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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο κίαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ε γλψζε πνπ 

απνθνκίδεη θαλείο, εμαξηάηαη πέξα απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ πξνζπάζεηα, απφ ηελ 

ζπκβνιή θαη άιισλ αλζξψπσλ. Ζ παξνχζα εξγαζία δελ ζα κπνξνχζε λα 

νινθιεξσζεί ρσξίο ηελ ζπκβνιή νξηζκέλσλ αηφκσλ πνπ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

πξνζσπηθά. 

Έηζη, πξψηα απφ φινπο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληά  κνπ, Καζεγεηή ηεο 

Κνηλσληνινγίαο, Υαξάιακπν Οηθνλφκνπ, γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ έθαλε λα επηβιέςεη 

ηελ δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία, θαζψο θαη γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ. 

Έλα επραξηζηψ ζα ήηαλ ιίγν ζηηο θίιεο κνπ Διέλε Λαδαξίδνπ θαη Διέλε Μπέιινπ, 

ρσξίο ηελ παξφηξπλζε ησλ νπνίσλ δελ ζα θαηαθηνχζα απηφ ην ζηφρν. 

ηνπο γνλείο κνπ έλα κεγάιν επραξηζηψ γηα ηελ απεξηφξηζηε αγάπε ηνπο θαη γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ δείρλνπλ ζε φιεο κνπ ηηο επηινγέο. 

Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηψ ζε φζνπο κνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ θαη κε βνήζεζαλ. 
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Οη επηπηώζεηο ηνπ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο ζην Δζληθό ύζηεκα 

Τγείαο 

 

εκαληηθνί Όξνη: νηθνλνκηθή θξίζε, Μλεκφλην, ΔΤ, κεηαξξχζκηζε, θνηλσληθή 

αζθάιηζε, πγεία. 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ παξνχζα κειέηε εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη ησλ 

κλεκνληαθψλ κέηξσλ ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο ηεο Διιάδαο, ην νπνίν απφ ην έηνο 

ίδξπζήο ηνπ, πιήηηεηαη απφ πιεζψξα πξνβιεκάησλ.  

Ζ δπζιεηηνπξγία ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο καο, απμάλεηαη ιφγσ ηεο 

θξίζεο. Πιένλ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ, κείσζε ηεο 

δηαζεζηκφηεηάο ηνπο, ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ δελ έρεη αζθαιηζηηθή 

θάιπςε. Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζην ζχζηεκα πγείαο είλαη ζεκαληηθέο θαη 

αλάινγεο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη έληαζήο ηεο. 

Δπηπξνζζέησο, νη πεξηθνπέο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ πγεία έρνπλ θηάζεη ην 40%, 

ζχκθσλα κε ηα κέηξα πνπ φξηδε ην Μλεκφλην. Όπσο γίλεηαη εχινγα αληηιεπηφ, ην 

ΔΤ ρξεηάδεηαη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πξνθεηκέλνπ λα ππεξβεί ηελ χθεζε. Σέινο, 

πξέπεη λα ππνθαηαζηήζεη ηηο ρακέλεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, ψζηε λα δηαηεξήζεη 

έλα πςειφ επίπεδν παξνρήο πεξίζαιςεο, αιιά θαη πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. 
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The impact of the Memorandum of understanding in the 

Greek National Health System 

 

Keywords: economic crisis, Memorandum , NHS, reformation, social security, health 

ABSTRACT 

This study examines the impact of financial crisis and the measures of Memorandum 

in Greek NHS, which has suffered from multitude of problems, since the year of its 

establishment. 

The impairment of the health system of our country, has increased due to the crisis. 

Moreover, there are restrictions on the use of services and a reduction in the 

availability, while most of the population has no insurance coverage. The impact of 

the crisis in the health system is significant and proportional to duration and intensity. 

Additionally, retrenchments on health budget have reached 40%, according to the 

measures, as determined by the Memorandum. As it is reasonably perceptual, 

structural changes need to take place, so that the Greek NHS will overcome the 

recession. Last but not least, the lost funding sources should be substituted, so as to 

maintain a high level of care provision and public health. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε παγθφζκηα θνηλφηεηα αληηκεησπίδεη κηα πξσηνθαλνχο έληαζεο 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ε νπνία ζπλεπάγεηαη δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Οη ξίδεο ηεο ελ ιφγσ θξίζεο βξίζθνληαη ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, φπνπ νη ηξαπεδηθέο επηζθάιεηεο θαη ε επαθφινπζε αδπλακία 

ησλ ηξαπεδψλ γηα θάιπςε ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ νδήγεζε ζε κηα νινέλα θαη 

κεγαιχηεξε αχμεζε  ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. ηε ζπλέρεηα, ζην πιαίζην ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ε θξίζε κεηαηξάπεθε ζε θξίζε πνιιαπιψλ θιάδσλ ηεο 

νηθνλνκίαο κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ δελ άθεζε 

αλεπεξέαζηεο ηηο ππφινηπεο ρψξεο θαη εηδηθά ηα θξάηε ρακειήο θαη κέζεο αλάπηπμεο 

(IMF, 2009).  

Ζ Διιάδα ηέζεθε ππφ δεκνζηνλνκηθή επηηήξεζε ηνλ Μάην ηνπ 2010 θαη νη ιφγνη 

ήηαλ πξνθαλείο. Σα πςειά δεκφζηα ειιείκκαηα, ην πςειφ δεκφζην ρξένο αιιά θαη  ε 

θξίζε δαλεηζκνχ απφ ηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο απνηέιεζαλ ζην ζχλνιφ ηνπο ,ηνπο 

ιφγνπο γηα λα θαηαθχγεη ζε δηεζλή δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν απφ ηελ Δπξσπατθή  

Κεληξηθή Σξάπεδα, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

Να ζεκεησζεί πσο ε πγεία θαη ε νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ 

πγείαο, απνηεινχλ έλα απφ ηα βαζηθφηεξα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίεο, ελψ ηαπηφρξνλα είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο 

νηθνλνκίαο, ζπλεηζθέξνληαο ηφζν ζην επίπεδν απαζρφιεζεο, φζν θαη ζην ΑΔΠ. 

Απηφ απνδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα άκεζε αλαζπγθξφηεζή ηνπ, ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη πσο δε ζα πξέπεη λα ππάξμεη ιεπηνκεξήο ζρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε πξηλ ηελ 

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ. Κάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη  έσο θαη ηελ νιηθή 

θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο (Ferrie,2002). 

Σα πξνβιήκαηα ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα πνηθίιινπλ θαη ζπληζηάηαη πιεηάδα κέηξσλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Ήδε θάπνηα απφ απηά έρνπλ μεθηλήζεη λα εθαξκφδνληαη, 

άιια αθφκα είλαη ζηε θάζε εθαξκνγήο θαη άιια ζε εληειψο πξψηκν ζηάδην. Κχξηνο 

ζθνπφο φισλ απηψλ είλαη ε αλαζπγθξφηεζε ηνπ ΔΤ, κε ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ 
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δαπαλψλ. Σέινο, αδηακθηζβήηεηα ην ΔΤ ζήκεξα δηαλχεη ίζσο ηελ θξηζηκφηεξε 

πεξίνδν δσήο ηνπ. ρεδφλ ηα πάληα είλαη επηζθαιή, ξεπζηά θαη αβέβαηα. 

Δηδηθφηεξα, ην πξψην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζην πσο επεξέαζαλ νη παιαηφηεξεο 

θξίζεηο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο 

δηαθφξσλ ρσξψλ. Ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηα κέηξα πνπ εθαξκφδνπλ, πξνο ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο πθηζηάκελεο θξίζεο, ηα επξσπατθά ζπζηήκαηα πγείαο. Δπηπιένλ, 

αλαθέξεηαη πνηα ε επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο ηεο 

ρψξαο καο, ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν.  

Δλ ζπλερεία, ζην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθάληδε θαη 

ζπλερίδεη λα εκθαλίζεη ην ζχζηεκα πγείαο ηεο ρψξαο καο. Γηαγξάθεηαη ε πνξεία ηνπ 

ΔΤ, απφ ην έηνο ίδξπζήο ηνπ κέρξη θαη πξηλ ηελ ππνρξεσηηθή έληαμε ηεο Διιάδαο 

ζηελ νηθνλνκηθή επνπηεία ηεο Γηεζλνχο Κνηλφηεηαο. Δπίζεο, ηνλίδεηαη ε αδπλακία 

ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο καο, ζηελ νινθιήξσζε κεηαξξπζκίζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζην πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα. 

 ην επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην πψο εκθαλίζηεθε ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ 

Διιάδα θαη ην πσο δεκηνχξγεζε πξφζζεηεο δπζκελείο επηπηψζεηο, ζηηο ήδε 

ππάξρνπζεο αδπλακίεο ηεο ρψξαο καο. Αλαθέξνληαη νη δαλεηαθέο ζπκβάζεηο πνπ 

ππνρξεψζεθε λα ππνγξάςεη ε ρψξαο καο, κε ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσδψλεο, ελψ 

αλαιχνληαη εθηελψο ηα κέηξα πνπ πξνέβιεπαλ ηα κλεκφληα θαη νη επηθαηξνπνηήζεηο 

ηνπο, γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηελ πγεία.  

Αθνινχζσο, ζην ηέηαξην θεθάιαην, θαηαγξάθνληαη νη επηπηψζεηο ησλ κλεκνλίσλ ζην 

ΔΤ, μεθηλψληαο κε ηελ θαηαγξαθή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ επηρεηξήζεθαλ απφ ην 

2010 θαη κεηά, θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ.  

ην ηειεπηαίν θεθάιαην, επηρεηξείηαη λα γίλεη κηα θξηηηθή ζηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηα 

κέηξα ησλ κλεκνλίσλ, κε θχξην εξψηεκα ην θαηά πφζν νη πνιηηηθέο πνπ 

ζρεδηάζηεθαλ είραλ ζθνπφ ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο Διιάδαο ή απιά ηελ πεξηζηνιή ησλ δαπαλψλ, γηα ηνλ 

ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1  

Η Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη νη Δπηπηώζεηο ηεο ζηα πζηήκαηα 

Τγείαο 

Σν παξειζφλ έρεη δείμεη, πσο νη δηεζλείο θξίζεηο επέθεξαλ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ 

νηθνλνκία ησλ ρσξψλ θαη ζηε ζπλέρεηα επεξέαζαλ ηα ζπζηήκαηα πγείαο απηψλ. Ζ 

νηθνλνκηθή χθεζε ,φζν θαη ηα πξνγξάκκαηα ιηηφηεηαο πνπ ηελ αθνινπζνχλ, 

επηθέξνπλ κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα 

ησλ ζπζηεκάησλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θαζψο πξνζβάιινπλ ηνπο ηξείο 

ζεκειηψδεηο ζηφρνπο απηψλ: 

1. Σε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη 

2. Σελ άκεζε αληαπφθξηζε ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ πιεζπζκνχ 

3. Σελ πξνζηαζία απφ ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο λφζνπ ή ηεο θαθήο πγείαο 

Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ, εμαξηάηαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ηεζζάξσλ θχξησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ, δειαδή ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηελ 

εμεχξεζε θαη δηάζεζε ησλ αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ, ηελ εμαζθάιηζε θαη 

ζπγθέληξσζε ησλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 

θαζνδήγεζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην ζχζηεκα, πιεπξψλ. Πνιιέο θνξέο νη 

ζηφρνη απηνί δελ θαιχπηνληαη, κε απνηέιεζκα, λα αιιάδεη ν ραξαθηήξαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο θαη λα κελ είλαη πιένλ πξνζηηφ ζηνπο πνιίηεο (WHO 2000). 

1.1: Γηεζλείο θξίζεηο θαη νη επηπηώζεηο ηνπο ζηα ζπζηήκαηα πγείαο 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Μεγάιεο Ύθεζεο, ην 1929 πξνθιήζεθαλ κεγάια πξνβιήκαηα 

ζηε δεκφζηα πγεία ησλ ΖΠΑ. Οη δεκφζηεο πνιηηηθέο απέηπραλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

επηπηψζεηο ηεο αλεξγίαο ζηελ παηδηθή θαη κεηξηθή πγεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1930, ελψ παξάιιεια ε θαηάζηαζε απηή εληάζεθε. απφ ζέζεηο πνπ 

απνζθνπνχζαλ ζηελ πεξηθνπή ησλ πξνυπνινγηζκψλ πγείαο, ζηε κείσζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο κε ηνλ πεξηνξηζκφ πξνγξακκάησλ πνπ 

αθνξνχζαλ ζηε δεκφζηα πγεία. 

 Ζ χθεζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „80, φπσο 

αλακελφηαλ  είρε ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηηο ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ. Σα 
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Πξνγξάκκαηα Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηα δαλεηδφκελα 

θξάηε απφ ην ΓΝΣ θαη ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, είραλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

ηνκέα ηεο πγείαο. Οη πεξηθνπέο ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο θαη ε έκθαζε ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ θφζηνπο, κεηέβαιιαλ ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

θαη απηφ επεξέαζε ηηο πην επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο, ηδηαίηεξα ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο. Σν πξφβιεκα επηδεηλψζεθε πεξαηηέξσ κε ηε δεκηνπξγία ζρέζεο εμάξηεζεο 

ησλ ηνκέσλ πγείαο ησλ δαλεηδφκελσλ ρσξψλ, κε ηελ εμσηεξηθή ππνζηήξημε. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, ε κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία ηεο ειεχζεξεο 

αγνξάο, πνιιέο απφ ηηο πξψελ ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο, πηνζέηεζαλ κηα δηαδηθαζία άκεζσλ θαη ηαρχξπζκσλ νηθνλνκηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, ε νπνία έγηλε γλσζηή σο «ζεξαπεία-ζνθ». Απφξξνηα, απηήο ηεο 

ζηξαηεγηθήο ήηαλ ε ππνβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ε ζπλεπαγφκελε 

επηδείλσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ησλ πιεζπζκψλ, ε νπνία αληηθαηνπηξίζηεθε ζηε 

κείσζε ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο θαη ζηελ αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη ηεο 

λνζεξφηεηαο.  

Ζ ηδηαίηεξα δπζκελήο εμέιημε ζηηο ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο „Έλσζεο θαίλεηαη 

απφ ην γεγνλφο φηη ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο ησλ αλδξψλ κεηαμχ 1989 θαη 1994 

κεηψζεθε θαηά ηνπιάρηζηνλ 4 έηε. Αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο, ηα εζληθά ζπζηήκαηα πγείαο ηχπνπ Semashko ηα νπνία ιεηηνπξγνχζαλ ζηηο ελ 

ιφγσ ρψξεο, άξρηζαλ λα αιιάδνπλ ζε κνληέια θνηλσληθήο αζθάιηζεο πγείαο ηχπνπ 

Bismarck. Γπζηπρψο  ε ππεξβνιηθή έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

πφξσλ θαη ηελ επέθηαζε ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο, ππνβάζκηζε ηα ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε θαη ηεο βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ πγείαο ζε 

δεπηεξεχνληα δεηήκαηα (Figueras et al,2004). 

Σέινο, αθνινπζεί ε θξίζε ησλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο πνπ ζεκεηψζεθε ην 

1997. Παξάιιεια, ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν νξηζκέλεο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο 

Ακεξηθήο, φπσο ε Αξγεληηλή θαη ην Μεμηθφ, αληηκεηψπηδαλ επίζεο πξνβιήκαηα, σο 

πξνο ηα ειιείκκαηα ηεο εζληθήο ηνπο νηθνλνκίαο. Δμεηάδνληαο ζπλνπηηθά ηα 

δεδνκέλα γηα δηάθνξεο ρψξεο, δηαπηζηψλεηαη φηη ζηελ Ηλδνλεζία κεηαμχ 1997 θαη 

1999 ππήξμε κείσζε θαηά 20% ηεο θαηά θεθαιήλ δαπάλεο πγείαο θαη θαηά 25% ησλ 

δεκφζησλ δαπαλψλ πγείαο. Ζ ππνηίκεζε ηεο ξνππίαο είρε σο απνηέιεζκα λα 

κεησζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν νη πξαγκαηηθέο δεκφζηεο δαπάλεο πγείαο θαη ε 
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αγνξαζηηθή ηθαλφηεηα ησλ λνηθνθπξηψλ. Μεηαμχ 1996 θαη 1997 ε πξαγκαηηθή 

δαπάλε γηα θάξκαθα κεηψζεθε θαηά 25%, ελψ ηαπηφρξνλα απμήζεθαλ νη ηηκέο ησλ 

θαξκάθσλ θαηά 170%, ιφγσ ηεο ππνηίκεζεο ηνπ λνκίζκαηνο. Ζ ρξήζε ησλ 

ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο απφ παηδηά θησρψλ νηθνγελεηψλ κεηψζεθε θαηά 17% , 

ελψ ε κείσζε γηα ηα παηδηά  ησλ πινπζηφηεξσλ νηθνγελεηψλ ήηαλ 8%.. Ζ 

εκβνιηαζηηθή θάιπςε έπεζε ζρεδφλ θαηά 25% κεηαμχ 1995 θαη 1999. Οη δείθηεο 

ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, απφ ηα λνηθνθπξηά ρακεινχ εηζνδήκαηνο κεηψζεθαλ 

απφ 26% έσο 47%. Καηά ηε δηεηία 1997-1998, νη επηζθέςεηο ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο 

εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο κεηψζεθαλ θαηά 25,4% θαη ζε ηδησηηθέο ππεξεζίεο 

θαηά 9%. Ζ επξχηεξε θαηάζηαζε είρε σο ηειηθφ απνηέιεζκα, ηελ ππνλφκεπζε ηεο 

βησζηκφηεηαο  ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο θπβέξλεζεο, γηα λέεο  κεηαξξπζκίζεηο ζην 

ζχζηεκα πγείαο. 

Δίλαη γεγνλφο πσο θαζψο ε νηθνλνκηθή θξίζε εληείλεηαη, ε πγεία επηδεηλψλεηαη θαη ε 

πίεζε πνπ δέρνληαη νη θνξείο παξνρήο θξνληίδαο πγείαο απμάλεηαη. Οη θπβεξλήζεηο 

ιακβάλνπλ κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζπξξίθλσζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ 

γηα ηελ πγεία, ε κείσζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ 

πξνγξακκάησλ πγείαο θαη αζθαιηζηηθήο θάιπςεο. Ζ πεξηζηνιή ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ θαη ε έκθαζε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο, θαζψο θαη ε κείσζε ηεο 

αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ λνηθνθπξηψλ, θαζηζηνχλ ηηο ππεξεζίεο πγείαο απξφζηηεο 

γηα ηηο πην επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο (Economou,2012). 

1.2: Η αληηκεηώπηζε ηεο πθηζηάκελεο θξίζεο από ηα Δπξσπατθά 

πζηήκαηα Τγείαο. 

Αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ηα ζπζηήκαηα πγείαο ησλ ρσξψλ, 

ηα κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

πνηθίιινπλ. Έηζη, παξαηεξήζεθε αληίζηνηρα ν ζρεδηαζκφο ή ε απνπζία λέσλ 

πνιηηηθψλ, φπσο θαη ε εηζαγσγή λέσλ κεηαξξπζκίζεσλ ή ε απνπζία ζρεδηαζκνχ 

ηνπο. 

Υψξεο φπσο ε Βνπιγαξία, ε Δζζνλία, ε Ηζιαλδία, ε Ηηαιία θαη ε Διιάδα, 

ζπκπεξηέιαβαλ πεξηθνπέο ζηνλ εζληθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπο γηα ηελ πγεία, ελψ 

θάπνηεο άιιεο αχμεζαλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηηο δαπάλεο 

(Απζηξία, Πνισλία). Σν πξναλαθεξζέλ πξνήιζε σο απφξξνηα ηεο πξνζπάζεηαο 

αλαπιήξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ απσιεηψλ απφ ην θξάηνο, κέζσ ηεο δεκφζηαο 
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ρξεκαηνδφηεζεο, ιφγσ ηεο αδπλακίαο θαηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ απφ ηνπο κε 

ελεξγνχο νηθνλνκηθά πνιίηεο.  

Αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ πνιηηηθψλ, απνηεινχζε ε αιιαγή 

ηνπ επηπέδνπ ηεο άκεζεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε δεκφζηα πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε. Ζ κείσζε ηεο δήηεζεο γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο,  έγηλε πξνζπάζεηα λα 

επηηεπρζεί θπξίσο κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ θφξσλ ζε πξντφληα θαπλνχ θαη αιθνφι απφ 

ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο. ε ειάρηζηεο ρψξεο εληζρχζεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ 

πνιηηηθέο πξναγσγήο ηεο πγείαο. 

Παξάιιεια, ζηα πιαίζηα ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο ζε πιήζνο ρσξψλ 

εληζρχζεθαλ πνιηηηθέο πνπ απνζθνπνχζαλ θπξίσο ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ 

ηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο νξζνινγηθήο ρξήζεο θαξκάθσλ ( Διιάδα, 

Απζηξία, Βέιγην θ.ιπ.). Οη απμεκέλεο πξνζπάζεηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζρεηηθά κε ηηο 

ηηκέο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, επήιζαλ σο απνηέιεζκα ηεο χθεζεο ζε θάπνηεο 

εζληθέο αγνξέο (Αγαπεδάθε, 2013). 

ε ρψξεο φπσο ε Γαλία ππήξμε κείσζε ζην ξπζκφ αχμεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνιαβψλ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ζε θάπνηεο άιιεο, φπσο ε Διιάδα, ε Γαιιία 

θαη ε Ηξιαλδία παξαηεξήζεθε γεληθεπκέλε κηζζνινγηθή κείσζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ε  αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο θαη ε παξάιιειε κείσζε ηνπ θφζηνπο, ζε αξθεηέο ρψξεο ειαηηψζεθαλ νη ηηκέο 

πνπ αθνξνχζαλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ή έγηλε ζχλδεζε ησλ πιεξσκψλ κε ηε 

βέιηηζηε απνδνηηθφηεηα.  Πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε απνδνηηθφηεηα θαη λα κεησζνχλ 

ηα γεληθά έμνδα, ε αλαδηάξζξσζε ηφζν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, φζν θαη ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη άιισλ θνξέσλ έιαβε ρψξα ζε αξθεηέο θπβεξλήζεηο 

(Βνπιγαξία, Κξναηία, Αγγιία, Ηζιαλδία).  

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζε θάπνηεο ρψξεο, είρε σο 

απψηεξν ζθνπφ  ηηο ζπγρσλεχζεηο ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ ή αθφκε θαη ηελ 

πιήξε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη άλσζη πνιηηηθέο απνζθνπνχζαλ θαηά θχξην 

ιφγν ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδνηνχκελεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. 

Όπσο γίλεηαη εχινγα αληηιεπηφ, ε πθηζηάκελε θξίζε δελ εθδειψζεθε κε ηνλ ίδην 

βαζκφ ζε φιεο ηηο ρψξεο, νπφηε είλαη ινγηθφ λα δηαθέξεη θαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζήο 
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ηεο. Σα κέηξα ηα νπνία πάξζεθαλ απφ ηα ζπζηήκαηα πγείαο πνηθίινπλ θαη ζε απηφ 

κεγάιν ξφιν έπαημε ε θαηάζηαζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο πγείαο. 

1.3: Η επίδξαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο ζην Δζληθό ύζηεκα Τγείαο 

Σα θαηλφκελα απνξξχζκηζεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, αιιά θαη ησλ ζνβαξψλ 

δηαξζξσηηθψλ ζηξεβιψζεσλ θαη ηεο δεκνζηνλνκηθήο εθηξνπήο ηεο ρψξαο καο, 

κεηαθέξνληαη κε ζθνδξφηεηα ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο είλαη ε χθεζε θαη ε αλεξγία, νη νπνίεο αζθνχλ απφ ηε κεξηά ηνπο δπζκελείο 

επηδξάζεηο ηφζν ζην επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, φζν θαη ζην ζχζηεκα ηαηξηθήο 

πεξίζαιςεο. Σα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

απαζρφιεζεο, έρνπλ πξνθαιέζεη, ζνβαξή αληζνξξνπία ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεκνζηνλνκηθή απνξξχζκηζε 

δεκηνπξγνχλ έλαλ θαχιν θχθιν ειιεηκκάησλ.  

Δίλαη γεγνλφο φηη, ηα ελ ιφγσ δεκφζηα ειιείκκαηα, έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηνλ 

ηνκέα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, κε ζπλέπεηα λα πιήηηεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηφζν ηεο 

αζθάιηζεο πγείαο, φζν θαη ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηα 

νπνία ειέγρνληαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. Δπηπξφζζεηα, δπζκελείο είλαη νη 

επηδξάζεηο πνπ επέξρνληαη ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ηδησηηθνχ ραξαθηήξα, ιφγσ 

αδπλακίαο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο θαη πξφθιεζεο θσιχκαηνο, 

φζνλ αθνξά ζηελ εμππεξέηεζε ησλ δαλεηαθψλ ηνπο αλαγθψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη ηα ειιείκκαηα ησλ λνζνθνκείσλ άγγημαλ ηα 6,5 δηο επξψ, ελψ ησλ αζθαιηζηηθψλ 

νξγαληζκψλ πγείαο ηα 4,5 δηο επξψ.  

Δπηπξφζζεηα, ε δεκηνπξγία ζεηξάο ειιεηκκάησλ απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, θαζψο επεξεάδεη 

άκεζα ηε δήηεζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, κε ζπλέπεηα ηε κεηαζηξνθή ησλ αζζελψλ ζε 

ππεξεζίεο κε αζθαιηζηηθή θάιπςε, εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο.  

Απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη επηπιένλ ε δεκηνπξγία πιεζψξαο 

αληημννηήησλ θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, απνηειψληαο 

δακφθιεην ζπάζε ζηε βησζηκφηεηα ησλ ηδησηηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, θαζψο ε 

ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο έρεη ηεικαησζεί , 

εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο πνπ θαηά ζπλέπεηα επέθεξε 

κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ. 
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Σα δεδνκέλα απηά θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα δηαζξσηηθέο παξεκβάζεηο ζην ρψξν 

ηεο πγείαο πξνθεηκέλνπ ε αλεπάξθεηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζην ζρεδηαζκφ, ηελ 

νξγάλσζε, ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ 

πγείαο, λα απνθιηκαθσζνχλ (Κπξηφπνπινο, 2012).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2  

Σν Δζληθό ύζηεκα Τγείαο ζηελ πξν Μλεκνλίνπ επνρή 

 

2.1:  Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηνπ ΔΤ 

Σν πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί, σο κηα κίμε 

επηκέξνπο ζπζηεκάησλ, κε βαζηθφ νξγαλσηηθφ άμνλα ηελ ππνρξεσηηθή θνηλσληθή 

αζθάιηζε. Σα βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρεία, είλαη ν ηνκέαο ηεο αζθάιηζεο θαη ν 

ηνκέαο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο.  Ο ηνκέαο ηεο παξνρήο πγείαο ζπλίζηαηαη απφ 

ηηο κνλάδεο ηνπ ΔΤ( θξαηηθά λνζνθνκεία θαη θέληξα πγείαο), ηηο κνλάδεο πνπ 

αλήθνπλ ζε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη πξσηίζησο ην ΗΚΑ (πνιπΐαηξεία, ηαηξεία θαη 

εηδηθά θέληξα) θαη ηνλ ζπκβεβιεκέλν κε αζθαιηζηηθά ηακεία ηδησηηθφ ηνκέα 

(θιηληθέο, δηαγλσζηηθά θέληξα θαη εξγαζηήξηα). Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη κέρξη 

πξφζθαηα, ιεηηνπξγνχζαλ 30 δηαθνξεηηθνί θνξείο αζθάιηζεο πγείαο ζηε ρψξα καο. 

Σν δεκφζην ζχζηεκα πξνζθέξεη πιήξε ηαηξηθή θάιπςε ζε νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ, 

κέζσ ηεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ηακεία πγείαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, πνπ δηθαηνχληαη 

αζθάιηζε. Σα κεγαιχηεξα αζθαιηζηηθά ηακεία είλαη ην ΗΚΑ (50,3% ηνπ πιεζπζκνχ), 

ην νπνίν αζθαιίδεη θπξίσο ηνπο ηδησηηθνχο ππαιιήινπο, ν ΟΓΑ(19,5%) πνπ θαιχπηεη 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο, ν ΟΑΔΔ πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο 

ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ν ΟΠΑΓ πνπ αθνξά ζηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο 

(θαιχπηνπλ αληίζηνηρα ην 12,9% θαη 11,7% ηνπ πιεζπζκνχ). Όπσο γίλεηαη  

αληηιεπηφ, ηα ηακεία απνηεινχζαλ ηα θχξηα ζηεξίγκαηα ζην ζέκα ηεο θάιπςεο, ηεο 

παξνρήο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη νπνηαδήπνηε 

επηρεηξνχκελε αιιαγή, αληηθαηνπηξίδεηαη ζην ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΤ 

θαη φρη ζηε ξχζκηζε θαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ, φπσο ζα ήηαλ αλακελφκελν (OECD, 

2009). 

Οη ζπκβάζεηο κεηαμχ ησλ ηαηξηθψλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ησλ δεκφζησλ 

δηθηχσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, είηε είλαη ζπκβεβιεκέλνη κε ην ΔΤ, είηε κε 

θάπνην αζθαιηζηηθφ ηακείν, κπνξνχλ λα πάξνπλ δηάθνξεο κνξθέο. Χζηφζν, ζε 

νπνηαδήπνηε πεξίπησζε νη θιίκαθεο απνδεκίσζεο, έπξεπε λα εγθξηζνχλ απφ ηελ 
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θπβέξλεζε, κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ή ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο ή ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Οη εξγαδφκελνη ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ θαη ησλ 

θέληξσλ πγείαο, ήηαλ πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο  απαζρφιεζεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

δεκνζίνπ ππαιιήινπ. Δλ αληηζέζεη, νη ζπκβαζηνχρνη ηδησηηθνί ηαηξνί, ακείβνληαλ 

θαηά πξάμε, ζχκθσλα κε ζηαζεξέο ακνηβέο θιίκαθαο.  

Ζ δηνίθεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζην ζχλνιφ ηεο, ζεσξείηαη πνιπδηαζπαζκέλε, 

θαζψο απνηειείηαη απφ έλαλ αξηζκφ μερσξηζηψλ παξαγφλησλ, ηα νπνία έρνπλ ήδε 

αλαθεξζεί φπσο: ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, άιια 

ππνπξγεία, ηηο δηνηθήζεηο ησλ ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηα Πεξηθεξεηαθά 

πζηήκαηα Τγείαο, ηηο δηνηθήζεηο νξγαληζκψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θ.α. Σν 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο  είλαη ν θχξηνο ππεχζπλνο γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ πνιηηηθψλ  πγείαο ζηελ Διιάδα.  ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ πεξηιακβάλεη, 

ην ζρεδηαζκφ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ εθαξκνγή, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ πνιηηηθψλ απηψλ. Δίλαη ππεχζπλν γηα ηελ πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο 

ησλ πνιηηψλ, ηελ ίζε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο, 

ζηελ ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ζηελ νξζνινγηθφηεξε 

θαηαλνκή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ζε λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο 

θαη ηέινο, ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηεο  ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο πξνηεηλφκελεο 

θαηά θαηξνχο κεηαξξπζκίζεηο (Οηθνλφκνπ, 2012). 

Σν χζηεκα είλαη θαηεμνρήλ λνζνθνκεηνθεληξηθφ κε έκθαζε ζηνλ ππεξ-εηδηθεπφκελν 

γηαηξφ. Δπηπιένλ, ε θαηαθεξκαηηζκέλε πξνζθνξά ππεξεζηψλ πγείαο ζε πξσηνβάζκην 

θαη δεπηεξνβάζκην επίπεδν (Κέληξα πγείαο, λνζνθνκεία, Πνιπταηξεία  αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ, ηδησηηθφο ηνκέαο) έρεη απνδπλακψζεη ηηο πξννπηηθέο γηα παξνρή 

νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο (ΔΚΠ, 2002). 

2.2: Υξεκαηνδόηεζε θαη δαπάλεο ηνπ ΔΤ 

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ, φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα απνηειεί κηα 

ζχλζεηε θαη πεξίπινθε δηαδηθαζία. Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ΔΤ, πηνζεηήζεθε ε 

«κπεβεξηηδηαλή» αληίιεςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ην ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο 

είλαη ππνζχζηεκα ηνπ ζπλνιηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα απηνχ ηνπ κνληέινπ, είλαη ε θπξίαξρε κνξθή ηεο δεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο γεληθήο θνξνινγίαο, ρσξίο λα ζπλππάξρνπλ 

θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πγείαο. Ζ ειιεληθή κεηαξξπζκηζηηθή πνιηηηθή, θαηά 
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έλα παξάδνμν ηξφπν δελ πξνζαλαηνιίζηεθε ζε κηα ηέηνηα ζπλνιηθή ξχζκηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο, δειαδή ηεο αλάιεςεο επζχλεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ππεξεζηψλ πγείαο απφ ην δεκφζην, φπσο ζα ήηαλ ινγηθά ζπλεπέο κε ηε βαζηθή 

επηινγή ηνπ «κπεβεξηηδηαλνχ» κνληέινπ, αιιά επέηξεςε ηε ζπλχπαξμε θαη 

ζπλππεπζπλφηεηα ρξεκαηνδνηηθήο θάιπςεο ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, απφ 

θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πγείαο. Οη αζθαιηζηηθνί θνξείο φκσο είλαη ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ηνπ κνληέινπ ηνπ Bismarck, θαη σο εθ ηνχηνπ, έρνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο 

θαλφλεο ιεηηνπξγίαο, ζπγθεθξηκέλεο αξρέο δηάπιαζεο θαη ηε δηθή ηνπο απηφλνκε 

εζσηεξηθή επηρεηξεζηαθή ινγηθή, ε νπνία είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή ηεο ινγηθήο 

ιεηηνπξγίαο ελφο θξαηηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο (Κπξηφπνπινο, 

ηζζνχξαο, 1997). 

2.2.1 Σν ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ην ηδηφηππν απηφ ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο, εληνπίδνληαη 

ηξεηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο: ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο (άκεζε, έκκεζε θαη εηδηθή 

θνξνινγία), ε θνηλσληθή αζθάιηζε (ηακεία πγείαο) θαη νη ηδησηηθέο πιεξσκέο. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, γίλεηαη ηππηθά κε βάζε ηηο 

ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ππνγξαθεί κε ηα ηακεία πγείαο ηα νπνία θαη θαηαβάινπλ ηα 

λνζήιηα γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπο ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ. 

Οπζηαζηηθά φκσο, επεηδή  ηα λνζήιηα πνπ θαηαβάιινληαη  είλαη κηθξφηεξα ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζηνπο λνζειείαο , βαζηθφηεξε πεγή ησλ εζφδσλ ησλ λνζνθνκείσλ 

ηνπ ΔΤ είλαη ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο κέζσ ησλ ηαθηηθψλ θαη εθηάθησλ 

επηρνξεγήζεσλ. Δπνκέλσο, απηή ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, είλαη 

κηθηή θαη πεξηιακβάλεη α) ηελ απνδεκίσζε κε βάζε ην λνζήιην –Αλαδξνκηθή 

απνδεκίσζε (θιεηζηφ εκεξήζην λνζήιην) θαη β) ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε 

(επηρνξεγήζεηο). Γπζηπρψο ην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο απηνχ ηνπ κεραληζκνχ, 

ήηαλ ε αδηάιεηπηε θαη ζπλάκα ζηαζεξή δηφγθσζε ησλ ειιεηκκάησλ ζηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ησλ λνζνθνκείσλ, αθνχ ηα έζνδα απφ ηα λνζήιηα, αδπλαηνχζαλ λα 

μεπεξάζνπλ ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ λνζνθνκείσλ.  Σν γεγνλφο 

απηφ νδήγεζε ζηελ ππνρξεσηηθή θάιπςή ηνπο απφ ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, νη 

νπνίεο θζάλνπλ ην 50%. Γηαπηζηψλεη θαλείο πσο ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

απνηειεί  νπζηαζηηθά ηελ δηθιίδα αζθαιείαο γηα ηελ θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ, κε 

επηρνξεγήζεηο πνπ θζάλνπλ έσο θαη ην 74% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπο, αιιά θαη 
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πσο  ε δηαηήξεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λνζνθνκείσλ κε θιεηζηφ λνζήιην, ε 

απνπζία άζθεζεο νξζνινγηθήο πνιηηηθήο ζηηο απμήζεηο ησλ ηηκψλ, ησλ εζφδσλ θαη 

ησλ ακνηβψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφθξπςε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, νδήγεζαλ ζηα ζεκεξηλά 

ειιείκκαηα (Αδακαθίδνπ θ.α., 2009). 

Δπηπιένλ , ζεκαληηθή πεγή εμαζθάιηζεο πφξσλ γηα ηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα, φπσο ήδε 

έρεη αλαθεξζεί, απνηειεί ε θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ζπγθεθξηκέλα νη θιάδνη ησλ 

αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ. Σν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα κεηέρεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε, 

θαηαβάιινληαο ην αληίηηκν ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο 

ηνπ, ζηα λνζνθνκεία ή ζηηο ηδησηηθέο θιηληθέο, ζχκθσλα κε έλα ππνηηκεκέλν δεκφζην 

ηηκνιφγην. Ζ δηεχξπλζε ησλ ειιεηκκάησλ ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ‟80, ζπλδένληαη κε κία ζεηξά γεγνλφησλ, φπσο νη δεκνγξαθηθέο 

εμειίμεηο, ε επέθηαζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ,ε αχμεζε ησλ επηδνκάησλ θαη ε 

αχμεζε ησλ εηζθνξψλ ζε ρακειφηεξα απφ ηα απαξαίηεηα επίπεδα. Σέινο, ηα 

ειιείκκαηα πνπ εκθάληζαλ νη θιάδνη πγείαο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ απφ ην 1993 

θαη έπεηηα, νθείινληαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ηνπ εκεξήζηνπ λνζειίνπ. θνπφο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ, ήηαλ ε επξχηεξε πξνζπάζεηα κείσζεο  ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θξάηνπο 

ζηε λνζνθνκεηαθή ρξεκαηνδφηεζε. Ζ θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ απηψλ, επηδηψρζεθε 

κέζα απφ ηελ αχμεζε ησλ εηζθνξψλ, ε νπνία ελίζρπε ηηο κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο 

ζην χςνο ηεο επηβάξπλζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζε δηαθνξεηηθά ηακεία (νπιηψηεο θαη 

Ληνλήο, 2003). 

Οη ηδησηηθέο πιεξσκέο γηα ππεξεζίεο πγείαο, απνηεινχλ ηελ ηξίηε κεγαιχηεξε πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη απνηεινχληαη, είηε απφ άκεζεο πιεξσκέο κε βάζε ην δηαζέζηκν 

εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ, είηε απφ πιεξσκέο κέζσ ζπκβνιαίσλ κε ηδησηηθέο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ελψ ρξεζηκνπνηείηαη άιινηε σο θχξην θαη άιινηε σο 

ζπκπιεξσκαηηθφ ζρήκα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππεξεζηψλ. Ζ αλαινγία ησλ δαπαλψλ 

απηψλ ζε ζρέζε κε ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζηελ Δπξψπε 

(Ρεθιείηε θ.α., 2012). 
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2.2.2 Γαπάλεο Τγείαο ζηελ Διιάδα 

Οη  δαπάλεο πγείαο, είλαη γεγνλφο ,φηη απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα δηακφξθσζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ θάζε ρψξαο. ηελ Διιάδα, ε δαπάλε 

απηή, ηελ πεξίνδν 2000-2009  κεγεζχλζεθε  ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε κπνξεί πιένλ λα 

ραξαθηεξηζηεί δηπιφ πξφβιεκα. Αθελφο, είλαη ππεχζπλε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ γηα ηνλ 

δεκνζηνλνκηθφ εθηξνρηαζκφ ηεο ρψξαο θαη αθεηέξνπ απνηειεί ηξνρνπέδε ζε 

νπνηαδήπνηε απφθαζε γηα αιιαγή ή κεηαξξχζκηζε ηνπ δηαζπαζκέλνπ θαη 

πεπαιαησκέλνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. ηελ Διιάδα ηε δεθαεηία ηνπ ‟90, ε 

κεγέζπλζε ησλ πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ ηνπ ΔΤ, δηακφξθσζε έλαλ ηδηαίηεξα 

πςειφ ξπζκφ αχμεζεο ησλ δαπαλψλ πγείαο. Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο πγείαο, σο 

πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ ππεξέβαηλαλ απφ ην 2000, ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, 

θηάλνληαο ην 10,2% ην 2010, φπσο θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζην Γξάθεκα 1 (ίζθνπ 

θ.α.,2008).
  

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.2.2.1: Οη δαπάλεο πγείαο σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ, ζηηο ρώξεο ηνπ 

ΟΟΑ, 2010   

Πεγή: fΔΔ, OECD health data 2012 
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H ρψξα καο ηαμηλνκείηαη θάησ ηνπ κεηξίνπ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ φζνλ αθνξά ηηο 

θαηά θεθαιή δαπάλεο πγείαο. Απφ ην 2000 έσο ην 2009 παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ 

θαηά θεθαιή δαπαλψλ ζε πνζνζηφ 6,9% φηαλ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ην πνζνζηφ 

απηφ δελ μεπεξλά ην 4% , φπσο θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζην γξάθεκα 2. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.2.2.2: Δηήζηνο ξπζκόο αύμεζεο ησλ θαηά θεθαιή δαπαλώλ πγείαο, 

ζηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΑ, 2009 

 

Πεγή: ΟΟΑ, Health at a Glance,2011 

Απφ ηελ άιιε νη δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ πγεία ζεκείσλαλ κηα ζηαζεξή άλνδν σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ κέρξη θαη ηελ πεξίνδν ηνπ 2009. Αλαθνξηθά, ην έηνο 2000 

αλήιζαλ ζην 5,2% ελψ ην 2009 ζην 6%. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη δεκφζηεο δαπάλεο 

σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ αγγίδνπλ, δηαρξνληθά, ην 60%, ελψ νη 

ηδησηηθέο ην ππφινηπν 40%.  

Έλαο άιινο φξνο πνπ ζα πξέπεη λα απνζαθεληζηεί είλαη απηφο ηεο θαξκαθεπηηθήο 

δαπάλεο. Ζ «θαξκαθεπηηθή δαπάλε» φπσο ππνινγίδεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 
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ΟΟΑ, ζπκπεξηιακβάλεη ηε δαπάλε γηα ζπληαγνγξαθνχκελα θαη κε 

ζπληαγνγξαθνχκελα (over-the-counter) θάξκαθα. πκπεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 

ακνηβή ηνπ θαξκαθνπνηνχ φηαλ απηή δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ θαξκάθνπ, 

κε εμαίξεζε ηα θάξκαθα πνπ θαηαλαιψλνληαη ζην λνζνθνκείν. Ζ θαξκαθεπηηθή 

δαπάλε κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθή.  

Δλδεηθηηθή είλαη ε θάησζη εηθφλα, πνπ παξνπζηάδεη ηε ζπλερψο απμαλφκελε ηάζε ησλ 

δαπαλψλ ησλ θαξκάθσλ, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην έηνο 

2004 νη δαπάλεο έθηαζαλ ηα 2,4 δηο επξψ, ελψ ην 2009 ηα 5,09 δηο επξψ. Πξφθεηηαη 

γηα  ξαγδαία αχμεζε ησλ δαπαλψλ, νη νπνίεο θαηά πξνζέγγηζε δηπιαζηάζηεθαλ ην 

έηνο 2009 (νπιηψηεο, 2010). 

ΓΡΑΦΗΜΑ2.2.2.3: Η κεηαβνιή ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο 2004-2009 
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Ειζαγωγή 1.952 νέων θαρμάκων ζηην αγορά

(-16,5%)

 

Πεγή: Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη Γηεχζπλζε Φαξκαθεπηηθήο  

Οίθνπ ηνπ Ναχηνπ) 

Ζ δεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε απνηεινχζε ην 2000 ην 67,8% ηεο ζπλνιηθήο 

δαπάλεο γηα ην θάξκαθν θαη πεξίπνπ ην 95% ην 2009. Ο ΠΗΝΑΚΑ 1 απνηππψλεη 

ηελ εμέιημε ηεο δεκφζηαο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζηελ Διιάδα θαη ζε επηιεγκέλεο 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαηά ηελ πεξίνδν 1990-2010, ηφζν σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ θαη ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο πγείαο, φζν θαη ζε απφιπηνπο φξνπο. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη ε δεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε ζηε ρψξα καο, ππεξβαίλεη θαηά πνιχ 



14 

 

ην κέζν φξν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαηά ην 2010, δηπιαζηάδνληαο ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ζην ΑΔΠ απφ ην πξνεγνχκελν ζεκείν αλαθνξάο, δειαδή ην 2000. Δίλαη 

αμηνζεκείσην, επίζεο, ην ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο δεκφζηαο 

δαπάλεο, γηα θάξκαθα ζηε ζπλνιηθή θαξκαθεπηηθή δαπάλε ην 2010, ην νπνίν 

ππεξβαίλεη θαηά 50% πεξίπνπ ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξψπεο, πξνζεγγίδνληαο ην 

αληίζηνηρν ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζπλνιηθή δεκφζηα 

δαπάλε πγείαο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ είλαη ρακειφηεξε φρη κφλν απφ ην κέζν 

επξσπατθφ φξν, αιιά θαη απφ αληίζηνηρεο, σο πξνο ην κέγεζνο θαη ην επίπεδν 

νηθνλνκίαο, επξσπατθέο ρψξεο (ΚΔΠΔ, 2013). 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2.2.2.1: Δμέιημε ηεο δεκόζηαο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο 

 

Πεγή: PHARMA TEAM: εκαληηθή κειέηε ηνπ ΚΔΠΔ γηα ηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε 

 

Απφ φηη απνδεηθλχεηαη ην ΔΤ πάζρεη ηφζν ζην ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ φζν 

θαη ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία. Έηζη απφ ηε κία θαίλεηαη ε 

αλαπνηειεζκαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο ρψξαο καο, ε νπνία 
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εθθξάζηεθε απφ ηελ αδπλακία αληηζηνίρεζεο ηνπ θφζηνπο λνζειίνπ, κε ην 

πξαγκαηηθφ θφζηνο θαη νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ζνβαξψλ ειιεηκκάησλ, γηα ηελ 

θάιπςε ησλ νπνίσλ δίλνληαλ πξφζζεηεο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, κε απνηέιεζκα  ηελ 

εκθάληζε θαηλνκέλσλ παξανηθνλνκίαο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ινηπφλ θαη 

ζην θαηλφκελν απηφ, ην νπνίν νινέλα θαη απμάλεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Οη 

άηππεο πιεξσκέο εληφο ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, απνηεινχλ δνθεξή 

πξαγκαηηθφηεηα ζηε ρψξα καο. πλαιιαγέο ηέηνηνπ είδνπο, δηελεξγνχληαη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο. Δηδηθφηεξα, ιακβάλνπλ ηε κνξθή είηε εθ ησλ πζηέξσλ 

επραξηζηήξησλ δψξσλ πξνο ην πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ, είηε εθ ησλ πξνηέξσλ 

ρξεκαηηθψλ ακνηβψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο. 

χκθσλα κε έξεπλεο, ην 2% ηνπ ΑΔΠ ππνινγίδεηαη φηη απνηειεί ε παξανηθνλνκία 

ζηελ πγεία, κε απνηέιεζκα λα αθαηξνχληαη απφ ην ειιεληθφ θξάηνο θφξνη απφ έζνδα 

πνπ πιεζηάδνπλ ηα 5 δηο επξψ (Ληαξφπνπινο, 2007). 

Σαπηφρξνλα, ε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ πγεία, 

ραξαθηεξίδεηαη κε απνδνηηθή, ιφγσ ηεο αλνξζνινγηθήο θαη θαηαρξεζηηθήο 

δηαρείξηζήο ηνπο. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ πνιηηηθψλ είλαη  λα νδεγεζεί ν 

ηνκέαο ηεο πγείαο ζην επίθεληξν ηεο «επηρείξεζεο» εμνξζνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ κε 

ηηο ζπλαθφινπζεο παξεκβάζεηο πνπ επηβιήζεθαλ απφ ηε Σξφηθα. 

2.3: Η παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο ηνπ ΔΤ 

Πξσηαξρηθή αξρή πνπ δηέπεη ην Δζληθφ ζχζηεκα πγείαο είλαη ε επίηεπμε ελφο 

επηπέδνπ πγείαο, πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο λα δηάγνπλ κηα παξαγσγηθή δσή, 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά. ηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη ε θαζνιηθή θάιπςε ηνπ 

πιεζπζκνχ, θαζψο θαη ε άκεζε πξφζβαζή ηνπ ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ηηο 

αληίζηνηρεο δνκέο ηνπ. 

Οη δνκέο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα απνηεινχλ έλα «κσζατθφ» ππεξεζηψλ, 

ην νπνίν επηηξέπεη ή απνθιείεη νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ λα κεηέρνπλ ή φρη ζε απηφ. 

ηε ρψξα καο, ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ρσξίδεηαη ζε ηξία επίπεδα, ηελ 

πξσηνβάζκηα, ηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηελ ηξηηνβάζκηα πεξίζαιςε. ην ζεκείν απηφ 

είλαη ζεκαληηθφ λα απνζαθεληζηνχλ νη φξνη απηνί. ηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε 

(ΠΦΤ) ππάγνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο, ηαηξηθέο θαη λνζειεπηηθέο, νη νπνίεο κεηέρνπλ 

ζηελ δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία, ηελ πξφιεςε θαη ηελ πξναγσγή πγείαο. ηε 

δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ ηαηξηθψλ 
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παξεκβάζεσλ, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ, κε απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε, ηε λνζειεία ηνπ αζζελή. Οη ππεξεζίεο απηέο παξέρνληαη ζε λνζνθνκεία 

ηνπ ΔΤ, ζηξαηησηηθά θαη παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία, θαζψο επίζεο θαη ζε 

ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ην επίπεδν ηεο λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο, πθίζηαηαη ζσξεία πξνβιεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ πνζνηηθή 

αλεπάξθεηα ηνπ παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ, ζηελ αληζνθαηαλνκή ηνπ ηαηξηθνχ-

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο πεξηθέξεηεο, ζηε ρακειή πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ, ζηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο( ιίζηα αλακνλήο) θαη 

ζηελ αχμεζε ηεο παξανηθνλνκίαο (ΟΚΔ,2009). Σέινο, γηα ηελ παξνρή ηξηηνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, άξηζηνο ηαηξν-ηερλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο θαη ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο. Οη ππεξεζίεο απηέο ζηνρεχνπλ ζηελ ίαζε 

ζπάλησλ ή ζχλζεησλ παζήζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ θαη κπνξνχλ λα παξαρζνχλ κφλν ζε 

παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε ρψξα καο, ε ηξηηνβάζκηα 

πεξίζαιςε βξίζθεηαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα ζε πξψηκν ζηάδην (Μαληνχ θ.α., 2009). 

Πεξαηηέξσ αλάιπζε ρξήδεη ν ηνκέαο ηεο ΠΦΤ, θαζψο απνηέιεζε θαη ζπλερίδεη λα 

απνηειεί ηνλ θχξην άμνλα ράξαμεο πνιηηηθήο πγείαο ζηε ρψξα καο. Ζ ΠΦΤ κέζα ζηα 

πιαίζηα ηνπ ΔΤ εμππεξεηείηαη απφ έλα πιέγκα πγεηνλνκηθψλ ζρεκαηηζκψλ φπσο, ηα 

αγξνηηθά ηαηξεία, ηα πεξηθεξεηαθά ηαηξεία, θαζψο θαη ηα θέληξα πγείαο αγξνηηθνχ 

θαη αζηηθνχ ηχπνπ. Δπίζεο, ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο ΠΦΤ ππάγνληαη ηα πνιπταηξεία 

ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, ην ΔΚΑΒ θαη κνλάδεο θνηλσληθήο πξφλνηαο. 

Αλαθνξηθά κε ηα θέληξα πγείαο, ηα νπνία απνηεινχλ ην βαζηθφ ππιψλα ηεο ΠΦΤ, 

θηιφδνμν ζρέδην θαηά ηελ ίδξπζε ηνπο απνηέιεζε, απηά λα έρνπλ ηέηνηα νξγαλσηηθή 

δνκή, ψζηε λα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξφιεςε, ηε δηαρείξηζε 

έθηαησλ πεξηζηαηηθψλ, ηνλ θαηακεξηζκφ αζζελψλ πνπ έρξεδαλ δεπηεξνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο, ηελ απνθαηάζηαζε ηνπο, θαζψο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ 

(OECD,2009). Σν ζρέδην απηφ πνηέ δελ απέδσζε, ιφγσ ηεο αλεπαξθνχο θάιπςεο 

νξγαληθψλ ζέζεσλ ησλ θέληξσλ πγείαο, ηεο έιιεηςεο ρξεκαηνδφηεζεο, ψζηε απηνί νη 

νξγαληζκνί λα γίλνπλ απνδνηηθνί, απνηειεζκαηηθνί θαη βηψζηκνη, ηεο αζπλέρεηαο ηεο 

θξνληίδαο πγείαο, ε νπνία εθθξάζηεθε κε ηελ χπαξμε ελφο ζηνηρεηψδνπο ζπζηήκαηνο 

παξαπνκπψλ ζε εηδηθνχο γηαηξνχο θαη λνζνθνκεία θαη είρε σο απνηέιεζκα ,ηελ 

αλεπαξθή δηαζχλδεζε ηεο ΠΦΤ, κε ηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε (Έιιελαο,2011). 

Δπηπιένλ, ε ζηειέρσζε ηφζν ησλ θέληξσλ πγείαο, φζν θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηνπο 

ηαηξείσλ  ζηεξίρζεθε θπξίσο ζε ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ην νπνίν δελ ήηαλ 
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πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ ΠΦΤ ή απνηεινχληαλ απφ αλεηδίθεπηνπο γηαηξνχο, νη νπνίνη 

εθηεινχζαλ ην αγξνηηθφ ηνπο. πλεπψο, νη ηνπηθέο θνηλσλίεο παξέκεηλαλ 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, θαηαθεχγνληαο ζηα θέληξα 

πγείαο, θπξίσο γηα δεπηεξεχνπζεο ππεξεζίεο, παξφηη ε ππνδνκή ηνπο κπνξνχζε λα 

ζηεξίμεη πνιιά παξαπάλσ (Βξαράηεο θ.α., 2012).
 

Όζνλ αθνξά ζηελ παξνρή ηεο ΠΦΤ κέζσ ησλ πνιπταηξείσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ 

νξγαληζκψλ, θπξίσο κέζσ ηνπ Ηδξχκαηνο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΗΚΑ) ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ην 50% ηνπ πιεζπζκνχ, θαηαγξάθνληαη δηαθνξεηηθνχ είδνπο 

πξνβιήκαηα φπσο: ε έιιεηςε ηεο 24σξεο θάιπςεο, ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο θαη ε έιιεηςε πνιηηηθψλ πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο 

πγείαο, νη ζπρλέο ελαιιαγέο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε αζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο πγείαο.  

Πέξα απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζηελ Διιάδα, 

πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε πξνζθέξνπλ ηδησηηθά ηαηξεία θαη δηαγλσζηηθά θέληξα, ηα 

νπνία ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο κε έλα ή πεξηζζφηεξα αζθαιηζηηθά ηακεία. Απφξξνηα 

ηεο θαηαθεξκαηηζκέλεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, είλαη ην άλνηγκα πνιιψλ 

δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ, ηεο πξνθιεηήο δήηεζεο ππεξεζηψλ νη νπνίεο δελ ειέγρνληαλ 

θαη θεξδνζθνπνχζαλ εηο βάξνο ηνπ δεκνζίνπ θαη ε ρακειή πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (Μαληνχ θαη Ηαθσβίδνπ,2009). 

Δπνκέλσο, γίλεηαη εχινγα αληηιεπηφ φηη, ε ΠΦΤ ζηελ Διιάδα νηθνδνκήζεθε ζε 

ζαζξά ζεκέιηα, ελψ είλαη έθδειε ε αλαγθαηφηεηα, γηα ηε ιεηηνπξγηθή 

αλαζπγθξφηεζή ηεο. Ζ αληζφηεηα ζηηο παξνρέο, ζηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο θαη 

ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ε ππαλάπηπμε, ε αλεπάξθεηα θαη ε έιιεηςε 

νξγάλσζεο, απνηεινχλ κφλν έλα κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ παξνρψλ πγείαο ζηε 

ρψξα καο. Δίλαη πιένλ θάηη παξαπάλσ απφ αλαγθαίν, λα ζηακαηήζεη ν 

θαηαθεξκαηηζκφο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, θαζψο θαη ε δηαθνξεηηθή ρξεκαηνδφηεζε 

ηνπο αλά ηνκέα, νχησο ψζηε λα ππάξρεη κία εληαία πνιηηηθή πγείαο, ε νπνία ζα 

κπνξεί λα εζηηάδεη ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο πγείαο θαηά ζπλζήθε θαη αλαγθαηφηεηα. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη φιεο απηέο νη αιιαγέο απαηηνχλ ζηαζεξή πνιηηηθή βνχιεζε, 

γλψζε ,θαζψο θαη ηφικε γηα λα ζπγθξνπζηνχλ κε ηηο παγησκέλεο θαη αλαρξνληζηηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα καο (Καθαιέηζεο θ.α.,2013). 
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2.4: Σα πξνβιήκαηα πνπ εκθάληδε ην ΔΤ κέρξη θαη ην 2010 

Ζ είζνδνο ηνπ κλεκνλίνπ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 

επέθεξε ξηδηθέο αιιαγέο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνκέα. 

Αλαπφθεπθηα, ην κλεκφλην έπξεπε λα παξέκβεη θαη ζην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο 

πνπ επί ζεηξά εηψλ παξνπζίαδε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, ηα νπνία 

γηγαληψζεθαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε.  

 Παξφηη ην Δ..Τ δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα πξνζθέξεη έλα πνιχ πςειφ επίπεδν 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη παξνπζηάζηεθε απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία σο έλα πνιιά 

ππνζρφκελν ζχζηεκα, εληνχηνηο απέηπρε λα αληαπνθξηζεί ζηηο παξαπάλσ 

πξνζδνθίεο. Όζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο, παξνπζηάζηεθε αδπλακία ζπγθξάηεζεο,   

εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ζαθψλ θξηηεξίσλ ρξεκαηνδφηεζεο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ 

ππξνδφηεζε ηελ δεκηνπξγία ειιείκκαηνο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ ηακείσλ 

αζθάιηζεο. Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα πγείαο, παξφηη  ζπγθεληξσηηθφ, είλαη αλεπαξθέο 

σο πξνο ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ. Απηφ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε θεληξηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη ζπληνληζκνχ, ζηε ρακειή δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

εκπιεθνκέλσλ, θαζψο θαη ζηελ χπαξμε ππνηππσδψλ κεραληζκψλ, γηα ηελ εθηίκεζε 

ησλ αλαγθψλ θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ. πκπιεξσκαηηθά, ε 

ππεξπιεζψξα εηδηθεπκέλσλ γηαηξψλ, πνπ ζπλππάξρεη κε έιιεηςε γεληθψλ γηαηξψλ 

θαη λνζειεπηψλ, νδήγεζε ζε θαθή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.  Ζ έιιεηςε ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο παξαπνκπήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία 

θνζηνιφγεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ε αλεπάξθεηα ησλ 

κεραληζκψλ απνδεκίσζεο, δεκηνχξγεζε έλα θαηλφκελν ζηελ ειιεληθή θνηλσλία 

γλσζηφ σο «θαθειάθη» θαη κία επκεγέζε παξανηθνλνκία (Kentikelenis and 

Papanicolas, 2012). ε φηη αθνξά ζηελ πνζνηηθή κεγέζπλζε θαη ζηελ πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ζηελ πνξεία ηεο πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ, ην ζχζηεκα πγείαο εμαθνινπζνχζε λα παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα θαη 

δπζιεηηνπξγίεο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 , ελψ παξάιιεια, ζχκθσλα κε 

κεηξήζεηο, νη Έιιελεο πνιίηεο εκθάληδαλ ηελ πςειφηεξε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

δπζαξέζθεηα αλαθνξηθά κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο. Ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟90, θάπνηα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζίαδε ην Δ..Τ 

ήηαλ, ε αδηαθάλεηα ζηηο ζπλαιιαγέο κε ην πξνζσπηθφ, νη ειιείςεηο ζε αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη ζε ππνδνκέο θαη ν κεγάινο ρξφλνο αλακνλήο γηα επεκβάζεηο θαη 

εμεηάζεηο. Σαπηφρξνλα, νη απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ απμήζεθαλ θαη ην ζέκα ηεο 
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πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο πεξίζαιςεο ήξζε ζην πξνζθήλην. Σν 1994 ζπζηάζεθε κηα 

επηηξνπή μέλσλ εκπεηξνγλσκφλσλ, κε επηθεθαιήο ηνλ Brian Adel-Smith, κε ζθνπφ ην 

ζρεδηαζκφ πξνηάζεσλ γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ Δ..Τ. ην πφξηζκα ηεο επηηξνπήο 

επηζεκάλζεθε φηη ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο  ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε 

ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο, ππαλάπηπθηε δεκφζηα πγεία, αληηδενληνινγηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ,κε δσξνδνθίεο ηνπ πξνζσπηθνχ, εμαηξεηηθά 

πςειέο θαηά ηα πξφηππα ηνπ ΟΟΑ, ελψ ην ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο θξίζεθε 

αλαρξνληζηηθφ θαη πνιπθεξκαηηζκέλν. Δπηπιένλ, παξνπζηάζηεθαλ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ζηε λνζνθνκεηαθή ρξεκαηνδφηεζε, αθνχ ηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ 

έπαζραλ απφ ηελ έιιεηςε ζαθψλ νδεγηψλ, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο εμφδσλ 

ή επηινγήο ησλ πξνκεζεπηψλ (Ballas,2004). 

 ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν, νη ζπλέπεηεο φισλ απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ 

παίξλνπλ άιιεο δηαζηάζεηο. Ζ ηαιαηπσξία ηνπ αζζελή, ε κε αληαπφθξηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαη ε πεξηνξηζκέλε ηθαλνπνίεζε 

δεκηνπξγνχλ θιίκα δπζπηζηίαο θαη αλαζθάιεηαο ζηνλ πνιίηε θαη παξάιιεια 

αθπξψλνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ ΔΤ. 

2.5: Μεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ ΔΤ 

Αμηφινγε πξνζπάζεηα θαζνιηθήο κεηαξξχζκηζεο ζην ρψξν ηεο πγείαο, απνηέιεζε ε 

ζέζπηζε ηνπ λφκνπ 1397/1983, πνπ αθνξνχζε ζηε ζεζκνζέηεζε ηνπ ΔΤ, κε ζηφρν 

λα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα πγεηνλνκηθά δξψκελα. Οη θεληξηθέο πνιηηηθέο 

επηινγέο θαη νη βαζηθνί άμνλεο αλάπηπμεο ηνπ Δ..Τ. ήηαλ: 

 Ζ ηζφηεηα ζηελ πξφζβαζε θαη ζηελ παξνρή πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, 

 Ζ απνθέληξσζε ( θέληξα πγείαο αγξνηηθνχ ηχπνπ) 

 Ο θνηλσληθφο έιεγρνο ( κε ηελ αζθάιηζε φινπ ηνπ πιεζπζκνχ) 

 Ο εληαίνο πξνγξακκαηηζκφο 

 Ζ δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ πφξσλ γηα ηελ πγεία 

 Ζ αλάπηπμε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη 
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 Ζ θαζηέξσζε ζην ΔΤ ηαηξψλ πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο 

(Εειίδεο,2005). 

1. Νόκνο 1397/1983-« Δζληθφ χζηεκα Τγείαο». Καζηεξψλνληαη νη εμήο 

ζεζκηθέο παξεκβάζεηο: Πεξηνξίδεηαη ε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

ηδησηηθψλ κνλάδσλ πεξίζαιςεο, ελψ πξνσζείηαη ε κεηαηξνπή ησλ 

επηδνηνχκελσλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ λνζνθνκείσλ ΝΠΗΓ ζε 

ΝΠΓΓ θαη ηα ζέηεη ππφ ην δηνηθεηηθφ έιεγρν ηνπ Κξάηνπο. Πξνβιέπεηαη ε 

ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηε 

δηνίθεζε ησλ λνζνθνκείσλ. Πξνσζνχληαη ηα πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα πγείαο, 

σο φξγαλα γλσκνδνηηθά, επνπηηθά θαη παξαθνινχζεζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ 

κνλάδσλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο. .Δπηβάιιεηαη έλαο εληαίνο ηξφπνο νξγάλσζεο 

ησλ λνζνθνκείσλ, πξνζδηνξίδνληαο φηη θάζε λνζνθνκείν απαξηίδεηαη απφ 

ηξεηο ππεξεζίεο ηελ ηαηξηθή ,ηε λνζειεπηηθή θαη ηε δηνηθεηηθή. 

Πξνζδηνξίδεηαη ε αλάπηπμε ησλ θέληξσλ πγείαο σο απνθεληξσκέλσλ 

κνλάδσλ ησλ λνζνθνκείσλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο. Σα θέληξα πγείαο επξίζθνληαη ζε επηζηεκνληθή, 

λνζειεπηηθή, εθπαηδεπηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε κε ην λνζνθνκείν ζην 

νπνίν ππάγνληαη δηνηθεηηθά θαη νξγαληθά. Οη βαζκίδεο πεξίζαιςεο, 

δηαθξίλνληαη  ζε πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα. 

Καζηεξψλεηαη ν ζεζκφο ησλ ηαηξψλ εξγαζίαο ΔΤ πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο (ΦΔΚ 143/Α/1983). 

Μεηά ην πέξαο ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΤ, ήηαλ έθδειε ε 

αλαγθαηφηεηα άκεζσλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ 

αλαδηνξγάλσζή ηνπ, θαζψο άξρηζαλ λα δηαθαίλνληαη νη δπζιεηηνπξγίεο θαη νη 

ειιείςεηο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

αθνινχζεζαλ ήηαλ πνιιέο, φκσο νη πην θαζνξηζηηθέο γηα ηελ εμέιημε ηνπ ΔΤ ήηαλ 

νη αθφινπζεο : 

2. Νόκνο 2071/1992- « Δθζπγρξνληζκφο θαη Οξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο». Δπηρεηξήζεθε αιιαγή ηεο θηινζνθίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, κε έκθαζε 

ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηε ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

επαλαπξνζδηνξίζηεθε ν ξφινο ηεο ηδησηηθήο πεξίζαιςεο θαη θαηαξγήζεθαλ νη 

πθηζηάκελνη πεξηνξηζκνί φζνλ αθνξά ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 
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Ζ πξσηνβάζκηα, ε δεπηεξνβάζκηα θαη ε ηξηηνβάζκηα πεξίζαιςε παξέρνληαη 

ηφζν απφ ηνλ δεκφζην φζν θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Αληηθαζίζηαηαη  ν 

ζεζκφο ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο ησλ γηαηξψλ ηνπ ΔΤ κε απηφλ ηεο 

κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ηα θέληξα πγείαο αλαγλσξίδνληαη σο απηφλνκεο 

δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο κνλάδεο. Δπίζεο ηδξχεηαη ην Δζληθφ Κέληξν 

Άκεζεο Βνήζεηαο (ΔΚΑΒ), ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ 

επείγνπζαο πξν-λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο θαη δεκηνπξγείηαη ην Κέληξν 

Διέγρνπ Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ. Παξαηεξείηαη κηα κεηαζηξνθή ηνπ θξάηνπο 

πξνο ηελ ζπλχπαξμε δεκνζίσλ- ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ, πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο πγείαο ζηνπο πνιίηεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ειάρηζηεο απφ ηηο λνκνζεηηθέο αιιαγέο έγηλαλ πξάμε 

(ΦΔΚ123/Α/1992). 

3. Νόκνο 2194/1994 –« Απνθαηάζηαζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». Δπαλήιζαλ ζε ηζρχ νη αξρέο θαη νη ζηφρνη ηνπ Ν. 1397/83. 

Σα θέληξα πγείαο ζπλδένληαη μαλά δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά κε ηα 

λνζνθνκεία θαη ιεηηνπξγνχλ ζαλ απνθεληξσκέλεο νξγαληθέο κνλάδεο ησλ 

λνζνθνκείσλ ηνπ λνκνχ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ. ηε ζπλέρεηα ζπγθξνηήζεθαλ 

δχν επηηξνπέο, Διιήλσλ θαη μέλσλ εκπεηξνγλσκφλσλ, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ 

θαζεγεηή Brian Abel Smith, κε ζθνπφ ηελ πξφηαζε κέηξσλ γηα ηελ 

αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ηελ νξηνζέηεζε ελφο λένπ πιαηζίνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΤ. Αλάκεζα ζηηο πξνηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ ήηαλ απηή 

ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ελνπνηεκέλνπ ηακείνπ, ζην νπνίν ε θπβέξλεζε ζα 

πξέπεη λα δηνρεηεχζεη φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ελψ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο ζα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ επφπηε. Ζ πξνζπάζεηα απηή πνηέ δελ έγηλε 

πξάμε (ΦΔΚ: 34/Α/1994). 

4. Νόκνο 2519/1997 – « Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο, νξγάλσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ξπζκίζεηο γηα 

ην θάξκαθν θαη άιιεο δηαηάμεηο». Ο λφκνο απηφο, πεξηείρε θαηλνηφκεο 

ξπζκίζεηο, κε έκθαζε ζηε ιεηηνπξγηθή αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

ηελ απνδνηηθφηεηα. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηελ πξφιεςε ησλ λφζσλ, ηελ 

πξναγσγή ηεο πγείαο, ηελ επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο ηζφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο θαη ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ νξγάλσζε θαη ζηε δηνίθεζε ησλ ππεξεζηψλ 

δεκφζηαο πγείαο. Ο λφκνο 2519 φξηδε ηε δηακφξθσζε «Γηθηχσλ 
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Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο», πνπ είραλ σο ζηφρν ην ζπληνληζκφ ησλ 

θέληξσλ πγείαο, ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηαηξείσλ θαη ησλ πνιπΐαηξείσλ ησλ 

αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ ζε έλα εληαίν πιαίζην παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. 

Ο λφκνο 2519 ζεσξήζεθε σο έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

ΔΤ, παξφια απηά έηπρε πεξηνξηζκέλεο εθαξκνγήο (ΦΔΚ 165 Α/1997).
 

ηα κέζα ηνπ 2000, ν ηφηε ππνπξγφο Τγείαο Αιέθνο Παπαδφπνπινο , κε ηελ 

εμαγγειία ησλ 200 κέηξσλ ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηελ πγεία πξφηεηλε κεηαμχ άιισλ ηηο 

αθφινπζεο βαζηθέο αιιαγέο: ηελ πεξηθεξεηαθή νξγάλσζε ηνπ ΔΤ κε ηε δεκηνπξγία 

ησλ ΠΔΤ, ηελ έληαμε ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ ΗΚΑ ζην ΔΤ, ηε δεκηνπξγία 

Οξγαληζκνχ Γηαρείξηζεο Πφξσλ Τγείαο (ΟΓΗΠΤ) ησλ κεγάισλ ηακείσλ ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηελ θαηάξγεζε ησλ Γ.. ησλ λνζνθνκείσλ θαη ηνλ δηνξηζκφ 

δηνηθεηψλ- manager, ηελ Οξγάλσζε ηεο ΠΦΤ κε ηε δεκηνπξγία Αζηηθψλ Κέληξσλ 

Τγείαο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηνπ νηθνγελεηαθνχ γηαηξνχ. Σα κέηξα απηά 

έηπραλ ζεηηθήο απνδνρήο απφ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ΔΤ 

θαη απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία, πνπ πξνζδνθνχζε ηε βειηίσζε ησλ ππνβαζκηζκέλσλ 

ππεξεζηψλ ηνπ ΔΤ (Εειίδεο, 2005).
 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ θξίζεθε ζθφπηκε ε βαζκηαία πινπνίεζε ηεο 

κεηαξξχζκηζεο, φπνπ ην πξψην ζηάδην πινπνίεζήο ηεο απνηέιεζε ν λφκνο 2889. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κέρξη θαη ζήκεξα, κφλνλ ν λφκνο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

ΠΔΤ έρεη νινθιεξσζεί. 

5. Νόκνο 2889/2001- « Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». Απψηεξνο ζθνπφο ηεο κεηαξξχζκηζεο ήηαλ ε 

κεηεμέιημε ηνπ ΔΤ ζε έλα ζχγρξνλν θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα πγείαο, 

πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ηνπ Έιιελα 

πνιίηε, γηα αμηνπξεπείο θαη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο πξφιεςεο, θξνληίδαο 

θαη πεξίζαιςεο. Ζ κεηαξξχζκηζε απηή είρε θαηαιπηηθέο ζπλέπεηεο ζηε 

δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Ννζνθνκείσλ. Ζ ρψξα καο δηαηξέζεθε ζε 17 

πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο. Σα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ θαη ηα θέληξα πγείαο 

απνηεινχλ απηνηειείο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ηνπ ΠΔ..Τ.Π ζην νπνίν 

ππάγνληαη. Σν λνζνθνκείν δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηή (manager), ν νπνίνο έρεη 

ηε γεληθή επζχλε δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 

2889 έγηλε έλα νπζηαζηηθφ βήκα γηα ηε γεσγξαθηθή απνθέληξσζε ησλ 
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ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα. Οη επηκέξνπο ζηφρνη πεξηειάκβαλαλ κεηαμχ 

άιισλ ηελ θαηαρψξηζε ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα πγείαο, ηε 

δηαζθάιηζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηνπ ΔΤ, ηελ αλάδεημε ηεο ΠΦΤ θαη 

ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή θαη 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ (ΦΔΚ 

37/Α/2001). 

6. Νόκνο 3329/2005 –« Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο». χκθσλα κε ην λφκν 3329, ε επηθξάηεηα εμαθνινπζεί 

λα δηαηξείηαη ζε Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο ηαπηίδνληαη κε ηηο 

Γηνηθεηηθέο. Δλ ζπλερεία, θαηαξγνχληαη ηα ΠΔΤΠ θαη αληηθαζίζηαληαη απφ 

ηε Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο (ΓΤΠΔ). Σα λνζνθνκεία 

επαλαιεηηνπξγνχλ σο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) θαη 

ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηεο αληίζηνηρεο Τγεηνλνκηθήο 

Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία αλήθνπλ. Σα θέληξα πγείαο θαη ηα Πεξηθεξεηαθά ηνπο 

ηαηξεία θαζίζηαληαη απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ησλ Ννζνθνκείσλ. 

Δπηπξνζζέησο, ηδξχνληαη ην πκβνχιην Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο θαη ε 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή απηνχ, κε γλσκνδνηηθέο θπξίσο αξκνδηφηεηεο (ΦΔΚ 

81/Α/4.4.2005). 

7. Νόκνο 3457/2006-« Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαξκαθεπηηθήο 

πεξίζαιςεο». Ο λφκνο απηφο ζηφρεπζε ζηελ θαηάξγεζε ηεο «ιίζηαο 

ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ» θαη θαζφξηζε ην ιεγφκελν rebate, δειαδή 

ηελ επηζηξνθή ρξεκάησλ ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία απφ ηα θέξδε ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ (ΦΔΚ Α‟93,08/05/2006). 

8. Νόκνο 3580/2007-« Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Ζ ξχζκηζε απηή, 

πξνδηέγξαςε έλα λέν ζχζηεκα πξνκεζεηψλ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο 

Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) (ΦΔΚ 134/Α'/18.6.2007).  

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, ήηαλ ε πεξίνδνο απηή ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΤ, λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ απνηπρεκέλεο, εκηηειείο, αλαπνηειεζκαηηθέο θαη 

επαλαιακβαλφκελεο πνιηηηθέο κεηαξξχζκηζεο. 
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2.5.1 Γηαηί απνηπγράλνπλ νη κεηαξξπζκίζεηο  

Σν ζχζηεκα πγείαο ζηελ Διιάδα,  πιήηηεηαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ ηε 

δηαξθή θαη ζπλερηδφκελε θξίζε, γεγνλφο πνπ επηθέξεη, πιεζψξα αξλεηηθψλ 

επηδξάζεσλ ζε έλα επξχ θάζκα ηνκέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

θαηαθεξκαηηζκέλνπ δηνηθεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ΔΤ, ησλ ρακειψλ επηπέδσλ ηεο 

δεκφζηαο δαπάλεο, ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ηνπ ηδηφκνξθνπ ηνκέα ησλ αλζξψπηλσλ 

πφξσλ θαη ησλ ρακειψλ επηπέδσλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Απφξξνηα ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ, είλαη ε αδπλακία εθαξκνγήο νπνηαζδήπνηε θαηλνηφκαο, 

κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο, δηφηη ε αιιειεπίδξαζε πιήζνπο θνηλσληθν-

νηθνλνκηθνπνιηηηθψλ παξαγφλησλ, ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία δπζκελψλ ζπλζεθψλ 

(Notara et al.,2010). 

Παξαθάησ, ζπλνςίδνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο αηηίεο αλαραίηηζεο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ 

ηεο πνιηηηθήο ηεο πγείαο, εμαηηίαο ηεο παξεκπφδηζεο εηζαγσγήο θαη εθαξκνγήο λέσλ 

λνκηθψλ πιαηζίσλ. 

1. Οη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο:  Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο παξνρήο ππεξεζηψλ 

πεξίζαιςεο, βξίζθεηαη ζηνλ άκεζν δηεζλή ζρεδηαζκφ, ζρεηηθά κε ηε κείσζε δαπαλψλ 

ζηε ρψξα καο. Χζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα απνβεί πξφζθνξνο ν ζρεδηαζκφο θαη ε 

πινπνίεζε ησλ λέσλ πνιηηηθψλ πγείαο,, ε αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ είλαη 

επηηαθηηθή. ηελ Διιάδα , πιεζψξα πγεηνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, δελ απέβεζαλ 

γφληκεο, θαζψο ζηάζεθε αδχλαηε ε εχξεζε επαξθψλ πφξσλ ή εμαηηίαο ηεο ππέξβαζεο 

ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ή ιφγσ αδπλακίαο ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο, 

γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ απηναλαίξεζή ηνπο.  

2. Ζ αζπλέρεηα ηεο πνιηηηθήο πγείαο:  Οη δηαξθείο αιιαγέο ζην Τπνπξγείν 

Τγείαο ζπληεινχλ ζηελ πξφθιεζε αζηάζεηαο φζνλ αθνξά ζην ζρεδηαζκφ, ζην 

ςήθηζκα θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Ζ πάξνδνο κεγάινπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο θαη ε ζπλέρηζε ηεο ίδηαο πνιηηηθήο, απνηεινχλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ κεηαξξπζκίζεσλ.  

3. Ζ αδπλακία ηεο θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο: Ζ επξεία θνηλσληθή ζπλαίλεζε 

απνηειεί ην εθαιηήξην γηα ηε δεκηνπξγία θαη πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 

επξείαο θιίκαθαο (ι.ρ. κεηαξξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία). Ζ θαηαγξαθή ησλ 
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νπζηαζηηθψλ πξνβιεκάησλ, ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο, ηφζν κε 

ηνπο πνιίηεο φζν θαη κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο απέβε αηειέζθνξε, θαζψο ζηε 

ρψξα καο δελ ππήξμε πνηέ ε πξναπαηηνχκελε πξνζπάζεηα.  Απφξξνηα ησλ παξαπάλσ, 

ήηαλ ε χπαξμε αδπλακίαο ζην λα ζπκπεξηιεθζνχλ απφςεηο εκπεηξίεο, πξνζδνθίεο θαη 

νπζηαζηηθέο αλάγθεο, επαγγεικαηηψλ θαη ρξεζηψλ θαη επνκέλσο ε αδπλακία 

εμαζθάιηζεο θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο ζε θάζε πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο λέαο 

πνιηηηθήο (Κνπξήο θ.α.,2012).
 

Δλ θαηαθιείδη, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ν ζρεδηαζκφο, ε εθαξκνγή θαη ε πινπνίεζε 

ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Διιάδα, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα γίλεη έλα πιήζνο 

δηαδξαζηηθψλ αιιαγψλ. Οη θξαηηθνί θνξείο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, νθείινπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ άκεζα θαη λα πξνηείλνπλ θαηλνηφκεο 

ιχζεηο, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηηο δνκέο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρνπλ απνδεηρζεί 

δφθηκεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα επηηχρνπλ ηε δηαζθάιηζε ηεο χπαξμεο θνηλσληθήο 

ζπλαίλεζεο θαη ηε δπλαηφηεηα αχμεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3  

Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη Μλεκόλην 

 

3.1 Η Δκθάληζε ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο ζηελ Διιάδα  

Ζ πεξίνδνο κεηά ην 1974 ππήξμε πεξίνδνο κεγάινπ δαλεηζκνχ γηα ηελ Διιάδα, κε 

ζπλέπεηα ηε γξήγνξε δηφγθσζε ηνπ ρξένπο. Μεηαμχ ηνπ 1980 θαη 1993 ην ρξένο 

εθηηλάρηεθε απφ 28,6% ζε 111,6% ηνπ ΑΔΠ. Σελ ηξηεηία 2004-2007 ην ρξένο σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ απμάλεηαη, ελψ ζεκεηψλνληαη πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο κε ην 

εζληθφ εηζφδεκα λα απμάλεηαη θαηά 12-15 δηζ. ηνλ ρξφλν. Απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 

2008 φκσο, ιφγσ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ μέζπαζε ηφηε, ε ειιεληθή 

νηθνλνκία εθηξνρηάδεηαη θαη ην έιιεηκκα άιια θαη ην ρξένο αξρίδνπλ λα απμάλνληαη 

κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2009, ε ειιεληθή θπβέξλεζε πξνζδηφξηζε 

ην έιιεηκκα ζην 12,7% ηνπ ΑΔΠ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

εμέδσζε έθζεζε ζρεηηθά κε ηα ηαηηζηηθά ηνηρεία ηνπ Υξένπο θαη ηνπ Διιείκκαηνο 

ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο, ζηελ νπνία επηζεκάλζεθαλ πξνβιήκαηα «ζθφπηκεο 

εζθαικέλεο αλαθνξάο δεδνκέλσλ», ελψ ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηεο Διιάδαο 

έθιεηζε γηα ην 2009 ζην 15,4% ηνπ ΑΔΠ. Έθηνηε, άξρηζε κηα ζπλερήο επηηήξεζε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, πνπ μεθίλεζε επίζεκα κε ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ ηεο Δ.Δ (Ecofin) (European Commission,2010). 

Αθνινχζσο, ην έηνο 2010 απνηέιεζε ην θξηζηκφηεξν έηνο γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία. Ζ δηεζλήο θξίζε ησλ εηψλ 2008-2009, φπσο πξναλαθέξζεθε, νδήγεζε 

ζηελ εμσπξαγκαηηθή αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζε φιεο ηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο απφ 78% ην 2007 ζε 98% ην 2009. ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, 

φπνπ ην δεκφζην ρξένο βξηζθφηαλ ήδε ζηα πςειφηεξα επίπεδα αλάκεζα ζηηο ρψξεο 

ηνπ ΟΟΑ, ε δηεζλήο θξίζε δεκηνχξγεζε πξφζζεηεο δπζκελείο επηπηψζεηο, απφ ηηο 

ήδε ππάξρνπζεο ρξφληεο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο ρψξαο καο. Χο εθ ηνχηνπ, ην 

2010 ε ειιεληθή νηθνλνκία βξέζεθε αληηκέησπε κε ηξεηο ηαπηφρξνλα κεγάιεο 

αληζνξξνπίεο, θαζψο θαη κε ηδηαίηεξα πςειά επηηφθηα γηα δαλεηζκφ θαη 

αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ ρξένπο απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο. Οη αληζνξξνπίεο ήηαλ: 



28 

 

 Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, ην νπνίν ζην ηέινο ηνπ 2009, ήηαλ ην πςειφηεξν 

ζηελ επξσδψλε (15,4% ηνπ ΑΔΠ ή 36,2 δηο επξψ) 

 Σν χςνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ην νπνίν έθηαζε 126,8% ηνπ ΑΔΠ θαη ην 

νπνίν, ζε ζπλδπαζκφ κε ην έιιεηκκα αμηνπηζηίαο πνπ πξνθάιεζε ε πιεκκειήο 

παξνρή δεκνζηνλνκηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, πξνθάιεζε θξίζε ηφζν ζηελ 

αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ ρξένπο, φζν θαη ζηε ξεπζηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ, αιιά 

θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηδηαίηεξα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη 

ζεκαληηθή αχμεζε ζην θφζηνο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, γεγνλφο 

πνπ επηηάρπλε ηηο εμειίμεηο. 

 Σν έιιεηκκα αληαγσληζηηθφηεηαο, ην νπνίν θπξίσο αληαλαθιά ηηο αδπλακίεο, 

ηηο πζηεξήζεηο θαη ηηο ζηξεβιψζεηο ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνηχπνπ ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο (Παπαθσλζηαληίλνπ, 2011). 

Ζ θπβέξλεζε πξνζπαζψληαο  λα αλαθηήζεη ηελ αμηνπηζηία ηεο ρψξαο ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο θαη λα πεηχρεη κείσζε ησλ επηηνθίσλ θαηέθπγε ζε ιήςε κέηξσλ πεξηζηνιήο 

ησλ δαπαλψλ, ηα νπνία απνδείρηεθαλ αλεπαξθή γηα λα αλαηξαπεί ην ήδε ππάξρνλ 

αξλεηηθφ θιίκα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα, ε Διιάδα λα επηθαιεζηεί ηε βνήζεηα ηνπ 

Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηεζεί απφ θνηλνχ, κεραληζκφο βνήζεηαο 

γηα ηε ρψξα καο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ κεραληζκφ ζηήξημεο έγηλε ππφ 

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο. Έηζη, ε  Διιάδα δεζκεχηεθε γηα ηε ιήςε κέηξσλ 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη, εηδηθφηεξα, γηα ηε ιήςε κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο 

εμπγίαλζεο. Με ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην κεραληζκφ απνθεχρζεθε ν άκεζνο 

θίλδπλνο ρξενθνπίαο ηεο Διιάδαο, πνπ ζα είρε πηζαλέο αλεμέιεγθηεο ζπλέπεηεο θαη 

γηα φιε ηε δψλε ηνπ επξψ. Σα πξψηα κέηξα αλαθνηλψζεθαλ ηνλ Μάην ηνπ 2010. Ζ 

Διιεληθή Οηθνλνκία παξέκεηλε ζε θαηάζηαζε δεκνζηνλνκηθήο αληζνξξνπίαο, ελψ 

έλα ρξφλν κεηά, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ε θπβέξλεζε θαηέθπγε ζηελ ςήθηζε ηνπ 

κεζνπξφζεζκνπ πξνγξάκκαηνο, κε λέα κέηξα ιηηφηεηαο θαη πεξηθνπέο. Δπίζεο, 

ηέζεθε ζέκα αμηνπνίεζεο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο θαη αλαδηάξζξσζεο ή 

«θνπξέκαηνο» ηνπ ρξένπο απνζθνπψληαο ζηε καθξνπξφζεζκε κείσζε ηνπ ρξένπο ζε 

βηψζηκα επίπεδα. Ήδε είλαη εκθαλέο, φηη ε θξίζε ζηε ρψξα καο αλακέλεηαη λα έρεη 

κεγαιχηεξν βάζνο θαη δηάξθεηα ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Απηφ είλαη απνηέιεζκα θπξίσο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηε δνκήο θαη ησλ δηαξζξσηηθψλ 
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ηεο πξνβιεκάησλ, ηα νπνία φρη κφλν δηαηεξνχληαη, αιιά θαζεκεξηλά γίλνληαη 

κεγαιχηεξα θαη νμχηεξα, αληί λα ακβιχλνληαη θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο δηεζλνχο 

θξίζεο (Ο.Δ.Δ, 2010). 

3.2 Γαλεηαθέο πκβάζεηο ηεο Διιάδαο 

ηηο 23 Απξηιίνπ ηνπ 2010, ε ρψξα καο ππέβαιε αίηεζε γηα δηκεξή δάλεηα απφ ηα 

ππφινηπα θξάηε κέιε ηεο Δπξσδψλεο. ηηο 2 Μαΐνπ νη εθπξφζσπνη ησλ θξαηψλ-

κειψλ ζπκθψλεζαλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ζηηο 8 Μαΐνπ ηνπ 2010, ε Διιάδα 

πξνρψξεζε ζηε ζχλαςε χκβαζε Γαλεηαθήο Γηεπθφιπλζεο χςνπο 80 δηο επξψ κε ηα 

θξάηε κέιε ηεο Δπξσδψλεο ( πιελ ηεο Γεξκαλίαο) θαη ηε γεξκαληθή ηξάπεδα KFW 

θαη αηηήζεθε 30δηο απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (Μαξηάο, 2010). Οη 

επηπηψζεηο ηεο αλαθεξφκελεο ζχκβαζεο πεξηθιείνπλ ην επξχ θάζκα ηνπ θνηλσληθνπ-

νηθνλνκηθνπ-πνιηηηθνχ ηνκέα θαη αθνινπζείηαη απηφκαηα απφ ηξία ζπλεκκέλα 

κλεκφληα: Μλεκφλην Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηνπηζησηηθήο πνιηηηθήο (ΜΟΥΠ), 

Μλεκφλην γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ΠΟΠ) θαη 

Σερληθφ Μλεκφλην πλελλφεζεο (ΣΜ). Αξκφδηα γηα ηελ ηξίκελε αμηνιφγεζε ηεο 

πξνφδνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηνπ Μλεκνλίνπ θαη γηα ζέκαηα 

ιήςεσλ απνθάζεσλ εθηακίεπζεο ηεο αληίζηνηρεο δφζεο ηνπ δαλείνπ, είλαη ε νκάδα 

εθπξνζψπσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (ΔΔ), ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

(ΔΚΣ) θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ), γλσζηή θαη σο "Σξφηθα". 

ηελ ηθαλφηεηα άληιεζεο ησλ δφζεσλ ηνπ δαλείνπ ζπληεινχλ δχν ζπληζηψζεο: 

αθελφο ε επίηεπμε δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο θαη αθεηέξνπ ε επίηεπμε ζεκαληηθψλ 

δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ (χκβαζε Γαλεηαθήο Γηεπθφιπλζεο, 2010). Έηζη, ε 

ηαπηφρξνλε επηβνιή ησλ κέηξσλ καθξννηθνλνκηθήο εμπγίαλζεο εκπεξηέρεηαη ζην 

Μλεκφλην θαη δελ απνηειεί κέξνο θάπνηνπ δηαξζξσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Σακείνπ, θαζψο ζην Μλεκφλην πεξηιακβάλνληαη νη φξνη δαλεηνδφηεζεο απφ ην ΓΝΣ 

θαη ηελ ΔΔ. Δπνκέλσο, κε ηελ πξψηε δαλεηαθή ζχκβαζε ησλ 110 δηζ. επξψ θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Μλεκνλίνπ Η, άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη ηα πξνγξάκκαηα 

ζηαζεξνπνίεζεο θαη ιηηφηεηαο ηνπ ΓΝΣ.  

Χο πξνο ηε θηινζνθία ηνπ, ην κλεκφλην είλαη έλα λενθηιειεχζεξν παθέην, ζπκβαηφ 

κε ηε θηινζνθία ηνπ ΓΝΣ, πνπ έρεη βαζηθνχο ππιψλεο ηε δεκνζηνλνκηθή 

πξνζαξκνγή ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ απνξξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

(Μηρνπνχινπ,2012). 
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Ζ θαη‟ επαλάιεςε αλαπξνζαξκνγή ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ πνπ ζπλνδεχνληαη 

κε ηε ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ απνηειεί αλαπφζπαζην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ. Σα απνηειέζκαηα απηψλ είλαη ε επηδείλσζε ηεο 

εηζνδεκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηειηθά ην πιήγκα ζην βηνηηθφ επίπεδν ησλ πνιηηψλ. 

Σν Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο (ΠΟΠ) πνπ ζπλφδεπε ην Μλεκφλην 

Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο (Μάηνο 2010), απέηπρε ζηελ 

επίηεπμε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ πνπ έζεηε θαη είρε σο απνηέιεζκα λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012-

2015 (Ηνχληνο 2011), ηνπ νπνίνπ νη ζηφρνη αλαζεσξήζεθαλ εθ λένπ κε ην θείκελν ηνπ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (Γεθέκβξηνο 2011). Σειηθά, ε πξνζήισζε ζε κέηξα θαη 

παξεκβάζεηο πνπ εκβαζχλνπλ ηελ χθεζε, νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε λέαο δαλεηαθήο 

ζχκβαζεο (Μλεκφλην 2 – Μάξηηνο 2012) θαη ζην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην 

Γεκνζηνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο 2013-2016 (Οθηψβξηνο 2012). Με ηελ λέα απηή 

δαλεηαθή ζχκβαζε χςνπο 130 δηζ. επξψ, επηηεχρζεθε αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο κέζσ ηεο αληαιιαγήο νκνιφγσλ, ε νπνία έγηλε κε βάζε ηνπο φξνπο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (δηαδηθαζία PSI). Πξνυπφζεζε γηα ηελ έγθξηζε θαη 

ηεο λέαο δαλεηαθήο ζχκβαζεο ήηαλ επηπιένλ κέηξα θαη παξεκβάζεηο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη θαη απηά απφ ηελ πθεζηαθή πξνζήισζε ησλ πξνεγνχκελσλ θαη 

νδεγνχλ κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζε νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ αδηέμνδν. Δπηπιένλ, 

ζπληεινχλ ζηελ κε επίηεπμε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαζψο δελ δεκηνπξγνχλ  

πξσηνγελή πιενλάζκαηα γηα ηελ ζπγθξάηεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο 

(ΗΝΔ, 2013). 

3.3 Πνιηηηθέο θαη ηόρνη ηνπ κλεκνλίνπ 

 Σν Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο πνπ εθαξκφζηεθε ζηε ρψξα καο είρε σο 

αξρηθφ ζηφρν ηελ εθαξκνγή ζε βάζνο ηξηεηίαο. Ζ εθπφλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αθνξνχζε θπξίσο ζηελ επηθαηξνπνίεζε θαη έληαμε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, ζηελ απνηχπσζε ησλ 

κεζνπξφζεζκσλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ζην 

πιαίζην δξάζεσλ θαη πνιηηηθψλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπο.  

Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη : 

 ε δηάξζξσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη εμσηεξηθψλ αληζνξξνπηψλ,  
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 ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο, κε κείσζε ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειιείκκαηνο θαη ρξένπο, θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη 

ησλ εμαγσγψλ, 

 ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ. 

Σα κέηξα πνπ πεξηέρνληαλ ζην κλεκφλην, βαζίδνληαλ ζε πνιηηηθέο επίηεπμεο ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ ζηφρσλ θαη ζπλνςίδνληαλ ζηα θάησζη: 

 Α) ζηελ εληνλφηαηε κείσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δαπαλψλ θαη ζπλνιηθά ηνπ 

θξαηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο 

Β) ζηελ απνξξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

Γ) ζηελ αχμεζε ηεο έκκεζεο θνξνινγίαο 

Γ) ζηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (χκβαζε 

Γαλεηαθήο Γηεπθφιπλζεο,2010). 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, αθνινπζήζεθε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή πνπ ζηφρεπε ζηελ πινπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, κέζσ πέληε βαζηθψλ ππιψλσλ. Απηνί νη ζηφρνη πνιηηηθήο 

ήηαλ:  

• Ζ Γεκνζηνλνκηθή Πξνζαξκνγή, πνπ είρε σο ζηφρν ηε κείσζε ηνπ 

ειιείκκαηνο ζην 3% ηνπ ΑΔΠ, ηε κείσζε ηνπ ρξένπο σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ θαη ηε δεκηνπξγία πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ χςνπο 5% κέρξη 

ην 2020. 

• Ζ Δηζνδεκαηηθή Πνιηηηθή θαη νη πνιηηηθέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, κε 

θχξην ζηφρν ηε κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θάησ απφ ην κέζν φξν ζηελ 

επξσδψλε, ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε φξνπο ηηκψλ θαη 

θφζηνπο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηα ηακεία 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

• Ζ ηαζεξνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ζηφρν ηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ. 
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• Οη Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο, κε ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, ηελ επειημία ζηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη εξγαζίαο, ηε 

δεκηνπξγία ζπλζεθψλ γηα ηελ εηζξνή μέλσλ επελδχζεσλ, ηε κείσζε 

ηεο θξαηηθήο ζπκκεηνρήο ζηε ιεηηνπξγία ησλ εγρψξησλ βηνκεραληθψλ 

κνλάδσλ 

• Οη Κνηλσληθέο πνιηηηθέο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ εππαζψλ 

νκάδσλ, ηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ 

(Μηρνπνχινπ,2012). 

 

3.4 Ση πξνβιέπεη ην Μλεκόλην γηα ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ηελ 

Τγεία  

Ο ηνκέαο ηεο Τγείαο ππφθεηηαη ζηηο ζηξεβιψζεηο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ, θαζψο 

ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο απνπζηάδεη ηφζν ε κέηξεζε, φζν θαη ε αμηνιφγεζε. Κάηη 

ηέηνην είρε σο απφξξνηα ηελ αδπλακία εθαξκνγήο πνιηηηθήο θηλήηξσλ θαη 

αληαγσληζκνχ θαη εληφο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (π.ρ. κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ). Ζ 

απνπζία ρξήζεο ηνπ δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ κεγάινπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λνζνθνκείσλ, έσο πξφηηλνο, θαζψο 

επίζεο θαη ε έιιεηςε ζηελ θαηαγξαθή ησλ ζπλαιιαγψλ ζε φιν ην θάζκα ηνπ 

πγεηνλνκηθνχ ηνκέα, ζπλέβαιαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ εκθάληζε δηνγθσκέλσλ 

δαπαλψλ ζηελ Διιάδα ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη πνιηηηθέο πγείαο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ εζηηάδνπλ ηφζν 

ζηε δεκφζηα αζθάιηζε πγείαο, φζν θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ. Βαζηδφκελε 

ζηελ άλσζη πνιηηηθή, ε ρψξα καο έζεζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο κε ηε ζπλερηδφκελε 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ θαη ην Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο, ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Οη ελ ιφγσ ζηφρνη αθνξνχλ ζην αλψηαην χςνο ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ πγείαο, θαξκάθνπ θαη αζθάιηζεο θαη ε πξνζπάζεηα πξαγκάησζήο 

ηνπο βαζίδεηαη ζηελ αλαθνίλσζε ή θαη εθαξκνγή κηαο ζεηξάο κέηξσλ κε ζηφρν ηελ 

πεξηζηνιή ηνπο (ΗΟΒΔ, ΔΓΤ, 2011). 

 Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ κλεκνλίσλ θαη νη επηθαηξνπνηήζεηο απηψλ, 

πξνέβιεπαλ ηηο παξαθάησ βαζηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ θαξκάθνπ, ηνπ 

ΔΟΠΤΤ θαη ηνπ λνζνθνκείνπ. 
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3.4.1 Βαζηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα ην θάξκαθν 

Όζνλ αθνξά ηηο ηηκέο αλαθνξάο ησλ θαξκάθσλ νξίζζεθαλ ηα εμήο: 

Δηζήρζεθε λένο ζεηηθφο θαηάινγνο ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ θαη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ έγηλαλ πιένλ δηαθξηηέο νη δηαδηθαζίεο ηηκνιφγεζεο θαη απνδεκίσζεο. Ο 

ζεηηθφο θαηάινγνο θαηεγνξηνπνηεί ζηελ νπζία, ηα ζθεπάζκαηα ζχκθσλα κε ην 

ζχζηεκα Αλαηνκηθήο Θεξαπεπηηθήο Υεκηθήο Καηεγνξηνπνίεζεο (ATC) ηνπ ΠΟΤ. 

Δπίζεο εηζάγεηαη ζχζηεκα ηηκψλ αλαθνξάο (ΣΑ) αλά ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Ζ Σηκή Αλαθνξάο θάζε ζεξαπεπηηθήο θαηεγνξίαο 

νξίζζεθε σο ην ρακειφηεξν ΚΖΘ αλάκεζα ζην ζχλνιν φισλ ησλ θαξκάθσλ 

αλαθνξάο θαη ην κέζν φξν φισλ ησλ γελνζήκσλ ηεο θαηεγνξίαο. 

Όζνλ αθνξά ηε ζπληαγνγξάθεζε πξνβιέθζεθαλ ηα παξαθάησ: 

Καζίζηαηαη ππνρξεσηηθφ ζηνπο γηαηξνχο λα ζπληαγνγξαθνχλ απφ δηεζλή κε 

θαηνρπξσκέλε νλνκαζία (ΗΝΝ), αληί γηα ην επψλπκν φλνκα. Γίλνληαο εληνιή γηα 

ππνθαηάζηαζε ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ απφ πξντφλ κε ηε ρακειφηεξε 

ηηκή, ηεο ίδηαο δξαζηηθήο νπζίαο. Οη θαξκαθνπνηνί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζπληαγήο 

ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηε δξαζηηθή νπζία (πιελ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ πνπ 

πξνβιέπεηαη ε αλαγξαθή εκπνξηθήο νλνκαζίαο) ρνξεγψληαο ην θζελφηεξν ζθεχαζκα 

ρσξίο λα επεξεάδνληαη ζηελ επηινγή απφ πηζαλέο ζεκεηψζεηο ζηα ζρφιηα ηεο 

ζπληαγήο γηα εκπνξηθφ ζθεχαζκα ή απφ αλαγξαθή εκπνξηθνχ ζθεπάζκαηνο ζην 

βηβιηάξην ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Δηζάγεηαη θαη επεθηείλεηαη ε ειεθηξνληθή 

ζπληαγνγξάθεζε. Δάλ ε κεληαία παξαθνινχζεζε ηεο δαπάλεο δείμεη φηη ε κείσζε 

ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ δελ παξάγεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, ζα πξέπεη 

άκεζα λα ιεθζνχλ πξφζζεηα κέηξα ψζηε ε θαξκαθεπηηθή θαηαλάισζε λα δηαηεξεζεί 

ππφ έιεγρν. Σα κέηξα απηά πεξηιακβάλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζπληαγνγξάθεζεο γηα 

θάζε ηαηξφ, ην ζηφρν ηνπ κέζνπ θφζηνπο ζπληαγνγξάθεζεο αλά αζζελή θαη, εάλ 

ρξεηαζηεί, νξηδφληηεο πεξαηηέξσ πεξηθνπέο ηηκψλ θαη πεξηζσξίσλ θέξδνπο θαη 

απμήζεηο ησλ ζπκκεηνρψλ. (λφκνο 4046 / 2012). 

Γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ θαξκάθσλ ππνινγίζηεθαλ ηα παξαθάησ: 

Δηζάγεηαη έλαο απηφκαηνο κεραληζκφο έκκεζεο επαλείζπξαμεο (ηξηκεληαίν rebate) 

επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ παξαγσγψλ, ν νπνίνο εγγπάηαη φηη ε 

εμσλνζνθνκεηαθή θαξκαθεπηηθή δαπάλε δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ 
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πξνυπνινγηζκνχ. Σν πνζφ ππέξβαζεο πνπ ππνρξενχληαη λα επηζηξέςνπλ νη 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία πσιήζεσλ πνπ 

θαηαζέηνπλ ζηνλ ΔΟΦ θάζε κήλα. Σν πνζφ ηεο επηζηξνθήο ππνινγίδεηαη ζε 

εμακεληαία βάζε, ζχκθσλα κε ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά ηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ πξαγκαηηθή κεληαία θαξκαθεπηηθή δαπάλε θάζε θνξέα, 

αθνχ πξνεγνπκέλσο αθαηξεζνχλ ηα πνζά επηζηξνθήο (rebate), νη επηζηξνθέο πνπ 

πξνβιέπεη ε θείκελε λνκνζεζία θαζψο θαη νη εθπηψζεηο. Βάζεη ηνπ Clawback 

(κεραληζκφο απηφκαησλ επηζηξνθψλ), πξνβιέπεηαη πσο ε κεληαία θαξκαθεπηηθή 

δαπάλε ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1/12 ηνπ θνλδπιίνπ 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νηθεία θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. 

3.4.2 Δζληθφο Οξγαληζκφο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 

Όια ηα αζθαιηζηηθά ηακεία πγείαο ζπγρσλεχζεθαλ ζηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο (ΔΟΠΤΤ) θαη εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο. Ο ΔΟΠΤΤ αγνξάδεη ππεξεζίεο, κε νηθνλνκηθά απνδνηηθφ ηξφπν, απφ ηηο 

κνλάδεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ) θαη ηδησηηθνχο παξφρνπο, κέζσ 

ζπκβάζεσλ. Όινη νη άιινη θνξείο πξφλνηαο / θνηλσληθήο αξσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο κεηαθηλήζεθαλ ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο.  

Ο ΔΟΠΤΤ εμνξζνινγεί ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκβάζεσλ κε ηδηψηεο ηαηξνχο, έηζη ψζηε λα 

κεησζεί ε αλαινγία ηαηξψλ- αζζελψλ, θνληά ζηνλ πνιχ ρακειφηεξν κέζν φξν ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπηπιένλ, πξνβιέθζεθε ε έληαμε ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΗΚΑ 

ζην ΔΤ . Όζνλ αθνξά ζηηο ακνηβέο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ην κλεκφλην 

πξνέβιεπε ηε κείσζε ησλ απνδνρψλ ηνπο, θαζψο θαη ηελ αλαινγία 1/5 αλάκεζα ζε 

πξνζιήςεηο θαη ζπληαμηνδνηήζεηο ζην ΔΤ. Σν αλαζεσξεκέλν ζχζηεκα πιεξσκψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ, γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε ηαηξνχο, θαη ε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

(πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξσξηψλ) ζα νδεγνχζαλ ζε 

εμνηθνλφκεζε ηνπιάρηζηνλ 100 εθ. επξψ ζην ζπλνιηθφ θφζηνο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηνπο κηζζνχο θαη ηηο ακνηβέο ησλ ηαηξψλ ην 2012. 

3.4.3 Γεκφζηα Ννζνθνκεία 

θνπφο ησλ Μλεκνλίσλ κε ηα Ννζνθνκεία ήηαλ λα ζπκπεξηιάβεη ζπλνπηηθά θαη κε 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ, κηα ζηνρνζεζία αληίζηνηρε ησλ ζηφρσλ ησλ Μλεκνλίσλ κε ηε 
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Σξφηθα, ψζηε ε δέζκεπζε θαη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ λα 

απνηειέζεη θνηλφ ηφπν ζην ρψξν ησλ ππεξεζηψλ ηεο δεκφζηαο πγείαο.  

Έηζη φξηζε, ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ινγηζηηθήο ζε φια 

ηα Ννζνθνκεία, κε φζα απηφ πεξηιακβάλεη, φπσο άκεζε ελεκέξσζε ινγαξηαζκψλ 

αγνξψλ, εηζπξάμεσλ θαη απαηηήζεσλ, παξαθνινχζεζε ινγηζηηθψλ απνζεθψλ, 

έγθαηξε ηηκνιφγεζε λνζειίσλ, ινγηζηηθνπνηεκέλε εληαία θσδηθνπνίεζε πιηθψλ θαη 

θαξκάθσλ, ζπκθσλία ηζνδπγίσλ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ θαη γεληθήο ινγηζηηθήο, θ.ιπ. 

Όξηζε ηε βειηίσζε ησλ κεραληζκψλ ηηκνιφγεζεο θαη θνζηνιφγεζεο. ε φια ηα 

λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ, ε Κπβέξλεζε εθάξκνζε πηινηηθά έλα πξφγξακκα Κιεηζηψλ 

Δλνπνηεκέλσλ Ννζειίσλ ΚΔΝ - DRG, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ελφο ζχγρξνλνπ 

ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο ζηα λνζνθνκεία γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ. 

Σν κλεκφλην φξηδε ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο γηα ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ κέζσ: ελφο ζπζηήκαηνο πιεξσκήο αξρηθά ηξηψλ επξψ απφ ηνπο 

εμσηεξηθνχο αζζελείο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία (κεηέπεηηα απμήζεθε ζε 5 επξψ), ηεο 

νινήκεξεο ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ, ηεο αλαδηνξγάλσζεο θαη ησλ 

ζπγρσλεχζεσλ ησλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ.  

Μεηέπεηηα, γηα λα κεησζνχλ πεξαηηέξσ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ λνζνθνκείσλ θαηά 

8%  νη επηθαηξνπνηήζεηο ησλ κλεκνλίσλ φξηζαλ κέηξα πνπ αθνξνχζαλ: ηελ αχμεζε 

ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ πγείαο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηαηξψλ) εληφο θαη 

κεηαμχ ηδξπκάησλ θαη πγεηνλνκηθψλ πεξηθεξεηψλ, ηελ πξνζαξκνγή, ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ απφ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία εληφο θαη κεηαμχ λνζνθνκείσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή θαη πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα, ηελ αλαζεψξεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ κηθξψλ λνζνθνκείσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμεηδίθεπζεο ζε 

ηνκείο φπσο ε απνθαηάζηαζε, ε αληηκεηψπηζε θαξθηλνπαζψλ ή αζζελψλ ηειηθνχ 

ζηαδίνπ, φπνπ ρξεηάδεηαη, ηελ αλαζεψξεζε ησλ δνκψλ επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ θαη 

εθεκεξηψλ, ηελ βειηηζηνπνίεζε θαη εμηζνξξφπεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ βαξέσο 

ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. (Αζαλαζάθεο, 2013) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4  

Δπηπηώζεηο ηνπ κλεκνλίνπ ζην Δζληθό ύζηεκα Τγείαο 

 

4.1 Μεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο από ηελ είζνδν ηνπ 

Μλεκνλίνπ θαη κεηά 

Ζ είζνδνο ηνπ κλεκνλίνπ ην 2010, κε ζθνπφ ηελ άκεζε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε ηεο 

ρψξαο, επέθεξε κηα ζεηξά λέσλ κέηξσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

Δηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, νη νπνίνη ήηαλ ζε 

δπζκελή ζέζε θαη πξηλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε θπβέξλεζε, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζεη ηε ζσξεία ησλ πξνβιεκάησλ, πξνέβε ζε ξηδηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζην 

ΔΤ, πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ δνκή θαη ηελ νξγάλσζή ηνπ αιιά θαη ζηελ νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε. 

1. Νόκνο 3868/2010 «Αλαβάζκηζε ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο». 

χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ λφκνπ 3868, εληζρχνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ 

2889/2001 πνπ αθνξνχλ ζηελ απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ. 

Δπηπξνζζέησο, νξίδεηαη ε νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ, 

κε ζθνπφ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο. ην λφκν πξνβιέπεηαη ε νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ηνπ αζζελνχο ζε πεξίπησζε ηαηξηθήο 

επηζθέςεσο, δηαγλσζηηθψλ, ζεξαπεπηηθψλ θαη επεκβαηηθψλ πξάμεσλ πνπ δελ 

πξαγκαηνπνηνχληαη  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαθηηθνχ σξαξίνπ. Με ηελ 

νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ επηδηψθεηαη ε άκεζε πξφζβαζε ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο, ελψ παξάιιεια πξνβιέπεηαη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

εζφδσλ ησλ λνζνθνκείσλ, ηα νπνία ζα δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπο.   

2. Νόκνο 3892/2010 «Ηιεθηξνληθή θαηαρώξηζε θαη εθηέιεζε ηαηξηθώλ ζπληαγώλ 

θαη παξαπεκπηηθώλ ηαηξηθώλ πξάμεωλ». Με ην λφκν απηφ νξίδεηαη ε ίδξπζε 

θαη ηήξεζε δηαδηθηπαθήο βάζεο δεδνκέλσλ, γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαρψξηζε 

ζπληαγψλ απφ ηνπο γηαηξνχο, ηελ εθηέιεζε απφ ηνπο θαξκαθνπνηνχο θαη ηελ 

εθθαζάξηζή ηνπο απφ ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. πγθεθξηκέλα, νη 
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γηαηξνί θαη νη θαξκαθνπνηνί, πνπ ζπκβάιινληαη κε ηνπο θνξείο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ππνρξενχληαη λα εγγξάθνληαη σο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο πνπ δηαρεηξίδεηαη ν Φνξέαο «Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο – ΖΓΗΚΑ Α.Δ.» γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. ηφρνο ηνπ λφκνπ 3892 είλαη 

ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε δηαθάλεηα ησλ παξερφκελσλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, ν 

θαιχηεξνο έιεγρνο ηεο δαπάλεο, ν πεξηνξηζκφο ηεο ππεξβνιηθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο ,θαζψο θαη ε άληιεζε αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ θαηαλάισζεο 

γηα ηε ξχζκηζε ησλ επηζηξνθψλ (rebate).  

3. Νόκνο 3918/2011 «Δηαξζξωηηθέο αιιαγέο ζην ζύζηεκα πγείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηε ζχζηαζε 

ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (ΔΟΠΤΤ), ν νπνίνο 

ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ησλ Τπνπξγείσλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Με ην λέν λνκνζέηεκα 

επηηπγράλεηαη ε ελνπνίεζε ησλ ηεζζάξσλ κεγαιχηεξσλ θιάδσλ πγείαο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ΟΓΑ,ΟΠΑΓ θαη ΟΑΔΔ. θνπφο ηνπ 

ΔΟΠΤΤ είλαη: Πξψηνλ, ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο ελ ελεξγεία 

αζθαιηζκέλνπο, ζπληαμηνχρνπο θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ 

ηνπο, ησλ κεηαθεξφκελσλ θνξέσλ. Γεχηεξνλ, ν ιεηηνπξγηθφο ζπληνληζκφο θαη 

ε επίηεπμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνπ ζπληζηνχλ ην δίθηπν 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, δειαδή ησλ Κέληξσλ Τγείαο θαη ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ ηνπ ΔΤ, ησλ ηαηξψλ ππφρξεσλ ππεξεζίαο 

ππαίζξνπ, ησλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ), ησλ κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ηνπ 

ΔΟΠΤΤ, θαζψο θαη άιισλ νξγαληζκψλ ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ. Ζ ζπλεξγαζία 

πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ πληνληζκνχ. Με απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ πληνληζκνχ 

δηαξξπζκίδεηαη επίζεο θαη ν ράξηεο ηεο ΠΦΤ, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαη πην 

ζσζηή εμππεξέηεζε ησλ δηθαηνχρσλ. Σξίηνλ, ε νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ παξαπάλσ θνξέσλ, ε ζέζπηζε θαλφλσλ πνηφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, ε δηαρείξηζε θαη ν 

έιεγρνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο θαη ε νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ 

δηαηηζέκελσλ πφξσλ. Σέινο, ν θαζνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ φξσλ 
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ζχλαςεο ζπκβάζεσλ γηα παξνρή πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο κε θνξείο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θαη κε ζπκβεβιεκέλνπο 

ηαηξνχο, θαζψο θαη ε αλαζεψξεζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ απηψλ, φπνπ 

θαη φπνηε απηφ απαηηείηαη. Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε εληαίνπ 

θαλνληζκνχ παξνρψλ γηα φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο. Με ηνλ ΔΟΠΤΤ γίλεηαη 

κηα πξνζπάζεηα λα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ, κε ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, θαζψο επίζεο 

θαη ζηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη ηεο κείσζεο 

ηνπ θφζηνπο.  

Μεξηθέο αθφκε ζεκαληηθέο ξπζκίζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην λφκν 3918, είλαη 

ε έληαμε ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΗΚΑ ζην ΔΤ, νη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε 

θάξκαθα, θαξκαθεία θαη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, θαζψο θαη ξπζκίζεηο γηα 

ην ζχζηεκα πξνκεζεηψλ. Αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα πξνκεζεηψλ, θάζε 

λνζνθνκείν ηνπ ΔΤ θαη θάζε απνθεληξσκέλε κνλάδα πνπ ππάγεηαη ζε απηφ, 

νθείιεη ζηηο αξρέο θάζε έηνπο λα ππνβάιεη ζηελ νηθεία Τγεηνλνκηθή 

Πεξηθέξεηα , ρέδην Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (ΠΠΤ) , κε 

βάζε ηηο πξαγκαηηθέο θαη αηηηνινγεκέλεο αλάγθεο ηνπ θαη ηνλ εηήζην 

πξνυπνινγηζκφ δαπαλψλ πνπ ελέθξηλε ν Τπνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο. Δπηπξφζζεηα, ζην ΤΤΚΑ ζπληζηάηαη πληνληζηηθή Δπηηξνπή 

Πξνκεζεηψλ (ΔΠ), ε νπνία έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ ελνπνίεζε ησλ 

δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ, ηφζν ζε επίπεδν Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο ή 

πεξηζζφηεξσλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ, φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν επηδηψθεηαη ε κέγηζηε δπλαηή νηθνλνκία θιίκαθαο. Όζνλ 

αθνξά ηηο ξπζκίζεηο γηα ηα θάξκαθα, γίλεηαη θαζνξηζκφο κείσζεο ζην 

πνζνζηφ θέξδνπο ησλ θαξκαθέκπνξσλ, θαζνξηζκφο ηνπ πνζνχ επηζηξνθήο 

απφ ηδησηηθά θαξκαθεία ππέξ ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

ζεζπίδεηαη ε «ηηκή θνηλσληθήο αζθάιηζεο» πνπ νξίδεηαη ε ηηκή παξαγσγνχ ή 

εηζαγσγέα κεησκέλε θαηά 4% θαη ζεσξείηαη «επηζηξνθή» (rebate), ηνπ πνζνχ 

έθπησζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξηψλ πξνο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο, ηνλ Οξγαληζκφ Πεξίζαιςεο Αζθαιηζκέλσλ Γεκνζίνπ θαη ηα 

Ννζνθνκεία θαη ε κεηαθνξά ηνπ Σκήκαηνο Σηκψλ Φαξκάθσλ ζην ΤΤΚΑ. 

4. Νόκνο 3984/2011 «Δωξεά θαη κεηακόζρεπζε νξγάλωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηνπ θαξκάθνπ, παξνπζηάδνπλ ηα 



40 

 

άξζξα 69  θαη 71 ηνπ λφκνπ 3984.  Καζηεξψλνληαη νη ηηκέο ησλ πξσηνηχπσλ 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, κεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ιήμεο ηεο ηζρχνο ηνπ 

Δζληθνχ ή Δπξσπατθνχ Γηπιψκαηνο Δπξεζηηερλίαο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο ησλ 

αληίζηνηρσλ πξντφλησλ πνπ κεηψλνληαη θαη‟ ειάρηζηνλ ζε πνζνζηφ 30%. Οη 

ηηκέο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ φκνηαο δξαζηηθήο νπζίαο θαη 

θαξκαθεπηηθήο κνξθήο θαζνξίδνληαη θαηά κέγηζην ζε πνζνζηφ 90% ηεο ηηκήο 

πψιεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνηχπνπ ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο. Ζ ηηκή 

θάζε θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο πνπ ζθεπάδεηαη ή ζπζθεπάδεηαη ή εηζάγεηαη 

ζηε ρψξα πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ αληίζηνηρσλ 

ηηκψλ ησλ πξντφλησλ ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. Καζνξίδεηαη επίζεο, 

αλαθνζηνιφγεζε φισλ ησλ θαξκάθσλ δχν θνξέο ην ρξφλν. 

Δπαλαδηαηππψλνληαη ηα πεξί λέσλ πνζνζηψλ θέξδνπο θαη θαζαξψλ ηηκψλ 

αληίζηνηρα γηα ηνπο θαξκαθέκπνξνπο θαη ηα Φαξκαθεία.  

5. Νόκνο 4052/2012 «Νόκνο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείωλ Τγείαο θαη Κνηλωληθήο 

Αιιειεγγύεο θαη Εξγαζίαο θαη Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο γηα εθαξκνγή ηνπ λόκνπ 

«Έγθξηζε ηωλ ρεδίωλ πκβάζεωλ Υξεκαηνδνηηθήο Δηεπθόιπλζεο κεηαμύ ηνπ 

Επξωπαϊθνύ Σακείνπ Υξεκαηνπηζηωηηθήο ηαζεξόηεηαο (ΕΣΥ), ηεο 

Ειιεληθήο Δεκνθξαηίαο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο, ηνπ ρεδίνπ ηνπ 

Μλεκνλίνπ πλελλόεζεο κεηαμύ ηεο Ειιεληθήο Δεκνθξαηίαο, ηεο Επξωπαϊθήο 

Επηηξνπήο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε 

κείωζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε δηάζωζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο» θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». χκθσλα κε ηνλ λφκν 4052, ε Δπηθξάηεηα δηαηξείηαη ζε 7 

Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο, ηα γεσγξαθηθά φξηα ησλ νπνίσλ ηαπηίδνληαη κε ηα 

φξηα ησλ 7 Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ηεο ρψξαο, κε ζηφρν λα ππάξρεη 

θαιχηεξε ρσξηθή πξνζβαζηκφηεηα ζηηο ππεξεζίεο Τγείαο θαη Πξφλνηαο. 

Δπηπιένλ, γηα ιφγνπο εληαίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο 

ελνπνηνχληαη ηα λνζνθνκεία ηνπ Δ..Τ ζε 82 Ν.Π.Γ.Γ θαη ηα ππφινηπα 

πξνζαξηψληαη σο παξαξηήκαηα ησλ 82. Δλ ζπλερεία, ν ΔΟΠΤΤ ηειεί πιένλ 

κφλν ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ΤΤΚΑ, ελψ θαζνξίδεηαη επίζεο, ε κεληαία 

θαξκαθεπηηθή δαπάλε ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη ησλ ΦΚΑ, ε νπνία δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ην 1/12 ηνπ θνλδπιίνπ πνπ είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ εηήζην 

Κνηλσληθφ Πξνυπνινγηζκφ θαη αληηζηνηρεί ζηελ θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. 
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 Όζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηνπ θαξκάθνπ, ν ελ ιφγσ λφκνο πεξηιακβάλεη κηα 

ζεηξά απφ λέεο ξπζκίζεηο. Αλαθνξηθά κε ηελ ηηκνιφγεζε ησλ θαξκάθσλ, 

νξίδεηαη κείσζε ηηκψλ ησλ εθηφο παηέληαο θαη γελνζήκσλ θαξκάθσλ ζην 

50% θαη 40% αληίζηνηρα ηεο ηηκήο ησλ εληφο παηέληαο. Κάζε επφκελε ηξηάδα 

γελνζήκσλ πνπ ζα παίξλεη άδεηα θπθινθνξίαο, ζα ηηκνινγείηαη 10% πην θάησ 

απφ ηελ πξνεγνχκελε ηξηάδα. Γηα ηα θάξκαθα ηεο ζεηηθήο ιίζηαο ην θέξδνο 

ηνπ θαξκαθέκπνξνπ κεηψλεηαη ζηα 4,9%, ελψ γηα ην θαξκαθείν ην πεξηζψξην 

θέξδνπο ππνρσξεί ζηα 32,4% (απφ 35%) θαη κέρξη ρνλδξηθήο ηηκήο θαξκάθνπ 

200 επξψ, ελψ απφ εθεί θαη πάλσ θιηκαθσηά ζα πξνζθέξεηαη πεξηζψξην απφ 

6–8% ζπλ 30 επξψ γηα θάζε θάξκαθν. Αληίζηνηρα γηα ηα Φάξκαθα Τςεινχ 

Κφζηνπο (ΦΤΚ) ηνπ Ν.3816/2010, θαζηεξψλεηαη θιηκαθσηφ πεξηζψξην πάλσ 

ζηελ εηδηθή ρνλδξηθή ηηκή ηνπο θαη εηδηθφηεξα απφ 15.6.2012 θαη πέξα ζα 

ηζρχεη κφλν έλα πάγην πνζφ ησλ 30 Δπξψ αλά θάξκαθν. Σέινο πξνβιέπεηαη 

θαη ε έθδνζε Γειηίσλ Σηκψλ κέρξη ηέζζεξηο θνξέο ην ρξφλν.  

Δπηπιένλ, θαζνξίδεηαη ε ππνρξεσηηθή ζπληαγνγξάθεζε κε δξαζηηθή νπζία, 

ελψ ε εθηέιεζε ηεο ζπληαγήο ζην θαξκαθείν γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε ην 

θζελφηεξν θάξκαθν ζε θάζε δξαζηηθή νπζία (ρσξίο φκσο δπλαηφηεηα 

αληηθαηάζηαζεο ηεο δξαζηηθήο). ε φια ηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ 

θαζηεξψλεηαη ε ππνρξέσζε απφ 1εο Απξηιίνπ 2012 αλαγξαθήο ζηε 

ζπληαγνγξάθεζε ηεο ρεκηθήο νπζίαο ηνπ θαξκάθνπ (δξαζηηθή νπζία). Σα 

κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ νθείινπλ λα παξέρνπλ ηε 

ζρεηηθή πιεξνθνξία ζηνπο ηαηξνχο. Απφ 1εο Απξηιίνπ 2012 φινη νη ηαηξνί ζα 

ζπληαγνγξαθνχλ ηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ ΦΚΑ θάλνληαο απνθιεηζηηθά 

ρξήζε ηεο ρεκηθήο νλνκαζίαο (δξαζηηθή νπζία) ησλ θαξκάθσλ ησλ δέθα 

κεγαιπηέξσλ ζε θαηαλάισζε δξαζηηθψλ νπζηψλ, γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ 

θάξκαθα κε δίπισκα επξεζηηερλίαο θαη γελφζεκα, εμαηξνπκέλσλ απηψλ γηα 

ηηο ρξφληεο παζήζεηο. Απφ 1εο Ηνπλίνπ 2012 ε ζπληαγνγξάθεζε κε βάζε ηε 

δξαζηηθή νπζία θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή θαη θαζνιηθή. Αλ ν αζθαιηζκέλνο 

δεηήζεη αθξηβφηεξν θάξκαθν ηεο ίδηαο δξαζηηθήο πιεξψλεη ηε δηαθνξά. Όια 

ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο εμνηθνλφκεζεο ηεο 

θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ θαξκάθσλ. 

Δπηπξνζζέησο, απμάλεηαη ην πνζφ επηζηξνθήο (rebate) απφ ηηο εηαηξίεο πξνο 
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ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε απφ 4% ζε 9% θαη δηαθνξνπνηείηαη ε αλαινγία 

δεκφζηαο πξνο ηδησηηθή δαπάλε απφ 65%-35% ζε 80%-20%. 

6. Νόκνο 4118/2012 «Κύξωζε ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ: 

Ρπζκίζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ εμαηξεηηθά επεηγνπζώλ θαη απξόβιεπηωλ 

αλαγθώλ ηνπ θνηλωθεινύο, κε θεξδνζθνπηθνύ ηδξύκαηνο κε ηελ επωλπκία 

“ΚΟΙΝΩΦΕΛΕ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΙΚΟ ΝΣΤΝΑΝ” θαη άιιεο δηαηάμεηο». Ο 

λφκνο απηφο νξίδεη ηε κεηνλνκαζία ησλ Κιεηζηψλ Δλνπνηεκέλσλ Ννζειίσλ 

ζε Κιεηζηά Διιεληθά Ννζήιηα (ΚΔΝ). Λφγσ ηεο άκεζεο αλάγθεο βειηίσζεο 

ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ ΔΟΠΤΤ, πξνβιέπεη φηη νη θνηλέο ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο, κε ηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη ηα λνζήιηα πνπ θαηαβάιινληαη πξνο ηα 

Ννζνθνκεία θαη ηα Κέληξα Τγείαο (εκεξήζηα λνζήιηα, θιεηζηά ειιεληθά 

λνζήιηα θαη ζπλνιηθά λνζήιηα), εθδίδνληαη πιένλ χζηεξα απφ ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ ΚΔ..Τ θαη δχλαηαη λα έρνπλ αλαδξνκηθή ηζρχ. Μέζσ ηεο 

λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο απηήο, ζα θαηαζηεί δπλαηή ε παξνρή έθπησζεο 30% 

επί ησλ ΚΔΝ ζηνλ ΔΟΠΤΤ, ψζηε λα βειηησζεί ε νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

7. Νόκνο 4132/2013 «Καηεπείγνπζεο ξπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». Ο λφκνο απηφο νξίδεη ηνλ ηξφπν εμφθιεζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ 

νθεηιψλ ηνπ ΔΟΠΤΤ. Γίλεηαη, έηζη ε δπλαηφηεηα ζηνλ Οξγαληζκφ λα 

εθρσξεί πξνο ηα λνζνθνκεία, απαηηήζεηο ηνπ, έλαληη ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

εηαηξηψλ ή Καηφρσλ Άδεηαο Κπθινθνξίαο (ΚΑΚ) απφ ηα πνζά επηζηξνθήο. 

Σα λνζνθνκεία ζπκςεθίδνπλ ππνρξεσηηθά ην πνζφ ησλ αλσηέξσ 

εθρσξνχκελσλ πξνο απηά απαηηήζεσλ, κε νθεηιέο ηνπο πξνο ηηο 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο θαη ηνπο ΚΑΚ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ. Σν 

πνζφ πνπ πξνθχπηεη σο ελαπνκέλνπζα νθεηιή ηνπ ΔΟΠΤΤ, χζηεξα απφ 

εθαξκνγή ησλ νξηδφκελσλ εθπηψζεσλ, δχλαηαη λα θαηαβάιιεηαη σο 

πξνθαηαβνιή κεηά ηελ αθαίξεζε θξαηήζεσλ. Ζ θαηαβνιή γίλεηαη κε έθδνζε 

ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο χζηεξα απφ ινγηζηηθφ έιεγρν. Δάλ κεηά ηε ρνξήγεζε 

ηεο πξνθαηαβνιήο πξνθχςεη θαηά ηνλ έιεγρν νθεηιφκελν πνζφ κηθξφηεξν 

απφ απηφ πνπ έρεη πξνθαηαβιεζεί, ε δηαθνξά  παξαθξαηείηαη απφ ηνπο 

επφκελνπο ινγαξηαζκνχο ησλ πξνκεζεπηψλ. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο 

λεφηεξνπ ινγαξηαζκνχ εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ εθθαζάξηζε, ε δηαθνξά 

αλαδεηείηαη απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ. Δπηπξνζζέησο, πξνβιέπεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ ρξεψλ ησλ λνζνθνκείσλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, έηζη ψζηε λα 
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δηαγξαθνχλ νη απαηηήζεηο απηψλ θαηά ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηνχκπαιηλ. 

Δπίζεο, ζηνλ λφκν 4132 νξίδεηαη φηη, γηα ηελ απφδνζε ηνπ πξφζζεηνπ πνζνχ 

επηζηξνθήο ιακβάλνληαη ππφςε νη πσιήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ 

βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ αληιεί ν ΔΟΠΤΤ απφ ηελ ΖΓΗΚΑ θαη ην ζχζηεκα 

ζάξσζεο ζπληαγψλ. ηφρνο ηνπ λφκνπ απηνχ είλαη λα δηαζθαιηζηεί ε 

είζπξαμε ησλ πνζψλ επηζηξνθήο απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο θαη ηνπο 

ΚΑΚ, λα επηηαρπλζεί ε θαηαβνιή ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ ζηνπο 

πξνκεζεπηέο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη έηζη λα απνπιεξσζνχλ άκεζα νη 

ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο.  

8. Νόκνο 4238/2014 « Πξωηνβάζκην Εζληθό Δίθηπν Τγείαο (Π.Ε.Δ.Τ.), αιιαγή 

ζθνπνύ Ε.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ινηπέο δηαηάμεηο». Ο ελ ιφγσ λφκνο κεηαηξέπεη ηνλ 

ΔΟΠΤΤ ζε αγνξαζηή ππεξεζηψλ πγείαο θαη εληάζζεη ηηο Μνλάδεο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ζην ΔΤ. Πξνβιέπεη κεηαμχ άιισλ ην 

πξνζσξηλφ θιείζηκν ησλ πνιπταηξείσλ ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο 

ζε θέληξα πγείαο αζηηθνχ ηχπνπ, θαζψο θαη ηελ έληαμε 8.500 εξγαδνκέλσλ 

ζηηο Μνλάδεο ηνπ ΔΟΠΤΤ ζε θαζεζηψο δηαζεζηκφηεηαο-θηλεηηθφηεηαο. 

Δπίζεο, ζεζπίδεηαη ν νηθνγελεηαθφο γηαηξφο. Θα έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην 

ζχζηεκα, αθνχ καδί κε ηνπο γηαηξνχο ησλ Κέληξσλ Τγείαο θαη ησλ 

πνιπταηξείσλ ζα ιεηηνπξγνχλ ζαλ θίιηξν ησλ πξνζεξρφκελσλ πεξηζηαηηθψλ 

ψζηε λα κε ζπλσζηίδνληαη άπαληεο ζηα λνζνθνκεία. ηα ηξία απηά ζεκεία ζα 

αμηνινγνχληαη ηα πεξηζηαηηθά πνπ ρξήδνπλ αλάγθε πεξίζαιςεο ζε 

λνζνθνκείν. Χο νηθνγελεηαθνί γηαηξνί κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ φζνη έρνπλ 

είλαη γεληθνί γηαηξνί, παζνιφγνη θαη παηδίαηξνη. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην 

λνκνζρέδην, νη ζπκβάζεηο γηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ πνπ δελ είλαη κφληκνη ή 

ανξίζηνπ ρξφλνπ (ΗΓΑΥ) θαη ππνγξάθεθαλ νπνηεδήπνηε ζην παξειζφλ 

παχνπλ λα ηζρχνπλ. εκεηψλεηαη, φηη κέρξη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία 

θηλεηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΟΠΤΤ πξνο ηηο ΓΤΠΔ, νη ππεξεζίεο 

πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζα παξέρνληαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ 

Οξγαληζκνχ απφ ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ, ηα Κέληξα Τγείαο 

θαη ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο γηαηξνχο. 

Γηα άιιε κηα θνξά θαίλεηαη φηη ην ΔΤ βξίζθεηαη ππφ κεηαξξπζκηζηηθφ θαηαηγηζκφ, 

κε ζθνπφ ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ. Αλ θαη είλαη δχζθνιν λα 
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εθηηκεζνχλ κε αθξίβεηα νη ζπλέπεηεο φισλ απηψλ ησλ αιιαγψλ, ήδε αξρίδνπλ λα 

δηαθαίλνληαη απνζπαζκαηηθά θάπνηεο αιιαγέο. 

4.2 Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 

Σν έηνο 2009 νη εηήζηεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ λνζνθνκείσλ έθηαζαλ ηα 3 δηο 

επξψ, ελψ ηα ρξέε ηα 6 δηο επξψ, νδεγψληαο ην κλεκφλην ζηε ιήςε απζηεξψλ 

κέηξσλ εηδηθά γηα ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, κε πξσηαξρηθφ ηνπ ζηφρν ε ζπλνιηθή δαπάλε 

ηεο πγείαο λα κελ ππεξβαίλεη ην 6% ηνπ ΑΔΠ. πλεπψο, νη ηνκείο ηεο πγείαο, θαζψο 

θαη ηνπ θαξκάθνπ θιήζεθαλ λα πξνζθέξνπλ ηα κέγηζηα ζηελ πξνζπάζεηα 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ηεο ρψξαο καο. Σα κέηξα θαη νη πνιηηηθέο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ απφ ην ΤΤΚΑ ην 2010, έθεξαλ κηα ζεηξά απφ ζεηηθά απνηειέζκαηα 

κέζα ζην 2011, φζνλ αθνξά ζηηο δαπάλεο ηνπ ΔΤ θαη εηδηθφηεξα ζηα 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα θαη ζηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Δπίζεο, 

δεκηνπξγήζεθαλ κεραληζκνί ειέγρνπ θαη εθαξκφζηεθαλ πνιηηηθέο κε ζηφρν ζηελ 

παξνρή θαη ελνπνίεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο ΠΦΤ, θαζψο θαη πνιηηηθέο 

δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (ΤΤΚΑ,2011). 

Δηδηθφηεξα, ν ΗΟΒΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο, 

επηρείξεζε κηα πξνζπάζεηα πνζνηηθνπνίεζεο ησλ κέηξσλ ηνπ κλεκνλίνπ θαη ηεο 

θπβέξλεζεο, ηα νπνία αλαιχζεθαλ εθηελψο ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, έηζη ψζηε λα 

ππνινγηζηεί ε ζπλνιηθή εμνηθνλφκεζε πνπ πξνθχπηεη γηα ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο, 

ην έηνο 2011. Σα κέηξα απηά ήηαλ: 

 Γηαγσληζκνί πξνκεζεηψλ θαη ιεηηνπξγία ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ 

 Οινήκεξε ιεηηνπξγία Ννζνθνκείσλ 

 Μείσζε απνδνρψλ θαη αλαινγία 1/5 ζε ζπληαμηνδνηήζεηο- πξνζιήςεηο ηνπ 

ΔΤ 

 Δίζπξαμε θαη αχμεζε αληηηίκνπ ζην εμσηεξηθά ηαηξεία απφ 3 ζε 5 επξψ 

 Σηκνιφγεζε ησλ ΚΔΝ- DRGs 

 πγρσλεχζεηο λνζνθνκείσλ- κείσζε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. 

Ζ ζπλνιηθή εμνηθνλφκεζε, φπσο θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, 

εθηηκήζεθε ζηα 888,3 εθαηνκκχξηα επξψ.   
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ΠΙΝΑΚΑ 4.2.1: Δμνηθνλόκεζε ζπλνιηθήο δαπάλεο πγείαο από κέηξα κλεκνλίνπ 

θαη θπβέξλεζεο 

Μέηξν 
Δμνηθνλφκεζε 

2011 (εθαη. €)  

Γηελέξγεηα δηαγσληζκψλ γηα πξνκήζεηεο 266,4 εθαη. 

Πεξηθνπέο απνδνρψλ ζην ΔΤ 460,6 εθαη. 

πληαμηνδνηήζεηο 1:5 ζην ΔΤ 85 εθαη. 

Απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία λνζνθνκείσλ 46,6 εθαη. 

Αχμεζε εηζηηεξίνπ απφ €3 ζε €5 ζηα λνζνθνκεία  12,7 εθαη. 

Σηκνιφγεζε θιεηζηνχ ελνπνηεκέλνπ λνζειίνπ (DRGs) 

(09/2011) 12,5 εθαη. 

Μείσζε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ιφγσ ζπγρσλεχζεσλ 

λνζνθνκείσλ (09/2011) 4,5 εθαη. 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ € 888,3 εθαη 

Πεγή : ΗΟΒΔ, ΔΓΤ 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα έζνδα ησλ λνζνθνκείσλ απφ ηελ απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία 

ηνπ ΔΤ, αλήιζαλ γηα ην έηνο 2011 ζηα 73.896.284 επξψ, ελψ ζπλνιηθά απφ ηελ 

νινήκεξε ιεηηνπξγία ηνπο αλήιζαλ ζηα 101.612.472 επξψ. Δπηπιένλ, ππνινγίζηεθε 

φηη ηα ζπλνιηθά έζνδα ησλ λνζνθνκείσλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ αληηηίκνπ ζε 5 επξψ, 

ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία, αλήιζαλ ζηα 27.716.187 €. 
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Γξάθεκα 4.2.1: Έζνδα αλά ΓΤΠΔ, από ηε ιεηηνπξγία απνγεπκαηηλώλ ηαηξείσλ,  

Ννζνθνκεία ΔΤ, 2011 

Πεγή: ΤΤΚΑ, 2011 

 

ΠΙΝΑΚΑ 4.2.2: Έζνδα από ηε ιεηηνπξγία απνγεπκαηηλώλ ηαηξείσλ ησλ 

Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ, αλά ΓΤΠΔ.  

ΓΤΠε Ιαηξεία 
Γηαγλσζηηθέο.- Θεξαπεπηηθέο Δπεκβαηηθέο 

ύλνιν Απεηθνληζηηθέο 
Πξάμεηο Πξάμεηο   

Πξάμεηο 

 

     

1 19.368.917 8.326.697 1.799.358 3.525.193 33.020.165       

2 1.573.139 308.938 0 0 1.882.078       

3 5.604.059 9.595.506 3.025.506 0 18.225.072       

4 2.792.885 1.260.646 815.336 6.247 4.875.114       

5 2.460.251 1.204.791 49.795 0 3.714.837       

6 5.378.954 1.194.399 28.451 9.880 6.611.684       

7 2.347.571 2.996.560 207.045 16.160 5.567.335       

ΤΝΟΛΟ 39.525.776 24.887.538 5.925.491 3.557.480 73.896.284 

Πεγή: ΤΤΚΑ, 2011 



47 

 

 

Γξάθεκα 4.2.2: Έζνδα αλά ΓΤΠΔ από ηελ νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ 

λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ, 2011 

Πεγή: ΤΤΚΑ, ESY.net, 2011 

 

Όζνλ αθνξά ζηηο δαπάλεο ησλ λνζνθνκείσλ, ε κείσζε ησλ νπνίσλ απνηειεί 

δηαρξνληθά έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ ΤΤΚΑ θαη ηεο θπβέξλεζεο, 

ζεκεηψζεθε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 6%. πγθεθξηκέλα, νη ζπλνιηθέο δαπάλεο ησλ 

λνζνθνκείσλ αλήιζαλ γηα ην 2011, ζε 2.540 εθ. επξψ. Δηδηθφηεξα, ηα 1.610 εθ. επξψ 

αθνξνχζαλ ηε δαπάλε γηα ηα θάξκαθα, ην πγεηνλνκηθφ πιηθφ, ην νξζνπεδηθφ πιηθφ 

θαη ηα ρεκηθά αληηδξαζηήξηα αθνκνηψλνληαο έηζη, ην 66% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά πνπ θαηαιακβάλνπλ νη δαπάλεο απηέο 

ζην παξαθάησ δηάγξακκα, θαζψο θαη νη κεηψζεηο απηψλ. 

 

 

 

 



48 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4.2.3: Αλάιπζε 4 βαζηθώλ θαηεγνξηώλ, 2011 

 

Πεγή: ΤΤΚΑ, 2011 

Γξάθεκα 4.2.4: Αλάιπζε Γαπαλώλ Ννζνθνκείσλ ΔΤ, 2009-2011 

 

Πεγή: ESYNET, 2012 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαιπζεί εθηελέζηεξα ε δαπάλε ησλ λνζνθνκείσλ γηα ηα 

θάξκαθα, δηφηη θαηαιακβάλεη ην 51,67% ησλ δαπαλψλ ησλ ηεζζάξσλ θπξηφηεξσλ 
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θαηεγνξηψλ δαπαλψλ ησλ λνζνθνκείσλ. Δπηπιένλ, ην κλεκφλην φξηζε κηα ζεηξά απφ 

απζηεξά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη κείσζε ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο, φπσο ε πιήξεο 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηηκνιφγεζεο βάζεη ησλ 3 ρακειφηεξσλ ηηκψλ ηεο ΔΔ-22, 

δειαδή ε άξζε ησλ πιαθφλ πνπ είραλ επηβιεζεί ζηηο κέγηζηεο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ 

ησλ θαξκάθσλ ην επηέκβξην ηνπ 2010, ε δεκνζίεπζε αξλεηηθήο ιίζηαο 

ζπληαγνγξάθεζεο θαζψο θαη ιίζηαο κε ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ, ε αχμεζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ γελνζήκσλ θαη πξσηνηχπσλ ζε επίπεδν ηηκήο κε 

θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ησλ γελνζήκσλ ζην 60%  ηεο ηηκήο ησλ πξσηνηχπσλ θιπ. Μεηά 

ηελ επηβνιή ησλ κέηξσλ εθηηκήζεθε απφ ηε κειέηε ηνπ ΗΟΒΔ θαη ηεο ΔΓΤ, φηη ε 

εμνηθνλφκεζε κφλν απφ ηα κέηξα πνπ αθνξνχλ ην θάξκαθν κπνξεί λα αλέιζεη ζηα 

233 εθ. επξψ, εθφζνλ αθνινπζεζνχλ ηα κέηξα ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ κλεκνλίνπ 

ρσξίο θαζπζηεξήζεηο. 

Πίλαθαο 4.2.3: Δμνηθνλνκήζεηο Γαπάλεο Ννζνθνκείσλ γηα Φάξκαθα από Μέηξα 

Μλεκνλίνπ & Κπβέξλεζεο γηα ην 2011 

Μέηξν Δμνηθνλφκεζε 2011 (εθαη. €) 

Μείσζε ηηκψλ 2010- carry over 2011 47,9 εθαη. 

Μείσζε θέξδνπο ρνλδξεκπφξσλ 

(05/2011) 
16,9 εθαη. 

Άξζε πιαθφλ (07/2011) 30,7 εθαη. 

Μείσζε φγθνπ θαηαλάισζεο ζηα 

λνζνθνκεία ην 2011 
59,5 εθαη. 

Αχμεζε ζηε δηείζδπζε ησλ γελνζήκσλ 

ην 2011 
8,4 εθαη. 

Σηκνιφγεζε γελνζήκσλ ζην 60% ησλ 

πξσηνηχπσλ (07/2011) 
15,5 εθαη. 

Ννζνθνκεηαθή ζπζθεπαζία (10/2011) 17,7 εθαη. 

Δπηζηξνθέο απφ θαξκαθεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο (rebate) 
37,1 εθαη. 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ €233,7 εθαη. 

Πεγή: ΗΟΒΔ, ΔΓΤ, ΔΟΦ, ΤΤΚΑ, Παξαηεξεηήξην Σηκψλ Φαξκάθνπ 
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ε επηβνιή ησλ κέηξσλ αθνξνχζε θαη ηελ δεκφζηα 

θαξκαθεπηηθή δαπάλε, γηα ηελ νπνία ππνινγίζηεθε φηη ε εμνηθνλφκεζε κπνξεί λα 

αλέιζεη ζην 1 δηο επξψ.   

 

 

Πίλαθαο 4.2.4: Δμνηθνλνκήζεηο Γεκόζηαο Φαξκαθεπηηθήο Γαπάλεο από Μέηξα 

Μλεκνλίνπ & Κπβέξλεζεο γηα ην 2011 

Μέηξν Δμνηθνλφκεζε 2011 (εθαη. €) 

Μείσζε ηηκψλ 2010- carry over  224 εθαη. 

Άξζε πιαθφλ & επαλαμηνιφγεζε ηηκψλ 

(07/2011) 128,5 εθαη. 

Δηζαγσγή αξλεηηθήο ιίζηαο (04/2011) 132 εθαη. 

Γηεχξπλζε ιίζηαο ΜΖΤΦΑ (06/2011) 20,9 εθαη. 

Γηεχξπλζε ιίζηαο θαξκάθσλ γηα ζνβαξέο 

παζήζεηο Ν.3816* (07/2011) 33,9 εθαη. 

Ζιεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε 340,7 εθαη. 

Μείσζε θέξδνπο ρνλδξεκπφξσλ (06/2011) 47,6 εθαη. 

Σηκνιφγεζε γελνζήκσλ ζην 60% ησλ 

πξσηνηχπσλ (07/2011) 35,3 εθαη. 

Δπηζηξνθέο θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ 2011 

(rebate)  70,1 εθαη. 

Δπηζηξνθέο θαξκαθνπνηψλ (rebate) 75,6 εθαη. 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ € 1.108,6 εθαη. 

Πεγή: ΗΟΒΔ, ΔΓΤ, ΔΟΦ, ΤΤΚΑ, Παξαηεξεηήξην Σηκψλ Φαξκάθνπ 
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Γξάθεκα 4.2.5: Γεκόζηα Φαξκαθεπηηθή Γαπάλε: Πνξεία κεηά ην Μλεκόλην θαη 

Πξνβιέςεηο 

 

Πεγή : ΦΔΔ 

 

πγθξηηηθά, γηα ηα έηε 2010-2011 δηαθαίλεηαη κηα ζεκαληηθή κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ 

δαπαλψλ γηα ηελ πγεία ηεο ηάμεο ηνπ 6,56%, ελψ ήδε απφ ην 2010 είρε αξρίζεη λα 

θαηαγξάθεηαη ε θαζνδηθή ηνπο πνξεία κε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 5%, κε έηνο 

αλαθνξάο ην 2009.  
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Γξάθεκα 4.2.6: πλνιηθή Γαπάλε 2010-2011 

Πεγή: Esy net, ΤΤΚΑ, 2011 

ρεηηθά κε ηα κέζα επίηεπμεο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ λνζνθνκείσλ, ήδε 

απφ ην  πξψην έηνο εθαξκνγήο ησλ κλεκνληαθψλ πνιηηηθψλ, επηηεχρζεθε ε 100% 

εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ κεηξψνπ δεζκεχζεσλ ζηα 

λνζνθνκεία ηεο επηθξάηεηαο, ελψ ην 20% εμ απηψλ εθάξκνδε αλαιπηηθή ινγηζηηθή.  

4.3 Οη επηπηώζεηο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 

Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ζηνπο θαηαλαισηέο-αζζελείο, νη 

νπνίνη βξίζθνληαη ππφ ηελ απεηιή ηεο απψιεηαο ηεο αζθαιηζηηθήο ηνπο θάιπςεο, 

είλαη πιένλ θάηη παξαπάλσ απφ νξαηέο. Δηδηθφηεξα,  ε άξξεηε ζρέζε ηνπ 

πγεηνλνκηθνχ ηνκέα κε ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο  έρεη σο απνηέιεζκα λα επηβαξχλεηαη ε νκαιή θαη απνδνηηθή ηνπ 

ιεηηνπξγία απφ ηηο αιιαγέο ηνπ νηθνλνκηθνχ γίγλεζζαη. 

Σφζν ηα δεκφζηα ειιείκκαηα, φζν θαη ε ζπλερψο απμαλφκελε αλεξγία απνηεινχλ 

πιήγκα ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηεο αζθάιηζεο. Αθφκα θαη ηα ηδξχκαηα παξνρήο 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο, ηα νπνία ειέγρνληαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, αιιά θαη νη 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πγείαο  αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη 

εμππεξέηεζεο ησλ δαλεηαθψλ ηνπο αλαγθψλ (Κπξηφπνπινο, 2010). Δπηπιένλ, ν 

θίλδπλνο πεξαηηέξσ ππνβάζκηζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο πξνο ηνπο 

πνιίηεο θαη ηαπηφρξνλα κεγηζηνπνίεζε ησλ ήδε κεγάισλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ 

έρεη απμεζεί ξαγδαία, θαζψο ε νηθνλνκηθή θξίζε απεηιεί ηε δπλαηφηεηα επαξθνχο 
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ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο  αιιά θαη ην επίπεδν πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ. Δηδηθφηεξα, νη επηπηψζεηο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ 

κλεκνληαθψλ πνιηηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο εκθαλίδνληαη θπξίσο ζε ηξία επίπεδα: 

α) ζηελ κείσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζε πνηνηηθέο Τπεξεζίεο Τγείαο ,κε 

ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα απηέο  

β) ζηελ αχμεζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, 

γ) ζηελ αχμεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηε Γεκφζηα Τγεία 

Ζ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε Πνηνηηθέο Τπεξεζίεο Τγείαο δνθηκάδεηαη γηα πνιινχο 

ιφγνπο.  (ΤΤΚΑ, 2012). 

Αξρηθά ζα πξέπεη λα ηνληζζεί, φηη νη έλλνηεο ηεο «πξνζθνξάο» θαη ηεο «δήηεζεο» 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο βξίζθνληαη ζε αληζνξξνπία, εμαηηίαο ησλ κλεκνληαθψλ 

πνιηηηθψλ, ηεο κείσζεο ζηνπο πγεηνλνκηθνχο πφξνπο κεηά ην 2010 θαη ηεο κείσζεο  

ηεο  ηδησηηθήο  δαπάλεο, παξά ην γεγνλφο ηεο εχθνιεο πξφζβαζεο κε κηθξφ ρξνληθφ 

θφζηνο. Χζηφζν, ε αδπλακία παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζε εππαζή θνηλσληθά 

ζηξψκαηα (θησρνί, άλεξγνη, ρξφληα πάζρνληεο), πξνθαιεί ηελ «πιενλάδνπζα 

δήηεζε». 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ, θαζψο επίζεο θαη ε νηθνλνκηθή ηνπο αληαπφθξηζε 

πξνο ηξίηνπο, πιήηηνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηηο κεηψζεηο ζηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ηνπο θαηά 40%. Σξνρνπέδε ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο, 

απνηειεί επίζεο ε αδπλακία ηαπηφρξνλεο θαηαπνιέκεζεο ησλ εγγελψλ 

πξνβιεκάησλ, φπσο είλαη ην ζχζηεκα ησλ πξνκεζεηψλ , ε νινθιήξσζε ηεο 

κεραλνγξάθεζεο θαη ε κε νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ησλ  θιεηζηψλ ελνπνηεκέλσλ 

λνζειίσλ (ΚΔΝ).  Δπηπξφζζεηα, ηελ ελ ιφγσ θαηάζηαζε δπζρεξαίλεη ε έιιεηςε 

πξνζσπηθνχ (θπξίσο λνζειεπηηθνχ θαη παξαταηξηθνχ), εμαηηίαο ησλ αζξφσλ 

ζπληαμηνδνηήζεσλ θαη ησλ κεησκέλσλ πξνζιήςεσλ. 

Σαπηφρξνλα, ε δπζρέξεηα ζηελ πξφζβαζε ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο, ε αδπλακία ηεο 

αλάζρεζεο ηεο δήηεζεο πξνο ηα λνζνθνκεία, ε έιιεηςε θιηληθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ρξνλίσλ λνζεκάησλ θαη ζηα πξνγξάκκαηα πξφζιεςεο, 

αλαραηηίδνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη ηνπ 

ΔΟΠΤΤ (Δληαίνο Οξγαληζκφο παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο), φπνπ παξαηεξνχληαη 
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πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο θαη  δηνηθεηηθψλ –νξγαλσηηθψλ αζηνρηψλ, παξά ηελ 

απμεκέλε δήηεζε ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο.  

Σα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ζηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία θαηά ην έηνο 2010 θαηά 24% ζε ζρέζε κε ην 2009 θαη πεξαηηέξσ αχμεζε 

8% ην πξψην εμάκελν ηνπ 2011. Δπίζεο, ε επηζθεςηκφηεηα ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία 

ησλ λνζνθνκείσλ απμήζεθε θαηά 30%, παξνπζηάδνληαο ηαπηφρξνλε κείσζε θαηά 25- 

30%  ζηε ρξήζε ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο. Σα παξαπάλσ ηείλνπλ λα πεξηνξίζνπλ 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε επαξθείο ππεξεζίεο πγείαο, 

δεκηνπξγψληαο ζπλζήθεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ γηα κεγάιεο κεξίδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ αιιά θαη εκθαλή πξνβιήκαηα βησζηκφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ.   

Αχμεζε ησλ Φπρηθψλ δηαηαξαρψλ   

Δπνκέλσο, νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο -θαη θαηά ζπλέπεηα ε απμαλφκελε 

αλεξγία- είλαη ζνβαξφηαηεο φζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Ζ  απψιεηα εξγαζίαο, 

έρεη εκθαλέο αληίθηππν ζηνλ ηνκέα ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, θαζψο ζχκθσλα κε ηα 

πνζνζηά, ην 34% ησλ αλέξγσλ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, ελψ 

ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηνπο εξγαδφκελνπο αλέξρεηαη κφιηο ζην 16%. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο γηα θάζε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο θαηά 1%, απμάλεηαη ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ απηνθηνληψλ θαηά 0.79% θαη ν δείθηεο ζλεζηκφηεηαο θαηά 

2,18% . 

Αχμεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηε Γεκφζηα Τγεία    

Ζ αχμεζε ηεο αλεξγίαο πξνθαιεί ζπζζσξεπκέλα πξνβιήκαηα, πνπ ζπλνςίδνληαη ζηα 

θάησζη: πξνβιήκαηα εζηζκνχ θαη εμάξηεζεο απφ νπζίεο, πηνζέηεζε κε πγηεηλνχ 

ηξφπνπ δσήο, απμαλφκελε θαηαλάισζε ηξνθήο ρακειήο δηαηξνθηθήο αμίαο, θαπλνχ 

θαη νηλνπλεχκαηνο θαη επηπιένλ πιεκκεινχο δηαρείξηζεο ησλ λνζεκάησλ , ηδίσο ησλ 

ρξνλίσλ, απφ ηηο ήδε επηβαξπκέλεο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο. Όπσο είλαη εχινγα 

αληηιεπηφ, νη επηπηψζεηο ηεο αλεξγίαο δελ θαηαλέκνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζηα 

δηάθνξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, αιιά πιήηηνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηε ρακειή 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ηάμε, ε νπνία δηαηξέρεη ην δηπιάζην θίλδπλν απμεκέλεο 

λνζεξφηεηαο (ΔΓΤ, 2011). 

Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο 

Τγείαο έλαο ζηνπο ηξεηο πνιίηεο αλαγθάδεηαη λα δηαθνξνπνηήζεη ηε ζεξαπεία ηνπ , 
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αξαηψλνληαο ηε ζπρλφηεηα ιήςεο θαξκάθνπ ιφγσ νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο, ην 60% 

ησλ ρξνλίσο παζρφλησλ αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ή ιίζηεο αλακνλήο 

ζηελ πξφζβαζε ζην ΔΤ, νη ρξνλίσο πάζρνληεο έρνπλ κεηψζεη θαηά 30% ηηο 

επηζθέςεηο ηνπο ζηηο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, ελψ ην επίπεδν 

απηνεθηίκεζεο ηεο πγείαο ηνπο έρεη κεησζεί θαηά 60%.  Δπηπιένλ, ζηαδηαθή κείσζε 

παξαηεξείηαη θαη ζην πξνζδφθηκν δσήο, πνπ θηάλεη ζηα 78 έηε, ζε ζρέζε κε ηα 81 

πνπ ήηαλ κέρξη πξφζθαηα. Αχμεζε πξνθιήζεθε θαη γηα πξψηε θνξά κεηά ην 1950 

ζηε βξεθηθή ζλεζηκφηεηα πνπ αλήιζε ζην 3,8 (αλά 1000 παηδηά ειηθίαο έσο ελφο 

έηνπο) απφ 2,7 πνπ ήηαλ πξν θξίζεο. Απφ ην 2008 κέρξη ην 2011 φπνπ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα ζηνηρεία ε αχμεζε ησλ λεθξψλ εκβξχσλ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 21,1% Οη 

δείθηεο απηνθηνληθφηεηαο απμήζεθαλ θαηά 40%. Μφλν ζηελ ηξηεηία 2010 – 2013 

ζεκεηψλεηαη εληππσζηαθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνξέσλ ηνπ ηνχ HIV θαη απφ 5,4 

θξνχζκαηα αλά 100.000 πιεζπζκνχ πνπ ήηαλ ην 2010, θηάζακε ζηα 10,7 αλά 

100.000 Λνηκψδε λνζήκαηα, φπσο ε εινλνζία, επαλεκθαλίζηεθαλ ζηε Νφηηα 

Διιάδα, εμαηηίαο ησλ πεξηθνπψλ πνπ έγηλαλ ζηα πξνγξάκκαηα ςεθαζκψλ , γηα πξψηε 

θνξά κεηά ην 1970. Καηά ην ίδην δηάζηεκα, νη εηζαγσγέο ζε ηδησηηθά λνζειεπηήξηα, 

φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, κεηψζεθαλ ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 30%, πξνθαιψληαο 

θαηά ζπλέπεηα αληίζηνηρε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία 

(Kentikelenis et al.2011). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5  

Κξηηηθή ησλ ζηόρσλ ηνπ Μλεκνλίνπ γηα ην ΔΤ. 

 

Ζ αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία ηε δεθαεηία 2000-2009 αλαθέξζεθε σο κείδνλ 

πξφβιεκα, θπξίσο κε ηελ έλλνηα ηνπ νηθνλνκηθνχ-δεκνζηνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο. Σν 

κεγάιν δεκφζην έιιεηκκα ηεο Διιάδαο θαη ε δηαρείξηζή ηνπ, θαηέζηεζαλ σο άκεζν 

ππεχζπλν ηηο άκεηξεο δαπάλεο ζην δεκφζην ηνκέα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ιφγσ ηεο 

ζπαηάιεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ απηή ηελ πεξίνδν, γηα πάλσ απφ 2% ηνπ δεκφζηνπ 

ειιείκκαηνο. Έηζη, πξνέθπςε ε επηηαθηηθή αλάγθε δξαζηηθήο παξέκβαζεο γηα ηε 

κείσζε ησλ δαπαλψλ ζηελ πγεία κε ηδηαίηεξε κλεία απηψλ θαη ζηα Μλεκφληα 

(ΔΓΤ,2013). Γηαθαίλεηαη φκσο φηη,
 
ηα κέηξα ησλ Μλεκνλίσλ θαη νη πεξηθνπέο ζηε 

δαπάλε πγείαο έρνπλ δηνγθψζεη ηα πξνβιήκαηα θαη ην ζχζηεκα πγείαο δνθηκάδεηαη 

καδί κε νιφθιεξν ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, ελψ έρεη πξνζηεζεί θαη ην κείδνλ 

πξφβιεκα ηεο απναζθάιηζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ έιιεηςε νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο 

γηα ηελ πγεία απνηειεί πιένλ κείδνλ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ζέκα θαη κηα απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο αηηίεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο απνξξχζκηζεο. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη 

ινηπφλ, είλαη θαηά πφζν νη πνιηηηθέο πνπ ζρεδηάζηεθαλ είραλ ζθνπφ ηελ 

αλαδηνξγάλσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ή απιά ην ζεκαληηθφ 

πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία. 

 Γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηνλ θίλδπλν απαμίσζεο ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηνπ ΔΤ, 

αιιά θαη ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, είλαη ε δέζκεπζε 

ηεο θπβέξλεζεο γηα δηαηήξεζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ πγείαο θάησ απφ ην 6% ηνπ 

ΑΔΠ. ην δηάζηεκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ην κεξίδην ηνπ θξάηνπο ζηε 

ζπλνιηθή δαπάλε πγείαο έπεζε απφ 26,8% ην 2009 ζε 23,1% ην 2011. Πεξίπνπ θαηά 

ίδην πνζνζηφ απμήζεθε ε ηδησηηθή δαπάλε, ελψ ε δαπάλε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 

παξέκεηλε ζηαζεξή. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δαπάλεο 

πγείαο ην αλαιακβάλνπλ νη εξγαδφκελνη, κηζζσηνί θαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη 

ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηα λνηθνθπξηά κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζην θφζηνο θαη κέζσ ησλ 

άηππσλ πιεξσκψλ (Ληαξφπνπινο, 2014). 
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Δπηπιένλ, ηα κλεκνληαθά κέηξα πνπ αθνξνχλ ζηελ αχμεζε ησλ πφξσλ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, φπσο ε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο, ε αχμεζε 

ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

πνιηηψλ ζην θφζηνο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο,  νδεγνχλ ζηελ ζπλερή 

επηβάξπλζε ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ απνηξνπή ηνπο απφ ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο, ελψ δεκηνπξγεί ζπλζήθεο άληζεο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο. Έηζη, ην 

ζχζηεκα πγείαο ζηελ Διιάδα είλαη ηαπηφρξνλα αθξηβφ, αλαπνηειεζκαηηθφ, εθφζνλ 

δελ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, θαη άδηθν κε ζεκαληηθή επηβάξπλζε ησλ 

νηθνγελεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ (Οηθνλφκνπ, 2013).
 

Όζνλ αθνξά ηηο δνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζην ΔΤ, αμίδεη λα αλαιπζεί ην εγρείξεκα 

ηνπ ΔΟΠΤΤ, πνπ απνηέιεζε ίζσο ηε κεγαιχηεξε κεηαξξχζκηζε κεηά ηε ζπγθξφηεζε 

ηνπ ΔΤ. Ο αξρηθφο γλψκνλαο πάλσ ζηνλ νπνίν ζηεξίρζεθε ε δεκηνπξγία ηνπ 

ΔΟΠΤΤ, ήηαλ ε χπαξμε ελφο δεκνζίνπ κνλνςσλίνπ. Ο ΔΟΠΤΤ είλαη ζεζκφο κέζα 

απφ ηνλ νπνίν γίλεηαη ε αιιαγή ζηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κνλάδσλ πγείαο, κε 

ηελ ελνπνίεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, απνηειεί έλα 

κεραληζκφ, ν νπνίνο παξεκβαίλεη ζην ηξφπν είζπξαμεο ησλ εζφδσλ θαη απφδνζεο 

ησλ πιεξσκψλ, ρσξίο λα έρεη ηα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία ηνλ θαζηζηνχλ νξγαληζκφ 

πνπ κπνξεί λα αζθήζεη αζθαιηζηηθή πνιηηηθή κε θξηηήξηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, 

ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ ηζφηεηα. Απνηέιεζκα απηήο ηεο δνθηκήο ήηαλ ε 

άκβιπλζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ πξνβιεκάησλ, κε άκεζν αληίθηππν ζηνπο πνιίηεο.   

Έηζη, γηα αθφκε κηα θνξά εληζρχεηαη ε κλεκνληαθή πνιηηηθή γηα κείσζε ησλ 

δαπαλψλ θαη πεξηνξηζκφ ζηελ πξφζβαζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ 

(ΔΓΤ,2012). 

Αλαθνξηθά, κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα ην θάξκαθν θαη ηηο 

πξνκήζεηεο ηαηξνηερλνινγηθνχ θαη πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, ζα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη νη 

πεξηζζφηεξεο εμ απηψλ ήηαλ ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε γηα ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ, 

ρσξίο φκσο θαη εδψ λα ιείςνπλ νη δπζάξεζηεο παξεξκελείεο, θπξίσο απφ ην ηαηξηθφ-

παξαταηξηθφ ζψκα φπνπ θαη απηφ βξίζθεηαη ζηε δίλε ηνπ κλεκνλίνπ. πγθεθξηκέλα, 

κέζα ζηα πιαίζηα ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο, ππέζηεζαλ ξαγδαίεο πεξηθνπέο ζηηο 

ακνηβέο ηνπο, πνπ επηβεβαηψλεηαη εθ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην 51% ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ 

δαπαλψλ ηεο πγείαο νθείιεηαη ζηε κείσζε απηή.  
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Όζνλ αθνξά ηε κεηαξξχζκηζε γηα ηα ΚΔΝ- DRGs, ζρεδηάζηεθαλ γηα λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνδεκίσζε δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ, αιιά θαη ηδησηηθψλ 

θιηληθψλ, απφ ηα Σακεία θαη ηνπο ηδηψηεο. Αληηθαηέζηεζαλ ην «θιεηζηφ» εκεξήζην 

λνζήιην, κηα απαξραησκέλε κνξθή εκεξήζηαο απνδεκίσζεο πνπ δελ αληαλαθινχζε 

ην πξαγκαηηθφ θφζηνο λνζειείαο. Σα ΚΔΝ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πξννδεπκέλεο ρψξεο, θπξίσο γηαηί επηηξέπνπλ ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη 

δχλαληαη λα κεηψζνπλ δξακαηηθά ηε γξαθεηνθξαηία. ε γεληθέο γξακκέο είλαη κηα 

νξζνινγηθή κεηαξξχζκηζε, γηαηί απινπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο θνζηνιφγεζεο θαη 

εμφθιεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο ζε λνζνθνκεηαθφ επίπεδν, αιιά 

θπξίσο γηαηί ζέηεη αληηθίλεηξα ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα γηα ηελ θαηάρξεζε θαη ηελ 

ππεξηηκνιφγεζε πιηθψλ θαη θαξκάθσλ. Παξφια απηά, ην βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο 

εθαξκνγήο ησλ ΚΔΝ ζηελ Διιάδα, έρεη λα θάλεη κε ηελ ζρεδφλ "αλαγθαζηηθή" 

πξνρεηξφηεηα κε ηελ νπνία θαηαξηίζζεθαλ ηα ειιεληθά ΚΔΝ. Απηφ πνπ ζε άιιεο 

ρψξεο πήξε απφ 5 έσο 10 ρξφληα γηα λα γίλεη (κε ηελ αλάινγε κειέηε θαη 

πξνεξγαζία), ζηελ Διιάδα έγηλε πηεζηηθά θαη εμ αλάγθεο ζε ιίγνπο κήλεο. ηελ 

νπζία κεηαθξάζζεθαλ ηα Απζηξαιέδηθα ΚΔΝ θαη ηηκνινγήζεθαλ πξφρεηξα κε 

πεξηπηψζεηο ππεξηηκνινγήζεσλ αιιά θαη ζεκαληηθψλ ππνηηκνινγήζεσλ, επ' απηψλ 

δε, έγηλε θαη' απαίηεζε ηεο ηξφηθαο λέα νξηδφληηα κείσζε (θαηά πεξίπνπ 30%),  ελψ 

δελ ππάξρνπλ αθφκε δηαζέζηκα αμηφπηζηα ζηνηρεία πνπ λα δείρλνπλ αμηφινγεο 

κεηψζεηο ηνπ θφζηνπο γηα ηνλ ΔΟΠΤΤ θαη ηα ηακεία (ΔΓΤ, 2011). 

πκπεξαζκαηηθά, ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο, εμαθνινπζεί λα είλαη γηα ηνλ αζζελή 

ρανηηθφ, θαζψο δελ έρνπλ αλαπηπρζεί ζαθείο δηαδηθαζίεο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

θαηεχζπλζήο ηνπ πξνο ηηο ππεξεζίεο πγείαο. Οη κεηαξξπζκίζεηο είλαη κελ αλαγθαίεο 

θαη ρξήζηκεο κε βαζηθή πξνυπφζεζε φκσο, ε νκνγελνπνίεζε ησλ παξνρψλ πγείαο 

πξνο φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ε πξφζβαζε ζε εληαίν ζχζηεκα παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο, σο πξνο ην είδνο, ηελ  έθηαζε ην χςνο, ηνλ ηξφπν θαη ηε 

δηαδηθαζία ρνξήγεζεο, λα ζπληειείηαη πξνο ηα πάλσ θαη ζπλεπψο λα βειηηψλεηαη ην 

επίπεδν ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. 

Έηζη ινηπφλ, ζηα πιαίζηα ηεο καθξννηθνλνκηθήο εμπγίαλζεο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί 

ζηε ρψξα καο, ε θπβέξλεζε έρεη ιάβεη κέηξα πνπ ζηφρν έρνπλ ηε ζπξξίθλσζε ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ γηα ηελ πγεία, ηε κείσζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη 

ηελ αλαραίηηζε πξνγξακκάησλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ πξφιεςε θαη πξναγσγή 

πγείαο. Δπηπιένλ, νπθ νιίγα είλαη ηα κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αζθαιηζηηθήο 
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θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνχ. Γηαθαίλεηαη, ινηπφλ, φηη νη κεηαξξπζκίζεηο έρνπλ σο 

πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ πεξηζηνιή ηνπ θφζηνπο θαη ηεο πγεηνλνκηθήο δαπάλεο, νη 

νπνίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ λνηθνθπξηψλ, 

θαζηζηνχλ ηηο ππεξεζίεο πγείαο απξφζηηεο γηα ηηο πην επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο 

(Κπξηφπνπινο, 2011).
 

Δίλαη ζαθέο φηη ην ΔΤ παξά ηεο δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί, 

εμαθνινπζεί λα καζηίδεηαη απφ πξνβιήκαηα ηα νπνία, θαζψο θαίλεηαη, 

επηδεηλψλνληαη αληί λα ακβιχλνληαη  απφ ηα κέηξα πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο δαλεηαθέο 

ζπκβάζεηο. Έηζη, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε εχξεζεο ηεο ρξπζήο ηνκήο κεηαμχ ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ζηε ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ηεο ηζφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ παξεκβάζεσλ.  

Οη κειινληηθέο κεηαξξπζκίζεηο δελ πξέπεη λα ζηνρεχνπλ κνλνδηάζηαηα ζηε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο θαη ηε ζπξξίθλσζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πγείαο, αιιά ζηελ 

κεηαηξνπή νθέινπο απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ζε 

δηεχξπλζε ησλ δεκφζησλ παξνρψλ θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο. 

Δπίζεο, νη λέεο ζηξαηεγηθέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο αληίζηνηρεο 

θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηαπηφρξνλα κε ηηο ηδηαίηεξα ζνβαξέο 

ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα. Έκθαζε  ζα 

πξέπεη λα δνζεί θαη ζηηο πξνθιήζεηο πνπ ηίζεληαη γηα ξηδηθή αλαβάζκηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ απμεκέλσλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ αιιά θαη 

δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ. Γφθηκε είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ πθηζηάκελσλ 

δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηελ Διιάδα σο επθαηξία γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ζεκαζίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε, θαζψο ε νξζή θαηαλνκή ησλ πφξσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεγάιε 

εμνηθνλφκεζε (ΤΤΚΑ,2012). 

Σέινο, ν ζρεδηαζκφο ηεο εζληθήο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη άθξσο 

ζεκαληηθφο θαη  ζηελ ηειηθή θάζε ζα πξέπεη  λα εθαξκνζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

επλνεί θαη λα ζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ηνκέα ηεο πγείαο. Κάζε 

θαηλφκελν  δηαθζνξάο θαη ε θαθήο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ κπνξεί  λα αληηκεησπηζηεί 

κε ηε ζσζηή θαη ζπγθξνηεκέλε δηαθπβέξλεζε ζε φια ηα επίπεδα, έηζη ψζηε λα 

βειηησζεί ε πγεία θαη λα πξνσζεζεί ε αλάπηπμε. Δπηπιένλ, νη ειιείςεηο ζε 
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αλζξψπηλν θεθάιαην κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηε δεκηνπξγία πφξσλ θαη ηε 

δεκηνπξγία ζεζκψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ, κε ζηφρν ηελ 

πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο.
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ΤΜΠΔΡΆΜΑΣΑ 

 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εμέιημεο ηνπ ΔΤ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 30 εηψλ 

ζχζηαζήο ηνπ είλαη αδηακθηζβήηεηα  ην θαηλφκελν ησλ επαλαιακβαλφκελσλ θαη 

παξφκνησλ ζρεδφλ δηαηάμεσλ, θαζψο δηαθαίλεηαη θάζε θνξά ε αδπλακία πινπνίεζεο 

ηνπο. 

Σν κεηαξξπζκηζηηθφ έξγν ηνπ ΔΤ απνηέιεζε αληηθείκελν δξάζεο ηεο εθάζηνηε 

εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. Απηφ ήηαλ θαη ε θχξηα αηηία πνπ έρεη δερζεί πιήζνο 

δηαδνρηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ , ρσξίο φκσο λα ππάξρεη ζσζηή δηαρείξηζε ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ, έρνληαο σο απνηέιεζκα λα αθεζεί κεηέσξε ε ζεζκηθή ζπγθξφηεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ε φπνηα πξνζπάζεηα αλαζπγθξφηεζεο, λα είλαη αζπλερήο. 

Παξάιιεια ,ππήξμε αδπλακία πινπνίεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ θαη 

κεραληζκψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη θπξίσο, ηελ 

απνδνηηθή θαη δηαθαλή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ. πγθεθξηκέλα, ην ζχζηεκα ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο απνηέιεζε κειαλφ ζεκείν ζηε δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηελ 

άξηηα αμηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Αθνξκή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ΔΤ ήηαλ ε 

θνηλσληθή αλάγθε γηα αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη γηα ππνζηήξημε ηεο 

ζηαζεξήο αλάπηπμήο ηνπ. Έηζη, ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ  νη δεκφζηεο δαπάλεο 

γηα ηελ πγεία απμάλνληαλ ζηαζεξά γηα φια ηα ρξφληα εμέιημεο ηνπ ΔΤ, είηε ε 

νηθνλνκία βξηζθφηαλ ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο, είηε ζε πεξηφδνπο 

αλάθακςεο.  

Ζ είζνδνο ηνπ κλεκνλίνπ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 

επέθεξε ξηδηθέο αιιαγέο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνκέα. 

Αλαπφθεπθηα, ην κλεκφλην έπξεπε λα παξέκβεη θαη ζην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο 

πνπ επί ζεηξά εηψλ παξνπζίαδε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηα 

νπνία γηγαληψζεθαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Οη πνιηηηθέο πγείαο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ απφ ην 2010 θαη έπεηηα, εζηηάζηεθαλ θπξίσο ζε κέηξα πεξηζηνιήο ησλ 

δαπαλψλ. Δπηπξνζζέησο, νη θχξηνη ζηφρνη ησλ ελ ιφγσ πνιηηηθψλ, ήηαλ ε άκεζε 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, ρσξίο λα έρνπλ πξνβιεθζεί πνιηηηθέο γηα «βαζηέο» 

κεηαξξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο. Έηζη, ελψ ε χθεζε ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηεί 
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θαη σο κηα επθαηξία αλαδηάξζξσζεο θαη εμέιημεο ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

πγεηνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ, απνηειεί απεηιή γηα ηε βησζηκφηεηά ηνπο. 

Σν θαίξην ζπκπέξαζκα πάλησο, πνπ ίζσο εκπεξηέρεη ηελ ραξαθηεξηζηηθή αληίθαζε 

φζνλ αθνξά ζην εγρείξεκα αλάπηπμεο ηνπ ΔΤ, είλαη φηη ε κε πινπνίεζε ησλ 

ζεζκηθψλ αιιαγψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ νινθιεξσκέλε δνκή ηνπ δελ γηλφηαλ ηειηθά 

ζηα πιαίζηα κηαο πγηνχο πνιηηηθήο γηα αλακνλή ησλ βέιηηζησλ ζπλζεθψλ γηα αιιαγέο 

ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν. Δίλαη απιψο ην απνηέιεζκα θαθψλ δηαθπβεξλήζεσλ, θαζψο 

θαη πιεζψξα άιισλ παξαγφλησλ νη νπνίνη ζηέθνληαη εκπφδην. 



65 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ 

 

1.Ησάλλεο Κπξηφπνπινο- Άξεο ηζζνχξαο «Δληαίνο Φνξέαο Τγείαο: Αλαγθαηφηεηα 

θαη Απηαπάηε». Αζήλα,1997. Δθδφζεηο Θεκέιην.ζει.50-55. 

2.Ν. Καθαιέηζεο, Α. Ησαλλίδεο, Η. ηγάιαο, Α. Υαηδεηφιηνο, 2013 «Ζ Πεξηθεξεηαθή 

νξγάλσζε ηνπ ΔΤ ζηελ Διιάδα: χληνκε αλαδξνκή ζηηο κέρξη ζήκεξα λνκνζεηηθέο 

παξεκβάζεηο». Αξρέο Διιεληθήο Ηαηξηθήο, 30(2): 233-240. 

3. Ο. ίζθνπ, Γ. Κατηειίδνπ, Μ. Θενδψξνπ, Λ. Ληαξφπνπινο ,2008 « Ζ δαπάλε 

πγείαο ζηελ Διιάδα: Σν ειιεληθφ παξάδνμν». Αξρεία Διιεληθήο Ηαηξηθήο, 

25(5):663-672. 

4. Μειέηε ηνπ ΚΔΠΔ: Οηθνλνκηθέο Δμειίμεηο  (2013), ηεχρνο 20:43-47.  

5..Υξήζηνο Εειίδεο «Αξρέο θαη εθαξκνγέο πνιηηηθήο πγείαο: Ζ κεηαξξχζκηζε 2000-

4». Αζήλα 2005. Δθδφζεηο Mediforce. ει.19-28. 

6.Νφκνο 1397/83. Δζληθφ χζηεκα Τγείαο. ΦΔΚ 143/Α/1983 

7.Νφκνο 2071/92. Δθζπγρξνληζκφο θαη νξγάλσζε πζηήκαηνο Τγείαο. 

ΦΔΚ123/Α/1992. 

8. ΝΟΜΟ 2194/94  Απνθαηάζηαζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο .ΦΔΚ: 34Α  

9. Νφκνο 2719/97.Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ ΔΤ, νξγάλσζε ησλ 

πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΦΔΚ 165 Α/1997. 

10. Νφκνο 2889/2001. Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ ΔΤ. ΦΔΚ 37/Α/2001. 

12. Νφκνο 3329/2005. Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο. ΦΔΚ 81/Α/4.4.2005. 



66 

 

13 . Θενδνχια Αδακαθίδνπ, Αζελά Καινθαηξηλνχ- Αλαγλσζηνπνχινπ,2009 : Οη 

Μέζνδνη Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Ννζνθνκεηαθήο θαη ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο 

Τγείαο ζηελ Διιάδα, αλαζθφπεζε-review, Ννζειεπηηθή , 48(1): 37-49. 

14.Νφκνο 3457/2006. Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. 

ΦΔΚ Α‟93,08/05/2006. 

15.Νφκνο 3580/2007. Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο 

θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΦΔΚ 134/Α'/18.6.2007. 

16. Κνπξήο Γ., νπιηψηεο Κ. , Φηιαιήζεο Α., 2012 «Οη Τγεηνλνκηθέο 

Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Διιάδα: Παξάγνληεο απνηπρίαο θαη θαλφλεο νξζνχ 

κεηαξξπζκηζηηθνχ ζρεδηαζκνχ». Γηνηθεηηθή Δλεκέξσζε, ηεχρνο 39: 82-90. 

17.Παπαθσλζηαληίλνπ Γ. Πξνυπνινγηζκφο Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2011/ Δηζεγεηηθή 

Έθζεζε. 

18.Δπακεηλψλδα Μαξηά,2011 «Ζ δαλεηαθή ζχκβαζε Διιάδαο-θξαηψλ Δπξσδψλεο 

ππφ ην πξίζκα ησλ ζεζκψλ θαη ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ». Ννκηθφ Βήκα, ηφκνο 58: 2204-

2222. 

19. Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο : Ζ Κξίζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο θαη 

ε αληηκεηψπηζή ηεο. 

20. ρέδην Νφκνπ/ χκβαζε Γαλεηαθήο Γηεπθφιπλζεο,8 Μαΐνπ 2010. 

21. ηέιια Μηρνπνχινπ,2012 «Αλαπηπμηαθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ησλ 

πνιηηηθψλ ζηαζεξφηεηαο ηνπ ΓΝΣ». ΗΝΔ, Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθψλ θαη 

Κνηλσληθψλ Δμειίμεσλ . 

22.ΗΝΔ, Δηήζηα Έθζεζε 2013 « Ζ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ε απαζρφιεζε». 

23. ΗΟΒΔ, 2011. «Γαπάλεο θαη Πνιηηηθέο Τγείαο ζηελ Διιάδα ηελ Πεξίνδν ηνπ 

Μλεκνλίνπ». Αζήλα. 

24. Κ. νπιηψηεο, Υ. Ληνλήο « Λεηηνπξγηθή Αλαζπγθξφηεζε ηεο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο: Μηα πξφηαζε γηα ηελ άξζε ηνπ αδηεμφδνπ». Αξρεία Διιεληθήο 

Ηαηξηθήο 2003, 20(5): 466-476. 

25. ΤΤΚΑ, 2011. Έθζεζε Απνηειεζκάησλ ΤΤΚΑ θαη ησλ Μνλάδσλ ηνπ ΔΤ. 



67 

 

26. Μλεκφλην πλελλφεζεο ζηηο πγθεθξηκέλεο Πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο 

Πνιηηηθήο, 2012. 

27. Ν. 3868/2010 (ΦΔΚ, ηεχρνο Α,129/3.08.2010) . 

28. Αηηηνινγηθή Έθζεζε ζην ζρέδην Νφκνπ :Αλαβάζκηζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Τγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο. 

29.Αηηηνινγηθή Έθζεζε ζην ζρέδην Νφκνπ :Ζιεθηξνληθή θαηαρψξηζε θαη εθηέιεζε 

ηαηξηθψλ ζπληαγψλ θαη παξαπεκπηηθψλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ. 

30. Νφκνο 4238/2014, ΦΔΚ 38Α/2014 

31.Νφκνο 3918/2011. Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο. ΦΔΚ 31Α/2011. 

32. Νφκνο 3984/2011. Γσξεά θαη κεηακφζρεπζε νξγάλσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΦΔΚ 

150Α/2011. 

33.Νφκνο 4052/2012, ΦΔΚ 41Α/2012. 

34.Νφκνο 4118/2013, ΦΔΚ 32Α/2013 

35.Μ.Ρεθιείηε, Μ. Σαλαλάθε, Π. Κπινχδεο (2012) «Οη δαπάλεο ζην Διιεληθφ 

πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα ζε ζρέζε κε ηε δηεζλή εκπεηξία». Πεξηεγρεηξεηηθή 

Ννζειεπηηθή, Σφκνο 1, Σεχρνο 1. 

36. Νφκνο 4132/2013, ΦΔΚ 59Α /2013 

37.Κπξηφπνπινο Γ. Σζηάληνπ Β.2010. «Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε επηπηψζεηο ηεο 

ζηελ πγεία θαη ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε». Αξρεία Διιεληθήο Ηαηξηθήο, 27(5):834-840. 

38. Πξφηαζε Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ηε δηακφξθσζε θαηεπζχλζεσλ εζληθήο 

αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο 2014-2020, Οθηψβξεο 2012. 

39. ΔΓΤ, 2011 « Έξεπλα αμηνιφγεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο», ζην πιαίζην ζηήξημεο: 

χζηεκα Παξαγσγήο Γεηθηψλ Τγεηνλνκηθνχ Υάξηε. 

44.ΔΓΤ, 2013: Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα σο «Πχιε Δηζφδνπ» ησλ Γηαξζξσηηθψλ 

Αιιαγψλ ζηελ Τγεία. 



68 

 

40. Κπξηφπνπινο Γ. (2012), «Οηθνλνκηθή θξίζε θαη πγεία» Αζήλα, εθδφζεηο 

Καζηαληψηε, 2012. 

41.Υ. Οηθνλφκνπ , 2013 «Ζ ιηηφηεηα βιάπηεη ζνβαξά ηελ πγεία». Foreign Affairs, 

The Hellenic Edition: 8-14. 

42. ΔΓΤ, 2012. Αλαζπγθξφηεζε θαη Υξεκαηνδφηεζε ηεο Αζθάιηζεο Τγείαο: Σν 

εγρείξεκα ηνπ ΔΟΠΤΤ. 

43. Κπξηφπνπινο Γ, 2011. «Αλαζπγθξφηεζε ή collapsus ζην ζχζηεκα πγείαο».  

44. ΔΓΤ, 2011. Μεραληζκφο Δθαξκνγήο ησλ DRGs ζηελ Διιάδα 

45..Λ. Ληαξφπνπινο : Οξγάλσζε Τπεξεζηψλ θαη πζηεκάησλ Τγείαο. Αζήλα,2007. 

Δθδφζεηο Βήηα: ζει.180-186 

46. Υ. Οηθνλφκνπ (2012) “Σν ζεζκηθφ πιαίζην παξνρψλ αζζελείαο ζηελ Διιάδα: Ο 

ξφινο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο”. ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΗΑ 

ΓΔΔ, Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δμειίμεσλ. 

47.Δπηηξνπή Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, (2002). Ζ Διιεληθή Απάληεζε ζην 

Δξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε ηελ Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε θαη ηε Μαθξνρξφληα 

Φξνληίδα γηα ηνπο Ζιηθησκέλνπο.  

48.Μαληνχ Μαξία, Ηαθσβίδνπ Διηζάβεη « Ζ ζεκεξηλή εηθφλα ησλ δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ ζηελ Διιάδα». Σν Βήκα ηνπ Αζθιεπηνχ (2009), Σφκνο 8, 

Σεχρνο 4: 380-399. 

49. Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή ηεο Διιάδνο (Ο.Κ.Δ), Αζήλα 2009 : Τγεία 

50.Γεκήηξηνο Α. Βξαράηεο, Άγγεινο Παπαδφπνπινο « Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα 

Τγείαο ζηελ Διιάδα: Γεδνκέλα θαη Πξννπηηθέο». Ννζειεπηηθή 2012, 51(1): 10-17. 

51.Γεκήηξηνο Έιιελαο « Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγεία: Σν ΔΤ απφ ζχζηεκα 

αζζελείαο, ζε ζχζηεκα πγείαο». Αξζξνγξαθία (2011) ΗΘ- ηεχρνο 48 : 17-23. 

52. Αγαπεδάθε Δηξήλε, 2013 «Οη πνιηηηθέο Τγείαο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ Δπξψπε 

ζην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο». Νέα Τγεία, 2013. ει.7. 

 



69 

 

ΞΔΝΟΓΛΧΗ 

1.   Apostolos A. Ballas, Haridimos : “Measuring nothing: the case of the Greek 

National Health System.” Human Relations, Volume 57(6): 661-690. 

2. WHO (2010) “Key components of a well-functioning health system”.   

3.Notara V., Koupidis S.A, Vaga E., Grammatikopoulos I.A. “Economic crisis and 

the challenges for the greek healthcare system: the emergent role of nursing 

management.” Journal of Nursing Management,2010, 18: 501-504  

4..European Commission, Report on Greek Government deficit and debt statistics, 

Brussels,2010. 

5. WHO (2000) “The world health report 2000. Health Systems: Improving 

performances, Geneva. 

6. Charalampos Economou  (2012):  «The impact of the economic crisis on health 

care systems». Κνηλσληθή ζπλνρή θαη Αλάπηπμε 2012 7(1), 5-9. 

7. A. Kentikelenis, M.Karanikolos. I.Papanicolas, S.Basu, M. Mckee, D.Stuckler 

(2011) :Health effects of financial crisis: omens of a Greek tragedy. The Lancet, 

Volume 378, Issue 9801 

8. OECD (2009), Economic  Surveys, Greece,  Volume 2009/July 2009. 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΔ ΠΗΓΔ 

1. International Monetary Fund (2009), Global Economic Slump Challenges Policies, 

δηαζέζηκν ζην http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/update/01/pdf/0109.pdf.  

2. Effects of chronic job insecurity and change in job security on self -reported health, 

minor psychiatric morbidity, physiological measures, and health related behaviors in 

British civil servants: the Whitehall II study, δηαζέζηκν ζην 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1732160/pdf/v056p00450.pdf.  

3.Κπξηάθνο νπιηψηεο,  «Φαξκαθεπηηθή Γαπάλε θαη Πνιηηηθή Φαξκάθνπ ζηελ 

Διιάδα: Σν Μεζνδνινγηθφ Πξφβιεκα θαη ε Αλάγθε γηα Δμνξζνινγηζκφ ηνπ 

πζηήκαηνο». Γηαζέζηκν ζην http://www.pharmamanage.gr    

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/update/01/pdf/0109.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1732160/pdf/v056p00450.pdf
http://www.pharmamanage.gr/


70 

 

4.Alexander Kentikelenis , Irene Papanicolas «Economic crisis, austerity and the 

Greek public health system» European Journal of Public Health, 2012. Γηαζέζηκν ζην 

http://eurpub.oxfordjournals.org/content/early/2011/12/22/eurpub.ckr190.full   

5. Μλεκφλην 2: Σν πιήξεο θείκελν γηα Φάξκαθα θαη ππεξεζίεο πγείαο. Γηαζέζηκν ζην 

http://pharmamarketingexperts.blogspot.gr/2012/02/2.html   

6. Ληαξφπνπινο Λπθνχξγνο, 2014. «Δζληθή Αζθάιηζε Τγείαο: Πξφηαζε 

Μεηαξξχζκηζεο». 

Γηαζέζηκν ζην : http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs//sylltomos14/415-

434%20Liaropoulos%202014.pdf 

  

 

http://eurpub.oxfordjournals.org/content/early/2011/12/22/eurpub.ckr190.full
http://pharmamarketingexperts.blogspot.gr/2012/02/2.html
http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs/sylltomos14/415-434%20Liaropoulos%202014.pdf
http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs/sylltomos14/415-434%20Liaropoulos%202014.pdf

