεκείσζαλ έλα εθ ησλ πςειφηεξσλ πνζνζηψλ ηνπο, ην 

νπνίν εληνχηνηο κεηψζεθε αηζζεηά κεηεθινγηθά. Αληίζεηα, νη Αλαθνξέο πξνεθινγηθά 

ζεκείσζαλ έλα αξθεηά πςειφ πνζνζηφ, ην νπνίν κεηεθινγηθά απμήζεθε πεξαηηέξσ, 

ιακβάλνληαο ζρεδφλ ηε κέγηζηε ηηκή. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 36:  

Η θαηάζεζε Εξσηήζεσλ & Αλαθνξώλ ζηνλ Κ.Ε. δηαρξνληθά   

χκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα, αληρλεχεηαη θάπνηνπ βαζκνχ ζρέζε κεηαμχ ησλ 

πνζνζηψλ θαηάζεζεο ησλ Μ.Κ.Δ. θαη ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ. Ζ 

ζρέζε απηή ζηελ πεξίπησζε ησλ κελ Δξσηήζεσλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε 

πξσηνβνπιία ησλ Βνπιεπηψλ, απνηππψζεθε σο αχμεζε γηα ηηο εθινγέο ηνπ 2007 φπνπ 

δελ έιαβε ρψξα αιιαγή ηεο Κπβέξλεζεο θαη σο κείσζε γηα ηηο εθινγέο ηνπ 2009 φπνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε αιιαγή ηεο Κπβέξλεζεο. ηελ πεξίπησζε δε ησλ Αλαθνξψλ, νη 

νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη αξρηθά κε πξσηνβνπιία ησλ Πνιηηψλ, απνηππψζεθε σο 

κείσζε γηα ηελ πεξίπησζε ησλ πξψησλ Δζληθψλ Δθινγψλ (2007) θαη σο αχμεζε γηα ηελ 

πεξίπησζε ησλ δεχηεξσλ (2009).  

πλερίδνληαο ζηνλ άμνλα ηεο δηαρξνληθήο πνξείαο ησλ Μ.Κ.Δ. θαη πξνθεηκέλνπ 

γηα ηηο Δξσηήζεηο, ζεκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο θαηέγξαςαλ ηελ 

ειάρηζηε ηηκή ηνπο, θαηφπηλ αλνδηθή πνξεία κέρξη ην Θέξνο ‟08 ηεο ΗΒ΄ Πεξηφδνπ φπνπ 

θαη κεγηζηνπνηήζεθαλ, αθνινχζσο κεηψζεθαλ ζηαδηαθά κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

έξεπλαο, ζεκεηψλνληαο σζηφζν ηειηθή ηηκή, ειαθξά απμεκέλε ζπγθξηηηθά κε ηελ αξρηθή.  

ζν γηα ηηο Αλαθνξέο, ππνγξακκίδεηαη φηη αλ θαη έιαβαλ ηε κέγηζηε ηηκή ηνπο αξρηθά, 

πξννδεπηηθά κεηψζεθαλ κέρξη ηελ ειαρηζηνπνίεζή ηνπο ην Θέξνο ‟08 ηεο ΗΒ΄ Πεξηφδνπ, 

θαηφπηλ απμήζεθαλ ζηαδηαθά κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο, φπνπ θαη ζεκείσζαλ 

πςειή ηηκή, ειάρηζηα κεησκέλε ζπγθξηηηθά κε ηελ αξρηθή.  

ΗΑ' 

Πεξίνδνο 

Γ΄ χλνδνο 

ΗΑ' 

Πεξίνδνο 

Θέξνο 07 

ΗΒ' 

Πεξίνδνο 

Α' χλνδνο 

ΗΒ' 

Πεξίνδνο 

Θέξνο 08 

ΗΒ' 

Πεξίνδνο 
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Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, νη Δξσηήζεηο δηαρξνληθά 

ζεκείσζαλ ειάρηζηε πνζνζηηαία άλνδν, ελψ νη Αλαθνξέο θπκάλζεθαλ ζρεδφλ ζηα ίδηα 

πνζνζηηαία επίπεδα. Τπνγξακκίδεηαη εληνχηνηο έλα ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο έξεπλαο, ην Θέξνο ‟08 ηεο ΗΒ΄ Πεξηφδνπ, ην νπνίν απνηέιεζε ζεκείν θακπήο γηα 

ακθφηεξα ηα Μ.Κ.Δ. θαζψο ζεκεηψζεθε κεγηζηνπνίεζε ησλ Δξσηήζεσλ θαη 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ Αλαθνξψλ.  

 

6.3.1.2. Βνπιεπηηθή Πεξίνδνο – ύλνδνο θαη Δθινγηθή Πεξηθέξεηα 

ηε ζπλέρεηα νη Βνπιεπηηθέο Πεξίνδνη – χλνδνη ζπζρεηίζηεθαλ κε ηηο Δθινγηθέο 

Πεξηθέξεηεο ησλ Βνπιεπηψλ θαη ε ζπδήηεζε ησλ ζρεηηθψλ επξεκάησλ πεξηιακβάλεη ηηο 

έμη (6) πεξηζζφηεξν «ελεξγέο», ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. Δθινγηθέο Πεξηθέξεηεο, ζηηο 

νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη ηνπ Ζξαθιείνπ, ηεο Β΄ Αζήλαο, ηνπ Ν. Αηηηθήο (ππφινηπν 

Αηηηθήο), ηεο Β΄ θαη Α΄ Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Αραΐαο. 

Ξεθηλψληαο ηε ζπδήηεζε ζηε δηάζηαζε ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζεί εάλ ε «ζπκκεηνρή» ησλ Δθινγηθψλ Πεξηθεξεηψλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. 

κέζσ ησλ Βνπιεπηψλ ηνπο, επεξεάδεηαη απφ ην ρξφλν δηεμαγσγήο ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ 

(ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 37). Πξνθεηκέλνπ γηα ηηο Δζληθέο Δθινγέο ηνπ 2007, νη Βνπιεπηέο ηνπ 

Ζξαθιείνπ ππήξμαλ ηδηαίηεξα «ελεξγνί» ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. ηφζν πξνεθινγηθά, φζν 

θαη κεηεθινγηθά, ζεκεηψλνληαο κάιηζηα ηα πςειφηεξα πνζνζηά ηνπο. Οη  Βνπιεπηέο ηεο 

Β΄ Αζελψλ, αλ θαη πξνεθινγηθά ζπκκεηείραλ ζηνλ Κ.Δ. ζηνλ ειάρηζην βαζκφ, 

κεηεθινγηθά ζεκείσζαλ κεγάιε πνζνζηηαία άλνδν θαη ηδηαίηεξε ελεξγεηηθφηεηα. ζνλ 

αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ Ν. Αηηηθήο (ππνινίπνπ Αηηηθήο) θαη ηεο Α΄ 

Θεζζαινλίθεο, πξνεθινγηθά ζεκεηψζεθε αξθεηά απμεκέλε, θαηλφκελν σζηφζν πνπ δε 

ζπλερίζηεθε κεηεθινγηθά. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηνπο Βνπιεπηέο ηεο Β΄ Θεζζαινλίθεο 

θαη ηεο Αραΐαο, ππήξμαλ κεησκέλεο ζπκκεηνρήο, ηφζν πξν φζν θαη κεηά ησλ ελ ιφγσ 

Δζληθψλ Δθινγψλ.   

πλερίδνληαο ζηηο Δζληθέο Δθινγέο ηνπ 2009 ζεκεηψλνπκε φηη νη Βνπιεπηέο ηνπ 

Ζξαθιείνπ ζεκείσζαλ ζρεηηθά ρακειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. 

πξνεθινγηθά θαη αθφκε ρακειφηεξα κεηεθινγηθά. Αληίζεηα, νη Βνπιεπηέο ηεο Β΄ 

Αζελψλ, φρη κφλν αχμεζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ Κ.Δ. πξνεθινγηθά, αιιά επηπιένλ ηε 

κεγηζηνπνίεζαλ κεηεθινγηθά. Ζ ζπκκεηνρή ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ ππνινίπνπ Αηηηθήο 

ζεκεηψζεθε κάιινλ ζε ρακειά επίπεδα ηφζν πξνεθινγηθά, φζν θαη κεηεθινγηθά, ελψ 

ησλ Β΄ Θεζζαινλίθεο θαη ησλ Αραΐαο αλ θαη θαηεγξάθε κεησκέλε πξνεθινγηθά, 

κεηεθινγηθά ζεκεηψζεθε ηδηαίηεξα απμεκέλε. Σέινο, πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο Βνπιεπηέο 
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ηεο Α΄ Θεζζαινλίθεο, ππνγξακκίδεηαη φηη ππήξμαλ ηδηαίηεξα «ελεξγνί» ηφζν πξν, φζν 

θαη κεηά ησλ ελ ιφγσ Δζληθψλ Δθινγψλ.   

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 37: 

 Η «ζπκκεηνρή» ησλ Εθινγηθώλ Πεξηθεξεηώλ ζηνλ Κ.Ε. δηαρξνληθά  

χκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα, πξάγκαηη αληρλεχεηαη θάπνηνπ βαζκνχ ζρέζε 

κεηαμχ ηεο «ζπκκεηνρήο» ησλ Δθινγηθψλ Πεξηθεξεηψλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. κέζσ 

ησλ Βνπιεπηψλ ηνπο θαη ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ. ζνλ αθνξά ηηο 

Δζληθέο Δθινγέο ηνπ 2007 φπνπ δελ άιιαμε ε Κπβέξλεζε, ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ε ηδηαίηεξα απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ Ζξαθιείνπ, ελψ φζνλ 

αθνξά ηηο Δζληθέο Δθινγέο ηνπ 2009, φπνπ άιιαμε ε Κπβέξλεζε, αληίζηνηρν παξάδεηγκα 

απνηειεί ε απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ Βνπιεπηψλ ηεο Β΄ Αζελψλ. 

ηα πιαίζηα ηεο ζπδήηεζεο ησλ επξεκάησλ ζηε δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ, ψζηε λα 

δηαθαλεί ε ζπκκεηνρή ησλ Βνπιεπηψλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

έξεπλαο, εληνπίζηεθαλ δχν (2) δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο Βνπιεπηψλ θαη θαη‟ επέθηαζε 

Δθινγηθψλ Πεξηθεξεηψλ. ηελ πξψηε (1
ε
) πεξηιακβάλνληαη νη Βνπιεπηέο νη νπνίνη θαηά 

ην ρξφλν έλαξμεο ηεο έξεπλαο θαηεγξάθεζαλ πεξηζζφηεξν «ελεξγνί» ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

Κ.Δ. ζπγθξηηηθά κε ην ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο, επνκέλσο κεηψζεθε ε ζπκκεηνρή ηνπο 

δηαρξνληθά. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη Βνπιεπηέο ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ηνπ Ν. 

Αηηηθήο (ππνινίπνπ Αηηηθήο). Αληίζεηα, ζηε δεχηεξε (2
ε
) θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη 

Βνπιεπηέο ησλ ππνινίπσλ ηεζζάξσλ (4) Δθινγηθψλ Πεξηθεξεηψλ, νη νπνίνη θαηά ην 
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ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 17,87% 19,05% 20,00% 9,68% 16,76% 14,81% 10,70% 

Β' ΑΘΖΝΧΝ 9,66% 4,76% 13,82% 5,38% 9,73% 11,11% 18,18% 

Ν. ΑΣΣΗΚΖ 6,76% 14,29% 7,64% 9,68% 7,03% 3,70% 4,28% 

Β' ΘΔ/ΝΗΚΖ 2,90% 0,00% 3,27% 25,81% 2,70% 1,85% 8,02% 

Α' ΘΔ/ΝΗΚΖ 3,86% 9,52% 4,36% 3,23% 7,03% 9,26% 8,02% 

ΑΥΑΨΑ 6,28% 4,76% 4,36% 5,38% 5,41% 1,85% 8,02% 
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ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο έξεπλαο ππήξμαλ πεξηζζφηεξν «ελεξγνί» ζπγθξηηηθά κε ην 

ρξφλν έλαξμεο θαη επνκέλσο ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. απμήζεθε 

δηαρξνληθά. Χζηφζν, ππνγξακκίδεηαη φηη εληνπίζηεθε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, ην Θέξνο ‟08 ηεο ΗΒ΄ Πεξηφδνπ, ην νπνίν απνηέιεζε ζεκείν 

θακπήο γηα φινπο ηνπο Βνπιεπηέο, δεδνκέλνπ φηη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ ζεκεηψζεθαλ νη 

κεγαιχηεξεο πνζνζηηαίεο απμήζεηο ή κεηψζεηο ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ησλ 

Βνπιεπηψλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. 

 

6.3.1.3. Βνπιεπηηθή Πεξίνδνο – ύλνδνο θαη Λεηηνπξγίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.) 

ηε ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ Βνπιεπηηθψλ Πεξηφδσλ – 

πλφδσλ κε ηηο Λεηηνπξγίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (ηαμηλφκεζε HC.) επηιέρζεθαλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ εθείλεο νη ππνθαηεγνξίεο ιεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε δεηήκαηα 

Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιηζεο ηεο πγείαο (HC.7), Τπεξεζηψλ ζεξαπεπηηθήο 

θξνληίδαο (HC.1) θαη Τπεξεζηψλ πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο (HC.6), δεδνκέλνπ φηη 

εληνπίζηεθαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζην πεξηερφκελν ησλ Μ.Κ.Δ.  

Ζ ζπδήηεζε ππφ ην πξίζκα ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί εάλ ηα πνζνζηά ησλ θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ. ζε επίπεδν 

Λεηηνπξγηψλ  πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κεηαβάιινληαη ζε ζρέζε κε ην ρξφλν δηεμαγσγήο 

ησλ εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ. ζνλ αθνξά ηηο Δζληθέο Δθινγέο ηνπ δχν ρηιηάδεο επηά 

(2007) θαη ηα ζέκαηα Τπεξεζηψλ ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο (HC.1), θαηεγξάθεζαλ 

ζρεηηθά κεησκέλα ηφζν πξνεθινγηθά φζν θαη κεηεθινγηθά ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 

πλφδνπο ησλ Βνπιεπηηθψλ Πεξηφδσλ (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 38). Αληίζεηα, ηα δεηήκαηα 

Τπεξεζηψλ πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο (HC.6) αιιά θαη Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη 

αζθάιηζεο ηεο πγείαο (HC.7) θαηεγξάθεζαλ απμεκέλα ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηηο ελ 

ιφγσ Δζληθέο Δθινγέο.  

ζνλ αθνξά ηηο Δζληθέο Δθινγέο ηνπ 2009, παξαηεξνχκε φηη ηα δεηήκαηα ησλ 

Τπεξεζηψλ ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο (HC.1) λαη κελ θαηεγξάθεζαλ ηδηαίηεξα απμεκέλα 

πξνεθινγηθά, κεηεθινγηθά φκσο ειαρηζηνπνηήζεθαλ. Αληίζηνηρε ήηαλ ε κεηαβνιή ησλ 

ζεκάησλ Τπεξεζηψλ πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο (HC.6), ην πνζνζηφ ησλ νπνίσλ επί 

ηνπ ζπλφινπ ησλ Μ.Κ.Δ. πξνεθινγηθά δηπιαζηάζηεθε, κεηεθινγηθά φκσο κεηψζεθε εθ 

λένπ. Αληίζεηα, φζνλ αθνξά ηα δεηήκαηα Γεληθήο δηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιηζεο 

ηεο πγείαο (HC.7), παξαηεξνχκε φηη ηα πξνεθινγηθά πνζνζηά ηνπο θαηεγξάθεζαλ 

ζρεηηθά κεησκέλα, ελψ ηα κεηεθινγηθά απμεκέλα.  
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Δπνκέλσο, βάζεη ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο, αληρλεχεηαη θάπνηνπ βαζκνχ ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ πνπ εληνπίδνληαη ηα δεηήκαηα Λεηηνπξγηψλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ. θαη ηνπ ρξφλν δηεμαγσγήο ησλ 

Δζληθψλ Δθινγψλ, ελψ θαζνξηζηηθφηεξν ξφιν ζηε δηαθχκαλζε ησλ ππφ εμέηαζε 

πνζνζηψλ θαίλεηαη λα δηαδξακάηηζαλ νη Δζληθέο Δθινγέο ηνπ 2009, φπνπ έιαβε ρψξα 

αιιαγή ηεο Κπβέξλεζεο.   

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 38:  

Τα ζέκαηα Λεηηνπξγηώλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.) ζηνλ Κ.Ε. δηαρξνληθά 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξαηήξεζε ησλ επξεκάησλ ππφ ην πξίζκα 

ηεο δηαρξνληθήο πνξείαο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ Λεηηνπξγηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, 

φπσο απνηππψλεηαη ζηε δηαθχκαλζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ πνζνζηψλ, ψζηε λα δηαθαλεί 

ε πηζαλή βειηίσζε, επηδείλσζή ή δηαηψληζε ηνπο. ζνλ αθνξά ηα δεηήκαηα Τπεξεζηψλ 

ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο (HC.1) δηαρξνληθά παξνπζίαζαλ κείσζε, δεδνκέλνπ φηη ην 

θαηαγεγξακκέλν πνζνζηφ ηνπο θαηά ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο ήηαλ κεγαιχηεξν ηνπ 

αληίζηνηρνπ θαηά ηελ νινθιήξσζή ηεο. Αληίζεηα, ηα ζέκαηα ησλ Τπεξεζηψλ πξφιεςεο 

θαη δεκφζηαο πγείαο (HC.6) θαη νη ππνζέζεηο Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιηζεο ηεο 

πγείαο (HC.7) δηαρξνληθά ζεκείσζαλ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

Μ.Κ.Δ.  
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HC.1 30,32% 26,67% 27,64% 24,68% 34,59% 33,33% 22,76% 

HC.6 10,32% 13,33% 13,07% 2,60% 8,27% 16,67% 13,10% 

HC.7 46,45% 53,33% 51,76% 49,35% 48,12% 35,71% 48,28% 
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6.3.1.4. Βνπιεπηηθή Πεξίνδνο/ύλνδνο – Λεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία (HC.R.) 

Ζ επφκελε ζπδήηεζε επξεκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ην δεχγνο ζπζρεηηζκνχ 

Βνπιεπηηθέο Πεξίνδνη – χλνδνη θαη Λεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία 

(ηαμηλφκεζε HC.R.). Χζηφζν, θαη ζε απηή ηε ζπδήηεζε, ζεσξήζεθε πεξηζζφηεξν 

ρξήζηκν ζηαηηζηηθά, λα ζπκπεξηιεθζνχλ εθείλεο νη ζρεηηθέο κε ηελ πγεία Λεηηνπξγίεο 

πνπ απνηέιεζαλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ. θαη 

αθνξνχζαλ δεηήκαηα, Δπέλδπζεο παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.1), Γηνίθεζεο θαη παξνρήο «ζε είδνο» ησλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαβίσζεο κε λφζν ή αλαπεξία (HC.R.6) θαη 

Γηνίθεζεο θαη παξνρήο ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία επηδνκάησλ ζε κεηξεηά (HC.R.7). 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 39:  

Τα ζέκαηα Λεηηνπξγηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία (HC.R.) ζηνλ Κ.Ε. δηαρξνληθά  

Σν πξψην (1
ν
) ζηάδην ηεο ζπδήηεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ άμνλα ησλ Δζληθψλ 

Δθινγψλ, ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ πηζαλέο κεηαβνιέο ησλ πνζνζηηαίσλ αλαινγηψλ ησλ  

εμεηδηθεπκέλσλ Λεηηνπξγηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ Μ.Κ.Δ., ιφγσ ησλ εθινγηθψλ 

αλακεηξήζεσλ (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 39). Αξρήο γελνκέλεο κε ηηο Δζληθέο Δθινγέο ηνπ 2007 

θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηα ζέκαηα Δπέλδπζεο παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.1), ππνγξακκίδεηαη ε ζεακαηηθή πξνεθινγηθή αχμεζε 

ηνπ πνζνζηνχ ηνπο επί ηνπ ζπλφινπ, ηελ νπνία σζηφζν αθνινχζεζε κηα εμίζνπ 
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HC.R.1 43,14% 80,00% 30,88% 46,67% 34,78% 45,45% 42,11% 

HC.R.6 17,65% 0,00% 8,82% 20,00% 21,74% 9,09% 13,16% 

HC.R.7 11,76% 0,00% 23,53% 13,33% 15,22% 18,18% 18,42% 
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δηαρξνληθά  
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ζεακαηηθή κεηεθινγηθή κείσζε, κέρξη ειαρηζηνπνίεζεο ηνπο. ζνλ αθνξά ηηο ππνζέζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε Γηνίθεζε θαη παξνρή «ζε είδνο» ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα 

ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαβίσζεο κε λφζν ή αλαπεξία (HC.R.6), πξνεθινγηθά δελ 

εληνπίζηεθαλ ζην πεξηερφκελν ησλ Μ.Κ.Δ. θαη κεηεθινγηθά απνηέιεζαλ κφλν έλα 

ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ. Πξνθεηκέλνπ ηψξα γηα ηα δεηήκαηα  Γηνίθεζεο 

θαη παξνρήο ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία επηδνκάησλ ζε κεηξεηά (HC.R.7), αλ θαη 

πξνεθινγηθά δελ αληρλεχηεθαλ ζηα Μ.Κ.Δ., κεηεθινγηθά κεγηζηνπνηήζεθαλ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο Δζληθέο Δθινγέο ηνπ 2009, ηα δεηήκαηα Δπέλδπζεο παγίνπ 

θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.1) πξνεθινγηθά 

παξνπζίαζαλ πνζνζηηαία άλνδν, ηελ νπνία φκσο δηαδέρηεθε κηθξή κεηεθινγηθή πηψζε, 

ηα ζέκαηα Γηνίθεζεο θαη παξνρήο «ζε είδνο» ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο δηαβίσζεο κε λφζν ή αλαπεξία (HC.R.6) ζεκείσζαλ  έληνλε 

πξνεθινγηθή πηψζε ηελ νπνία σζηφζν κεηεθινγηθά δηαδέρηεθε άλνδνο θαη ηέινο, ε 

πξνεθινγηθή πνζνζηηαία αχμεζε ησλ ππνζέζεσλ Γηνίθεζεο θαη παξνρήο ζρεηηθψλ κε 

ηελ πγεία επηδνκάησλ ζε κεηξεηά (HC.R.7) ραξαθηεξίζηεθε απφ κεηεθινγηθή 

ζηαζεξφηεηα.   

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, αληρλεχεηαη θάπνηνπ βαζκνχ ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβνιψλ 

ησλ πνζνζηψλ ησλ Λεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία θαη ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο 

ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ, ε νπνία, θαη γηα ηηο ηξεηο (3) ππνθαηεγνξίεο Λεηηνπξγηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, απνηππψλεηαη εληνλφηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ Δζληθψλ 

Δθινγψλ ηνπ 2007. 

Σν δεχηεξν (2
ν
) ζηάδην ηεο ζπδήηεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ άμνλα ηεο 

δηαρξνληθήο πνξείαο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ Λεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, 

φπσο απνηππψλεηαη απφ ηε δηαθνξά ησλ ζρεηηθψλ θαηαγεγξακκέλσλ πνζνζηψλ θαηά ην 

ρξφλν έλαξμεο ηεο έξεπλαο θαη θαηά ην ρξφλν νινθιήξσζήο ηεο. ζνλ αθνξά ηα  

πξνβιήκαηα Δπέλδπζεο παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (HC.R.1) θαη Γηνίθεζεο θαη παξνρήο «ζε είδνο» ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 

γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαβίσζεο κε λφζν ή αλαπεξία (HC.R.6), ζεκεηψλεηαη 

δηαρξνληθά κείσζε, ελψ αληίζεηα πξνθεηκέλνπ γηα ηα πξνβιήκαηα Γηνίθεζεο θαη 

παξνρήο ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία επηδνκάησλ ζε κεηξεηά (HC.R.7) ζεκεηψλεηαη 

δηαρξνληθά αχμεζε. Γελ πξέπεη σζηφζν λα παξαβιεθζνχλ νη έληνλεο δηαθπκάλζεηο πνπ 

θαηαγξάθεθαλ εληφο ησλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ ηεο έξεπλαο ζηελ «πνξεία» θαη ησλ ηξηψλ 

(3) ππνθαηεγνξηψλ, κε ζεκείν εληνλφηεξεο θακπήο ην Θέξνο ‟07 ηεο ΗΑ΄ Πεξηφδνπ. 
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6.3.1.5. Βνπιεπηηθή Πεξίνδνο – ύλνδνο θαη Πάξνρνη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.) 

ηε δηπινχ άμνλα ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ζπζρεηηζκνχ ησλ Βνπιεπηηθψλ 

Πεξηφδσλ – πλφδσλ κε ηνπο Παξφρνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (ηαμηλφκεζε HP.) 

ζπκπεξηειήθζεζαλ ηα Ννζνθνκεία (HP.1), νη Πάξνρνη πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (HP.3) θαη ε Γεληθή δηνίθεζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο (HP.6), 

δεδνκέλνπ φηη ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο παξφρνπο, εληνπίζηεθαλ κε ηε κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα ζην πεξηερφκελν ησλ θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο.   

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 40:  

Τα ζέκαηα Παξόρσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.) ζηνλ  Κ.Ε. δηαρξνληθά 

Καη‟ αξρήλ, ε ζπδήηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ άμνλα ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί εάλ ν βαζκφο πνπ απαζρνινχλ ηελ θνηλσλία ηα δεηήκαηα 

ησλ Παξφρσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο επεξεάδεηαη απφ ην ρξφλν δηεμαγσγήο ησλ 

Δζληθψλ Δθινγψλ (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 40). Δζηηάδνληαο αξρηθά ζηηο Δζληθέο Δθινγέο ηνπ 

2007 θαη ζηα ζέκαηα ησλ Ννζνθνκείσλ (HP.1), ζεκεηψλεηαη φηη αλ θαη ην πνζνζηφ ηνπο 

επί ηνπ ζπλφινπ ησλ Μ.Κ.Δ. πξνεθινγηθά θαηεγξάθε πςειφ, κεηεθινγηθά κεηψζεθε 

αηζζεηά. Αληίζεηα, φζνλ αθνξά ηα δεηήκαηα Παξφρσλ πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (HP.3), ε πξνεθινγηθή ηνπο αχμεζε εμαθνινχζεζε θαη κεηεθινγηθά. Σέινο, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηα πξνβιήκαηα Γεληθήο δηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο (HP.6), 
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HP.1 38,02% 35,29% 28,87% 25,29% 28,48% 36,00% 30,23% 

HP.3 22,92% 23,53% 25,10% 41,38% 19,39% 18,00% 19,19% 

HP.6 20,83% 29,41% 28,03% 18,39% 29,70% 16,00% 31,40% 
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ππνγξακκίδεηαη φηη θαηεγξάθεζαλ ηδηαίηεξα απμεκέλα ηφζν πξν φζν θαη κεηά ησλ ελ 

ιφγσ Δζληθψλ Δθινγψλ. 

Δζηηάδνληαο ελ ζπλερεία ζηηο Δζληθέο Δθινγέο ηνπ 2009, ηα ζέκαηα ησλ 

Ννζνθνκείσλ (HP.1) ζεκείσζαλ κεγάιε πξνεθινγηθή πνζνζηηαία άλνδν, ηελ νπνία φκσο 

αθνινχζεζε ζρεηηθή πηψζε, ηα δεηήκαηα Παξφρσλ πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (HP.3) θαηεγξάθεζαλ ζηαζεξά, ελψ ηέινο νη ππνζέζεηο Γεληθήο δηνίθεζεο 

ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο (HP.6), αλ θαη πξνεθινγηθά θαηεγξάθεζαλ κεησκέλεο, 

κεηεθινγηθά ζρεδφλ δηπιαζίαζαλ ην πνζνζηφ ηνπο επί ηνπ ζπλφινπ. 

χκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα, αληρλεχεηαη θάπνηνπ βαζκνχ ζρέζε κεηαμχ ηεο 

δηαθχκαλζεο ησλ πνζνζηψλ ησλ δεηεκάησλ Παξφρσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ. θαη ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ, ε 

νπνία θαζίζηαηαη εληνλφηεξε ζηελ πεξίπησζε ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ ηνπ 2009. 

πλερίδνληαο ζηνλ άμνλα ηεο δηαρξνληθήο πνξείαο ησλ πξνβιεκάησλ Παξφρσλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, παξαηεξνχκε φηη ηα πξνβιήκαηα ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ησλ 

Παξφρσλ πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαηά ην ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο 

έξεπλαο θαη πάληα ζπγθξηηηθά κε ην ρξφλν έλαξμεο απηήο, θαηεγξάθεζαλ κεησκέλα, ελψ 

αληίζεηα ηα πξνβιήκαηα Γεληθήο Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο απμεκέλα. 

Χζηφζν, ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο ραξαθηεξίδνληαη νη δηαθπκάλζεηο ησλ πνζνζηψλ ησλ 

παξφρσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ δχν (2) ζεκεία θακπήο, 

ακθφηεξα εληφο ηεο ΗΒ΄ Πεξηφδνπ, αθελφο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Θέξνπο ‟08 θαη 

αθεηέξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Θέξνπο ‟09. 

 

6.3.1.6. Βνπιεπηηθή Πεξίνδνο/ύλνδνο – Υξεκαηνδόηεζε πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HF.) 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη ηα επξήκαηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ Βνπιεπηηθψλ 

Πεξηφδσλ – πλφδσλ κε ηηο πεγέο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

(ηαμηλφκεζε HF.), ε ζπδήηεζε ησλ νπνίσλ επίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ην πξίζκα ησλ 

Δζληθψλ Δθινγψλ θαη ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο. Χζηφζν, δεδνκέλεο ηεο μεθάζαξεο 

πνζνζηηαίαο επηθξάηεζεο ηεο Δπξχηεξεο θξαηηθήο (HF.) ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο, γηα επλφεηνπο ιφγνπο, απνηέιεζε θαη ηε κφλε ππνθαηεγνξία 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζπκπεξηειήθζε ζηε ζπδήηεζε.  

πσο θαζίζηαηαη αληηιεπηφ ζην ζρεηηθφ δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 41), ηα 

δεηήκαηα Δπξχηεξεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο (HF.1) θαηεγξάθεζαλ απμεκέλα 

πξνεθινγηθά θαη κεηεθινγηθά, ηφζν ζηηο Δζληθέο Δθινγέο ηνπ 2007, φζν θαη ηνπ 2009. 

Δπνκέλσο αληρλεχεηαη ζρέζε κεηαμχ ησλ πνζνζηψλ πνπ εληνπίδνληαη ηα δεηήκαηα 
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Δπξχηεξεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο (HF.1) επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ. 

θαη ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 41:  

Τα ζέκαηα Φξεκαηνδόηεζεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HF.) ζηνλ Κ.Ε. δηαρξνληθά 

ζνλ αθνξά ηε δηαρξνληθή ηνπο πνξεία, ζεκεηψλεηαη φηη θαηά ην ρξφλν έλαξμεο 

ηεο έξεπλαο μεθίλεζαλ κε άλνδν κέρξη ηε κεγηζηνπνίεζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ  

Θέξνπο ‟08 ηεο ΗΒ΄ Πεξηφδνπ, θαηφπηλ ζεκείσζαλ πηψζε κέρξη ηε Β΄ χλνδν ηεο ίδηαο 

πεξηφδνπ θαη αθνινχζσο εθ λένπ αχμεζε ην Θέξνο ‟09 ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, ελψ 

παξέκεηλαλ ζε πςειά επίπεδα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο. Γηαρξνληθά επνκέλσο 

ηα πξνβιήκαηα Δπξχηεξεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο (HF.1) απμήζεθαλ, παξαηήξεζε 

πνπ έξρεηαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηε δπζαξέζθεηα ησλ πνιηηψλ απφ ην δεκφζην 

ζχζηεκα πγείαο θαη σο εθ ηνχηνπ ηε ζηξνθή ηνπο ζησλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε απνηέιεζκα  

ηελ αχμεζε ησλ ηδησηηθψλ, «out of pocket» πιεξσκψλ.
153

 

 

6.3.1.7. Βνπιεπηηθή Πεξίνδνο – ύλνδνο θαη Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα 

Ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο ζεσξήζεθε θαη ε ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ 

ζπζρεηηζκνχ ησλ Βνπιεπηηθψλ Πεξηφδσλ – πλφδσλ κε ηηο Κνηλνβνπιεπηηθέο Οκάδεο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. ζηνλ δηπιφ άμνλα ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ θαη 

ηε δηαρξνληθήο ηνπο ζπκκεηνρήο ζηνλ Κ.Δ.  

ζνλ αθνξά ηε ζπδήηεζε ησλ ελ ιφγσ επξεκάησλ ζηνλ άμνλα ησλ Δζληθψλ 

Δθινγψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί εάλ ε ζπκκεηνρή ησλ 

Βνπιεπηψλ ησλ Κ.Ο. ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. επεξεάδεηαη απφ ην ρξφλν δηεμαγσγήο ησλ 
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 OECD, OECD Economic Surveys: GREECE, OECD, 2009, op. cit., p. 85 – 115. 
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Δζληθψλ Δθινγψλ (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 42). Ξεθηλψληαο απφ ηηο Δζληθέο Δθινγέο ηνπ 2007, 

φπνπ δελ έιαβε ρψξα αιιαγή ηεο Κπβέξλεζεο, θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ Κ.Ο. ηνπ 

ΠΑ.Ο.Κ., ζεκεηψλεηαη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ Βνπιεπηψλ ηεο ζην Κ.Δ. πξνεθινγηθά φρη 

κφλν απμήζεθε, αιιά θαηέγξαςε θαη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο ελψ κεηεθινγηθά κεηψζεθε, 

παξακέλνληαο σζηφζν ζε ζρεηηθά πςειά επίπεδα. Αλαθνξηθά κε ηηο Κ.Ο. ηεο Ν.Γ. θαη 

ηνπ ΛΑ.Ο.. παξαηεξνχκε φηη νη Βνπιεπηέο ήηαλ απφληεο ζηελ θαηάζεζε Μ.Κ.Δ. 

πξνεθινγηθά, ελψ κεηεθινγηθά πξαγκαηνπνίεζαλ ππνβνιή Μ.Κ.Δ., φρη φκσο ζε ζρεηηθά 

πςειά πνζνζηά. ζνλ αθνξά ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ Κ.Κ.Δ., ζεκεηψζεθε απμεκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ζε επίπεδα Κ.Δ. ηφζν πξνεθινγηθά, φζν θαη κεηεθινγηθά. ζνλ αθνξά ηε 

ζηάζε ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. ζηα πιαίζηα ηνπ Κ.Δ., ζεκεηψζεθε απμεκέλε πξν 

ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ, φκσο θαηφπηλ κεηψζεθε. Σέινο, νη ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ Βνπιεπηέο, 

πξνεθινγηθά ζεκείσζαλ ηε κέγηζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ., 

κεηεθινγηθά φκσο απείραλ εμ‟ νινθιήξνπ.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 42:  

Η ζπκκεηνρή ησλ Κ.Ο. ζηνλ Κ.Ε. δηαρξνληθά 

πλερίδνληαο ζηηο Δζληθέο Δθινγέο ηνπ 2009, φπνπ έιαβε ρψξα αιιαγή ηεο 

Κπβέξλεζεο, ππνγξακκίδεηαη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. (Κπβεξλφλ 

Πνιηηηθφ Κφκκα πιένλ) πξνεθινγηθά θαηεγξάθε ζρεηηθά κεησκέλε θαη κεηεθινγηθά 
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κεηψζεθε αηζζεηά πεξαηηέξσ. Αληηζέησο, νη Βνπιεπηέο ηεο Ν.Γ. θαηεγξάθεζαλ ηδηαίηεξα 

«ελεξγνί» ζηελ θαηάζεζε Μ.Κ.Δ. πξνεθινγηθά θαη αθφκε πεξηζζφηεξν κεηεθινγηθά 

(Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε πιένλ). ζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ 

Κ.Κ.Δ., πξνεθινγηθά θαηεγξάθε κεησκέλε αιιά κεηεθινγηθά απμήζεθε, νκνίσο ησλ 

Βνπιεπηψλ ηνπ ΛΑ.Ο.., φκσο ε πνζνζηηαία αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ δεχηεξσλ ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. θαηεγξάθε ηδηαίηεξα έληνλε.  Αλαθνξηθά κε ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ 

Τ.ΡΗΕ.Α., ε πξνεθινγηθά κεησκέλε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζπλερίζηεθε θαη κεηεθινγηθά, 

ελψ ηέινο, νη ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ, πξνεθινγηθά απείραλ ηειείσο ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

κεηεθινγηθά ζπκκεηείραλ ζε ηζρλφ πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ.   

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, αληρλεχεηαη θάπνηνπ βαζκνχ ζρέζε 

κεηαμχ ηεο ζπκκεηνρή ησλ Βνπιεπηψλ ησλ Κ.Ο. ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. θαη ηνπ ρξφλνπ 

δηεμαγσγήο ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ, ε νπνία απνηππψλεηαη πην μεθάζαξα ζηελ πεξίπησζε 

ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ ηνπ 2009, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη αιιαγή ηεο Κπβέξλεζεο, 

ηδηαίηεξα κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. θαη ηεο Ν.Γ.  

πλερίδνληαο ζηνλ άμνλα ηεο δηαρξνληθήο ζπκκεηνρήο ησλ Κ.Ο. ζηε δηαδηθαζία 

ηνπ Κ.Δ. φπσο απνηππψλεηαη ζηνπο ρξφλνπο έλαξμεο θαη νινθιήξσζεο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, παξαηεξνχκε φηη νη Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. αξρηθά ήηαλ πεξηζζφηεξν 

«ελεξγνί» απ‟ φηη ηειηθά, νκνίσο νη Βνπιεπηέο ηνπ Κ.Κ.Δ. θαη νη ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ. 

Αληίζεηα, νη Βνπιεπηέο ηεο Ν.Γ., ηνπ ΛΑ.Ο.. θαη ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. θαηά ην ρξφλν 

νινθιήξσζήο ηεο έξεπλαο θαηεγξάθεζαλ πεξηζζφηεξν δξαζηήξηνη ζπγθξηηηθά κε ην 

ρξφλν έλαξμεο. Τπνγξακκίδεηαη φηη εληφο ησλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ ηεο έξεπλαο δελ 

θαηεγξάθε θάπνην ρξνληθφ ζεκείν θακπήο, θνηλφ γηα φιεο ηηο Κ.Ο. 

 

6.3.1.8. Βνπιεπηηθή Πεξίνδνο – ύλνδνο θαη Δκβέιεηα πεξηερνκέλνπ Μ.Κ.Δ 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ εληνπίζηεθε ζηε ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ζπζρεηηζκνχ 

ησλ Βνπιεπηηθψλ Πεξηφδσλ – πλφδσλ κε ηελ εκβέιεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Μ.Κ.Δ., 

ππφ ην πξίζκα ηφζν ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ, φζν θαη ηεο δηαρξνληθήο ηνπο πνξείαο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, γηα ιφγνπο ζηαηηζηηθήο ζθνπηκφηεηαο, ζηε ζπδήηεζε 

ζπκπεξηειήθζεζαλ ηα Μ.Κ.Δ. κε πεξηερφκελν Δζληθνχ θαη Σνπηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

δεδνκέλνπ φηη απνηέιεζαλ ηελ πιεηνςεθία επί ηνπ ζπλφινπ.  

Παξαηεξψληαο ην ζρεηηθφ δηάγξακκα (ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 43) θαη μεθηλψληαο ππφ ην 

πξίζκα ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί εάλ ν ρξφλνο δηεμαγσγήο ησλ 

Δζληθψλ Δθινγψλ επεξεάδεη ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Μ.Κ.Δ. πνπ θαηαηίζεληαη 

ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ., ζεκεηψλεηαη φηη φζνλ αθνξά ηηο Δζληθέο Δθινγέο ηνπ 2007, ηα 
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Δζληθνχ ελδηαθέξνληνο Μ.Κ.Δ., θαηαηέζεθαλ ζε κεησκέλε αλαινγία επί ηνπ ζπλφινπ 

πξνεθινγηθά, φκσο ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθαλ κεηεθινγηθά. ε αληίζηνηρε θηινζνθία 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε θαηάζεζε ησλ Μ.Κ.Δ. Σνπηθνχ ελδηαθέξνληνο.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 43:  

Η θαηάζεζε Εζληθώλ & Τνπηθώλ ζεκάησλ ζηνλ Κ.Ε. δηαρξνληθά 

ζνλ αθνξά ηηο Δζληθέο Δθινγέο ηνπ 2009, ππνγξακκίδεηαη φηη ηα Δζληθνχ 

ελδηαθέξνληνο ζέκαηα πξνεθινγηθά θαηαηέζεθαλ ζε κεησκέλν πνζνζηφ  επί ηνπ 

ζπλφινπ, ελψ κεηεθινγηθά ππεβιήζεζαλ ζην δεχηεξν (2
ν
) κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο. 

Αληίζεηα, ηα Σνπηθνχ ελδηαθέξνληνο ζέκαηα, κεγηζηνπνηήζεθαλ πξνεθινγηθά θαη 

κεηεθινγηθά, αλ θαη ζεκείσζαλ ζρεηηθή κείσζε, απνηέιεζαλ σζηφζν πςειφ πνζνζηφ επί 

ηνπ ζπλφινπ.  

Βάζεη ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο, αληρλεχεηαη θάπνηνπ βαζκνχ ζρέζε κεηαμχ 

ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ησλ Δθινγψλ θαη ηεο εκβέιεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

θαηαηεζέλησλ Μ.ΚΔ., ε νπνία γηα ηα Δζληθνχ ελδηαθέξνληνο ζέκαηα εληνπίζηεθε 

πεξηζζφηεξν κεηεθινγηθά θαη γηα ηηο δχν (2) πεξηπηψζεηο Δζληθψλ Δθινγψλ, ελψ γηα ηα 

Σνπηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηηο κελ Δζληθέο Δθινγέο ηνπ 2007 εληνπίζηεθε θπξίσο 

κεηεθινγηθά, ελψ ζηηο δε ηνπ 2009 θπξίσο πξνεθινγηθά. Τπνγξακκίδεηαη σζηφζν σο 

ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο, ε παξαηήξεζε φηη ζηηο πξνεθινγηθέο πεξηφδνπο ηα ζέκαηα 

Σνπηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζπγθξηηηθά κε ηα Δζληθνχ ελδηαθέξνληνο, εληνπίδνληαη κε 

κεγαιχηεξεο αλαινγίεο ζην ζχλνιν ησλ Μ.Κ.Δ. 

πλερίδνληαο ππφ ην πξίζκα ηεο δηαρξνληθήο πνξείαο ησλ ζεκάησλ Δζληθνχ θαη 

Σνπηθνχ ελδηαθέξνληνο, άξα αληίζηνηρα θαη ησλ Δζληθψλ θαη Σνπηθψλ πξνβιεκάησλ, 
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ππνγξακκίδεηαη φηη ηα πξψηα δηαρξνληθά απμήζεθαλ, ελψ ηα δεχηεξα δηαρξνληθά 

κεηψζεθαλ. Χζηφζν, ζεκεηψλνληαη νη έληνλεο δηαθπκάλζεηο θαη ησλ δχν (2) θαηεγνξηψλ 

θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θαζψο επίζεο φηη «ζπκπνξεχζεθαλ» κέρξη ηελ Α΄ 

χλνδν ηεο ΗΒ΄ Πεξηφδνπ, ελψ θαηφπηλ αθνινχζεζαλ εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο πνξείεο.  

 

6.3.2. πζρεηηζκνί  ησλ δηαθνξεηηθώλ  ηύπσλ Μ.Κ.Δ. 

Ζ ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ Μ.Κ.Δ. 

κε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο, θξίζεθε ζθφπηκν λα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ην 

πξίζκα ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε ηχπνπ. πσο έρεη ήδε δηεπθξηληζηεί, 

φια ηα Μ.Κ.Δ. πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, 

θαηαηίζεληαη ζηε Βνπιή κε αξρηθή πξσηνβνπιία ησλ Βνπιεπηψλ, κε κνλαδηθή εμαίξεζε 

ηελ πεξίπησζε ησλ Αλαθνξψλ. Οη Αλαθνξέο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 125 ηνπ  

Κ.η.Β., πεξηέρνπλ αηηήκαηα ή παξάπνλα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πνιηηψλ ν/νη νπνίνο/νη ηηο 

αξρηθά ηηο θαηαζέηνπλ ζηε Βνπιή απηνπξνζψπσο θαη επσλχκσο. Οη Βνπιεπηέο έρνπλ 

ζηε ζπλέρεηα ηε δπλαηφηεηα λα πηνζεηήζνπλ θαη λα πξνζππνγξάςνπλ ηηο θαηαηεζείζεο 

Αλαθνξέο. Δπνκέλσο, ζε αληίζεζε κε ηα ππφινηπα Μ.Κ.Δ., ε πξσηνβνπιία ηεο αξρηθήο 

ππνβνιήο ησλ Αλαθνξψλ αλήθεη ζηνπο πνιίηεο θαη φρη ζηνπο Βνπιεπηέο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε δηαθνξνπνίεζή ηνπο ηηο θαζηζηά ηνλ πιένλ άκεζν, επίζεκν ηχπν Μ.Κ.Δ. 

ζπκκεηνρήο ησλ Πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. 

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηηο Δπεξσηήζεηο
154

, ππνγξακκίδεηαη φηη πξφθεηηαη 

νπζηαζηηθά γηα ήδε θαηαηεζείζεο Δξσηήζεηο ή Α.Κ.Δ. νη νπνίεο απαληήζεθαλ 

αλεπαξθψο, ζχκθσλα κε ηνπο Βνπιεπηέο πνπ ηηο ππέβαιαλ θαη σο εθ ηνχηνπ ηηο 

επαλαθέξνπλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. σο Δπεξσηήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ πην 

επαξθή απάληεζε απφ ηα αξκφδηα πξφζσπα.  

Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ, ε ζπδήηεζε ελδεηθηηθά 

θάπνησλ εθ ησλ επξεκάησλ ζπζρεηηζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ Μ.Κ.Δ. κε ηηο κεηαβιεηέο 

ηεο έξεπλαο, πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζνχλ κέζσ ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε ηχπνπ Μ.Κ.Δ., επηπιένλ ελδηαθέξνπζεο ζηαηηζηηθά πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο.  
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6.3.2.1. Σύπνο Μ.Κ.Δ. – Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα 

Αξρηθά ζπδεηήζεθαλ ηα επξήκαηα ζπζρεηηζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ Μ.Κ.Δ. 

κε ηηο Κ.Ο. πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. ζνλ αθνξά ηηο Δξσηήζεηο, 

παξαηεξήζεθε φηη ππεβιήζεζαλ πιεηνςεθηθά απφ ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε παξαηήξεζε ραξαθηεξίδεηαη ινγηθή θαη ελ κέξεη αλακελφκελε, δεδνκέλνπ 

φηη ην ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ θφκκα απνηέιεζε ηελ Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε γηα ην 

κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο έξεπλαο θαη ηνλ θχξην «αληαγσληζηή» ζηε «δηεθδίθεζε» ηεο 

δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο. Αξθεηά πςειφ πνζνζηφ ησλ Δξσηήζεσλ, ζπγθξηηηθά κε ησλ 

ππφινηπσλ Κ.Δ. ππεβιήζε επίζεο θαη απφ ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ ΛΑ.Ο.. 

ζνλ αθνξά ηηο Δπίθαηξεο Δξσηήζεηο, ππνγξακκίδεηαη ην ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξν 

ελδηαθέξνλ ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. θαη ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. γηα ηα ζέκαηα ηεο 

επηθαηξφηεηαο. Ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο ζεσξήζεθε ε παξαηήξεζε φηη νη Δπεξσηήζεηο  

ππεβιήζεζαλ ηζνθαηαλεκεκέλεο απφ ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. θαη ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α., 

δεδνκέλνπ φηη εθηηκνχκελε ππφ ην πξίζκα ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

Δπεξσηήζεσλ, νδεγεί ζηε δηαπίζησζε φηη νη Βνπιεπηέο ησλ πξναλαθεξζέλησλ Κ.Ο. 

έθξηλαλ σο αλεπαξθείο ηηο απαληήζεηο πνπ έιαβαλ γηα ηηο θαηαηεζείζεο Δξσηήζεηο θαη 

Α.Κ.Δ.
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 θαη σο εθ ηνχηνπ επαλήιζαλ ζρεηηθά, κεηαηξέπνληάο ηηο ζε Δπεξσηήζεηο. 

Αληίζεηα, νη Βνπιεπηέο ησλ ππνινίπσλ Κ.Ο. δελ θαηέζεζαλ Δπεξσηήζεηο, σο εθ ηνχηνπ 

δχλαηαη λα ππνηεζεί φηη νη απαληήζεηο πνπ έιαβαλ εμειήθζεζαλ σο επαξθείο.  

Παξαηεξψληαο ζηε ζπλέρεηα ηα θαηαγεγξακκέλα πνζνζηά ησλ Αλαθνξψλ αλά 

Κ.Ο. θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπο σο πξνο ηε δηαδηθαζία θαηάζεζήο 

ηνπο, ζεκεηψλεηαη ε χπαξμε πνιιψλ δπζαξεζηεκέλσλ πνιηηψλ νη νπνίνη ππνβάινπλ 

ζρεηηθέο Αλαθνξέο ζηε Βνπιή θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο πηνζεηνχλ νη Βνπιεπηέο ησλ Κ.Ο. 

Δπίζεο, ππνγξακκίδεηαη ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ Αλαθνξψλ πηνζεηήζεθε απφ 

ηνπο Βνπιεπηέο ησλ δχν (2) κεγαιχηεξσλ Κ.Ο. ηεο ρψξαο, ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. θαη ηεο Ν.Γ., 

νη νπνίεο ελαιιάζζνληαη ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο.  

 

6.3.2.2. Σύπνο Μ.Κ.Δ. – Λεηηνπξγίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.) 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ζπζρεηηζκνχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ Μ.Κ.Δ. κε ηηο Λεηηνπξγίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.), ψζηε 

κέζσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηχπσλ Μ.Κ.Δ. λα αλαδεηρζνχλ επηπιένλ 

δηαζηάζεηο ησλ πξνβιεκάησλ Λεηηνπξγηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Έρεη ήδε 
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 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ Α.Κ.Δ. ππεβιήζε απφ ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.  
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δηεπθξηληζηεί φηη νη Λεηηνπξγίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ θαηέγξαςαλ ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ. αθνξνχζαλ δεηήκαηα 

Τπεξεζηψλ ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο (HC.1), Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιηζεο πγείαο 

(HC.7), θαη Τπεξεζηψλ πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο (HC.6).  

Αλαιπηηθφηεξα, πξνθεηκέλνπ γηα ηηο Δξσηήζεηο, νη νπνίεο ππνβάιινληαη κε 

αξρηθή πξσηνβνπιία ησλ Βνπιεπηψλ, ζεκεηψλεηαη φηη ηα πξνβιήκαηα Γηνίθεζεο ηεο 

πγείαο θαη αζθάιηζεο πγείαο απνηέιεζαλ ηελ πξψηε (1
ε
) πξνηεξαηφηεηα, ηα πξνβιήκαηα 

Τπεξεζηψλ ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο ηε δεχηεξε (2
ε
) θαη ηα πξνβιήκαηα Τπεξεζηψλ 

πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο ηελ ηξίηε (3
ε
). Αληίζηνηρε ήηαλ ε «ηεξάξρεζε» ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Δπίθαηξσλ Δξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα ηεο 

Δπηθαηξφηεηαο.  

Χζηφζν, πξνθεηκέλνπ γηα ηηο Δπεξσηήζεηο, νη νπνίεο νπζηαζηηθά απνηεινχλ 

«αλεπαξθψο» απαληεκέλεο Δξσηήζεηο θαη Α.Κ.Δ.,
156

 ππνγξακκίδεηαη φηη ζην ζχλνιφ 

ηνπο αθνξνχζαλ πξνβιήκαηα Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιηζεο πγείαο. Δπνκέλσο, 

επηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ 

ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο ζηηο ππνβιεζείζεο Δξσηήζεηο θαη Α.Κ.Δ. αλαθνξηθά κε ζέκαηα 

Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιηζεο ηεο πγείαο, ζεσξήζεθαλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

Βνπιεπηέο αλεπαξθείο θαη σο εθ ηνχηνπ ηηο επαλέθεξαλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. σο 

Δπεξσηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνχλ εθ λένπ.  

Σέινο, πξνθεηκέλνπ γηα ηηο Αλαθνξέο, νη νπνίεο ππνβάιινληαη κε αξρηθή 

πξσηνβνπιία ησλ Πνιηηψλ θαη θαηφπηλ πηνζεηνχληαη απφ ηνπο Βνπιεπηέο, ζεκεηψλεηαη 

φηη ηελ πξψηε (1
ε
) πξνηεξαηφηεηα απνηέιεζαλ ηα πξνβιήκαηα Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη 

αζθάιηζεο πγείαο, ηε δεχηεξε (2
ε
) ηα πξνβιήκαηα Τπεξεζηψλ ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο, 

ηελ ηξίηε (3
ε
) ηα πξνβιήκαηα ησλ Βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη 

ηελ ηέηαξηε (4
ε
) ηα πξνβιήκαηα Τπεξεζηψλ πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο. 

χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο, ππνγξακκίδεηαη φηη φζνλ αθνξά ηηο 

ηξεηο (3) ζπρλφηεξεο θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ Λεηηνπξγηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

θαηεγξάθε «νκνθσλία» κεηαμχ Βνπιεπηψλ θαη Πνιηηψλ ε νπνία επεθηείλεηαη θαη ζε 

επίπεδν πξνηεξαηνηήησλ, ιακβαλνκέλεο σζηφζν ππφςε κηαο δηαθνξνπνίεζεο αλαθνξηθά 

κε ηελ ηξίηε (3
ε
) ζέζε «ηεξάξρεζεο», ηελ νπνία «θαηαιακβάλνπλ» ζηελ πεξίπησζε ησλ 

Βνπιεπηψλ ηα πξνβιήκαηα Τπεξεζηψλ πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο, ελψ ζηελ  
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πεξίπησζε ησλ Πνιηηψλ, ηα πξνβιήκαηα ησλ Βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο.  

 

6.3.2.3. Σύπνο Μ.Κ.Δ. – Λεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία (HC.R.) 

Ζ ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ζπζρεηηζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ Μ.Κ.Δ. κε ηηο 

Λεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία (HC.R.) ππφ ην πξίζκα ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηχπσλ Μ.Κ.Δ. νδήγεζε ζε επηπιένλ παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηα 

πξνβιήκαηα ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία Λεηηνπξγηψλ. Έρεη ήδε ζεκεησζεί φηη ηα 

δεηήκαηα Λεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, ηα νπνία εληνπίζηεθαλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζην πεξηερφκελν ησλ θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ. αθνξνχζαλ θπξίσο ηελ 

Δπέλδπζε παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

(HC.R.1), θαη ηε Γηνίθεζε θαη παξνρή «ζε είδνο» ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο δηαβίσζεο κε λφζν ή αλαπεξία (HC.R.6), ελψ ε ηξίηε (3
ε
) ζπρλφηεξε 

ππνθαηεγνξία πνίθηιε αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ Μ.Κ.Δ.   

Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηηο Δξσηήζεηο, ηηο νπνίεο ππνβάιινπλ νη 

Βνπιεπηέο, κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαηεγξάθεζαλ ηα πξνβιήκαηα Δπέλδπζεο 

παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θαηφπηλ ηα 

πξνβιήκαηα Πεξηβαιινληηθήο πγείαο (HC.R.5) θαη αθνινχζσο ηα πξνβιήκαηα 

Γηνίθεζεο θαη παξνρήο ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία επηδνκάησλ ζε κεηξεηά.  

Αλαθνξηθά κε ηηο Δπεξσηήζεηο, ζεκεηψλεηαη φηη ζην ζχλνιφ ηνπο αθνξνχζαλ 

ζέκαηα Δπέλδπζεο παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, 

επνκέλσο δχλαηαη λα ζεκεησζεί φηη νη αληίζηνηρεο ήδε ππνβιεζείζεο Δξσηήζεηο θαη 

Α.Κ.Δ. δελ απαληήζεθαλ επαξθψο.  

Σέινο, πξνθεηκέλνπ γηα ηηο Αλαθνξέο, ηηο νπνίεο ππνβάιινπλ νη Πνιίηεο, 

επηζεκαίλεηαη φηη νη ηξεηο (3) ππνθαηεγνξίεο Λεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία 

νη νπνίεο εληνπίζηεθαλ κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζην πεξηερφκελφ ηνπο, αθνξνχζαλ 

κε θζίλνπζα ζεηξά πξνβιήκαηα Δπέλδπζεο παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, Γηνίθεζεο θαη παξνρήο ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία επηδνκάησλ ζε 

κεηξεηά θαη ηέινο, Γηνίθεζεο θαη παξνρήο «ζε είδνο» ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο δσήο κε λφζν ή αλαπεξία.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ππνγξακκίδεηαη ε «νκνθσλία» Βνπιεπηψλ – Πνιηηψλ 

φζνλ αθνξά ηηο δχν (2) απφ ηηο ηξεηο (3) πξνηεξαηφηεηεο Λεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πγεία θαη αλαιπηηθφηεξα ηα πξνβιήκαηα Δπέλδπζεο παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ 

ηδξπκάησλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη Γηνίθεζεο θαη παξνρήο ζρεηηθψλ κε 
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ηελ πγεία επηδνκάησλ ζε κεηξεηά. Τπνγξακκίδεηαη εληνχηνηο θαη ην ζεκείν  

δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξνηεξαηνηήησλ Βνπιεπηψλ – Πνιηηψλ, δεδνκέλνπ φηη γηα ηνπο κελ 

πξψηνπο απνηέιεζε πξνηεξαηφηεηα ε επίιπζε πξνβιεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο πγείαο, 

ελψ γηα ηνπο δε δεχηεξνπο, Γηνίθεζεο θαη παξνρήο «ζε είδνο» ησλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δσήο κε λφζν ή αλαπεξία.  

 

6.3.2.4.  Σύπνο Μ.Κ.Δ. – Πάξνρνη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.) 

Ζ ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ζπζρεηηζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ Μ.Κ.Δ. κε 

ηνπο Παξφρνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.) ζεσξήζεθε ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο 

θαζψο δχλαηαη κέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ Μ.ΚΔ. λα αλαδείμεη  

επηπιένλ δηαζηάζεηο ησλ ζρεηηθψλ κε ηνπο Παξφρνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

πξνβιεκάησλ. Έρεη ήδε δηεπθξηληζηεί φηη ηα ζέκαηα Παξφρσλ πνπ εληνπίζηεθαλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζην πεξηερφκελν ησλ Μ.Κ.Δ. ήηαλ δεηήκαηα Ννζνθνκείσλ (HP.1), 

Παξφρσλ πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.3) θαη Γεληθήο δηνίθεζεο ηεο 

πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο (HP.6).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηελ θαηά ηχπν Μ.Κ.Δ. θαηαλνκή ησλ παξαπάλσ 

θαηεγνξηψλ, μεθηλψληαο απφ ηηο Δξσηήζεηο, ηηο νπνίεο ππνβάιινπλ νη Βνπιεπηέο,  ηα 

πξνβιήκαηα ησλ Ννζνθνκείσλ θαηεγξάθεζαλ σο ηα επηθξαηέζηεξα, αθνινχζσο ηα 

Γεληθήο δηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο θαη ηειεπηαία ηα ησλ Παξφρσλ 

πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Ζ ίδηα «ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο» ζεκεηψζεθε θαη 

ζηελ πεξίπησζε ησλ Δπίθαηξσλ Δξσηήζεσλ, ηηο νπνίεο ππνβάιινπλ επίζεο νη Βνπιεπηέο, 

γηα ζέκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο.  

Δληνχηνηο, ζρεηηθά κε ηηο Δπεξσηήζεηο, ηηο νπνίεο ππνβάιινπλ νη Βνπιεπηέο ζε 

πεξίπησζε «αλεπαξθνχο απάληεζεο», ππνγξακκίδεηαη φηη αθνξνχζαλ κφλν ζέκαηα 

Ννζνθνκείσλ θαη Γεληθήο δηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο. Δπνκέλσο, δχλαηαη 

λα ππνηεζεί φηη νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηηο Δξσηήζεηο θαη ηηο Α.Κ.Δ. ησλ ελ ιφγσ 

ππνθαηεγνξηψλ παξφρσλ ήηαλ αλεπαξθείο θαη σο εθ ηνχηνπ νη αξκφδηνη Βνπιεπηέο ηηο 

επαλέθεξαλ σο Δπεξσηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνχλ εθ λένπ.  

Χζηφζν, πξνθεηκέλνπ γηα ηηο Αλαθνξέο, ηηο νπνίεο ππνβάιινπλ αξρηθά νη Πνιίηεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο πηνζεηνχλ νη Βνπιεπηέο, ππνγξακκίδεηαη κηα ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε. ηελ πεξίπησζε ησλ Αλαθνξψλ, ελ αληηζέζεη κε ηνπο 

ππφινηπνπο ηχπνπο Μ.Κ.Δ. φπνπ θπξηαξρνχζαλ ηα ζέκαηα Ννζνθνκείσλ θαη Γεληθήο 

δηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο, σο επηθξαηέζηεξα θαηεγξάθεζαλ ηα ζέκαηα ησλ 

Παξφρσλ πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα 
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ηεο έξεπλαο, ηα πξνβιήκαηα ησλ Παξφρσλ πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, 

αλαδείρζεθαλ ηα πιένλ ζεκαληηθά γηα ηνπο Πνιίηεο, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ.  

Βάζεη ησλ παξαπάλσ παξαηεξήζεσλ, ππνγξακκίδεηαη φηη λαη κελ φζνλ αθνξά ηηο 

ηξεηο (3) ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ Παξφρσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

θαηεγξάθε «νκνθσλία» κεηαμχ Βνπιεπηψλ θαη Πνιηηψλ, φκσο ζε επίπεδν 

πξνηεξαηνηήησλ επηζεκάλζεθε κηα δηαθνξνπνίεζε, θαζψο γηα ηνπο κελ Βνπιεπηέο ηα 

πξνβιήκαηα ησλ Παξφρσλ πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο βξίζθνληαη ζηελ 

ηξίηε (3
ε
) ζέζε «ηεξάξρεζεο», ελψ γηα ηνπο δε Πνιίηεο βξίζθνληαη ζηελ πξψηε (1

ε
).  

 

6.3.2.5. Σύπνο Μ.Κ.Δ. – Δκβέιεηα πεξηερνκέλνπ Μ.Κ.Δ 

Δίλαη ήδε γλσζηφ φηη ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ηα ζπλνιηθά 

θαηαηεζέληα Μ.Κ.Δ., φζνλ αθνξά ηελ εκβέιεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο,  ήηαλ πξσηίζησο 

Δζληθνχ θαη δεπηεξεπφλησλ Σνπηθνχ ελδηαθέξνληνο. ηα πιαίζηα ηεο ζπδήηεζεο ησλ 

επξεκάησλ ζπζρεηηζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ Μ.Κ.Δ. κε ηελ εκβέιεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ Μ.Κ.Δ., ππνγξακκίδεηαη επηπξνζζέησο κηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα 

παξαηήξεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη Αλαθνξέο απνηέιεζαλ ηε κφλε θαηεγνξία 

Μ.Κ.Δ. φπνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο αθνξνχζαλ Σνπηθνχ ελδηαθέξνληνο ζέκαηα θαη φρη 

Δζληθνχ. Αλ ε ζπγθεθξηκέλε παξαηήξεζε ζπλδπαζηεί κε ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά ησλ 

Αλαθνξψλ απφ ηα ππφινηπα Μ.Κ.Δ. πνπ ηηο θαζηζηά ην πιένλ άκεζν Μ.Κ.Δ. ζπκκεηνρήο  

ησλ Πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ., ππνγξακκίδεηαη κηα λέα παξαηήξεζε, θαηά ηελ 

νπνία νη Έιιελεο πνιίηεο, βάζεη ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο, θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ., έδεημαλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηα δεηήκαηα πγείαο εληφο 

ησλ νξίσλ ηεο ηνπηθήο ηνπο θνηλσλίαο.  

Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηηο Δπεξσηήζεηο, ζεκεηψλεηαη φηη αθνξνχζαλ εμίζνπ 

ζέκαηα Δζληθνχ θαη Πεξηθεξεηαθνχ ελδηαθέξνληνο, επνκέλσο ζε απηέο ηηο δχν (2) 

πεξηπηψζεηο εκβέιεηαο πεξηερνκέλνπ, νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηηο αξρηθά  

θαηαηεζείζεο Δξσηήζεηο θαη Α.Κ.Δ., ζεσξήζεθαλ αλεπαξθείο απφ ηνπο αξκφδηνπο 

Βνπιεπηέο, νη νπνίνη σο εθ ηνχηνπ, ηηο επαλέθεξαλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. σο 

Δπεξσηήζεηο πιένλ πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνχλ εθ λένπ.  

 

6.3.3. πζρεηηζκνί Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο (Κ.Ο.)  

Σέινο, ζηε ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ζπζρεηηζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ Κ.Ο. κε ηηο 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο πνπ 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

159 
 

αθνινπζνχλ, ζπκπεξηειήθζεζαλ ελδεηθηηθά ηα επξήκαηα θάπνησλ εθ ησλ ζρεηηθψλ 

ζπζρεηηζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζνχλ πεξαηηέξσ δηαζηάζεηο ηεο ζπκκεηνρήο θάζε 

Κ.Ο. ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ.  

 

6.3.3.1. Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα – Λεηηνπξγίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.) 

Ζ ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ζπζρεηηζκνχ ησλ Κ.Ο. κε ηηο Λεηηνπξγίεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί πηζαλή 

«ηαχηηζε» ησλ Κ.Ο. ζηνλ ηξφπν ηεξάξρεζεο ησλ δεηεκάησλ Λεηηνπξγηψλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, αλεμαξηήησο αλαιπηηθήο ζεηξάο. εκεηψλεηαη νη Βνπιεπηέο φισλ ησλ Κ.Ο., 

πιελ ησλ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧΝ
157

, ζπκθψλεζαλ ζηνλ ηξφπν ηεξάξρεζεο, ηνπιάρηζηνλ γηα 

ηηο ηξεηο (3) πξψηεο ππνθαηεγνξίεο Λεηηνπξγηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα πξνβιήκαηα, Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιηζεο πγείαο (HC.7), 

Τπεξεζηψλ ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο (HC.1) θαη Τπεξεζηψλ πξφιεςεο θαη δεκφζηαο 

πγείαο (HC.6), ζεκεηψλεηαη φηη ζεσξήζεθαλ απφ ηνπο Βνπιεπηέο ησλ δηαθνξεηηθψλ Κ.Ο. 

σο ηα πιένλ ζεκαληηθά, δεδνκέλνπ φηη απνηέιεζαλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ.  

Ζ παξαπάλσ παξαηήξεζε «ζχγθιηζεο απφςεσλ» ησλ δηαθνξεηηθψλ Κ.Ο., 

δεδνκέλσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηδενινγηψλ θαη αληίζηνηρα πνιηηηθψλ ηνπο, ππνγξακκίδεηαη 

σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηφηη δχλαηαη λα απνηειέζεη έλδεημε ηεο αλάδεημεο ησλ 

πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ Λεηηνπξγηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηεο Διιεληθήο 

θνηλσλίαο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Κ.Δ. θαη σο εθ ηνχηνπ ρξίδεη ζπλεθηίκεζεο κε ηηο 

παξαηεξήζεηο ησλ ππνινίπσλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο.  

 

6.3.3.2. Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα – Λεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία (HC.R) 

Ζ ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ζπζρεηηζκνχ ησλ Κ.Ο. κε ηηο Λεηηνπξγίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία (HC.R.) είλαη επίζεο ζεκαληηθή, δεδνκέλνπ φηη δχλαηαη λα 

αλαδείμεη πνηεο εθ ησλ ιεηηνπξγηψλ ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ησλ 

Βνπιεπηψλ ησλ Κ.Ο. θαη επνκέλσο απνηεινχλ ηηο πιένλ «πξνβιεκαηηθέο» ζπγθξηηηθά κε 

ηηο ππφινηπεο. Δίλαη ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο ε επηζήκαλζε φηη γηα ην ζχλνιν ησλ Κ.Ο. 

ηα ζέκαηα Λεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ πγεία θαη απνηέιεζαλ ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαηεζέλησλ Μ.ΚΔ., αθνξνχζαλ πξσηίζησο δεηήκαηα 

Δπέλδπζεο παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 
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 εκεηψλεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ Μ.Κ.Δ. πνπ  ππέβαιαλ νη ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ Βνπιεπηέο αθνξνχζε 

ζέκαηα Βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 
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(HC.R.1) θαη αθνινχζσο ππνζέζεηο Γηνίθεζεο θαη παξνρήο ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία 

επηδνκάησλ ζε κεηξεηά (HC.R.7),  Γηνίθεζεο θαη παξνρήο «ζε είδνο» ησλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαβίσζεο κε λφζν ή αλαπεξία (HC.R.6) θαη 

Πεξηβαιινληηθήο πγείαο (HC.R.5).  

Χζηφζν, ζεκεηψλεηαη φηη κνινλφηη ε «ζεηξά θαηάηαμεο» ησλ δεηεκάησλ  

Λεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία δελ θαηεγξάθε απνιχησο θνηλή γηα φιεο ηηο 

Κ.Ο., ε «αμία» ηεο θαηαγεγξακκέλεο «νκνθσλίαο» πεξί ησλ πξνβιεκάησλ ησλ ζρεηηθψλ 

κε ηελ πγεία Λεηηνπξγηψλ παξακέλεη πςειή, δεδνκέλνπ φηη απνηειεί κηα επηπιένλ 

έλδεημε γηα ην θαηά πφζν ε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. απνηειεί έλα αληηθεηκεληθφ κέζν 

αλάδεημεο ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο απηήο ηεο δηάζηαζεο.  

 

6.3.3.3. Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα – Πάξνρνη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.) 

Ζ ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ζπζρεηηζκνχ ησλ Κ.Ο. κε ηνπο Παξφρνπο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.) πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί θαηά 

πφζν νη Βνπιεπηέο ησλ δηαθνξεηηθψλ Κ.Ο. ηεξαξρνχλ κε αλάινγν ηξφπν ηα πξνβιήκαηα 

ησλ παξφρσλ, δεδνκέλνπ φηη πηζαλή «ηαχηηζε» ζηελ ηεξάξρεζε δχλαηαη λα απνηειέζεη 

κηα αθφκε έλδεημε αλάδεημεο ησλ πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ Παξφρσλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Κ.Δ.   

Καη‟ αξρήλ, ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ζεσξείηαη ε παξαηήξεζε φηη νη Βνπιεπηέο 

φισλ ησλ Κ.Ο., ζεψξεζαλ σο κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο ηα πξνβιήκαηα ησλ Ννζνθνκείσλ 

(HP.1), ησλ Παξφρσλ πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.3) θαη Γεληθήο 

δηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο (HP.6). Ζ ελ ιφγσ «νκνθσλία» ησλ Κ.Ο. ζηηο  

ηξεηο (3) ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο Παξφρσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ππνγξακκίδεηαη 

σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, δηφηη δχλαηαη λα απνηειέζεη κηα επηπιένλ έλδεημε ηεο ζεκαζίαο 

ηνπ Κ.Δ. ζηελ αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ Παξφρσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ 

Διιεληθή θνηλσλία.  

 

6.3.3.4. Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα – Δθινγηθή Πεξηθέξεηα 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ Κ.Ο. κε ηηο Δθινγηθέο 

Πεξηθέξεηεο ησλ Βνπιεπηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ., ππνγξακκίδεηαη 

φηη ε Δθινγηθή Πεξηθέξεηα πνπ εθπξνζσπείηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

Κ.Δ. κέζσ ησλ Βνπιεπηψλ ηεο, δηαθνξνπνηείηαη αλά Κ.Ο. Αλαιπηηθφηεξα, νη πην 

«ελεξγνί» Βνπιεπηέο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ Κ.Ο. ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. ήηαλ ηνπ Ζξαθιείνπ, γηα 

ηελ Κ.Ο. ηεο Ν.Γ. ηεο Αραΐαο, γηα ηελ Κ.Ο. ηνπ Κ.Κ.Δ. ηεο Α΄ Θεζζαινλίθεο, γηα ηελ 
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Κ.Ο. ηνπ ΛΑ.Ο.. ηεο Β΄ Θεζζαινλίθεο, γηα ηελ Κ.Ο. ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. ηνπ ππνινίπνπ 

Αηηηθήο θαη γηα ηνπο ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ηεο Α΄ Θεζζαινλίθεο. 

Χζηφζν, κεγαιχηεξν ζηαηηζηηθφ ελδηαθέξνλ εληνπίδεηαη ζηε ζπλδπαζηηθή 

ζπδήηεζε ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ, αθελφο κε ηα επξήκαηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ 

Βνπιεπηηθψλ Πεξηφδσλ – πλφδσλ κε ηελ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα θαη ηηο Κ.Ο. θαη 

αθεηέξνπ κε ηα επξήκαηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ Κ.Ο. κε ηελ εκβέιεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ. ηε κελ πξψηε (1
ε
) πεξίπησζε ην ελδηαθέξνλ εληνπίδεηαη ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ κεηαβνιψλ «ζπκκεηνρήο» ησλ Δθινγηθψλ Πεξηθεξεηψλ ζηε δηαδηθαζία 

ηνπ Κ.Δ. ηφζν ζηνλ άμνλα ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ φζν θαη ησλ Κ.Ο. ηε δε δεχηεξε (2
ε
), 

εληνπίδεηαη ζηε δηεξεχλεζε χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο Δθινγηθήο Πεξηθέξεηαο ησλ 

πιένλ «ελεξγψλ» Βνπιεπηψλ θαη ηεο εκβέιεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Μ.Κ.Δ. πνπ νη 

ίδηνη θαηαζέηνπλ ζηε Βνπιή.  

ζνλ αθνξά ηελ πξψηε (1
ε
) πεξίπησζε ζπλδπαζηηθήο ζπδήηεζεο θαη 

πξνθεηκέλνπ γηα ηηο δχν (2) Κ.Ο. πνπ ελαιιάζζνληαη ζηε Γηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο, ην 

ΠΑ.Ο.Κ. θαη ηε Ν.Γ., ζεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ησλ ζρεηηθψλ 

ζπζρεηηζκψλ, ε απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. πξνεθινγηθά θαη 

κεηεθινγηθά ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ ηνπ 2007, φπνπ ε Ν.Γ. παξέκεηλε ην Κπβεξλφλ 

Πνιηηηθφ Κφκκα, αληαλαθιάηαη επίζεο ηφζν ζηελ απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ Βνπιεπηψλ 

ηνπ Ζξαθιείνπ πξνεθινγηθά θαη κεηεθινγηθά, φζν θαη ζην φηη νη πιένλ «ελεξγνί» 

Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. είλαη ηεο Δθινγηθήο Πεξηθέξεηαο ηνπ Ζξαθιείνπ. Αληίζηνηρα, 

ε κεησκέλε ζπκκεηνρή ησλ Βνπιεπηψλ ηεο Ν.Γ. πξνεθινγηθά θαη κεηεθινγηθά ησλ ελ 

ιφγσ Δζληθψλ Δθινγψλ, αληαλαθιάηαη ηφζν ζηε κεησκέλε ζπκκεηνρή ησλ Βνπιεπηψλ 

ηεο Αραΐαο πξνεθινγηθά θαη κεηεθινγηθά, φζν θαη ζην φηη νη πιένλ «ελεξγνί» Βνπιεπηέο 

ηεο Ν.Γ. εθπξνζσπνχλ ηελ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα ηεο Αραΐαο.  

Αλάινγεο θηινζνθίαο ππήξμαλ νη κεηαβνιέο ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ πνπ 

θαηεγξάθεζαλ πξνεθινγηθά θαη κεηεθινγηθά ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ ηνπ 2009, κε 

«αληηζηξνθή ησλ ξφισλ» σζηφζν, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο αιιαγήο ηνπ Κπβεξλφληνο 

Πνιηηηθνχ Κφκκαηνο απφ ηε Ν.Γ. ζην ΠΑ.Ο.Κ. Ζ «αληηζηξνθή ησλ ξφισλ» θαζίζηαηαη 

πεξηζζφηεξν αληηιεπηή ζηελ πεξίπησζε ηεο Κ.Ο. ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., δεδνκέλνπ φηη ε 

κείσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Βνπιεπηψλ ηεο πξνεθινγηθά θαη πεξαηηέξσ 

κεηεθινγηθά, αληαλαθιάηαη ζηε κεησκέλε ζπκκεηνρή ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ Ζξαθιείνπ 

ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ.  

ζνλ αθνξά ηε δεχηεξε (2
ε
) πεξίπησζε ζπλδπαζηηθήο ζπδήηεζεο ησλ επξεκάησλ 

ζπζρεηηζκνχ ησλ Κ.Ο. κε ηηο Δθινγηθέο Πεξηθέξεηεο, κε ηα επξήκαηα ζπζρεηηζκνχ ησλ 
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Κ.Ο. κε ηελ εκβέιεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Μ.Κ.Δ., πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί εάλ 

ππάξρεη θάπνηνπ βαζκνχ ζρέζε κεηαμχ ηεο Δθινγηθήο Πεξηθέξεηαο ησλ πιένλ «ελεξγψλ» 

Βνπιεπηψλ αλά Κ.Ο. θαη ηεο εκβέιεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Μ.Κ.Δ. πνπ θαηαηίζεληαη 

ζηε Βνπιή, παξνπζηάδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ.  

 

6.3.3.5. Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα – Δκβέιεηα πεξηερνκέλνπ Μ.Κ.Δ. 

Ζ ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ Κ.Ο. κε ηελ εκβέιεηα 

πεξηερνκέλνπ ησλ Μ.Κ.Δ. πξαγκαηνπνηήζεθε ηφζν κεκνλσκέλα φζν θαη ζπλδπαζηηθά κε 

ηα επξήκαηα άιισλ ζπζρεηηζκψλ. Καη‟ αξρήλ φζνλ αθνξά ηε κεκνλσκέλε ζπδήηεζε 

ησλ επξεκάησλ, ζεκεηψλεηαη φηη νη Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., ηνπ ΛΑ.Ο.. θαη ηνπ 

Τ.ΡΗΕ.Α. θαηέζεζαλ ζε κεγαιχηεξε αλαινγία ζηε Βνπιή Μ.Κ.Δ. Δζληθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Αληίζεηα, νη Βνπιεπηέο ηεο Ν.Γ. θαη ηνπ Κ.Κ.Δ. θαηέζεζαλ επί ην 

πιείζηνλ Μ.Κ.Δ. Σνπηθνχ ελδηαθέξνληνο. Σέινο, νη ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ Βνπιεπηέο,   

θαηέζεζαλ ζε ίζεο αλαινγίεο ηα Μ.Κ.Δ. Δζληθνχ θαη Σνπηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Γηα ηε ζπλδπαζηηθή ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ζπζρεηηζκνχ ησλ Κ.Ο. κε ηελ 

εκβέιεηα πεξηερνκέλνπ Μ.Κ.Δ. επηιέρζεθαλ ηα επξήκαηα ζπζρεηηζκνχ ησλ Κ.Ο. κε ηηο 

Δθινγηθέο Πεξηθέξεηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε χπαξμε ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

Δθινγηθήο Πεξηθέξεηαο πνπ εθπξνζσπνχλ νη πεξηζζφηεξν «ελεξγνί» Βνπιεπηέο  θάζε 

Κ.Ο. θαη ηεο εκβέιεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Μ.Κ.Δ. πνπ θαηαζέηνπλ ζηε Βνπιή.  

 Ξεθηλψληαο απφ ηελ Κ.Ο. ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., ζεκεηψλεηαη φηη αλ θαη νη πιένλ 

«ελεξγνί» Βνπιεπηέο ηεο νπνίαο εθιέγνληαη ζηελ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα ηνπ Ζξαθιείνπ, 

ην πεξηερφκελν ησλ θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ. ήηαλ Δζληθήο εκβέιεηαο. Οκνίσο, ζηελ Κ.Ο. 

ηνπ ΛΑ.Ο.., νη πην «ελεξγνί» Βνπιεπηέο ηεο ήηαλ ηεο Β΄ Αζελψλ, φκσο ηα θαηαηεζέληα 

Μ.Κ.Δ. Δζληθήο εκβέιεηαο. Δπίζεο, ζηελ Κ.Ο. ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α., νη πιένλ «ελεξγνί» 

Βνπιεπηέο ήηαλ ηεο Αηηηθήο, ηα θαηαηεζέληα Μ.Κ.Δ. Δζληθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Γηαθνξνπνίεζε ζεκεηψλεηαη γηα ηηο Κ.Ο. ηεο Ν.Γ. θαη ηνπ Κ.Κ.Δ., ησλ νπνίσλ νη 

Βνπιεπηέο θαηέζεζαλ πεξηζζφηεξα Μ.Κ.Δ. Σνπηθνχ ελδηαθέξνληνο. Σέινο, νη 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ Βνπιεπηέο, θαηέζεζαλ ζε ίζεο αλαινγίεο Μ.Κ.Δ. Δζληθήο θαη Σνπηθήο 

εκβέιεηαο. πλνςίδνληαο, ππνγξακκίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, 

αληρλεχεηαη θάπνηνπ βαζκνχ ζρέζε κεηαμχ ηεο εκβέιεηαο ησλ θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ. θαη 

ηεο Δθινγηθήο Πεξηθέξεηαο πνπ εθπξνζσπνχλ νη πιένλ «ελεξγνί» Βνπιεπηέο αλά Κ.Ο., 

κφλν ζηελ πεξίπησζε ησλ Κ.Ο. ηεο Ν.Γ. θαη ηνπ Κ.Κ.Δ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
Ο
 

7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΔ ΚΔΦΔΗ 

ηα πξνεγεζέληα θεθάιαηα ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ηφζν ε 

παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο ζε ακθφηεξεο ηηο δηαζηάζεηο απιψλ ζπρλνηήησλ 

θαη ζπζρεηηζκψλ, φζν θαη ε ζπδήηεζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληιεζεί ν κεγαιχηεξνο 

δπλαηφο αξηζκφο ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηνλ Κ.Δ. ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο γηα ηελ ππφ 

δηεξεχλεζε πεξίνδν (2006 – 2010) θαη λα πξνθχςεη κία αιιεινπρία ζπκπεξαζκάησλ.  

Καη‟ αξρήλ, ζηε δηάζηαζε ησλ Βνπιεπηηθψλ Πεξηφδσλ – πλφδσλ, ε δηαδηθαζία 

ηνπ Κ.Δ. επηζεκαίλεηαη φηη θαηεγξάθε ηδηαίηεξα κεησκέλε, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεξηλψλ 

πλφδσλ, δηαπίζησζε ελ κέξεη δηθαηνινγεκέλε δεδνκέλεο ηεο αλαινγηθά πεξηνξηζκέλεο 

δηάξθεηαο ηνπο, εγείξνληαο σζηφζν εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν ζε πεξίνδν 

«εμαζζελεκέλνπ» Κ.Δ. θαζίζηαηαη εγθαίξσο αληηιεπηή πηζαλή επηδείλσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ζην ρψξν ηεο πγείαο, ψζηε λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη λα γίλνπλ 

νη απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.  

Αθνινχζσο, ππνγξακκίδεηαη φηη ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. ζπκκεηείραλ 

απνθιεηζηηθά Βνπιεπηέο – απιά κέιε ησλ Κ.Ο., ππνβάιινληαο θπξίσο ζε αηνκηθή βάζε 

Δξσηήζεηο. Οη Δξσηήζεηο επνκέλσο, ήηαλ ην Μ.Κ.Δ. πνπ επέιεμαλ νη Βνπιεπηέο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, ζην δηάζηεκα ηηο έξεπλαο. Αληίζεηα, νη ειάρηζηεο Δπεξσηήζεηο θαη 

νη Δπίθαηξεο Δπεξσηήζεηο πνπ ππεβιήζεζαλ ζπλνιηθά, δεδνκέλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπο, δχλαηαη λα εξκελεπηνχλ σο έλδεημε ησλ γεληθψο «επαξθψλ» απαληήζεσλ πνπ 

δφζεθαλ ζηηο θαηαηεζείζεο Δξσηήζεηο θαη Α.Κ.Δ.  

Τπφ ην πξίζκα ηεο επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο ησλ Βνπιεπηψλ, ππνγξακκίδεηαη φηη 

ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Μ.Κ.Δ. ππεβιήζε απφ Γηαηξνχο, δηαπίζησζε ελ κέξεη 

ινγηθή θαη αλακελφκελε δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ, κεηαμχ ησλ Βνπιεπηψλ, ηνπο θχξηνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ ρψξνπ ηεο Τγείαο. Δληνχηνηο, επηζεκαίλεηαη κηα αληίθαζε πνπ 

εληνπίζηεθε, ε νπνία έγθεηηαη ζηελ ηδηαίηεξα κηθξή αλαινγηθά ζπκκεηνρή ησλ 

Οδνληηάηξσλ θαη ησλ Φαξκαθνπνηψλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ., δεδνκέλνπ φηη φρη κφλν 

απνηεινχλ δπλακηθφ ηνπ ρψξνπ ηεο Τγείαο, αιιά ζπλ ηνηο άιινηο, εθπξνζσπνχλ δχν (2) 

απφ ηνπο πιένλ πξνβιεκαηηθνχο ρψξνπο ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο. Αλεμαξηήησο πάλησο 

επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο, κεηαμχ ησλ πιένλ «ελεξγψλ» Βνπιεπηψλ, ζπγθαηαιέγνληαλ 

άηνκα κε έληνλν ελδηαθέξνλ ζηνπο ηνκείο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 

ηδηαίηεξα δξαζηήξηα ζηα πιαίζηα ηνπ Κ.Δ. γεληθφηεξα.  
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Αλαθνξηθά κε ηε «ζπκκεηνρή» ησλ Δθινγηθψλ Πεξηθεξεηψλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

Κ.Δ. κέζσ ησλ Βνπιεπηψλ πνπ ηηο εθπξνζσπνχλ, σο νη δχν (2) πιένλ «ελεξγέο» 

Δθινγηθέο Πεξηθέξεηεο θαηεγξάθεζαλ ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ηεο Β΄ Αζελψλ, δεδνκέλνπ φηη 

νη Βνπιεπηέο ηνπο επέδεημαλ ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηα ζέκαηα Τγείαο. Δπηπιένλ, 

ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ζεσξείηαη ε παξαηήξεζε φηη κεηαμχ ησλ έμη (6) πιένλ 

«ελεξγψλ» Δθινγηθψλ Πεξηθεξεηψλ ζπγθαηαιέγνληαλ ηα ηέζζεξα (4) κεγαιχηεξα αζηηθά 

θέληξα ηεο ρψξαο, θαζψο δχλαηαη λα εληζρχζεη ηελ ππφζεζε φηη ν πιεζπζκφο κηαο 

Δθινγηθήο Πεξηθέξεηαο δχλαηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Βνπιεπηψλ ηεο ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. Αλάινγνπ ελδηαθέξνληνο θαη απνδεηθηηθή ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ 

ραξαθηήξα ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο, ζεσξείηαη ε επηζήκαλζε φηη ζρεδφλ ην ¼ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ. ππεβιήζε απφ Βνπιεπηέο ηεο Αηηηθήο, ελφο δειαδή 

Ννκνχ απφ ηνπο πελήληα έλαλ (51) ηεο ρψξαο, ν νπνίνο κε επξεία ρσξνηαμηθή έλλνηα 

αληηζηνηρεί θαη ζηελ πξσηεχνπζα. Δπηπξνζζέησο, δεδνκέλσλ θαη ησλ δηαπηζησκέλσλ 

γεσγξαθηθψλ αληζνηήησλ ζηηο δνκέο ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ, νμχκσξν ζρήκα απνηειεί θαη ε επηζήκαλζε φηη νη Βνπιεπηέο έληεθα (11) 

Δθινγηθψλ Πεξηθεξεηψλ, κεξηθέο εθ ησλ νπνίσλ απνκαθξπζκέλεο θαη δπζπξφζηηεο, δελ 

θαηέζεζαλ θάπνην Μ.Κ.Δ. γηα ηελ Τγεία θαζ‟ φιν ην δηάζηεκα ηεο έξεπλαο.  

ζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ Κ.Ο. ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ., ζεκεηψλεηαη φηη ε 

κεγαιχηεξε αληηζηνηρεί ζηελ Κ.Ο. ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. Δληνχηνηο, ζηελ αμηνιφγεζε απηήο ηεο 

παξαηήξεζεο ζπλίζηαηαη λα ιεθζεί ππφςε αθελφο ν de facto πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, ζρεηηθά κε ηελ αληζνθαηαλνκή ηεο ρξνληθήο ηεο δηάξθεηαο ζηε δηάζηαζε ησλ  

ελαιιαγψλ ησλ Κ.Ο. δηαθπβέξλεζεο, αθεηέξνπ ν δηαπηζησκέλνο δηθνκκαηηζκφο πνπ 

εληνπίδεηαη ζηελ Διιάδα, βάζεη ηνπ νπνίνπ ην ΠΑ.Ο.Κ. απνηειεί ηνλ θχξην «πνιηηηθφ 

αληαγσληζηή» ηεο Ν.Γ. θαη ην αληίζηξνθν. Πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, θξίλεηαη 

ζθφπηκν λα ππνγξακκηζηεί κηα επηπιένλ δηαπίζησζε ζηνλ άμνλα ησλ Κ.Ο., βάζεη ηεο 

νπνίαο ε ζπκκεηνρή κηαο Κ.Ο. δελ είλαη αλάινγε ηνπ αξηζκνχ ησλ Βνπιεπηψλ ηεο θαζψο 

παξαηεξήζεθε ην θαηλφκελν νη ίδηνη Βνπιεπηέο λα ζπκκεηέρνπλ θαη‟ επαλάιεςε ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ., κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνλ θν θνπιά Ησάλλε ηνπ 

ΠΑ.Ο.Κ., ν νπνίνο ππνβάιινληαο ζπλνιηθά εμήληα (60) Μ.Κ.Δ. απνηέιεζε ηνλ πιένλ 

«ελεξγφ» Βνπιεπηή, ζπλεηζθέξνληαο ζεκαληηθά ζην ζχλνιν ησλ θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ. 

απφ ην ΠΑ.Ο.Κ.  

ρεηηθά κε ηελ εκβέιεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ππνβιεζέλησλ Μ.Κ.Δ., θξίλεηαη 

ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί κηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε. Αλ θαη ε πιεηνςεθία 

ησλ Μ.Κ.Δ. πνπ ππεηζήιζαλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. ήηαλ Δζληθνχ ελδηαθέξνληνο, 
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ππνγξακκίδεηαη φηη ηα Σνπηθνχ ελδηαθέξνληνο ζέκαηα έπνληαλ κε δηαθνξά κφιηο επηά (7) 

πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ, ελψ ε πνζνζηηαία δηαθνξά κε ηελ επφκελε θαηεγνξία ζεκάησλ 

θαηεγξάθε ζηηο είθνζη έμη (26) κνλάδεο. Δπνκέλσο, δχλαηαη λα ππνζηεξηρηεί θαηά ην 

δηάζηεκα ηεο έξεπλαο, πιελ ησλ ζεκάησλ Δζληθήο εκβέιεηαο, ηα Σνπηθήο εκβέιεηαο 

απαζρφιεζαλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία πεξηζζφηεξν, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 

θαηεγνξίεο.   

ζνλ αθνξά ηα πξνβιήκαηα ησλ Λεηηνπξγηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.), 

ζεκεηψλεηαη φηη ηηο ηξεηο (3) επηθξαηέζηεξεο θαηεγνξίεο απνηέιεζαλ κε θζίλνπζα ζεηξά 

ηα πξνβιήκαηα, Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιηζεο ηεο πγείαο (HC.7), Τπεξεζηψλ 

ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο (HC1) θαη Τπεξεζηψλ πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο (HC.6). 

Σν γεγνλφο φηη νη επηθξαηέζηεξεο θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ, φπσο αλαδείρζεθαλ απφ ηε 

δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ., ζπλάδνπλ κε ηα δηαπηζησκέλα πξνβιήκαηα απηήο ηεο δηάζηαζεο 

ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, εληζρχεη ην ξφιν ηνπ Κ.Δ. ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο.  

Πξνθεηκέλνπ γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ Λεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία 

(HC.R.), ηα ζπλεζέζηεξα θαηαγεγξακκέλα αθνξνχζαλ ηελ Δπέλδπζε παγίνπ θεθαιαίνπ 

ησλ παξφρσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.1), θαηφπηλ ηε Γηνίθεζε θαη παξνρή 

ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία επηδνκάησλ ζε κεηξεηά (HC.R.7) θαη ηέινο ηε Γηνίθεζε θαη 

παξνρή «ζε είδνο» ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαβίσζεο κα 

λφζν ή αλαπεξία (HC.R.6). Τπνγξακκίδεηαη φηη νη πξναλαθεξζείζεο ππνθαηεγνξίεο 

Λεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία απνηεινχλ πξάγκαηη κεξηθέο απφ ηηο πιένλ 

πξνβιεκαηηθέο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Δληνχηνηο, ππνγξακκίδεηαη έλα νμχκσξν ζρήκα, 

αλαθνξηθά κε ηα επξήκαηα απηήο ηεο δηάζηαζεο θαηεγνξηνπνίεζεο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ηα 

πξνβιήκαηα Δθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

(HC.R.2) θαζψο θαη Έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζην ρψξν ηεο πγείαο (HC.R.3) εληνπίζηεθαλ 

κε ηηο κηθξφηεξεο ζπρλφηεηεο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ Μ.Κ.Δ., κνινλφηη νη ζπγθεθξηκέλεο 

ππνθαηεγνξίεο Λεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία απνηεινχλ δχν (2) εθ ησλ 

πιένλ πξνβιεκαηηθψλ ζηε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.  

ηε δηάζηαζε ησλ Παξφρσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.), ηα πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα αθνξνχζαλ ηα Ννζνθνκεία (HP.1), αθνινχζσο ηε Γεληθή δηνίθεζε ηεο 

πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο (HP.6), ελψ αθνινπζνχζαλ ηα πξνβιήκαηα ησλ Παξφρσλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.3). Σν γεγνλφο φηη ζηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο 

πξνβιεκάησλ Παξφρσλ εληνπίδνληαη θαη ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα απηήο ηεο 

δηάζηαζεο ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, εληζρχεη ην ξφιν ηνπ Κ.Δ. ζηελ αλάδεημε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ ηνκέα ηεο Τγείαο.  
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 Αλαθνξηθά κε ηα πξνβιήκαηα Υξεκαηνδφηεζεο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

(HF.), φπσο απηά αλαδείρζεθαλ κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Κ.Δ., ππνγξακκίδεηαη φηη 

αθνξνχζαλ θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηελ Δπξχηεξε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε (HF.1), 

επηζήκαλζε πνπ ζπλάδεη κε ηελ αδπλακία ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ λα ειέγμεη ηα θφζηε 

θαη ηηο δαπάλεο πγείαο θαη αληαλαθιάηαη αθελφο ζηε δηαρξνληθή αχμεζε ηεο αλαινγίαο 

ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ πγείαο θαη αθεηέξνπ ζηε δηαξθή 

αχμεζε ηεο αλαινγίαο ησλ “out of pocket” πιεξσκψλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ηδησηηθψλ 

δαπαλψλ πγείαο.    

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα ππνγξακκηζηεί κηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε 

αλαθνξηθά κε ηα θαηαγεγξακκέλα πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. Καηά ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο, ηελ θαηαρψξεζή ηνπο ζην S.P.S.S. θαη ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζή, παξαηεξήζεθε αξθεηά ζπρλά ην θαηλφκελν επαλάιεςεο ησλ ίδησλ 

αθξηβψο πξνβιεκάησλ, θαηλφκελν ην νπνίν αμηνινγείηαη σο ηδηαίηεξα απνζαξξπληηθφ, 

δεδνκέλνπ φηη ε θαη‟ επαλάιεςε επαλαθνξά ησλ ίδησλ ζεκάησλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. 

απφ ηνπο Βνπιεπηέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ρακειά πνζνζηά ησλ Δπεξσηήζεσλ θαη ησλ 

Δπίθαηξσλ Δπεξσηήζεσλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ Μ.Κ.Δ., εγείξεη εξσηήκαηα πεξί ηεο 

«θαηαιιειφηεηαο», απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνζκέλεο 

πνιηηηθήο Τγείαο ζηελ Διιάδα.    

Δλ ζπλερεία, ππνγξακκίδνληαη νη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο παξαηεξήζεηο πνπ 

πξνέθπςαλ θαηά ηε κειέηε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Κ.Δ., ζηε δηάζηαζε ησλ Δζληθψλ 

Δθινγψλ. Καη‟ αξρήλ, επηζεκαίλεηαη φηη αληρλεχηεθε θάπνηνπ βαζκνχ ζρέζε κεηαμχ ησλ 

πνζνζηψλ θαηάζεζεο ησλ Μ.Κ.Δ. θαη ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ, ε 

νπνία σζηφζν απνηππψζεθε κε αληίζηξνθν ηξφπν γηα ηηο Δξσηήζεηο θαη ηηο Αλαθνξέο. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηηο Δξσηήζεηο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε αξρηθή πξσηνβνπιία 

ησλ Βνπιεπηψλ, απνηππψζεθε σο αχμεζε γηα ηηο εθινγέο ηνπ 2007, φπνπ δελ άιιαμε ε 

Κπβέξλεζε θαη σο κείσζε γηα ηηο εθινγέο ηνπ 2009, φπνπ ζεκεηψζεθε αιιαγή ηεο 

Κπβέξλεζεο. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ησλ Αλαθνξψλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε 

αξρηθή πξσηνβνπιία ησλ Πνιηηψλ, απνηππψζεθε σο κείσζε ζηηο πξψηεο εθινγέο θαη σο 

αχμεζε γηα ηηο δεχηεξεο. 

Δπίζεο, αληρλεχηεθε θάπνηνπ βαζκνχ ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζπλφινπ 

ησλ Βνπιεπηψλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. θαη ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ησλ Δζληθψλ 

Δθινγψλ, ε νπνία απνηππψλεηαη εληνλφηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ εθινγψλ ηνπ 2007, 

ηφζν πξνεθινγηθά φζν θαη κεηεθινγηθά. Αθνινχζσο, αλαθνξηθά κε ηηο κεηαβνιέο ηεο 

ζπκκεηνρήο Βνπιεπηψλ ζπγθεθξηκέλσλ Δθινγηθψλ Πεξηθεξεηψλ ζηνλ Κ.Δ. ζηνλ άμνλα 
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ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ, ζεκεηψλεηαη φηη αληρλεχηεθε θάπνηνπ βαζκνχ ζρέζε, κε 

αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα γηα ηηο εθινγέο ηνπ 2007 ηελ ηδηαίηεξα απμεκέλε 

ζπκκεηνρή ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ Ζξαθιείνπ, ελψ γηα ηηο εθινγέο ηνπ 2009, ηελ ηδηαίηεξα 

απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ Βνπιεπηψλ ηεο Β΄ Αζελψλ. ζν γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

Βνπιεπηψλ ζε επίπεδν Κ.Ο., ε αληίζηνηρε ζρέζε πνπ αληρλεχηεθε, απνηππψλεηαη πην 

μεθάζαξα ζηηο εθινγέο ηνπ 2009, ηδηαίηεξα κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ Βνπιεπηψλ ησλ 

δπν (2) θχξησλ «αληαγσληζηηθψλ» Κ.Ο., ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. θαη ηεο Ν.Γ.  

ζνλ αθνξά ηε ζρέζε πνπ αληρλεχηεθε κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ησλ 

Δζληθψλ Δθινγψλ θαη ηεο εκβέιεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαηαηεζέλησλ Μ.Κ.Δ.,  

επηζεκαίλεηαη φηη ηα ζέκαηα Δζληθνχ ελδηαθέξνληνο θαηαηέζεθαλ ζε κεγαιχηεξεο 

αλαινγίεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηεθινγηθψλ δηαζηεκάησλ ακθφηεξσλ ησλ εθινγηθψλ 

αλακεηξήζεσλ, ελψ ηα Σνπηθνχ ελδηαθέξνληνο ππεβιήζεζαλ ζε κεγαιχηεξεο αλαινγίεο 

κεηεθινγηθά ησλ εθινγψλ ηνπ 2007 θαη πξνεθινγηθά ησλ εθινγψλ ηνπ 2009. Χζηφζν, σο 

ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο, ππνγξακκίδεηαη ε παξαηήξεζε φηη αλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

έξεπλαο ηα ζέκαηα Δζληθνχ ελδηαθέξνληνο ήηαλ επηθξαηέζηεξα ησλ Σνπηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ε ζρέζε απηή αληηζηξέθεηαη θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν ακθφηεξσλ 

ησλ εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ.  

Δπηπιένλ, ππνγξακκίδεηαη φηη ν ρξφλνο δηεμαγσγήο ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ 

ζρεηίδεηαη κε κεηαβνιέο ζηηο αλαινγίεο κε ηηο νπνίεο εληνπίδνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ 

ππνβιεζέλησλ Μ.Κ.Δ. ηα δεηήκαηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ηαμηλφκεζεο ηνπ Ο.Ο..Α. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνγξακκίδεηαη φηη θαζνξηζηηθφηεξν ξφιν ζηε δηαθχκαλζε ησλ 

πνζνζηψλ ακθφηεξσλ ησλ δεηεκάησλ Λεηηνπξγηψλ (HC.) θαη Παξφρσλ (HP.) 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο «δηαδξακάηηζαλ» νη εθινγέο ηνπ 2009, φπνπ ζεκεηψζεθε 

αιιαγή ηεο Κπβέξλεζεο. Αληίζεηα, πξνθεηκέλνπ γηα ηα δεηήκαηα Λεηηνπξγηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία (HC.R.), θαζνξηζηηθφηεξν ξφιν ζηηο κεηαβνιέο ησλ πνζνζηψλ 

ηνπο επί ηνπ ζπλφινπ, «δηαδξακάηηζαλ» νη εθινγέο ηνπ 2007, άλεπ αιιαγήο Κπβέξλεζεο. 

Σέινο, ηα ζέκαηα Υξεκαηνδφηεζεο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HF.), ζεκείσζαλ 

απμεκέλα πνζνζηά επί ηνπ ζπλφινπ ησλ Μ.Κ.Δ. θαη ζηηο δχν (2) πεξηπηψζεηο εθινγψλ, 

ηφζν πξνεθινγηθά, φζν θαη κεηεθινγηθά.  

 

Ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο ζεσξνχληαη θαη νη παξαηεξήζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ εθ 

ηεο κειέηεο ηεο, εληφο ησλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ ηεο έξεπλαο, «δηαρξνληθήο πνξείαο» ησλ 

κεηαβιεηψλ, θαζψο απνηεινχλ ελ δπλάκεη ελδείμεηο ηεο πνιηηηθήο Τγείαο ηεο ρψξαο. 

Καη‟ αξρήλ, ζηε δηάζηαζε ησλ Μ.Κ.Δ., ε παξαηήξεζε φηη νη Δξσηήζεηο, δηαρξνληθά 
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ζεκείσζαλ ειάρηζηε πνζνζηηαία άλνδν, ελψ νη Αλαθνξέο θπκάλζεθαλ ζρεδφλ ζηα ίδηα 

επίπεδα, δχλαηαη λα απνηειέζεη έλδεημε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο δελ 

ζεκεηψζεθε θάπνηα νπζηαζηηθή βειηίσζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο.  

πλερίδνληαο, αλαθνξηθά κε ηηο Δθινγηθέο Πεξηθέξεηεο, ζεκεηψλεηαη φηη ε 

ζπκκεηνρή ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ηνπ Ν. Αηηηθήο (ππνινίπνπ Αηηηθήο) ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. δηαρξνληθά ζεκείσζε κείσζε, ελψ αληίζεηα ησλ Βνπιεπηψλ ηεο Β΄ 

Αζελψλ, ηεο Α΄ θαη Β΄ Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Αραΐαο δηαρξνληθά ζεκείσζε αχμεζε. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ Κ.Ο. ζηνλ Κ.Δ. δηαρξνληθά, 

επηζεκαίλεηαη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., ηνπ Κ.Δ.Δ. θαη ησλ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧΝ κεηψζεθε, ελψ ηεο Ν.Γ., ηνπ ΛΑ.Ο.. θαη ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. απμήζεθε.  

ηα πιαίζηα ηεο εκβέιεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Μ.Κ.Δ. πνπ θαηαηέζεθαλ ζην ζχλνιν 

ηεο δηάξθεηαο ηεο έξεπλαο, ππνγξακκίδεηαη φηη ηα Δζληθνχ ελδηαθέξνληνο ζέκαηα 

δηαρξνληθά απμήζεθαλ, ελψ ηα Σνπηθνχ ελδηαθέξνληνο δηαρξνληθά κεηψζεθαλ.  

Σέινο, ζηνηρεία ελδηαθέξνληνο εληνπίδνληαη αλαθνξηθά κε ηε δηαρξνληθή εμέιημε 

ησλ πξνβιεκάησλ ησλ ηεζζάξσλ (4) πεξηπηψζεσλ ηαμηλφκεζεο ηνπ Ο.Ο..Α. Καη‟ 

αξρήλ, ζηε δηάζηαζε ησλ Λεηηνπξγηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.), ηα πξνβιήκαηα 

Τπεξεζηψλ ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο (HC.1) ειαηηψζεθαλ, ελψ ησλ Τπεξεζηψλ 

πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο (HC.6) θαη Γηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιηζεο ηεο 

πγείαο απμήζεθαλ (HC.7). ηε δηάζηαζε ησλ Λεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία 

(HC.R.), ηα πξνβιήκαηα Δπέλδπζεο παγίνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.1) θαη Γηνίθεζεο θαη παξνρήο «ζε είδνο» ησλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαβίσζεο κε λφζν ή αλαπεξία (HC.R.6) 

δηαρξνληθά κεηψζεθαλ, ελψ ηεο Γηνίθεζεο θαη παξνρήο ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία 

επηδνκάησλ ζε κεηξεηά (HC.R.7), ζεκείσζαλ δηαρξνληθά αχμεζε.  

ηε δηάζηαζε ησλ Παξφρσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.), ηα πξνβιήκαηα ησλ 

Ννζνθνκείσλ (HP.1) θαη ησλ Παξφρσλ πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.3) 

θαηεγξάθεζαλ κεησκέλα δηαρξνληθά, ελψ ηεο Γεληθήο δηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη ηεο 

αζθάιηζεο (HP.6) απμεκέλα. Σέινο, ζηε δηάζηαζε ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HF.) ηα πξνβιήκαηα Δπξχηεξεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο 

(HF.1) θαηεγξάθεζαλ απμεκέλα δηαρξνληθά.  

πλερίδνληαο, ελδηαθέξνπζεο είλαη θαη νη επηζεκάλζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, 

αλαθνξηθά κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ησλ Μ.Κ.Δ., ζπλππνινγηδφκελνπ σζηφζν θαηά 

ηελ εθηίκεζή ηνπο, ηνπ de facto πεξηνξηζκνχ ηεο έξεπλαο. Αλαιπηηθφηεξα, επηζεκαίλεηαη 

φηη  ε πιεηνςεθία ησλ Δξσηήζεσλ ππεβιήζε απφ ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., ελψ γηα 
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ηηο Δπίθαηξεο Δξσηήζεηο θαηεγξάθε εληνλφηεξν ην ελδηαθέξνλ ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ 

ΠΑ.Ο.Κ. θαη ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη νη Δπεξσηήζεηο ππεβιήζεζαλ 

ηζνθαηαλεκεκέλεο απφ ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. θαη ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α., 

ππνγξακκίδεηαη σο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, θαζψο απνηειεί ηζρπξή έλδεημε φηη ε ελ ιφγσ 

Βνπιεπηέο θαιχθζεθαλ ζην κηθξφηεξν βαζκφ ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο απφ ηηο 

απαληήζεηο πνπ έιαβαλ ζηηο θαηαηεζείζεο Δξσηήζεηο θαη Α.Κ.Δ. εκεηψλεηαη επηπιένλ 

φηη ε πιεηνςεθία ησλ Αλαθνξψλ θαηαηέζεθε απφ ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. θαη ηεο 

Ν.Γ., ηνπο εθπξνζψπνπο δειαδή ηνπ δηθνκκαηηζκνχ ηεο ρψξαο.  

Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ραξαθηεξίδεηαη ε παξαηήξεζε ηεο, ζε γεληθέο γξακκέο, 

θαηαγεγξακκέλεο «νκνθσλίαο» κεηαμχ Βνπιεπηψλ θαη Πνιηηψλ
158

, σο πξνο ηα 

ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα Τγείαο θαηά ην δηάζηεκα ηεο έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ππνγξακκίδεηαη φηη, αλαθνξηθά κε ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ησλ Λεηηνπξγηψλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.), θαηεγξάθε ζχγθιηζε απφςεσλ Βνπιεπηψλ θαη Πνιηηψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη σζηφζν κηα δηαθνξνπνίεζε επηπέδνπ «ηεξάξρεζεο» ησλ πξνηεξαηνηήησλ, 

βάζεη ηεο νπνίαο νη Πνιίηεο ζεσξνχλ κεγαιχηεξεο πξνηεξαηφηεηαο ηα πξνβιήκαηα 

Βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.4)  ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα 

ησλ Τπεξεζηψλ πξφιεςεο θαη δεκφζηαο πγείαο (HC.6).  

ζνλ αθνξά ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ησλ Λεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πγεία (HC.R), ππνγξακκίδεηαη φηη αλ θαη ζηα πξνβιήκαηα Δπέλδπζεο παγίνπ 

θεθαιαίνπ ησλ παξφρσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HC.R.1) θαη Γηνίθεζεο θαη παξνρήο 

ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία επηδνκάησλ ζε κεηξεηά (HC.R.7) δφζεθε αληίζηνηρε 

πξνηεξαηφηεηα απφ ηνπο Πνιίηεο θαη ηνπο Βνπιεπηέο, ε επφκελε πξνηεξαηφηεηα 

απνηέιεζε ζεκείν δηαθνξνπνίεζεο ησλ κελ κε ηνπο δε, θαζψο γηα ηνπο Πνιίηεο ηα 

δεηήκαηα Γηνίθεζεο θαη παξνρήο «ζε είδνο» γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δσήο κε λφζν ή 

αλαπεξία (HC.R.6) αμηνινγήζεθαλ πην ζεκαληηθά απφ απηά ηεο Πεξηβαιινληηθήο πγείαο 

(HC.R.5).  

Πξνθεηκέλνπ γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ Παξφρσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.), 

ππνγξακκίδεηαη αθελφο ε θαηαγεγξακκέλε ζχγθιηζε απφςεσλ ζηε δηάζηαζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ πξνβιεκάησλ Παξφρσλ θαη αθεηέξνπ ε δηαθνξεηηθή ηεξάξρεζε ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ, θαζψο γηα ηνπο Πνιίηεο ηελ πξψηε (1
ε
) πξνηεξαηφηεηα απνηεινχλ ηα 

πξνβιήκαηα Παξφρσλ πεξηπαηεηηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.3), ελψ γηα ηνπο 

Βνπιεπηέο ηελ ηξίηε (3
ε
).  

                                                   
158

 πσο πξνέθπςε κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξνβιεκάησλ, φπσο αλαδείρζεθαλ γηα ηηο 

Δξσηήζεηο θαη ηηο Αλαθνξέο.   
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Χο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ππνγξακκίδεηαη ε παξαηήξεζε φηη νη Αλαθνξέο 

απνηέιεζαλ ηε κφλε θαηεγνξία Μ.Κ.Δ. πνπ αθνξνχζαλ πιεηνςεθηθά ζέκαηα Σνπηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη φρη Δζληθνχ, επνκέλσο δχλαηαη λα ππνζηεξηρηεί φηη ζχκθσλα κε ηα 

ζρεηηθά επξήκαηα ηεο έξεπλαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ππφ δηεξεχλεζε δηαζηήκαηνο, νη 

Έιιελεο πνιίηεο επέδεημαλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηα δεηήκαηα πγείαο εληφο ησλ 

νξίσλ ηεο ηνπηθήο ηνπο θνηλσλίαο.  

Αθνινχζσο, επηζεκαίλεηαη σο ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο ε θαηαγεγξακκέλε 

«νκνθσλία» ησλ Βνπιεπηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ Κ.Ο. πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία 

ηνπ Κ.Δ., αλαθνξηθά κε ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα Λεηηνπξγηψλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (HC.), Λεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία (HC.R.), Παξφρσλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HP.) θαη Υξεκαηνδφηεζεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (HF.). 

Σν γεγνλφο φηη φινη νη Βνπιεπηέο, αλεμαξηήησο ηδενινγίαο θαη πνιηηηθήο ηεο Κ.Ο. ηεο 

νπνίαο είλαη κέιε, ζπκθψλεζαλ σο πξνο ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα γηα ην ζχλνιν 

ησλ δηαζηάζεσλ θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ Ο.Ο..Α., εληζρχεη ηελ αμία ηνπ ξφινπ ηνπ Κ.Δ. 

ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία.  

Δπίζεο, αμηνζεκείσηεο ζεσξνχληαη θαη νη ζπκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο 

αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ πιένλ «ελεξγψλ» Βνπιεπηψλ αλά Κ.Ο. ζηε δηαδηθαζία 

ηνπ Κ.Δ., ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πιένλ «ελεξγέο» Δθινγηθέο Πεξηθέξεηεο. Ζ απμεκέλε 

ζπκκεηνρή ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. πξνεθινγηθά θαη κεηεθινγηθά ησλ εθινγψλ 

ηνπ 2007, αληαλαθιάηαη αθελφο ζηελ απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ 

Ζξαθιείνπ γηα ην αληίζηνηρν δηάζηεκα θαη αθεηέξνπ ζην φηη νη πιένλ «ελεξγνί» 

Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. είλαη ηεο Δθινγηθήο Πεξηθέξεηαο ηνπ Ζξαθιείνπ. Αληίζηνηρα, 

ε κεησκέλε ζπκκεηνρή ησλ Βνπιεπηψλ ηεο Ν.Γ. γηα ην ίδην δηάζηεκα, αληαλαθιάηαη 

ηφζν ζηε κεησκέλε ζπκκεηνρή ησλ Βνπιεπηψλ ηεο Αραΐαο γηα ην αληίζηνηρν δηάζηεκα, 

φζν θαη ζην φηη νη πιένλ «ελεξγνί» Βνπιεπηέο ηεο Ν.Γ. είλαη ηεο Αραΐαο. Αληίζηνηρεο 

θηινζνθίαο αιιά αληίζηξνθεο δξάζεο, θαηεγξάθε ε ζπκκεηνρή ησλ Βνπιεπηψλ γηα ηηο 

εθινγέο ηνπ 2009. Δπνκέλσο, φζν κηα Κ.Ο. απνηειεί ηελ Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε, 

θαηαγξάθεηαη πεξηζζφηεξν ελεξγεηηθή ζηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ. Σέινο, φζνλ αθνξά ηε 

δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο εκβέιεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Μ.Κ.Δ. πνπ 

θαηαζέηνπλ νη Βνπιεπηέο ησλ δηαθνξεηηθψλ Κ.Ο. θαη ηεο Δθινγηθήο Πεξηθέξεηαο πνπ 

εθπξνζσπνχλ, εληνπίζηεθε θάπνηνπ βαζκνχ ζρέζεο ζηελ πεξίπησζε ησλ Βνπιεπηψλ ηεο 

Ν.Γ. θαη ηνπ Κ.Κ.Δ., νη νπνίνη ζε αληίζεζε κε ηνπο ππφινηπνπο, θαηέζεζαλ ζε 

κεγαιχηεξεο αλαινγίεο Μ.Κ.Δ. Σνπηθνχ ελδηαθέξνληνο.   
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Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δξγαδνκέλσλ Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ 

http://www.poedhn.gr/ 

Παλειιήληνο Ηαηξηθφο χιινγνο 

http://www.pis.gr/ 

Παλειιήληνο χιινγνο Φπζηθνζεξαπεπηψλ 

http://www.psf.org.gr/ 

Παλειιήληνο Φαξκαθεπηηθφο χιινγνο 

http://www.pfs.gr/Home 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε: Κνηλσληθή Πξνζηαζία 

http://new.synigoros.gr/?i=health-and-social-welfare.el.home 

 

http://www.adedy.gr/adedy/site/home/ws.csp
http://www.et.gr/
http://www.ypakp.gr/
http://www.ekab.gr/web/
http://www.eof.gr/web/guest;jsessionid=bce0e971396701a585396bab5af0
http://www.et.gr/
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE
http://www.ika.gr/gr/home.cfm
http://www.kethea.gr/
http://www.okana.gr/
http://www.poedhn.gr/
http://www.pis.gr/
http://www.psf.org.gr/
http://www.pfs.gr/Home
http://new.synigoros.gr/?i=health-and-social-welfare.el.home


ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

175 
 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε: πλήγνξνο γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Κνηλσληθή Αιιειεγγχε  

http://www.synigoros.gr/ygeia/index.htm  (έσο 13/7/2011) 

ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο & Πξφλνηαο  

http://sites.google.com/site/seyypgr/ 

Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο Γηαθάλεηαο & Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ  

http://www.ministryofjustice.gr/site/el/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%

CE%9A%CE%97.aspx 

Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

http://www.ydmed.gov.gr/ 

Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο  

http://www.yyka.gov.gr/ 

 

ΞΔΝΟΓΛΧΔ  

Organization for Economic Co Operation and Development  

http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html 

World Health Organization  

http://www.who.int/en/ 

European Observatory on Health Systems and Policies 

http://www.euro.who.int/en/who-we-are/partners/observatory 

Euro Health Consumer Power House 

http://www.healthpowerhouse.com/index.php 

TheLancet.com 

http://www.thelancet.com/home 

Wikipedia, the Free Encyclopedia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 

 

 

 

 

 

 

http://www.synigoros.gr/ygeia/index.htm
http://sites.google.com/site/seyypgr/
http://www.ministryofjustice.gr/site/el/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%97.aspx
http://www.ministryofjustice.gr/site/el/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%97.aspx
http://www.ydmed.gov.gr/
http://www.yyka.gov.gr/
http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
http://www.who.int/en/
http://www.euro.who.int/en/who-we-are/partners/observatory
http://www.healthpowerhouse.com/index.php
http://www.thelancet.com/home
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
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ΥΔΣΗΚΖ   ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΔΚ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

Ν. 1397 «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο» ΦΔΚ Α΄/143/7-10-1983 

Ν. 2071 «Δθζπγρξνληζκόο θαη Οξγάλσζε πζηήκαηνο Τγείαο» ΦΔΚ Α΄/123/15-7-1992 

Ν. 2194 «Απνθαηάζηαζε ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο θ.α.δ.» ΦΔΚ Α΄/34/16-3-1994 

Ν. 2343 
«Αλαδηνξγάλσζε Τπεξεζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ 

θ.α.δ.» 
ΦΔΚ Α΄/211/11-10-1995 

Ν. 2519 
«Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκόο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 
Τγείαο, νξγάλσζε ησλ πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ, ξπζκίζεηο 
γηα ην θάξκαθν θ.α.δ.» 

ΦΔΚ Α΄/165/21-8-1997 

Ν. 2889 
«Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκόο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 
Τγείαο θ.α.δ.» 

ΦΔΚ Α΄/37/2-3-2001 

Ν. 2920 
«ώκα Δπηζεσξεηώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο 
(.Δ.Τ.Τ.Π.) θ.α.δ.» 

ΦΔΚ Α΄/131/27-6-2001 

Ν. 2955 
«Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπώλ κνλάδσλ πγείαο 
ησλ Πε..Τ. θ.α.δ.» 

ΦΔΚ Α΄/256/2-11-2001 

Ν. 3074 

«Γεληθόο Δπηζεσξεηήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. Αλαβάζκηζε 
ηνπ ώκαηνο Δπηζεσξεηώλ – Διεγθηώλ Γεκόζηαο 
Γηνίθεζεο θαη ηνπ πληνληζηηθνύ Οξγάλνπ Δπηζεώξεζεο 
θαη Διέγρνπ θ.α.δ.» 

ΦΔΚ Α΄/296/4-12-2002 

Ν. 3029 «Μεηαξξύζκηζε πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο», ΦΔΚ Α΄/160/11-7-2002 

Ν. 3106 
«Αλαδηνξγάλσζε ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο 
Φξνληίδαο θ.α.δ.» 

ΦΔΚ Α΄/30/10-2-2003 

Ν. 3172 
«Οξγάλσζε θαη εθζπγρξνληζκόο ησλ Τπεξεζηώλ Γεκόζηαο 
Τγείαο θ.α.δ.» 

ΦΔΚ Α΄/197/6-8-2003 

Ν. 3235 «Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο» ΦΔΚ Α΄/53/18-2-2004 

Ν. 3293 
«Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνύ Υσξηνύ, πλήγνξνο Τγείαο θ. 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θ.ι.δ.» 

ΦΔΚ Α΄/261/26-11-2004 

Ν.3329 
«Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θ. Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 
θ.α.δ.» 

ΦΔΚ Α΄/81/4-4-2005 

Ν. 3370 
«Οξγάλσζε θ. ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ δεκόζηαο πγείαο 

θ.ι.δ.» 
ΦΔΚ Α΄/176/11-7-2005 

Ν. 3457 
«Μεηαξξύζκηζε ηνπ πζηήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο 
Πεξίζαιςεο» 

ΦΔΚ Α΄/93/8-5-2006 

Ν. 3528 
«Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθώλ 
Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ θ. Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.» 

ΦΔΚ 26/Α΄/9-2-2007 

Ν. 3580 
«Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ από ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θ.  Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θ.α.δ.», 
ΦΔΚ Α΄/134/17-6-2007 

Ν. 3863 
«Νέν Αζθαιηζηηθό ύζηεκα θ. ζπλαθείο δηαηάμεηο, 
ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» 

ΦΔΚ Α΄/115/15-7-2010 
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