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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ  

 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

θνηηεζήο κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα «Γηνίθεζε ηεο Τγείαο» ηνπ  

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά θαη ηνπ  Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά, ππφ ηελ επίβιεςε ηεο 

θαζεγήηξηαο ηακαηίλαο Υαηδεδήκα, ηελ νπνία ζα  ήζεια λα επραξηζηήζσ 

ζεξκά. Οη ζπκβνπιέο θαη ε θαζνδήγεζή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 

απηήο ππήξμαλ θαζνξηζηηθέο  γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο. Δπραξηζηψ αθφκα, 

ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο θαη ηδηαηηέξσο ηνλ θ. Θεφδσξν Παπαειία 

γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε, ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε πνπ κνπ 

πξνζέθεξε θαζ΄νιε ηε δηάξθεηα ηεο θνηηεζήο κνπ ζην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ. Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγελεηά 

κνπ, ηνπο θίινπο κνπ, ηνλ Θαλάζε Αγξαθηψηε, ηε Σδέλε Καξαθνπινπμή 

θαη ηνπο  ζπκθνηηεηέο  θαη θίινπο κνπ  Μπξηψ Μνπζηάθα, Κσζηή Μνχηζην 

θαη Γηνλχζε Κνκκάηα.  
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Η παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 έπιεμε ην ζχλνιν ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ. 

ηηο πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο ρψξεο απμήζεθε ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, ην δεκφζην 

ρξένο θαη ε αλεξγία, ελψ ζπξξηθλψζεθε ην θνηλσληθφ εηζφδεκα. Απηή ε θξίζε νδήγεζε 

ηηο θπβεξλήζεηο φισλ ησλ ρσξψλ λα ιάβνπλ κέηξα, ψζηε λα ζηεξίμνπλ ηηο νηθνλνκίεο 

ηνπο. Γηα θάπνηεο ρψξεο απηά ηα κέηξα αθνξνχζαλ ζηε κείσζε ησλ δαπαλψλ ηνπο, ζηνπο 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ηνπο. Έλαο απ’απηνχο ηνπο ηνκείο ήηαλ θη απηφο ηεο 

Τγείαο. Απηφ ζα έπξεπε λα γίλεη κέζσ ηεο νξζνινγηθφηεξεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ γηα 

ηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο, ψζηε λα παξακείλνπλ νη ππεξεζίεο πνηνηηθέο κε ην κηθξφηεξν 

δπλαηφ θφζηνο θαη ηαπηφρξνλα λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο. Έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα θφζηε ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο, αθνξά ηηο ακνηβέο ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο. ε 

αξθεηέο ρψξεο, νη θπβεξλήζεηο πξνψζεζαλ πνιηηηθέο πνπ ζηφρεπαλ ζε απνιχζεηο ή ζε κε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζπληαμηνδνηείηαη ή ηέινο, ζηελ εθαξκνγή 

πεξηνξηζηηθψλ πνιηηηθψλ ζε λέεο πξφζιεςεηο θαη ζε δηνξηζκνχο αλαπιεξσηψλ. Μηα άιιε 

δέζκε κέηξσλ αθνξνχζε ζηε κείσζε ησλ κηζζψλ, κηα θνηλή ηάζε ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα.  Σν θαηά πφζν νη ακνηβέο ζα έπξεπε λα κεησζνχλ, ψζηε λα κεησζεί θαη ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο, ήηαλ κηα απφθαζε πνπ δελ ήηαλ θνηλή ζε φιεο ηεο ρψξεο. Απηέο ηηο 

δηαθπκάλζεηο ησλ ακνηβψλ ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηψλ ηεο Τγείαο εμεηάδνπκε ζηελ 

εξγαζία απηή γηα ηα έηε απφ ην 2006 έσο θαη ην 2011.  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα ζπγθξίλνπκε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

επαγγεικαηηψλ ηεο Τγείαο κε βάζε ηα έζνδά ηνπο, λα δνχκε ην θαηά πφζν ακείβνληαη 

ηθαλνπνηεηηθά ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ ζε θάζε ρψξα αιιά 

θαη λα νδεγεζνχκε ζε ζπκπεξάζκαηα, ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ηνπ 2008 ζηηο ακνηβέο ηνπο. Οη επαγγεικαηηθέο νκάδεο πνπ εμεηάδνληαη, είλαη απηέο ησλ 

γεληθψλ ηαηξψλ θαη ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ, κηζζσηψλ θαη απηναπαζρνινχκελσλ, φπσο θαη 

ησλ λνζειεπηψλ. Γχν βαζηθνί πεξηνξηζκνί σο πξνο ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ 

ζα πξέπεη φκσο λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηε ζχγθξηζε ησλ επηπέδσλ ακνηβήο ησλ γηαηξψλ 

θαη ησλ λνζνθφκσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηε κειέηε. Ο πξψηνο είλαη ε εζληθή 

πεγή δεδνκέλσλ, ε νπνία ζε θάπνηεο ρψξεο αθνξά κφλν ηελ θχξηα πεγή εηζνδήκαηνο ησλ 

γηαηξψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πξφζζεησλ εληζρχζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ απφ ηηο 

ινηπέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Ο δεχηεξνο είλαη φηη ηα δεδνκέλα γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο αθνξνχλ ηνπο γηαηξνχο θαη ηνπο λνζνθφκνπο πνπ εμαζθνχλ ην επάγγεικα ζε έλα 
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πιήξεο σξάξην. Ωζηφζν, ηα ζηνηρεία γηα νξηζκέλεο ρψξεο αθνξνχλ ζε φινπο ηνπο 

αζθνχκελνπο γηαηξνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ εξγάδνληαη κε κεξηθή 

απαζρφιεζε. 

Σα δεδνκέλα έρνπλ ζπιιεγεί απφ ηνλ επίζεκν ηζηφηνπν ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο θαη αθνξνχλ ζηα εηήζηα εηζνδήκαηα ησλ γεληθψλ ηαηξψλ, 

ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ θαη ησλ λνζειεπηψλ γηα 24 Δπξσπαηθέο ρψξεο απφ ην 2006 έσο θαη 

ην 2011. Παξνπζηάδνληαη επίζεο ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε ζρέζε ησλ εηήζησλ ακνηβψλ 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ, κε ηνπο κέζνπο εηήζηνπο κηζζνχο φισλ 

ησλ επαγγεικαηηψλ θάζε ρψξαο. Η ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε πσο νη 

απηναπαζρνινχκελνη παζνιφγνη έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξα έζνδα απφ ηνπο παζνιφγνπο 

πνπ ακείβνληαη κε κηζζφ, ελψ θαη ην ράζκα αλάκεζα ζηηο Δπξσπαηθέο ρψξεο πνπ 

εμεηάζηεθαλ είλαη ηεξάζηην. ε ζρέζε κε ηνλ κέζν κηζζφ, ηα έζνδα ησλ γεληθψλ ηαηξψλ 

είλαη πνιχ πςειφηεξα, ελψ φζνλ αθνξά ηελ θξίζε ηνπ 2008, δελ θαίλεηαη λα έρεη 

επεξεάζεη ηα έζνδα ηνπο αξλεηηθά. Γηα ηελ θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ ηα 

απνηειέζκαηα καο νδεγνχλ ζε παξαπιήζηα ζπκπεξάζκαηα κ’απηά γηα ηνπο γεληθνχο 

ηαηξνχο, κφλν πνπ ζ’απηή ηελ πεξίπησζε νη κηζζνινγηθέο δηαθνξέο είλαη αθφκα 

κεγαιχηεξεο αλάκεζα ζε κηζζσηνχο θαη απηναπαζρνινχκελνπο, φπσο θαη κεηαμχ ησλ 

Δπξσπαηθψλ ρσξψλ. Οη κεγάιεο κηζζνινγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ Δπξσπαηθψλ ρσξψλ 

παξαηεξνχληαη θαη γηα ηελ θαηεγνξία ησλ λνζειεπηψλ, γηα ηνπο νπνίνπο παξαηεξνχκε 

επίζεο πσο δελ ακείβνληαη ηθαλνπνηεηηθά ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο. Η 

νηθνλνκηθή θξίζε δελ έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά νχηε απηή ηελ θαηεγνξία επαγγεικαηηψλ 

ηεο Τγείαο. Σέινο παξαηεξνχκε πσο ε εηδηθφηεηα ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ ακείβεηαη ζε φιεο 

ηηο ρψξεο θαιχηεξα απφ απηή ησλ γεληθψλ ηαηξψλ, εθηφο ειαρίζησλ πεξηπηψζεσλ. Η 

νηθνλνκηθή θξίζε ινηπφλ, έρεη επεξεάζεη ζε κηθξφ βαζκφ ή θαη θαζφινπ ηηο εμεηαδφκελεο 

θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ ηεο Τγείαο γηα ηα έηε φπνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

Δπεηδή φκσο αθφκα βξίζθεηαη ελ εμειίμεη, ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπκε λα δνχκε ηη κπνξεί 

λα ζπκβεί ζηα επφκελα έηε, θαζψο ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη είλαη πηζαλφ λα ζπληειεζηνχλ 

κεηψζεηο ζηα έζνδά ηνπο ζην άκεζν κέιινλ. 
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ABSTRACT 
 

The 2008 global financial crisis affected almost every European country. The European 

countries faced an increase in budget deficit, public debt and unemployment, while the 

social income shrunk. This crisis led the governments to take measures in order to support 

their economies. For some countries, these measures aimed at the reduction of costs in the 

various sectors of their economy. One of these sectors was the Health Sector. This should 

be achieved through the rational management of resources of this sector in order to offer 

high quality services at the lowest possible cost, while making the necessary systemic 

reforms. One of the greatest costs in the health sector is the health professionals’ 

remuneration. In several countries, governments promoted policies that were related to 

layoffs and to the pausing of replacing the staff that retire or finally, they implemented 

restrictive policies on new recruitments and appointments of alternates. Another set of 

measures was related to the reduction of wages, a common trend in the private and public 

sector. The final decision about whether or not, the payments should be reduced in order 

to reduce the total cost, differed in each country. In this study, we examine these 

fluctuations in health professionals’ remuneration for the years 2006 up to 2011. 

The purpose of this study is to compare the revenues of specific categories of health 

professionals, as well as to study whether they are well or poorly paid compared to other 

categories of professionals in each country and to reach to conclusions about the impact 

that the 2008 economic crisis had on the remuneration of health professionals. The 

occupational groups examined were these of nurses and general practitioners and 

specialists, both salaried and self-employed. Two main limitations regarding the data 

comparability should be taken into account when comparing the remuneration levels of 
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doctors and nurses presented in this study. The first limitation refers to the national source 

of data, which in some of the countries refer only to the main source of income for the 

doctors, excluding additional payments they may receive from their professional activity. 

The second limitation has to do with the fact that the data for most countries refer to 

doctors and nurses who are practicing on a full time basis. However, in some other 

countries, data include doctors in practice and those who work part time. 

The data were collected from the official website of the Organization for Economic 

Cooperation and Development and refer to the annual income of general doctors, 

specialists and nurses in 24 European countries between 2006 and 2011. Data related to 

the relationship between the annual remuneration of particular occupational health groups 

and the average annual salaries of every professional in each country, are also presented. 

The comparison of the data proved that the self-employed physicians have much higher 

revenues than physicians who are paid via salary, while the gap between the examined 

European countries is enormous. Compared to the average wage, General Practitioners’ 

payments are much higher, while the 2008 crisis does not seem to have affected their 

revenue negatively. For the group of specialists our results lead to similar conclusions 

with these referring to the general practitioners, but in this case the wage differences are 

even larger between the salaried and the self-employed ones, as well as between several 

European countries. Large wage differences between the European countries are also 

noticed for nurses, while it is noticed that they are poorly paid relatively to other 

professionals. Economic crisis has not affected negatively these health professionals 

either. Finally, we reach to the conclusion that specialists are better-paid compared to 

general practitioners, except in a few cases. Summarizing, economic crisis has affected to 

a small extent or not even at all, the health professionals under consideration, for the 

years where data were available. Due to the fact that this crisis is ongoing, we should wait 

and see what might happen in the following years, as there are indications that decreases 

in revenue are highly possible to occur in the near future. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε 

ηνπ 2008 θαη εμεηάδεηαη πσο απηή επεξέαζε ηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη νη κέζνδνη απνδεκίσζεο θαη νη ακνηβέο ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο Τγείαο 

ζηελ Δπξψπε, εζηηάδνληαο ζηηο θαηεγνξίεο ησλ γεληθψλ ηαηξψλ (general practitioners), 

ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ (specialists) θαη ησλ λνζειεπηψλ. Αλαιχνληαη νη δηαθπκάλζεηο ζηα 

επίπεδα ησλ απνδνρψλ ηνπο ζε 24 ρψξεο ηεο Δπξψπεο φζνλ αθνξά ηα έηε απφ ην 2006 

έσο ην 2011, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο (ΟΟΑ). Η ρξνλνινγηθή πεξίνδνο επηιέρζεθε, ψζηε ηα ζηνηρεία λα 

αλαθέξνληαη ζηα έηε πξίλ θαη κεηά απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008. Οη ρψξεο γηα ηηο 

νπνίεο ππήξραλ δηαζέζηκα δεδνκέλα είλαη ε Απζηξία, ην Βέιγην, ε Σζερηθή Γεκνθξαηία, 

ε Γαλία, ε Δζζνλία, ε Φηλιαλδία, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε Διιάδα, ε Οπγγαξία, ε 

Ιξιαλδία, ε Ιηαιία, ε Ιζιαλδία, ην Λνπμεκβνχξγν, ε Οιιαλδία, ε Πνισλία, ε 

Πνξηνγαιία, ε ινβαθία, ε ινβελία, ε Ιζπαλία, ε νπεδία, ε Διβεηία, ην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ε Ννξβεγία. Σα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο ακνηβέο ησλ παζνιφγσλ, εηδηθψλ 

γηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά. Όκσο, ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ην 2011 είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλα.  

Oη δηεζλείο ζπγθξίζεηο ησλ ακνηβψλ γηα γηαηξνχο θαη λνζειεπηέο είλαη εμαηξεηηθά 

δχζθνιεο, δηφηη ηα δεδνκέλα ησλ απνδνρψλ ηνπο βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο εζληθέο 

πεγέο θαη κεζνδνινγίεο. Παξά ηηο ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα λα ζπγθεληξσζνχλ ηα 

πιένλ ζπγθξίζηκα δεδνκέλα, ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηάθνξεο εζληθέο πεγέο δεδνκέλσλ θαη ηηο κεζφδνπο 

εθηίκεζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ παξνπζηάδνληαη νη νξηζκνί ησλ βαζηθψλ φξσλ θαη ησλ 

δεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηή ηε κειέηε θαη νη θχξηνη πεξηνξηζκνί σο πξνο ηε 

ζπγθξηζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ εξκελεία 

ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ ακνηβψλ ζε φιεο ηηο ρψξεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 2008 

1.1. Δηζαγωγή 

Όια ηα θξάηε ηεο Δπξψπεο έρνπλ πιεγεί απφ ηελ θξίζε απφ ην 2008 κέρξη θαη ζήκεξα, 

κεηά απφ κηα πεξίνδν γεληθήο αλάπηπμεο θαη ζηαζεξφηεηαο. ε φιεο ζρεδφλ ηηο 

επξσπατθέο ρψξεο, ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα 

ηζρπξή αχμεζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Η αχμεζε 

ησλ πνζνζηψλ ηεο αλεξγίαο, ε νπνία επεξέαζε ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ επξσπατθνχ 

ρψξνπ, ζπξξίθλσζε ην θνηλσληθφ εηζφδεκα, ηδηαίηεξα ζε εθείλεο ηηο ρψξεο φπνπ 

βαζίδνληαη θπξίσο ζηηο εηζθνξέο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο εξγνδφηεο. Οη 

επξσπατθέο θπβεξλήζεηο έιαβαλ κηα ζεηξά κέηξσλ γηα ηε ζηήξημε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο. 

Αξθεηά απ’απηά ηα κέηξα είραλ ζηφρν λα ζηεξίμνπλ ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ 

λνηθνθπξηψλ θαη ηαπηφρξνλα λα παξάζρνπλ ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ζηηο επηρεηξήζεηο θαη 

ηηο επελδχζεηο. Άιιεο ρψξεο απνθάζηζαλ λα ζηεξίμνπλ ζζελαξά ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ηνκέα, θπξίσο κεζσ ηεο δηάζσζεο ησλ ηξαπεδψλ, ελψ θάπνηνη άιινη έθαλαλ έθθιεζε γηα 

δηεζλή βνήζεηα θαη εμσηεξηθή ππνζηήξημε γηα λα αλαθάκςνπλ απφ ηε δχζθνιε 

θαηάζηαζε. 

 

1.2. Ο ηνκέαο ηεο Τγείαο 

Ο ηνκέαο ηεο Τγείαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο 

ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, κε ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο εμαηηίαο ηεο 

γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο απμαλφκελεο δήηεζεο γηα ππεξεζίεο Τγείαο. Παξφια 

απηά, ν ηνκέαο αληηκεησπίδεη κεγάιεο πξνθιήζεηο νη νπνίεο είλαη παξφκνηεο ζε φια ηα 

θξάηε κέιε. Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ γεξλάεη θαη δελ πξνζιακβάλνληαη λένη επαγγεικαηίεο 

ηεο Τγείαο γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ απηνχο πνπ ζπληαμηνδνηνχληαη, ππάξρνπλ 

πξνβιήκαηα δηαηήξεζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ θαη 

ζρεηηθά ρακειέο ακνηβέο ζε νξηζκέλα επαγγέικαηα Τγείαο, φπσο απηφ ησλ λνζειεπηψλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο κεηψζεηο ζηνπο πξνππνινγηζκνχο φισλ ησλ ρσξψλ ζα πξέπεη λα 

γίλεη πνιχ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ γηα ηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο ψζηε λα παξακείλνπλ 
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πνηνηηθέο νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο, ελψ ηαπηφρξνλα 

λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο. Ο ηνκέαο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ Τγείαο  

πεξηιακβάλεη επαγγεικαηίεο Τγείαο φπσο ηαηξνχο, λνζειεπηέο, καίεο, θαξκαθνπνηνχο 

θαη νδνληηάηξνπο, ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ην δηνηθεηηθφ, δηαρεηξηζηηθφ 

θαη ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ. Πνιινί άλζξσπνη επίζεο εξγάδνληαη έκκεζα γηα ηνλ 

ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, φπσο απηνί ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα ηεο πγείαο θαη 

ζηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο, ζηνλ θαξκαθεπηηθφ θιάδν, ζηε βηνκεραλία ηαηξηθψλ 

κεραλεκάησλ, ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιηζεο πγείαο, ζηελ έξεπλα γηα ηελ πγεία, θιπ.  

Η πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε είλαη έλαο εμαηξεηηθά δπλακηθφο θιάδνο εξγαζίαο θαη έλαο απφ 

ηνπο κεγαιχηεξνπο ηνκείο ζηελ Δπξσπαηθή Έλσζε. Σν 2010 ππήξραλ πεξίπνπ 17,1 εθαη. 

ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, κέγεζνο ην νπνίν 

αληηπξνζψπεπε ην 8% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ Δπξσπαηθήο Έλσζεο ησλ 

27 ρσξψλ. 

Ο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα απμήζεθε θαηά 21% κεηαμχ 

2000-2010 δεκηνπξγψληαο 4 εθαηνκκχξηα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Αθφκε θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ζπλέρηζε λα απμάλεηαη θαη ελψ ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε κεηψζεθε θαηά 5 

εθαηνκκχξηα εξγαδφκελνπο θαηά ηελ πεξίνδν 2008-2010, ν ηνκέαο ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο αχμεζε ην κεξίδηφ ηνπ ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε θαηά κηζή εθαηνζηηαία 

κνλάδα, δεκηνπξγψληαο πεξηζζφηεξεο απφ 770.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Σν 

ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη ε ζεηηθή απηή ηάζε αληηθαηνπηξίδεηαη ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο 

νκάδεο θαη πεξηιακβάλεη κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 3% ηεο απαζρφιεζεο ησλ λέσλ, φηαλ 

ε  απαζρφιεζή ηνπο κεηψζεθε θαηά 11,3% ζην ζχλνιν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. 

Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ην επίπεδν ησλ κηζζψλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ καθξνπξφζεζκα απφ ηελ ηξέρνπζα 

νηθνλνκηθή θξίζε. Τπάξρεη θαη πξφζθαηε αλεζπρεηηθή έλδεημε φηη ηα κέηξα γηα ηε 

ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηε κείσζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ επεξεάδνπλ ηελ 

πξφζιεςε θαη δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ηδίσο ην 

επάγγεικα ησλ λνζειεπηψλ, ηε κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή νκάδα Τγείαο, ζε ζρεδφλ ην 

ήκηζπ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο ησλ 27. Η δηαηήξεζε ηεο επαξθνχο 

πξνζθνξάο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ππφ ζνβαξνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ 
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πξνυπνινγηζκνχ είλαη επνκέλσο έλα βαζηθφ ζέκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί απφ ηνπο 

θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο.
1
 

 

1.3. Δπηπηώζεηο ηεο θξίζεο ζηα πζηήκαηα Τγείαο θαη κέηξα 

αληηκεηώπηζήο ηεο 

Η κείσζε ησλ κηζζψλ θαη ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο κείσζε ηνπο πφξνπο πνπ παξάγνληαη 

απφ ηνπο θφξνπο θαη ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Απηφ είρε ζνβαξέο επηπηψζεηο 

ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο Τγείαο φπσο θαη ζηε βησζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ 

πγείαο. ε θάπνηεο ρψξεο έγηλε ιήςε ακηγψο νηθνλνκηθψλ κέηξσλ, ελψ άιιεο 

πξνρψξεζαλ θαη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλσλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ή ηνπιάρηζηνλ έλνο κέξνπο ηνπ. Δίλαη δχζθνιν βέβαηα λα 

εξκελεχζεη θάπνηνο ην θαηά πφζνλ ηα κέηξα θαη νη κεηαξξπζκίζεηο ήηαλ ιφγσ ηεο θξίζεο 

ή αλ απια πάξζεθαλ κε αθνξκή ηελ ίδηα ηελ θξίζε. Οξηζκέλεο κεηαξξπζκίζεηο, πνπ ήηαλ 

ήδε ππφ ζπδήηεζε ή έηνηκεο λα μεθηλήζνπλ, επηηαρχλζεθαλ. Άιιεο εθαξκφζηεθαλ σο 

απάληεζε ζηνπο νηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο.  

 

1.4. Δπηπηώζεηο ηωλ εθαξκνζζέληωλ κέηξωλ ζηα λνζνθνκεία θαη ζηηο 

ππεξεζίεο Τγείαο 

Σα λνζνθνκεία θαη νη πξνζθεξφκελεο απφ απηά ππεξεζίεο Τγείαο απνξξνθνχλ 

παξαδνζηαθά ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πφξσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ Τγεία. Απηφο 

είλαη θαη ν ιφγνο πνπ είλαη ην επίθεληξν πνιιψλ δξάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο θαη ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Η νηθνλνκηθή θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο επεξέαζε άκεζα ηνπο δηαζέζηκνπο 

πφξνπο, ελψ κεξηθέο θνξέο απηφ έγηλε έκκεζα, κέζσ πεξηνξηζκψλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δθηφο απφ ηα κέηξα απηά, ηα λνζνθνκεία θαη γεληθφηεξα ν θιάδνο ησλ 

ππεξεζηψλ Τγείαο πξνψζεζαλ ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο πξνζπαζψληαο παξάιιεια λα πξνζθέξνπλ ην ίδην επίπεδν πνηφηεηαο, 

θξνληίδαο θαη αζθάιεηαο κε ιηγφηεξνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. ε νξηζκέλεο ρψξεο έγηλε 

                                                 
1 European Commision, 7/2009, Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses 
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κείσζε ησλ δαπαλψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Άιιεο ρψξεο κείσζαλ ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο ησλ ππεξεζηψλ Τγείαο, ηηο ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο παξφρνπο Τγείαο 

γηα ππεξεζίεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, ηηο δαπάλεο γηα ηα 

θάξκαθα, γηα ηηο πιεξσκέο αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ. Αξθεηέο 

ρψξεο πξνρψξεζαλ ζε πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο, φπσο ηελ αχμεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο παξνρήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ ηεο 

θξνληίδαο θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία. 

 

1.5. Η αγνξά εξγαζίαο ζηνλ θιάδν ηεο Τγείαο 

Σα ζπζηήκαηα Τγείαο απαζρνινχλ έλα κεγάιν θαη ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ 

επαγγεικαηηψλ ηνπ ηαηξηθνχ ηνκέα. ηηο πεξηζζφηεξεο Δπξσπαηθέο ρψξεο, ε αχμεζε 

απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηδηθψλ γηαηξψλ αλά θάηνηθν, ηε 

ζηηγκή πνπ ν αξηζκφο ησλ παζνιφγσλ γηαηξψλ αλά θάηνηθν παξέκεηλε ζρεδφλ ζηαζεξφο. 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, πνιινί παξάγνληεο έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο 

δήηεζεο γηα ππεξεζίεο Τγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αχμεζεο ηνπ δηαζεζίκνπ 

εηζνδήκαηνο θαη ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Πνιιέο επξσπαηθέο ρψξεο 

αληηκεησπίδνπλ φκσο ηελ πξφθιεζε ηεο εμαζθάιηζεο επαξθνχο αξηζκνχ θαη ζσζηήο 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο Τγείαο. Σν 

επίπεδν ησλ ακνηβψλ θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη 

ηε δηαηήξεζε ηνπο. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζε κηα επνρή πνπ ε επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θαιχηεξεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε 

ησλ εκπνδίσλ γηα ηελ κεηαλάζηεπζε εξγαδνκέλσλ πςειήο εηδίθεπζεο, νδεγεί ζε αχμεζε 

ηεο δηεζλνχο κεηαλάζηεπζεο ησλ γηαηξψλ. Σελ ίδηα ζηηγκή, νη πιεξσκέο γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηεο Τγείαο είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο δαπάλεο ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ Τγείαο, κε ηελ ακνηβή ησλ γηαηξψλ θπξίσο λα απνηειεί κηα ζεκαληηθή 

αλεζπρία γηα ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο πνπ επηδηψθνπλ λα δηαηεξήζνπλ ή λα 

βειηηψζνπλ ηελ πξφζβαζε θαη ηελ πνηφηεηα ζηελ πεξίζαιςε πεηπραίλνληαο παξάιιεια 

θαη έιεγρν ηνπ θφζηνπο. ην πιαίζην απηφ, ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ ζε πνιιέο ρψξεο 

γηα λέα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ γηα ηνπο γηαηξνχο, ζπλδπάδνληαο ζηνηρεία απφ ηηο 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο ακνηβήο (κηζζφο, ακνηβή κε βάζε ηελ ππεξεζία, θαηά θεθαιή 

ακνηβή) θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ ηχπσλ ακνηβψλ (π.ρ. ακνηβή κε βάζε ηελ απφδνζε) ζηελ 
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πξνζπάζεηα γηα παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ πνιιαπιψλ ζηφρσλ ηεο 

πνιηηηθήο ηνπο. 

Η αγνξά εξγαζίαο, γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ θιάδν ηεο Τγείαο, δηακνξθψλεηαη απφ 

δχν ζπληζηψζεο. Σελ πξνζθνξά εξγαζίαο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο Τγείαο θαη ηε 

δήηεζε γηα εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο. Η αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ππεξεζηψλ πγείαο θαζνξίδεη ηνπο κηζζνχο θαη ηηο άιιεο 

κνξθέο απνδεκηψζεσλ πνπ κπνξεί λα θαηαβάιινληαη, ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ σξψλ πνπ εξγάδνληαη. Οη 

επαγγεικαηίεο Τγείαο κπνξεί λα είλαη κηζζσηνί ή απηναπαζρνινχκελνη. ε αξθεηέο 

ρψξεο απηνί πνπ εμαζθνχλ ηε Γεληθή Ιαηξηθή είλαη σο επί ην πιείζηνλ αλεμάξηεηνη 

απηναπαζρνινχκελνη κε ηδησηηθά ηαηξεία ή είλαη ζπκβεβιεκέλνη κε ηακεία ή λνζνθνκεία 

γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ. 

 

1.6. Μέηξα πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο Τγείαο 

Οη θχξηεο ζπλέπεηεο ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο γίλνληαη νξαηέο κέζσ ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηνπο ηνκείο ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ 

πνπ πηνζέηεζαλ ηα πεξηζζφηεξα επξσπατθά θξάηε. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ε θπβέξλεζε 

πξνψζεζε πνιηηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζε απνιχζεηο ή ζε κε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ζπληαμηνδνηείηαη ή ηέινο, ζηελ εθαξκνγή πεξηνξηζηηθψλ πνιηηηθψλ ζε 

λέεο πξφζιεςεηο θαη ζε δηνξηζκνχο αλαπιεξσηψλ. Μηα άιιε δέζκε κέηξσλ ζπλίζηαηαη 

ζηε κείσζε ησλ κηζζψλ, κηα θνηλή ηάζε ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Η πηψζε 

ησλ κηζζψλ έζπξσμε ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο Τγείαο ζε άιιεο ρψξεο γηα αλαδήηεζε 

εξγαζίαο. Άιιεο ρψξεο πάιη βίσζαλ θαη κηα ζεηηθή ζπλέπεηα ηεο θξίζεο, ε νπνία ήηαλ νη 

αλαλεσκέλεο ξνέο γηαηξψλ θαη λνζνθφκσλ πίζσ ζηελ πξσηνβάζκηα πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε, απνζθνπψληαο ζηελ επαγγεικαηηθή ζηαζεξφηεηα.
2
 

                                                 
2 HOPE - European Hospital and Healthcare Federation, 4/2011, “The Crisis, Hospitals and Healthcare” 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΟΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΣΗ ΤΓΔΙΑ 

 

2.1. Ιαηξνί θαη λνζειεπηέο 

Γεληθνί ηαηξνί : Δίλαη γηαηξνί πιήξσο εμεηδηθεπκέλνη ζηελ Γεληθή Ιαηξηθή. Οη γεληθνί 

ηαηξνί (παζνιφγνη) νξίδνληαη σο νη γηαηξνί πνπ δελ πεξηνξίδνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο ζε 

νξηζκέλεο θαηεγνξίεο αζζελεηψλ θαη αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ παξνρή ζπλερνχο 

θαη νινθιεξσκέλεο θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο ηνπο. 

Δηδηθνί ηαηξνί : Πιήξσο εηδηθεπκέλνη ηαηξνί πνπ εξγάδνληαη ζε ηνκείο άιινπο εθηφο ηεο 

γεληθήο ηαηξηθήο. Ωο εηδηθεπκέλνη γηαηξνί νξίδνληαη απηνί πνπ αζρνινχληαη κε ηε 

δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία ζσκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ αζζελεηψλ θαη δηαηαξαρψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο εμεηδηθεπκέλεο δηαγλσζηηθέο, ηαηξηθέο θαη ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο. 

Μπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ άζθεζε ηνπ επαγγεικαηφο ηνπο ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

αζζελεηψλ ή κεζφδνπο ζεξαπείαο.  

Μηζζσηνί ηαηξνί : Eίλαη νη εξγαδφκελνη νη νπνίνη ιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

εηζνδήκαηφο ηνπο κέζσ κηζζνχ. 

Aπηναπαζρνινχκελνη ηαηξνί : Δίλαη απηνί πνπ δελ ακείβνληαη κε κηζζφ. Δίλαη είηε 

απηναπαζρνινχκελνη είηε ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα θαη ζπλήζσο ιακβάλνπλ ακνηβή θαηά 

θεθαιή ή ακνηβή κε βάζε ηελ ππεξεζία πνπ πξνζθέξνπλ. 

Ννζνθνκεηαθνί λνζειεπηέο : Δίλαη απηνί πνπ αζθνχλ ην επάγγεικα ζε δεκφζηα θαη 

ηδησηηθά λνζνθνκεία θαη νη νπνίνη ιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο 

κέζσ κηζζνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιήξσο εηδηθεπκέλσλ λνζνθφκσλ (με 

κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο λνζειείαο) θαη των βνεζψλ λνζνθφκσλ 

(ρακειφηεξν επίπεδν δεμηνηήησλ λνζειεπηηθήο). 3 

                                                 
3 OECD, OECD HEALTH WORKING PAPERS NO.41, “THE REMUNERATION OF GENERAL 

PRACTITIONERS AND SPECIALISTS IN 14 OECD COUNTRIES: WHAT ARE THE FACTORS 

INFLUENCING VARIATIONS ACROSS COUNTRIES?”, 12/2008 
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2.2. Μέζνδνη απνδεκίωζεο ηωλ ηαηξώλ 

Οη γηαηξνί ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ακείβνληαη παξαδνζηαθά κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

1. Με κηζζφ, ν νπνίνο αθνξά ζηελ θαηαβνιή ελφο ζπκθσλεζέληνο πνζνχ ρξεκάησλ ζε 

αληάιιαγκα γηα ηελ εξγαζία γηα κηα δεδνκέλε δηάξθεηα εξγαζίαο. Ο κηζζφο ζπλήζσο 

θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα πξνζφληα ησλ γηαηξψλ, ην επίπεδν ηεο ζέζεο ή ηελ 

αξραηφηεηα. Η πιεξσκή θαηά θαλφλα δελ επεξεάδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αζζελψλ 

πνπ αθνινχζεζαλ ζεξαπεπηηθή αγσγή ή απφ ηελ ηηκή ησλ ππεξεζηψλ. Πξφζζεηεο 

πιεξσκέο κπνξνχλ λα παξέρνληαη σζηφζν γηα ππεξσξηαθή εξγαζία, γηα εξγαζία 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αββαηνθχξηαθνπ ή γηα λπρηεξηλή εξγαζία.  

2. Ακνηβή κε βάζε ηελ παξερφκελε ππεξεζία, ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζηε θαηαβνιή ελφο 

ρξεκαηηθνχ ηηκήκαηνο γηα θάζε παξερφκελε ππεξεζία. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, νη 

ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη γηα δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο απνηεινχλ πξνηφλ 

δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ησλ αγνξαζηψλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ησλ παξφρσλ ηνπο 

(γηαηξνί). ε νξηζκέλεο ρψξεο, σζηφζν, νη γηαηξνί έρνπλ ηελ επειημία λα ξπζκίζνπλ 

ηα επίπεδα ησλ ακνηβψλ ηνπο γηα ην ζχλνιν ή γηα κέξνο ησλ αζζελψλ ηνπο (π.ρ. 

Γαιιία). χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν πιεξσκήο, ην επίπεδν ακνηβήο επεξεάδεηαη 

απφ ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη απφ ηελ ακνηβή πνπ 

θαηαβάιιεηαη γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο. 

3. Η θαηά θεθαιήλ ακνηβή ηέινο, είλαη ε θαηαβνιή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ ρξεκάησλ 

ζηνπο γηαηξνχο γηα θάζε αζζελή, ζε αληάιιαγκα γηα ηελ δέζκεπζε φηη ζα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο πεξίζαιςεο ησλ αζζελψλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ (ζπλήζσο έλα έηνο). ηελ πεξίπησζε απηή, ε ακνηβή ησλ γηαηξψλ 

επεξεάδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αζζελψλ ζηε ιίζηα ηνπο θαη ην πνζφ πνπ 

πξνβιέπεηαη αλά αζζελή, είλαη ζπλήζσο αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ησλ 

αγνξαζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ησλ παξφρσλ ηεο (ην πνζφ ηεο ακνηβήο, 

ζπρλά πξνζαξκφδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζζελνχο, φπσο ε ειηθία θαη ην 

θχιν). Σα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαηά θεθαιή είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θπξίσο σο απνδεκίσζε γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο απφ ηνπο 

παζνιφγνπο. 
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Σα ηειεπηαία ρξφληα, κηα ζεηξά απφ ρψξεο έρνπλ επίζεο πεηξακαηηζηεί κε λέεο κνξθέο 

πιεξσκψλ πξνο ηνπο γηαηξνχο, ηδίσο γηα λα αληακείςνπλ ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

επηδφζεσλ θαη πνηνηηθψλ ζηφρσλ. ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, έλα λέν ζχζηεκα έρεη εηζαρζεί 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζην πιαίζην ησλ λέσλ ζπκβάζεσλ γηα γεληθνχο γηαηξνχο θαη 

εηδηθνχο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ακείβνληαη βάζεη ηεο απνδνηηθνηεηάο ηνπο. 

ηε ζεσξία, δηάθνξα είδε ησλ κεζφδσλ ακνηβήο παξέρνπλ δηαθνξεηηθά νηθνλνκηθά 

θίλεηξα ζε γηαηξνχο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Οη γηαηξνί πνπ 

πιεξψλνληαη κε βάζε ηελ ακνηβή γηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία έρνπλ γεληθά έλα θίλεηξν 

γηα λα θξνληίδνπλ πεξηζζφηεξνπο αζζελείο θαη λα παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο απφ 

ηνπο κηζζσηνχο γηαηξνχο, δεδνκέλνπ φηη ην εηζφδεκά ηνπο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε 

ηνλ φγθν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. ηελ πξάμε, σζηφζν, αξθεηέο ρψξεο έρνπλ 

ζεζπίζεη έλα αλψηαην φξην γηα ην κέγηζην αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ νη 

γηαηξνί κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζε έλα έηνο (π.ρ., ζηε Γεξκαλία). ην πιαίζην ελφο 

ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ θαηά θεθαιήλ, νη γηαηξνί ζηελ αξρή έρνπλ έλα νηθνλνκηθφ 

θίλεηξν γηα λα έρνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο αζζελείο ζηε ιίζηα ηνπο, θάηη πνπ 

φκσο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αζζελείο πνπ είλαη ππνεμππεξεηνχκελνη. Ωο εθ ηνχηνπ, 

πνιιέο ρψξεο έρνπλ επηβάιεη έλα αλψηαην φξην γηα ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αζζελψλ αλά 

γηαηξφ (π.ρ., ε Σζερηθή Γεκνθξαηία, ε Γαλία θαη ε Οπγγαξία). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, πνιιέο ρψξεο έρνπλ ζεζπίζεη δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο κεηθηψλ 

κεζφδσλ πιεξσκήο γηα ηνπο γηαηξνχο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα μεπεξαζηνχλ νη 

αλεπάξθεηεο ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ θαη λα παξέρνπλ ην ζσζηφ ζπλδπαζκφ ησλ 

θηλήηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο πνηφηεηαο 

ηεο πεξίζαιςεο, δηαηεξψληαο παξάιιεια θάπνην έιεγρν ζηηο δαπάλεο. Η εηζαγσγή 

απηψλ ησλ λέσλ κνξθψλ κεζφδσλ πιεξσκήο απμάλεη ηε δπζθνιία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο θάζε κεκνλσκέλεο κεζφδνπ  απνδεκίσζεο ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

γηαηξψλ θαη ζηα επίπεδα ησλ ακνηβψλ. 

Σν επίπεδν ακνηβήο ησλ γηαηξψλ επεξεάδεηαη ζε θάπνην βαζκφ θαη απν ην γεληθφ επίπεδν 

ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κηαο ρψξαο, αιιά ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

ακνηβέο ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ην κέζν φξν ησλ κηζζψλ ζε θάζε ρψξα. Η δνκή ησλ 

απνδνρψλ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ησλ γηαηξψλ έρεη επίζεο αληίθηππν ζηελ 

ειθπζηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ. ε πνιιέο ρψξεο, νη θπβεξλήζεηο 

επεξεάδνπλ ην επίπεδν θαη ηε δηάξζξσζε ησλ ακνηβψλ ησλ γηαηξψλ είηε άκεζα σο 
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βαζηθνί εξγνδφηεο ησλ γηαηξψλ ή αγνξαζηέο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, είηε έκκεζα κέζσ 

ξχζκηζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο
4
. 

 

2.3. Οη απνδνρέο ηωλ λνζειεπηώλ 

Οη λνζειεπηέο είλαη ζπλήζσο ην πην πνιππιεζέο επάγγεικα πγείαο θαη μεπεξλνχζε πάληα 

ζε αξηζκφ ηνπο γηαηξνχο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο αιιά θαη παγθφζκηα. Οη 

λνζειεπηέο δηαδξακαηίδνπλ έλαλ θξίζηκν ξφιν ζηελ παξνρή ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο φρη κφλν ζηα λνζνθνκεία θαη ζηα ηδξχκαηα καθξνρξφληαο θξνληίδαο, αιιά 

φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο (θπξίσο ζηελ πξνζθνξά 

θξνληίδαο γηα ρξφληνπο αζζελείο), αιιά θαη ζηελ θαη 'νίθνλ θξνληίδα. Ωζηφζν, ππάξρνπλ 

αλεζπρίεο ζε πνιιέο ρψξεο ζρεηηθά κε ειιείςεηο ζε λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ιφγσ ηεο 

γήξαλζεο ηνπ παγθφζκηνπ πιεζεζκνχ θαη ηνπ ζπλεπαθφινπζνπ θχκαηνο 

ζπληαμηνδνηήζεσλ ησλ λνζειεπηψλ. Οη αλεζπρίεο απηέο έρνπλ ελεξγνπνηήζεη πνιιέο 

ρψξεο ψζηε λα πξνβνχλ ζε θηλήζεηο γηα λα απμήζνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ 

λνζειεπηψλ, αιιά θαη λα θξαηήζνπλ ηνπο ήδε ππάξρνληεο λνζειεπηέο ζην επάγγεικα. 

Σν επίπεδν ακνηβψλ ησλ λνζειεπηψλ είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία θαη ειθπζηηθφηεηαο ηνπ επαγγέικαηνο. Δπίζεο, 

έρεη άκεζν αληίθηππν ζην θφζηνο, θαζψο νη κηζζνί απνηεινχλ έλα απφ ηα θχξηα ζηνηρεία 

ησλ δαπαλψλ ζηα ζπζηήκαηα Τγείαο. Η ζπγθέληξσζε ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε 

ηελ ακνηβή ησλ λνζειεπηψλ είλαη δχζθνιε, επεηδή θάπνηεο ρψξεο ζπιιέγνπλ δεδνκέλα 

πνπ βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη θαιχπηνπλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 

λνζειεπηψλ. Σα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εξγαζία απηή, γεληθά εζηηάδνληαη 

ζηελ ακνηβή ησλ λνζειεπηψλ πνπ εξγάδνληαη ζε λνζνθνκεία, αλ θαη ε θάιπςε ησλ 

δεδνκέλσλ δηαθέξεη γηα νξηζκέλεο ρψξεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΓΚΡΙΙΜΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ 

3.1. Γεληθνί πεξηνξηζκνί ωο πξνο ηε ζπγθξηζηκόηεηα ηωλ δεδνκέλωλ 

Έλαο αξηζκφο απφ πεξηνξηζκνχο ζηα δεδνκέλα ζπκβάιιεη ζηελ ππνηίκεζε 

ησλ επηπέδσλ ακνηβήο ζε νξηζκέλεο ρψξεο. Πεξηιεπηηθά, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε πσο 

νη πιεξσκέο γηα ππεξσξίεο, επηδφκαηα θαη άιια ζπκπιεξσκαηηθά εηζνδήκαηα ή 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο εμαηξνχληαη ζε νξηζκέλεο ρψξεο (π.ρ. Απζηξία θαη 

Ιξιαλδία κφλν γηα ηνπο εηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο, Ιηαιία, Ννξβεγία, Πνξηνγαιία, 

ινβαθηθή Γεκνθξαηία, ινβελία θαη νπεδία γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο). Σα εηζνδήκαηα 

απφ ηδησηηθά ηαηξεία γηα κηζζσηνχο γηαηξνχο δελ πεξηιακβάλνληαη ζε νξηζκέλεο ρψξεο 

(π.ρ. ζηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία, ηελ Οπγγαξία, ηελ Ιζιαλδία θαη ηελ Πνξηνγαιία). Οη 

άηππεο πιεξσκέο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη κηα ζπλήζεο πξαθηηθή ζε νξηζκέλεο ρψξεο 

(π.ρ. Οπγγαξία θαη Διιάδα) δελ πεξηιακβάλνληαη. ηελ Οπγγαξία, ηε Γαλία θαη ζηε 

ινβαθηθή Γεκνθξαηία ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία αθνξνχλ κφλν ζηνπο δεκφζηνπο 

ππαιιήινπο, νη νπνίνη ζπλήζσο ακείβνληαη ρακειφηεξα απφ φ,ηη εθείλνη πνπ εξγάδνληαη 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. ηε Γαιιία, ηα ζηνηρεία αθνξνχλ ζηα θαζαξά έζνδα θαη φρη ζην 

αθαζάξηζην εηζφδεκα. 

Σα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή ησλ γηαηξψλ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο εζληθέο 

πεγέο δεδνκέλσλ. Γχν βαζηθνί πεξηνξηζκνί σο πξνο ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ 

ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηε ζχγθξηζε ησλ επηπέδσλ ακνηβήο ησλ γηαηξψλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηε κειέηε. Σν πξψην είλαη φηη ε εζληθή πεγή δεδνκέλσλ ζπρλά 

αλαθέξεη κφλν ηελ θχξηα πεγή εηζνδήκαηνο ησλ γηαηξψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πξφζζεησλ 

νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ απφ ηηο ινηπέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Οη 

πξφζζεηεο πιεξσκέο, φπσο απηέο απφ ηα ηδησηηθά ηαηξεία, κπνξεί λα αληηπξνζσπεχνπλ 

έλα κηθξφ ή έλα αξθεηά κεγάιν κεξίδην ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηφο ηνπο, αλάινγα κε ηε 

ρψξα. Γηα παξάδεηγκα, ελψ κφλν ην 3% ησλ κηζζσηψλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ ζηελ 

Σζερηθή Γεκνθξαηία, ζηε Φηλιαλδία θαη ζηε Γαλία θεξδίδνπλ επηπιένλ εηζφδεκα απφ 

ηδησηηθά ηαηξεία, ζηελ Οπγγαξία θαη ζηελ Ιζιαλδία ην κεγαιπηεξν κέξνο ησλ ηαηξψλ 

απνθηά εηζφδεκα απφ ηδησηηθά ηαηξεία. ηελ Οπγγαξία, νη άηππεο πιεξσκέο, 

αληηπξνζσπεχνπλ επίζεο κεγάιν κέξνο ησλ ακνηβψλ, αιιά δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα 

ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα. Ο δεχηεξνο πεξηνξηζκφο είλαη φηη 
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ηα δεδνκέλα γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο αθνξνχλ ηνπο γηαηξνχο πνπ εμαζθνχλ ην 

επάγγεικα ζε έλα πιήξεο σξάξην (ή ηνπιάρηζηνλ ε εξγαζία ηνπο λα ππεξβαίλεη έλα 

νξηζκέλν ειάρηζην φξην). Ωζηφζν, ηα ζηνηρεία γηα νξηζκέλεο ρψξεο αθνξνχλ ζε φινπο 

ηνπο αζθνχκελνπο γηαηξνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ εξγάδνληαη κε κεξηθή 

απαζρφιεζε (κε απνηέιεζκα νη ακνηβέο λα είλαη ππνεθηηκεκέλεο)
5
. 

Όιεο απηέο νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ παξνπζηάδνληαη  γηα 

θάζε ρψξα θαη γηα ηηο εμεηαδφκελεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ ηεο πγείαο μερσξηζηά ζην 

επφκελν θεθάιαην. 

 

3.2. Πεξηνξηζκνί ωο πξνο ηε ζπγθξηζηκόηεηα ηωλ δεδνκέλωλ γηα θάζε 

ρώξα ππό εμέηαζε 

3.2.1 Γεληθνί ηαηξνί 

 Απζηξία 

Έκκηζζνη γεληθνί ηαηξνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Απηναπαζρνινύκελνη γεληθνί ηαηξνί: 

Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηα έζνδα πξν θφξσλ θαη απνθιείνπλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. 

 

 Βέιγην 

Έκκηζζνη γεληθνί ηαηξνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 
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Απηναπαζρνινύκελνη γεληθνί ηαηξνί: 

Γεδνκέλα πνπ βαζίδνληαη ζε ακνηβή απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε πγείαο θαη δελ 

πεξηιακβάλνπλ επηπιένλ εηζνδήκαηα απφ άιιεο κεζφδνπο πιεξσκήο. Σα ζηνηρεία 

αλαθέξνληαη ζε αθαζάξηζηα έζνδα (κε απνηέιεζκα ηελ ππεξεθηίκεζε). 

Πεξηιακβάλνληαη κφλν νη γηαηξνί πνπ ιεηηνπξγνχλ σο «νηθνγελεηαθνί γηαηξνί» 

(εμαηξνπκέλσλ ησλ εηδηθεπφκελσλ ηαηξψλ). 

 

 Σζερηθή Γεκνθξαηία 

Έκκηζζνη γεληθνί ηαηξνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Απηναπαζρνινύκελνη γεληθνί ηαηξνί: 

Σα ζηνηρεία ηζρχνπλ γηα ην 85% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ παζνιφγσλ θαη θαιχπηνπλ 

ηφζν ηνπο εξγαδφκελνπο πιήξνπο, φζν θαη κεξηθήο απαζρφιεζεο, αιιά έρνπλ 

πξνζαξκνζηεί ψζηε λα αλαθέξνληαη ζηνλ εθηηκψκελν αξηζκφ ησλ πιήξσο 

απαζρνινχκελσλ ηαηξψλ. Σα ζηνηρεία αθνξνχλ ζηα αθαζάξηζηα έζνδα.  

 

 Γαλία 

Έκκηζζνη γεληθνί ηαηξνί: 

Πεξηιακβάλνληαη κφλν νη γηαηξνί πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Γελ γίλεηαη 

δηάθξηζε κεηαμχ γεληθψλ ηαηξψλ θαη εηδηθψλ, σο εθ ηνχηνπ ηα ζηνηρεία αθνξνχλ θαη 

ζηνπο δχν. 

Απηναπαζρνινύκελνη γεληθνί ηαηξνί: 

Η έξεπλα έγηλε κε βάζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα. 
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 Δζζνλία 

Έκκηζζνη γεληθνί ηαηξνί: 

Μφλν νη γεληθνί ηαηξνί κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο. Ο κέζνο φξνο απνδνρψλ γηα ηνπο 

κηζζσηνχο εξγαδφκελνπο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ κεληαίνπ 

κηζζνχ: νη κέζεο κεληαίεο αθαζάξηζηεο απνδνρέο Μαξηίνπ πνιιαπιαζηάδνληαη επί 12. 

Πεξηιακβάλεηαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη άιινη θφξνη πνπ 

θαηαβάιινληαη απφ ηνλ εξγαδφκελν. Γελ πεξηιακβάλνληαη θνξνινγηθέο θαη άιιεο 

θνηλσληθέο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ εξγνδφηε. Ο κέζνο κεληαίνο κηζζφο 

πεξηιακβάλεη βαζηθφ κηζζφ, πξφζζεηε ακνηβή, πξφζζεηεο πιεξσκέο γηα βξαδηλή 

εξγαζία, εξγαζία ζε κέξεο αξγηψλ θαη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξσκέο γηα ππεξσξίεο. 

Πεξηιακβάλεη επίζεο πξφζζεηεο πιεξσκέο φπσο ηξηκεληαία θαη εηήζηα κπφλνπο. Άηππεο 

πιεξσκέο δελ πεξηιακβάλνληαη. Ο ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ κεληαίνπ κηζζνχ 

πεξηιακβάλεη κφλν εξγαδφκελνπο κε πιήξε απαζρφιεζε. Πεξηιακβάλνληαη νη 

νηθνγελεηαθνί ηαηξνί (γεληθνί ηαηξνί). Σα ζηνηρεία αθνξνχλ ηφζν ην δεκφζην φζν θαη ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα. Σελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 ε Δζζνλία πηνζέηεζε ην επξψ. Όια ηα ζηνηρεία 

ζε έρνπλ κεηαηξαπεί ζε Δπξψ απφ ηελ εζζνληθή θνξψλα κε βάζε ηελ ηζνηηκία 1 Δπξψ = 

15,6466 εζζνληθήο θνξφλαο.  

Απηναπαζρνινύκελνη γεληθνί ηαηξνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

 Φηλιαλδία 

Έκκηζζνη γεληθνί ηαηξνί: 

Σα ζηνηρεία αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ θεξδψλ θαη πεξηιακβάλνπλ ηνλ εηήζην κηζζφ θαη ηα 

επηπιένλ θέξδε. Ο εηήζηνο κηζζφο απνηειείηαη απφ ηηο κεληαίεο απνδνρέο, ην bonus κε 

βάζε ην απνηέιεζκα, ηελ απνδεκίσζε κε βάζε ηα ρξφληα ππεξεζίαο, ην επηπιένλ 

επίδνκα αδείαο θαη άιια ζηνηρεία ηνπ κηζζνχ πνπ θαηαβάιινληαη κία θνξά ην ρξφλν. Σα 

επηπιένλ θέξδε είλαη πιεξσκέο, φπσο νη ππεξσξίεο θαη νη πξφζζεηεο παξνρέο. 
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Απηναπαζρνινύκελνη γεληθνί ηαηξνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

 Γαιιία 

Έκκηζζνη γεληθνί γηαηξνί: 

Σα δεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ θαη ηνπο κηζζσηνχο εηδηθνχο γηαηξνχο (δεδνκέλνπ φηη νη 

πεξηζζφηεξνη κηζζσηνί είλαη εηδηθνί γηαηξνί). 

Απηναπαζρνινύκελνη γεληθνί ηαηξνί: 

Σα ζηνηρεία θαιχπηνπλ φινπο ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ θέξδηζαλ ηνπιάρηζηνλ 

1€ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζηελ επεηξσηηθή Γαιιία. Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηε 

Γαιιία αθνξνχλ ην θαζαξφ θαη φρη ην αθαζάξηζην εηζφδεκα θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ππνεθηίκεζε ζε ζχγθξηζε κε δεδνκέλα απφ άιιεο 

ρψξεο). 

 

 Γεξκαλία 

Έκκηζζνη γεληθνί ηαηξνί: 

Σα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ θαη ηνπο κηζζσηνχο γηαηξνχο. Ο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ 

κηζζσηψλ γεληθψλ ηαηξψλ θαη ησλ κηζζσηψλ εηδηθψλ δελ είλαη εθηθηφο. Σα ζηνηρεία 

αθνξνχλ ζηα κέζα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα θαη ζηηο πιεξσκέο ησλ κπφλνπο γηα ηνπο 

πιήξσο απαζρνινχκελνπο γηαηξνχο. Σα δεδνκέλα δελ πεξηιακβάλνπλ ηα θέξδε απφ ηα 

ηδησηηθά ηαηξεία. 

Απηναπαζρνινύκελνη γεληθνί ηαηξνί: 

Σα δεδνκέλα αθνξνχλ ζηηο κέζεο εηήζηεο αθαζάξηζηεο απνδνρέο ησλ 

απηναπαζρνινχκελσλ ηαηξψλ γεληθήο ηαηξηθήο. 
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 Διιάδα 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

 Οπγγαξία 

Έκκηζζνη γεληθνί ηαηξνί: 

Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηνπο επαγγεικαηίεο πνπ απαζρνινχληαη κε πιήξεο σξάξην. Σα 

ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηηο πιεξσκέο γηα εξγαζία ηα απνγεχκαηα, ηηο λχρηεο, ηα 

αββαηνθχξηαθα, ηηο αξγίεο αιια θαη ππεξσξίεο. Πεξηιακβάλνπλ κφλν ην κηζζφ πνπ 

θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη δελ πεξηιακβάλνπλ έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηδησηηθά ηαηξεία. Ο επίζεκνο κηζζφο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα γηα ηνπο γηαηξνχο είλαη πνιχ 

ρακειφο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κηζζνχο ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη νη άηππεο 

πιεξσκέο απμάλνπλ ζεκαληηθά ην εηζφδεκα νξηζκέλσλ γηαηξψλ. Απηέο νη πιεξσκέο, 

σζηφζν, δελ πεξηιακβάλνληαη. 

Απηναπαζρνινύκελνη γεληθνί ηαηξνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

 Ιζιαλδία 

Έκκηζζνη γεληθνί ηαηξνί: 

Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζην εηήζην εηζφδεκα ησλ κηζζσηψλ γηαηξψλ πνπ εξγάδνληαη ζε 

δεκφζηα θέληξα πγείαο. Οη γηαηξνί πνπ εξγάδνληαη ζε δεκνηηθά θέληξα πγείαο ή ζε 

ηδησηηθά θέληξα πγείαο εμαηξνχληαη. Σα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ κεληαίνπο κηζζνχο θαη 

πιεξσκέο γηα ππεξσξίεο, λπρηεξηλε εξγαζία θαη εξγαζία ην αββαηνθχξηαθν. 

Απηναπαζρνινύκελνη γεληθνί ηαηξνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 
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 Ιξιαλδία 

Έκκηζζνη γεληθνί ηαηξνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Απηναπαζρνινύκελνη γεληθνί ηαηξνί: 

Παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ είλαη επηιέμηκεο ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Γεληθψλ 

Ιαηξηθψλ Τπεξεζηψλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ ζπκκεηέρνπλ φινη νη γηαηξνί ζε 

απηφ ην πξφγξακκα. Δπίζεο, νη γηαηξνί πνπ ζπκκεηάζρνπλ κπνξνχλ λα έρνπλ επίζεο 

ακνηβή απφ ηελ ηδησηηθή άζθεζε ηνπ επαγγεικαηφο ηνπο, ε νπνία φκσο δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηα δεδνκέλα. Οη πιεξσκέο ζε γηαηξνχο ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο 

Γεληθψλ Ιαηξηθψλ Τπεξεζηψλ πεξηιακβάλνπλ φια ηα έζνδα, ην εηήζην επίδνκα αδείαο, 

ην επίδνκα αγξνηηθήο πξαθηηθήο, ην επίδνκα γηα ηηο επηπιένλ ψξεο εξγαζίαο. 

Δμαηξνχληαη γηαηξνί νη νπνίνη, θαηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο Γ.Ι.Τ., 

δελ ιάκβαλαλ θαηά θεθαιή ακνηβή. 

 

 Ιηαιία 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

 Λνπμεκβνύξγν 

Έκκηζζνη γεληθνί ηαηξνί: 

Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζην αθαζάξηζην εηζφδεκα πξν θφξσλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 

εμφδσλ άζθεζεο επαγγέικαηνο. Σα δεδνκέλα δελ πεξηιακβάλνπλ ηνπο εηδηθεπφκελνπο 

γηαηξνχο. ηα ζηνηρεία δελ πεξηιακβάλνληαη αιινδαπνί γηαηξνί νη νπνίνη δελ 

θαηαβάιινπλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζην Λνπμεκβνχξγν θαη νη γηαηξνί πνπ 

αζθνχλ ην επάγγεικα θαηά θχξην ιφγν εθηφο ηεο ρψξαο. 
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Απηναπαζρνινύκελνη γεληθνί ηαηξνί: 

Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζην αθαζάξηζην εηζφδεκα πξν θφξσλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 

εμφδσλ πξαθηηθήο άζθεζεο. Σα δεδνκέλα δελ πεξηιακβάλνπλ ηνπο εηδηθεπφκελνπο 

γηαηξνχο. ηα ζηνηρεία δελ πεξηιακβάλνληαη αιινδαπνί γηαηξνί νη νπνίνη δελ 

θαηαβάιινπλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζην Λνπμεκβνχξγν θαη νη γηαηξνί πνπ 

αζθνχλ ην επάγγεικα θαηά θχξην ιφγν εθηφο ηεο ρψξαο. Σέινο, δελ πεξηιακβάλνληαη νη 

γηαηξνί ησλ νπνίσλ ην κεληαίν εηζφδεκα είλαη κηθξφηεξν απφ ην ειάρηζην θνηλσληθφ 

εηζφδεκα. Ωο εθ ηνχηνπ, δελ πεξηιακβάλνληαη νη γηαηξνί πνπ αξρίδνπλ ή έρνπλ 

ζηακαηήζεη ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο εληφο ηνπ έηνπο. 

 

 Οιιαλδία 

Έκκηζζνη γεληθνί ηαηξνί: 

Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζε φια ηα πξφζσπα κε ηελ εηδηθφηεηα "γεληθφο ηαηξφο" πνπ 

εξγάδνληαη θαη δνχλ ζηελ Οιιαλδία, είλαη θαηαγεγξακκέλνη θαη εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο, έρνπλ θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη δελ ήηαλ 

απηναπαζρνινχκελνη ζην ίδην έηνο. 

Απηναπαζρνινύκελνη γεληθνί ηαηξνί: 

Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζε φια ηα πξφζσπα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ γεληθνχ ηαηξνχ πνπ 

εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη δνχλ ζηελ Οιιαλδία, είραλ έλα θνξνινγεηέν 

εηζφδεκα γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, θαη δελ ήηαλ κηζζσηνί 

ππάιιεινη ζην ίδην έηνο. 

 

 Ννξβεγία 

Έκκηζζνη γεληθνί γηαηξνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα κηζζσηνχο γηαηξνχο. Σα 

δεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο απνδνρέο γηα ηνπο κηζζσηνχο εηδηθνχο. 
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Απηναπαζρνινύκελνη γεληθνί ηαηξνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

 Πνιωλία 

Έκκηζζνη γεληθνί ηαηξνί: 

Σα δεδνκέλα αλαθέξνληαη ζε γηαηξνχο, νδνληηάηξνπο, θηεληάηξνπο, θαξκαθνπνηνχο θαη 

ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο (εθηφο λνζνθφκσλ) θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα δηαρσξηζηεί ε 

ακνηβή γηα γεληθνχο γηαηξνχο θαη εηδηθνχο. Σα ζηνηρεία ηνπ 2010 αλαθέξνληαη ζηνπο 

νηθνγελεηαθνχο γηαηξνχο. 

Απηναπαζρνινύκελνη γεληθνί ηαηξνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

 Πνξηνγαιία 

Έκκηζζνη γεληθνί γηαηξνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα κηζζσηνχο γηαηξνχο. Σα 

δεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο απνδνρέο γηα ηνπο κηζζσηνχο εηδηθνχο. 

Απηναπαζρνινύκελνη γεληθνί ηαηξνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

 Γεκνθξαηία ηεο ινβαθίαο 

Έκκηζζνη γεληθνί ηαηξνί: 

Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηνπο γηαηξνχο πνπ εξγάδνληαη ζε δεκφζηα ηδξχκαηα 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ηνπο γηαηξνχο πνπ εξγάδνληαη ζε 

ηδησηηθέο θαη κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο. Σα ζηνηρεία δελ είλαη δηαζέζηκα 
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απνθιεηζηηθά γηα γεληθνχο ηαηξνχο θαη πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο ακνηβέο ησλ κηζζσηψλ 

εηδηθψλ γηαηξψλ Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζην κέζν εηήζην εηζφδεκα ησλ γηαηξψλ νη 

νπνίνη ιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο κέζσ κηζζνχ. Αθνξνχλ 

ζηα έζνδα πξν θφξσλ θαη θνηλσληθψλ εηζθνξψλ θαη πεξηιακβάλνπλ επηδφκαηα θαη 

πιεξσκέο γηα δεθαηξείο κήλεο. Σα δεδνκέλα δελ πεξηιακβάλνπλ απνδεκηψζεηο 

απφιπζεο, ζηέγαζεο, κεηαθνξάο, ην θφζηνο δσήο, ηα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα, ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηηο άδεηεο κεηξφηεηαο θαη αζζελείαο. Σελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2009 ε ινβαθηθή Γεκνθξαηία πηνζέηεζε ην Δπξψ. Όια ηα ηειεπηαία 

δεδνκέλα έρνπλ κεηαηξαπεί ζε Δπξψ κε βάζε ηελ ηζνηηκία 1 Δπξψ = 30,126 θνξψλεο 

ινβαθίαο. 

Απηναπαζρνινύκελνη γεληθνί ηαηξνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

 ινβελία 

Έκκηζζνη γεληθνί ηαηξνί: 

Δίλαη φζνη ιακβάλνπλ κηζζφ απφ λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα θαη εξγάζηεθαλ κε πιήξε 

απαζρφιεζε γηα ηνλ ίδην εξγνδφηε γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο. Πεξηιακβάλνληαη νη 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ θαηαβάιινπλ νη 

εξγαδφκελνη. Σα επηδφκαηα, νη απνδεκηψζεηο ππεξσξηψλ θαη δεθαηξείο κήλεο κηζζψλ 

πεξηιακβάλνληαη, αιιά ην ζπκπιεξσκαηηθφ εηζφδεκα (απφ ηδησηηθά ηαηξεία), νη 

πιεξσκέο ζε είδνο θαη ηα επηδφκαηα αδείαο εμαηξνχληαη. Οη ηηκέο έρνπλ κεηαηξαπεί ζε 

επξψ κε ηζνηηκία κεηαηξνπήο 1 επξψ = 239,640 SIT. 

Απηναπαζρνινύκελνη γεληθνί ηαηξνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 
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 Ιζπαλία 

Έκκηζζνη γεληθνί ηαηξνί: 

ηελ Ιζπαλία, νη γεληθνί ηαηξνί (παζνιφγνη) ζεσξνχληαη εηδηθνί, θαζψο θαη νη δχν έρνπλ 

ην ίδην επίπεδν δεμηνηήησλ θαη θαηάξηηζε. Γελ ππάξρεη επίζεκν ζχζηεκα θαηαγξαθήο 

ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πγείαο πνπ εξγάδνληαη ζην δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα ζηελ Ιζπαλία. Τπάξρνπλ 18 πεξηθεξεηαθέο πγεηνλνκηθέο αξρέο (απηφλνκεο 

πεξηνρέο) κε δηαθνξεηηθέο ακνηβέο, νη νπνίεο σζηφζν έρνπλ κηα παξφκνηα δηάξζξσζε σο 

πξνο ηνπο κηζζνχο. 

Απηναπαζρνινύκελνη γεληθνί ηαηξνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

 νπεδία 

Έκκηζζνη γεληθνί ηαηξνί : 

ηα δεδνκέλα δελ πεξηιακβάλνληαη νη πιεξσκέο γηα εθεκεξίεο θαη ππεξσξίεο. 

 

 Διβεηία 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

 Σνπξθία 

Έκκηζζνη γεληθνί ηαηξνί: 

Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηνχο εηήζηνπο κηζζνχο. 

Απηναπαζρνινύκελνη γεληθνί ηαηξνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 
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 Ηλωκέλν Βαζίιεην 

Μηζζωηνί θαη απηναπαζρνινύκελνη γεληθνί ηαηξνί: 

Οη γηαηξνί ζηελ Αγγιία νξίδνληαη σο κηζζσηνί ή απηαπαζρνινχκελνη, αλάινγα κε ηε 

κέζνδν πιεξσκήο ηνπο. Ο νξηζκφο δε ζρεηίδεηαη κε ην πνζφ ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ 

ιακβάλνπλ κέζσ ηεο απηαπαζρφιεζεο ή ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηνπο. Σα ζηνηρεία 

πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηνπο πιήξσο, φζν θαη ηνπο κεξηθψο απαζρνινχκελνπο γηαηξνχο. Σα 

δεδνκέλα βαζίδνληαη ζε έλα δείγκα παζνιφγσλ. 

 

3.2.2. Δηδηθνί ηαηξνί 

 Απζηξία 

Μηζζωηνί εηδηθνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Απηναπαζρνινύκελνη εηδηθνί: 

Σα ζηνηρεία είλαη ηφζν γηα κηζζσηνχο θαη απηναπαζρνινχκελνπο εηδηθνχο, δεδνκέλνπ φηη 

νη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί είλαη απηναπαζρνινχκελνη ζηελ Απζηξία. Σα ζηνηρεία 

αλαθέξνληαη ζηα αθαζάξηζηα έζνδα. 

 

 Βέιγην 

Μηζζωηνί εηδηθνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Απηναπαζρνινύκελνη εηδηθνί: 

Σα ζηνηρεία ησλ απνδνρψλ αληηζηνηρνχλ ζην κέζν φξν ησλ ακνηβψλ πνπ απνδίδνληαη γηα 

ηαηξηθέο πξάμεηο (ζην Βέιγην, ην ζχζηεκα ζηεξίδεηαη ζην ζχζηεκα ηεο ακνηβήο κε βάζε 

ηελ ηαηξηθή πξάμε). Σα δεδνκέλα δελ πεξηιακβάλνπλ πξφζζεηα εηζνδήκαηα απφ άιιεο 

κεζφδνπο πιεξσκήο. Γηα ηνπο ηδηψηεο επαγγεικαηίεο γηαηξνχο, ε ακνηβή αληηζηνηρεί ζην 
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πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζε απηνχο κεηά απφ ηαηξηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηήζεη. Ωζηφζν, γηα ηνπο γηαηξνχο πνπ απαζρνινχληαη ζην δεκφζην , ππάξρεη 

κηα κηθξή δηαθνξά. Σα ζηνηρεία αθνξνχλ σο επί ην πιείζηνλ ηνπο γηαηξνχο πνπ 

εξγάδνληαη ζε παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη ακνηβέο 

ρξεψλνληαη απφ ην λνζνθνκείν, ην νπνίν έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία κε ηνπο γηαηξνχο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ν κέζνο φξνο πεξηιακβάλεη ηα πνζά πνπ ηηκνινγήζεθαλ απφ ηα 

λνζνθνκεία γηα ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο γηαηξνχο. Ο κέζνο φξνο 

δελ ζα πεξηιακβάλεη φκσο ην πξαγκαηηθφ κηζζφ πνπ θαηαβάιιεη ην λνζνθνκείν ζην 

γηαηξφ. Άξα, ηα ζηνηρεία αληηζηνηρνχλ ζην κέζν φξν ησλ ρξεκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη 

θαη δηαηξνχληαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ γηαηξψλ (είηε είλαη κηζζσηνί είηε φρη). Σα ζηνηρεία 

αλαθέξνληαη ζε αθαζάξηζηα έζνδα θαη έμνδα θαη πεξηιακβάλνπλ ηα έμνδα πξαθηηθήο 

άζθεζεο θαη αθνξνχλ φιεο νη εηδηθφηεηεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ θαξκαθνπνηψλ, ησλ 

νδνληηάηξσλ θαη ησλ νξζνδνληηθψλ (κε απνηέιεζκα ηελ ππεξεθηίκεζε). 

 

 Σζερηθή Γεκνθξαηία 

Μηζζωηνί εηδηθνί: 

Πεξηιακβάλνληαη θαη νη γεληθνί γηαηξνί πνπ εξγάδνληαη σο κηζζσηνί (πεξίπνπ 15% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ παζνιφγσλ). Οη γηαηξνί ζηελ εηδηθφηεηα θαη νη κηζζσηνί νδνληίαηξνη 

πεξηιακβάλνληαη επίζεο. Σα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πξφζζεηεο πιεξσκέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξσκψλ ππεξσξηψλ. Σα δεδνκέλα δελ πεξηιακβάλνπλ 

παξνρέο ζε είδνο. Τπάξρνπλ κηζζσηνί εηδηθνί, νη νπνίνη επίζεο εξγάδνληαη ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα, αιιά ηα ζηνηρεία δελ πεξηιακβάλνπλ ηα έζνδα απφ ηελ ηδησηηθή πξαθηηθή. 

Απηναπαζρνινύκελνη εηδηθνί: 

Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζε αθαζάξηζηα έζνδα, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εμφδσλ. 
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 Γαλία 

Μηζζωηνί εηδηθνί: 

Πεξηιακβάλνληαη κφλν νη γηαηξνί πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. 

Γελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ γεληθψλ ηαηξψλ θαη εηδηθψλ, σο εθ ηνχηνπ ηα ίδηα ζηνηρεία 

αθνξνχλ θαη ηηο δχν θαηεγνξίεο. 

Απηναπαζρνινύκελνη εηδηθνί: 

Σα δεδνκέλα δελ πεξηιακβάλνπλ ηνπο επαγγεικαηίεο εηδηθνχο πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα. Οη γηαηξνί ζηελ εθπαίδεπζε δελ πεξηιακβάλνληαη. 

 

 Δζζνλία 

Μηζζωηνί εηδηθνί: 

Μφλν νη εηδηθνί γηαηξνί κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο. Ο κέζνο φξνο απνδνρψλ γηα ηνπο 

κηζζσηνχο εξγαδφκελνπο ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ: κέζεο κεληαίεο 

αθαζάξηζηεο απνδνρέο Μαξηίνπ πνιιαπιαζηαζκέλεο κε ην 12. Πεξηιακβάλεη ην θφξν 

εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη άιινπο θφξνπο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ 

εξγαδφκελν. Γελ πεξηιακβάλεη θνξνινγηθέο θαη άιιεο θνηλσληθέο εηζθνξέο πνπ 

θαηαβάιινληαη απφ ηνλ εξγνδφηε. Ο κέζνο κεληαίνο κηζζφο πεξηιακβάλεη ηνλ βαζηθφ 

κηζζφ, ηηο πξφζζεηεο πιεξσκέο γηα βξαδηλή θαη λπθηεξηλή εξγαζία, εξγαζία θαηά ηηο 

εκέξεο επηζήκσλ αξγηψλ θαη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξσκέο γηα ππεξσξίεο. 

Πεξηιακβάλεη επίζεο πξφζζεηεο πιεξσκέο φπσο ηξηκεληαία θαη εηήζηα κπφλνπο. Ο 

ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ κεληαίνπ κηζζνχ αθνξά κφλν ηνπο εξγαδφκελνπο κε πιήξε 

απαζρφιεζε. Όινη νη εηδηθνί πεξηιακβάλνληαη, εθηφο απφ ηνπο νηθνγελεηαθνχο γηαηξνχο, 

ηνπο νδνληηάηξνπο θαη ηνπο νξζνδνληηθνχο. Σα ζηνηρεία αθνξνχλ ηφζν ηνλ δεκφζην φζν 

θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 ε Δζζνλία πηνζέηεζε ην επξψ. Όια ηα 

ηειεπηαία ζηνηρεία έρνπλ κεηαηξαπεί ζε Δπξψ κε βάζε ηελ ηζνηηκία 1 Δπξψ = 15,6466 

εζζνληθήο θνξφλαο. 

Απηναπαζρνινύκελνη εηδηθνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 
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 Φηλιαλδία 

Μηζζωηνί εηδηθνί: 

Πεξηιακβάλνληαη φζνη εξγάδνληαη σο ςπρίαηξνη, νθζαικίαηξνη, αλαηζζεζηνιφγνη, βνεζνί 

παζνιφγνη, γεληθνί γηαηξνί, παζνιφγνη κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηαηξηθήο κνλάδαο θαη 

αθηηλνιφγνη. Όινη νη γηαηξνί πνπ εηδηθεχνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή πνπ είλαη 

επηθεθαιήο ελφο λνζνθνκείνπ ή ελφο θέληξνπ πγείαο ηαμηλνκνχληαη σο εηδηθνί. Σα 

δεδνκέλα δελ πεξηιακβάλνπλ εηδηθνχο πνπ εξγάδνληαη κε θαζεζηψο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο. Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ησλ θεξδψλ θαη πεξηιακβάλνπλ 

εηήζην κηζζφ θαη επηπιένλ θέξδε. Ο εηήζηνο κηζζφο απνηειείηαη απφ ηηο κεληαίεο 

απνδνρέο, ηα κπφλνπο, ηελ απνδεκίσζε κε βάζε ηα ρξφληα ππεξεζίαο, ην επίδνκα αδείαο 

θαη άιια ζηνηρεία ηνπ κηζζνχ πνπ θαηαβάιινληαη κία θνξά ην ρξφλν. Σα δεδνκέλα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, πεξηιακβάλνπλ κφλν κηζζσηνχο πνπ εξγάδνληαη ζε 

κηα επηρείξεζε πνπ απαζρνιεί πέληε ή πεξηζζφηεξνπο ππαιιήινπο. Σα δεδνκέλα 

αθνξνχλ φζνπο εξγάδνληαη ζε λνζνθνκεία θαη Κέληξα Τγείαο. 

Απηναπαζρνινύκελνη εηδηθνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

 Γαιιία 

Μηζζωηνί εηδηθνί: 

Σα ζηνηρεία γηα κηζζσηνχο γεληθνχο θαη εηδηθνχο κηζζσηνχο ζηα λνζνθνκεία δελ είλαη 

δηαζέζηκα μερσξηζηά. Οη εηδηθνί γηαηξνί απνηεινχλ άιισζηε ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ κηζζσηψλ γηαηξψλ ζηα λνζνθνκεία (πεξηζζφηεξν απφ 80% ην 2009). 

Απηναπαζρνινύκελνη εηδηθνί: 

Σα ζηνηρεία θαιχπηνπλ φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ θέξδηζαλ ηνπιάρηζηνλ 1€ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζηελ Γαιιία. Ο κέζνο φξνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία γηα ηηο 

παξαθάησ εηδηθφηεηεο : αλαηζζεζηνιφγνη, θαξδηνιφγνη, ρεηξνπξγνί 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νξζνπεδηθψλ ρεηξνπξγψλ), νδνληίαηξνη, δεξκαηνιφγνη, 

γαζηξεληεξνιφγνη, γπλαηθνιφγνη, νθζαικίαηξνη, σηνξπλνιαξπγγνιφγνη, παηδίαηξνη, 
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πλεπκνλνιφγνη, ςπρίαηξνη , αθηηλνιφγνη θαη ξεπκαηνιφγνη. Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηε 

Γαιιία αθνξνχλ ζην θαζαξφ εηζφδεκα θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (ππνεθηίκεζε ζε ζχγθξηζε κε δεδνκέλα απφ άιιεο ρψξεο). Σα ζηνηρεία γηα ηα 

έηε 2008 - 2010 είλαη πξνζσξηλά θαη ελδέρεηαη λα αλαζεσξεζνχλ. 

 

 Γεξκαλία 

Μηζζωηνί εηδηθνί ηαηξνί: 

Σα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο κηζζσηνχο εηδηθνχο. Ξερσξηζηά ζηνηρεία γηα 

ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα δελ είλαη δηαζέζηκα. Πεξηιακβάλνληαη γηαηξνί κε φια ηα είδε 

ησλ εηδηθνηήησλ (π.ρ. γεληθνί ηαηξνί, εηδηθνί ηαηξνί, ρεηξνπξγνί, παηδίαηξνη, καηεπηήξεο 

θαη γπλαηθνιφγνη, ςπρίαηξνη). Πεξηιακβάλνληαη νη γηαηξνί πνπ βξίζθνληαη αθφκα ζηελ 

εθπαίδεπζε. Δμαηξνχληαη νη θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ αθφκε απνθνηηήζεη. Σα ζηνηρεία 

αθνξνχλ ηα κέζα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα θαη ηηο πιεξσκέο ησλ κπφλνπο, ησλ πιήξνπο 

απαζρνινχκελσλ γηαηξψλ. 

Απηναπαζρνινύκελνη εηδηθνί: 

Ωο εηδηθνί νξίδνληαη φινη φζνη δελ αζθνχλ ηελ γεληθή ηαηξηθή. Οη νδνληίαηξνη θαη νη 

ςπρνιφγνη έρνπλ απνθιεηζηεί. Οη γηαηξνί ζηελ εηδίθεπζε πεξηιακβάλνληαη. Δμαηξνχληαη 

νη θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ αθφκε απνθνηηήζεη. Σα δεδνκέλα αθνξνχλ ζηηο κέζεο   

απνδνρέο ησλ απηναπαζρνινχκελσλ εηδηθψλ. Δμαηξνχληαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά 

εηζνδεκάηα γηα κηζζσηή εξγαζία. 

 

 Διιάδα 

Μηζζωηνί εηδηθνί: 

Σα δεδνκέλα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά γηα φινπο ηνπο κηζζσηνχο εηδηθνχο πνπ εξγάδνληαη 

κε πιήξε απαζρφιεζε ζην δεκφζην ηνκέα. Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζε κηζζσηνχο 

εηδηθνχο ζην κεζαίν επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ νδνληηάηξνπο θαη 

ςπρνιφγνπο. Γελ πεξηιακβάλνληαη νη άηππεο πιεξσκέο, νη νπνίεο είλαη ζπλήζεηο γηα 

κηζζσηνχο εηδηθνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Απφ ην 2005 έσο ην 2009, κηα αμηνζεκείσηε 
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αχμεζε θαηαγξάθεηαη, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ «επηπιένλ» πιεξσκψλ, φπσο 

ε ππεξσξηαθή εξγαζία θιπ. Σν 2010, παξαηεξείηαη κηα αμηνζεκείσηε κείσζε, ιφγσ ηεο 

πεξηθνπήο ησλ κηζζψλ. Οη επηπιένλ πιεξσκέο θαη ηα δψξα Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη 

ηα επηδφκαηα αδείαο έρνπλ κεησζεί. 

Απηναπαζρνινύκελνη εηδηθνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

 Οπγγαξία 

Μηζζωηνί εηδηθνί: 

Σα ζηνηρεία θαιχπηνπλ κφλν ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο. Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη 

ζηνπο επαγγεικαηίεο πνπ απαζρνινχληαη κε πιήξεο σξάξην. Σα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ 

ηηο πιεξσκέο γηα ηελ εξγαζία ηα απνγεχκαηα, ηηο λχρηεο, ηα ζαββαηνθχξηαθα, ηηο αξγίεο 

αιιά θαη ππεξσξίεο. Πεξηιακβάλνπλ κφλν ην κηζζφ πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε 

θαη δελ πεξηιακβάλνπλ έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδησηηθά ηαηξεία. Ο επίζεκνο κηζζφο 

ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα γηα ηνπο γηαηξνχο είλαη πνιχ ρακειφο ζε ζχγθξηζε κε ηα θέξδε ζε 

άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, θαη νη άηππεο πιεξσκέο απμάλνπλ ζεκαληηθά ην εηζφδεκα 

νξηζκέλσλ γηαηξψλ. Οη πεξηζζφηεξεο εηδηθνί ιακβάλνπλ αλεπίζεκεο πιεξσκέο απφ ηνπο 

αζζελείο, νη νπνίεο παξέρνπλ θάπνηα επηπιένλ νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηνπο γηαηξνχο 

ψζηε λα παξακείλνπλ ζην επάγγεικα. Απηέο νη πιεξσκέο, σζηφζν, δελ πεξηιακβάλνληαη 

ζηα δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Απηναπαζρνινύκελνη εηδηθνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

 Ιζιαλδία 

Μηζζωηνί εηδηθνί: 

Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζην εηήζην εηζφδεκα ησλ κηζζσηψλ εηδηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε 

δεκφζηα λνζνθνκεία. Οη Γηεπζπληέο λνζνθνκείσλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη εηδηθεπφκελνη 
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εμαηξνχληαη. Σα ζηνηρεία αθνξνχλ ζηνπο εξγαδφκελνπο πιήξνπο απαζρφιεζεο. ηα 

ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη κεληαίνη κηζζνί θαη πιεξσκέο γηα ππεξσξίεο, βξαδηλέο 

βάξδηεο, βάξδηεο ηα αββαηνθχξηαθα θαη άιια. Πνιινί εηδηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε 

λνζνθνκεία, έρνπλ εηζνδήκαηα απφ ηδησηηθά ηαηξεία αιιά ηα έζνδα απηά δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα ζηνηρεία. 

Απηναπαζρνινύκελνη εηδηθνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

 Ιξιαλδία 

Μηζζωηνί εηδηθνί: 

Σα ζηνηρεία αθνξνχλ φζνπο εξγάδνληαη ζε δεκφζηα λνζνθνκεία θαη πεξηιακβάλνπλ ηα 

έζνδα απφ ηελ ηδησηηθή πξαθηηθή. Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζην κέζν αθαζάξηζην κηζζφ. 

Σα ζηνηρεία δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ ακνηβή απφ θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη απφ ηηο 

εθεκεξίεο. Δθηηκάηαη φηη ηα δηθαηψκαηα, απφ θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη απφ ηηο 

εθεκεξίεο, πνπ θαηαβάιινληαη ζε εηδηθνχο θπκαίλνληαη απφ 3.500 επξψ ζε 22.303 επξψ 

εηεζίσο. Οη εηδηθνί δελ πιεξψλνληαη ππεξσξίεο. 

Απηναπαζρνινύκελνη εηδηθνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

 Ιηαιία 

Μηζζωηνί εηδηθνί: 

Σα ζηνηρεία αθνξνχλ ζηηο απνδνρέο κηζζσηψλ εηδηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε λνζνθνκεία κε 

πιήξε απαζρφιεζε. ηα δεδνκέλα πεξηιακβάλεηαη ν βαζηθφο κηζζφο ζπλ φια ηα 

επηδφκαηα πνπ νξίδνληαη ζηηο εζληθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, θαζψο θαη εθείλα πνπ 

θαηαβάιινληαη πεξηνδηθά (π.ρ. ν δέθαηνο ηξίηνο κηζζφο). Γελ ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

επηδφκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηδφζεηο ηνπο ή ηηο αηνκηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, νχηε 

νπνηαδήπνηε ζπκθσλεκέλε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξσκή. Δπίζεο, ηα ζηνηρεία 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 29 

 

πεξηιακβάλνπλ ηηο φπνηεο θνηλσληθέο εηζθνξέο ή θφξνπο, πιεξψλεη ν εξγαδφκελνο. Σα 

δεδνκέλα δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο θνηλσληθέο εηζθνξέο πνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ 

εξγνδφηε θαη θαηαβάιινληαη απεπζείαο ζηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

θνξνινγηθέο αξρέο, θ.ιπ. γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εξγαδνκέλνπ, φιεο ηηο δσξεάλ παξνρέο, ηα 

επηδφκαηα θαη ηηο απνδεκηψζεηο ησλ ππεξσξηψλ. 

Απηναπαζρνινύκελνη εηδηθνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

 Λνπμεκβνύξγν 

Μηζζωηνί εηδηθνί: 

Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζην αθαζάξηζην εηζφδεκα πξν θφξσλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 

εμφδσλ πξαθηηθήο. Σα δεδνκέλα δελ πεξηιακβάλνπλ ηνπο γηαηξνχο ζηνλ ηνκέα ηεο 

εηδίθεπζεο, ηνπο αιινδαπνχο γηαηξνχο νη νπνίνη δελ θαηαβάιινπλ εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζην Λνπμεκβνχξγν θαη απηνχο πνπ αζθνχλ θαηά θχξην ιφγν ην επάγγεικα 

ηνπο εθηφο ηεο ρψξαο. Γελ πεξηιακβάλνληαη νη γηαηξνί ησλ νπνίσλ ην κεληαίν εηζφδεκα 

είλαη κηθξφηεξν απφ ηνλ ειάρηζην θνηλσληθφ κηζζφ. Ωο εθ ηνχηνπ, δελ πεξηιακβάλνληαη 

νη γηαηξνί πνπ αξρίδνπλ ή έρνπλ ζηακαηήζεη ηηο πξαθηηθέο ηνπο εληφο ηνπ έηνπο. 

Απηναπαζρνινύκελνη εηδηθνί: 

Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζην αθαζάξηζην εηζφδεκα πξν θφξσλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 

εμφδσλ πξαθηηθήο άζθεζεο. Σα δεδνκέλα δελ πεξηιακβάλνπλ ηνπο γηαηξνχο ζηνλ ηνκέα 

ηεο εηδίθεπζεο. Γελ πεξηιακβάλνπλ αιινδαπνχο γηαηξνχο νη νπνίνη δελ θαηαβάιινπλ 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζην Λνπμεκβνχξγν θαη γηαηξνχο πνπ αζθνχλ ην 

επάγγεικα θαηά θχξην ιφγν εθηφο ηεο ρψξαο. Γελ πεξηιακβάλνληαη νη γηαηξνί ησλ 

νπνίσλ ην κεληαίν εηζφδεκα είλαη κηθξφηεξν απφ ηνλ ειάρηζην θνηλσληθφ κηζζφ. Ωο εθ 

ηνχηνπ, δελ πεξηιακβάλνληαη νη γηαηξνί πνπ αξρίδνπλ ή έρνπλ ζηακαηήζεη ηηο πξαθηηθέο 

ηνπο εληφο ηνπ έηνπο. 
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 Οιιαλδία 

Μηζζωηνί εηδηθνί: 

Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζε φινπο ηνπο εηδηθνχο γηαηξνχο κε εηδίθεπζε ζηε γεληθή 

παηδηαηξηθή, καηεπηηθή θαη γπλαηθνινγία, ςπρηαηξηθή θαη ρεηξνπξγηθή, πνπ δνπλ ζηελ 

Οιιαλδία θαη εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, είραλ θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ 

κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη δελ ήηαλ απηναπαζρνινχκελνη ζην ίδην έηνο. 

Απηναπαζρνινύκελνη εηδηθνί: 

Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζε φινπο ηνπο εηδηθνχο γηαηξνχο κε εηδίθεπζε ζηε γεληθή 

παηδηαηξηθή, καηεπηηθή θαη γπλαηθνινγία, ςπρηαηξηθή θαη ρεηξνπξγηθή, πνπ δνπλ ζηελ 

Οιιαλδία θαη εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, νη νπνίνη θνξνινγήζεθαλ γηα ην 

εηζφδεκα ηνπο θαη ήηαλ κφλν απηναπαζρνινχκελνη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν έηνο. 

 

 Ννξβεγία 

Μηζζωηνί εηδηθνί: 

Σα ζηνηρεία θαιχπηνπλ ηνπο κηζζσηνχο εηδηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζε φια ηα θεληξηθά 

λνζνθνκεία πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ θπβέξλεζε. ηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε 

ην εηζφδεκα ησλ ηδησηψλ ηαηξψλ δελ είλαη δηαζέζηκα. Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζε 

εηδηθνχο, αιιά θαη ζε γεληθνχο γηαηξνχο (πηζαλφηαηα επεηδή είλαη πνιχ ιίγνη). Σα 

ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζε φζνπο απαζρνινχληαη πιήξσο. ηα ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη ν 

κηζζφο, ζηαζεξά θαη κεηαβιεηά επηπιένλ επηδφκαηα. 

Απηναπαζρνινύκελνη εηδηθνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 
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 Πνιωλία 

Μηζζωηνί εηδηθνί: 

Σα ζηνηρεία αθνξνχλ γηαηξνχο, νδνληηάηξνπο, θηεληάηξνπο, θαξκαθνπνηνχο θαη ηνπο 

ππφινηπνπο επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο (εθηφο λνζνθφκσλ) θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη 

δηαρσξηζκφο ακνηβψλ γηα γεληθνχο γηαηξνχο θαη εηδηθνχο. 

Απηναπαζρνινύκελνη εηδηθνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

 Πνξηνγαιία 

Μηζζωηνί εηδηθνί: 

Σα ζηνηρεία θαιχπηνπλ φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ γεληθψλ ηαηξψλ θαη εηδηθψλ πνπ 

εξγάδνληαη ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφζν απηψλ κε 

«απνθιεηζηηθά» πξνγξάκκαηα (ηα νπνία δελ επηηξέπνπλ ηελ ηδησηηθή δξαζηεξηφηεηα) 

φζν θαη απηψλ κε "κε-απνθιεηζηηθά" πξνγξάκκαηα (ηα νπνία επηηξέπνπλ ηδησηηθή 

δξαζηεξηφηεηα). Οη παζνιφγνη ζεσξνχληαη εηδηθνί νηθνγελεηαθνί ηαηξνί, θαη 

αληηπξνζσπεχνπλ ιηγφηεξν απφ ην έλα ηξίην ηνπ ζπλφινπ ησλ γηαηξψλ πνπ εξγάδνληαη 

ζηελ Δζληθή Τπεξεζία Τγείαο. Σα ζηνηρεία ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ αθαζάξηζηε 

κεληαία ακνηβή θαη αθνξνχλ ζην ηζνδχλακν ησλ πιήξσο απαζρνινχκελσλ. Δπηπιένλ 

ακνηβέο, φπσο νη πιεξσκέο γηα ηελ λπρηεξηλή εξγαζία θαη ηα αββαηνθχξηαθα, 

ππεξσξίεο θαη επηδφκαηα, δελ πεξηιακβάλνληαη. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη δψξα 

Υξηζηνπγέλλσλ θαη επίδνκαηα αδείαο. Σα δεδνκέλα δελ πεξηιακβάλνπλ εηζνδήκαηα απφ 

νπνηαδήπνηε ηδησηηθή πξαθηηθή. 

Απηναπαζρνινύκελνη εηδηθνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 
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 Γεκνθξαηία ηεο ινβαθίαο 

Σα ζηνηρεία δελ είλαη δηαζέζηκα απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα κηζζσηνχο εηδηθνχο. 

 

 ινβελία 

Μηζζωηνί εηδηθνί: 

Σα ζηνηρεία αθνξνχλ φζνπο ιακβάλνπλ κηζζφ απφ λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα θαη ήηαλ 

πιήξσο απαζρνινχκελνη ζηνλ ίδην εξγνδφηε γηα φιν ην έηνο. Πεξηιακβάλνληαη νη 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ θαηαβάιινπλ νη 

εξγαδφκελνη. Σα επηδφκαηα, νη απνδεκηψζεηο ππεξσξηψλ θαη νη δεθαηξείο κήλεο κηζζψλ 

πεξηιακβάλνληαη, αιιά ην ζπκπιεξσκαηηθφ εηζφδεκα (απφ ηδησηηθά ηαηξεία), νη 

πιεξσκέο ζε είδνο θαη ηα επηδφκαηα αδείαο εμαηξνχληαη. Σα δεδνκέλα γηα ην 2009 είλαη 

νξηζηηθά. Όια ηα άιια ζηνηρεία είλαη πξνζσξηλά κφλν. Σα δεδνκέλα δφζεθαλ ζηνλ 

ΟΟΑ ζην ζινβεληθφ Tolar αιιά έρνπλ κεηαηξαπεί ζε επξψ κε ηζνηηκία κεηαηξνπήο 1 

επξψ = 239,640 SIT. 

Απηναπαζρνινύκελνη εηδηθνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

 Ιζπαλία 

Μηζζωηνί εηδηθνί: 

ηελ Ιζπαλία, δελ ππάξρεη έλα επίζεκν ζχζηεκα θαηαγξαθήο ησλ απνδνρψλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ πγείαο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα. Τπάξρνπλ 18 

πεξηθεξεηαθέο πγεηνλνκηθέο αξρέο (απηφλνκεο πεξηνρέο) κε δηαθνξεηηθέο ακνηβέο, παξά 

ην γεγνλφο φηη έρνπλ παξφκνηεο δνκέο σο πξνο ηνπο κηζζνχο. 

Απηναπαζρνινύκελνη εηδηθνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 
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 νπεδία 

Μηζζωηνί εηδηθνί: 

Σα δεδνκέλα αθνξνχλ ζηνπο εηδηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζηα λνζνθνκεία πνπ δηνηθνχληαη 

απφ ηα λνκαξρηαθά ζπκβνχιηα. Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηνπο πιήξσο 

απαζρνινχκελνπο. Πεξηιακβάλνληαη νη πιεξσκέο γηα ηηο έθηαθηεο θιήζεηο (ην πνζφ ησλ 

πιεξσκψλ απηψλ πνηθίιιεη κεηαμχ ησλ εηδηθνηήησλ). Γελ πεξηιακβάλνληαη νη πιεξσκέο 

γηα ππεξσξίεο. Σα δεδνκέλα δελ πεξηιακβάλνπλ θαλέλα εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα 

ηδησηηθά ηαηξεία. 

 

 Διβεηία 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

 Σνπξθία 

Μηζζωηνί εηδηθνί: 

Σα ζηνηρεία αθνξνχλ ζην βαζηθφ κηζζφ θαη ζηελ κε βάζε ηελ απφδνζε ζπκπιεξσκαηηθή 

πιεξσκή. 

Απηναπαζρνινύκελνη εηδηθνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

 Ηλωκέλν Βαζίιεην 

Μηζζωηνί εηδηθνί: 

Σα ζηνηρεία είλαη κφλν γηα ηελ Αγγιία. Η θσηία, ε Βφξεηα Ιξιαλδία θαη ε Οπαιία δελ 

ήηαλ ζε ζέζε λα παξάζρνπλ ζηνηρεία. Οη πιεξσκέο ζε εηδηθνχο, απφ νξγαληζκνχο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα δελ είλαη δηαζέζηκεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ πεξηιακβάλνληαη. Σα ζηνηρεία 

αθνξνχλ φιεο ηηο θχξηεο ηαηξηθέο θαη νδνληηαηξηθέο εηδηθφηεηεο. Κάζε γηαηξφο έρεη κηα 
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θχξηα ηαηξηθή θαη νδνληηαηξηθή εηδηθφηεηα κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθπαίδεπζε θαη φιεο 

νη θχξηεο εηδηθφηεηεο πεξηιακβάλνληαη ζηα ζηνηρεία. Πεξηιακβάλνληαη νη γηαηξνί πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ εθπαίδεπζε. Σα δεδνκέλα παξέρνληαη κφλν απφ ην 2007 θαη κεηά. Σα 

δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη πξηλ απφ απηφ ην έηνο δελ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 

νξηζκνχο θαη έρνπλ απνθιεηζηεί. 

Απηναπαζρνινύκελνη εηδηθνί: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

3.2.3 Νοζηλευηές 

 

 Απζηξία 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

 Βέιγην 

Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνπο κηζζσηνχο λνζειεπηέο ζε λνζνθνκεία αλαθέξνληαη ζην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, εθηφο απφ ηε δηαρεηξηζηηθφ, ην ελδηάκεζν πξνζσπηθφ θαη ην 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. Σα ζηνηρεία αθνξνχλ ζηηο αθαζάξηζηεο απνδνρέο, ζηηο δηάθνξεο 

δαπάλεο πξνζσπηθνχ θαη ζηα επηπιένλ επηδφκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο κηζζνχο, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ εηζθνξψλ ησλ εξγνδνηψλ. 

 

 Σζερηθή Γεκνθξαηία 

Σα ζηνηρεία θαιχπηνπλ θαη ηνπο λνζειεπηέο θαη ηηο καίεο πνπ εξγάδνληαη ζηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία, ζηα ηδησηηθά λνζνθνκεία θαη ζηα εηδηθά ζεξαπεπηηθά ηδξχκαηα. Σα 

δεδνκέλα έρνπλ πξνζαξκνζηεί γηα λα είλαη ελδεηθηηθά ησλ πιήξσο απαζρνινχκελσλ 

εξγαδνκέλσλ. Σα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πξφζζεηεο πιεξσκέο. Σα δεδνκέλα 

δελ πεξηιακβάλνπλ ηνπο κηζζνχο θαη ηηο πιεξσκέο ζε είδνο. 
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 Γαλία 

Σα δεδνκέλα έρνπλ πξνζαξκνζηεί γηα λα είλαη ελδεηθηηθά ησλ πιήξσο απαζρνινχκελσλ 

εξγαδνκέλσλ. Πεξηιακβάλνληαη κφλν νη λνζειεπηέο πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα. Γελ πεξηιακβάλνληαη νη δηνηθεηηθνί λνζειεπηέο. 

 

 Δζζνλία 

Πεξηιακβάλνληαη φινη νη λνζειεπηέο ζε λνζνθνκεία, κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο. Ο κέζνο 

φξνο απνδνρψλ γηα ηνπο κηζζσηνχο εξγαδφκελνπο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ: κέζεο κεληαίεο αθαζάξηζηεο απνδνρέο Μαξηίνπ 

πνιιαπιαζηαζκέλεο κε ην 12. Πεξηιακβάλνληαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο θαη νη ινηπνί θφξνη 

πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ εξγαδφκελν. Γελ πεξηιακβάλνληαη νη θνηλσληθέο, 

θνξνινγηθέο θαη άιιεο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ εξγνδφηε. Ο κέζνο 

κεληαίνο κηζζφο πεξηιακβάλεη ην βαζηθφ κηζζφ, ηηο πξφζζεηεο ακνηβέο, ηηο πιεξσκέο γηα 

απνγεπκαηηλή εξγαζία, λπθηεξηλή εξγαζία, εξγαζία θαηά ηηο εκέξεο αξγηψλ θαη ηηο 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξσκέο γηα ππεξσξίεο. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηξηκεληαία θαη εηήζηα 

κπφλνπο. Άηππεο πιεξσκέο δελ πεξηιακβάλνληαη. Ο ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ κεληαίνπ 

κηζζνχ πεξηιακβάλεη κφλν ηνπο εξγαδφκελνπο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Σα ζηνηρεία 

αθνξνχλ ηφζν ην δεκφζην φζν θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 ε 

Δζζνλία πηνζέηεζε ην επξψ. Όια ηα ηειεπηαία ζηνηρεία έρνπλ κεηαηξαπεί ζε Δπξψ κε 

βάζε ηελ ηζνηηκία 1 Δπξψ = 15,6466 εζζνληθήο θνξφλαο. 

 

 Φηλιαλδία 

Πεξηιακβάλνληαη νη λνζειεπηέο πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ ςπρηαηξηθή, ρεηξνπξγηθή θαη 

αλαηζζεζηνινγία. Σα δεδνκέλα δελ πεξηιακβάλνπλ λνζειεπηέο λνζνθνκείσλ, νη νπνίνη 

εξγάδνληαη ππν θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο. Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν 

ησλ θεξδψλ θαη πεξηιακβάλνπλ εηήζην κηζζφ θαη επηπιένλ θέξδε. Ο εηήζηνο κηζζφο 

απνηειείηαη απφ ηηο κεληαίεο απνδνρέο, ην κπφλνπο κε βάζε ην απνηέιεζκα, ηελ 

απνδεκίσζε κε βάζε ηα ρξφληα ππεξεζίαο θαη ην επίδνκα αδείαο. Πεξηιακβάλνληαη 
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αθφκα νη ακνηβέο ησλ ππεξσξηψλ θαη νη πξφζζεηεο παξνρέο. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

αθνξνχλ φινπο ηνπο ηνκείο εξγνδνζίαο (ηδησηηθφ θαη δεκφζην). 

 

 Γεξκαλία 

Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηα θέξδε ησλ επαγγεικαηηψλ λνζειεπηψλ κε ηξηεηή 

εθπαίδεπζε, ζην βνεζεηηθφ λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ κε κνλνεηή εθπαίδεπζε θαη ζηηο 

καίεο. Σα ζηνηρεία δελ πεξηιακβάλνπλ λνζειεπηέο γηα θξνληίδα ειηθησκέλσλ κε ηξηεηή 

εθπαίδεπζε. Σα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο κέζεο εηήζηεο αθαζάξηζηεο απνδνρέο θαη 

ηηο πιεξσκέο ησλ κπφλνπο γηα ηνπο πιήξσο απαζρνινχκελνπο λνζειεπηέο. 

 

 Διιάδα 

Σα δεδνκέλα αθνξνχλ φινπο ηνπο κηζζσηνχο λνζειεπηέο ζην δεκφζην ηνκέα θαη 

αλαθέξνληαη ζε κηζζσηνχο λνζειεπηέο ζε λνζνθνκεία πνπ εξγάδνληαη κε πιήξε 

απαζρφιεζε ζην κεζαίν επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο. 

 

 Οπγγαξία 

Σα ζηνηρεία θαιχπηνπλ κφλν ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο. Δθηηκάηαη φηη πάλσ απφ ην 

99% ησλ εξγαδφκελσλ λνζειεπηψλ ζηα λνζνθνκεία είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη 

ιηγφηεξν απφ ην 1% ησλ λνζειεπηψλ είλαη απηναπαζρνινχκελνη λνζνθνκεηαθνί 

λνζειεπηέο. Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηνπο επαγγεικαηίεο πνπ απαζρνινχληαη κε 

πιήξεο σξάξην. Σα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηηο πιεξσκέο γηα εξγαζία ηα απνγεχκαηα, ηηο 

λχρηεο, ηα αββαηνθχξηαθα, ηηο αξγίεο θαη ππεξσξηαθή εξγαζία. Σα ζηνηρεία 

αλαθέξνληαη ζε κηζζνχο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ εξγνδφηε, θαη δελ πεξηιακβάλνπλ 

έζνδα ή θηινδψξεκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ηδησηηθή πξαθηηθή. 
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 Ιζιαλδία 

Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηνπο εμεηδηθεπκέλνπο λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζε 

λνζνθνκεία. Σα δεδνκέλα έρνπλ πξνζαξκνζηεί γηα λα είλαη ελδεηθηηθά ησλ πιήξσο 

απαζρνινχκελσλ εξγαδνκέλσλ. Σα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ κεληαίνπο κηζζνχο θαη 

πιεξσκέο γηα ππεξσξίεο, απνγεπκαηα, λχρηεξηλά, αββαηνθχξηαθα θ.α. 

 

 Ιξιαλδία 

Σα δεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ ηνλ βαζηθφ κηζζφ ζπλ ηα επηδφκαηα πνπ θαηαβάιινληαη γηα 

ηε βαζηθέο ππεξσξίεο, ηα επηδφκαηα εθεκεξηψλ, ηελ εξγαζία ην αββαηνθχξηαθν θαη ηε 

λπθηεξηλή βάξδηα. 

 

 Ιηαιία 

Σα δεδνκέλα αθνξνχλ ηελ ακνηβή γηα κηζζσηνχο λνζειεπηέο ζε λνζνθνκεία, πνπ 

εξγάδνληαη κε πιήξε απαζρφιεζε. Σα δεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ ηνλ βαζηθφ κηζζφ ζπλ 

φια ηα επηδφκαηα πνπ νξίδνληαη ζηηο εζληθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, θαζψο θαη εθείλα πνπ 

θαηαβάιινληαη πεξηνδηθά. Γελ ιακβάλνληαη ππφςε ηα επηδφκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

επηδφζεηο ή ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, νχηε νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξσκή πνπ 

ζπκθσλήζεθε ζε επίπεδν επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, ηα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηηο φπνηεο 

θνηλσληθέο εηζθνξέο θαη ηνπο θφξνπο πνπ πιεξψλεη ν εξγαδφκελνο. Σα δεδνκέλα δελ 

πεξηιακβάλνπλ ηηο θνηλσληθέο εηζθνξέο πνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη 

θαηαβάιινληαη απεπζείαο ζηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ζηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ κηζζσηνχ. 

 

 Λνπμεκβνύξγν 

Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηηο αθαζάξηζηεο εηήζηεο απνδνρέο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

λνζειεπηψλ πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ αλαηζζεζηνινγία, ζηελ παηδηαηξηθή, ζηελ ςπρηαηξηθή 

θαη ζηε λνζειεπηηθή ρεηξνπξγείνπ. Δμαηξνχληαη νη λνζειεπηέο πνπ βξίζθνληαη ζε 

δηνηθεηηθέο ζέζεηο, νη θνηηεηέο θαη νη εθπαηδεπφκελνη. Σα ζηνηρεία δελ πεξηιακβάλνπλ ην 
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βνεζεηηθφ λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Σα δεδνκέλα έρνπλ πξνζαξκνζηεί ψζηε λα είλαη 

ελδεηθηηθά ησλ πιήξσο απαζρνινχκελσλ εξγαδνκέλσλ. 

 

 Οιιαλδία 

Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζε φινπο φζνπο εξγάδνληαη θαη δνπλ ζηελ Οιιαλδία ζε 

λνζνθνκεία, είραλ θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ κηζζνχο θαη δελ ήηαλ 

απηναπαζρνινχκελνη ζην ίδην έηνο. 

 

 Ννξβεγία 

Σα ζηνηρεία αθνξνχλ ηνπο επαγγεικαηίεο λνζειεπηέο. Σνπο λνζειεπηέο δειαδή κε ηξία 

έηε εθπαίδεπζεο ζε παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν, αιιά ρσξίο εηδηθή θαηάξηηζε. Σα ζηνηρεία 

αληηζηνηρνχλ ζηηο κέζεο εηήζηεο απνδνρέο. ηα ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη, ν κηζζφο, 

ζηαζεξά θαη κεηαβιεηά επηπιένλ επηδφκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κπφλνπο θαη 

ησλ πξνκεζεηψλ. Σα κεηαβιεηά επηπιένλ επηδφκαηα αθνξνχλ εηδηθά θαζήθνληα ή 

απνδεκίσζε γηα ηηο ψξεο εξγαζίαο φζσλ εξγάδνληαη απνγεχκαηα θαη λχρηεο, ή επηδφκαηα 

βάξδηαο θαη επίδνκα αλζπγηεηλψλ ζπλζεθψλ. Πεξηιακβάλνληαη επίζεο, ηα κπφλνπο θαη νη 

πξνκήζεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα θαη πεξηιακβάλνπλ ζπκκεηνρή 

ζηα θέξδε, επίδνκα παξαγσγήο θαη θηινδσξήκαηα. Σν επίδνκα αδείαο, δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη. 

 

 Πνιωλία 

Σα ζηνηρεία αθνξνχλ ζηηο κέζεο κεληαίεο απνιαβέο ηνπ Οθησβξίνπ, επί 12. 

 

 Πνξηνγαιία 

Σα ζηνηρεία θαιχπηνπλ φιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη φια ηα επίπεδα ησλ λνζειεπηψλ πνπ 

εξγάδνληαη ζε λνζνθνκεία ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, εθηφο απφ ην δηνηθεηηθφ 
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λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Σα ζηνηρεία ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ αθαζάξηζηε κεληαία 

ακνηβή θαη αθνξνχλ ζηελ πιήξε απαζρφιεζε. Δπηπιένλ ακνηβέο, φπσο νη πιεξσκέο γηα 

ηελ εξγαζία ηα απνγεχκαηα, ηηο λχρηεο θαη ηα αββαηνθχξηαθα, ππεξσξίεο θαη επηδφκαηα 

δελ πεξηιακβάλνληαη. Σα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ην δψξν Υξηζηνπγέλλσλ θαη ην 

επίδνκα αδείαο. 

 

 Γεκνθξαηία ηεο ινβαθίαο 

Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζε κηζζσηνχο λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζε δεκφζηα ηδξχκαηα 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ηνπο λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζε 

ηδησηηθέο θαη κε θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο. Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζην κέζν εηήζην 

εηζφδεκα πξν θφξσλ θαη θνηλσληθψλ εηζθνξψλ θαη πεξηιακβάλνπλ, θηινδσξήκαηα, 

επηδφκαηα θαη κηζζνχο γηα δεθαηξείο κήλεο. Σα δεδνκέλα δελ πεξηιακβάλνπλ 

απνδεκηψζεηο απφιπζεο, ζηέγαζεο, κεηαθνξάο, θφζηνο δσήο, νηθνγελεηαθά επηδφκαηα, 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, επίδνκα κεηξφηεηαο θαη αζζελείαο. Σελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 

2009 ε ινβαθηθή Γεκνθξαηία πηνζέηεζε ην Δπξψ. Όια ηα ηειεπηαία δεδνκέλα έρνπλ 

κεηαηξαπεί ζε Δπξψ κε βάζε ηελ ηζνηηκία 1 Δπξψ = 30,126 θνξψλεο ινβαθίαο. 

 

 ινβελία 

Σα ζηνηρεία αθνξνχλ ζηνπο κηζζσηνχο εξγαδφκελνπο ζε λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα 

πνπ εξγάζηεθαλ κε πιήξε απαζρφιεζε γηα ηνλ ίδην εξγνδφηε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν έηνο. 

Πεξηιακβάλνληαη νη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη νη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ 

θαηαβάιινπλ νη εξγαδφκελνη. Σα θηινδσξήκαηα, ηα επηδφκαηα, νη απνδεκηψζεηο 

ππεξσξηψλ θαη δεθαηξείο κήλεο πεξηιακβάλνληαη ζηα ζηνηρεία, αιιά ην ζπκπιεξσκαηηθφ 

εηζφδεκα απφ ηδησηηθά ηαηξεία, νη πιεξσκέο ζε είδνο θαη ηα επηδφκαηα αδείαο 

εμαηξνχληαη. Σα δεδνκέλα έρνπλ κεηαηξαπεί ζε επξψ κε ηζνηηκία κεηαηξνπήο 1 επξψ = 

239,640 SIT. 

 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 40 

 

 νπεδία 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

 Διβεηία 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

 Σνπξθία 

Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηνλ εηήζην κηζζφ. Σα εηήζηα έζνδα ππνινγίζηεθαλ βάζεη ηνπ 

κέζνπ εηζνδήκαηνο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ 6 δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κπφλνπο. 

 

 Ηλωκέλν Βαζίιεην 

Σα ζηνηρεία αθνξνχλ κφλν ηελ Αγγιία. Η θσηία, ε Βφξεηα Ιξιαλδία θαη ε Οπαιία δελ 

ήηαλ ζε ζέζε λα παξάζρνπλ ζηνηρεία. Οη πιεξσκέο ησλ λνζειεπηψλ απφ νξγαληζκνχο 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα δελ είλαη δηαζέζηκεο θαη δελ πεξηιακβάλνληαη. Σα δεδνκέλα 

παξέρνληαη κφλν απφ ην 2007 θαη κεηά. Σα δεδνκέλα πξηλ απφ απηφ ην έηνο δελ είλαη 

ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο νξηζκνχο θαη έρνπλ απνθιεηζηεί.
6
 

 

 

 

                                                 
6
 OECD, OECD Health Data 2012. 6/2012. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΟΙ ΑΜΟΙΒΔ ΣΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ 

ΔΤΡΧΠΗ 

 

4.1. Δηήζην εηζόδεκα ηωλ επαγγεικαηηώλ ηεο Τγείαο 

ε απηή ηελ ελφηεηα, ζπγθεληξψζεθαλ ζηνηρεία απν φζεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ήηαλ ζε 

ζέζε λα παξάζρνπλ ζπγθξίζηκα δεδνκέλα, ζρεηηθά κε ηνπο εηήζηνπο κηζζνχο ησλ 

γεληθψλ ηαηξψλ, ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ θαη ησλ λνζειεπηψλ γηα ηα έηε 2006 έσο 2011. 

 

4.1.1. Γεληθνί ηαηξνί – Έκκηζζνη θαη απηναπαζρνινύκελνη 

ηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο ακνηβέο ησλ έκκηζζσλ γεληθψλ ηαηξψλ, (ή αιιηψο παζνιφγσλ), 

έρνπλ ζπιιεγεί απφ 13 ρψξεο ηεο Δπξψπεο (Πίλαθεο 1 θαη 2). Γηα λα είλαη δπλαηή ε 

ζπγθξηζή ηνπο, έρεη ππνινγηζηεί ν κέζνο φξνο ησλ ακνηβψλ γηα ηα έηε φπνπ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα ζηνηρεία ζε θάζε ρψξα (Πίλαθαο 2). Σν αμηνζεκείσην ζηα ζπγθεθξηκέλα 

δεδνκέλα είλαη ε δηαθνξά ησλ ακνηβψλ ζηελ πξψηε ζε ζεηξά θαηάηαμεο Γαλία ζε ζρέζε 

κε ηελ ακέζσο επφκελε ρψξα, ηελ Ιζιαλδία. Οη κηζζνί ησλ παζνιφγσλ ζηε Γαλία είλαη 

θαηά 67,69% κεγαιχηεξνη απ’απηνχο ζηελ Ιζιαλδία θαη θαηά 69,81% κεγαιχηεξνη ζε 

ζρέζε κε απηνχο ηεο Γεξκαλίαο, ε νπνία αθνινπζεί ηξίηε ζηελ ζρεηηθή θαηάηαμε. Με 

κηθξή δηαθνξά αθνινπζνχλ ε Οιιαλδία, ε Αγγιία, ε Ιζπαλία θαη ε Φηλιαλδία. Απφ εθεί 

θαη θάησ νη δηαθνξέο είλαη ρανηηθέο, θαζψο ζηελ ινβελία νη ακνηβέο είλαη θαηά 2,9 

θνξέο κηθξφηεξεο ζε ζρέζε κε απηέο ζηε Γαλία, θαηά 1,4 θνξέο κηθξφηεξεο ζε ζρέζε κε 

ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο Φηλιαλδίαο θαη 2,18 θνξέο κεγαιχηεξεο ζε ζρέζε κε ηελ 

επφκελε ρψξα, ηελ Πνισλία. Απφ εθεί θαη θάησ νη δηαθνξέο δελ είλαη κεγάιεο γηα ηηο 

ππφινηπεο ρψξεο, κε ηελ Οπγγαξία λα είλαη ε ηειεπηαία ηεο θαηάηαμεο κε ηηο ακνηβέο ηεο 

λα εκθαλίδνληαη 10 θνξέο κηθξφηεξεο απφ απηέο ηεο Γαλίαο. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

ππφ εμέηαζε, νη ακνηβέο απφ ην 2006 θαη κεηά αθνινπζνχλ απμεηηθή πνξεία, εθηφο ηεο 

ινβελίαο πνπ κεηψλνληαη ην 2010 θαη ην 2009 θαη  ηεο Οπγγαξίαο γηα ην 2010. 
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Όζνλ αθνξά ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο παζνιφγνπο, δηαζέζηκα ζηνηρεία ππάξρνπλ γηα 

9 ρψξεο. Με βάζε ηνλ κέζν φξν ησλ ακνηβψλ, ε Ιξιαλδία έρεη ηνλ πςειφηεξν κέζν φξν ν 

νπνίνο είλαη θαηά 11,95% κεγαιχηεξνο απφ απηφλ ηεο Γαλίαο. Αθνινπζεί ε Αγγιία κε 

κέζν φξν κηθξφηεξν θαηά 9,74% απφ απηφλ ηεο Γαλίαο, ελψ κε ακειεηέα δηαθνξά απφ 

ηελ Αγγιία αθνινπζεί ε Οιιαλδία. Η Γεξκαλία είλαη ε επφκελε ρψξα, κε ρακειφηεξα 

έζνδα ζε ζρέζε κε ηελ Ιξιαλδία ηεο ηάμεο ηνπ 25,56%. Η Απζηξία, ην Βέιγην θαη ε 

Γαιιία είλαη νη επφκελεο ρψξεο, κε ηα έζνδα ζηε Γαιιία λα είλαη 2,2 θνξέο κηθξφηεξα 

απφ ηα αληίζηνηρα ζηελ Ιξιαλδία. Σειεπηαία ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε είλαη ε Σζερία κε ηηο 

ακνηβέο εθεί λα είλαη νη κηζέο απφ εθείλεο ηεο Γαιιίαο θαη 4,6 θνξέο κηθξφηεξεο απφ 

απηέο ηεο Ιξιαλδίαο. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ππάξρνπλ απμεηηθέο ηάζεηο ζην εηζφδεκα 

ησλ απηναπαζρνινχκελσλ παζνιφγσλ, εθηφο ηνπ Βειγίνπ θαη ηεο Γαιιίαο γηα ην 2010 

θαη ηεο Ιξιαλδίαο γηα ην 2009, γηα ηελ νπνία δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηα 

επφκελα έηε. ηελ Αγγιία απηέο νη πησηηθέο ηάζεηο εληνπίδνληαη ζην 2007 θαη ζην 2008. 
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ΠΙΝΑΚΑ 1 

 

ΑΜΟΙΒΔΣ ΓΔΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Δηήζιο ειζόδημα) 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΥΧΡΑ 
ETH 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Έκκηζζνη 

Γαλία 116.723,00 120.902,00 129.387,00 136.671,77 139.330,70 .. 

Δζζνλία 10.862,24 12.974,38 16.682,92 17.622,74 17.205,91 17.488,73 

Φηλιαλδία 58.164,00 60.834,00 63.831,00 64.120,00 65.333,00 .. 

Γεξκαλία 75.733,00 .. .. .. .. .. 

Οπγγαξία 12.591,68 12.626,20 13.341,22 12.983,92 12.654,96 .. 

Ιζιαλδία .. 69.742,86 78.124,08 80.322,67 76.606,31 78.645,83 

Οιιαλδία 64.614,72 67.454,18 68.040,42 70.078,33 .. .. 

Πνιωλία .. .. .. .. 20.321,29 .. 

ινβαθία 13.776,14 16.166,90 18.448,98 19.196,28 19.992,00 .. 

ιαβελία 36.494,61 37.172,00 44.504,00 52.256,00 51.607,00 .. 

Ιζπαλία .. .. .. .. 66.240,39 .. 

Σνπξθία 14.525,94 16.081,83 16.244,14 16.645,25 16.917,09 .. 

Αγγιία 63.854,94 66.048,65 67.822,93 68.651,49 .. .. 

Απηναπα-

ζρνινχκελνη 

Απζηξία 92.830,00 92.762,00 .. .. .. .. 

Βέιγην 73.490,00 76.552,00 85.135,00 91.646,00 90.427,00 .. 

Σζερία .. 29.525,56 37.345,98 .. .. .. 

Γαλία 134.499,67 .. .. 143.914,93 .. .. 

Γαιιία 67.400,00 70.900,00 71.700,00 72.600,00 71.300,00 .. 

Γεξκαλία .. 116.000,00 .. .. .. .. 

Ιξιαλδία 138.988,00 153.539,00 166.229,00 164.598,00 .. .. 

Οιιαλδία 123.191,00 128.756,00 123.101,00 125.325,00 .. .. 

Αγγιία 127.399,50 125.513,22 124.599,73 125.065,27 .. .. 

ΠΗΓΗ : O.E.C.D. (Ο.Ο..Α) - Health Data 2007-2012 
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ΠΙΝΑΚΑ 2 

ΜΔΣΟΣ ΟΡΟΣ ΔΤΗΣΙΟΥ ΔΙΣΟΓΗΜΑΤΟΣ ΓΔΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΤΗ 

2006 - 2011 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΥΧΡΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΓΙΑΘΔΙΜΧΝ ΔΣΧΝ 
ΜΔΟ ΟΡΟ 

Έκκηζζνη 

Γαλία 5 128.602,89 

Δζζνλία 6 15.472,82 

Φηλιαλδία 5 62.456,40 

Γεξκαλία 1 75.733,00 

Οπγγαξία 5 12.839,60 

Ιζιαλδία 5 76.688,35 

Οιιαλδία 4 67.546,91 

Πνιωλία 1 20.321,29 

ινβαθία 5 17.516,06 

ιαβελία 5 44.406,72 

Ιζπαλία 1 66.240,39 

Σνπξθία 5 16.082,85 

Αγγιία 4 66.594,50 

Απηναπαζρνινχκελνη 

Απζηξία 2 92.796,00 

Βέιγην 5 83.450,00 

Σζερία 2 33.435,77 

Γαλία 2 139.207,30 

Γαιιία 5 70.780,00 

Γεξκαλία 1 116.000,00 

Ιξιαλδία 4 155.838,50 

Οιιαλδία 4 125.093,25 

Αγγιία 4 125.644,43 

ΠΗΓΗ : O.E.C.D. (Ο.Ο..Α) - Health Data 2007-2012 
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4.1.2. Δηδηθνί ηαηξνί – Έκκηζζνη θαη απηναπαζρνινύκελνη 

 

Η ζπιινγή ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο ακνηβέο ησλ έκκηζζσλ εηδηθψλ ηαηξψλ αθνξά ζε 18 

επξσπαηθέο ρψξεο (Πίλαθεο 3 θαη 4). χκθσλα κε ηνλ κέζν φξν ησλ ακνηβψλ ηνπο, νη 

γηαηξνί ηεο Ιξιαλδίαο είλαη απηνί πνπ ακείβνληαη θαιχηεξα απφ ηνπο νκνιφγνπο νπο ζηηο 

ππφ εμέηαζε Δπξσπαηθέο ρψξεο, κε κέζν φξν κηζζψλ ηεο ηάμεο ησλ 181.799,50 επξψ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη κηζζνί ζηελ Ιξιαλδία είλαη θαηά 1,4 θνξέο πςειφηεξνη ζε ζρέζε 

κ’απηνχο ζηελ δεχηεξε ζηελ θαηάηαμε Γαλία θαη θαηά 13,3 θνξέο πςειφηεξνη ζε ζρέζε 

κε εθείλνπο ζηελ ηειεπηαία ζηελ θαηάηαμε Πνισλία. Αθνινπζνχλ νη ρψξεο ηεο 

Οιιαλδίαο θαη ηεο Ννξβεγίαο κε κηζζνχο ρακειφηεξνπο θαηά 37,65% θαη 44,74% 

αληίζηνηρα, ζπγθξηηηθά κε ηνπο κηζζνχο ηεο Ιξιαλδίαο. ε Αγγιία θαη Φηλιαλδία, νη 

κηζζνί είλαη ρακειφηεξνη απφ απηνχο ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο Ννξβεγίαο θαηά 8,5% 

θαη 10,96% αληίζηνηρα, ελψ ε δηαθνξά ηνπο κε ηελ Ιξιαλδία είλαη ραψδεο. ηε Γεξκαλία 

θαη ηελ Γαιιία, φπσο θαη ζηελ Ιζιαλδία θαη ηελ Ιηαιία νη κηζζνί θπκαίλνληαη ζρεδφλ ζηα 

ίδηα επίπεδα, δειαδή ζηηο 75.000,00 θαη 73.000,00 επξψ αληίζηνηρα. Η Ιζπαλία 

αθνινπζεί κε δηαθνξά ηεο ηάμεο ησλ 1610,00 επξψ εηεζίσο απφ ηελ Ιηαιία. ηε Διιάδα, 

νη κηζζνί είλαη θαηά 23,18% ρακειφηεξνη απφ απηνχο ζηελ Ιζπαλία θαη θαηά 69,88% απφ 

απηνχο ηεο Ιξιαλδίαο. ηε ινβελία ν κέζνο φξνο ησλ κηζζψλ είλαη θαηά 4.237,51 επξψ 

ρακειφηεξνο ζπγθξηηηθά κε εθείλνλ ηεο Διιάδαο θαη απφ εθεί θαη θάησ νη δηαθνξέο είλαη 

πνιχ κεγάιεο. ηελ Σνπξθία, νη κηζζνί είλαη ρακειφηεξνη ζε ζρέζε κε απηνχο ζηελ 

ινβελία θαηά 42,93%. ηελ Σζερία θαη ηελ Δζζνλία νη κέζνη φξνη ησλ κηζζψλ είλαη 

ζρεδφλ ίδηνη θαη είλαη ρακειφηεξνη απφ απηφπο ηεο Ιξιαλδίαο θαηά 161.000,00 επξψ 

πεξίπνπ. Σειεπηαίεο θαηαηάζζνληαη νη ρψξεο ηεο Οπγγαξίαο θαη ηεο Πνισλίαο κε κέζν 

φξν θνληά ζηηο 14.000,00 επξψ εηεζίσο. Οη κηζζνί ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ιίζηαο αθνινπζνχλ απμεηηθέο ηάζεηο κέρξη θαη ην 2009 εθηφο ηεο 

Δζζνλίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Οπγγαξίαο. Σν 2010 ζε πησηηθή ηάζε βξίζθνληαη νη 

κηζζνί ζηελ Δζζνλία, ζηελ Διιάδα, ζηελ Οπγγαξία, ζηελ Ιζιαλδία, ζηελ Ιξιαλδία θαη 

ζηε ινβελία. Σν 2011 πησηηθέο ηάζεηο παξαηεξνχληαη ζηελ Ιξιαλδία, ζηελ Ιηαιία θαη 

ζηελ Αγγιία, ελψ απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο ζεκεηψλνληαη ζε Δζζνλία, Ιζιαλδία θαη 

Ννξβεγία. 

Γηα ηνπο εηδηθνχο γηαηξνχο, 7 επξσπαηθέο ρψξεο ήηαλ ζε ζέζε λα παξάζρνπλ ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ην εηήζην εηζφδεκα απφ απηναπαζρφιεζε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε νκφδα 
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επαγγεικαηηψλ. Σα πςειφηεξα έζνδα παξαηεξνχληαη ζην Βέιγην, φπνπ ν κέζνο φξνο ησλ 

εζφδσλ απφ ην 2006 έσο θαη ην 2009 θηάλεη ηηο 222.196,56 επξψ, ελψ κε  κηθξή δηαθνξά 

ηεο ηάμεο ησλ 623,06 επξψ αθνινπζεί ε Οιιαλδία. ηελ ηξίηε ζέζε βξίζθεηαη ε Γαλία 

κε κέζν φξν εζφδσλ πνπ αληηζηνηρεί ζην 86,93% ησλ εζφδσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 

Βέιγην. Η Γεξκαλία αθνινπζεί, αιιά κε κηθξφηεξα έζνδα ηεο ηάμεο ηνπ 18,71% 

ζπγθξηηηθά κε ηελ Γαλία θαη ε Απζηξία κε δηαθνξά πνπ θηάλεη ηηο 9.057,5 επξψ εηεζίσο 

απφ ηε Γεξκαλία. Σα έζνδα ζηε Γαιιία, απφ ην 2006 κέρξη θαη ην 2010, θηάλνπλ ηηο 

116.020,00 επξψ εηεζίσο θαηά κέζν φξν, ελψ ζηελ ηειεπηαία ζηε ζπγθεθξηκέλε ιίζηα 

Σζερία γηα ην 2007 ηα έζνδα δελ έθηαζαλ νχηε ηηο 35.000,00 επξψ. ε φιεο ηηο ρψξεο 

πξνο εμέηαζε, ηα έζνδα ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ απφ απηναπαζρφιεζε παξνπζίαζαλ 

απμεηηθέο ηάζεηο κέρξη θαη ην 2010 πνπ έρνπκε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα δεδνκέλα. 
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ΠΙΝΑΚΑ 3 

ΑΜΟΙΒΔΣ ΔΙΓΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Δηήζιο ειζόδημα) 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΥΧΡΑ 
ΔΣΗ 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Έκκηζζνη 

Σζερία 18.942,03 19.134,76 20.258,00 21.451,34 22.773,40 .. 

Γαλία 116.724,61 120.899,07 129.373,28 136.658,78 139.332,01 .. 

Δζζνλία 14.978,98 17.418,48 22.665,44 22.446,54 21.817,52 23.036,82 

Φηλιαλδία 83.577,00 84.334,00 89.686,00 93.592,00 96.069,00 .. 

Γαιιία 71.385,00 75.665,00 78.012,00 73.284,00 .. .. 

Γεξκαλία 75.733,00 .. .. .. .. .. 

Διιάδα .. .. .. 61.815,88 47.668,00 .. 

Οπγγαξία 12.955,64 13.612,15 14.863,02 14.511,92 14.599,77 .. 

Ιζιαλδία .. 70.253,34 73.236,17 74.149,47 73.416,14 77.850,30 

Ιξιαλδία 168.201,00 171.566,00 180.252,00 208.034,00 181.826,00 180.918,00 

Ιηαιία 73.112,65 68.352,24 74.668,09 71.754,63 75.695,49 73.743,15 

Οιιαλδία 108.025,77 111.945,68 115.014,38 118.431,01 .. .. 

Ννξβεγία 95.587,84 97.214,73 98.061,92 101.251,51 103.328,32 107.345,75 

Πνιωλία 11.294,27 .. 14.664,27 .. 14.959,48 .. 

ινβελία 43.615,13 43.108,00 51.331,00 58.866,00 55.652,00 .. 

Ιζπαλία .. .. .. .. 71.277,24 .. 

Σνπξθία 24.156,46 23.733,68 31.494,65 31.605,01 33.142,14 .. 

Αγγιία .. 84.418,38 92.089,68 94.013,63 96.001,54 93.077,08 

Απηναπαζρν-

ινχκελνη 

Απζηξία 147.050,00 148.835,00 .. .. .. .. 

Βέιγην 207.139,62 215.211,60 226.672,48 239.762,52 .. .. 

Σζερία .. 31.937,35 37.653,90 .. .. .. 

Γαλία .. .. 193.137,55 .. .. .. 

Γαιιία 111.100,00 113.900,00 116.800,00 118.000,00 120.300,00 .. 

Γεξκαλία .. 157.000,00 .. .. .. .. 

Οιιαλδία 186.999,00 205.059,00 235.105,00 259.131,00 .. .. 

ΠΗΓΗ : O.E.C.D. (Ο.Ο..Α) - Health Data 2007-2012 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 48 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 4 

 

ΜΔΣΟΣ ΟΡΟΣ ΔΤΗΣΙΟΥ ΔΙΣΟΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΓΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΔΤΗ 2006 – 2011 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΥΧΡΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΤΩΝ 
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

Έκκηζζνη 

Σζερία 5 20.511,91 

Γαλία 5 128.597,55 

Δζζνλία 6 20.393,96 

Φηλιαλδία 5 89.451,60 

Γαιιία 4 74.586,50 

Γεξκαλία 1 75.733,00 

Διιάδα 2 54.751,94 

Οπγγαξία 5 14.108,50 

Ιζιαλδία 5 73.781,08 

Ιξιαλδία 6 181.799,50 

Ιηαιία 6 72.887,73 

Οιιαλδία 4 113.354,21 

Ννξβεγία 6 100.465,01 

Πνιωλία 3 13.639,34 

ινβελία 5 50.514,43 

Ιζπαλία 1 71.277,24 

Σνπξθία 5 28.826,39 

Αγγιία 5 91.920,06 

Απηναπαζρν-

ινχκελνη 

Απζηξία 2 147.942,50 

Βέιγην 4 222.196,56 

Σζερία 2 34.795,62 

Γαλία 1 193.137,55 

Γαιιία 5 116.020,00 

Γεξκαλία 1 157.000,00 

Οιιαλδία 4 221.573,50 
 

ΠΗΓΗ : O.E.C.D. (Ο.Ο..Α) - Health Data 2007-2012 
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4.1.3. Ννζειεπηέο 

Τπάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνπο εηήζηνπο κηζζνχο ησλ λνζειεπηψλ, γηα 20 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ρψξεο ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία αθνξνχλ 

ζε φια ηα έηε, απφ ην 2006 έσο θαη ην 2011 (Πίλαθεο 5 θαη 6). Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά 

ηελ ζχγθξηζε αθφκα πην αμηφπηζηε, θαζψο επίζεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ δηεμάγνληαη 

απφ ηε ζχγθξηζε απηή. Σν πςειφηεξν εηζφδεκα ην θαηέρνπλ νη λνζνθφκνη ηνπ 

Λνπμεκβνχξγνπ κε κέζν φξν πνπ αγγίδεη ηηο 70.982,40 επξψ εηεζίσο θαη ην νπνίν είλαη 

θαηά 13.723,07 επξψ κεγαιχηεξν απφ απηφ ζηε δεχηεξε ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε 

Ννξβεγία. Η Γαλία θαη ε Ιξιαλδία αθνινπζνχλ κε κέζα εηήζηα εηζνδήκαηα ρακειφηεξα 

θαηά 1,34 θνξέο θαη 1,48 θνξέο αληίζηνηρα απφ απηφ ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ. Σν Βέιγην θαη 

ε Αγγιία, κε κέζν εηήζην εηζφδεκα 41.438,50 επξψ θαη 38.787,21 επξψ αληίζηνηρα, είλαη 

νη επφκελεο ρψξεο ζηε ιίζηα. Με κηθξή δηαθνξά απφ ηελ Αγγιία αθνινπζνχλ ε 

Οιιαλδία θαη ε Γεξκαλία, ησλ νπνίσλ φκσο νη εηήζηνη κηζζνί ηζνχληαη αληίζηνηρα κε ην 

52,23 % θαη ην 50,7% ησλ κηζζψλ ζην Λνπμεκβνχξγν. Οη κηζζνί ζε Ιζιαλδία θαη 

Φηλιαλδία βξίζθνληαη θνληά ζηηο 33.500,00 επξψ θαη ε ακέζσο επφκελε ρψξα είλαη ε 

Γαιιία, κε κέζν εηήζην κηζζφ ζηηο 30.607,38 επξψ. Η επφκελε ρψξα, ε Ιηαιία, έρεη 

κηζζνχο ρακειφηεξνπο θαηά 6,54% ζε ζρέζε κε απηνχο ηεο Γαιιίαο. Η Διιάδα 

βξίζθεηαη ζηελ επφκελε ζέζε ηεο θαηάηαμεο, κε κηθξφηεξνπο κηζζνχο απφ ηελ Ιηαιία ηεο 

ηάμεο ηνπ 21,07%, ελψ ε ακέζσο επφκελε ινβελία έρεη θαηά 3.231,26 επξψ 

ρακειφηεξν κέζν φξν κηζζψλ απφ ηελ Διιάδα. ηηο ρψξεο ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο 

ιίζηαο δελ είλαη κεγάιεο νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, είλαη φκσο ρανηηθέο ζε ζρέζε κε φιεο 

ηηο ππφινηπεο ρψξεο. ηελ Σζερία (κε ακειεηέα δηαθνξά απφ ηελ επφκελε Πνισλία) νη 

κηζζνί είλαη ρακειφηεξνη θαηά 44,79% θαη θαηά 84,95%, ζπγθξηηηθά κε ηνπο κηζζνχο ζε 

ινβελία θαη Λνπμεκβνχξγν αληίζηνηρα. Η Δζζνλία έρεη κέζν φξν ιίγν θάησ απφ ηηο 

δέθα ρηιηάδεο επξψ θαη ε Σνπξθία ιίγν θάησ απφ ηηο ελληά ρηιηάδεο επξψ. Ο κέζνο φξνο 

γηα ηελ ινβαθία είλαη ιίγν πάλσ απφ ηηο νθηψ ρηιηάδεο επξψ θαη γηα ηελ ηειεπηαία 

Οπγγαξία θνληά ζηηο 7.000,00 επξψ, δειαδή 10 θνξέο ρακειφηεξνο απφ απηφλ ηνπ 

Λνπμεκβνχξγνπ. 

ε φιεο ηηο ρψξεο ηεο ιίζηαο νη κηζζνί παξνπζηάδνπλ απμεηηθέο ηάζεηο κέρξη θαη ην 2009, 

εθηφο απφ ηελ Δζζνλία, ηελ Οπγγαξία θαη ηελ Ιζιαλδία. Σν 2010 νη απμεηηθέο ηάζεηο 

παξακέλνπλ, ελψ ζε θάπνηεο ρψξεο φπσο ε Δζζνλία, ε Οπγγαξία θαη ε Ιηαιία νη κηζζνί 

παξακέλνπλ ζηαζεξνί. ηελ Διιάδα, ηελ Ιζιαλδία, ηελ Ιξιαλδία θαη ηε ινβελία νη 

κηζζνί κεηψλνληαη γηα ην 2010. Σν αμηνζεκείσην είλαη φηη, γηα φζεο ρψξεο ππάξρνπλ 
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ζηνηρεία γηα ην 2011, παξαηεξνχληαη απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο ηνπο, εθηφο απφ ηελ 

Δζζνλία θαη ηελ Ιηαιία ζηηο νπνίεο παξακέλνπλ ζηα πεξζηλά επίπεδα. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 5 

 

ΑΜΟΙΒΔΣ ΝΟΣΗΛΔΥΤΩΝ (Δηήζιο ειζόδημα) 

ΥΧΡΑ 
ΔΣΗ 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Βέιγην 39.382,00 40.282,00 42.580,00 43.510,00 .. .. 

Σζερία 9.358,96 10.038,79 10.537,87 11.466,51 12.007,27 .. 

Γαλία 47.877,04 50.699,46 53.138,27 55.517,05 56.737,20 .. 

Δζζνλία 7.112,95 7.791,60 11.152,90 10.614,19 10.488,28 10.590,64 

Φηλιαλδία 30.339,00 30.747,00 33.756,00 35.026,00 36.013,00 .. 

Γαιιία 29.613,87 30.498,17 30.794,39 31.523,08 .. .. 

Γεξκαλία 36.044,00 .. .. .. .. .. 

Διιάδα .. .. .. 23.410,45 21.748,00 .. 

Οπγγαξία 6.403,87 6.660,86 7.263,02 7.102,16 7.152,27 .. 

Ιζιαλδία .. 31.593,53 34.620,93 33.328,94 32.704,33 34.768,90 

Ιξιαλδία 45.486,00 46.397,00 48.745,00 48.745,00 46.012,00 53.161,00 

Ιηαιία 28.434,97 26.535,29 29.385,74 29.063,56 29.073,65 29.137,49 

Λνπμεκβνύξγν 66.013,45 68.025,34 70.049,72 71.933,02 73.861,78 76.011,06 

Οιιαλδία 35.430,00 36.332,74 37.722,28 38.812,21 .. .. 

Ννξβεγία 50.016,56 54.324,66 57.234,44 58.601,00 60.298,62 63.080,69 

Πνιωλία .. .. .. .. 10.361,52 .. 

ινβαθία 6.525,39 7.633,14 8.587,33 8.915,16 9.248,88 .. 

ινβελία 16.512,80 17.158,00 19.181,00 22.016,00 21.872,00 .. 

Ιζπαλία .. .. .. .. 31.456,06 .. 

Σνπξθία 7.421,14 8.440.16 9.017,97 9.478,67 10.134,21 .. 

Αγγιία .. 36.309,23 37.857,16 38.956,97 40.110,73 40.701,95 
 

ΠΗΓΗ : O.E.C.D. (Ο.Ο..Α) - Health Data 2007-2012 
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ΠΙΝΑΚΑ 6 

 

 

ΜΔΣΟΣ ΟΡΟΣ ΔΤΗΣΙΟΥ ΔΙΣΟΓΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΤΗ 

2006 - 2011 

ΥΧΡΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

ΕΤΩΝ 
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

Βέιγην 4 41.438,50 

Σζερία 5 10.681,88 

Γαλία 5 52.793,80 

Δζζνλία 6 9.625,09 

Φηλιαλδία 5 33.176,20 

Γαιιία 4 30.607,38 

Γεξκαλία 1 36.044,00 

Διιάδα 2 22.579,22 

Οπγγαξία 5 6.916,44 

Ιζιαλδία 5 33.403,33 

Ιξιαλδία 6 48.091,00 

Ιηαιία 6 28.605,12 

Λνπμεκβνύξγν 6 70.982,40 

Οιιαλδία 4 37.074,31 

Ννξβεγία 6 57.259,33 

Πνιωλία 1 10.361,52 

ινβαθία 5 8.181,98 

ινβελία 5 19.347,96 

Ιζπαλία 1 31.456,06 

Σνπξθία 5 8.898,43 

Αγγιία 5 38.787,21 
 

ΠΗΓΗ O.E.C.D. (Ο.Ο..Α) - Health Data 2007-2012 
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4.2 Δηζόδεκα αλά κέζν εηήζην κηζζό 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζπγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγθξηζε 

ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο γηα θάζε θαηεγνξία επαγγεικαηία ηεο Τγείαο, κε ηνλ κέζν 

εηήζην κηζζφ γηα θάζε ρψξα. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ ην θαηά πφζν ακείβνληαη 

ηθαλνπνηεηηθά νη ζπγθεθξηκέλνη επαγγεικαηίεο ηεο Τγείαο ζε ζρέζε κε ην γεληθφ επίπεδν 

ησλ κηζζψλ ζε θάζε ρψξα. 

 

4.2.1 Γεληθνί ηαηξνί – Έκκηζζνη θαη απηναπαζρνινύκελνη 

Γηα ηελ θαηεγνξία ησλ γεληθψλ ηαηξψλ, 13 ρψξεο ηεο Δπξψπεο ήηαλ ζε ζέζε λα 

παξάζρνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα απηή ηε ζχγθξηζε (Πίλαθαο 7). Η ρψξα ηεο 

Γαλίαο έξρεηαη πξψηε κε ηα ζηνηρεία λα δείρλνπλ πσο νη κηζζνί ησλ γεληθψλ ηαηξψλ ηεο 

είλαη θαηά 2,65 θνξέο κεγαιχηεξνη απφ ηνλ κέζν κηζζφ ζηε ρψξα απηή. Η Ιζπαλία θαη ε 

Γεξκαλία αθνινπζνχλ, κε ηνπο κηζζνχο ησλ γεληθψλ ηαηξψλ ηνπο λα είλαη  αληίζηνηρα 

2,51 θαη 2,46 θνξέο πςειφηεξνη απφ ηνλ κέζν φξν ηεο θάζε ρψξαο. ηηο ρψξεο ησλ 

νπνίσλ νη κηζζνί ησλ γεληθψλ ηαηξψλ είλαη ππεξδηπιάζηνη απφ ηνλ κέζν κηζζφ, 

πεξηιακβάλνληαη θαη ε Ιζιαλδία, ε Πνισλία, ε ινβελία θαη ε Σνπξθία. ηελ Αγγιία νη 

εμεηαδφκελνη κηζζνί είλαη πςειφηεξνη θαηά 94%, ελψ ζηε Φηλιαλδία θαηά 81%. ηε 

ινβαθία ην πνζνζηφ απηφ θηάλεη ην 78% θαη ζηελ Οιιαλδία ην 77%. ην ηέινο ηεο 

ζρεηηθήο ιίζηαο βξίζθνληαη ε Δζζνλία θαη ε Οπγγαξία κε ηνπο κηζζνχο ησλ γεληθψλ 

ηαηξψλ ηνπο λα είλαη 1,5 θνξέο πςειφηεξνη απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ κηζζψλ ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο. 

ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο ακνηβέο ησλ απηναπαζρνινχκελσλ γεληθψλ ηαηξψλ 

παξαηεξνχκε πσο νη δηαθνξέο απφ ηνλ κέζν κηζζφ είλαη αθφκα κεγαιχηεξεο ζε ζρέζε κε 

ηα ζηνηρεία γηα ηνπο έκκηζζνχο. ηε Γεξκαλία θαη ζηελ Αγγιία ηα έζνδα είλαη αληίζηνηρα 

3,7 θαη 3,66 θνξέο πςειφηεξα απφ ηνλ κέζν φξν. ηελ Ιξιαλδία ηα κεγέζε απηά θηάλνπλ 

ζην 3,33 θαη ζηελ Οιιαλδία ζην 3,27. Η Σζερία είλαη θη απηή ζηηο ρψξεο πνπ ηα έζνδα 

ησλ γεληθψλ ηαηξψλ είλαη πάλσ απφ 3 θνξέο πςειφηεξα απφ ηνλ κέζν φξν ησλ κηζζψλ. Η 

Γαλία θαη ε Απζηξία αθνινπζνχλ κε κεγέζε ηεο ηάμεο ηνπ 2,93 θαη 2,77. Σν Βέιγην θαη 

ε Γαιιία είλαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο ιίζηαο κε 2,18 θαη 2,11 θνξέο πςειφηεξα 

έζνδα. 
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ΠΙΝΑΚΑ 7 

 

ΔΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓΔΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑ ΜΔΣΟ ΔΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΟ ΚΑΘΔ 

ΦΩΡΑΣ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΥΧΡΑ 
ΔΣΗ 

Μ.Ο. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Έκκηζζνη 

Γαλία 2,57 2,58 2,66 2,74 2,71 .. 2,65 

Δζζνλία 1,36 1,3 1,54 1,69 1,65 .. 1,50 

Φηλιαλδία 1,82 1,83 1,83 1,8 1,79 .. 1,81 

Γεξκαλία 2,46 .. .. .. .. .. 2,46 

Οπγγαξία 1,61 1,52 1,5 1,47 1,4 .. 1,50 

Ιζιαλδία .. 2,18 2,27 2,5 2,31 2,23 2,30 

Οιιαλδία 1,78 1,79 1,75 1,75 .. .. 1,77 

Πνιωλία .. .. .. .. 2,26 .. 2,26 

ινβαθία 1,6 1,72 1,89 1,85 1,84 .. 1,78 

ινβελία 2,02 1,94 2,16 2,5 2,36 .. 2,20 

Ιζπαλία .. .. .. .. 2,51 .. 2,51 

Σνπξθία 2,15 2,16 1,97 2,06 1,81 .. 2,03 

Αγγιία 1,96 1,92 1,95 1,92 .. .. 1,94 

Απηναπα-

ζρνινχκελνη 

Απζηξία 2,81 2,73 .. .. .. .. 2,77 

Βέιγην 2,03 2,05 2,2 2,34 2,29 .. 2,18 

Σζερία .. 2,8 3,3 .. .. .. 3,05 

Γαλία 2,96 .. .. 2,89 .. .. 2,93 

Γαιιία 2,1 2,15 2,13 2,12 2,04 .. 2,11 

Γεξκαλία .. 3,7 .. .. .. .. 3,70 

Ιξιαλδία 3,15 3,33 3,46 3,37 .. .. 3,33 

Οιιαλδία 3,38 3,41 3,16 3,14 .. .. 3,27 

Αγγιία 3,91 3,65 3,57 3,5 .. .. 3,66 

 

ΠΗΓΗ : O.E.C.D. (Ο.Ο..Α) - Health Data 2007-2012 
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4.2.2. Δηδηθνί  ηαηξνί – Έκκηζζνη θαη απηναπαζρνινύκελνη 

 

Αλαθνξηθά κε ηνπο κηζζσηνχο εηδηθνχο γηαηξνχο ππάξρνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην κηζζφ 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν κηζζψλγηα 18 ρψξεο ηεο Δπξψπεο (Πίλαθαο 8). Οη εηδηθνί 

γηαηξνί ηεο Ιξιαλδίαο είλαη απηνί πνπ έρνπλ ηνλ κεγαιχηεξν κηζζφ ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν 

φξν ζηε ρψξα ηνπο, θαζψο ν κηζζφο ηνπο είλαη 3,86 θνξέο πςειφηεξνο απφ ηνλ κέζν 

κηζζφ. Σν αμηνζεκείσην είλαη φηη κφλν ζε κία ρψξα αθφκα νη  κηζζνί ησλ εηδηθψλ 

γηαηξψλ είλαη πάλσ απφ 3 θνξέο κεγαιχηεξνη απφ ηνλ κέζν φξν θαη απηή είλαη ε 

Σνπξθία. Η Οιιαλδία είλαη ε ρψξα κε ην ακέζσο ρακειφηεξν απνηέιεζκα θαη ηελ 

αθνινπζεί ε Ιηαιία ζηελ νπνία νη κηζζνί είλαη 2,72 θνξέο πςειφηεξνη απφ ηνλ κέζν φξν 

ηεο ρψξαο. Με κηθξή δηαθνξά αθνινπζεί ε Ιζπαλία (2,7), ε Γαλία (2,65), ε Αγγιία (2,63) 

θαη ε Φηλιαλδία (2,6). ηε ινβελία νη κηζζνί ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ είλαη 2,5 θνξέο 

πςειφηεξνη απφ ηνλ κέζν κηζζφ θαη ζηελ Διιάδα θαη ηε Γεξκαλία 2,46 θνξέο. Η Γαιιία 

θαη ε Ιζιαλδία αλήθνπλ επίζεο ζηηο ρψξεο ησλ νπνίσλ νη κηζζνί ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ είλαη 

πάλσ απφ 2 θνξέο κεγαιχηεξνη απφ ηνλ κέζν κηζζφ (2,24 θαη 2,21 αληίζηνηρα). Η 

Δζζνλία θαη ε Σζερία βξίζθνληαη ζηηο επφκελεο ζέζεηο (1,99 θαη 1,86 θνξέο αληίζηνηρα). 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε αξθεηά ρακειή ζέζε ηεο Ννξβεγίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηάηαμε, 

ε νπνία φκσο νθείιεηαη ζηνλ πνιχ πςειφ κέζν κηζζφ ηεο ρψξαο. Σέινο, ε Πνισλία θαη ε 

Οπγγαξία, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο, παξνπζηάδνπλ 

κηζζνχο πςειφηεξνπο απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηνπο θαηά 64%. 

Όζνλ αθνξά ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο εηδηθνχο γηαηξνχο, ηα απνηειέζκαηα είλαη 

κεγαιχηεξα απφ απηά γηα ηνπο έκκηζζνπο θαη ζηηο 7 ρψξεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα ζηνηρεία. Σν Βέιγην είλαη ε ρψξα πνπ βξίζθεηαη ςειφηεξα ζηελ θαηάηαμε, 

εκθαλίδνληαο έζνδα 5,87 θνξέο κεγαιχηεξα απφ ηνλ κέζν κηζζφ ηεο ρψξαο. Με κηθξή 

δηαθνξά αθνινπζεί ε Οιιαλδία (5,77). ηε Γεξκαλία ηα έζνδα ησλ εηδηθψλ γηαηξψλ είλαη 

πεληαπιάζηα ηνπ κέζνπ κηζζνχ ηεο ρψξαο θαη ζηελ Απζηξία είλαη 442% πςειφηεξα απφ 

ηνλ κέζν κηζζφ. ηε Γαλία ην εηζφδεκα ησλ εηδηθψλ γηαηξψλ είλαη ηεηξαπιάζην ηνπ 

κέζνπ κηζζνχ, ελψ ζηελ Γαιιία θαη ηελ  Σζερία ηα έζνδα είλαη 345% θαη 318% 

κεγαιχηεξα απφ ηνλ κέζν κηζζφ ζηηο ρψξεο απηέο. 
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ΠΙΝΑΚΑ 8 

ΔΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΔΙΓΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑ ΜΔΣΟ ΔΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΟ ΚΑΘΔ ΦΩΡΑΣ 

 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΥΧΡΑ 
ΔΣΗ 

Μ.Ο. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Έκκηζζνη 

Σζερία 1,91 1,82 1,79 1,86 1,93 .. 1,86 

Γαλία 2,57 2,58 2,66 2,74 2,71 .. 2,65 

Δζζνλία 1,87 1,75 2,09 2,15 2,09 .. 1,99 

Φηλιαλδία 2,62 2,54 2,58 2,62 2,64 .. 2,60 

Γαιιία 2,22 2,3 2,32 2,14 .. .. 2,24 

Γεξκαλία 2,46 .. .. .. .. .. 2,46 

Διιάδα .. .. .. 2,75 2,18 .. 2,46 

Οπγγαξία 1,66 1,63 1,67 1,64 1,61 .. 1,64 

Ιζιαλδία .. 2,19 2,13 2,31 2,21 2,21 2,21 

Ιξιαλδία 3,82 3,72 3,75 4,25 3,76 .. 3,86 

Ιηαιία 2,85 2,6 2,75 2,65 2,73 .. 2,72 

Οιιαλδία 2,97 2,96 2,95 2,96 .. .. 2,96 

Ννξβεγία 1,95 1,88 1,8 1,8 1,77 .. 1,84 

Πνιωλία 1,52 .. 1,74 .. 1,67 .. 1,64 

ινβελία 2,42 2,24 2,49 2,81 2,54 .. 2,50 

Ιζπαλία .. .. .. .. 2,7 .. 2,70 

Σνπξθία 3,58 3,19 3,83 3,91 3,55 .. 3,61 

Αγγιία .. 2,58 2,65 2,64 2,64 .. 2,63 

Απηναπαζρν-

ινχκελνη 

Απζηξία 4,46 4,37 .. .. .. .. 4,42 

Βέιγην 5,71 5,77 5,87 6,13 .. .. 5,87 

Σζερία .. 3,03 3,33 .. .. .. 3,18 

Γαλία .. .. 3,98 .. .. .. 3,98 

Γαιιία 3,46 3,46 3,47 3,44 3,44 .. 3,45 

Γεξκαλία .. 5,01 .. .. .. .. 5,01 

Οιιαλδία 5,14 5,43 6,04 6,49 .. .. 5,77 

 

ΠΗΓΗ : O.E.C.D. (Ο.Ο..Α) - Health Data 2007-2012 
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4.2.3. Ννζειεπηέο 

 

Γηα ηνπο κηζζνχο ησλ λνζειεπηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο κέζνπο κηζζνχο θάζε ρψξαο, 

δηαζέζηκα ζηνηρεία ππάξρνπλ γηα 21 ρψξεο ηεο Δπξψπεο (Πίλαθαο 9). Σα δεδνκέλα 

δείρλνπλ πσο νη κηζζνί ησλ λνζνθφκσλ βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηνλ κέζν κηζζφ θάζε 

ρψξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε 13 ρψξεο νη κηζζνί ηνπο είλαη πάλσ απφ ηνλ κέζν κηζζφ, κε 

ην Λνπμεκβνπξγν λα βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε ηεο ιίζηαο. Οη κηζζνί ησλ λνζνθφκσλ 

ζην Λνπμεκβνχξγν είλαη θαηά 43% πςειφηεξνη απφ ηνλ κέζν κηζζφ θαη αθνινπζνχλ κε 

κηθξέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο ε Ιζπαλία, ε Γεξκαλία, ε Πνισλία, ε Σνπξθία, ην Βέιγην, ε 

Αγγιία, ε Γαλία, ε Ιηαιία, , ε Ννξβεγία, ε Διιάδα, ε Ιζιαλδία θαη ε Ιξιαλδία. ηηο 

ρψξεο ησλ νπνίσλ νη κηζζνί ησλ λνζνθφκσλ είλαη θάησ απφ ην φξην ηνπ κέζνπ κηζζνχ 

βξίζθνληαη ε Σζερία, ε Φηλιαλδία, ε ινβελία, ε Δζζνλία, ε Γαιιία, ε ινβαθία θαη ε 

Οπγγαξία. 
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ΠΙΝΑΚΑ 9 

 

ΔΣΗΙΟ ΜΙΘΟ ΝΟΗΛΔΤΣΧΝ ΑΝΑ ΜΔΟ ΔΣΗΙΟ ΜΙΘΟ ΚΑΘΔ 

ΥΧΡΑ 

 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΥΧΡΑ 
ΔΣΗ 

Μ.Ο. 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Έμμισθοι 

Βέιγην 1,09 1,08 1,10 1,11 .. .. 1,10 

Σζερία 0,95 0,95 0,93 0,99 1,02 .. 0,97 

Γαλία 1,05 1,08 1,09 1,11 1,10 .. 1,09 

Δζζνλία 0,89 0,78 1,03 1,02 1,01 .. 0,95 

Φηλιαλδία 0,95 0,93 0,97 0,98 0,99 .. 0,96 

Γαιιία 0,92 0,93 0,91 0,92 .. .. 0,92 

Γεξκαλία 1,17 .. .. .. .. .. 1,17 

Διιάδα .. .. .. 1,04 0,99 .. 1,02 

Οπγγαξία 0,82 0,80 0,81 0,80 0,79 .. 0,81 

Ιζιαλδία .. 0,99 1,01 1,05 0,99 1,00 1,01 

Ιξιαλδία 1,03 1,01 1,02 1,00 0,95 .. 1,00 

Ιηαιία 1,11 1,01 1,08 1,07 1,05 .. 1,06 

Λνπμεκβνύξγν 1,43 1,41 1,42 1,43 1,44 .. 1,43 

Οιιαλδία 0,97 0,96 0,97 0,97 .. .. 0,97 

Ννξβεγία 1,02 1,05 1,05 1,04 1,03 .. 1,04 

Πνιωλία .. .. .. .. 1,15 .. 1,15 

ινβαθία 0,76 0,81 0,88 0,86 0,85 .. 0,83 

ινβελία 0,92 0,89 0,93 1,05 1,00 .. 0,96 

Ιζπαλία .. .. .. .. 1,19 .. 1,19 

Σνπξθία 1,11 1,14 1,10 1,18 1,09 .. 1,12 

Αγγιία .. 1,06 1,09 1,10 1,10 .. 1,09 

 

ΠΗΓΗ : O.E.C.D. (Ο.Ο..Α) - Health Data 2007-2012 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Η θαηαγξαθή θαη ε κεηέπεηηα ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο κηζζνχο θαη 

ηα έζνδα ησλ γεληθψλ ηαηξψλ, ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ θαη ησλ λνζνθφκσλ ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο, καο νδεγεί ζην λα εμάγνπκε ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα. 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ νκάδα ησλ γεληθψλ ηαηξψλ (παζνιφγσλ), δηαπηζηψλνπκε πσο νη 

απηναπαζρνινχκελνη παζνιφγνη έρνπλ κεγαιχηεξα έζνδα απφ ηνπο παζνιφγνπο πνπ 

ακείβνληαη κε κηζζφ. Σν ράζκα αλάκεζα ζηηο δχν θαηεγνξίεο παζνιφγσλ είλαη πνιχ 

κεγάιν. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Αγγιία θαη ηελ Οιιαλδία ηα έζνδα ησλ 

απηναπαζρνινχκελσλ παζνιφγσλ είλαη ζρεδφλ δηπιάζηα απφ ηα έζνδα ησλ κηζζσηψλ θαη 

ζηελ Γεξκαλία ηα έζνδα ησλ κηζζσηψλ παζνιφγσλ είλαη θαηά 34,71% κηθξφηεξα απφ 

απηά ησλ απηναπαζρνινχκελσλ παζνιφγσλ.  

Σν ράζκα είλαη ηεξάζηην θαη αλάκεζα ζηηο Δπξσπαηθέο ρψξεο πνπ εμεηάδνληαη ζ’απηή 

ηελ εξγαζία θαη γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο παζνιφγσλ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη 

νκάδεο ρσξψλ, δχν, ηξηψλ θαη πεξηζζφηεξσλ ηαρπηήησλ κηζζνινγηθά. 

ηελ θαηεγνξία ησλ κηζζσηψλ παζνιφγσλ παξαηεξνχκε πσο ε θξίζε ηνπ 2008 έρεη 

επεξεάζεη κφλν θάπνηεο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ρακειά απφ άπνςε εηζνδήκαηνο ζηελ 

ζρεηηθή θαηάηαμε (ινβελία, Οπγγαξία). Γεληθφηεξα θαη γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο 

παζνιφγσλ, ε θξίζε δελ έρεη επεξεάζεη ηα έζνδα ηνπο, θαζψο αθφκα θαη νη κεηψζεηο ζε 

θάπνηεο ρψξεο είλαη αξθεηά κηθξέο θαη γηα ηα ππφ εμέηαζε έηε, είλαη πνιχ κηθξφηεξεο 

απφ ηηο απμήζεηο. 

Οη κηζζνί ησλ γεληθψλ ηαηξψλ είλαη θαηά πνιχ πςειφηεξνη απφ ην κέζν κηζζφ θάζε 

ρψξαο. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο είλαη πάλσ απφ δχν θνξέο πςειφηεξνη κάιηζηα θαη φζνλ 

αθνξά ηα έζνδα ησλ απηναπαζρνινχκελσλ, νη δηαθνξέο κε ηνλ κέζν κηζζφ είλαη αθφκα 

κεγαιχηεξεο, γεγνλφο πνπ δείρλεη πσο νη γεληθνί γηαηξνη ακείβνληαη παξαπάλσ απφ 

ηθαλνπνηεηηθά ζηηο Δπξσπαηθέο ρψξεο. 

Όζνλ αθνξά ηνπο εηδηθνχο ηαηξνχο παξαηεξνχκε πσο θαη γηα απηή ηελ εηδηθφηεηα, ηα 

έζνδα ησλ κηζζσηψλ πζηεξνχλ θαηά πνιχ ζε ζρέζε κε ηα έζνδα ησλ 
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απηναπαζρνινχκελσλ. ηελ Οιιαλδία γηα παξάδεηγκα είλαη θαηά 48,84% κηθξφηεξα, 

ζηε Γαλία θαηά 33,41%, ζηε Γεξκαλία θαηά 51,76%, ζηε Γαιιία θαηά 35,71% θαη ζηελ 

Σζερία θαηά 41,05%. Λφγσ ηεο θξίζεο νη κεηψζεηο, φζνλ αθνξά ηνπο κηζζσηνχο εηαλ 

κεγάιεο κφλν ζε δχν ρψξεο (Διιάδα, Ιξιαλδία), ελψ ζηηο ππφινηπεο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ήηαλ κηθξήο έληαζεο. Γηα ηελ θαηεγνξία ησλ απηναπαζρνινχκελσλ, 

παξαηεξνχληαη κφλν απμήζεηο γηα φια ηα δηαζέζηκα έηε θαη κάιηζηα κεγάιεο έληαζεο.  

Οη ζπλνιηθέο απμήζεηο θαη γη’απηήλ ηελ εηδηθφηεηα ηαηξψλ είλαη αζξνηζηηθά πνιχ 

κεγαιχηεξεο απφ ηηο κεηψζεηο. Οη κηζζνί ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ηνλ 

κέζν κηζζφ θάζε ρψξαο, θηάλνληαο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ππν εμέηαζε λα είλαη 2,5 

θνξέο θαη ζε θάπνηεο άιιεο πάλσ απφ 3,5 θνξέο πςειφηεξνη. Γηα ηνπο 

απηναπαζρνινχκελνπο ησλ νπνίσλ ηα έζνδα είλαη πνιχ κεγαιχηεξα απφ απηά ησλ 

κηζζσηψλ, νη δηαθνξέο απφ ηνλ κέζν κηζζφ είλαη ηεξάζηηεο, θαλνληάο ηνπο ηνπ πην 

θαινπιεξσκέλνπο επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο, απφ ηηο επηιεγκέλεο θαηεγνξίεο πξνο 

εμέηαζε. 

Σα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνπο κηζζνχο ησλ λνζνθφκσλ, έδεημαλ πσο θαη γη’απηή ηελ 

θαηεγνξία επαγγεικαηηψλ ηεο πγείαο νη κηζζνινγηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο 

Δπξσπαηθέο ρψξεο είλαη πνιχ κεγάιεο. Γηα παξάδεηγκα, ν κέζνο φξνο ηνπ 

Λνπμεκβνχξγνπ είλαη ππεξδηπιάζηνο ηνπ κέζνπ φξνπ φισλ ησλ ρσξψλ ππφ εμέηαζε, ν 

νπνίνο είλαη θαη κηθξφηεξνο απφ απηφλ ηεο Ννξβεγίαο θαηά 47,08%. Απ’ηελ άιιε 

πιεπξά ν κέζνο φξνο ηεο Οπγγαξίαο είλαη θαηά 77,13% ρακειφηεξνο απφ ηνλ κέζν φξν 

φισλ ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ. Οη πησηηθέο ηάζεηο, παξαηεξνχληαη θπξίσο κεηά ην 

2008, αιια αθνξνχλ ιίγεο ρψξεο θαη είλαη κηθξήο έληαζεο. Οη απμεηηθέο ηάζεηο αληίζεηα 

αθνξνχλ ζε πνιιέο πεξηζζφηεξεο ρξνληέο θαη είλαη κεγαιχηεξεο έληαζεο, θαλεξψλνληαο 

πσο ε νηθνλνκηθή θξίζε δελ έρεη επεξεάζεη ζε κεγαιν βαζκφ νχηε ηνπο κηζζνχο ησλ 

λνζνθφκσλ. Απηφ φκσο δελ αλαηξεί ην γεγνλφο φηη νη λνζνθφκνη είλαη νη πην 

θαθνπιεξσκέλνη ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο δχν θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ ηεο πγείαο 

αιιά θαη ην φηη πζηεξνχλ θαη ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο επαγγεικαηίεο ζε αξθεηέο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζε 8 απφ ηηο ζπλνιηθά 21 ρψξεο ππν εμέηαζε ν 

κηζζφο ησλ λνζνθφκσλ είλαη θαηψηεξνο ηνπ κέζνπ κηζζνχ. 

Σέινο, απφ ηελ αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ βιέπνπκε πσο νη εηδηθνί γηαηξνί κε 

κηζζφ, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ακείβνληαη πνιχ θαιχηεξα απφ ηνπο 

κηζζσηνχο παζνιφγνπο. Απηφ δε ζπκβαίλεη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο Γαλίαο θαη ηεο 
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Γεξκαλίαο, φπνπ νη κηζζνί βξίζθνληαη ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα, αιιά θαη ζηελ Ιζιαλδία 

θαη ηελ Πνισλία φπνπ νη κηζζνί ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ είλαη ρακειφηεξνη απφ απηνχο ησλ 

γεληθψλ ηαηξψλ. Όζνλ αθνξά ζηνπο απηναπαζρνινχκελνπο γηαηξνχο θαη ησλ δχν 

εηδηθνηήησλ, νη εηδηθνί γηαηξνί έρνπλ ζε φιεο ηηο ρψξεο πνπ εμεηάδνληαη έζνδα θαηά πνιχ 

πςειφηεξα απφ ηνπο παζνιφγνπο. 
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