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Πεπίλητη 

 

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ζηελ ζεκεξηλή δπζκελή θαηάζηαζε. Αξρηθά 

γίλεηαη θαηαγξαθή ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο θαη ησλ δηαθφξσλ 

νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ παξαγφλησλ πνπ ην επεξέαζαλ. Δπίζεο, γίλεηαη κηα 

ζπλνπηηθή αλαζθφπεζε ησλ αηηηψλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο  παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

ην θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο αλαιχεηαη ην πψο ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηελ πγεία 

ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ην Δζληθφ 

χζηεκα Τγείαο (ΔΤ), ψζηε λα εθπιεξψζεη ηνλ βαζηθφ ηνπ ζηφρν πνπ είλαη ε πξναγσγή, ε 

απνθαηάζηαζε θαη ε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. Σέινο, νξίδεηαη ην Κξάηνο Πξφλνηαο 

θαη ν ξφινο ηνπ ζηελ πξνζπάζεηα αλαθνχθηζεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα 

θαιπθζνχλ απφ ην ΔΤ.  

 

 

Abstract  

The objective of the thesis is the designation of fallouts of the Greek financial crisis in the Health 

System as well as the significance of the Welfare State in nowadays ominous situation. Firstly, it 

is presented an attempt to chronicle the evolution of the Healthcare System and the various 

financial, social and political factors that affect it. Furthermore, a brief retrospect of the root 

causes and the effects of the global financial crises are illustrated. In the main context of the 

thesis it is analyzed how the financial crisis affects public health as well as the problems the 

Healthcare System has to confront, so as to fulfil its main goal in terms of elevation, redemption 

and retention of the public health. Finally, the Welfare State is defined and its role is depicted in 

terms of relieving the fragile groups, which National Health System cannot cover. 
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Διζαγυγή 

Οη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε κηα ρψξα επεξεάδνπλ άκεζα ηελ 

νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε. Οη ίδηεο ζπλζήθεο φκσο επεξεάδνπλ εμίζνπ ηελ πνηφηεηα ησλ 

πγεηνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπο δείθηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο.  

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ησλ εκεξψλ καο έρεη πξνθαιέζεη αχμεζε ηεο αλεξγίαο, αλαζθάιηζηε 

εξγαζία, εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη αχμεζε ηνπ επηπέδνπ θηψρεηαο 

ηνπ πιεζπζκνχ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

θαζνξηζηηθή ζεκαζία έρεη ε δηαζθάιηζε ησλ κεραληζκψλ πξνζηαζίαο ησλ αηφκσλ απφ ηνπο 

επηθείκελνπο θηλδχλνπο.  

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο. 

Δπηπιένλ, επηρεηξείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ Κξάηνπο Πξφλνηαο, θαζψο θαη ησλ 

κεραληζκψλ πνπ έρεη αλαπηχμεη ε θνηλσλία γηα ηελ θάιπςε ησλ αδπλακηψλ ηνπ. Σα βαζηθά 

εξσηήκαηα ζηα νπνία επηρεηξείηαη λα δνζνχλ απαληήζεηο είλαη:  

α) ε πνην βαζκφ νη πνιίηεο είλαη εθηεζεηκέλνη ζηελ αλεξγία, ζηελ θηψρεηα θαη ζε άιινπο 

θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη πξνθαινχλ αδπλακία έληαμεο ησλ 

πνιηηψλ ζηνλ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ηζηφ; 

β) Καηά πνηνλ ηξφπν νη θίλδπλνη απηνί επεξεάδνπλ ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη θαηά πφζν 

εληζρχνπλ ηηο αληζφηεηεο ζηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο; 

γ) Πψο επεξεάδεηαη ην χζηεκα Τγείαο απφ ηελ λενθηιειεχζεξε νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ 

αζθείηαη; 

δ) ε πνην βαζκφ ην Κξάηνο αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπληαγκαηηθέο δεζκεχζεηο πεξί θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο; 

ε) ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην Κξάηνο αδπλαηεί λα αληαπεμέιζεη, ππάξρεη θνηλσληθή 

ζπλνρή θαη αιιειεγγχε, ψζηε λα κπνξέζεη λα ππνθαηαζηαζεί ε επίζεκε πξνλνηαθή θάιπςε;  

Αλαιπηηθφηεξα, ζην πξψην θεθάιαην εμεηάδεηαη ε πνιηηηθή πγείαο ζηελ Διιάδα, ηα γεληθφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδεη θαη ην ζχλνιν ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, πνπ φπσο πξνθχπηεη 

είλαη απφξξνηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο ηνπ θξάηνπο – πξφλνηαο ζηελ Διιάδα. Ζ πνιηηηθή 
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πγείαο αλαπηχρζεθε σο επί ην πιείζηνλ ζηε βάζε κηαο απνζπαζκαηηθήο ινγηθήο, θαιχπηνληαο 

ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα θαη φρη ζηε βάζε ηεο ινγηθήο ηεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ ζε ππεξεζίεο πγείαο. ην ίδην θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ρσξίδεηαη ζε ηξεηο κεγάιεο 

πεξηφδνπο: (α) ίδξπζε έσο ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, (β) απφ ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα έσο ηνλ Β‟ 

παγθφζκην πφιεκν θαη (γ) απφ ην 1945 έσο ζήκεξα. ηηο ηειεπηαίεο ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ 

εθθξάδνληαη νη αηηίεο θαη νη ζπλέπεηεο ηηο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη 

παγθνζκίσο. 

Δλ ζπλερεία, ζην δεχηεξν θεθάιαην εμεηάδνληαη νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ 

πγεία ηνπ πιεζπζκνχ -κέζα απφ ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ- γηα ηε ζρέζε νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο θαη πγείαο. Λφγσ ηνπ ζρεηηθά ζχληνκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ εκθάληζε 

ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο, θαζψο θαη απφ ην γεγνλφο φηη ην επίπεδν πγείαο είλαη 

πνιππαξαγνληηθφ θαηλφκελν, ε επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ πγεία ησλ πνιηηψλ δελ είλαη πξνο ην 

παξφλ μεθάζαξε. Δπηπιένλ, γίλεηαη εκβάζπλζε ζηηο επηκέξνπο επηπηψζεηο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο 

αλεξγίαο ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ πνιηηψλ. Σέινο, γίλεηαη κλεία ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε 

πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ θαη ζηελ ηζνξξνπία ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ, πνπ 

επαλαπξνζδηνξίδεηαη ππφ ην πξίζκα ηεο νηθνλνκηθήο αλέρεηαο. 

ην ηξίην θεθάιαην εμεηάδεηαη ην χζηεκα Τγείαο, ε δνκή ηνπ θαη νη αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη 

ζε απηφ, ζηα πιαίζηα ηεο δεηλήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο. Με ηελ νηθνλνκία ζε 

θξίζε, νη θπβεξλήζεηο, νη θαηαλαισηέο θαη νη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί πγείαο βξίζθνληαη 

ππφ πίεζε, θαζψο ε αλεξγία απμάλεηαη, ην άγρνο ησλ εξγαδνκέλσλ εληείλεηαη θαη ε απψιεηα 

ζέζεσλ εξγαζίαο νδεγεί ζε κείσζε ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο. Σα δεκφζηα ειιείκκαηα θαη ε 

αλεξγία αζθνχλ αζθπθηηθέο πηέζεηο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηεο αζθάιηζεο, αιιά θαη ησλ 

ηδξπκάησλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο, ηα νπνία ειέγρνληαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, 

αιιά θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πγείαο ηδησηηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

ξεπζηφηεηαο θαη εμππεξέηεζεο ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ.  

Σν ηέηαξην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αλαιχεη ηελ έλλνηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κξάηνπο Πξφλνηαο 

ζηελ Διιάδα, ηνπο θνξείο νη νπνίνη παξέρνπλ θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη ην θαηά πφζνλ απηνί 

θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. Οη δχν ηειεπηαίεο ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίν ζπλδένπλ ηελ 

αλεπάξθεηα ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο κε ηελ εκθάληζε εζεινληηθψλ 
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πξσηνβνπιηψλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Ζ θνηλσληθή επεκεξία θαη ε πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ 

πνιηηψλ, πνπ ιφγσ νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο 

απηέο,  εμαξηάηαη απφ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή  θαη ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο. Ζ θξίζε έρεη γελλήζεη δηάθνξνπο θνηλσθειείο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, 

νη νπνίνη ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί.  

Σέινο, ζηνλ επίινγν παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαη δίλνληαη ζπλνπηηθά νη 

απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ήδε ηεζεί ζρεηηθά κε ην πψο ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη 

επεξεάζεη ηνλ ηνκέα πγείαο θαη πξφλνηαο.  
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Κεθάλαιο 1  Πολιηική, Οικονομία και Τγεία 

 

1.1 Ζ πολιηική Τγείαρ ζηην Δλλάδα  

 

Ζ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Διιάδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πεξηφδνπο ζηαζηκφηεηαο θαη πεξηφδνπο δπλακηθψλ αιιαγψλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

πνιηηηθνί ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα ηε ζσζηή ράξαμε πνιηηηθήο πγείαο ζηελ ρψξα, επηδίδνληαλ 

ζηελ δεκηνπξγία ελφο κειεηεκέλνπ ζρεδηαζκνχ, πνπ φκσο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε πινπνίεζή 

ηνπ έκελε ζηα ραξηηά ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ αιιαγψλ πνπ δηαδξακαηίδνληαλ ζηε ρψξα (πφιεκνη, 

ελαιιαγέο θπβεξλήζεσλ). ην πιαίζην απηφ ζε πεξηφδνπο πνπ ε πγεία ηνπ πιεζπζκνχ έδεηρλε 

ζεκαληηθή επηβάξπλζε, κέζσ ησλ δεηθηψλ δεκφζηαο πγείαο θαη ππφ ην θαζεζηψο ηεο πίεζεο ηεο 

θνηλσληθήο γλψκεο, νη εθάζηνηε θπβέξλεζε αλαγθαδφηαλ λα ιάβεη άκεζα ξηδνζπαζηηθά κέηξα 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθείκελσλ πξνβιεκάησλ. Έηζη ε πνιηηηθή πγείαο αλαπηχρζεθε σο 

επί ην πιείζηνλ ζηε βάζε κηαο απνζπαζκαηηθήο ινγηθήο, θαιχπηνληαο ζπγθεθξηκέλα 

πξνβιήκαηα θαη φρη ζηε βάζε ηεο ινγηθήο ηεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

πιεζπζκνχ ζε ππεξεζίεο πγείαο. 

Ζ  αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα μεθηλά ζην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 19νπ αηψλα. Ζ 

πεξίνδνο απηή ηαπηίδεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο κεηά ην Β´ παγθφζκην 

πφιεκν. Σνπνζεηνχληαη νη βάζεηο ελφο «ζχγρξνλνπ» (γηα ηελ επνρή) πγεηνλνκηθνχ ράξηε, πνπ 

ζπκπίπηεη κε ηελ πξνζπάζεηα αλαθνχθηζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηνλ έιεγρν ησλ ινηκσδψλ 

λνζεκάησλ θαη ηελ επέθηαζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ. 

 Μεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην πφιεκν έγηλε ζπλεηδεηή ε αλάγθε νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο µε ζεκαληηθφ ζηαζκφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο Τγείαο 

(National Health Service ή N.H.S), ην 1948 ζηελ Μ. Βξεηαλία.  
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ηελ Διιάδα ε πξψηε πξνζπάζεηα γηα ηελ εγθαζίδξπζε ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη 

απνθεληξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πγείαο έγηλε ην 1953 επί θπβεξλήζεσο Παπάγνπ µε ην Ν.∆. 

2592/53 «πεξί νξγαλψζεσο ηεο ηαηξηθήο αληηιήςεσο».
1
 

Ζ ακέζσο επφκελε κεγάιε αιιαγή ζην πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ρξνλνινγείηαη ηελ 

πεξίνδν κεηά ην 1980, φπνπ ζηα πιαίζηα ηεο έληαμεο ηεο ρψξαο ζηελ  Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα γηα ηελ δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ελφο Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο.
 2

 Σν 1983 µε 

ηνλ Ν. 1397 επηρεηξείηαη ε κεγαιχηεξε λνκνζεηηθή κεηαξξχζκηζε ζην ειιεληθφ πγεηνλνκηθφ 

ζχζηεκα. Βαζηθέο αξρέο ηνπ Ν.1397/1983 ήηαλ φηη ε πγεία είλαη  θνηλσληθφ αγαζφ θαη πξέπεη λα 

παξέρεηαη µε επζχλε ηνπ θξάηνπο ζην ζχλνιν ηνπ  πιεζπζκνχ, αλεμαξηήησο θνηλσληθήο ή 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο.  

 

1.2 Οι παπάγονηερ σάπαξηρ πολιηικήρ ςγείαρ 

 

ην ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ πγείαο ζηφρνο είλαη ε δηαζθάιηζε ηνπ κέγηζηνπ πγεηνλνκηθνχ νθέινπο 

γηα ηνλ πιεζπζκφ µε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θίλδπλν θαη µε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο, 

δεδνκέλσλ ησλ πφξσλ. 

Σν πιαίζην παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζε κηα ρψξα πξνζαξκφδεηαη πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθέο, δεκνγξαθηθέο, νηθνλνκηθέο θαη επηδεκηνινγηθέο 

ηεο αλάγθεο. Έηζη, ε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο πγείαο δελ κπνξεί λα απνηειεί κηα 

απνκνλσκέλε δηαδηθαζία, αιιά αληίζεηα πξφθεηηαη γηα κηα ζπληζηακέλε ησλ δηαρξνληθψλ 

δνκηθψλ κεηαβνιψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Κάζε πνιηηηθή πνπ 

δηακνξθψλεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο κηαο ρψξαο ζα πξέπεη λα απνβιέπεη ζηε βειηίσζε ηεο 

                                                 

 

1
 Κσλζηαληνπνχινπ Αηθ., (2005): Ζ πνιηηηθή πγείαο ζηελ Διιάδα, Γηαζέζηκν ζην 

http://www.archive.gr/news.php?readmore=90 
2
 L. Liaropoulos, “Health care policy in Greece: a new and promising reform”, ζην Euro Observer, Vol 3, N. 2, July 

2001 Γηαζέζηκν ζην http://www.lse.ac.uk/LSEHealthAndSocialCare/pdf/euroObserver/Obsvol3 no2.pdf 
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θαηάζηαζεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο, ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη ηελ 

απνδνηηθφηεξε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ.
3
 

Ζ νξγάλσζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηξεηο αξρέο πνπ ηαπηφρξνλα 

απνηεινχλ θαη ζηφρνπο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο ηφζν ζε επξσπατθφ αιιά θαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν.  

Οη αξρέο απηέο, φπσο αλαθεξχρηεθαλ ζηελ ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο
4
  ην Μάξηην ηνπ 2000, 

είλαη : 

1. Ζ αξρή ηεο απνδνηηθφηεηαο. Ζ απνδνηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ πφξσλ πνπ  

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο.  

2. Ζ αξρή ηεο θιηληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ν βαζκφο 

πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ. Αλαθέξεηαη ζηελ νξζνινγηθή 

ρξήζε ησλ θιηληθψλ πφξσλ. 

3.  Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Γειαδή ίζεο επθαηξίεο γηα ηελ πγεία, 

ηζφηεηα ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη γεσγξαθηθή ηζφηεηα. 

 Πνιιέο θνξέο βέβαηα, είλαη δχζθνιν λα ζπλδπαζηνχλ θαη νη ηξείο ζηφρνη ηαπηφρξνλα, κηαο θαη 

ε αξρή ηεο ηζφηεηαο έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε µε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Σν πξφβιεκα ηεο 

ηζφηεηαο δελ κπνξεί λα ιπζεί µφλν κέζσ ηεο πνιηηηθή πγείαο, αιιά απνηειεί κέξνο ηεο 

γεληθφηεξεο δεκφζηαο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

 Οη ππεχζπλνη γηα ηελ ράξαμε ηεο πγεηνλνκηθήο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία 

ζπιινγήο αμηφπηζησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο δηαρξνληθνχο 

πνιηηηθνχο, θνηλσληθνχο, ζεζκηθνχο θαζψο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ 

άκεζα ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο (Γηάγξακκα 1). Σα ζηαηηζηηθά απηά ζηνηρεία κπνξνχλ λα 

αλαδείμνπλ ηεο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο 

                                                 

 

3
 Τθαληφπνπινο Γ., Τα νηθνλνκηθά ηεο πγείαο, Αζήλα, 2006 

4
 European Communities, Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000: Presidency Conclusions, Brussels  
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απαηηνχληαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο 

θαιχηεξεο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. 

 

Γιάγπαμμα 1: Παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πνιηηηθή πγείαο 

 

Πηγή: Τθαληφπνπινο Γ., 2006 

 

 

1.3 Ζ εξέλιξη ηος ςγειονομικού ζςζηήμαηορ ζηην Δλλάδα ςπό ηο ππίζμα 

ηυν οικονομικών και κοινυνικοπολιηικών αλλαγών  

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ Δμέιημε ηνπ Τγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

Διιάδαο απφ δέθαην έλαην αηψλα θαη ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ λένπ ειιεληθνχ θξάηνπο (1833) έσο  

θαη ζήκεξα. 

Κοινυνικοί  

Παπάγονηερ 

Πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

 

Πξφζβαζε ζε άιιεο βαζηθέο αλάγθεο 

Οικονομικοί 

Παπάγονηερ 

Αλάιπζε αλαγθψλ/ Εήηεζε 

Αλάιπζε πξνζθνξάο/Τγεηνλνκηθφ ζχζηεκα 

ηξαηεγηθέο  πεγέο/ Πιεξνθνξίεο 

Θεζμικοί  

Παπάγονηερ 

Πολιηικοί  

Παπάγονηερ 

Γεκνγξαθηθνί 

& θνηλσληθνί 

παξάγνληεο 

Κιηληθή 

πξαθηηθή 

Βειηίσζε 

πγείαο 
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ην πέξαζκα φισλ απηψλ ησλ ρξφλσλ ε ρψξα, χζηεξα απφ ηεηξαθφζηα ρξφληα ππνδνχισζεο 

ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, βξηζθφηαλ ζε κηα ζπλερή πξνζπάζεηα αλαζπγθξφηεζεο. Σελ 

πεξίνδν ηνπ εηθνζηνχ αηψλα ήξζε αληηκέησπε κε δπν παγθφζκηνπο θαη δχν εκθχιηνπο πνιέκνπο, 

νηθνλνκηθέο πθέζεηο, ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, ηνλ βαιθαληθφ πφιεκν, ελψ παξάιιεια 

πέξαζε δηαζηήκαηα µε δηδαθηνξηθά θαζεζηψηα. 

 Όια απηά ζπληέιεζα αξλεηηθά ζηελ γξήγνξε αλάπηπμε ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

Διιάδαο ζε ζρέζε µε ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ζε άιιεο ρψξεο ηεο Γπηηθήο θπξίσο Δπξψπεο. 

 

1.3.1 Από ηην ίδρσζη ηοσ ελληνικού κράηοσς έφς ηέλος ηοσ 19
οσ

 αι. 

 

Ζ ζχζηαζε ηνπ λένπ ειιεληθνχ θξάηνπο βξήθε ηελ Διιάδα ρξενθνπεκέλε απφ ηηο αλάγθεο ηνπ 

πνιέκνπ θαη ηα  «δάνεια ηηρ ανεξαπηηζίαρ» πνπ ηεο εθρψξεζαλ oη ρξεκαηνπηζησηηθνί νίθνη 

ηνπ Λνλδίλνπ.  Σελ πεξίνδν ηεο βαζηιείαο ηνπ Όζσλα  (1832-1843) ε ρψξα αδπλαηνχζε λα 

εθπιεξψζεη ην δεκφζην ρξένο ηεο θαη ν Όζσλαο αλαγθάζηεθε λα θεξχμεη επίζεκε πηώσεςζη. 

Οη ειιηπείο νηθνλνκηθνί πφξνη είραλ αληίθηππν ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνιηηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Ζ έιιεηςε γηαηξψλ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ζε ζπλάξηεζε κε ηελ άζιηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα ππφινηπα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, 

έθαλαλ δχζθνιε ηε δεκηνπξγία νπνηαζδήπνηε ππνδνκήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Σελ πεξίνδν εθείλε δελ ππήξρε ζαθήο πγεηνλνκηθή πνιηηηθή θαη ηα 

πξψηα πγεηνλνκηθά κέηξα πνπ πάξζεθαλ, κε ηε δεκηνπξγία ηεο «Τγεηνλνκηθήο Αζηπλνκίαο» ην 

1833, ζθφπεπαλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζαλαηεθφξσλ ινηκψλ ηεο ρνιέξαο θαη ηεο παλψιεο.  

Σελ ίδηα ρξνληά εηζήρζε θαη ν ζεζκφο ηνπ λνκίαηξνπ, ν νπνίνο ήηαλ ππεχζπλνο γηα ζέκαηα 

πγείαο ζε θάζε λνκφ.
5
 Σα πξψηα λνζνθνκεία πνπ ηδξχζεθαλ ζηηο πην εχξσζηεο νηθνλνκηθά 

πφιεηο, ήηαλ ην «Βαξδάθεην θαη Πξψτκν Ννζνθνκείν ΤΡΟΤ» πνπ ηδξχζεθε ην 1827 απφ 

εξάλνπο ησλ θαηνίθσλ θαη ην «Γεκνηηθφ Ννζνθνκείν Διπίο» ζηελ Αζήλα ην 1836 απφ δσξεά 

                                                 

 

5
 Κνπξήο Γ., νπιηψηεο Κ., Φηιαιήζεο Α., Οη «πεξηπέηεηεο» ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο 

πγείαο : Μηα ηζηνξηθή επηζθφπεζε, Κνηλσλία, Οηθνλνκία θαη Τγεία, Ηνχιηνο – Γεθέκβξηνο 2007, 1 : 35 - 67 
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ηνπ παηέξα ηνπ Βαζηιηά Όζσλα.
6
  

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1860 θαη έπεηηα, ε αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο, βηνκεραλίαο θαη ησλ 

ηξαπεδψλ νδεγνχλ ζηελ πνιηηηθή αθχπληζε ηεο ειιεληθήο αζηηθήο  ηάμεο. Σα  

πξψηα αιιεινβνεζεηηθά  ηακεία  (ηνπ  ΝΑΣ,  ησλ Μεηαιισξχρσλ,  θαη  ησλ  

Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ)  άξρηζαλ  λα  ηδξχνληαη  απφ  ην 1861  θαη  έπεηηα. Σν  1864  κε  πξψηε  

πγεηνλνκηθή λνκνζεηηθή  πξάμε  ζπζηήλεηαη  ν  «Οξγαληζκφο ηνπ  Φξελνθνκείνπ  ηεο  

Κέξθπξαο».
7
 

Σν 1875 δεκηνπξγείηαη ην «Ννζνθνκεηαθφ Παηδεπηήξην», πνπ ην 1881 νδεγεί ζηελ ίδξπζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ «Δπαγγειηζκφο», πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζηελ εθπαίδεπζε λνζνθφκσλ
8
. 

Όηαλ ν Σξηθνχπεο αλαιακβάλεη ηελ πξσζππνπξγία ην 1881 παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ γηα 

εμνξζνινγηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο, ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πνιηηηθή ππεξεηεί πηζηά ηηο 

αλάγθεο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ ηεο επνρήο. Σελ ίδηα ρξνληά ζηελ Διιάδα πξνζαξηάηαη ε 

Θεζζαιία θαη ε Άξηα. Σν εμσηεξηθφ ρξένο κεγαιψλεη ιφγσ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ απνδεκηψζεσλ 

πνπ ρξεηάδεηαη λα θαηαβιεζνχλ ζηελ Σνπξθία γηα ηελ παξαρψξεζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Απφ 

ην 1879 σο ην 1890 ε ρψξα δαλείδεηαη αιφγηζηα θαη ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηηο ρξνληέο 

εθείλεο είλαη κνλίκσο ειιεηκκαηηθφο θαη ην ηζνδχγην πιεξσκψλ αξλεηηθφ.  Ζ ειιεληθή 

νηθνλνκία θηάλεη ζηελ θαηάξξεπζε ην 1893 νπφηε θαη ν Σξηθνχπεο αλαθσλεί ζηε βνπιή ην 

ηζηνξηθφ «Κχξηνη, δπζηπρψο επησρεχζακελ». Ζ  πηψρεπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζήκαλε 

ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο ζηε κηζή αμία θαη νινθιεξσηηθφ καξαζκφ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Οη νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο ινηπφλ θαη ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα δελ βνεζνχζαλ ηε ρψξα λα 

επελδχζεη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο  θνηλσληθήο πξφλνηαο. Ζ θαηάζηαζε ήηαλ ζηάζηκε απφ 

ηε ζηηγκή πνπ ε πγεηνλνκηθή λνκνζεζία  δελ είρε κεηαβιεζεί απφ ηελ επνρή ησλ Βαπαξψλ, ελψ 

                                                 

 

6
 Η. ηγάιαο, Ζ πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, Δγρεηξίδην Διιεληθνχ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ Τπεξεζίεο Τγείαο – 

Ννζνθνκείν – Ηδηνηππίεο θαη Πξνθιήζεηο, Σφκνο Γ, Δθδφζεηο Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ, Πάηξακ 1999, 

ζ.14 
7
Μαληνχ Μαξία, Ηαθσβίδνπ Διηζάβεη,Ζ ζεκεξηλή εηθφλα ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ ζηελ Διιάδα, 

ΣΟ ΒΖΜΑ ΣΟΤ ΑΚΛΖΠΗΟΤ, Σφκνο 8νο, Σεχρνο 4ν, Οθηψβξηνο - Γεθέκβξηνο 2009  
8
 ΒΓ 36/1881 Πεξί ηδξχζεσο λνζνθνκείνπ ελ Αζήλαηο πξνο ζεξαπείαλ αζζελψλ θαη ηδίσο πξνο εθπαίδεπζηλ θαη 

ζπληήξεζηλ λνζνθφκσλ γπλαηθψλ. ΦΔΚ 39/4.5.1881 
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παξάιιεια νη πηζηψζεηο γηα ηελ πγηεηλή γεληθφηεξα πεξηθφπηνληαλ.
9
  

 

1.3.2 Αρτές 19
οσ

 αι. έφς ηο ηέλος ηοσ  Β’ Παγκοζμίοσ Πολέμοσ   

 

Σν 1909 ε εθινγή ηνπ Βεληδέινπ εγθαηληάδεη κηα λέα πεξίνδν πνιηηηθήο θπξηαξρίαο ηεο 

ειιεληθήο αζηηθήο ηάμεο. Σν «θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ» επαγγέιζεθε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο. Ζ νηθνλνκηθή ηνπ πνιηηηθή σζηφζν δελ δηαθνξνπνηήζεθε ηδηαίηεξα απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο ηνπ παξειζφληνο κηαο θαη ζηα ρξφληα ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπ (1910-15, 1917-20, 

1928-32) ζηεξίρζεθε θαηά θφξνλ ζηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. Απφ ην 1923 σο ην 1932 ηα ζπλερή 

δάλεηα απφ ην εμσηεξηθφ απμάλνπλ ην αλππέξβιεην πηα δεκφζην ρξένο ελψ ην ηζνδχγην 

πιεξσκψλ παξά ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο παξακέλεη αξλεηηθφ. 

Όκσο ε πεξίνδνο ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο απφ ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν (1909−1932), 

απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε πεξίνδνο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο κέρξη ηελ επνρή 

εθείλε. Σφηε πξαγκαηνπνηείηαη ε έθδνζε λφκσλ θαη ε ζέζπηζε κέηξσλ πνπ ζηφρεπαλ ζηνλ 

νπζηαζηηθφ έιεγρν θαη ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε ησλ ινηκσδψλ λφζσλ.  

Σφηε δεκηνπξγήζεθαλ ηα «Δζληθά Ννζνθνκεία» (ΝΓ 10/10/25 «Πεξί ηδξχζεσο λνζνθνκείσλ») 

θαη ηα αληηθπκαηηθά ηαηξεία, εθδφζεθαλ λφκνη θαη ζεζπίζηεθαλ κέηξα γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

πξφιεςε ησλ ινηκσδψλ λφζσλ. Σν 1914 ν Νφκνο 346/14 «πεξί επηβιέςεσο ηεο δεκφζηαο 

πγείαο» πξνέβιεπε ηε δεκηνπξγία Γηεχζπλζεο «Γεκφζηαο Τγείαο θαη Γεκφζηαο Αληηιήςεσο» 

ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ηε ζχζηαζε λνκαξρηαθψλ ζπκβνπιίσλ πγείαο θαη ην δηνξηζκφ 

λνκίαηξσλ. Σν 1917 δεκηνπξγείηαη ην Τπνπξγείν Πεξίζαιςεο θαη  Γεκφζηαο Αληίιεςεο θαη ην 

1925 (ΝΓ 27/5/1925) ζπζηήζεθε ην Τπνπξγείν Τγηεηλήο Πξφλνηαο θαη Αληίιεςεο θαη ηδξχζεθε 

ε Τγεηνλνκηθή ρνιή. 
10

 

                                                 

 

9
 Γεκήηξηνο Β. Νηνχηζεο, Άγλσζηεο εηδήζεηο γηα ηελ θνηλσληθή θαη ζρνιηθή πγηεηλή ην 1890: «Ἀιθηβηάδεο Α. 

Κνξδνχιεο, Πξαγκαηεία πεξὶ ηνῦ ηη πνηεηένλ θαὶ θεπθηένλ ράξηλ ηῆο Ὑγείαο». ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο,  

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Γηαζέζηκν ζην http://www.eriande.elemedu.upatras.gr 
10

 Παπαδάθε Α. Σν πγεηνλνκηθφ έξγν ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ. Θεζζαινλίθε. Διιεληθή Ηαηξηθή 1965, 34:7 

http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/
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Απφ ην 1900 έσο ην 1920 θαηαζθεπάδνληαη λνζνθνκεία ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ θαη 

θπξίσο ζηελ Αζήλα κε ηε βνήζεηα επεξγεηψλ φπσο ε ΧΣΖΡΗΑ, ην ΑΝΓΡΔΑ ΤΓΓΡΟ, ην 

ΑΡΔΣΑΗΔΗΟ, ε ΠΟΛΤΚΛΗΝΗΚΖ ΑΘΖΝΧΝ, ην ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΣΟΤ ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 

θαη ην ΛΟΗΜΧΓΧΝ ΝΟΧΝ. Απηά καδί κε ηα κέηξα πγηεηλήο πνπ ιακβάλνληαη απφ ην αξκφδην 

πιένλ ππνπξγείν, βειηηψλνπλ ην επίπεδν ησλ παξερνκέλσλ απφ ην θξάηνο ππεξεζηψλ πγείαο.
11

 

Ζ αλάπηπμε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο θαηά ηελ πξν ηνπ Β´ παγθνζκίνπ πνιέκνπ 

πεξίνδν θαη ε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα πξνιεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο κάζηηγαο ηεο εινλνζίαο 

θαη ησλ ινηπψλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ (φπσο ε παλψιεο θαη ε ρνιέξα), πνπ απνηεινχζαλ ηηο 

βαζηθέο αηηίεο ζλεζηκφηεηαο, αλέδεημαλ ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο εθπαηδεπκέλσλ επαγγεικαηηψλ 

γηα ηελ πεξίζαιςε αιιά θαη γηα ηελ πξφιεςε. 

Σελ ίδηα πεξίνδν πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε κεηαηξνπή ησλ Σακείσλ αιιεινβνήζεηαο, πνπ είραλ 

δεκηνπξγεζεί, ζε Αζθαιηζηηθά Σακεία. Σα Αζθαιηζηηθά απηά Σακεία θάιππηαλ θπξίσο ην 

εξγαηηθφ αηχρεκα θαη ηελ εξγαηηθή αλαπεξία
12

. Σν 1922 ζεζκνζεηείηαη ε ππνρξεσηηθή 

θνηλσληθή αζθάιηζε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο.  

Μεηά ην 1922 παξνπζηάδεηαη κε έμαξζε ν εμαλζεκαηηθφο ηχθνο νθεηιφκελνο ζηηο κεηαθηλήζεηο 

πιεζπζκψλ απφ Βνπιγαξία θαη Ρσζία αιιά θαη ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ηνπ 1925. Σν 

θχκα ησλ πξνζθχγσλ αλαγθάδεη ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε λα πξνρσξήζεη ζηελ ίδξπζε 

αγξνηηθψλ ηαηξείσλ ζηε Μαθεδνλία θαη ζηε Θξάθε, γηα λα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο δσήο απηψλ 

ησλ αλζξψπσλ. Οη ππεξεζίεο πγείαο εθείλε ηελ πεξίνδν παξέρνληαλ θπξίσο απφ πξνλνηαθνχο 

θαη εζεινληηθνχο θνξείο θαη απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Ο βαζηθφο ραξαθηήξαο απηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ήηαλ ηδξπκαηηθφο θαη ηα λνζνθνκεία ήηαλ θπξίσο ζπγθεληξσκέλα ζηηο 

αζηηθέο πεξηνρέο. 

Σν 1928, ε ειιεληθή θπβέξλεζε αλαγθάδεηαη λα ραξάμεη κία πγεηνλνκηθή πνιηηηθή κε αθνξκή 

ηελ ξαγδαία εμάπισζε επηδεκίαο δαγθείνπ ππξεηνχ. Σελ πεξίνδν απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1927 

                                                 

 

11
 Παπαδάθεο Δ. Μ., Ζ ζπκβνιή ηνπ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ ζηελ εμέιημε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Τγηεηλήο ζηελ 

Διιάδα, Ηαηξηθφο χιινγνο Υαλίσλ, Γηαζέζηκν ζην http://www.ishanion.gr/arthra_view.php?nid=4 
12

 Βεληέξεο, Γ., «Ζ πνιηηηθή πγείαο ζηελ Διιάδα : Ζ ηζηνξία ηεο κεηαξξχζκηζεο», ζην Κπξηφπνπινο θαη ηζζνχξαο 

(επ). Δληαίνο Φνξέαο Τγείαο : Αλαγθαηφηεηα θαη Απηαπάηε, εθδ. Θεκέιην / Κνηλσλία θαη Τγεία, 1997, ζ.151-153 
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έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1928  ε επηδεκία απηή έπιεμε 1.320.000 άηνκα
13

. Σν 1929 ζπγθξνηήζεθε 

Δπηηξνπή Ξέλσλ Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ απνηχπσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηελ Αζήλα θαη ζηνλ Πεηξαηά, ζηε Μαθεδνλία, ζηε Θξάθε, ζηελ Πάηξα, ζην Ννκφ 

Ησαλλίλσλ, ζηε Κέξθπξα, ζηα Υαληά θαη ζηε Γπηηθή Κξήηε. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο επηηξνπήο 

ήηαλ απνγνεηεπηηθά κηαο θαη ε Διιάδα ζεσξήζεθε σο επηθίλδπλε ρψξα απφ πιεπξάο πγηεηλήο 

θαη ππήξμαλ ζπζηάζεηο πξνο ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε λα ιάβεη ηα κέηξα ηεο ζε απηφ ην ζέκα
14

.  

Έλα απφ ηα κέηξα πνπ έιαβε ε Διιεληθή Κπβέξλεζε ήηαλ ε ίδξπζε ηεο Διιεληθήο Τπεξεζίαο 

Τγείαο, έλα θεληξηθφ νξγαληζκφ πνπ ζα ζπγθέληξσλε θαη ζα ζπληφληδε φιεο ηηο δηάζπαξηεο 

ππεξεζίεο θαζψο θαη ηηο ηδησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αθνξνχζαλ φιεο ηηο πιεπξέο ηεο 

πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. Ππξήλαο ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ ην Κέληξν Τγείαο πνπ πεξηιάκβαλε έλα ή 

πεξηζζφηεξα ηαηξεία γηα εινλνζία, θπκαηίσζε θαη παηδηθέο αζζέλεηεο θαη νκάδα επαγγεικαηηψλ 

ηεο πγείαο.  Κέληξα Τγείαο δεκηνπξγήζεθαλ ζε φιε ηελ Διιάδα. ηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο θαη 

ηνπ Πεηξαηά ηδξχζεθε εηδηθή ππεξεζία, ε Μεηξνπνιηηηθή Τπεξεζία πνπ ζα είρε σο ζθνπφ ηελ 

ελνπνίεζε φισλ ησλ δηάζπαξησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.  

Σν 1932, θαη ππφ ην θαζεζηψο ηεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ηνπ 1929 πνπ έπιεμε φιν ηνλ 

θφζκν θαη είρε άκεζεο ζπλέπεηεο θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο, ν Βεληδέινο αλαγθάδεηαη λα 

εγθαηαιείςεη θαζπζηεξεκέλα ηνλ «ρξπζφ θαλφλα» θαη λα ππνηηκήζεη ηελ δξαρκή. Σελ 

πξσηνκαγηά ηνπ 1932 αλαθνηλψλεη ζηε βνπιή ηελ πηώσεςζη ηεο Διιάδαο θαη ηελ ζηάζε 

πιεξσκψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο. Σελ ίδηα ρξνληά θαζηεξψλεηαη ν ζεζκφο ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζηελ ρψξα καο πνπ παξέρεη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη επηδφκαηα αζζελείαο 

ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ.  

Σν 1934 ηδξχεηαη ην ΗΚΑ (Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ), φκσο ε ηππηθή έλαξμε ηνπ ζεζκνχ 

πξαγκαηνπνηείηαη ην 1937 θαη αξρηθά πεξηέιαβε ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο ηξεηο κεγαιχηεξεο 

πφιεηο (Αζήλα, Πεηξαηάο, Θεζζαινλίθε)
15

. Απφ ην 1940 θαη κεηά θαζνξίδεηαη ε νξγάλσζε ησλ 

ππεξεζηψλ αζθάιηζεο πγείαο απφ ην ΗΚΑ θαη  επεθηείλνληαη νη θαιχςεηο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζε 

άιια ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, φπσο θαιχςεηο κεηξφηεηαο, εμσλνζνθνκεηαθή 

                                                 

 

13
 Ληάθνο, Α., Δξγαζία θαη Πνιηηηθή ζηελ Διιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, εθδ. Ίδξπκα Έξεπλαο θαη Παηδείαο  ηεο 

Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 1993, ζ.315-316 
14

 βι. Ληάθνο (1993), ζ.327 
15

 βι. Βεληέξεο (1997), ζ.157 
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πεξίζαιςε θιπ.
16

 Δπίζεο ε πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε άξρηζε λα παξέρεηαη απφ ηηο πνιπθιηληθέο 

ηνπ ΗΚΑ θαη απφ ηηο θαη‟ νίθνλ επηζθέςεηο, ελψ ε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε παξερφηαλ απφ ηα 

λνζνθνκεία θαη απφ ηηο θιηληθέο πνπ είηε άλεθαλ εμ‟ νινθιήξνπ ζην ΗΚΑ, είηε είραλ ζπκβιεζεί 

κε απηφ.  

 

1.3.3 Από ηο 1945 έφς ζήμερα. 

 

Ζ ρψξα κεηά ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν βξίζθεηαη ζε θαηάξξεπζε. Ο πφιεκνο θαη ν δηραζκφο 

ηνπ εκθπιίνπ έρνπλ αθήζεη ζην πέξαζκα ηνπο θηψρεηα, άζιηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, αλζξψπηλεο 

απψιεηεο θαη πιηθέο θαηαζηξνθέο.  

Οη ζπλζήθεο απηέο ζεκάδεςαλ ηελ πνξεία αλάθακςεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο νδεγψληαο ηελ ζε 

ηξαγηθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο µε ηδηαίηεξα νμπκέλα πγεηνλνκηθά πξνβιήκαηα. Ζ 

πεξίζαιςε ζηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πγεηνλνκηθή πνιπαξρία θαη 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ δηάθνξνπο εηεξφθιεηνπο θνξείο, µε ρανηηθφ ηξφπν. Με ηνλ Ν 

2769/1941  δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα ζηνλ εθάζηνηε ππνπξγφ πγείαο θαη ππνπξγφ νηθνλνκηθψλ λα 

ηδξχνπλ πξνζσξηλά θξαηηθά λνζνθνκεία  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Β‟ 

Παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Σα λνζνθνκεία πνπ ηδξχζεθαλ κε ηνλ λφκν απηφ παξέκεηλαλ ζε 

ιεηηνπξγία θαη κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ γηα λα θαιχςνπλ ηηο ζεκαληηθέο αλάγθεο 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο.
17

 

Σν θξάηνο έπξεπε λα ιάβεη κέηξα γηα λα αληηκεησπίζεη απηή ηε δξακαηηθή θαηάζηαζε θαη ην 

1953 γίλεηαη ε πξψηε θεληξηθά νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα νξγάλσζεο θαη παξνρήο λνζειεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ζρεδηαζκέλε ζε πεξηθεξεηαθή βάζε, κε ηνλ λφκν 2592/1953.
18

  Ο λφκνο φκσο απηφο 

δελ ηέζεθε πνηέ ζε εθαξκνγή, σο απνηέιεζκα ηεο απνπζίαο κηαο γεληθφηεξεο πεξηθεξεηαθήο 

                                                 

 

16
 Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ:  http://www.ggka.gr/asfalistikokefIII.htm 

17
 Μαληνχ Μαξία, Ηαθσβίδνπ Διηζάβεη φ.π. 

18
 Νηάθαο Γ, Τγεία θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε – Ζ Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή Τγείαο ζηελ Διιάδα, Κέληξν 

Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηεο Τγείαο, Αζήλα 1993, ζην Κνπξήο Γ. θαη ζπλεξγάηεο φ.π. 
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πνιηηηθήο θαη ηεο απμαλφκελεο ηάζεο γηα αζηηθνπνίεζε πνπ ζπλφδεπε ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ 

θξάηνπο.  

Σν 1955 απνθαζίδεηαη ε ίδξπζε δηθηχνπ αγξνηηθψλ ηαηξείσλ θαη ην 1961 ηδξχεηαη ν Οξγαληζκφο 

Αγξνηηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΟΓΑ).
19

 Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ αγξνηψλ απνηειεί ζηαζκφ ζηελ 

ηζηνξία ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο κηαο θαη ηελ επνρή εθείλε ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο 

απνηεινχζε ην 51% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο.  

Σν 1968 θαζηεξψλεηαη ε ππνρξεσηηθή  αγξνηηθή ππεξεζία γηα ηνπο λένπο ηαηξνχο, γηα λα 

βειηησζεί ε θάιπςε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζε αλάγθεο ππεξεζηψλ πγείαο. 

Σηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970 ε ειιεληθή νηθνλνκία παξνπζίαζε αικαηψδε αλάπηπμε 

φπνπ δεκηνπξγήζεθαλ επηρεηξήζεηο θαη ηξάπεδεο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζπγθξφηεζαλ ηνπο δηθνχο 

ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ βαζίδνληαλ 

θπξίσο ζηηο εηζθνξέο ησλ  εξγνδνηψλ  θαη παξείραλ πιήξε θαη πςειήο πνηφηεηαο αζθαιηζηηθή 

θάιπςε.  

Όκσο ε δηθηαηνξία ηεο πεξηφδνπ εθείλεο εκπφδηζε ηελ δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο 

γηα ηελ πγεία, κε απνηέιεζκα ηελ ππαλάπηπμε ηνπ ρψξνπ. Ζ ζηξαηνθξαηνχκελε πνιηηηθή 

εμνπζία δελ επέηξεςε νπνηαδήπνηε κεηαξξχζκηζε ζην ρψξν ηεο πγείαο ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ 

ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηεο πνιππινθφηεηαο, ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

αληζφηεηαο πνπ επηθξαηνχζαλ θαη πνπ επαπμήζεθαλ µε ηελ νηθνλνκηθή χθεζε ηνπ 1973-1974. 

 Ακέζσο κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε θαιιηεξγείηαη µηα ζπλεηδεηή πνξεία γηα µηα βαζηά 

κεηαξξχζκηζε ζηελ πγεία. Όιν απηφ ην δηάζηεκα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί δηάθνξεο κειέηεο ζην 

ρψξν ηεο πγείαο νη νπνίεο φκσο είηε μεράζηεθαλ ζε ζπξηάξηα είηε θαηαθξίζεθαλ, πφηε απφ ηηο 

πνιηηηθέο δπλάκεηο (π.ρ. ρέδην Πάηξα) θαη πφηε απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο 

(π.ρ. Ννκνζρέδην Γνμηάδε).
20

 

Λίγα ρξφληα κεηά ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο 

                                                 

 

19
 Ό.π. 

20
 Οηθνλφκνπ Υ., Πνιηηηθέο Τγείαο ζηελ Διιάδα & ζηηο Δπξσπατθέο Κνηλσλίεο, Αζήλα 2004, εθδφζεηο Γηφληθνο, 

ζει.194 – 195. 
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επηρεηξείηαη ζηελ Διιάδα ε ζεκαληηθφηεξε ηνκή ζηελ πνιηηηθή πγείαο κε ηελ ίδξπζε ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ) ην 1983 κε ηνλ Νφκν 1397.
21

 Οη θεληξηθέο πνιηηηθέο 

επηινγέο θαη νη βαζηθνί άμνλεο αλάπηπμεο ηνπ ΔΤ ήηαλ : 

 ε απνθέληξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ε ηζφξξνπή πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ψζηε θαλέλαο άξξσζηνο λα κε ρξεηαζηεί λα αλαδεηήζεη ππεξεζίεο 

πγείαο εθηφο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ 

 ε εληαία νξγαλσηηθή, δηνηθεηηθή, ιεηηνπξγηθή θαη νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ησλ 

λνζνθνκείσλ 

 ε αλάπηπμε πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, πνπ βξήθε ηελ έθθξαζή ηεο ζηελ ίδξπζε ελφο 

εθηεηακέλνπ δηθηχνπ Κέληξσλ πγείαο ζηηο κε αζηηθέο πεξηνρέο 

 ε εθαξκνγή ζην ΔΤ ηνπ ζεζκνχ ηνπ ηαηξνχ πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο 

 

Ζ ίδξπζε ηνπ ΔΤ ζπλνδεχηεθε απφ έλα θηιφδνμν πξφγξακκα αλάπηπμεο ησλ κνλάδσλ πγείαο 

ζε φια ηα επίπεδα
22

. Σν πξφγξακκα είρε ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο : 

 Πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο: ίδξπζε 184 Κέληξσλ Τγείαο ζηηο κε αζηηθέο πεξηνρέο ηεο 

ρψξαο, εθ ησλ νπνίσλ 165 ακηγή Κέληξα Τγείαο θαη 19 Κέληξα Τγείαο – Ννζνθνκεία 

 Ννζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο:  πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε κε ζηφρν  ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ θιηλψλ ζε φιε ηε ρψξα θαη εηδηθφηεξα ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκφζησλ 

θιηλψλ ζηελ πεξηθέξεηα 

 επέθηαζε ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ (π.ρ. λέα λνζνθνκεία) 

 αλάπηπμε ζχγρξνλεο λνζνθνκεηαθήο ηερλνινγίαο 

 αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ ΔΤ απνζθνπνχζε ζηε ζχζηαζε ελφο ζεκαληηθνχ δεκφζηνπ κνλνπψιην ζην 

ρψξν ηεο πγείαο ζηα πξφηππα ηνπ βξεηαληθνχ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο κε έληνλα ζηνηρεία 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. ηε δεθαεηία ηνπ 1990 επηρεηξείηαη ε θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο. Καηαβάιεηαη πξνζπάζεηα ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ πγείαο, γίλεηαη 
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κεηαθνξά ζεκαληηθνχ κέξνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο νηθνγελεηαθνχο 

πξνυπνινγηζκνχο θαη ελζάξξπλζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο θαη απνθξαηηθνπνίεζεο ζην ρψξν ηεο 

Τγείαο.  

Σν 2001 κε ηνλ λφκν 2889, γίλεηαη λνκνζεηηθή παξέκβαζε γηα ηε κεηαξξχζκηζε ζηελ πγεία, ζηα 

πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ κεηαξξχζκηζεο «Τγεία γηα ηνλ Πνιίηε», πνπ έζεηε σο ζθνπφ ηε κεηεμέιημε 

ηνπ ΔΤ ζ‟ έλα ζχγρξνλν θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα πγείαο πνπ ζα αληαπνθξηλφηαλ ζηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ηνπ Έιιελα πνιίηε γηα αμηνπξεπείο θαη πςεινχ επηπέδνπ 

ππεξεζίεο πξφιεςεο, θξνληίδαο θαη πεξίζαιςεο, ζηα πιαίζηα ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ δεκφζηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ ΔΤ. 
23

  

Παξφιν πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πεξηνξηζηεί ε ηάζε γηα άκεζε θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, εληνχηνηο απηφ πνπ είλαη πιένλ δεδνκέλν – θαη δελ θαίλεηαη φηη ζα 

αιιάμεη – είλαη ε ζπλχπαξμε ηνπ δεκφζηνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ε πξνζπάζεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πγείαο κε βάζε ηδησηηθν-νηθνλνκηθά θξηηήξηα. 

Απφ ηα φζα καο δίδαμε ην παξειζφλ, αιιά θαη φπσο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζήκεξα, ε 

πγεηνλνκηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο πξαγκαηνπνηείηαη σο επί ην πιείζηνλ κε ζπαζκσδηθέο – 

ζπγθπξηαθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ θάιπςε επίθαηξσλ πξνβιεκάησλ θαη φρη ζηε βάζε 

κειεηεκέλνπ – απνδνηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη κηα 

απνηειεζκαηηθή κεηαξξχζκηζε ζε έλα ηφζν ζεκαληηθφ ηνκέα φπσο είλαη ε πγεία, ρξεηάδεηαη έλα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα μεθηλήζεη, λα ειεγρζεί θαη ελ ηέιεη λα εδξαησζεί. ηελ Διιάδα 

νη ζπλερείο ελαιιαγέο θπβεξλήζεσλ φια απηά ηα ρξφληα, ζε ζπλδπαζκφ κε  ηα γξαλάδηα ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο θαη ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ νη εθάζηνηε πνιηηηθέο 

θπβεξλήζεηο, ζηέθνληαη εκπφδηα ζην ζηνηρείν ηεο ζπλέρεηαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηνλ ζσζηφ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ.
24

  

εκαληηθφ, βέβαηα, ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηεο πνξείαο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο ζηελ ρψξα έρεη 

θαη ε νηθνλνκία. Σα έληνλα δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη νη ειιεηκκαηηθνί πξνυπνινγηζκνί 
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θαζίζηαληαη ηξνρνπέδε ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ελφο πξνλνηαθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο θαζνιηθήο 

θάιπςεο. 

Ο ζεκαληηθφο ξφινο ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ε νηθνλνκηθή θξίζε 

ζηελ Διιάδα ζήκεξα αλαιχεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα. Δπίζεο, ν αληίθηππνο πνπ έρεη ε θξίζε 

απηή ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο απνηππψλεηαη ζηα επφκελα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο.  

 

1.4 Ζ ζημεπινή οικονομική κπίζη 

Σελ ηειεπηαία πεληαεηία βηψλνπκε ηελ πξψηε κεγάιε θξίζε ηνπ αηψλα  καο. Μηα θξίζε ε νπνία 

πξνήιζε αξρηθά απφ ηελ αγνξά ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ρακειήο εμαζθάιηζεο (subprime 

mortgages) ησλ ΖΠΑ ην θαινθαίξη ηνπ 2007.  ηε ζπλέρεηα ε θαηάζηαζε επηδεηλψζεθε ιφγσ 

ηεο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο, ηεο πηψζεο ησλ θεξδψλ θαη ησλ επελδχζεσλ ζε πνιινχο 

βηνκεραληθνχο θιάδνπο θαη ηέινο απφ ην γεγνλφο φηη νη επελδπηέο αθαίξεζαλ ηηο επελδχζεηο 

ηνπο απφ ηηο λέεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.  

1.4.1 Οι αιηίες και οι ζσνέπειες ηης κρίζης παγκοζμίφς  

Τπάξρεη γεληθά ζπκθσλία ησλ αλαιπηψλ φηη ηέζζεξηο είλαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ 

πνπ ζεσξνχληαη φηη ζπλέηεηλαλ ζηελ δεκηνπξγία ηεο Υξεκαηνννηθνλνκηθήο Κξίζεο ηνπ 2008
25

:  

(α) Οη παγθφζκηεο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο: 

Ζ ηεξάζηηα αλάπηπμε πνπ γλψξηζε ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα ε Κίλα κέζσ ησλ εμαγσγψλ ζε 

βηνκεραληθά αγαζά πξνο ηηο ΖΠΑ, νδήγεζε ζε ηεξάζηηα πιενλάζκαηα ηνπ εκπνξηθνχ ηεο 

ηζνδπγίνπ ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ζε νκφινγα ησλ ΖΠΑ θαη άιια δνιαξηαθά αμηφγξαθα. Σν 

δνιάξην παξέκεηλε ζε ζρεηηθά πςειά επίπεδα, ελ αληηζέζεη κε ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ ηα νπνία 

θξαηήζεθαλ ρακειά. Απηφ, νδήγεζε ζε ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηνπ δαλεηζκνχ ζηηο ΖΠΑ 

αιιά θαη ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ κηαο θαη νη ξπζκηζηηθέο αξρέο δελ θαηάθεξαλ λα 
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δνκήζνπλ έλα επαξθέο νξγαλσηηθφ πιαίζην γηα λα απνθχγνπλ ηηο ζηξεβιψζεηο ηεο αγνξάο θαη 

λα ειέγμνπλ ηηο αγνξέο. 

(β) Τπεξβνιηθή Πηζησηηθή Δπέθηαζε θαη Μφριεπζε: 

Σφζν ζηηο ΖΠΑ, φζν θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, ε πηζησηηθή επέθηαζε 

πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηελ ζρεηηθά κεγάιε αχμεζε ηεο λνκηζκαηηθήο βάζεο, αιιά θαη απφ ηελ 

ηεξάζηηα κφριεπζε εληφο θαη εθηφο ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (θπξίσο ησλ 

επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ θαη ησλ hedge funds), ήηαλ εληππσζηαθή. Ζ κφριεπζε πνπ 

δεκηνπξγήζεθε θιφληζε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη ελίζρπζε ηνπο ζπζηεκηθνχο 

θηλδχλνπο. 

 (γ) Αζπκκεηξηθή πιεξνθφξεζε θαη Πξνβιήκαηα Δληνιέα-Δληνινδφρνπ:  

Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο αθνινχζεζαλ ηαθηηθή αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο θαη επελδχζεσλ 

πςεινχ θηλδχλνπ, δείρλνληαο επηδεηθηηθή αδηαθνξία φζνλ αθνξά ζηελ απνπιεξσκή ησλ 

δάλεησλ πνπ είραλ εθδψζεη. Ζ χπαξμε αζπκκεηξηθήο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηα δνκεκέλα 

πξντφληα (CDOs- Collateralized Debt Obligations, CDSsCredit Default Swaps, θ.α.), παξείρε 

ηελ επθαηξία ζηνπο εθδφηεο ηνπο λα αλαιακβάλνπλ ππεξβνιηθφ θίλδπλν κε αδηαθαλή ηξφπν, 

θίλδπλνο ν νπνίνο νχηε ηηκνινγνχηαλ ζσζηά θαη νχηε αληηζηαζκηδφηαλ επαξθψο.  Σαπηφρξνλα, 

ηα ζπζηήκαηα ακνηβψλ ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, ησλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ, ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη ησλ hedge funds δελ ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηελ ζπκβαηφηεηα 

θηλήηξσλ αλάκεζα ζηα ζηειέρε θαη  ηνπο κεηφρνπο ησλ εηαηξεηψλ ηνπο, κε απνηέιεζκα επίζεο 

λα αλαιακβάλνληαη ππεξβνιηθνί θίλδπλνη απφ άηνκα ηα νπνία δελ ζα πθίζηαλην ην θφζηνο ησλ 

απνηπρεκέλσλ επηινγψλ ηνπο .  

(δ) Ρπζκηζηηθά θελά θαη ειιηπήο επνπηεία : 

Απφ ην 1999 θαη κεηά, ην πνιηηηθφ-ηδενινγηθφ ππφβαζξν ηφζν ζηηο ΖΠΑ φζν θαη ζε άιιεο 

ρψξεο απαμίσζε ηελ εθαξκνγή ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ (θπξίσο απφ ηε Fed θαη ηελ SEC) 

αλαθνξηθά κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο αλεμέιεγθηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο θαη ηεο κφριεπζεο. 

Σελ ίδηα πεξίνδν, νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί λεσηεξηζκνί δεκηνχξγεζαλ λέεο αγνξέο, ρσξίο φκσο 

λα ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο θαηάιιεινπο θαλφλεο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο θαη ην αληίζηνηρν 

ξπζκηζηηθφ θαη επνπηηθφ πιαίζην. 
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Απνηέιεζκα απηψλ ήηαλ : 

α) ην παγθφζκην Α.Δ.Π. λα ζπξξηθλσζεί,  

β) ε ππεξζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ππνθαηαλάισζε,  

γ) ε αλεξγία απμήζεθε ή παξέκεηλε πςειή, 

δ) νη ηηκέο ζηελ ελέξγεηα θαη ζηα ηξφθηκα απμήζεθαλ 

ε) Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζε απφιπηε θηψρεηα, αλέβεθε ζηα 1,7 δηο.  

Μηα ζεηξά κέηξσλ πξνζπάζεζαλ λα πεξηνξίζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηηο νηθνλνκηθήο θξίζεηο ζην 

παγθφζκην «ρξεκαηννηθνλνκηθφ νηθνδφκεκα», ρσξίο λα πξνζπαζήζνπλ φκσο λα απαιχλνπλ ηνλ 

θνηλσληθφ αληίθηππν ηεο θξίζεο.  

Οη ελέξγεηέο πνπ έγηλαλ ήηαλ θπξίσο νη εμήο
26

: 

α) Απφ ην Μάξηην ηνπ 2007 θη έπεηηα, ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή κέηξα γηα ηε δηάζσζε ηεο αγνξάο 

αθηλήησλ, ησλ αζθαιηζηηθψλ, ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ θαη ησλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο 

επηρεηξήζεσλ. 

β) Κηλεηνπνηήζεθαλ δεκφζηνη πφξνη αμίαο 9 ηξηο δνιαξίσλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε θαη ζηήξημε 

ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ νηθνδνκήκαηνο. 

γ) Γαπαλήζεθαλ 3 ηξηο δνιάξηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο. 

δ) Οη κεγάιεο θεληξηθέο ηξάπεδεο κείσζαλ ηνπο πξνεμνθιεηηθνχο ηνπο ηφθνπο ζην κεδέλ. 

Σαπηφρξνλα έδσζαλ πνιιά ηξηο δνιάξηα ζηηο αγνξέο θεθαιαίσλ θαη ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ.  

ε) Σα θεθάιαηα ηνπ ΓΝΣ δηπιαζηάζηεθαλ, ελψ ηνπ δφζεθε θαη ε επνπηεία ηεο αλαδηάξζξσζεο 

ηνπ ρξένπο θαη ησλ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο αλαζπγθξφηεζεο ζε πεξηπηψζεηο εζληθήο 

ρξενθνπίαο. 

Σα κέηξα απηά είραλ ζαλ απνηέιεζκα λα παξαηεξνχκε νξηζκέλεο νηθνλνκίεο ζε αλφξζσζε θαη 

άιιεο ζε ζηαζηκφηεηα ή θαη χθεζε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα. 

 

                                                 

 

26
 Roth, H., (2011), «Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε : Δπηπηψζεηο θαη πξννπηηθέο», νκηιία ζην Α.Π.Θ., 

www.anixneuseis.gr, (πξνζπειάζζεθε ηελ 13
ε
/09/2013) 
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1.4.2 Η καηάζηαζη ζηην Δλλάδα 

 

Ζ άζθεζε πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ ρψξα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ 

απηνξπζκηδφκελσλ αγνξψλ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ δηφγθσζε ησλ δηαζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

έηζη θη αιιηψο ραξαθηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκία καο, φπσο: 

o Ζ παξαηεηακέλε ζπλχπαξμε πςεινχ πιεζσξηζκνχ θαη ρακεινχ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο.  

o  Ζ θαθή δηαρείξηζε θαη δηνίθεζε κε ηα κεγάια δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα.  

o Σα πςειά ηξέρνληα ειιείκκαηα ζην ηζνδχγην ησλ δηεζλψλ πιεξσκψλ.  

o Ζ ζηαζηκφηεηα ζηελ βηνκεραληθή παξαγσγή θαη ζηηο επελδχζεηο γεληθφηεξα.  

Ο ππεξδαλεηζκφο θαη ε ππεξθαηαλάισζε ηνπ δεκνζίνπ ηξνθνδφηεζε ηελ  ππεξθαηαλάισζε ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα, ζπληεξψληαο ζεκαληηθά ειιείκκαηα ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα. Ζ ζπλερήο επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο θαη ηα δηαηεξνχκελα θαη 

ζπλερψο δηνγθνχκελα Διιείκκαηα ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Ηζνδπγίνπ Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ θαη 

ην χςνο ηνπ Γεκφζηνπ Υξένπο θάλνπλ ηελ ρψξα αθφκε πην επάισηε ζηνπο εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  
27

 

 Δμ αηηίαο, θπξίσο, ηεο αλεχζπλεο επεθηαηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφζζεθε 

ζηελ πεξίνδν 2000-2009, ε ειιεληθή νηθνλνκία άξρηζε λα εμειίζζεηαη παξακνξθσηηθά. Ζ ήδε 

ηζρλή παξαγσγηθή βάζε ηεο ρψξαο ζπλέρηζε λα ππνρσξεί, (αλαινγηθά πξνο ηνπο ππφινηπνπο 

θιάδνπο), δίλνληαο ηελ ζέζε ηεο ζηελ δηεπξπκέλε εμππεξέηεζε ηεο θαηαλάισζεο, ζηελ 

εθηίλαμε ηνπ φγθνπ θαη ησλ αμηψλ ησλ αθηλήησλ, θαη ζηνλ γηγαληηζκφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 
28

 

Ζ θξίζε ζηε ρψξα καο απνηππψλεηαη σο εμήο :  

                                                 

 

27
 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ, «Ζ Κξίζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο θαη ε αληηκεηψπηζε 

ηεο» ζην www.oe-e.gr/publ/ecocr/ecocr.pdf 
28

 Γεκήηξεο Α. Ησάλλνπ, «Ζ «δηαξζξσηηθή θαηάξξεπζε» ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ση έπξεπε λα είρε γίλεη, ηη 

πξέπεη λα γίλεη γηα ηελ αλάθακςε», 17/05/2013 < www.foreignaffairs.gr> 
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 πλερήο επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ. (απφ +4,6% ην 2008, ζε -4,2% 

ην 2013, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1.1)
29

    

 Υακειή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο. Ζ Διιάδα βξέζεθε ηειεπηαία απφ ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 27 ζηελ θαηάηαμε δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηελ 

πεξίνδν 2012 – 2013, θαηαιακβάλνληαο ηελ 96ε ζέζε  (ράλνληαο έμη ζέζεηο ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν 2011 – 2012).
30

 

 Απμαλφκελν  έιιεηκκα ηνπ Ηζνδπγίνπ Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ην 

νπνίν ζπλεπάγεηαη θαη αχμεζε ηνπ Διιεληθνχ ρξένπο. (Πίλαθαο 1.1) 

 Αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (Πίλαθαο 1.1) 

 Μείσζε δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη αξλεηηθή Καζαξή Δπελδπηηθή Θέζε ηεο ρψξαο. 

(κείσζε επελδχζεσλ θαηά 64,8%  ζηα έηε 2008-2013) 

 Αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ αγαζψλ.
31

 

 Μείσζε κηζζψλ. Ο θαηψηαηνο κεληαίνο κηζζφο ζηελ Διιάδα, κεηά ηελ κείσζε θαηά 22% 

ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012, αλέξρεηαη πιένλ κφιηο ζην 46% ηνπ αληίζηνηρνπ θαηψηαηνπ 

κηζζνχ ηεο πξψηεο νκάδαο ρσξψλ ηεο ΔΔ.
32

 

 Τπεξρξέσζε ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ αζζελέζηεξσλ εηζνδεκαηηθψλ νκάδσλ 

(Γξάθεκα 1.1) 

 Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο (Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2013 αλήιζε 

ζε 27,0, έλαληη 21,9% ην Φεβξνπάξην ηνπ 2012 θαη 26,7% ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013)
33

 

 πλερήο θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ. 

Σα βαζηθά κεγέζε πνπ δείρλνπλ ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη νδεγεζεί ε Διιεληθή 

Οηθνλνκία, απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα :  

 

                                                 

 

29
 http://www.oe-e.gr 

30
Γείθηεο Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο 2012 – 2013, World Economic Forum, Σεχρνο 40, επηέκβξηνο – 

Γεθέκβξηνο 2012, http://www.sepe.gr/newsletter/Research2/research2.html, (πξνζπειάζηεθε ηελ 5
ε
/9/2013) 

31
 Δλδεηθηηθά θάπνηεο αλαηηκήζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013 ζε ζρέζε κε ηνλ πεξαζκέλν ρξφλν απφ 

ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή : ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο 25,1% ζηα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα 15,5%, ζηηο ηηκέο ζηα 

ηηκνιφγηα ηεο ΓΔΖ 12,3%, ζηα αζθάιηζηξα κεηαθνξψλ 11,4%,  ζηηο νηθηαθέο ππεξεζίεο 8,1%, ζηα θξνχηα 6,1%, 

ζηα ιαραληθά 4,6%. 
32

 Eurostat, Γηαζέζηκα ζηνηρεία ζην 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Minimum_wage_statistics/el 
33

 ΔΛΣΑΣ, Γηαζέζηκα ζηνηρεία ζην http://www.statistics.gr 
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Πίνακαρ 1.1 Βαζηθά Οηθνλνκηθά Μεγέζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο 

 

Πεγέο : 1. Eurostat, 2. Ηnflation.eu 

 

 

 

 

Γπάθημα 1.1. Σν πξαγκαηηθφ ρξένο ησλ λνηθνθπξηψλ (αξηζηεξή θιίκαθα) θαη ην ρξένο σο πξνο 

ην Αθαζάξηζην Δγρψξην εηζφδεκα (δεμηά θιίκαθα) ζηελ ΔΔ ησλ 27  

 
Πεγή : European Credit Research Institute

34
 

 

                                                 

 

34
 Ales Chmelar, Household Debt and the European Crisis, Research Report, Paper presented at the ECRI 

Conference, 16 May 2013, Organised by the European Credit Research Institute (ECRI) and the Centre for 

European Policy Studies (CEPS) in Brussels 

 

ΔΣΟ 

 

 ΡΤΘΜΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

% 

 

ΔΛΛΔΗΜΜΑ 

% ΑΔΠ 

ΗΟΕΤΓΗΟ 

ΣΡΔΥΟΤΩΝ 

ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 

% ΑΔΠ (Q1) 

 

ΑΝΔΡΓΗΑ 

% 

 

ΓΖΜΟΗΟ 

ΥΡΔΟ % 

 

ΠΛΖΘΩΡΗΜΟ 

(Μέζορ όπορ έηοςρ) 

% 

2008 +4,6 9,4 -17,2 7,6 113 4,16 

2009 -0,9 15,6 -13,8 9,5 129,4 1,21 

2010 -3,9 10,3 -17,3 12,5 145 4,71 

2011 -6,1 9,1 -14,6 17,7 165,3 3,34 

2012 -6 6,8 -9,7 23,6 176,7 1,51 

2013 -4,2 5,5 -5,3 24 188.4 -0,84 
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χκθσλα κε κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζρεηηθέο κε ηηο 

επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο θαηάζηαζεο ηεο ππεξρξεψζεηο πνπ έρεη βξεζεί ηφζν 

ην θξάηνο φζν θαη νη πνιίηεο, απνδεηθλχεηαη φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ 

πνηφηεηα δσήο θαη ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ. Οη επηπηψζεηο απηέο ζα αλαιπζνχλ ζην επφκελν 

θεθάιαην.   
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Κεθάλαιο 2  Οικονομική Κπίζη και Τγεία 

 

2.1 Σα εςπήμαηα ηυν επεςνών 

 

Ζ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε πγεία ηνπ πιεζπζκνχ δελ είλαη μεθάζαξε θαη θαίλεηαη 

λα πνηθίιιεη, θαζψο απνηειεί πνιππαξαγνληηθφ θαηλφκελν θαη γηα ην ιφγν απηφ ε εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή.
35

 

Οξηζκέλνη εξεπλεηέο θάλνπλ ιφγν γηα ζεηηθέο επηδξάζεηο ηνλίδνληαο ηε κείσζε ηεο 

ππεξθαηαλάισζεο. χκθσλα κε έξεπλεο
36

 ζε ΖΠΑ θαη Δπξψπε, ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη κείσζή ηεο ζε πεξηφδνπο χθεζεο. Ζ 

χθεζε, κάιηζηα, θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε κείσζε ηεο ρξήζεο αιθνφι, ησλ εηζαγσγψλ ζηα 

λνζνθνκεία θαη ησλ ζαλάησλ απφ ηξνραία αηπρήκαηα.  

Απφ ηελ άιιε, έξεπλεο ζηελ Δπξψπε ππνζηήξημαλ ηε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο θαη ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο ησλ αλδξψλ. Σν ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, ην ρακειφ 

εηζφδεκα, ε εξγαζία κεησκέλεο εμεηδίθεπζεο θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο έδεημαλ λα 

ζπλδένληαη κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή πγεία 

θαζψο θαη κε ηνλ απμεκέλν θίλδπλν ζλεζηκφηεηαο.
37

  

Ζ δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ ςπρηθή πγεία ζηελ 

Διιάδα απνηέιεζε ζηφρν ηεο έξεπλαο ηνπ Γησηάθνπ θαη ζπλεξγαηψλ.
38

 πγθεθξηκέλα, 

κειεηήζεθε ε χπαξμε πηζαλήο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο ηεο 

ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο κε ηνπο αθφινπζνπο δείθηεο ςπρηθήο πγείαο, εηζαγσγέο ζε ςπρηαηξηθή 

                                                 

 

35
 Γησηάθνο Ο., Οηθνλνκηθή θξίζε θαη ςπρηθή Τγεία. Φπρηαηξηθή 2010, η. 21 (3), ζ.ζ. 195-204 

36
 ΔΤΘΤΜΗΟΤ Κ., ΑΡΓΑΛΗΑ Δ., ΚΑΚΑΜΠΑ Δ., ΜΑΚΡΖ Α.,  «Οηθνλνκηθή θξίζε θαη ςπρηθή πγεία.Ση 

γλσξίδνπκε γηα ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα;», ΔΓΚΔΦΑΛΟ, 2013,  ηεχρνο 50, ζ.22 
37

 Γησηάθνο φ.π. 
38

 Γησηάθνο O, Καξάκπειαο Γ, Καπθάο Α. Δπίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ ςπρηθή πγεία ζηελ Διιάδα. 

Φπρηαηξηθή 2011; 22:109–119 
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θιηληθή, επηζθέςεηο ζε εμσηεξηθά ηαηξεία θαη επείγνληα ςπρηαηξηθψλ θιηληθψλ, απηνθηνλίεο, 

αλζξσπνθηνλίεο, ζλεζηκφηεηα θαη δηαδχγηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο.
39

  

Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη νη δείθηεο ςπρηθήο πγείαο πνπ θάλεθε λα έρνπλ ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κε ηνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο είλαη νη επηζθέςεηο ζε ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία θαη 

ηκήκαηα επεηγφλησλ ςπρηαηξηθψλ θιηληθψλ, νη απηνθηνλίεο, νη αλζξσπνθηνλίεο θαη ν αξηζκφο 

δηαδπγίσλ. Δηδηθφηεξα, βξέζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηζθέςεσλ ζηα εμσηεξηθά 

ηαηξεία θαη ζηα επείγνληα (ζην Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν) θαη ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ κέζνπ 

εηζνδήκαηνο. Γεδνκέλνπ φηη ην κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο έδεημε φηη θαη νη δχν 

νηθνλνκηθνί δείθηεο ζρεηίδνληαη αλεμάξηεηα ν έλαο απφ ηνλ άιιν κε ηηο επηζθέςεηο ζηα ηαηξεία 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε πσο νη δχν απηνί δείθηεο επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθά 

θνκκάηηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη πηζαλφηαηα αληαλαθινχλ ηελ επίδξαζε δηαθνξεηηθψλ αηηηψλ πνπ 

σζνχλ ηα άηνκν ζηε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ.  

Βξέζεθε επίζεο φηη ε αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ ζρεηίδεηαη κε ρακειφηεξν κέζν εηζφδεκα. 

Αθφκε, πςειφηεξν κέζν εηζφδεκα ζρεηίδεηαη κε ιηγφηεξνπο ζαλάηνπο ζε άηνκα ειηθίαο 15–70 

εηψλ. 

εκαληηθφ εχξεκα ηεο έξεπλαο είλαη ε χπαξμε ζεηηθήο ζπζρέηηζεο ηεο αλεξγίαο ηνλ αξηζκφ 

αλζξσπνθηνληψλ ελψ δελ βξέζεθε θάηη αληίζηνηρν γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απηνθηνληψλ. χκθσλα 

κε ηνπο εξεπλεηέο, ε απνπζία επξήκαηνο πνπ λα θαηαδεηθλχεη αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ κε ηελ 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο πηζαλά νθείιεηαη ζηηο αθφκε βξαρππξφζεζκεο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο αιιά 

θαη ζηελ χπαξμε παξαδνζηαθψλ δνκψλ θνηλσληθήο κέξηκλαο. 

Απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα
40

 πεδίνπ ζε αληηπξνζσπεπηηθφ 

δείγκα 5000 πεξίπνπ ελειίθσλ ειηθίαο 18-74 εηψλ. Γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο ζηα ζπίηηα ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009 έσο 

θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010. χκθσλα κε ηελ έξεπλα, θάλεθε δξακαηηθή αχμεζε ηεο 

                                                 

 

39
 Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην δηάζηεκα επηέκβξηνο-Οθηψβξηνο 2010 απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο θαη απφ ηα Ννζνθνκεία Αηγηλήηεην, Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν 

Αηηηθήο, Γεληθφ Κξαηηθφ Αζελψλ θαη Δπαγγειηζκφο. 
40

 θαπηλάθεο Π. Δπηδεκηνινγία Φπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ Διιάδα. 1ε Παλειιήληα Έξεπλα Φπρηθήο Τγείαο. 

Paper presented at 21ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, 5-8 Μαΐνπ 2011, Αζήλα. Γηαζέζηκν ζην internet 

http://pskapinakis.posterous.com/panellinia-epidimiologiki-erevna 
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ζπκπησκαηνινγίαο ζε άηνκα κε κηθξφηεξν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ή ζε άηνκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Σα άηνκα πνπ αληηκεηψπηδαλ αξθεηέο έσο 

πνιιέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο (αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο) ήηαλ ζρεδφλ 3 

θνξέο πην πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ ζνβαξή ςπρνπαζνινγία ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ 

αληηκεηψπηδαλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. πγθεθξηκέλα, άηνκα ρσξίο νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 

εκθάληζαλ ζπρλφηεηα ζνβαξήο ςπρηαηξηθήο ζπκπησκαηνινγίαο ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 3% θαη 

θαηάζιηςε ζε πνζνζηφ 1% ελψ ηα πνζνζηά ζηα άηνκα κε πνιιέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ήηαλ 

22% θαη 12% αληίζηνηρα (Γηάγξακκα 2.1.1). 

Γιάγπαμμα 2.1.1. πζρέηηζε νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ςπρηθήο πγείαο 

 

Πηγή: Πανεπιζηήμιο Ηυαννίνυν 

ρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε, ηε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ζνβαξήο ςπρνπαζνινγίαο είραλ φζνη 

εξγάδνληαη (είηε πιήξνπο, είηε κεξηθήο απαζρφιεζεο). Οη άλεξγνη είραλ δηπιάζηα ζρεδφλ 

πηζαλφηεηα λα εκθαλίδνπλ ζνβαξή ςπρνπαζνινγία αθφκε θαη φηαλ ιακβάλνληαη ππφςε θαη φινη 

νη άιινη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ ζπζρέηηζε π.ρ. εηζφδεκα. Δπηπιένλ, ήηαλ 

δπφκηζη θνξέο πην πηζαλφ λα παξνπζηάδνπλ «επρέο ζαλάηνπ» θαη ηδέεο αλαμηφηεηαο γηα ηελ δσή 

αθφκε θαη φηαλ έιαβαλ ππφςε ζηελ αλάιπζε ην εηζφδεκα θαη ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. 
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Ο Madianos et al.
41

 πξαγκαηνπνίεζαλ παλειιαδηθή ηειεθσληθή έξεπλα δχν θάζεσλ, ην 2008 κε 

δείγκα 2,197 θαη ην 2009 κε δείγκα 2,192, κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο ζπζρέηηζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηνπ επηπνιαζκνχ ηνπ Μείδνλνο Καηαζιηπηηθνχ Δπεηζνδίνπ. Σα 

απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα έδεημαλ φηη ηα άηνκα πνπ αληηκεηψπηδαλ ζνβαξέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο είραλ 

κεγαιχηεξν θίλδπλν εκθάληζεο Μείδνλνο Καηαζιηπηηθνχ Δπεηζνδίνπ. Όζνλ αθνξά ηε ζχγθξηζε 

ησλ δεδνκέλσλ ησλ δχν θάζεσλ, παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ επηπνιαζκνχ ηνπ 

Μείδνλνο Καηαζιηπηηθφπ Δπεηζνδίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ 2,1 ην έηνο 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008. 

ε επφκελε έξεπλα ησλ Οηθνλφκνπ & ζπλ.
42

 πνπ αθνινχζεζε ηηο ίδηεο κεζφδνπο, παξαηεξήζεθε 

φηη ην 2011 ππήξμε 36% αχμεζε ζηηο αλαθνξέο (34) απφπεηξαο απηνθηνλίαο ηνλ ηειεπηαίν κήλα 

πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο έλαληη ησλ αλαθνξψλ (24) ηνπ 2009.
43

  

Έξεπλα ηνπ ΔΠΗΦΤ επεμεξγάζηεθε θαη αλέιπζε ην πεξηερφκελν ησλ θιήζεσλ ζηελ Σειεθσληθή 

Γξακκή Βνήζεηαο γηα ηελ Καηάζιηςε απφ ην Μάην ηνπ 2008 έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 κε ζθνπφ 

ηελ δηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο ζπζρέηηζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ αηηεκάησλ γηα ηελ 

ηειεθσληθή ςπρνινγηθή ππνζηήξημε.
44

 Όπσο θάλεθε απφ ηα απνηειέζκαηα, απφ ην πξψην 

εμάκελν ηνπ 2010 ππήξμε απμαλφκελνο αξηζκφο θιήζεσλ απφ άηνκα πνπ αλέθεξαλ άκεζα ή 

έκκεζα φηη επεξεάδνληαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ηα άηνκα απηά 

ήηαλ πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ θαηάζιηςή απφ φ,ηη εθείλα πνπ δελ αλαθέξζεθαλ ζηελ 

θξίζε. Τςειφ πνζνζηφ ησλ ηειεπηαίσλ, κάιηζηα, βξέζεθε λα εκθαλίδεη ππεξέληαζε/ηελησκέλα 

λεχξα θαη θαηαρξήζεηο αιθνφι ή νπζηψλ. Γελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο 

πξνο ηελ θαηάρξεζε νπζηψλ ή ηελ απηνθηνληθφηεηα. Σέινο, ην άγρνο θάλεθε λα επηβαξχλεη 

θαηά θχξην ιφγν ηνπο εξγαδνκέλνπο, πηζαλψο ιφγσ ηεο έιιεηςεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

αβεβαηφηεηαο πνπ βηψλνπλ θαζεκεξηλά. 

                                                 

 

41
 Madianos M, Economou M, Alexiou T, Stefanis C. Depression and economic hardship across Greece 

in 2008 and 2009: two cross-sectional surveys nationwide. Soc Psychiatr Psychiatr Epidemiol 2011; 46: 
943–52 
42

 Οηθνλφκνπ Μ, Πέππνπ Λ.Δ, Λνπθή Δ, Κνκπνξφδνο Α, Μέιινπ Α, ηεθαλήο Κ. Γξακκή βνήζεηαο γηα ηελ 

θαηάζιηςε: Αλαδήηεζε βνήζεηαο ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο. Φπρηαηξηθή 2012; 23:17–28 
43

 Σα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ην Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders 

(SCID-I) θαη ην financial strain was measured by the Index of Personal Economic Distress(IPED). 
44

 Δπζπκίνπ θαη ζπλεξγάηεο φ.π. 
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ηηο έξεπλέο ηνπο νη θαπηλάθεο
45

 θαη Φνπληνπιάθεο
46

, αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα απφ ηνλ 

Π.Ο.Τ. γηα ηνπο δείθηεο απηνθηνλίαο ζηελ Διιάδα παξαηήξεζαλ φηη ην 2009, έηνο έλαξμεο ηεο 

βαζηάο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ν αξηζκφο ησλ απηνθηνληψλ ήηαλ ίδηνο κε εθείλνλ ηνπ 2000 θαη 

ρακειφηεξνο απηψλ ηνπ 2005 θαη 2006. Δπίζεο, ζε πξνεγνχκελα έηε, ελ απνπζία νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, νη δείθηεο απηνθηνλίαο εκθάληζαλ απμνκεηψζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 20%.  

Δπηπξνζζέησο, ζε έξεπλα ηεο Καξακαλψιε
47

 ζεκεηψλεηαη ε επίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο 

ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Οη κεηψζεηο ησλ δαπαλψλ ζε κηζζνχο θαη 

ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ λνζνθνκείσλ ιφγσ πεξηθνπψλ ηνπ θξάηνπο νδεγνχλ ζε κηα πηψζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ. Απηφ ζε έλα πεξηβάιινλ εληαηηθνπνίεζεο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ απαηηήζεσλ έρεη πξνθαιέζεη πηψζε ηνπ εζηθνχ θαη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Σέινο, ζχκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ηεο Δζληθήο νιήο Γεκφζηαο Τγείαο (ΔΓΤ)
48

, νη θχξηεο 

αηηίεο επηδείλσζεο ησλ δεηθηψλ πγείαο θαηά ζεηξά αμηνιφγεζεο είλαη: 

 Σα ρξέε απ' ηα δάλεηα,  

 ε αλεξγία θαη  

 ε απεηιή απψιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη  

 κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ.  

θαη ε επηδείλσζε ηνπ επηπέδνπ Τγείαο πιήηηεη, θαηά ζεηξά : 

 ηνπο ρξνλίσο πάζρνληεο (πνπ απνηεινχλ ην 38% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ),  

 ηνπο θησρνχο,  

                                                 

 

45
 . θαπηλάθεο Π. Δπηδεκία απηνθηνληθψλ ζηελ Διιάδα; Αο ην μαλαζθεθηνχκε. (Cite 12 January 2012). Γηαζέζηκν 

ζην internet http://pskapinakis.blogspot.gr/2012/01/blog-post.html 
46

 . Fountoulakis K, Grammatikopoulos I, Koupidis S, Siamouli M, Theodorakis P. Health and the financial crises in 

Greece. Lancet 2012; 379:1001 
47

 Karamanoli E. Dept crisis strains Greece‟s ailing health system. Lancet 2011; 378:303-304 
48

 ηνηρεία απηήο ηεο έξεπλαο, φπσο θαη άιισλ εξεπλψλ, ζπδεηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 8νπ Παλειιήληνπ 

πλεδξίνπ «Οηθνλνκία θαη Τγεία ζε θξίζε: Αδηέμνδα θαη Τπεξβάζεηο», πνπ έγηλε ζηελ Αζήλα (13 – 15 Γεθέκβξε 

2012), θαη αθνξνχλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 2011 
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 ηνπο ειηθησκέλνπο,  

 ηνπο αλέξγνπο θαη  

 ηνπο ζπληαμηνχρνπο. 

 

Απφ φια ηα παξαπάξσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία, κε ην βάξνο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη πνιίηεο δηαθαηέρνληαη απφ έληνλε θνηλσληθή αλαζθάιεηα, κε έρνληαο 

πηα ηα ζηαζεξά ζηεξίγκαηα πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα αηζζάλνληαη θχξηνη ηνπ κέιινληνο ηνπο 

ζηεξηδφκελνη ζε έλα ζηέξεν παξφλ.  

Ζ θαηάζηαζε απηή έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο θπξίσο ζηελ ςπρηθή ηνπο πγεία θαη φπσο αλαθέξεη 

ζε ζρεηηθφ άξζξν ηεο ε Δ. Πάβε, νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αγγίδνπλ φιν ην θάζκα 

ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ
49

: 

 Αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ηεο δηαθνπήο ηεο ςπρηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο θαη ζεξαπείαο 

γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη ιφγνπο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο ςπρηθήο 

πγείαο θαη «επξεκαηηθφηεηα» ησλ πνιηηψλ ζε ζρήκαηα «απηνζεξαπείαο» κε 

εληππσζηαθή αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο αληηθαηαζιηπηηθψλ, ππλσηηθψλ θαη αγρνιπηηθψλ. 

 Αχμεζε ηνπ άγρνπο, ηνπ ζπκνχ θαη ηεο θαηάζιηςεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ην θφβν 

απψιεηαο εξγαζίαο ή ηελ αλεξγία. 

 Αχμεζε πεξηζηαηηθψλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. 

 Αχμεζε ρξήζεσο λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη αιθνφι
50

 

ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα θαιχηεξεο πξνζέγγηζεο ησλ επηπηψζεσλ 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ πγεία ησλ δηαθφξσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ πνπ πιήηηνληαη απφ 

απηέο.  

                                                 

 

49
 Διπίδα Πάβε, «Ζ Δπέλδπζε ζηελ πγεία ζε πεξηφδνπο νηθνλκηθήο θξίζεο» NEA YΓEIA ,Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθφ 

Πεξηνδηθφ, ηεχρνο 70, ζ.4 
50

 Όπνπ, ζχκθσλα κε ηα φζα γξάθεη ε Πάβε φ.π., θάζε αχμεζε θαηά 3% ζηελ αλεξγία επηθέξεη 28% αχμεζε ζηνπο 

ζαλάηνπο απφ θαηάρξεζε αιθνφι 
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2.2 Οι επιπηώζειρ ηηρ θηώσειαρ 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πξνθαιεί δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσληθή δσή, δεδνκέλνπ φηη ε 

κείσζε ή/θαη ε απνπζία εηζνδήκαηνο πξνθαιεί απψιεηεο ζηελ επεκεξία θαη σζεί κεγάια 

ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ζηε θηψρεηα.
51

 

ε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεηο νη θησρνί απνηεινχλ νκάδα θηλδχλνπ αθνχ είλαη νη πξψηνη 

πνπ πιήηηνληαη. Παξάιιεια, ηα άηνκα πνπ ήδε λνζνχλ, ιφγσ ηεο ππάξρνπζαο έθπησζεο ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα, απνηεινχλ επίζεο νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ, δεκηνπξγψληαο έηζη έλαλ θαχιν 

θχθιν φπνπ ε θηψρεηα επλνεί ηε λνζεξφηεηα αιιά θαη ηα αληίζηξνθν. 
52

  

Γιάγπαμμα 2.2.1: Γείθηεο Φηψρεηαο 

 

Πηγή ΔΛΣΑΣ 

χκθσλα κε ηελ πεξηνδηθή έθζεζε ηεο ΔΛΣΑΣ κε ζέκα ηηο «πλζήθεο Γηαβίσζεο  ζηελ 

Διιάδα»
53

, ε θηψρεηα απμάλεηαη απφ ην 19,7% ην 2009 ζε 20,1% ην 2010 θαη 21,4% ην  2011. 

                                                 

 

51
 Marmot M, Bell R. How the financial crisis affect health? BMJ 2009;338:858‐860 

52
 Ο. Γησηάθνο, Οηθνλνκηθή θξίζε θαη ςπρηθή πγεία, Φπρηαηξηθε, 2010, η.21, ζ.ζ. 195-204 

53
 Γηαζέζηκν ζην ίληεξλεη http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/LivingCondit 

ionsInGreece_0913.pdf 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/LivingCondit%20ionsInGreece_0913.pdf
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/LivingCondit%20ionsInGreece_0913.pdf
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Γειαδή έρνπκε κηα πνζνζηηαία αχμεζε 8,6% κεηαμχ 2009 ‐2012. Σα πνζνζηά απηά είλαη κεηά 

ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο (ΔΚΑ,  εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο, επηδφκαηα αλέξγσλ, 

νηθνγελεηαθά θαη άιια επηδφκαηα ή  βνεζήκαηα).  

Πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ δηρηηνχ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ηα πνζνζηά ηνπ θηλδχλνπ 

θηψρεηαο είλαη αθφκε κεγαιχηεξα θαη θηάλνπλ ην 22,7% ην 2009, ζε 23,8% ην  2010 θαη 24,8% 

ην 2011. 

Όζνλ αθνξά ζηηο πιηθέο ζηεξήζεηο (πνιίηεο πνπ αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ πιεξσκή 

ελνηθίσλ, ινγαξηαζκψλ, δφζεσλ δαλείνπ θ.η.ι. ελψ ζηεξνχληαη, θαηά πεξίπησζε, πξφζβαζε ζε 

ζεηξά άιισλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ), ην πνζνζηφ αλήιζε απφ 24,1% ην 2010 ζην 28,4% ην 

2011. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Eurostat, ζπκπιεξσκαηηθά ζην δείθηε ζρεηηθήο θηψρεηαο, ππνινγίδεη 

δείθηεο πιηθήο απνζηέξεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηε δπλαηφηεηα ησλ λνηθνθπξηψλ λα θαιχςνπλ ηηο 

αθφινπζεο βαζηθέο αλάγθεο:  

1) γεχκα κε ςάξη ή θξέαο θάζε δεχηεξε κέξα,  

2) κία εβδνκάδα δηαθνπέο ην ρξφλν,  

3) αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αιιά αλαγθαίσλ δαπαλψλ,  

4) εμαζθάιηζε επαξθνχο ζέξκαλζεο ζην ζπίηη,  

5) απνπιεξσκή πάγησλ ινγαξηαζκψλ ρσξίο δπζθνιίεο,  

6) θαηνρή πιπληεξίνπ ζηελ θαηνηθία δηακνλήο,  

7) θαηνρή έγρξσκεο ηειεφξαζεο ζηελ θαηνηθία δηακνλήο, 

8) θαηνρή ηειεθψλνπ θαη 

 9) θαηνρή απηνθηλήηνπ.  

Έλα άηνκν (ή λνηθνθπξηφ) ζεσξείηαη φηη βηψλεη πιηθή απνζηέξεζε, φηαλ δελ κπνξεί λα 

ηθαλνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο απφ ηηο παξαπάλσ αλάγθεο. Με βάζε απηφλ ην δείθηε, 

πξνθχπηεη φηη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ αληηκεηψπηζαλ πιηθή απνζηέξεζε ην 2011 απμήζεθε 



 
 

36 

ζε 28,4% απφ 21,8% πνπ ήηαλ ην 2008.
54

 Ζ αχμεζε απηή απνξξέεη θπξίσο απφ ηε ζεκαληηθή 

άλνδν ζην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα απνπιεξψζνπλ ρσξίο δπζθνιίεο πάγηνπο 

ινγαξηαζκνχο θαη πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ έθηαθηεο αιιά αλαγθαίεο δαπάλεο.  

Δπίζεο, αμηνζεκείσηε είλαη ε αχμεζε ζηελ αδπλακία ησλ λνηθνθπξηψλ λα εμαζθαιίζνπλ 

επαξθή ζέξκαλζε ζην ζπίηη, θαζψο θαη δηαηξνθή πνπ λα πεξηιακβάλεη θάζε δεχηεξε κέξα θξέαο 

ή ςάξη.  

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεκαληηθή επηδείλσζε ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα, φπνπ ζε πξφζθαηε έξεπλα
55

 ην 31% ηνπ 

πιεζπζκνχ δειψλεη φηη έρεη θαθφ επίπεδν πγείαο ελψ 2 ζηνπο 10 αξξψζηνπο (17,5%) δελ έρνπλ 

ρξήκαηα γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. 

Δπηπιένλ, πξφζθαηα επηζηεκνληθά επξήκαηα έρνπλ θαηαδείμεη ηελ αληηζηξφθσο αλάινγε ζρέζε 

κεηαμχ θνηλσληθήο ζέζεο θαη έθζεζεο ζηνπο θηλδχλνπο. Γειαδή, φζν ρακειφηεξε είλαη ε 

θνηλσληθή ζέζε, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε έθζεζε ζηνπο δηάθνξνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία. 

Απηφ ην θαηλφκελν νλνκάδεηαη θνηλσληθή δηαβάζκηζε ζηελ πγεία.
56

 

ε  έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνπο Κνηλσληθνχο Καζνξηζηηθνχο Παξάγνληεο ηεο Τγείαο (2006) 

ζπλνςίδνληαη ηα εμήο επξήκαηα
57

: 

 Τπάξρεη έληνλα κηα θνηλσληθή δηαβάζκηζε ζηελ πγεία (φζν ρακειφηεξε είλαη ε 

θνηλσληθή ζέζε ελφο αηφκνπ, ηφζν ρεηξφηεξε είλαη ε πγεία ηνπ). 

 Οη αληζφηεηεο ζηελ πγεία είλαη απνηέιεζκα ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη θπζηθά δελ 

αληηκεησπίδνληαη κφλν κέζσ ηνπ ηνκέα πγείαο αιιά κέζσ δηαηνκεαθήο πξνζπάζεηαο. 
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http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/socio_economics/documents/ev_060302_rd06_en.pdf 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.nsph.gr/
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/socio_economics/documents/ev_060302_rd06_en.pdf


 
 

37 

 Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ν πινχηνο κηαο ρψξαο δε ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν πγείαο θαη 

επεκεξίαο ηνπ πιεζπζκνχ. 

 Ζ δξάζε πνπ εζηηάδεη κφλν ζηνπο κε πξνλνκηνχρνπο πιεζπζκνχο δε ζα κεηψζεη επαξθψο 

ηηο αληζφηεηεο. Γηα λα κεησζεί ε θνηλσληθή δηαβάζκηζε ζηελ πγεία, νη ελέξγεηεο ζα 

πξέπεη λα αθνξνχλ φινλ ηνλ πιεζπζκφ κε έκθαζε αλάινγε κε ηα επίπεδα αλάγθεο. 

εκαληηθά επίζεο είλαη ηα επξήκαηα παιαηφηεξσλ εξεπλψλ ηα νπνία αλαδεηθλχνπλ ηηο 

επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο ζηελ ςπρηθή πγεία. Γηα παξάδεηγκα ε έξεπλα ηνπ Hud-

son
58

 ζηελ νπνία  θαηαδεηθλχεηαη κηα ηζρπξή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηνλίδεηαη ν ζεκαληηθφο ξφινο ησλ 

θνηλσληθψλ παξαγφλησλ. Αιιά θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Gilman et al.
59

 φπνπ δηαπηζηψζεθε φηη ηα 

άηνκα κε ρακειφηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία έρνπλ 

κεγαιχηεξν θίλδπλν αλάπηπμεο κείδνλνο θαηάζιηςεο (1,69 κε 2,07 θνξέο) απφ φηη εθείλνπο κε 

πςειφηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν αλεμάξηεηα απφ ηελ πνξεία δσήο ηνπο αθφκε θαη κεηά 

ηελ ελειηθίσζή ηνπο. 

Σέινο, ε έξεπλα ησλ Taylora et al.
60

 εμεηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ πνζνζηψλ απηνθηνλίαο θαη 

επηπνιαζκνχ ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη απνπεηξψλ απηνθηνλίαο ζε νκάδεο δηαθνξεηηθνχ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ Απζηξαιψλ θαηνίθσλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο, γηα ηνπο Απζηξαινχο άλδξεο ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ζρεηίδεηαη πην ζηελά κε 

ηελ απηνθηνλία απ‟ φ,ηη νη ςπρηθέο παζήζεηο θαη κάιηζηα ν θίλδπλνο απηνθηνλίαο αηφκσλ 

ρακεινχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ παξέκελε ζεκαληηθά πςειφο ζε φιεο ηηο ειηθίεο. Απηφ 

δείρλεη φηη ην ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επίπεδν ζρεηίδεηαη κε ηνλ θίλδπλν απηνθηνλίαο 

πέξα θαη πάλσ απφ ηελ χπαξμε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, έλα εχξεκα πεξηζζφηεξν ζχκθσλν κε ηελ 

χπαξμε αηηηψδνπο ζπλάθεηαο. Οη ςπρηθέο παζήζεηο θαη ε πξνεγνχκελε απηνθηνληθή 
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ζπκπεξηθνξά πηζαλψο λα παίδνπλ έλα δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν γηα ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

επίπεδν, φκσο ε παξνχζα έξεπλα ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε θαη κίαο αλεμάξηεηεο ζρέζεο.  

Δλ θαηαθιείδη πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ πγεία 

θαηαλέκνληαη δηαθνξεηηθά ζηελ θνηλσληθή θιηκάθσζε, ελψ ηα άηνκα θαη νη νηθνγέλεηεο πνπ 

βξίζθνληαη ζε ρακειή ζέζε δηαηξέρνπλ δχν θνξέο πεξηζζφηεξν ηνλ θίλδπλν πξφσξνπ ζαλάηνπ 

θαη απμεκέλεο λνζεξφηεηαο εμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ ζην εηζφδεκα, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

ηαηξηθή πεξίζαιςε, ηε ζηέγαζε θαη ηε δηαηξνθή, ηα νπνία δξνπλ αζξνηζηηθά.
61

 

 

2.3 Ανεπγία και τςσικέρ διαηαπασέρ 

Ζ απαζρφιεζε είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ηνκείο νη νπνίνη πιήηηνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

κηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. πλεπψο, ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο αληαλαθιά ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

πνξεία ηεο νηθνλνκίαο.  

Πιήζνο εξεπλεηηθψλ κειεηψλ έρνπλ δείμεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ αλεξγίαο ή αλαζθάιεηα 

ζηελ εξγαζία ή/θαη ρακειφηεξνπ εηζνδήκαηνο θαη ζνβαξψλ επηπηψζεσλ ζηελ πγεία. Ζ αλεξγία 

θαη ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία, αχμεζε ςπρηθψλ 

δηαηαξαρψλ, εζηζκνχ θαη εμάξηεζεο ζε νπζίεο, απηνθηνλίεο, ζλεζηκφηεηα απφ ηζραηκηθέο 

θαξδηνπάζεηεο, κε ηηο ρακειφηεξεο νηθνλνκηθά ηάμεηο λα δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν. 
62

 

Μία εθηελήο έξεπλα ησλ Chang et al.
63

 κειέηεζε ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (1997-

1998) ζε αζηαηηθέο ρψξεο, φπσο ε Ηαπσλία, ην Υνλγθ Κνλγθ, ε Νφηηα Κνξέα, ε Σατβάλ, ε 

ηγθαπνχξε θαη ε Σατιάλδε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη απηνθηνλίεο θαηά ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε απμήζεθαλ ζεκαληηθά ζε φιεο ηηο ρψξεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ ππήξμε αηζζεηή 

αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ ζε Σατβάλ θαη ηγθαπνχξε, φπνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε 
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ιηγφηεξν ην θαηά θεθαιήλ αθαζφξηζην εγρψξην πξντφλ θαη ηα πνζνζηά ηεο αλεξγίαο. Δπνκέλσο, 

ππνδεηθλχεηαη φηη ε αζηαηηθή νηθνλνκηθή θξίζε, θπξίσο κέζα απφ ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο, 

πξνθάιεζε άλνδν ησλ απηνθηνληψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Ν.Α. Αζίαο. Σν ζηξεο ην νπνίν 

πξνθαιείηαη απφ ηελ αλεξγία θαη ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηάζιηςε, 

ε νπνία απμάλεη ηνλ θίλδπλν απηνθηνλίαο. Δληνχηνηο, ε αλεξγία κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

απηνθηνληθφηεηα αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ςπρηαηξηθήο αζζέλεηαο. Πξάγκαηη, κηα πξφζθαηε 

έξεπλα πνπ εμέηαδε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο απηνθηνληθέο ζθέςεηο βξήθε φηη ε 

ηξέρνπζα αλεξγία ζπλδέεηαη κε κηα ζρεδφλ ηεηξαπιάζηα αχμεζή ηνπο.  

Οη Stuckler et al.
64

 κειέηεζαλ ζε 26 ρψξεο ηεο Δπξψπεο γηα ην δηάζηεκα 1970-2006, ηνλ ηξφπν 

πνπ νη νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο επεξέαζαλ ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο ζηελ Δπξψπε θαηά ηηο 

ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο, θαζψο επίζεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη θπβεξλήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 

πεξηζηείινπλ ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο απηψλ. Ζ έξεπλα θαηαδεηθλχεη φηη ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο 

ζπλδέεηαη κε ηελ αχμεζε ησλ πξφσξσλ ζαλάησλ εζθεκκέλεο βίαο, κεηαμχ απηήο θαη ησλ 

απηνθηνληψλ θαη φζν απμάλεηαη ε αλεξγία καθξνπξφζεζκα, απμάλνληαη θαη ηα πνζνζηά 

απηνθηνληψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα,  βξήθαλ φηη γηα θάζε αχμεζε 1% ζηελ αλεξγία ππήξρε αχμεζε 

0,79% ζηηο απηνθηνλίεο, ζηηο ειηθίεο θάησ ησλ 65 εηψλ, θαζψο θαη αχμεζε 0,8% ζηηο 

αλζξσπνθηνλίεο. Δπίζεο, αχμεζε πάλσ απφ 3% ζηελ αλεξγία είρε αληίζηνηρα αθφκε κεγαιχηεξε 

επίδξαζε ζηηο απηνθηνλίεο (αχμεζε > 4%), ζηηο ειηθίεο θάησ ησλ 65 εηψλ θαζψο θαη ζηνπο 

ζαλάηνπο απφ ρξήζε αιθνφι. Σέινο, βξήθαλ φηη ηα απμαλφκελα πνζνζηά αλεξγίαο δελ είραλ 

θακία επίπησζε ζην πνζνζηφ ησλ απηνθηνληψλ φηαλ νη δαπάλεο ζε ελεξγά πξνγξάκκαηα 

ζηήξημεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηε δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ 

επαλέληαμε ησλ απνιπφκελσλ, ήηαλ πάλσ απφ 190$ αλά άηνκν αλά έηνο.  

εκαληηθή είλαη ε αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ θαηά 26,5% ζε ζχγθξηζε κε ην 2011 θαη 43% ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2007, παξνπζίαζαλ νη απηνθηνλίεο ζηελ Διιάδα ιφγσ θξίζεο, ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα ηελ κεγαιχηεξε 
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αχμεζε πνπ έρεη θαηαγξαθεί ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα, νπφηε θαη μεθίλεζε ε 

επίζεκε θαηαγξαθή γηα ηηο απηνθηνλίεο ζηε ρψξα. 

ην Γηάγξακκα 2.3.1, αλαδεηθλχεηαη ε αχμεζε απηνθηνληψλ ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 2007-

2011. πγθεθξηκέλα, ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απηνθηνληψλ ησλ αληξψλ αλήιζε ζην 46%, ελψ 

ζην Γηάγξακκα 2.3.2 θαίλεηαη πσο ε θχξηα αηηία ηεο απηνρεηξίαο είλαη ε αλεξγία. Σν 16,4 

αλέθεξε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα σο αίηην ηεο απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 

Γιάγπαμμα 2.3.1: Απηνθηνλίεο ηελ πεξίνδν 2007-2011 ζηελ Διιάδα 

 

Πηγή: ΔΛΣΑΣ 

Αμηνζεκείσην δε είλαη ην γεγνλφο φηη, ελψ κέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα, νη θιήζεηο πνπ δέρνληαλ νη 

γξακκέο παξέκβαζεο αθνξνχζαλ θπξίσο ζέκαηα πνπ άπηνληαη ςπρηθήο πγείαο, πιένλ 

θπξηαξρνχλ ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. 
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Γιάγπαμμα 2.3.2: Πνζνζηά απηνθηνληψλ κε βάζε ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε  

 

Πηγή: ΔΛΣΑΣ 

Σα επξήκαηα απηά επηβεβαηψλεη θαη ε κειέηε ησλ Economou et al
65

 ζε 13 επξσπατθέο ρψξεο, ε 

νπνία έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε ηεο αλεξγίαο θαη ηεο ζλεζηκφηεηαο (αλά 100.000 

θαηνίθνπο). Δηδηθφηεξα, ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαηά 1% ζπλεπάγεηαη αχμεζε ζην δείθηε 

ζλεζηκφηεηαο θαηά 2,18 (δειαδή 2,18 ζαλάηνπο/100.000). Δπίζεο, ε ίδηα κειέηε θαηέδεημε ηε 

ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο αλεξγίαο κε ηε ζλεζηκφηεηα απφ ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα. 

ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη επηζηεκνληθέο έξεπλεο ζπκθσλνχλ φηη ε αλεξγία κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ηηο αθφινπζεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο :  

 θαηάζιηςε (θπξίσο ζηα άηνκα κέζεο ειηθίαο), 

 άγρνο, 

 θαηάρξεζε νπζηψλ (φπσο ην αιθνφι), 

 απηνθηνληθφ ηδεαζκφ ή θαη απηνθηνλία (ηδίσο ζηνπο άλδξεο), 

 αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (πρ. επηζεηηθφηεηα, βία). 
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Καη θαηά ζπλέπεηα λα ζπζρεηηζηεί θαη κε ηε ζσκαηηθή πγεία αθνχ θάησ απφ ζπλζήθεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, ην απμεκέλν ζηξεο, ε θαηάζιηςε, νη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο θαη ζηηο 

ζπλήζεηεο (πρ. δηαηξνθή κε πξφρεηξν θαγεηφ ή αλζπγηεηλέο ηξνθέο) κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε
66

: 

 Αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ φιεο ηηο αηηίεο ζαλάηνπ, αιιά εηδηθά απφ θαξδηαγγεηαθά 

λνζήκαηα (πρ. ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα), αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο (πρ. πλεπκνλία ιφγσ 

ινηκνγφλσλ παξαγφλησλ) θαη παζήζεηο ηνπ ήπαηνο (πρ. θίξξσζε ιφγσ αιθννιηζκνχ). 

 Αχμεζε ηεο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο, ιφγσ δπζιεηηνπξγίαο ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο, εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο.  

 

Όκσο δελ είλαη κφλν ε απψιεηα ηεο εξγαζίαο πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πγεία, αιιά θαη ε 

απεηιή γηα ηελ απψιεηα ηεο εξγαζία θάησ απφ ην θαζεζηψο ηεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο πνπ 

βηψλνπλ θαζεκεξηλά νη εξγαδφκελνη.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία έξεπλαο ηεο Ζ Διιεληθή Δηαηξεία Αληηξεπκαηηθνχ Αγψλα (ΔΛ. Δ. ΑΝ. 

Α.) πνπ δεκνζηεχηεθαλ
67

 ην 2012, ε Διιάδα έρεη έλα απφ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά εξγαδνκέλσλ 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνπ αλαθέξνπλ αλαξξσηηθέο άδεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνβιήκαηα πγείαο. 

Μφλν ην 14% αλαθέξεη απνπζία ιφγσ πξνβιεκάησλ πγείαο, κε ηνλ επξσπατθφ κέζνλ φξν λα 

μεπεξλά ην 22%. Δπίζεο νη κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη Έιιελεο δνπιεχνπλ πεξηζζφηεξεο ψξεο 

ζε ζρέζε κε ηνπο επξσπαίνπο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα απνβεί επηδήκην γηα ηελ πγεία, ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ επεκεξία ηνπο.  

Έλαο ιφγνο γηα ην ρακειφ πνζνζηφ απνπζηψλ είλαη ν θφβνο ησλ εξγαδνκέλσλ λα κε ράζνπλ ηε 

δνπιεηά ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ δειψζνπλ αζζέλεηα. Με ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο, πνιινί 

δηαθηλδπλεχνπλ ηελ πγεία ηνπο θαη ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη ζε αθαηάιιειν ρψξν εξγαζίαο. 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα είλαη φηη έσο θαη ην 30% ησλ αηφκσλ κε αξζξίηηδεο δηζηάδνπλ λα 

αλαθέξνπλ ηελ πάζεζή ηνπο ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ζηνπο εξγνδφηεο ηνπο απφ ην θφβν ηεο 

δηάθξηζεο θαη ηεο απψιεηαο ηεο εξγαζίαο. 
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Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη φζνη απνιχζεθαλ ή ζπληαμηνδνηήζεθαλ πξφσξα είραλ ρεηξφηεξε 

εμέιημε ηεο πγείαο ηνπο απφ εθείλνπο πνπ ζπλέρηζαλ λα εξγάδνληαη. 

 

2.4 Τπεπσπέυζη νοικοκςπιών και κλονιζμόρ ηηρ οικογενειακήρ ιζοπποπίαρ 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηνπ 8
νπ

 Παλειιήληνπ πλεδξίνπ 

«Οηθνλνκία θαη Τγεία ζε θξίζε: Αδηέμνδα θαη Τπεξβάζεηο», ε ζεκαληηθφηεξε αηηία ηεο 

ξαγδαίαο επηδείλσζεο ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ηα ρξέε θαη ηα δάλεηα ησλ 

λνηθνθπξηψλ, ελψ αθνινπζνχλ ε αλεξγία, ε επαγγεικαηηθή αλαζθάιεηα θαη ε κείσζε ησλ 

εηζνδεκάησλ.   

Έηζη, φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο 

Τγείαο, θαζψο πηα δελ κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ ην ζπκπιεξσκαηηθφ ρξήκα γηα λα αγνξάζνπλ 

απηέο ηηο ππεξεζίεο. 

Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Έλσζε Καηαλαισηψλ Πνηφηεηαο Εσήο (ΔΚΠΟΗΕΧ)
68

 ζε 263 

ππεξρξεσκέλα λνηθνθπξηά ηελ πεξίνδν Μάξηηνο – Ηνχληνο 2011αλέδεημε φηη ε ζεκαληηθφηεξε 

αηηία γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ππεξρξέσζεο απνδίδεηαη ζηηο κεζφδνπο δαλεηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ 

(52,3%), δεχηεξε αηηία (32,6%) αλαθέξεηαη έλα απξφβιεπην γεγνλφο πνπ ζπλέβε ζηε δσή ησλ 

εξσηψκελσλ φπσο απψιεηα εξγαζίαο, αξξψζηηα, ζάλαην. Χο ηξίηε αηηία (20,7%) 

παξνπζηάδνληαη νη κέζνδνη πξνζέγγηζεο ησλ ηξαπεδψλ θαη αθνινπζνχλ ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή 

ηεο θπβέξλεζεο (15,4%)  θαη ε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ηδίσλ ησλ εξσηψκελσλ (8,9%). 

Έλαο ζηνπο 5 ππεξρξεσκέλνπο (19,7%) δειψλεη εηήζην εηζφδεκα 0- 4.000 επξψ, εηζφδεκα 

ρακειφηεξν απφ ηα φξηα ηεο θηψρεηαο. 

Χο πξνο ηεο ππεξρξέσζεο, ην 21,7% ρξσζηάεη 110.001- 200.000 επξψ, ην 19,3% απφ 20.001-

50.000 επξψ, ην 14,5% απφ 200.001- 300.000 επξψ, ην 14% απφ 80.001-110.000 επξψ, ην 
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13,5% απφ 50.001-80.000 επξψ, ην 9,2% έσο 20.000 επξψ, ην 5,3% απφ 300.001- 500.000 επξψ 

θαη ηέινο πάλσ απφ 500.001 επξψ ην 1,9%. 

Δπηά ζηνπο 10, εθηφο απφ ηελ αδπλακία πιεξσκήο ησλ νθεηιψλ πξνο ηεο Σξάπεδεο, αδπλαηνχλ 

λα αληαπεμέιζνπλ θαη ζε άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπο. πγθεθξηκέλα 1 ζηνπο 3 νθείιεη ζηε ΓΔΖ, 1 

ζηνπο 4 ζε ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ, Αζθαιηζηηθά Σακεία θαη εθνξία. 

Όζνλ αθνξά ζηηο πξνζσπηθέο αηηίεο, ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζπγθεληξψλνπλ, ην πςειφ επηηφθην 

ησλ θαξηψλ θαη ησλ δαλείσλ (61,6%), ε αλαθχθισζε ησλ νθεηιψλ ηνπο (55,7%), ε κείσζε ησλ 

απνδνρψλ ηνπο (45,1%), ε απψιεηα εξγαζίαο ηνπο (35,3%). Δπίζεο ζηνπο βαζηθνχο ιφγνπο 

πεξηιακβάλεηαη ε αχμεζε ηνπ πηζησηηθνχ νξίνπ ελ αγλνία ησλ θαηαλαισηψλ (31%), ε 

αξξψζηηα, έλα αηχρεκα ή θάπνηνο ζάλαηνο (27,5%), ην πςειφ πηζησηηθφ φξην ησλ θαξηψλ 

(20%), ε αληηκεηψπηζε νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο (20%), ν 

ιαλζαζκέλνο ππνινγηζκφο ησλ νθεηιψλ αιιά θαη ησλ εζφδσλ πνπ είραλ (19,6%), νη αζαθείο 

φξνη ηνπ δαλεηζκνχ (16,1%), θ.α.. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο πξνζπάζεζαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο 

ππεξρξέσζεο, κέζσ ηεο αλαθχθισζεο ησλ νθεηιψλ 1 ζηνπο 2 (47,7%), αλαδήηεζε δεχηεξεο 

εξγαζίαο (46,9%) θαη 4 ζηνπο 10 κε δαλεηζκφ απφ νηθνγέλεηα ή θίιν. Σν 21,3% πνχιεζε 

αθίλεην, ην 13% πνχιεζε αληηθείκελα αμίαο, ην 11,3% πνχιεζε ηελ θχξηα θαηνηθία θαη γεληθά 

νδεγήζεθε ζε αιιαγή θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο (82,7% κείσζε ηελ αγνξά επψλπκσλ 

πξντφλησλ, 82,4% ηηο εμφδνπο, 60% ηηο δαπάλεο δηαηξνθήο, 50% ηηο εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο, 

45,2% ηηο δαπάλεο πγείαο θαη 59,2% αγφξαζε θζελφηεξα πξντφληα). 

εκεηψλεηαη φηη ε θαηάζηαζε ηεο ππεξρξέσζεο βξέζεθε λα επεξεάδεη ζεκαληηθά : 

 ηελ ςπρηθή πγεία ησλ εξσηψκελσλ ζε πνζνζηφ 72,5%,  

 ηε ζσκαηηθή πγεία 55,8%,  

 ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο 59,9%,  

 ηηο επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο 47,2% θαη 

  ηηο θηιηθέο ζρέζεηο 43,8%.  
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Αληίζηνηρα ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ΔΓΤ
69

 ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηα 

ρξφληα λνζήκαηα, δηαπηζηψζεθε φηη νη ίδηνη νη αζζελείο αληηιακβάλνληαη ηε κείσζε ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ηνπο εηζνδήκαηνο σο ηδηαίηεξα πςειή θαη δειψλνπλ ηδηαίηεξα απαηζηφδνμνη γηα 

ην κέιινλ (πνζνζηφ  74,8%). Χο εθ ηνχηνπ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ αιιά θαη ηνπ ρξφληνπ λνζήκαηφο ηνπο, πξνβαίλνπλ ζε επηκέξνπο επηινγέο θαη 

πεξηθνπέο ζπγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ (έλδπζε, ηαμίδηα, δψξα, δηαζθέδαζε, κεηψζεηο ζην θφζηνο 

ζηέγαζεο, ηηο κεηαθηλήζεηο, ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, αιιά θαη ζηε δηαηξνθή). 

Αλαθνξηθά κε ηελ πγεία, ην 19,2% πξνρψξεζε ζε κείσζε ηεο δαπάλεο, ελψ έλα πνζνζηφ 3% 

επέιεμε λα κεηψζεη δαπάλεο πγείαο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη πφξνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηηο ζπνπδέο θάπνηνπ κέινπο ηεο νηθνγελείαο. 

Σν  20% πεξίπνπ ησλ εξσηψκελσλ κεηψλεη ηηο δαπάλεο πγείαο θαη εηδηθφηεξα ην 16,7% ηηο 

επηζθέςεηο ζε γηαηξνχο θαη ην 14,7% θαη ηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο. 

Μνινλφηη, έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο (5.6%) αλαθέξεηαη ζε κε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ 

ελδεδεηγκέλε ζπληαγνγξαθηθή νδεγία ιφγσ ηνπ θφζηνπο, 1 ζηνπο 2 ρξφληνπο πάζρνληεο 

ζεκεηψλεη φηη ε δηαξθήο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο εηζνδεκαηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο ελδερνκέλσο λα νδεγήζνπλ ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά κε ζπκκφξθσζεο. 

ε αληίζηνηρε πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πνπ αθνξά φιν ην πιεζπζκφ ηεο 

ρψξαο θαη αλαιχεη θαηά πφζνλ επεξεάδεη ε νηθνλνκηθή χθεζε ηε δσή θαη ηελ πγεία ησλ 

Διιήλσλ
70

, βξέζεθε φηη ην 58% ησλ πνιηηψλ αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο θαη ην 75% αληηκεησπίδεη πξφβιεκα κε ηελ πιεξσκή ησλ θαξκάθσλ. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη αθήζεη ηα απνηππψκαηά ηεο ζην ζχζηεκα θαη ζηνπο δείθηεο Τγείαο. 

χκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο, θαη ζε απηή ηελ έξεπλα, παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ 

άγρνπο, θαηάζιηςεο, θαηαλάισζεο θαπλνχ, νηλνπλεχκαηνο θαη άιισλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, 
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θαζψο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ, ηδηαίηεξα ζηνπο εθήβνπο, ιφγσ ελνρψλ γηα ην νηθνλνκηθφ 

θνξηίν ηεο νηθνγέλεηαο. 

 

2.4.1 Οι επιπηώζεις ζηα παιδιά και ηοσς νέοσς 

 
Σν γεληθεπκέλν αίζζεκα αβεβαηφηεηαο θαη αλαζθάιεηαο πνπ βηψλεη ε θνηλσλία ζηα πιαίζηα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο επεξεάδεη ηφζν ηηο αηνκηθέο φζν θαη ηηο νκαδηθέο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο 

ησλ ελειίθσλ πνπ δηακνξθψλνπλ έλα αξλεηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή 

αλάπηπμε ηεο εππαζέζηεξεο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ είλαη ηα παηδηά θαη νη λένη.
71

  

Ζ θνηλσλία ινηπφλ βξίζθεηαη ζε θξίζε, θαη ε νηθνγέλεηα σο θνξέαο ηεο δηαηαξαρήο 

θαηαθιχδεηαη απφ ην αίζζεκα απφγλσζεο θαη αβνήζεηνπ.  Ζ νηθνγέλεηα είλαη έλα ζχζηεκα πνπ 

απνηειείηαη απφ πνιιαπιέο θπθιηθέο αιιειεπηδξάζεηο. Απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν, ηα 

ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα πνπ ε  ειιεληθή θνηλσλία αληηκεησπίδεη, πξνθαινχλ θξίζε ζ‟ νιφθιεξε 

ηελ νηθνγέλεηα άζρεηα αλ εθδειψλεηαη ζ‟ έλα κφλν κέινο ηεο.
72

  

Σν παηδί γελληέηαη κ‟ έλα ςπρηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ελψ ηαπηφρξνλα αλαπηχζζεη 

ζπκπεξηθνξηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θαληαζησζηθέο ζρέζεηο κε ηε κεηέξα ηνπ, ηνλ παηέξα ηνπ 

θαη η‟ αδέξθηα ηνπ, ν δε ηξφπνο ηνπ θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ θνηλσλία πνπ αλήθεη. 

Οη ζρέζεηο γνληψλ-παηδηψλ αλαδηακνξθψλνληαη. Ο γνληφο κε αγρψδε δηαηαξαρή αδπλαηεί λα 

απνξξνθήζεη ηα άγρε ηνπ παηδηνχ ηνπ, ν θαηαζιηπηηθφο αδπλαηεί λα εκπεξηέμεη ηηο αγσλίεο ηνπ 

θαη λα παξέμεη ζηαζεξφηεηα θαη ζπλαηζζήκαηα θξνληίδαο κε απνηέιεζκα λα ην νδεγεί ζε 

ζχγρπζε ξφισλ, ζε ςπρηθέο αλαζηνιέο ησλ αλαγθψλ ηνπ, ζηε δηακφξθσζε ελφο «ςεπδνχο 

εαπηνχ». Ο ελνρηθφο γνληφο ζα κεηαθέξεη ηα δηθά ηνπ άιπηα ζπγθξνπζηαθά ζέκαηα ζην παηδί κε 

αληηθαηηθά θαη αληηθξνπφκελα κελχκαηα. Οη κεηαβνιέο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, νη 

πνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα ηδηαηηεξφηεηεο, ε θαηάξγεζε ησλ ζεζκψλ, ε ζπλερήο δηάςεπζε, ε 
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έιιεηςε νξίσλ, ε ζχγρπζε ξφισλ θαη γεληθά ηα δηάθνξα νηθνγελεηαθά κπζηηθά, νη ζνβαξέο 

ζπγθξνχζεηο θαη ε δπζαξκνλία ηνπ γνλετθνχ δεχγνπο, είλαη γλσζηνί παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ 

θέξλνπλ ην παηδί ζε κηα θαηάζηαζε είηε ηξαπκαηηθή ιφγσ ηεο θχζεο ησλ εξεζηζκάησλ πνπ 

δέρεηαη, είηε απψιεηαο ηνπ δηεπθνιπληηθνχ-ππνζηεξηθηηθνχ ξφινπ ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πιαηζίνπ.
73

  

Σν απνηέιεζκα είλαη παηδηά παξακειεκέλα ή ππεξπξνζηαηεπκέλα θαη αλψξηκα θαη ςπρηζκνί ζε 

αλαζηνιή-αθηλεηνπνίεζε ζαλ άκπλα γηα ηελ ςπρηθή ηνπο επηβίσζε, ή ςπρηζκνί πνπ 

εθδειψλνληαη κε βία εθδξακαηίδνληαο ηα ζησπειά αηζζήκαηα νδχλεο θαη νξγήο.
74

   

Δμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ην πψο βηψλνπλ νη έθεβνη ην αξλεηηθφ θιίκα ζηελ νηθνγέλεηα ιφγσ 

ησλ νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ  παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία παλειιήληαο έξεπλαο (2010)
75

, πνπ 

θαηαγξάθνπλ φηη έλαο ζηνπο ηξεηο 15ρξνλνπο θαηαλαιψλεη θάπνην νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα, έλα ζηα ηέζζεξα αγφξηα θαη έλα ζηα πέληε θνξίηζηα 

ειηθίαο 15 εηψλ πίλνπλ ζε θάζε «έμνδφ» ηνπο ηνπιάρηζηνλ 3 πνηά θαη ην 5,7% θαη ην 2,3% ησλ 

15ρξνλσλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ, αληίζηνηρα, αλαθέξνπλ ηνπιάρηζηνλ 3 πεξηζηαηηθά κέζεο ηηο 

ηειεπηαίεο 30 εκέξεο. 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ε πεξηθνπή ησλ γεληθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ πξφλνηα, 

έρεη νδεγήζεη ζηε ζπξξίθλσζε ησλ νχησο ή άιισο αλεπαξθψλ παηδνςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ 

ηνπ ΔΤ θαη ζηε θαηάξγεζε ή κείσζε νπζηαζηηθψλ πνιηηηθψλ παηδηθήο κέξηκλαο γηα ηηο 

εππαζείο παηδηθέο νκάδεο φπσο π.ρ. λνεηηθήο πζηέξεζεο θαη αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ.  

Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ Eurostat, νξηζκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο φπσο ηα παηδεία θαη νη λένη 

είλαη ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλεο, ζηνλ θίλδπλν θηψρεηαο θαη φπσο δείρλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ 2011, 

πεξηζζφηεξα απφ 20 εθαηνκκχξηα παηδηά δηαηξέρνπλ θίλδπλν θηψρεηαο. Γηα ηα παηδηά  
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πνιπκειψλ νηθνγελεηψλ, ν θίλδπλνο απηφο αλέξρεηαη ζε 25% , ππεξβαίλεη δε ην 30% γηα ηα  

παηδηά κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ.
76

 

 Παξάιιεια, έλα παηδί πνπ κεγαιψλεη, ζε πεξηβάιινλ θηψρεηαο θαη  απνθιεηζκνχ, δηαηξέρεη 

πςειφηεξν θίλδπλν πεξηζσξηνπνίεζεο, σο ελήιηθνο θαη επηπξνζζέησο ν αξηζκφο ησλ  άπνξσλ 

παηδηψλ, πνπ πάζρνπλ, απφ ρξφληα λνζήκαηα, είλαη θαηά 2,1 θνξέο πςειφηεξνο,  απφ εθείλνλ 

ησλ παηδηψλ εχπνξσλ νηθνγελεηψλ.
77

 

 

2.5 Πληθςζμιακέρ ομάδερ ζηο πεπιθώπιο και η απειλή για ηην κοινυνία 

ήκεξα ζηε ρψξα καο ν αλαζθάιηζηνο πιεζπζκφο αγγίδεη ηα 3 εθαηνκκχξηα άηνκα, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο κεηαλάζηεο θαη Ρνκά.
78

 Ζ νηθνλνκηθή δπζπξαγία, ε αλέρεηα θαη αδπλακία 

θάιπςεο δσηηθψλ αλαγθψλ καζηίδεη κέξα κε ηε κέξα φιν θαη πεξηζζφηεξνπο ζπλαλζξψπνπο 

καο.  

χκθσλα κε ηνπο Μπνχξα θαη Λχθνπξα
79

 θαίλεηαη λα ππάξρεη αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

αλζξψπσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηα Κέληξα Τπνδνρήο θαη Αιιειεγγχεο (ΚΤΑΓΑ) πξνο 

ηθαλνπνίεζε ησλ πξψησλ αλαγθψλ (ζίηηζε, ζηέγαζε, θάξκαθα θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε). Ο 

αξηζκφο εθείλσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηα θέληξα ζίηηζεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ εθθιεζία έρεη 

πνιιαπιαζηάζεη θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ Διιήλσλ πνπ πξνζθεχγνπλ ζε 

απηήλ ηελ ιχζε (35%-40% θαη ειηθίαο 50 έσο 70 εηψλ). Σα γεχκαηα πνπ πξνζθέξνληαη 

θαζεκεξηλά έρνπλ δηπιαζηαζηεί απφ 5.000 έσο 10.000 θαη απηφ αθνξά κφλν ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αζήλαο.  

ην άξζξν ησλ Kentikelenis et al.
80

 εληνπίδεηαη αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο κε ηα πνζνζηά 
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ησλ αλζξσπνθηνληψλ θαη θινπψλ λα έρνπλ ζρεδφλ δηπιαζηαζηεί ζην δηάζηεκα κεηαμχ 2007 θαη 

2009.  

Μία ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο ινηκψμεηο απφ ηνλ ηφ ηεο αλζξψπηλεο αλνζναλεπάξθεηαο (ΖΗV) 

έιαβε ρψξα ζηα ηέιε ηνπ 2010. Ο επηπνιαζκφο ηεο ρξήζεο εξσίλεο θέξεηαη λα απμήζεθε θαηά 

20% ην 2009 ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο απφ ην Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθφξεζεο 

γηα ηα Ναξθσηηθά.
81

 Οη πεξηθνπέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ην 2009 θαη ην 2010 είραλ σο 

απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηνπ ελφο ηξίηνπ ησλ street-work πξνγξακκάησλ ηεο ρψξαο. Χζηφζν, ε 

ειιεληθή νξγάλσζε ησλ Γηαηξψλ ηνπ Κφζκνπ
82

 εθηηκά φηη ην πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ πνπ 

αλαδεηά ηαηξηθή πεξίζαιςε απφ ηηο θιηληθέο ηνπ δξφκνπ απμήζεθε απφ 3-4% πξηλ ηελ θξίζε ζε 

πεξίπνπ 30%. 

 ηελ πξφζθαηε (Ννέκβξηνο 2012) έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ γηα ηελ Πξφιεςε θαη ηνλ 

Έιεγρν Αζζελεηψλ (ECDC)
83

 θαίλεηαη φηη ελψ κεηαμχ ησλ εηψλ 2007 θαη 2010 δειψλνληαλ 

εηεζίσο 10 σο 15 θξνχζκαηα κφιπλζεο απφ ηνλ HIV κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ελέζηκσλ 

λαξθσηηθψλ, θαηά ην 2011 θαηαγξάθεθαλ πιένλ ησλ 200 θξνπζκάησλ θαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 

2012 σο θαη ηνλ Οθηψβξην δειψζεθαλ 487, εληνπηδφκελα ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ Αζήλα. 

Παξάιιεια κε ηελ ελδνθιέβηα ρξήζε λαξθσηηθψλ, ε αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ AIDS  ζην 

ζπλνιηθφ πιεζπζκφ, πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζηελ επέθηαζε ηεο πνξλείαο- θαη ζην ζεμ ρσξίο 

πξνζηαζία. 

Σν πξφβιεκα ιακβάλεη δηαζηάζεηο εθξεθηηθέο ζε επίπεδν αλζξσπηζηηθφ, θαζψο κεγάιν πιήζνο 

ηνμηθνεμαξηεκέλσλ ζηελ Αζήλα είλαη άζηεγνη, ρσξίο ηαθηηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη 

πξφζβαζε ζηελ θνηλσληθή κέξηκλα. 

Παξά ηελ εμαηξεηηθά δπζνίσλε απηή θαηάζηαζε ην Τπνπξγείν Τγείαο απνθάζηζε πξφζθαηα λα 

ζηακαηήζεη ηε δσξεάλ, αλψλπκε θαη εκπηζηεπηηθή πξφζβαζε ζην HIV ηεζη, παξαβιέπνληαο 

έηζη ηηο δηεζλείο ζπζηάζεηο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ λνζήκαηνο ηνπ AIDS. 
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Έηζη ινηπφλ, ν αληίθηππνο εθηείλεηαη πέξα απφ ην άηνκν, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηηο θνηλσλίεο ζην 

ζχλνιφ ηνπο. Κάησ απφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, ινηκψδεηο αζζέλεηεο, φπσο ν HIV, ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ απεηιή γηα ηε δεκφζηα πγεία κε ζπλέπεηεο θαη πέξαλ ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ. Σν 

θξάηνο ζα πξέπεη λα πάξεη ξηδηθέο απνθάζεηο γηα κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ζηελ 

πξφιεςε αιιά θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 
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Κεθάλαιο 3  Οικονομική Κπίζη και ύζηημα ςγείαρ 

 

3.1 Ζ δομή και ηα σαπακηηπιζηικά ηος ςζηήμαηορ Τγείαρ 

Σν χζηεκα Τγείαο δελ ζα πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ην ζχζηεκα ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. Μηα 

ηέηνηνπ είδνπο ηαχηηζε ζα κπνξνχζε λα είλαη παξαδεθηή αλ ε πγεία ήηαλ έλα θαζαξά ηερληθν – 

νξγαληθφ αγαζφ πνπ ε πξνζηαζία ηεο εμαξηάηαη απφ έλαλ ηερληθφ κεραληζκφ ηαηξηθψλ, 

λνζνθνκεηαθψλ, θαξκαθεπηηθψλ θαη παξαταηξηθψλ ζηνηρείσλ.
84

 

ήκεξα ε πγεία αληηκεησπίδεηαη σο έλα πνιπδηάζηαην θαηλφκελν πνπ επεξεάδεηαη εθηφο απφ 

ηνπο βηνινγηθνχο θαη απφ έλα ηδηαίηεξα κεγάιν αξηζκφ παξαγφλησλ φπσο : νηθνλνκηθνχο, 

πνιηηηθνχο, πνιηηηζηηθνχο, εζηθνχο, νηθνινγηθνχο θ.ά. Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ θπζηνινγηθψλ – νξγαληθψλ θαη νηθνινγηθψλ 

αλαγθαηνηήησλ θαη ηεο ππάξρνπζαο θάζε θνξά θνηλσληθν – νηθνλνκηθήο ηάμεο πξαγκάησλ.
85

  

Έηζη νη αλάγθεο ηεο πγείαο δελ ζα κπνξνχζαλ λα θαιπθζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ έλα 

ζχζηεκα ηαηξηθψλ θξνληίδσλ.  

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ), ην ζχζηεκα πγείαο νξίδεηαη σο «νη 

ελζπλείδεηεο πξνζπάζεηεο, ησλ νπνίσλ ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο είλαη ε πξναγσγή, ε 

απνθαηάζηαζε θαη ε δηαηήξεζε πγείαο». Δλψ ζχκθσλα κε ηνλ Ληαξφπνπιν
86 

ην νινθιεξσκέλν 

ζχζηεκα πγείαο είλαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ησλ αλζξψπηλσλ θαη 

πιηθψλ πφξσλ ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, πνπ κέζα απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε αλάπηπμε ησλ 

ππεξεζηψλ ζηνρεχεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζηάζκεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, ζην πιαίζην ησλ 

νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο θνηλσλίαο. 

Ο νχιεο
87  

πξνζεγγίδεη ην ζχζηεκα πγείαο κε ηξεηο ηξφπνπο : 

i) χζηεκα πγείαο πνιιαπιψλ κεηαβιεηψλ 
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χκθσλα κε ηελ ζεψξεζε απηή, ην ζχζηεκα πγείαο είλαη έλα ζχζηεκα ηξηψλ κεηαβιεηψλ : 

α) Μεραληζκφο δηεξεχλεζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ην επίπεδν πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

β) Μεραληζκφο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ πγείαο 

γ) Μεραληζκφο θάιπςεο ησλ δαπαλψλ ηεο πγείαο 

Οη κεραληζκνί απηνί επεξεάδνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ δηάθνξεο εμσηεξηθέο κεηαβιεηέο φπσο 

θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα :  

 

Διάγραμμα 3.1.1 : Σύζηημα ςγείαρ πολλαπλών μεηαβληηών 

 

 

ii) χζηεκα πγείαο ζπλνιηθνχ θχθισλ εξγαζηψλ  

Σν ζχζηεκα πγείαο βάζεη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεψξεζεο απνηειείηαη απφ ελλέα ππνζπζηήκαηα: 

α) Τπνζχζηεκα ηαηξηθνχ θχθινπ.  i) Πξσηνβάζκηα θξνληίδα 

      ii) Γεπηεξνβάζκηα / ηξηηνβάζκηα θξνληίδα 

ύζηημα πολλαπλών μεηαβληηών  

 - Οηθνλνκηθή αλάπηπμε 

- Οξγάλσζε ηεο εξγαζίαο 

- Σερλνινγία 

- Γηεζλέο εκπφξην 

- Πνιηηηθφ ζχζηεκα 

- Γεκφζηα δηνίθεζε 

- Δπίπεδν εηζνδήκαηνο 

- Γεκφζηα νηθνλνκία 

- Μνξθή θνηλσληθν – 

αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

- Πνιηηηθή αλαδηαλεκεηηθήο 

νηθνλνκηθήο δηθαηνζχλεο 

- Φνξνινγηθφ ζχζηεκα 

 

- Κνηλσληθή δνκή 

- Κνηλσληθφ πεξ/ινλ 

- Γεκνγξαθηθέο 

εμειίμεηο 

- χζηεκα αμηψλ 

- Πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο 

- Πνιηηηζκηθή αλάπηπμε 

- Οηθνινγηθή ηζνξξνπία 

Δπίπεδν 

πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ 

Παξαγσγή & 

δηαλνκή ησλ 

αγαζψλ 

Κάιπςε δαπαλψλ 

πγείαο 
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β) Τπνζχζηεκα ηαηξνθνηλσληθνχ θχθινπ (πεξίζαιςε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη 

πξνβιήκαηα θνηλσληθήο παζνινγία) 

γ) Τπνζχζηεκα πεξηβάιινλησλ ηνκέσλ (εμαζθάιηζε δεκφζηαο πγείαο, πγηεηλή θαη 

αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο, ηελ πεξηβαιινληηθή πγηεηλή θαη ηελ ζρνιηθή πγηεηλή) 

δ) Τπνζχζηεκα ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ θξνληίδαο.  

ε) Τπνζχζηεκα εξεπλεηηθψλ θέληξσλ. 

ζη) Τπνζχζηεκα ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηαηξηθήο. 

δ)  Τπνζχζηεκα παξαγσγήο (κνλάδεο ζρεηηθέο κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο) 

ε) Τπνζχζηεκα δεπηεξεχνπζαο παξαγσγήο. (άιιεο κνλάδεο φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

επαγγεικαηίεο πγείαο) 

Αλαιπηηθά ην ζχζηεκα πγείαο ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.1.1 

iii) χζηεκα πγείαο σο παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

 

Ζ ηξίηε ζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο σο παξαγσγηθή δηαδηθαζία αληηιακβάλεηαη ην 

ζχζηεκα πγείαο σο έλα θιαζηθφ κνληέιν παξαγσγήο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εηζξνέο, ηελ 

δηαδηθαζία, ηηο εθξνέο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κέζσ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη ηα αλαγθαία πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία κε ηα νπνία 

επηδηψθεηαη ε επίηεπμε ηνπ ηαηξηθνχ απνηειέζκαηνο.  

 

Γιάγπαμμα 3.1.2. χζηεκα πγείαο σο παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

 

 

 

Διζποέρ  

- Αλζξψπηλνη 

πφξνη  

- Οηθνλνκηθνί 

πφξνη 
- Τιηθνηερληθή 

ππνδνκή & 

εμνπιηζκφο 

Γιαδικαζία  

- „Έιεγρνο 

- Γηάγλσζε 

- Θεξαπεία 

- Απνθαηάζηα

ζε 

Δκποέρ  

- Γηάξθεηα 

Ννζειείαο 

- Αξηζκφο & Δίδνο 

Δπεκβάζεσλ 

- Δξγαζηεξηαθέο 

Δμεηάζεηο 
-  

Γιαδικαζία Αναηποθοδόηηζηρ 

Δπιδπάζειρ 

- Μείσζε 

Θλεζηκφηεηαο 
- Βειηίσζε 

Ννζεξφηεηαο 

Αποηελέζμαηα  

- Βειηίσζε 

Δπηπέδνπ 

Τγείαο 

- Βειηίσζε 
Δπηπέδνπ 

Δπεκεξίαο & 

Πνηφηεηαο 

Εσήο 



 

Πίνακαρ 3.1.1. : Αλαιπηηθή Οξηνζέηεζε ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο πλνιηθνχ Κχθισλ Δξγαζηψλ 

ΙΑΣΡΙΚΟ 

ΙΑΣΡΟ- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΔ 

ΣΟΜΔΙ 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ 

ΜΟΡΦΔ 

ΦΡΟΝΣΙΓΑ 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ 

ΚΔΝΣΡΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ 

ΜΟΡΦΔ 

ΙΑΣΡΙΚΗ 

ΑΛΛΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 

ΦΡΟΝΣΙΓΑ 

ΓΔΤΣΔΡ/ΜΙΑ – 

ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ 

ΦΡΟΝΣΙΓΑ 

 

- Κέληξα πγείαο, Κέληξα 

ςπρηθήο Τγηεηλήο, 

Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία 

- Αγξνηηθά Ηαηξεία 

- Ηαηξεία Ο.Σ.Α. 

- Πνιπηαηξεία Οξγαληζκψλ 

Κνηλ. Αζθάιηζεο  

- ηξαηησηηθά Ηαηξεία 

- Ηδησηηθά Ηαηξεία 

- Ηδησηηθά Γηαγλσζηηθά 

Κέληξα 

- Ηδησηηθά Δξγαζηήξηα 

- Ηδησηηθά Κέληξα 

Απνθαηάζηαζεο 

- Φαξκαθεία 

- Οδνληηαηξεία 

 

ΚΗΝΖΣΔ ΗΑΣΡΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

- Κηλεηέο Μνλάδεο 

Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο 

- Κηλεηέο Μνλάδεο 

Αηκνδνζίαο 

- Κηλεηά ηνκαηνινγηθά 

Ηαηξεία 

 

ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

- Κέληξα Οηθνγελεηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ 

- Κέληξα Γελεηηθήο 

Καζνδήγεζεο 

- Κέληξα Γνληκφηεηαο 

ηεηξφηεηαο 

- Κέληξα Τγηεηλήο 

Βξεθηθήο & Πξνζρνιηθήο 

Ζιηθίαο 

 

ΗΑΣΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΤΓΔΗΑ & 

ΠΡΟΝΟΗΑ 

 

- Γεκφζηα 

Ννζειεπηήξηα 

 

- Κνηλνηηθνί 

Τγεηνλνκηθνί 

ηαζκνί 

 

- Ννζειεπηήξηα 

Ν.Π.Η.Γ. 

 

- Ηδησηηθά 

Ννζειεπηήξηα 

Μνλάδεο γηα : 

ΠΑΗΓΗ 

 

- Βξεθηθνί ηαζκνί 

- Βξεθνλεπηαθνί 

ηαζκνί 

- Κέληξα Παηδηθήο 

Μέξηκλαο 

- Οξθαλνηξνθεία 

- Μαζεηηθά 

Οηθνηξνθεία 

- Καηαζθελψζεηο 

- ΠΗΚΠΑ 

 

 

ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ 

 

- Οίθνη Δπγεξίαο 

- Γεξνθνκεία 

- ηέγεο Τπεξειίθσλ 

- Θεξαπεπηήξηα 

Υξνλίσλ 

Παζρφλησλ  

- ΚΑΠΖ 

 

 

ΑΣΟΜΑ ΜΔ 

ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ 

 

- Ηδξχκαηα 

Πεξίζαιςεο 

 

 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ 

 

- σθξνληζηηθά 

Καηαζηήκαηα 

- Αλακνξθσηήξηα 

ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 

- Σνκέαο 

Δπηδεκηνινγίαο – 

Γεκνγξαθίαο 

 

- Σνκέαο Τγεηνλνκηθνχ 

Διέγρνπ & 

Αζηπηαηξηθήο 

Δπηζεψξεζεο  

 

 

ΠΔΡΗΒΑΝΣΟΛΟΓΗΚΖ 

ΤΓΗΔΗΝΖ 

- Σνκέαο Τγεηνλνκηθήο 

Μεραληθήο (Νεξά, 

Ραδηελεξγά, 

Αηκφζθαηξα, Θφξπβνο, 

Τγηεηλή Οηθηζκψλ) 

- Σνκέαο Οηθνινγίαο 

 

 

ΤΓΗΔΗΝΖ & ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

- Ηαηξηθή ηεο Δξγαζίαο 

- Δξγνλφκνη 

 

 

ΥΟΛΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ 

- Τγεηνλνκηθή ρνιή 

Αζελψλ 

 

- Ννζειεία ζην 

πίηη 

 

- Οηθνγελεηαθνί 

Βνεζνί 

 

- πκβνπιεπηηθνί 

ηαζκνί γηα : 

AIDS, Ναξθσηηθά 

& Λνηπά 

Κνηλσληθά 

Πξνβιήκαηα 

 

- Γεκφθξηηνο 

 

- Δζληθφ Ίδξπκα 

Δξεπλψλ 

 

- ΚΔΠΔ 

 

- ΔΚΚΔ 

 

- Ηλζηηηνχην 

Τγείαο ηνπ 

Παηδηνχ 

 

- Αληηθαξθηληθφ 

Ηλζηηηνχην  

 

Οκνηνπαζεηηθά 

Κέληξα & Ηαηξεία  

 

- Κέληξα & 

«Ηαηξεία» 

Βεινληζκνχ 

 

- Κέληξα & 

«Ηαηξεία» Οζηεν 

-  παζνινγίαο - 

Κηλεζηνινγίαο 

 

Βηνταηξηθή 

Σερλνινγία 

 

-  Σερλνινγία 

Φαξκάθσλ 

 

-  Οπηηθά 

 

-  Οξζνπεδηθά 

 

- Κέληξα 

Αηζζεηηθήο – 

Γηαηηεηηθήο 

 

- Ηαηξν-ηνπξηζηηθά 

Κέληξα 

Απνθαηάζηαζεο  

 

- Ηδησηηθέο 

Αζθαιηζηηθέο 

Δηαηξείεο 

 

- Ηδησηηθέο 

Δηαηξείεο Άκεζεο 

Ηαηξηθήο Βνήζεηαο  

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή : νχιεο 1999 



Δλ θαηαθιείδη κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην ζχζηεκα πγείαο απνηειεί έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 

νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ησλ αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη 

αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ. Απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ππνζπζηεκάησλ πνπ αιιεινζρεηίδνληαη 

θαη αιιεινεπεξεάδνληαη ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν θαη κε ην επξχηεξν νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, 

πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη έρεη σο ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ αηφκσλ.
 88

 

Σν ζχζηεκα πγείαο, πξέπεη λα έρεη σο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηελ αξρή ηεο θιηληθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο ηζφηεηαο.
89

 Γειαδή, λα παξάγεη ππεξεζίεο 

πγείαο ζηε κέγηζηε δπλαηή πνζφηεηα θαη ζην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαη ηαπηφρξνλα λα 

εμαζθαιίδεη ηελ ίζε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο. 

 

3.1.1 Το Σύζηημα Υγείας ηης Δλλάδας 

 

Σν Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο  είλαη ν θχξηνο αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ πνιηηηθψλ  πγείαο ζηελ Διιάδα. Σν ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο ραξαθηεξίδεηαη σο 

κεηθηφ ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο ηνπ λα ιακβάλεη έλα κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζήο απφ ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη έλα άιιν κέξνο (θπξίσο ζην επίπεδν ηεο λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο) απφ ηε θνξνινγία. Καηά θχξην ιφγν φκσο βαζίδεηαη ζηελ ππνρξεσηηθή θνηλσληθή 

αζθάιηζε.  Δπίζεο ππάξρεη απμεκέλε ε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηφζν ζηελ παξνρή, φζν 

θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

Σν Δζληθφ χζηεκα Τγείαο ηδξχζεθε ην 1983 θαη ζηφρεπε ζηε γεληθφηεξε κεηαξξχζκηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο. Οη βαζηθνί ηνπ ζηφρνη ήηαλ : ε ηζφηηκε παξνρή θαη ρξεκαηνδφηεζε 

ππεξεζηψλ πγείαο κε πιήξε θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ, ε αλάπηπμε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο, ε απνθέληξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ε βειηίσζε ηε νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.  
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3.2 Τγειονομική Κπίζη και ηα οικονομικά ηηρ ςγείαρ 

Σν ζχζηεκα πγείαο ζηε ρψξα καο, ελ γέλεη παξνπζηάδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα, φπσο : νη πςειέο 

δαπάλεο, ε ρακειή αλάπηπμε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε πεξηνξηζκέλε ειεπζεξία 

επηινγήο ηαηξνχ απφ ηνπο αζζελείο, πξνβιήκαηα γεσγξαθηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ, 

πνιπδηάζπαζε θνξέσλ θαη έιιεηςε ζπληνληζκνχ, άηππεο πιεξσκέο, πξνβιήκαηα εζηθήο 

ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, πιεζψξα ηαηξψλ θαη έιιεηςε άιισλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ιίζηεο 

αλακνλήο ησλ αζζελψλ. 

Ζ βάζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ην 

ζχζηεκα πγείαο αθνινπζνχζε ηνλ ίδην δξφκν νηθνλνκηθήο ζθέςεο κ‟ απηφλ ηεο θιαζηθήο 

θηιειεχζεξεο άπνςεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ εζληθνχ 

πξντφληνο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ.
90

 Γξήγνξα παξαηεξήζεθε κηα 

δηάζηαζε κεηαμχ ηνπ ξπζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ηνπ ξπζκνχ βειηίσζεο ηνπ 

επηπέδνπ θνηλσληθήο επεκεξίαο. 

Απηφ νθείιεηαη αξρηθά ζηνλ «λφκνο ηεο αλεπάξθεηαο» πνπ ραξαθηεξίδεη φια ηα ζπζηήκαηα 

πγείαο (είηε είλαη θηιειεχζεξα, είηε εζληθά, είηε ζηεξίδνληαη ζηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο) θαη δεπηεξεπφλησο ζηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ «αγνξά» ηνπ ηνκέα πγείαο, φπσο 

είλαη ε αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε θαη ε πξνθιεηή δήηεζε νη νπνίεο ηξνθνδνηνχλ ηελ 

ππεξθαηαλάισζε γηα ππεξεζίεο πγείαο. 

Βάζεη ηνπ «λφκνπ ηεο αλεπάξθεηαο», θαλέλα πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα θαη θακία ρψξα δελ έρεη 

αξθεηνχο πφξνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ψζηε λα εμαζθαιίδεη «πιήξε πγεία» θαη λα ηθαλνπνηεί 

φιεο ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ. Σν βαζηθφ εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πνηα αγαζά θαη 

ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα πξνζθεξζνχλ, ζε πνηεο αλαινγίεο, πψο ζα παξαρζνχλ θαη πνηνο ζα 

απνιακβάλεη απηά ηα αγαζά. 
91

 

Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ηαηξηθήο γλψζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πιεζψξα ησλ 

ηαηξψλ δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ θάησ απφ ηηο νπνίεο, ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή 
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ζεσξία, ζα έπξεπε λα κεησζνχλ νη ηηκέο. Αληίζεηα νη ηαηξνί πξνζπαζψληαο λα εμαζθαιίζνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν εηζφδεκα δεκηνπξγνχλ πξνθιεηή δήηεζε, κεηαηνπίδνληαο ηελ θακπχιε δήηεζεο 

πξνο ηα πάλσ, δηαηεξψληαο ηε ηηκή ακεηάβιεηε. 
92

 

Ο ηαηξφο είλαη απηφο πνπ παξέρεη θαη παξάιιεια θαζνξίδεη ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ 

θαηαλαιηζθφκελσλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Δθφζνλ ν ηαηξφο πξνβεί ζε πξάμεηο ζχκθσλεο κε 

ην ζπκθέξνλ ηνπ αζζελνχο ιεηηνπξγεί σο ηέιεηνο αληηπξφζσπνο ηνπ ηειεπηαίνπ. Τπάξρνπλ 

φκσο πεξηπηψζεηο φπνπ ν ηαηξφο επηιέγεη ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπκθέξνληνο 

εηο βάξνο ηεο επεκεξίαο ηνπ αζζελνχο. Σφηε εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν ηεο πξνθιεηήο δήηεζεο, 

ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ε θακπχιε ρξεζηκφηεηαο πνπ απνιακβάλεη 

ν ηαηξφο απφ ηηο πξάμεηο ηνπ δελ ζπκπίπηεη κε ηελ θακπχιε ρξεζηκφηεηαο θαηαλάισζεο ηνπ 

αζζελή. 
93

  

πλππνινγίδνληαο ηα αλσηέξσ, παξαηεξείηαη θξίζε ηνπ Κξάηνπο Πξφλνηαο, πνπ ν θχξηνο 

ζηφρνο ηνπ είλαη ε απνθιεηζηηθή πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη ηνπ 

επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ θξίζε απηή εληείλεηαη θάησ απφ ηνλ αζθπθηηθφ θινηφ  ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζηo πιαίζηo ηεο νπνίαο ην πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ
94

 : 

 Σν ζπλερψο απμαλφκελν θφζηνο πνπ ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζέηεη ζε θίλδπλν 

ηελ ίδηα ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο 

 Σελ αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο λα βειηηψζεη ηνπο δείθηεο λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο 

 Σελ αδπλακία νπζηαζηηθήο εμάιεηςεο ησλ πγεηνλνκηθψλ αληζνηήησλ 

 Σελ εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζε κηα λνζνθνκεηνθεληξηθή, πνιπδάπαλε θαη 

απξφζσπε ηαηξηθή 

 Σελ εμέιημε ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο ζε κηα παλίζρπξε θαη αλεμέιεγθηε επαγγεικαηηθή 

νκάδα κε δπζκελείο επηπηψζεηο ζην θχξνο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο θαη ζηηο ζρέζεηο 

ηνπ κε ηνπο αζζελείο 
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 Αλάπηπμε ηεο παξανηθνλνκίαο  

Ζ ζηελφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ αθελφο απαηηεί ηελ νξζνινγηθή ηνπο δηαρείξηζε αιιά θαη 

ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζηελ ρξήζε ηνπο. Ζ δνκή, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

εηζέξρεηαη ζε κηα πεξίνδν «κεηαξξπζκίζεσλ», θεληξηθφ ζεκείν ησλ νπνίσλ είλαη ν έιεγρνο ηνπ 

θφζηνπο.  

Οη αιιαγέο απηέο δηακνξθψλνπλ κηα θνπιηνχξα αμηψλ θαη αληηιήςεσλ νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλε νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε θαη πξνζαλαηνιηζκφ. Ο αζζελήο 

αλαθέξεηαη σο «πειάηεο», δεδνκέλνπ φηη είλαη απηφο πνπ αλαδεηά ηαηξηθέο θξνληίδεο ή 

κεηνλνκάδεηαη ζε ρξήζηε ππεξεζηψλ πγείαο, εθφζνλ «θαηαλαιψλεη» ηηο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο.
95

  Ζ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο γίλεηαη ζπλψλπκε ηεο νηθνλνκηθήο 

απνδνηηθφηεηαο ή ηεο παξαγσγήο ηνπ «αγαζνχ» πγεία κε ην ειάρηζην θφζηνο. 

Απφ φια ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ππνρσξεί ε θνηλσληθή δηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο θαη θπξηαξρεί ε νηθνλνκηθή ηνπο δηάζηαζε.  

 

3.3 Υπημαηοδόηηζη και Γαπάνερ ςγείαρ 

Σν Διιεληθφ πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη πνιχπινθν θαη αλνξζφδνμν φζνλ αθνξά 

ζηνλ ηξφπν θαη ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη είλαη έλα κηθηφ 

ζχζηεκα κε αδχλαηε δνκή θαη ραιαξή νξγάλσζε, απφ ηελ νπνία απνπζηάδνπλ πιήξσο νη 

ζεζκνζεηεκέλνη θαλφλεο θαη νη παγησκέλνη ρξεκαηνδνηηθνί κεραληζκνί.
96

 Παξαπαίεη κεηαμχ 

ειεχζεξεο αγνξάο θαη θεληξηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ρσξίο ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο δξάζεο, 

νχηε γηα ηνλ δεκφζην νχηε γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

Απνπζηάδεη πιήξσο ε ζπλαίλεζε θαη ε δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

(αζθαιηζηηθνί θνξείο, πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ πγείαο, ηαηξηθέο ελψζεηο θαη θξάηνο), πνπ 
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βνεζάεη ζηελ ζσζηή θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ηελ πξνκήζεηα απφ ηηο απνηειεζκαηηθφηεξεο 

πεγέο.  

Δπηπιένλ, ε αλεπάξθεηα θαη ε έιιεηςε παγησκέλσλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

πγείαο απφ ηε κηα θαη ε ππεξπξνζθνξά γηαηξψλ (βι. Γηάγξακκα 3.3.1) θαη ε κεγάιε αχμεζε 

ηδησηηθψλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ απφ ηελ άιιε, δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο απμεκέλεο πξαγκαηηθήο 

ή πξνθιεηήο δήηεζεο ππεξεζηψλ πγείαο.  

Γιάγπαμμα 3.3.1. Αλαινγία γηαηξψλ αλά 1.000 θαηνίθνπο ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. 

 
Πεγή OECD
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ε αληίζεζε κε ηελ πιεζψξα γηαηξψλ, ζηελ Διιάδα παξαηεξείηαη αλεπάξθεηα λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 3.3.2. 

 

Γιάγπαμμα 3.3.2. Αλαινγία λνζειεπηψλ αλά 1.000 θαηνίθνπο ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. 

 

 Πεγή OECD
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Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, αλεπάξθεηαο φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, ν ηδησηηθφο ηνκέαο αλαδεηθλχεηαη ζε ζεκαληηθφ παξάγνληα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη νη ηδησηηθέο πιεξσκέο απνηεινχλ ηελ κεγαιχηεξε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

Διιεληθνχ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα (φπσο γίλεηαη εκθαλέο ζην Γηάγξακκα 3.3.3).  

 

Γιάγπαμμα 3.3.3 Ποζοζηιαία ζςμμεηοσή ανά θοπέα ζηη ζςνολική ηπέσοςζα δαπάνη ςγείαρ 

 
Πεγή : ΔΛΣΑΣ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηαζεξά ζηηο πςειφηεξεο ζέζεηο κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ εμαηηίαο ηνπ χςνπο ησλ δαπαλψλ πγείαο. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζε δχν 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο : 

i) Ζ δαπάλεο πγείαο ζηελ Διιάδα είλαη αληίζηνηρεο κε ηηο δαπάλεο ησλ πεξηζζφηεξσλ 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ (Γηάγξακκα 3.3.4) 

ii) Σν βηνηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ θπκαηλφηαλ ζε πνιχ πςειά επίπεδα (Γηάγξακκα 

3.3.5. & Γηάγξακκα 3.3.6) 

Όκσο, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη νη δαπάλεο γηα ηελ πγεία αμηνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά, νχηε φηη 

ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειαηηψλνληαη. Αληίζεηα, ζηα πιαίζηα ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ 
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ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο ρψξαο καο, κε ειιείςεηο ζε βαζηθέο παξακέηξνπο φπσο είλαη ν 

νηθνγελεηαθφο ηαηξφο, ε αλππαξμία δηαζχλδεζεο Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηαο θξνληίδα 

πγείαο, ε απνπζία management νιηθήο πνηφηεηαο θαη ε θαηάξξεπζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, 

πξνθαιείηαη ε αλάγθε γηα κηα δηαξθψο επηηαρπλφκελε αχμεζε ησλ δαπαλψλ ζηελ πγεία, ηελ 

νπνία ε Διιάδα είλαη αδχλαηνλ λα αληέμεη.  

Γιάγπαμμα 3.3.4. Γαπάλε γηα ηελ πγεία σο πνζνζηφ (%) ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφλ 

(2009) 

 

Πεγή OECD
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Γιάγπαμμα 3.3.5. Πξνζδφθηµν δσήο θαηά ηε γέλλεζε ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. 

 

Πεγή OECD
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Γιάγπαμμα 3.3.6 : Πνζνζηά πνιηηψλ πνπ ζεσξνχλ φηη έρνπλ θαιή θαη θαθή πγεία 

 

Πηγή: OECD, Society at a Glance, 2011 

 

3.3.1 Πηγές τρημαηοδόηηζης 

Σν χζηεκα Τγείαο ρξεκαηνδνηείηαη θπξίσο απφ δεκφζηνπο αιιά θαη ηνπο ηδησηηθνχο πφξνπο, 

ελψ δεπηεξεχνπζεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο απνηεινχλ δηάθνξνη κε εζληθνί πφξνη, δειαδή 

ρξεκαηνδνηήζεηο απφ πεγέο εμσηεξηθήο βνήζεηαο φπσο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο, 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ.   

Οη δεκφζηνη πφξνη πξνέξρνληαη είηε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, δειαδή έζνδα απφ ηελ 

άκεζε θαη έκκεζε θνξνινγία, είηε απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, δειαδή έζνδα απφ ηηο 

ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ.   

Οη ηδησηηθνί πφξνη πνπ θαηαβάιινληαη εζεινληηθά απφ ηδηψηεο θαη εξγνδφηεο, κπνξνχλ λα 

πάξνπλ δηάθνξεο κνξθέο φπσο ηελ άκεζε πιεξσκή γηα ππεξεζίεο πνπ είηε δελ θαιχπηνληαη 

κέζσ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο είηε νη πνιίηεο πξνηηκνχλ λα ηηο αγνξάζνπλ ζηελ ηδησηηθή 

αγνξά, ηελ ζπκπιεξσκή πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ αζζελή ζην θφζηνο πεξίζαιςεο 

(θάξκαθα, παξάηππεο πιεξσκέο γηα θαιχηεξε πνηφηεηα θξνληίδαο) θαη ε ηδησηηθή αζθάιηζε.  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη δηαγξακκαηηθά νη νηθνλνκηθέο ξνέο ζην Διιεληθφ χζηεκα Τγείαο 
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Γιάγπαμμα 3.3.7 Οηθνλνκηθέο Ρνέο ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο 

 
Πεγή : OECD 1994 

101
 

 

Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κείγκαηνο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ ηνπ ειιεληθνχ 

ζπζηήκαηνο πγείαο είλαη ην πνιχ πςειφ πνζνζηφ ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ. Οη άκεζεο απφ ηνλ 

πνιίηε πιεξσκέο, νη ζπκπιεξσκέο θαη νη παξάηππεο πιεξσκέο (ζην βαζκφ πνπ θαηαγξάθνληαη 

ζηηο έξεπλεο Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ) απνηεινχλ ην πεξίπνπ ην 33,77% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ δαπαλψλ πγείαο θαη νη δαπάλεο γηα ηδησηηθή αζθάιηζε πεξίπνπ ην 2,84%, κε απνηέιεζκα νη 
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δαπάλεο πγείαο, ζε πνζνζηφ πνπ μεπεξλάεη ην 36,6%, λα είλαη ηδησηηθέο (βάζεη ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ Πίλαθα 3.2.1 γηα ην 2011).
102

 Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα ηίζεηαη ζε ακθηζβήηεζε ν 

δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο ρψξαο.   

Σν πξφβιεκα ηεο πςειήο ηδησηηθήο δαπάλεο εληζρχεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ην γεγνλφο φηη 

ε επίπησζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα είλαη αληίζηξνθα πξννδεπηηθή ιφγσ ηεο 

εθηεηακέλεο θνξνδηαθπγήο αιιά θαη ηνπ κεγάινπ φγθνπ παξανηθνλνκίαο. Χο απνηέιεζκα, ε 

δηθαηνζχλε ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο δελ επηηπγράλεηαη θαη νη δαπάλεο πγείαο 

επηβαξχλνπλ ππέξκεηξα ηα ρακειφηεξα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζηξψκαηα.
103

  

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο αλά ρξεκαηνδνηηθφ θνξέα παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 3.3.1, φπνπ ε ζπλνιηθή ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε (Υξεκαηνδφηεζε κέζσ πιεξσκψλ 

λνηθνθπξηψλ θαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ηδησηηθή Αζθάιηζε) γηα ην έηνο 2011 θηάλεη ηα 6342,9εθ. 

επξψ θαη ε Υξεκαηνδφηεζε απφ ηνπο ΟΚΑ (πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηηο 

εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ) είλαη ζηα 7928,9εθ. επξψ. 
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Πίνακαρ 3.3.1 Υξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο αλά ρξεκαηνδνηηθφ θνξέα  ε εθαη. επξψ  

 
Πεγή : ΔΛΣΑΣ 
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3.3.2 Οι δαπάνες σγείας 

 

Οη δαπάλεο γηα ηελ πγεία, φπσο θαηαγξάθνληαη δηεζλψο, θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο :  

i) Ηαηξηθέο : 

 Ακνηβέο : γηαηξψλ, νδνληηάηξσλ, θπζηνζεξαπεπηψλ 

 Έμνδα γηα ηαηξηθέο εμεηάζεηο 

 Έμνδα γηα δηάθνξεο ζεξαπείεο 

 Έμνδα γηα εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο 

 Έμνδα γηα επείγνπζα κεηαθνξά αζζελψλ (ΔΚΑΒ) 

ii) Ννζνθνκεηαθέο : 

 Γαπάλεο γηα λνζήιηα 

 Γαπάλεο παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ 

 Γαπάλεο επεκβάζεσλ 

 Γαπάλεο θαξκάθσλ 

 Γαπάλεο γηα εμσηεξηθά ηαηξεία 

iii) Φαξκαθεπηηθέο : 

 Γαπάλεο γηα θάξκαθα 

 Γαπάλεο γηα νπηηθά 

 Γαπάλεο γηα νξζνπεδηθά 

Αλ ζέινπκε λα εθηηκήζνπκε ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο πγείαο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπκε θαη ηηο 

δαπάλεο γηα ζρνιηθή ηαηξηθή, ηηο δαπάλεο γηα πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ ζηξαηνχ, ηηο δαπάλεο 

γηα ηαηξηθή ηεο εξγαζίαο, ηηο δαπάλεο γηα θαηάξηηζε, ηηο δαπάλεο γηα πξφιεςε, ηηο δαπάλεο γηα 

έξεπλα θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο.
104

 

εκαληηθφ πξφβιεκα ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ πγείαο ζηε ρψξα καο απνηειεί ην γεγνλφο 

φηη ελψ νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ πηνζέηεζαλ ην χζηεκα Λνγαξηαζκψλ Τγείαο (ΛΤ) 
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απφ ην 2003, ε Διιάδα ην εθάξκνζε ηειεπηαία, κεηαμχ ησλ 35 ηνπ ΟΟΑ, ην 2013. Έηζη ε 

πνηφηεηα θαη ε επάξθεηα ησλ ζηνηρείσλ βξίζθνληαη ζε ηδηαίηεξα ρακειφ επίπεδν.
105

  

Σα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί γηα ηα πεξαζκέλα έηε έρνπλ ζπιιερζεί απφ δηάθνξεο πεγέο : 

Διιεληθέο πεγέο :   

- Δ..Τ.Δ : Δζληθνί Λνγαξηαζκνί ηεο Διιάδνο,  ηαηηζηηθά ησλ Γεκφζησλ Οηθνλνκηθψλ, 

Δηήζηα Έξεπλα Γξαζηεξηφηεηαο ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθαιίζεσο, Έξεπλα 

Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ 

- Τπνπξγείν Τγείαο : Δπεηεξίδεο Τγείαο, πγθεληξσηηθά θαη Αλαιπηηθά Λεηηνπξγηθά 

ζηνηρεία Ννζνθνκείσλ Δ..Τ 

- Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ : Κνηλσληθφο Πξνυπνινγηζκφο 

Γηεζλείο πεγέο : 

- Ο.Ο..Α. 

- Δπξσπατθή Έλσζε 

- Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο 

Σν ΛΤ είλαη ηξφπνο απνηχπσζεο ηεο δαπάλεο ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Τγεία: α) είδνο ησλ ππεξεζηψλ – ηη παξάγεηαη, β) θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο  

– πνηνο πιεξψλεη θαη γ) πάξνρνη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο– πνηφο παξάγεη. Σα ζηνηρεία ηα νπνία 

έρνπλ θαηαρσξεζεί κέρξη ζηηγκήο αθνξνχλ ηα έηε 2003 – 2011. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

παξαζέηνληαη ελδεηθηηθά ηα ζεκαληηθφηεξα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δαπάλεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο απφ ην 2005 έσο ην 2011.  
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Πεγή : WHO, Global Health Observatory Data Repository 

 

 

Καηά ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, νη δαπάλεο πγείαο, ηφζν νη θαηά θεθαιήλ φζν θαη σο 

πνζνζηφ ζην ΑΔΠ, έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά. Σν πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ 

πγεία σο πνζνζηφ ηνπ  ΑΔΠ, έρεη  απμεζεί απφ 6,5 έσο 7,5% πνπ ήηαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990, 

ζε 9,1% ην 2011. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη ειαθξψο κηθξφηεξν απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ 9,3% ησλ 

ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ. 

Καζψο θαίλεηαη ε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε αξρηθά νδήγεζε ζε αχμεζε ησλ 

δαπαλψλ γηα ηελ πγεία σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ελψ νη πξαγκαηηθέο δαπάλεο γηα ηελ πγεία έκεηλαλ 

ζρεδφλ ακεηάβιεηεο. Χζηφζν, νη πεξηθνπέο ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο νδήγεζαλ ζε πηψζε ην 

πνζνζηφ  ηνπ ΑΔΠ πνπ δαπαλάηαη γηα ηελ πγεία.  

Πίνακαρ 3.3.2 Γιασπονική εξέλιξη δαπανών ςγείαρ ζηην Δλλάδα, 2005 - 2011 

Έηη 

Γαπάνερ 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Καηά θεθαιήλ δαπάλεο πγείαο US$ PPP 2352.5 
2609.6 2723.2 3227.2 3276.4 3069 2918 

χλνιν δαπαλψλ πγείαο σο % ηνπ ΑΔΠ 
9.7 9.7 9.8 10.1 10.2 9.5 9.1 

Γεκφζηα δαπάλε πγείαο σο % ηεο ζπλνιηθήο 

δαπάλεο πγείαο 

60.1 

 

62.0 

 
60.3 62.9 63.7 61.5 61.2 

Ηδησηηθή δαπάλε πγείαο σο % ηεο ζπλνιηθήο 

δαπάλεο πγείαο 
39.9 38 39.7 37.1 36.3 38.5 38.8 

Γαπάλεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο σο % ησλ  

δεκφζησλ δαπαλψλ πγείαο 
49.7 50.9 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 

Άκεζεο πιεξσκέο σο % ησλ ηδησηηθψλ 

δαπαλψλ πγείαο 
95 94.8 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 

Κςβεπνηηικέρ δαπάνερ για ηην ςγεία υρ % 

ηυν ζςνολικών κςβεπνηηικών δαπανών 
13 13.4 12.5 13.6 13.2 13.2 13.2 
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Ζ Διιάδα θαηαηάζζεηαη θάησ απφ ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ φζνλ αθνξά θαη  ζηηο 

δαπάλεο πγείαο αλά θάηνηθν, φπνπ νη δαπάλεο απηέο έθηαζαλ ηα 3339 USD ην 2011.
106

 

Δπηπιένλ, θαίλεηαη φηη ε Διιάδα έρεη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα κεξίδηα ηδησηηθψλ δαπαλψλ γηα 

ηελ πγεία αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, δεδνκέλνπ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα θπκαίλεηαη πάλσ 

απφ ην 36% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ πγείαο.  

Ο δεκφζηνο ηνκέαο είλαη ε θχξηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πγείαο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ 

ΟΟΑ, κε εμαίξεζε ηε Υηιή, ην Μεμηθφ θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. ηελ Διιάδα ην 2011, ην 

65% ησλ δαπαλψλ πγείαο ρξεκαηνδνηήζεθε απφ δεκφζηεο πεγέο ην νπνίν είλαη πνιχ 

ρακειφηεξν απφ ην κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ πνπ αλέξρεηαη ζην 72%.
107

 

Παξά ηελ πίεζε πνπ αζθήζεθε ζηελ Διιάδα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κεηά ην 2000 γηα 

κείσζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, γηα δηαηήξεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο θαη γηα απνθπγή 

ππεξβνιηθψλ ειιεηκκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηα θξηηήξηα ηνπ Μάαζηξηρη θαη ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ δαπαλψλ 

πγείαο ζπλέρηζε αλνδηθή πνξεία. Οη δαπάλεο γηα ηελ πγεία ζηελ Διιάδα απμήζεθαλ κεηαμχ ησλ 

εηψλ 2000 θαη 2009 κε ηαρχ ξπζκφ, ηεο ηάμεσο ηνπ 5,7% εηεζίσο ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο, αιιά 

κεηψζεθαλ θαηά 11% ηφζν ην 2010 φζν θαη ην 2011.  

 Δίλαη εκθαλέο φηη ε πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε κείσζε ηνπ κεγάινπ δεκνζηνλνκηθνχ 

ειιείκκαηνο είρε σο ζπλέπεηα ηελ απφηνκε κείσζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο, αιιά θαη ελ πξνθεηκέλσ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο.  

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κεηψζεηο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ έρνπλ επηηεπρζεί κέζσ πεξηθνπψλ ζε 

κηζζνχο θαη πξαγκαηηθέο κεηψζεηο ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο πγείαο, θαζψο θαη 

κεηψζεηο ησλ ηηκψλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Όπσο θαη ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο πνπ 

ρηππήζεθαλ ζθιεξά απφ ηελ χθεζε, ηα επελδπηηθά ζρέδηα έρνπλ επίζεο ηεζεί ζε αλακνλή. 
108
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3.4 Ζ Φπονηίδα Τγείαρ ςπό καθεζηώρ Μνημονίος  

H αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, ηφζν ζσκαηηθήο φζν θαη ςπρηθήο  

φπσο παξαηεξήζακε ζην 2
ν
 Κεθάιαην ηεο εξγαζίαο, σζεί ζε κεγαιχηεξε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο κε πιεκκειή δηαρείξηζε ηεο λφζνπ θαη ησλ αζζελψλ ιφγσ ηεο «θξίζεο» ηνπ 

πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζε πφξνπο, ππνδνκέο θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. 

Ζ επηπιένλ δήηεζε ππεξεζηψλ πγείαο επηβαξχλεη θπξίσο ηηο δεκφζηεο κνλάδεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο, θαζψο έρεη δεηρζεί φηη ζε πεξηφδνπο κείσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο νη αζζελείο 

ζηξέθνληαη ζε ππεξεζίεο πνπ έρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε.
109

 Παξάιιεια παξαηεξείηαη αχμεζε 

ησλ εηζαγσγψλ θαηά 24% ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, αιιά κείσζε ηεο δήηεζεο ζηα εμσηεξηθά 

ηαηξεία θαη ηα εξγαζηήξηα θαηά 9% θαη 11% αληηζηνίρσο
110

. Δπίζεο παξαηεξείηαη, κείσζε απφ 

18% έσο 25% πεξίπνπ ζηε ρξήζε ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη θπξίσο ζηα ηδησηηθά 

καηεπηήξηα, ηελ νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε θαη ηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζηα ηδησηηθά 

λνζνθνκεία.
111

 

Ζ θαηάζηαζε απηή δεκηνπξγεί αθφκα κεγαιχηεξεο πηέζεηο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζηελ Διιάδα, ην νπνίν ραξαθηεξίζηεθε δηεζλψο σο ην 

δεχηεξν πην αλαπνηειεζκαηηθφ κεηά απφ απηφ ηεο Ηξιαλδίαο, ζε πξφζθαηε κειέηε ηνπ 

ΟΟΑ.
112, 113

 ηελ ίδηα κειέηε αλαθέξζεθε φηη ην Διιεληθφ χζηεκα Τγείαο ζα κπνξνχζε λα 

αλαπηπρζεί ρσξίο επηπξφζζεηνπο πφξνπο, απνθιεηζηηθά κε ηελ εμάιεηςε ηεο ζπαηάιεο θαη ηελ 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ.  

Τπφ ην πξίζκα απηφ, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010, ζηα πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο δηαδηθαζίαο 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο κέζσ ηνπ Μλεκνλίνπ, ζεζκνζεηήζεθε κηα ζεηξά κέηξσλ πνπ 

αθνξνχλ ηνλ θιάδν ηεο πγείαο. ηφρνο ησλ κέηξσλ απηψλ είλαη ν εμνξζνινγηζκφο ηεο δαπάλεο 
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πγείαο θαη ηεο δαπάλεο ζηα θάξκαθα, ν εθζπγρξνληζκφο ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε 

αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο.  

Όκσο, ε επηδίσμε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο γηα πεξηζηνιή ηεο δεκφζηαο δαπάλεο θαηά 3,4 δηο € 

(θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη πξνκήζεηεο) δειαδή 15% πεξίπνπ ηεο δεκφζηαο δαπάλεο είλαη 

αθελφο εμαηξεηηθά δπζρεξήο θαη αθεηέξνπ ζα πξνθαιέζεη δξακαηηθή κείσζε ηεο πξνζθνξάο.
114

 

Γεδνκέλνπ φηη ηα ειιείκκαηα ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ (6,5 δηο €) θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ 

νξγαληζκψλ πγείαο (4,5δηο €) απμάλνληαη θαη ππάξρνπλ δπζρέξεηεο ζηελ εμππεξέηεζή ηνπο, 

είλαη καζεκαηηθά βέβαην φηη κεγάιν κέξνο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ζα κεηαθπιεζεί ζηνπο 

αζζελείο. Έηζη νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο αληζφηεηεο ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζηα 

απνηειέζκαηά ηνπο, δειαδή ζην επίπεδν πγείαο, ζα εληαζνχλ.
115

 

 

3.4.1 Τα νέα μέηρα ζηον ηομέα ηης Υγείας 

Σν αίηεκα ηεο Διιάδαο γηα βνήζεηα απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ην 2010 θαη ε 

ππνγξαθή ηνπ Μλεκνλίνπ, ζπλνδεχηεθαλ απφ ηελ εθαξκνγή ζθιεξψλ θαη αθξαίσλ πνιηηηθψλ 

ιηηφηεηαο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ. ην πιαίζην απηφ, ζπληειέζηεθε κηα 

ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ πνπ απέξξεαλ απφ ηηο δεζκεχζεηο πνπ αλέιαβε ε Διιάδα έλαληη ησλ 

πηζησηψλ ηεο. Ο ηνκέαο ηεο πγείαο βξίζθεηαη ζήκεξα ζην επίθεληξν ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ θαη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ. 

 χκθσλα κε ην Μλεκφλην πλελλφεζεο ηνπ 2010, ελδεηθηηθά, κέρξη ην 2012 ε δεκφζηα δαπάλε 

γηα ηελ πγεία δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ην 6% ηνπ ΑΔΠ, ζε ζρέζε κε ην 10%  ησλ ηειεπηαίσλ 

ρξφλσλ, θαη ε δεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ην 1% ηνπ ΑΔΠ ζε 

ζρέζε κε ην 2,7% πνπ παξνπζίαζε ην 2009 θαη 2,4% ην 2010.
116

 Απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ΔΟΠΤΤ πξνβιεπφηαλ κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά ηνπιάρηζηνλ 50% θαη ησλ 
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ζπκβαιινκέλσλ ηαηξψλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 25% ζε ζχγθξηζε κε ην ζχλνιν γηα ηα ηέζζεξα 

αξρηθά ηακεία.  

χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ ΗΟΒΔ ην 2011, ηα κέηξα πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί πξνθεηκέλνπ 

λα πινπνηεζνχλ νη παξαπάλσ νηθνλνκηθνί ζηφρνη, εθφζνλ εθαξκνζηνχλ απνηειεζκαηηθά, είλαη 

δπλαηφ λα απνθέξνπλ κείσζε ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο γηα πγεία ζε πνζνζηφ θάησ απφ 

ην 4% ηνπ ΑΔΠ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα κέηξα αχμεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ 

λνζνθνκείσλ, ζπκπίεζεο ησλ κηζζψλ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ θαη κείσζεο 

ηεο λνζνθνκεηαθήο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο κπνξνχλ λα απνθέξνπλ κείσζε ηεο δαπάλεο θαηά 

1.081 εθαη. επξψ ην 2011 θαη θαηά επηπιένλ 380 εθαη. επξψ ην 2012. Δπηπιένλ, ε ελνπνίεζε 

ησλ ηακείσλ πγείαο κε ηνλ ΔΟΠΤΤ, ε εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο 

θαξκάθσλ θαη εμεηάζεσλ θαη ηα κέηξα κείσζεο ηεο δεκφζηαο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζα 

κπνξνχζαλ λα απνθέξνπλ εμνηθνλφκεζε 1.387 εθαη. επξψ ην 2011 θαη επηπιένλ 1.716 εθαη. 

επξψ ην 2012.  

Οη λφκνη κέζσ ησλ νπνίσλ πξνσζήζεθαλ νη κεηαξξπζκίζεηο
117

 ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 3.4.1. 

 Βάζεη ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ κέρξη ζηηγκήο παξζεί, δηαπηζηψλεηαη φηη ε κεηαξξχζκηζε ζην 

ζχζηεκα πγείαο έρεη επηθεληξσζεί θπξίσο ζηε ιεηηνπξγηθή, νηθνλνκηθή θαη δηαρεηξηζηηθή ηνπ 

δηάζηαζε, ζέηνληαο ζε δεχηεξν πιάλν ηελ  πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ πνιίηε-αζζελή παξνρή 

ππεξεζηψλ πγείαο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 3.4.1. Οι νομοθεηικέρ αλλαγέρ ζηην ςγεία από ηο 2010 έυρ ζήμεπα 

Νόμοι / 

Γιαηάξειρ 

Μεηαππςθμίζειρ Πλεονεκηήμαηα Μειονεκηήμαηα 

 

Ν. 3863/2010 

 Γηαρσξηζκφο ησλ Σακείσλ θαη ηνλ θιάδσλ πγείαο απφ ην 

ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα.  

 Απφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο πέξαζαλ ζηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.  

 Έληαμε θαη ιεηηνπξγία ζε εληαίν πιαίζην ησλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο πγείαο ηνπ ΔΤ, ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ θαη ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ  

 χζηαζε ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ελφο 

πκβνπιίνπ πληνληζκνχ, κε ζθνπφ ηνλ ζρεδηαζκφ εληαίσλ θαλφλσλ 

αγνξάο ππεξεζηψλ πγείαο ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ 

θξηηεξίσλ θαη ησλ φξσλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο κε φινπο ηνπο παξφρνπο πγείαο.  

 Ζ Γηηακφξθσζε εληαίνπ πιαηζίνπ παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο ζηνλ πιεζπζκφ ηεο 

ρψξαο  

 

 Άξζε ηνπ θαηαηεηκεκέλνπ ραξαθηήξα ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο 

δαπάλεο. 

 

 

Ν. 3868/2010 

 Δπέθηαζε ξπζκίζεσλ ηνπ Ν.2889/2001 γηα ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία ησλ 

λνζνθνκείσλ 

 Καζηέξσζε ηεο νινήκεξεο ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ πνπ αλήθνπλ 

ζην ΔΤ (εμσηεξηθά ηαηξεία θαη δηελέξγεηα δηαγλσζηηθψλ, 

ζεξαπεπηηθψλ θαη επεκβαηηθψλ πξάμεσλ) 

 

 Δμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο απφ 

ηνπο πνιίηεο ηνπ ηαηξνχ ηεο αξεζθείαο 

ηνπο,  

 Μείσζε ζηηο ιίζηεο αλακνλήο,  

 Καιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ηαηξηθφπ 

εμνπιηζκνχ  

 Αχμεζε ζηα έζνδα ησλ λνζνθνκείσλ 

 Ζ επίζθεςε ζηα απνγεπκαηηλά 

ηαηξεία πξνυπνζέηεη ηελ θαηαβνιή 

ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ απφ ηνλ πνιίηε 

θαη έηζη δεκηνπξγεί ζπλζήθεο άληζεο 

πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο, αθνχ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ εηζνδεκαηηθή δπλαηφηεηα 

θαηαβνιήο άκεζεο πιεξσκήο. 

 

Ν. 3892/2010 

 Ζιεθηξνληθή θαηαρψξεζε θαη εθηέιεζε ηαηξηθψλ ζπληαγψλ θαη 

παξαπεκπηηθψλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο 

 Ζ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε 

απνηειεί ηζρπξφ κεραληζκφ ειέγρνπ ηεο 

ζπληαγνγξαθηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

ηαηξηθνχ ζψκαηνο. 

 Σν ζχζηεκα αδπλαηεί λα ην 

εθαξκφζεη πιήξσο 

 Δκθαλίδνληαη ζνβαξά ιεηηνπξγηθά 

πξνβιήκαηα 
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Ν. 3918/2011 

Γηαζξσηηθέο αιιαγέο ζην χζηεκα Τγείαο : 

 Νέν ζχζηεκα πξνκεζεηψλ, φπνπ νη πξνκήζεηεο 

πξνγξακκαηίδνληαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

 Γεκηνπξγία ΔΟΠΤΤ, φπνπ εληάζζνληαη νη θιάδνη πγείαο ηνπ 

ΗΚΑ, ηνπ ΟΓΑ, ηνπ ΟΠΑΓ 

 θαη ηνπ ΟΑΔΔ, 

 Έληαμε ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΗΚΑ ζην ΔΤ 

 Φάξκαθα : ε θαζηέξσζε πνζνχ επηζηξνθήο απφ ηδησηηθά 

θαξκαθεία ππέξ ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ν 

θαζνξηζκφο ηηκήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο , ε κεξηθή 

απειεπζέξσζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ θαξκαθνπνηψλ, ε αχμεζε 

θ.α.  

 

 

Δπηπξφζζεηα κέηξα ηα νπνία αθνξνχλ ηε δηαθπβέξλεζε θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο :  

Α) Ζ θαζηέξσζε πεξηζζφηεξεο δεκνζηνλνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο επίβιεςεο 

ησλ δαπαλψλ πγείαο απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ε δεκνζίεπζε 

ειεγκέλσλ ινγαξηαζκψλ ησλ λνζνθνκείσλ θαη ε βειηίσζε ησλ κεραληζκψλ 

ηηκνιφγεζεο θαη θνζηνιφγεζεο. 

Β) Ζ νινθιήξσζε πξνγξάκκαηνο κεραλνξγάλσζεο ησλ λνζνθνκείσλ 

Γ) Ζ δεκνζίεπζε κεληαίσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ζε ηακεηαθή βάζε, γηα 

ηα έζνδα, ηηο δαπάλεο, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο 

(ρξέε) ησλ λνζνθνκείσλ. 

Γ) Ζ δεκηνπξγία ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο δχν 

δηαδηθηπαθψλ βάζεσλ, ηνπ Esy.net, γηα ηε ζπιινγή θαη απνηίκεζε κεληαίσλ 

ιεηηνπξγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ, θαη 

ηνπ Τγεηνλνκηθνχ Υάξηε, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο 

θαηαλνκήο ησλ πγεηνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ.  

 Ο θαζνξηζκφο ησλ εληαίσλ πξνδηαγξαθψλ 

θαη πξνηχπσλ αλά ηαηξνηερλνινγηθφ 

πξντφλ θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ηηκψλ 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ απνδεθηήο ηηκήο 

κνλάδαο (κέζσ ηεο Δπηηξνπήο 

Πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ 

Σηκψλ) 

 Ζ ίδξπζεο ελφο εληαίνπ ηακείνπ πγείαο 

κπνξεί λα ζπγθεληξψζεη ζεφινπο ηνπο 

πφξνπο πγείαο θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο 

κνλνςψλην, κε απμεκέλε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε έλαληη ησλ 

πξνκεζεπηψλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

 Οκνγελνπνίεζε ησλ παξνρψλ πγείαο πξνο 

φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο. 

 Με ηελ έληαμε ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΗΚΑ 

ζην ΔΤ, επηηπγράλεηαη ε νξγαληθή 

ελνπνίεζε ηνπ θιάδνπ πγείαο θαη ε 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ φζν θαη ε 

δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζην 

πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα κε φξνπο ηζνλνκίαο 

γηα φινπο ηνπο πνιίηεο. 

 Σν κέηξν ηεο  ζεηηθήο ιίζηαο θαξκάθσλ 

ζπλέβαιε ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ 

θαξκάθσλ ζε επίπεδα θαηψηεξα απηψλ 

πνπ πξνζδηνξίδνληαλ κέρξη ηφηε. 

 Σν ΚΔΝ θέξλεη πην θνληά ηε ρξέσζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ κε ην πξαγκαηηθφ 

θφζηνο λνζειείαο. πλεπψο, κεηψλεηαη 

έλαο παξάγνληαο ν νπνίνο ζπλέηεηλε ζηα 

απμεκέλα ειιείκκαηα ησλ δεκφζησλ 

 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο πξνβιέςεηο 

ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνχ Παξνρψλ 

Τγείαο ηνπ ΔΟΠΤΤ (2011), ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ππάξρεη κείσζε 

παξνρψλ θαη αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην θφζηνο. 

 Ζ πξφβιεςε φηη νη ηδηψηεο ηαηξνί 

πνπ απαζρνιεί κε ζχκβαζε ν 

ΔΟΠΤΤ, πξέπεη λα πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο κία θνξά ηελ εβδνκάδα 

ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ δεκφζησλ 

λνζνθνκείσλ είλαη πηζαλφ, εάλ δελ 

αλαπηπρζνχλ κεραληζκνί ειέγρνπ, λα 

νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο 

παξανηθνλνκίαο ζην ζχζηεκα πγείαο 

θαη ζε αζέκηηεο πξαθηηθέο άγξαο 

πειαηείαο θαη θαηεχζπλζεο ησλ 

πνιηηψλ πξνο ηα ηδησηηθά ηαηξεία. 

 

ε ζρέζε κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο:  

 απμήζεθαλ νη θφξνη «ππέξ ηεο 

πγείαο», φπσο ν θφξνο ζηελ 

θαηαλάισζε ηνπ αιθνφι θαη ησλ 

ηζηγάξσλ. 

 Απμήζεθε ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ 

γηα επηζθέςεηο ζε θέληξα πγείαο θαη 

λνζνθνκεία. 

 Μέζσ ηεο ιεηηνπξγηθήο αλαδηάηαμεο 

ησλ κνλάδσλ ηνπ ΔΤ ππάξρεη ν 
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Δ)  Ζ εθαξκνγή ηεο θαηά θεθαιήλ απνδεκίσζεο ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κε ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία ηαηξψλ, βάζεη ησλ θιηκαθίσλ πεξηζαιπνκέλσλ 

δηθαηνχρσλ πεξίζαιςεο. Απηφ πξνβιέπεηαη ζηνλ Δληαίν Καλνληζκφ 

Παξνρψλ Τγείαο ηνπ ΔΟΠΤΤ.  

Σ) ΓΗα ηελ απνδεκίσζε ησλ λνζνθνκείσλ, άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ε κέζνδνο 

ησλ  Κιεηζηψλ Δλνπνηεκέλσλ Ννζειίσλ (ΚΔΝ), ηα νπνία πξνζηδηάδνπλ κε 

ηηο Οκνηνγελείο Γηαγλσζηηθέο Καηεγνξίεο.  

 

Γνκηθέο παξεκβάζεηο :  

 πλδηνίθεζε λνζνθνκείσλ, ε ζπλέλσζε νκνεηδψλ θιηληθψλ κνλάδσλ 

 θαη εξγαζηεξίσλ εληφο ηνπ ίδηνπ λνζνθνκείνπ ή λνζνθνκείσλ πνπ 

γεηηληάδνπλ,  

 Ζ κεηαηξνπή κηθξψλ κνλάδσλ (γεληθψλ λνζνθνκείσλ – θέληξσλ 

πγείαο) ζε κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ή βξαρείαο, 

εμεηδηθεπκέλεο λνζειείαο, 

 Ζ ζπγρψλεπζε νκνεηδψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο 

(δηνηθεηηθέο, ηερληθέο, μελνδνρεηαθέο θ.ιπ.) θαη ε 

 νξζνινγηθή θαηαλνκή πξνζσπηθνχ θαη άιισλ πφξσλ.  

 

λνζνθνκείσλ, αθνχ κέρξη ζήκεξα απηά 

δελ απνδεκηψλνληαλ κε βάζε ην 

πξαγκαηηθφ θφζηνο λνζειείαο αιιά κε ην 

πνιχ ρακειφηεξν θιεηζηφ εκεξήζην 

λνζήιην. 

 Απφ ηε ιεηηνπξγηθή αλαδηάηαμε ησλ 

κνλάδσλ ηνπ ΔΤ είλαη δπλαηφ λα 

επηηεπρζνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο, 

θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ θαη 

απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ πγείαο. 

 

 

θίλδπλνο δέζκεπζε θιηλψλ ζε 

δεκφζηα λνζνθνκεία γηα 

απνθιεηζηηθή ρξεζηκνπνίεζε απφ 

αζθαιηζκέλνπο ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ, 

πξάγκα ην νπνίν ζα δπζθνιέςεη ηελ 

πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε απηά, 

ηδηαίηεξα γηα εηδηθφηεηεο φπνπ 

ππάξρνπλ κεγάιεο ιίζηεο αλακνλήο.  

 

. 

 

 

Πεγή : 1. Δζληθφ Σππνγξαθείν, 2. ΗΟΒΔ, 3.Οηθνλφκνπ (2012)



3.4.2 Τα προβλήμαηα ζηην σγειονομική περίθαλυη 

 

Ζ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε νπζηαζηηθά ηαπηίδεηαη κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δηαηαξαρψλ ηεο 

πγείαο. ε φια ηα ζπζηήκαηα πγείαο δηαθξίλνπκε δχν κνξθέο πεξίζαιςεο, ηελ εμσλνζνθνκεηαθή 

ή αλνηρηή θαη ηελ λνζνθνκεηαθή ή θιεηζηή.  

Ζ εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ηαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο 

αθνξνχλ ζηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ελφο πγεηνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο εθηφο λνζνθνκείνπ, 

νξγαλψλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο. Αληίζηνηρα, ζηα επίπεδα ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο
118

 εληάζζνληαη φιεο εθείλεο νη ππεξεζίεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ εηδηθεπκέλνπο γηαηξνχο κέζα ζηα λνζνθνκεία, ζηα πιαίζηα δειαδή ηεο 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο.  

Πέξαλ ησλ ηξηψλ επηπέδσλ πεξίζαιςεο (πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα), ζηα 

νπνία ρσξίδεηαη ην ζπκβαηηθφ θαη επίζεκν ζχζηεκα πγείαο, ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί θαη έλα 

ηέηαξην, ζην νπνίν ε θξνληίδα πγείαο παξέρεηαη κέζα ζην επξχηεξν νηθνγελεηαθφ, ζπγγεληθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ αζζελνχο (απηνθξνληίδα).
119

 

 

3.4.2.1 Ζ ζημαζία και ηα πποβλήμαηα ηηρ Ππυηοβάθμιαρ Φπονηίδαρ Τγείαρ (ΠΦΤ) 

Ζ πξσηνγελήο έλλνηα ηεο ΠΦΤ αλαθεξφηαλ ζηελ πξψηε επαθή ελφο αζζελνχο κε θάπνηνλ 

επαγγεικαηία πγείαο. Σν 1978, ε δηεζλήο δηάζθεςε
120

 γηα ηελ ΠΦΤ, θαηέιεμε ζε δηαθήξπμε 

δέθα ζεκείσλ, ε νπνία ζεκαηνδφηεζε κηα επαλαζηαηηθή αιιαγή ζηελ αληίιεςε πεξί παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο κε ζαθή ζηνρνζέηεζε γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο, κε θέληξν ηελ ΠΦΤ.
121
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 ην δεπηεξνβάζκην επίπεδν πεξίζαιςεο ην λνζνθνκείν θαιχπηεη βαζηθά πξνβιήκαηα πγείαο θαη απεπζχλεηαη ζε 

έλαλ πιεζπζκφ πνπ θπκαίλεηαη απφ 50.000 έσο 500.000 θαηνίθνπο, ελψ είλαη δπλακηθφηεηαο 100-600 θιηλψλ. Σν 
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119
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«ΠΦΥ είλαη  βαζηθή θξνληίδα βαζηζκέλε ζε πξαθηηθέο, επηζηεκνληθά ηεθκεξηωκέλεο θαη 

θνηλωληθά απνδεθηέο κεζόδνπο θαη ηερλνινγία. Η θξνληίδα απηή είλαη ζηε δηάζεζε όιωλ ηωλ 

πνιηηώλ ηεο θνηλόηεηαο θαη ηωλ νηθνγελεηώλ ηνπο θαη παξέρεηαη κε ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ηνπο θαη 

ζε θόζηνο πνπ ε θνηλόηεηα θαη ε ρώξα κπνξνύλ λα επωκηζζνύλ ζε θάζε ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηεο, 

κέζα ζην πλεύκα ηεο απηνδπλακίαο θαη ηεο απηνδηάζεζεο. Η ΠΦΥ απνηειεί έλα βαζηθό ζπζηαηηθό 

ζηνηρείν, όρη κόλν ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο κηαο ρώξαο, ηνπ νπνίνπ είλαη ην θεληξηθό ζεκείν 

αλαθνξάο, αιιά θαη ηνπ γεληθόηεξνπ θνηλωληθν-νηθνλνκηθνύ νηθνδνκήκαηνο. Η ΠΦΥ θέξλεη ηε 

θξνληίδα πγείαο όζν ην δπλαηό πιεζηέζηεξα ζηνπο ρώξνπο όπνπ νη άλζξωπνη δνπλ θαη εξγάδνληαη 

θαη απνηειεί ην πξώην ζηνηρείν ζε κηα ζπλερή δηαδηθαζία παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο».
122

 

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ δεκηνπξγείηαη κηα λέα θηινζνθία πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζθαηξηθή 

αληίιεςε φηη ε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο επηηπγράλεηαη θαιχηεξα κέζσ ηεο 

ΠΦΤ, ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη ζαθψο απφ ηε ζηελφηεξε έλλνηα ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο.  

Ζ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε αλαθέξεηαη ζε ππεξεζίεο πγείαο πνπ πξνζθέξνληαη ζε άηνκα πνπ 

έρνπλ λνζήζεη θαη έρνπλ εθδειψζεη ππνθεηκεληθά ή αληηθεηκεληθά ηα ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ. 

Αληίζεηα ε ΠΦΤ εθθξάδεη κηα επξχηεξε έλλνηα, πνπ αλαθέξεηαη ζε ππεξεζίεο πγείαο πνπ 

πξνζθέξνληαη θαη ζε πγηή άηνκα είηε ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ είηε ζην επίπεδν ηεο 

θνηλφηεηαο θαη εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο πεξίζαιςεο ρσξίο λα ηαπηίδεηαη κε απηήλ.
123

  

πλνςίδνληαο ηα αλσηέξσ, ε θηινζνθία ηεο δηαθήξπμε ηεο Άικα-Άηα ζρεηηθά κε ηελ ΠΦΤ 

κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζηηο αθφινπζεο αξρέο:
124

 

 ηζφηεηα, θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη πγεία γηα φινπο,  

 θνηλσληθή ζπκκεηνρή,  

 πξναγσγή πγείαο,  

 νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πφξσλ,  
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 δηαηνκεαθή δξάζε θαη ζπλεξγαζία.  

Γπζηπρψο, αθφκα θαη κε ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ηεο  ΠΦΤ, ε 

αζζέλεηα δελ είλαη δπλαηφλ λα εμαθαληζηεί. Όκσο, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ νξίσλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαζψο θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ, νδεγεί ζηελ αλαγθαία 

παξαδνρή φηη ε ΠΦΤ κπνξεί λα απνηειέζεη ηνλ άμνλα γχξσ απφ ηνλ νπνίν είλαη δπλαηή ε 

ζπλερήο θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελνχο. Έηζη νη πξσηνβάζκηεο κνλάδεο ζα 

πξέπεη λα απνηεινχλ ην επίθεληξν ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, θαζψο βξίζθνληαη απνθεληξσκέλεο 

κέζα ζην ρψξν ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αηφκσλ θαη θαηέρνπλ ζηξαηεγηθή ζέζε γηα ηελ άκεζε 

θαη ζπλερή ζρέζε ηνπ πιεζπζκνχ κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο.
125

 

ην επίπεδν ηεο Πξσηνβάζκηαο Πεξίζαιςεο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη απνηειεζκαηηθά ην 90% 

ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζσζηά ην χζηεκα Τγείαο.
126

 Γη‟ απηφ ην ιφγν 

κέζα απφ ηελ νξγάλσζε ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη : α) 

πςειή πξνζπειαζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, δειαδή απνπζία νξγαλσηηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ, 

δηνηθεηηθψλ, γεσγξαθηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θξαγκψλ θαη β)  πςειή δηαζεζηκφηεηα, δειαδή 

πιήξεο θαη ζπλερήο θάιπςε φιν ην 24σξν θαη 365 κέξεο ην ρξφλν.  

Χζηφζν, ζηελ ζχγρξνλε Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, κφλν ν ξφινο ηεο ΠΦΤ σο πξψηε επαθή 

ηνπ αζζελνχο κε ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαίλεηαη λα είλαη ζαθήο. Σν ζθέινο ηεο αιιειεπίδξαζεο 

κε ηελ θνηλσλία, ηεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη ηεο πξναγσγήο ηεο πγείαο γεληθφηεξα δελ είλαη 

ζαθέο θαη νη αξκνδηφηεηεο επηθαιχπηνληαη κεηαμχ ηειηθψλ θαη ελδηάκεζσλ νξγάλσλ.
127

  

Όζνλ αθνξά ζηηο δνκέο παξνρήο ΠΦΤ, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην απνηππψλεη κηα εηθφλα 

πνιπδηάζπαζεο κεηαμχ ΔΤ, Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ) θαη ηδησηψλ. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ζπγθεθξηκέλεο δνκέο πνπ είραλ πξνβιεθζεί λα δεκηνπξγεζνχλ ζην 

πιαίζην ηνπ ΔΤ φπσο γηα παξάδεηγκα ηα αζηηθνχ ηχπνπ Κέληξα Τγείαο (ΚΤ) δελ 

αλαπηχρζεθαλ.  
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πλεπψο, ε ΠΦΤ ζηηο κεγάιεο πφιεηο πξνζθέξεηαη θπξίσο κέζσ ησλ δνκψλ ησλ ΟΚΑ ή ησλ 

ηδησηηθψλ δνκψλ. Απηφ δελ ηζρχεη γηα ηηο πεξηνρέο εθηφο ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ φπνπ 

αλαπηχρζεθαλ ΚΤ ηνπ ΔΤ θαη ηα αληίζηνηρα Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία (ΠΗ) ζπκπιεξψλνπλ ηηο 

δνκέο ΠΦΤ.  

Σν πεξηγξαθέλ πιέγκα δνκψλ ΠΦΤ εγείξεη ην δήηεκα ηεο αληζφηηκεο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ, 

θαζψο ε έληαμε ζηνπο ΟΚΑ θαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηα ΚΤ πξαγκαηνπνηείηαη 

επί ηεο νπζίαο βάζεη επαγγεικαηηθψλ θξηηεξίσλ. Παξάιιεια ε επηζθέςεηο ζηνπο δηαθφξνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ε παξνπζία νηθνγελεηαθνχ γηαηξνχ ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

θνηλσληθν – νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ θαη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηδησηηθήο 

αζθάιηζεο.
128

  

Ζ πξνζπάζεηα ην 2012 γηα ηε ζπγρψλεπζε ησλ ηεζζάξσλ κεγαιχηεξσλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 

ζε έλα ( ΔΟΠΤΤ - Δζληθφο Οξγαληζκφο Τγείαο ) δελ έρεη αθφκε επηιχζεη ηα νξγαλσηηθά θαη 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο νχηε έρεη απαληήζεη ζην εξψηεκα ηεο ηζφηηκεο παξνρή 

ππεξεζηψλ πνπ εμαξηάηαη απφ ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, ηε γεσγξαθία θαη ηελ ηθαλφηεηα 

άκεζεο πιεξσκήο.
129

 

Άιια ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ είλαη : 

 ε έιιεηςε 24σξεο θάιπςεο,  

 ε ζπρλή ελαιιαγή ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ,  

 ε κε ηθαλνπνηεηηθή δηαζχλδεζή ηνπο κε ηηο ππφινηπεο δνκέο πγείαο θαη ηελ θεληξηθή 

πνιηηηθή ΠΦΤ,  

 ε επί ηεο νπζίαο ιεηηνπξγία ηνπο σο δνκψλ δεπηεξνβάζκηνπ επηπέδνπ θαη  

 ε ελ γέλεη απνπζία «ζπλέρεηαο» ζηε θξνληίδα πγείαο.  
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Όζνλ αθνξά ζηα ΚΤ θαη ζηα ΠΗ, δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν εληαίν ππνζχζηεκα 

κνλάδσλ παξνρήο ΠΦΤ, ηα θπξηφηεξα πξνβιεκαηηθά ζεκεία, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζε 

αξθεηέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη αλαζθνπήζεηο
130

 κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο:  

 πλέρεηα ζηε θξνληίδα πγείαο: Οη πξσηνβάζκηεο κνλάδεο πγείαο δελ είλαη 

δηαζπλδεδεκέλεο κε ηηο δεπηεξνβάζκηεο θαηά ην πξφηππν: «πξφιεςε – δηάγλσζε – 

ζεξαπεία – απνθαηάζηαζε», ε δηαζχλδεζε κε θέληξα αλαθνξάο θαη ε ιεηηνπξγία εζκνχ 

είλαη αλεπαξθήο, δελ εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ, δελ ηεξνχληαη κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν αηνκηθά ηαηξηθά ηζηνξηθά γηα εληαία ρξήζε απφ ηνλ αζζελή θαη ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο, ελψ επηπιένλ δελ ππάξρεη ζχζηεκα δηαθίλεζεο ηαηξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο αζζελείο ηφζν κεηαμχ ησλ κνλάδσλ πγείαο φζν θαη εληφο ηεο 

απηήο κνλάδαο κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ επηζθέςεσλ. 

 Δθαξκνγή θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ: Ζ ηαηξηθή θαη ε λνζειεπηηθή πξάμε δε δηέπνληαη 

απφ ηελ εθαξκνγή δηαγλσζηηθψλ, θιηληθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ, κε 

ζπλέπεηα ηελ εηεξνγέλεηα ζην επίπεδν ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

 Δλζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ: Καηαγξάθνληαη ειιείςεηο ζε απαξαίηεηε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ έξγνπ. Γελ έρνπλ αλαπηπρζεί 

επξέσο ηειεκαηηθέο (e-health) ή άιιεο εθαξκνγέο (ειεθηξνληθφο ηαηξηθφο θάθεινο).  

 Αλζξψπηλν δπλακηθφ: Ζ ζηειέρσζε γίλεηαη απφ ηαηξνχο κε πξνζαλαηνιηζκέλνπο ζηελ 

ΠΦΤ (ή απφ αλεηδίθεπηνπο ηαηξνχο ππνρξεσηηθήο ζεηείαο), ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε 

λνζειεπηηθφ θαη ηερλνινγηθφ πξνζσπηθφ, ελψ ε θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ παξνπζηάδεη 

γεσγξαθηθέο αληζφηεηεο. Σα πξνγξάκκαηα ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 
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αλαπηχζζνληαη ρσξίο πξνγξακκαηηζκφ θαη εμαξηψληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ πξνζσπηθή 

πξσηνβνπιία. Σέινο, δελ εθαξκφδνληαη κέζνδνη ππνθίλεζεο/θηλήηξσλ γηα ηε βέιηηζηε 

αμηνπνίεζε ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ. 

 Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε: Οη παξνρέο πγείαο (π.ρ. πνζνζηφ ζπκκεηνρήο αζζελνχο ζηηο 

δαπάλεο) κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ΟΚΑ, θαζψο θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΠΦΤ έξρεηαη ζε 

αθνινπζία κε ηελ πνιπδηάζπαζε ησλ θνξέσλ πνπ ηελ παξέρνπλ.  

 Αμηνιφγεζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ: Γελ εθαξκφδεηαη.  

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη γηα ηηο ηδησηηθέο κνλάδεο παξνρήο ΠΦΤ δελ ππάξρεη εληαίνο έιεγρνο ή 

θαηαγξαθή. Δίλαη αλακελφκελν, ηα δνκηθά πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζηηο γεληθέο αλσκαιίεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ΠΦΤ λα εληνπίδνληαη θαη ζε απηέο ηηο κνλάδεο πγείαο.  

Ζ αδπλακία ησλ δεκνζίσλ κνλάδσλ λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζην ξφιν ηνπο έρεη 

νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο ηδησηηθήο δαπάλεο γηα ππεξεζίεο πγείαο. Έηζη παξαηεξείηαη ε 

αληίθαζε, ν ππεξαλαπηπγκέλνο ηδησηηθφο ηνκέαο λα ππνθαζηζηά ηνλ αλεπαξθή δεκφζην 

πγεηνλνκηθφ ηνκέα, ελψ ηαπηφρξνλα  νη άλζξσπνη δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πιεξψζνπλ γηα 

ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο.
131

 

 

3.4.2.2 Σα πποβλήμαηα ζηην Νοζοκομειακή Πεπίθαλτη 

 

Σα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ παξέρνπλ πιήξεηο λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο, αιιά θαη έλα κεγάιν 

κέξνο ησλ πξσηνβάζκησλ ππεξεζηψλ ζε φινπο ηνπο έιιελεο πνιίηεο θαη ζε πνιινχο 

αιινδαπνχο. Σα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ, ελψ πξνζθέξνπλ πςειήο επηζηεκνληθήο ζηάζκεο 

πεξίζαιςε, ππερξεκαηνδνηνχληαη, ππνζηειερψλνληαη, θαθνδηνηθνχληαη θαη παξέρνπλ ρακειήο 

πνηφηεηαο μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο, µε απνηέιεζκα λα µελ ηθαλνπνηνχληαη επαξθψο νη ρξήζηεο 
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Investigating Unmet Health Needs in Primary Health Care Services in a Representative Sample of the Greek 

Population, Int J Environ Res Public Health. 2013 May; 10(5): 2017–2027, Γηαζέζηκν ζην 
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ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, νη νπνίνη θαηαθεχγνπλ ηειηθά ζε ηδησηηθέο θιηληθέο επηβαξχλνληαο ηα 

αηνκηθά θαη νηθνγελεηαθά εηζνδήκαηα
132

. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ
133

 ην 2011 ιεηηνπξγνχζαλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα 

314
134

 ζεξαπεπηήξηα, εθ ησλ νπνίσλ 141 ζεξαπεπηήξηα ηνπ δεκνζίνπ θαη 173 ηδησηηθά 

ζεξαπεπηήξηα φπσο θαίλεηαη Πίλαθα 3.4.2. 

Πίνακαρ 3.4.2. Ζ Γεπηεξνβάζκηα Πεξίζαιςε ζηελ Διιάδα ζε αξηζκνχο 

 
Πεγή : ΔΛΣΑΣ 

ηελ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ
135

 γηα ηελ Διιεληθή Οηθνλνκία θαίλεηαη φηη ε δηφγθσζε ησλ δαπαλψλ 

θαη ε έιιεηςε επαξθνχο νξγάλσζεο ζην δεκφζην λνζνθνκεηαθφ ηνκέα είλαη απφ ηα  πην 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηεο πνιηηηθήο πγείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα επηζεκάλζεθαλ ηα παξαθάησ 

πξνβιήκαηα ηνπ δεκφζηνπ λνζνθνκεηαθνχ ηνκέα
136

: 
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 Οηθνλφκνπ Ν.Α., Σνχληαο Γ., Νηάθαο ∆., Διιεληθέο κειέηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο θαη απνδνηηθφηεηαο ζηελ 

πγεία. Αξρεία Διι. Ηαηξηθήο, 2007, 24(1):48-57 
133

 Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, Ζ Διιάδα κε αξηζκνχο 2013, Γηαζέζηκν ζην 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELLAS_IN_NUMBERS_GR.pdf 
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 Γελ πεξηιακβάλνληαη ηα ζηξαηησηηθά ζεξαπεπηήξηα θαη νη θιίλεο ηνπο. 
135

 Ζ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1998, αιιά 15 ρξφληα κεηά είλαη ζαλ λα κελ επηζεκάλζεθαλ πνηέ ηα 

ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα αθνχ ηα ίδηα ππάξρνπλ θαη ζήκεξα θαη κάιηζηα κε ηελ ίδηα έληαζε.  
136

 Σνχληαο, Γ., θαη ζπλεξγάηεο, 2008, Οη Υπεξεζίεο Υγείαο ζηελ Ειιάδα 1996 – 2006, Κέληξν Μειεηψλ Τπεξεζηψλ 

Τγείαο Δξγαζηεξίνπ Τγηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο, Ηαηξηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ζ. 43 
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 Ζ έιιεηςε επειημίαο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ λνζνθνκείσλ. 

 Ζ έιιεηςε θηλήηξσλ απφδνζεο γηα ηνπο ηαηξνχο θαη ην ινηπφ πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ. 

 Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ πεξηζσξίνπ άζθεζεο δηνίθεζεο θαη εμνηθνλφκεζεο πξνζσπηθνχ, 

αθνχ ηα πάληα θαζνξίδνληαη απφ ην ππνπξγείν. 

 Ζ απψιεηα πφξσλ εμαηηίαο ηνπ ρακεινχ πνζνζηνχ θάιπςεο ζηελ επαξρία ζπγθξηηηθά µε 

ηηο καθξέο ιίζηεο αλακνλήο ζην θέληξν. 

 Ζ µε ρξεζηκνπνίεζε ηεο αγνξαζηηθήο κνλνςσληαθήο δχλακεο ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ 

ΔΤ (π.ρ. ζηηο δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ). 

 Ζ χπαξμε αληηδενληνινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ ηαηξψλ. 

 Ζ ζπλνιηθή αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, φπσο αλαδεηθλχεηαη θαη απφ ηε ρακειή 

ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ. 

Πίνακαρ 3.4.3.  Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο απφ ηε λνζειεπηηθή ππνδνκή 

ηεο ρψξαο 

 

Πεγή : Σνχληαο (2008) 

ε φια απηά ηα πξνβιήκαηα ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηα νπνία νπζηαζηηθά πξνέθπςαλ 

απφ ηελ αξρή ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΔΤ, ζήκεξα φρη κφλν δελ έρεη δνζεί ιχζε, αιιά ε εκθάληζε 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο εθηφο ηνπ φηη έρεη ηνλίζεη ηα ήδε ππάξρνληα πξνβιήκαηα, έρεη 

δεκηνπξγία θαη λέα.  
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Σν Τπνπξγείν Τγείαο, έπεηηα απφ δεκφζηα δηαβνχιεπζε, θαηέιεμε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011  ζηελ 

πξφηαζε γηα ηελ αλαδηάηαμε ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ ΔΤ, φπνπ πξνβιέπεηαη
137

:  

α) Καηάξγεζε πεξίπνπ 4.000 θιηλψλ, ζπλέλσζε θιηληθψλ,  

β) Γεκηνπξγία 83 λνζνθνκεηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ,  

γ) Γηνηθεηηθέο ζπγρσλεχζεηο κε θαηάξγεζε 50 δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη αληίζηνηρσλ 

ζέζεσλ δηνηθεηψλ,  

δ) πλέλσζε 360 θιηληθψλ απφ ηηο ζπλνιηθά 2.000 πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ζην ΔΤ,  

ε) Μεηαηξνπή 8 λνζνθνκείσλ ζε θέληξα πγείαο αζηηθνχ  ηχπνπ ή κνλάδεο βξαρείαο 

λνζειείαο. 

Σν Τπνπξγείν εθηίκεζε φηη ζα ππάξμεη εμνηθνλφκεζε ηεο ηάμεο € 150 εθαηνκκπξίσλ έσο ην 

2015. Ζ απφπεηξα αλαδηάξζξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζπκππθλψλεηαη ζηελ αλαδηάηαμε ησλ 

κνλάδσλ πγείαο ηνπ ΔΤ θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ Δληαίνπ Οξγαληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Τγείαο (ΔΟΠΤΤ) κε ηελ ελνπνίεζε ησλ ηεζζάξσλ κεγαιχηεξσλ θιάδσλ πγείαο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ηελ νπνία πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ζήκεξα ην Τπνπξγείν θαη ε 

Κπβέξλεζε, είλαη ην αδηέμνδν ζην νπνίν νδεγνχληαη ηα δεκφζηα λνζνθνκεία εμαηηίαο ηεο 

δπζπξαγίαο ηνπ ΔΟΠΤΤ.  Σν αξρηθφ ζρέδην ήηαλ ν ΔΟΠΤΤ λα απνδίδεη θάζε κήλα ζηα 

δεκφζηα λνζνθνκεία 120 εθαη. επξψ γηα ηελ θάιπςε κεγάινπ κέξνπο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ. Χζηφζν ν ίδηνο ν Οξγαληζκφο απεηιείηαη κε θαηάξξεπζε, αθνχ θηλδπλεχεη ην 2013 λα 

θιείζεη κε έιιεηκκα 1,2 δηζ. επξψ.
138

 Σα ρξήκαηα πνπ έρεη απνδψζεη σο ηψξα ν ΔΟΠΤΤ ζε 

απηά είλαη κφιηο 30 εθαη. επξψ απφ ηα 720 εθαη. επξψ πνπ ζα έπξεπε λα έρεη ήδε δψζεη, πνζφ 

ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν Ηνχληνο ηνπ 2013. Παξάιιεια ε επηρνξήγεζε ησλ 

λνζνθνκείσλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ έρεη 

ζρεδφλ εμαληιεζεί θαη θίλδπλνο λα κείλνπλ ηα λνζνθνκεία ρσξίο θάξκαθα θαη αλαιψζηκα πιηθά 

είλαη νξαηφο. Σα ζπλνιηθά ρξέε ηνπ δεκνζίνπ πξνο ηεο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο 

θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.4.4.  
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 Δ. Φπληαλίδνπ, Σα ρξέε ηνπ ΔΟΠΤΤ θιείλνπλ λνζνθνκεία, Σν Βήκα, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  20/06/2013 
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Πίνακαρ 3.4.4. πγθεληξσηηθά ρξέε δεκνζίνπ πξνο ηηο εηαηξείεο – κέιε ηνπ πλδέζκνπ 

Φαξκαθεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Διιάδνο  (ΦΔΔ) 

 
Πεγή : ΦΔΔ 

Βαζηθφο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ειιεηκκάησλ είλαη ε αλεπαξθήο νξγάλσζε 

ησλ λνζνθνκείσλ θαη θπξίσο ε έιιεηςε ελφο επαξθνχο θαη νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

κεραλνγξάθεζεο. Οξγαληζκνί µε πξνυπνινγηζκνχο πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ επξψ δελ έρνπλ 

νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ινγαξηαζκψλ. Οη θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ησλ 

λνζνθνκείσλ είλαη απαξραησκέλνη, ελψ ε δηαδηθαζία αλαβάζκηζήο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα 

γξαθεηνθξαηηθή θαη ρξνλνβφξα. 

Πξφβιεκα επίζεο πξνθαιεί ην ππάξρνλ ζεζκηθφ θαζεζηψο ησλ ΝΠ∆∆ πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηελ 

άζθεζε ζχγρξνλνπ κάλαηδκελη. Σν αθαηάιιειν λνκηθφ θαη νξγαλσηηθφ  πιαίζην φκσο θαη ε 

πιήξεο έιιεηςε ζχγρξνλνπ κάλαηδκελη αθπξψλεη θάζε πξνζπάζεηα νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο 

ησλ λνζνθνκεηαθψλ πφξσλ. 

Ζ θαηάζηαζε απηή επηδεηλψλεηαη θαη απφ ην ηζρχνλ αλαδξνκηθφ ζχζηεκα απνδεκίσζεο ησλ 

λνζνθνκείσλ πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αδπλακία ειέγρνπ ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ησλ δαπαλψλ 

θαη ηελ αλππαξμία θηλήηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο. Ζ επηβνιή επίζεο ελφο 

«θιεηζηνχ λνζειίνπ» ζε επίπεδα πνιχ θάησ ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο, ην νπνίν αλακνξθψλεηαη 

ειάρηζηα θάζε 8-10 ρξφληα, ζπζζσξεχεη ζεκαληηθά ειιείκκαηα ηα νπνία επηηείλνληαη θαη απφ 

ηηο κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. 
139
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Σέινο, ζην θξίζηκν ζέκα ησλ πξνκεζεηψλ, νη ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο δελ επηηπγράλνπλ 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο, πξνθαινχλ κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο θαη απμάλνπλ ηηο εμσζπκβαηηθέο 

πξνκήζεηεο γηα λα µε δπζρεξαλζεί ή δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ. 

Σα πξνβιήκαηα ρξένπο ησλ λνζνθνκείσλ έρνπλ νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζε βαζηθέο 

πξνκήζεηεο, φπσο γάληηα, πνδηέο θαη καληειάθηα εκπνηηζκέλα κε νηλφπλεπκα, γεγνλφο ην νπνίν 

ζέηεη ζε αθφκα κεγαιχηεξν θίλδπλν ηελ πγεία ησλ αζζελψλ αθνχ έρεη νδεγήζεη ζηελ αχμεζε 

ησλ ελδνλνζνθεηαθψλ ινηκψμεσλ. Οη εκπεηξνγλψκνλεο θνβνχληαη φηη απηφ γίλεηαη ρεηξφηεξν 

ιφγσ ηεο ζνβαξή νηθνλνκηθή θξίζε,  πνπ έρεη κεηψζεη ηα επίπεδα ζηειέρσζεο ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο θαη έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά ηα πξφηππα πεξίζαιςεο.
140

  

 «Με ιηγόηεξνπο γηαηξνύο θαη λνζνθόκεο πνπ πξέπεη λα θξνληίζνπλ πεξηζζόηεξνπο αζζελείο θαη κε 

ηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ηωλ λνζνθνκείωλ γηα πξνκήζεηεο λα έρνπλ εμαληιεζεί, ειινρεύνπλ κεγάινη 

θίλδπλνη αθόκα θαη ζε επίπεδν βαζηθήο πγηεηλήο» δήισζε ν Marc Sprenger, δηεπζπληήο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κέληξνπ Πξφιεςεο θαη Διέγρνπ Νφζσλ (ECDC). 
141

 

Σν ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ λνζνθνκείσλ πνπ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν απηήο 

ηεο δπζκελνχο θαηάζηαζεο ηαιαηπσξείηαη εθηφο ησλ άιισλ απφ ηελ «θηλεηηθφηεηα» θαη ηηο 

απιήξσηεο εθεκεξίεο.  

χκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο ζε θηλεηηθφηεηα ζα ηεζνχλ, έσο ην ηέινο ηνπ 

2013,  1.250 εξγαδφκελνη ζε λνζνθνκεία (εθηφο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ) θαη επηπιένλ 1.250 

ζα ηεζνχλ ην 2014. Όζνη εξγαδφκελνη ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο ηεζνχλ ζε θηλεηηθφηεηα ζα 

ιακβάλνπλ ην 75% ηνπ κηζζνχ ηνπο γηα φζν δηάζηεκα είλαη ζε δηαζεζηκφηεηα.  

Παξάιιεια ζπλερείο εκπινθέο ζεκεηψλνληαη ζηελ απνπιεξσκή ησλ δεδνπιεπκέλσλ 

εθεκεξηψλ. Έσο ζήκεξα έρνπλ απνπιεξσζεί νη δεδνπιεπκέλεο ηαθηηθέο εθεκεξίεο γηαηξψλ έσο 

θαη ηνλ Μάην ηνπ 2013, σζηφζν δελ έρνπλ απνδεκησζεί θαζφινπ «πξφζζεηεο» εθεκεξίεο ηνπ 

2013 (φζεο έρνπλ θιεζεί λα θάλνπλ νη γηαηξνί πέξαλ ηνπ «πιαθφλ», πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ 

κε αζθάιεηα ην πξφγξακκα εθεκέξεπζεο). Δπίζεο, ζην πεξίπνπ 40% ησλ λνζνθνκείσλ 
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ρξσζηνχλ αθφκα ζηνπο γηαηξνχο εθεκεξίεο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 2012, ελψ εληειψο απιήξσηνη 

γηα ηηο εθεκεξίεο έρνπλ κείλεη φζνη γηαηξνί ηνπ ΗΚΑ κεηαθηλήζεθαλ ζε λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ, 

κεηά ην θιείζηκν ησλ ζεξαπεπηεξίσλ ηνπ Ηδξχκαηνο (απαηηείηαη ηξνπνινγία γηα λα κπνξνχλ λα 

απνδεκησζνχλ νη εθεκεξίεο ηνπο).
142

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ απφ ηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ζε 

πξφζθαηε έξεπλα
143

 ζρεηηθά κε ηελ αλίρλεπζε παξαπφλσλ απφ ηνπο αζζελήο απνηππψζεθαλ 

παξάπνλα – πξνβιήκαηα ζηνπο εμήο ηνκείο :  

 ζηηο ζπλζήθεο θαζαξηφηεηαο (84,1%),  

 ζηηο ζπλζήθεο δηακνλήο (82,2%),  

 ζηελ πνηφηεηα ηνπ θαγεηνχ (81,8%),  

 ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ (74,8%),  

 ζηελ παξνρή θαηάιιειεο θξνληίδαο (71,5%) θαη  

 ζην ρξφλν δηεθπεξαίσζεο ηεο ζεξαπείαο (66,4%). 

 Όπσο θαίλεηαη ηα πξνβιήκαηα απνδνηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ λνζνθνκείσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

άπνςε ησλ αζζελψλ, έγθεηληαη ζηελ έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπο, φπσο ε 

ζηέγαζε, ε ζίηηζε θαη ε πγηεηλή. Δπίζεο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηαηξηθνχ θαη ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ απνηειεί έλαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηνπο αζζελείο. Δηδηθφηεξα, φζνλ 

αθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, θαίλεηαη φηη νη αζζελείο εθηηκνχλ σο 

ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ελεκέξσζε πνπ πξέπεη λα ηνπο παξέρεηαη γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, ην ζθνπφ θαη ην είδνο ησλ δηαγλσζηηθψλ θαη ησλ ζεξαπεπηηθψλ 

πξάμεσλ, θαζψο θαη ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή, ην ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ. Όζνλ αθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

θαίλεηαη φηη νη αζζελείο αμηνινγνχλ ηελ πξνζπκία, ηελ επγέλεηα, ηελ αληαπφθξηζε θαη ηελ 

παξνρή απνηειεζκαηηθήο θαη εμεηδηθεπκέλεο θξνληίδαο. 
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Κεθάλαιο 4  Κοινυνική Ππόνοια και Αλληλεγγύη  

 

4.1 Ζ έννοια ηος Κπάηοςρ Ππόνοιαρ  και ηα κοινυνικά πποβλήμαηα 

Ζ έλλνηα ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο αλαθέξεηαη, θαηά πεξηγξαθηθφ ηξφπν, ζε εθείλε ηε κνξθή 

θαπηηαιηζηηθνχ θξάηνπο πνπ δξα κέζσ ηεο παξνρήο θνηλσληθήο δηνίθεζεο, κε ζθνπφ ηελ 

άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ηε ζπζηεκαηηθή θάιπςε θνηλσληθψλ θηλδχλσλ θαη 

αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ.
144

 Σν θξάηνο πξφλνηαο, κέζσ ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ επηζπκεί λα 

θαιχςεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη λα επηιχζεη ή έζησ λα αληηκεησπίζεη κεξηθψο ηα 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα. 

Αλ ζέινπκε λα δψζνπκε ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο «θνηλσληθφ πξφβιεκα», ζα ιέγακε φηη είλαη ε 

θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηελ ζεσξεί αλεπηζχκεηε 

θαη επηδηψθεη ηελ αληηκεηψπηζή ηεο κε ζπιινγηθά κέηξα, δηφηη εθιακβάλεηαη θαη πηζηεχεηαη ζαλ 

αηηία θνηλσληθψλ δεηλψλ.  

Σα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, φκσο, δελ είλαη κηα ζηάζηκε θαηάζηαζε, αιιά κηα ζεηξά απφ 

γεγνλφηα ηα νπνία αθνινπζνχλ κηα εμειηθηηθή δηαδηθαζία, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ην θξάηνο 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμεη κεραληζκνχο αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

Σα θνηλσληθά πξνβιήκαηα αθνινπζνχλ εμειηθηηθά ηα ηέζζεξα παξαθάησ ζηάδηα
145

: 

Πξψην ζηάδην:  Μηα νκάδα αηφκσλ πξνβάιιεη κηα θαηάζηαζε σο ππάξρνπζα θαη 

ππνζηεξίδεη φηη ε θαηάζηαζε απηή έρεη δπζάξεζηεο επηπηψζεηο γηα ηνπο 

ίδηνπο ή θάπνηα άιιε θαηεγνξία ηνπ πιεζπζκνχ.  

Γεχηεξν ζηάδην : Ζ θπβέξλεζε ή θάπνηνο άιινο θνηλσληθφο θνξέαο (ι.ρ. ε εθθιεζία ή κηα 

εζεινληηθή νξγάλσζε) αληαπνθξίλεηαη δεζκεπφκελε λα κειεηήζεη ην ζέκα. 
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Σξίην ζηάδην : Ζ νκάδα πίεζεο δεηά λα αληηκεησπηζηεί νπζηαζηηθά ην πξφβιεκα.  

Σέηαξην ζηάδην : Ζ νκάδα πίεζεο απνθαζίδεη γηα ηε ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Αλ ε Κπβεξλεηηθή αληαπφθξηζε δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ε 

νκάδα κπνξεί λα πξνρσξήζεη ε ίδηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ή 

ηελ άζθεζε πίεζεο γηα ηελ αιιαγή ησλ πνιηηηθψλ δνκψλ, ψζηε λα ππάξμεη 

νπζηαζηηθή αληαπφθξηζε.  

Οη θνηλσληνιφγνη θαηαηάζζνπλ ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, ζηα πξσηνγελή 

(βαζηθά πξνβιήκαηα) ηα δεπηεξνγελή θαη ηα ηξηηνγελή, κε ηελ έλλνηα θπζηθά φηη απφ ηα βαζηθά 

πξνβιήκαηα απνξξένπλ ηα δεπηεξνγελή, ελψ ηα ηξηηνγελή είλαη ε ζπλέπεηα θαηά θχξην ιφγν, 

ησλ δεπηεξνγελψλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. 
146

 

Γηα παξάδεηγκα βαζηθφ πξφβιεκα ζε κηα θνηλσλία απνηειεί ε έλδεηα, κε δεπηεξνγελή ζπλέπεηα 

ηηο άζιηεο ζπλζήθεο ζηέγαζεο, ηελ αλεπαξθή εθπαίδεπζε, ηελ θαθή δηαηξνθή θαζψο θαη ηελ 

εγθαηάιεηςε ηεο νηθνγελεηαθήο ζηέγεο. Όκσο ηα δεπηεξνγελή πξνβιήκαηα φπσο ε θαθή 

δηαηξνθή ζα επηθέξνπλ αζζέλεηεο, γελεηηθέο αλσκαιίεο ή αθφκα θαη λνεηηθή θαζπζηέξεζε, 

θαηαζηάζεηο πνπ ζεσξνχληαη ηξηηνγελή θνηλσληθά πξνβιήκαηα. ηνλ Πίλαθα 4.1.1. 

παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηα ηξία είδε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ 

Όζνλ αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο, ν ξφινο 

ηνπ θξάηνπο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Σα πξνγξάκκαηα πγείαο, πεξίζαιςεο, ςπρηθήο πγείαο, 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη εθπαίδεπζεο είλαη θαηά θαλφλα θξαηηθά.  

Σν θξάηνο πξφλνηαο δελ είλαη έλα ζηαηηθά παλνκνηφηππν ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο πνπ 

εθαξκφδεηαη ζε φια ηα θξάηε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζρεδφλ θάζε ρψξα δεκηνπξγεί ην δηθφ ηεο 

ηχπν θξάηνπο πξφλνηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ηελ 

απαζρνινχλ. Οη ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο αμίεο, ε ηζηνξία, νη νηθνλνκηθέο θαη 

δεκνγξαθηθέο ζπλζήθεο έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

πξφλνηαο ζε θάζε ρψξα.
147
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 Πέηξνο Α. ηαζφπνπινο, φ.π. ζει.178 



Πίνακαρ 4.1.1. Καηάηαμε Κνηλσληθψλ Πξνβιεκάησλ 

Βαζικά Πποβλήμαηα Γεςηεπογενή Πποβλήμαηα Σπιηογενή Πποβλήμαηα 

 

 

Φηώσεια 

 

Άζιηεο ζηεγαζηηθέο ζπλζήθεο Αληηθνηλσληθέο ηάζεηο θαη ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο. 

Καηαρξήζεηο (αιθνφι, λαξθσηηθά) 

Δγθαηάιεηςε νηθνγελεηαθήο ζηέγεο Οηθνλνκηθή εμάξηεζε. 

Οηθνγέλεηα κε έλα γνλέα 

Καθή δηαηξνθή Αζζέλεηα. Ννεηηθή θαζπζηέξεζε. Γελεηηθέο αλσκαιίεο. 

Απάζεηα 

Αλεπαξθήο Δθπαίδεπζε Έιιεηςε πξνεηνηκαζίαο γηα βηνπνξηζηηθφ επάγγεικα. 

Έιιεηςε πξνεηνηκαζίαο γηα ππεχζπλε θνηλσληθή ζπκκεηνρή. 

 

Πόλεμορ 

Θάλαηνο, Αλαπεξία Πέλζνο, Υεξεία, Οξθάλεηα. Οηθνλνκηθή εμάξηεζε. 

Δπαγγεικαηηθέο δπζθνιίεο.  Μείσζε εηζνδήκαηνο. 

Καηαζηξνθή θπζηθνχ πινχηνπ ηέξεζε ησλ αλαγθαίσλ. Αχμεζε θφζηνπο δσήο. 

Τπνβάζκηζε πνηφηεηαο δσήο. 

Μεηαθίλεζε Πιεζπζκψλ Ξεξίδσκα. Πξνζθπγηά. Δγθαηαιείςεηο. 

 

Γιακπίζειρ 

(θπιεηηθέο, θχιινπ, 

ζξεζθεπηηθέο, θνηλσληθέο) 

Πξνθαηάιεςε Μεηνλφηεηεο. Απνμέλσζε – Απνκφλσζε 

Γπζθνιίεο Πξνζαξκνγήο. 

Αιινηξίσζε Φφβνο. Πεξηζσξηαθή δηαβίσζε. 

χγθξνπζε Βίαηε ζπκπεξηθνξά 

Πεγή: Παπαθιέζζα, 1984
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Δλ ηνχηνηο, πέξα απφ ηηο επηκέξνπο δηαθνξέο, ππάξρνπλ θαη θνηλά ζεκεία αλαθνξάο ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνπλ νκάδεο θξαηψλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ Δπξψπε ππάξρνπλ ηέζζεξεηο ηχπνη θξαηψλ 

πξφλνηαο κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά
149

 ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.1.2. 

 

Πίνακαρ 4.1.2. Σχπνη Δπξσπατθψλ Κξαηψλ Πξφλνηαο 

  

κανδιναβικό  

Γεπμανικό  

(Bismarck) 

Αγγλοζαξονικό 

(Beveridge) 

 

Μεζογειακό 

Μοπθή 

κοινυνικήρ 

ππόνοιαρ 

 

χγρξνλν 

 

Θεζκηθφ 

 

Τπνιεηκκαηηθφ 

 

ηνηρεηψδεο 

 

 

Υαπακηηπιζηικά 

Πιήξεο 

απαζρφιεζε. 

Σν θξάηνο πξφλνηαο 

σο εξγνδφηεο 

πξψηεο επηινγήο 

Πιήξεο νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε. 

Σν θξάηνο πξφλνηαο 

έρεη ηελ πξψηε επζχλε 

γηα απνδεκίσζε 

Πιήξεο νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε. Σν θξάηνο 

πξφλνηαο έρεη ηελ επζχλε 

γηα απνδεκίσζε φηαλ ν 

κηζζσηφο κέλεη άλεξγνο 

Σν θξάηνο πξφλνηαο 

σο εκηζεζκνζεηεκέλε 

πξνζδνθία – 

ππφζρεζε 

 

Γικαίυμα για 

 

 

Δξγαζία 

 

Κνηλσληθή αζθάιεηα 

 

Δπηδφκαηα 

Γηαθεξχζζεηαη ην 

δηθαίσκα γηα εξγαζία 

θαη επηδφκαηα αιιά 

κεξηθψο πινπνηείηαη 

 

Σοποθεηήζειρ 

ζσεηικά με ηην 

καηοσύπυζη για 

βαζικό ειζόδημα 

 

 

 

Πεξηνξηζκέλν 

ελδηαθέξνλ 

Ίζσο νδεγήζεη ζε κηα 

ξηδνζπαζηηθή ζεψξεζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

κείσζεο ηνπ 

εηζνδήκαηνο γηα ηνπο 

θησρνχο & αλέξγνπο 

 

 

Ίζσο νδεγήζεη ζηελ 

αλάπηπμε ελφο 

«θαλνληθνχ» θξάηνπο 

πξφλνηαο 

 

 

Ίζσο νδεγήζεη ζηελ 

ππνζηήξημε 

αλάπηπμεο ελφο 

«θαλνληθνχ» θξάηνπο 

πξφλνηαο 

Πεγή: ηαζφπνπινο, 1999  
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Παξά ηηο επηκέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ νη βαζηθνί ζηφρνη ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιεηαο είλαη : 

i) ε ιήςε ησλ κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα εξγαζία 

ii) ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ 

iii) ε άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ κέζα απφ ηελ αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. 

Γεληθά, ην θξάηνο πξφλνηαο είλαη κηα κνξθή νξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο πνπ έρεη πξνθχςεη ζηηο 

δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο κε ηηο ειεχζεξεο νηθνλνκίεο αγνξάο. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα ηνπ είλαη ε επέκβαζε ηνπ ζηηο νηθνλνκηθέο θαη βηνκεραληθέο ζρέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαζηεξσζεί ε ηζφηεηα ηεο επθαηξίαο κεηαμχ αηφκσλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη έηζη λα 

εμαζθαιηζζνχλ ηα κέζα επηβίσζεο γηα ηα άηνκα θαη ηηο νκάδεο θαη λα αλαπηπρζεί ε θνηλσληθή 

αζθάιεηα.  

Ζ θνηλσληθή αζθάιεηα αληηζηνηρεί ζε έλα θαζνιηθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο πνπ 

πξνσζείηαη κέζσ ησλ ηερληθψλ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηεο θνηλσληθήο  πξφλνηαο. Ζ 

θνηλσληθή αζθάιεηα εκπλέεηαη απφ ην ηδαληθφ ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο θάζε αηφκνπ ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ βίν θαη αληηζηνηρεί ζε έλα ζχλνιν κέηξσλ πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη 

ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αθφινπζσλ επηδηψμεσλ
150

 :  

- Πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνχ απφ θαηαζηάζεηο αλάγθεο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη ιφγσ 

ηεο επέιεπζεο ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ πνπ επηθέξνπλ ηελ απψιεηα ή ηε κείσζε ησλ 

πεγψλ ζπληήξεζεο. 

- Δμαζθάιηζε ηαηξηθήο θαη πγεηνλνκηθήο θάιπςεο. 

- Δγγχεζε ελφο αμηνπξεπνχο επηπέδνπ δηαβίσζεο. 
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4.2 Ζ ανάπηςξη ηος Κπάηοςρ Ππόνοιαρ 

Σν ζηάδην ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο εκθαλίδεηαη ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο 

αλάκεζα ζηα 1930-1950 (κεηά απφ κηα καθξά πεξίνδν πεηξακαηηζκνχ απφ ην 1870-1930). Ζ 

ζθνδξή νηθνλνκηθή χθεζε πνπ αθνινχζεζε ην θξαρ ηνπ 1929 (ζηελ Ακεξηθή ην 1932 ππήξραλ 

13 εθαηνκκχξηα άλεξγνη) δηακφξθσζε ην θιίκα πνπ ζα επλννχζε ηελ εηζαγσγή θαη εκπέδσζε 

ελφο κνληέινπ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ην νπνίν ζα νινθιεξσλφηαλ θαηά ηνπο κεηαπνιεκηθνχο 

ρξφλνπο, νδεγψληαο ζε κηα καθξά πεξίνδν νηθνλνκηθήο επεκεξίαο, ην ιεγφκελν welfare state 

(Κξάηνο Πξφλνηαο).
151

 

Σν 1948 ν Ο.Ζ.Δ. πηνζέηεζε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
152

, 

ζέινληαο έηζη λα δεζκεχζεη ηα θξάηε – κέιε ζηελ ηήξεζε ησλ ζεκειησδψλ ππνρξεψζεσλ ηνπο 

πξνο θάζε άλζξσπν - πνιίηε.
153

  ην άξζξν 22 ηεο Γηαθήξπμεο ε θνηλσληθή αζθάιεηα 

ξπζκίδεηαη σο έλα απηνηειέο δηθαίσκα θάζε αλζξψπνπ θαη ζην άξζξν 25 πξνθχπηεη φηη  

θαζηεξψλνληαη  δπν κεραληζκνί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ γεληθνχ δηθαηψκαηνο 

ζηελ θνηλσληθή αζθάιεηα : i)   Ζ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ii) Ζ Κνηλσληθή Πξφλνηα.   

Ζ δηεθδίθεζε δηθαησκάησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ μεθίλεζε απφ ηελ 

αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε ησλ θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ, φπσο δηθαηψκαηα ηζνλνκίαο ησλ καχξσλ κε ηνπο ιεπθνχο (θπξίσο ζηηο Ζ.Π.Α.), 

δηεθδίθεζε θαιχηεξσλ ζπληάμεσλ, πιεξέζηεξεο πγεηνλνκηθήο θάιπςεο θαη πξνλνηαθέο παξνρέο 

φπσο: πςειφηεξα επηδφκαηα, αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο γηα 

παξνρή ζεξαπείαο ζηνπο αζζελείο ςπρηαηξείσλ, ηνπο ηξνθίκνπο ζσθξνληζηεξίσλ θαη άιισλ 

ηδξπκάησλ.
154

 

                                                 

 

151
 Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Η κεηαξξύζκηζε ηνπ θνηλωληθνύ θξάηνπο, εθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα 1999, ζζ.34-

36  
152

 ΟΖΔ, Ζ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ,1948, Πεγή: http://www.humanrights.com 
153

 Ζ Γηαθήξπμε πεξηέρεη θαηεπζπληήξηεο ππνδείμεηο πξνο ηα Κξάηε – Μέιε ηνπ Οξγαληζκνχ, νη νπνίεο δελ 

παξάγνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο. Σα Κξάηε δειαδή δελ δεζκεχνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Γηαθήξπμεο, ελψ θαη νη 

πνιίηεο δελ κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ αμίσζε ηνπο ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηε 

Γηαθήξπμε.  
154

 Πέηξνο Α. ηαζφπνπινο, φ.π., ζ.ζ.57-58 
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Ζ  έλλνηα ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο εμειίρζεθε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 κέρξη ζήκεξα κέζσ 

ηεο θαλνληζηηθήο ηεο επεμεξγαζίαο ηφζν απφ Γηεζλείο Οξγαληζκνχο φζν θαη απφ ηηε εζληθέο 

θπβεξλήζεηο. Κχξηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ζεσξνχληαη
155

 :  

 Ζ πηνζέηεζε ηεο ππ. αξ. 102/1952 Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο «πεξί ειαρίζησλ νξίσλ 

θνηλσληθήο αζθάιεηαο» απφ ηε Γηεζλή Οξγάλσζε Δξγαζίαο. 

 Ζ πηνζέηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Υάξηε ην 1961 απφ ην ζπκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο 

 Ζ πηνζέηεζε ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Μνξθσηηθά 

Γηθαηψκαηα ην 1966 απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

 Ζ πηνζέηεζε ηνπ Κνηλνηηθνχ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ ησλ 

Δξγαδνκέλσλ ηα 1989 απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα 

 Ζ πηνζέηεζε ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Υάξηε ην 1996 απφ ην 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο 

 

4.3  Σο Κπάηορ Ππόνοιαρ  ζηην Δλλάδα 

Σν χληαγκα ηνπ 1975 δελ θάλεη ξεηή αλαθνξά ζηελ θνηλσληθή πξφλνηα. ε δηάθνξα άξζξα ηνπ 

φκσο, γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ζηελ ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη 

θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ πνιηηψλ (άξζξν 21Δ θαη 22§4) ελψ ζε άιια γίλεηαη αλαθνξά ζηα 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ φπσο ε εξγαζία, ε πγεία, ε θνηλσληθή αζθάιεηα, ε 

εθπαίδεπζε θ.ά. θαη θαζηέξσζε ηελ θνηλσληθή ππνρξέσζε γηα ηελ ηδησηηθή ηδηνθηεζία θαη ηελ 

νηθνλνκηθή ειεπζεξία ησλ πνιηηψλ (άξζξα 16, 21, 22, 23 θαη 24Δ). 
156

 

Σν 1981 εμαγγέιζεθαλ κέηξα θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ζεζκνζεηήζεθε ην Δζληθφ χζηεκα 

Τγείαο κε ζηφρν ηελ πιήξε πγεηνλνκηθή θάιπςε φινπ ηνπ πιεζπζκνχ. Σν ΔΤ κπνξεί λα 

                                                 

 

155
 Γ. Ακίηζεο, φ.π. ζ.ζ.37 - 39 

156
 Π. ηαζφπνπινο, 1999, φ.π. ζ.61 
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ζεσξεζεί σο ε θχξηα θαη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηε δηάξζξσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ζηελ 

Διιάδα. 

Σν 1984 επηθπξψζεθε απφ ηελ Διιεληθή Πνιηηεία ν Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο, είθνζη 

δειαδή ρξφληα κεηά ηε ζέζε ηνπ ζε ηζρχ, κε ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζην Ν.1426/84.
157

 

Σν Διιεληθφ Κξάηνο Πξφλνηαο ρξεζηκνπνηεί ηξεηο κεραληζκνχο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη 

ζηφρνη ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο γηα ηνπο πνιίηεο: ηελ θνηλσληθή θξνληίδα, ηελ θνηλσληθή 

αζθάιηζε θαη ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε.  

πγθεθξηκέλα ην ζχζηεκα θνηλσληθήο θξνληίδαο αθνξά άηνκα πνπ γηα θάπνηνπο ιφγνπο 

αδπλαηνχλ λα εληαρζνχλ ζηνλ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ηζηφ. Γελ απεπζχλεηαη ζε νιφθιεξεο 

επαγγεικαηηθέο ή θνηλσληθέο ηάμεηο, αιιά ζε κεκνλσκέλα άηνκα ή πεξηζηαζηαθέο νκάδεο κέζα 

ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Οη πξνλνηαθέο παξνρέο είλαη ζε είδνο ζε ρξήκα θαη ζε θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο κέζσ εηδηθψλ θνξέσλ. Οη παξνρέο έρνπλ παξνδηθφ ραξαθηήξα. Γηαξθνχλ δειαδή 

κέρξη λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο απηνβνήζεηαο ή κέρξη λα παξέιζεη ε δεδνκέλε αλάγθε.  

Σν ζχζηεκα ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο ηεο Διιάδαο βαζίδεηαη ζε δχν αξρέο, ηελ αξρή ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο θαη ηελ αξρή εμαηνκίθεπζεο
158

 : 

 Ζ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο ηππνπνηεί ηελ παξέκβαζε ησλ πξνλνηαθψλ θνξέσλ νη 

νπνίνη αλαιακβάλνπλ δξάζε γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο εθείλεο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

θαιπθζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, φηαλ δηαπηζηψλεηαη ε αδπλακία απηνπξνζηαζίαο 

ηνπο. ηε ρψξα καο ε αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο ζεκειηψλεηαη θπξίσο ζηε γεληθή 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 παξ.2 ηνπ Ν.Γ. 57/73. ε απηή πξνβιέπεηαη σο πξνυπφζεζε 

πξνλνηαθήο πξνζηαζίαο λα κελ ππάξρεη θάιπςε αλαγθψλ απφ θνξείο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ή απφ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ νηθνλνκηθά αδχλαηνπ.  

 Ζ αξρή ηεο εμαηνκίθεπζεο απνηξέπεη ηελ ππεξβνιηθή ηππνπνίεζε ησλ παξνρψλ κε 

θαηάιιειε εμεηδίθεπζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε κνξθή ή ηελ έθηαζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζηαζίαο, έηζη ψζηε ε βνήζεηα λα αληαπνθξίλεηαη πξαγκαηηθά ζηηο 

                                                 

 

157
 Κ. Κξεκαιήο, Σν Γηθαίσκα ηνπ Αηφκνπ γηα Κνηλσληθή Πξφλνηα, Α.Ν. άθθνπιαο, Αζήλα, 1991, ζ.143 

158
 Κ. Κξεκαιήο, 1991, φ.π. ζ. 134, θαη Γ. Ακίηζεο 2001, φ.π. ζ.44 
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αλάγθεο ηνπ ρξήζηε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ ν θίλδπλνο απζαηξεζηψλ ηεο 

δηνίθεζεο απφ ηελ θαθή εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο εμαηνκίθεπζεο πεξηνξίδεηαη, θαζψο νη 

πξαγκαηηθέο πξνυπνζέζεηο «αληηθεηκεληθνπνηνχληαη» νπζηαζηηθά, κε εληαία ζεψξεζε 

ησλ ζπλεζηζκέλσλ θαηαζηάζεσλ αλάγθεο ή κε θαζηέξσζε θαλφλσλ ειάρηζηεο 

θαηαλνκήο ησλ πξνλνηαθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζχκθσλα κε 

ηηο γεληθέο αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο αληίζηνηρα. Κχξηα 

επνκέλσο ζπλέπεηα ηεο αξρήο ηεο εμαηνκίθεπζεο είλαη ε ππνρξέσζε ησλ νξγάλσλ ηεο 

δηνίθεζεο λα αηηηνινγνχλ ηηο απνθάζεηο ηνπο, φηαλ θαζνξίδνπλ ηελ αλάγθε, ηε κνξθή θα 

ηελ έθηαζε ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

Σν δηθαίσκα γηα θνηλσληθή πξφλνηα δελ θαηνρπξψλεηαη ξεηά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ηνπ 

ηζρχνληνο πληάγκαηνο. πλάγεηαη φκσο εξκελεπηηθά θπξίσο απφ ην άξζξν 21, φπνπ 

θαηνρπξψλεηαη έλα γεληθφηεξν πξνλνηαθφ δηθαίσκα κε ηελ εμεηδίθεπζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ πνπ ζεσξνχληαη σο άκεζα ππνθείκελα ππεξεζηψλ θνηλσληθήο 

πξφλνηαο.
159

  

Οη πιεζπζκηαθέο απηέο νκάδεο αθνξνχλ:  

i) Παηδηά, λένπο θαη νηθνγέλεηεο  

ii) Πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο θαη άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ αλίαηε ζσκαηηθή αλαπεξία ή 

πλεπκαηηθή λφζν 

iii) Ζιηθησκέλνη θαη άπνξνη 

iv) Άηνκα κε αλαπεξίεο 

Σν άξζξν 25 § 15
160

 απνηειεί λέα δηάηαμε πνπ εηζήρζεθε µε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο 

ηνπ 2001 θαη απνηειεί έλα επξχηεξν πιαίζην πνπ πιαηζηψλεη θαη ηα ππφινηπα άξζξα ηνπ 

                                                 

 

159
 Κ. Κξεκαιήο, 1991, φ.π., ζ. 156 

160
 χκθσλα µε ην άξζξν 25 παξ.1 . : «Σα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ σο αηφκνπ θαη σο µέινπο ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ θαη ε αξρή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο δηθαίνπ ηεινχλ ππφ ηελ εγγχεζε ηνπ Κξάηνπο. Όια ηα θξαηηθά 

φξγαλα ππνρξενχληαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεκπφδηζηε θαη απνηειεζκαηηθή άζθεζή ηνπο. Σα δηθαηψκαηα απηά 

ηζρχνπλ θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηδησηψλ ζηηο νπνίεο πξνζηδηάδνπλ. Οη θάζε είδνπο πεξηνξηζκνί πνπ κπνξνχλ θαηά 

ην χληαγκα λα επηβιεζνχλ ζηα δηθαηψκαηα απηά πξέπεη λα πξνβιέπνληαη είηε απεπζείαο απφ ην χληαγκα είηε απφ 
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πληάγκαηνο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζέκα ηεο θαηνρχξσζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζε θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο, αιιά απνηειεί θαη βάζε γηα ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζέκα ηεο 

παξνρήο ηνπο.  Πέξα απφ ηε θαηνρχξσζε ηεο αξρήο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, ην άξζξν απηφ 

απνηειεί ηελ χζηαηε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ηνπ πνιίηε ζε ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ πληάγκαηνο, 

γηα λα αληηκεησπίζεη νπνηαδήπνηε άξλεζε παξνρήο πξνζηαζίαο απφ δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ 

Κξάηνπο. Σέινο, µε ηελ ξεηή πιένλ αλαθνξά ζηελ αξρή  ηεο αλαινγηθφηεηαο, ζεκειηψλεηαη έλα 

κνληέιν πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ φζσλ δέρνληαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο 

απφ ππεξβνιηθνχο πεξηνξηζκνχο απηψλ. 

Γεληθά, νη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

πξφλνηαο, πεξηέρνληαη ζε έλα πιήζνο θεηκέλσλ (λφκνη, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο) ηα νπνία άξρηζαλ λα εθδίδνληαη κε ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΤ. Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ 

απηέο ηηο δηαηάμεηο αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.3.1.  

 

Πίνακαρ 4.3.1. Νομικό Πλαίζιο Κοινυνικήρ Ππόνοιαρ 

Νόμοι, Γιαηάξειρ & 

 Τπ. Αποθάζειρ 

 

Πεπιγπαθή 

Ν. 1431/1983 

(ΦΔΚ46Α/16.4.84) 

Ρπζκίζεηο Θεκάησλ θνξέσλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο 

Ν. 1729/Φ. 44Α/7.8.87 Καηαπνιέκεζε ηεο Γηάδνζεο ησλ Ναξθσηηθψλ, Πξνζηαζίαο ησλ 

Νέσλ θαη Άιιεο Γηαηάμεηο 

Ν.2082/1992  

(ΦΔΚ 158/Α/21.09.1992)  

Αλαδηνξγάλσζε ηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη θαζηέξσζε λέσλ 

ζεζκψλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

Π.Γ. 395/1993  

(ΦΔΚ 166 Α/28.09.1993)  

 

Όξνη πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

θαη κεηαβίβαζε Κέληξσλ Απνζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο απφ 

θπζηθά ή Ν.Π.Η.Γ. (εθδφζεθε κε λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ Ν.2072/1992) 

Αξ.Π4α νηθ.4633  Πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο θέληξσλ απνζεξαπείαο- απνθαηάζηαζεο 

                                                                                                                                                             

 

ην λφκν, εθφζνλ ππάξρεη επηθχιαμε ππέξ απηνχ θαη λα ζέβνληαη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο.»  
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(ΦΔΚ 789/Β/06.10.1993)  

 

γηα ηελ παξνρή ηαηξηθψλ θαη ινηπψλ θξνληίδσλ θαζψο θαη γηα ηε 

δηεκέξεπζε ησλ αηφκσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 10 παξ. 1 

ηνπ Ν. 2072/1992 

Ν.2345/1995 

(ΦΔΚ/213/Α/12.10.1995)  

Οξγαλσκέλεο ππεξεζίεο παξνρήο πξνζηαζίαο απφ θνξείο 

θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

Ν.2447/1996 

(ΦΔΚ/278/Α/30.12.1996)  

 

 

. Κχξσζε σο θψδηθα ηνπ ζρεδίνπ – Τηνζεζία, Δπηηξνπεία, Αλαδνρή 

Αλειίθσλ, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε δηθαζηηθή επηκέιεηα, μέλσλ 

ππνζέζεσλ θαη ζπλαθείο νπζηαζηηθέο δηθνλνκηθέο θαη κεηαβαηηθέο 

δηαηάμεηο. 

Ν.2646/1998 

(ΦΔΚ/236/Α/20.10.1998)  
 

Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο 

Αξ. Γ4α/Τ.201/1791  

(ΦΔΚ517/Β/27.05.1998)  

Πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηέγεο Ζκηαπηφλνκεο 

Γηαβίσζεο Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο 

Αξ. ΓΤ2γ/νηθ.80  

(ΦΔΚ490/Β/27.04.2001)  

Δμαίξεζε θνξέσλ απφ ηελ ππνρξέσζε ζχζηαζεο ΚΔΚ κε απηνηειή 

λνκηθή πξνζσπηθφηεηα 

Αξ.νηθ.3227 

(ΦΔΚ/1067/Β/10.08.2001)  

χλαςε Πξνγξακκαηηθψλ πκβάζεσλ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο 

Τ.Τ.4035/2001  

(ΦΔΚ/ 1127/Β/30.08.2001)  

 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Αμηνιφγεζεο, Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ 

– Γηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο Δλέξγεηαο «Βνήζεηα ζην πίηη» θαη 

«Κέληξσλ Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ» (ΚΖΦΖ), 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΚΣ ζην πιαίζην ησλ ΠΔΠ ηνπ Γ΄ 

ΚΠ 

Τ.Α. 4036/2001  

(ΦΔΚ 1128/Β/30.08/2001)  

 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Αμηνιφγεζεο, Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ 

– Γηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο ελέξγεηαο 

«Λεηηνπξγία λέσλ δνκψλ ή /θαη λέσλ ηκεκάησλ ζε πθηζηάκελεο 

δνκέο Βξεθνλεπηαθψλ ή /θαη Βξεθνλεπηαθψλ Οινθιεξσκέλεο 

Φξνληίδαο ή /θαη Παηδηθψλ ηαζκψλ ή /θαη Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρφιεζεο Παηδηψλ ή /θαη Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρφιεζεο Παηδηψλ κε αλαπεξία (ΚΓΑΠ ΜΔΑ )» 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΚΣ ζην πιαίζην ησλ ΠΔΠ ηνπ Γ΄ 

ΚΠ 

ΚΤΑ 30867,  

(ΦΔΚ 751Β/17.06.2002)  

 

Καζνξηζκφο αξηζκνχ ζέζεσλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο 

Φξνληίδαο, πνπ πιεξνχληαη απφ άηνκα πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ην 

Ν. 2643/1998 θαη θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ απηψλ. 

Π1γ/ΑΓΠ/νηθ.57048  

(ΦΔΚ 760Β/19.06.2002)  

Σξνπνπνίεζε ηεο Π1γ/Γπνηθ. 14963/01 ππνπξγηθήο απφθαζεο πεξί 

πξνυπνζέζεσλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Κέληξσλ Ζκεξήζηαο 
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 Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ 

Ν.3106/2003 

(ΦΔΚ/30/Α/10.02.2003)  
 

Αλαδηνξγάλσζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο 

Ν. 3329/2005 

 (ΦΔΚ/81Α/4.4.05) 

Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθέο Αιιειεγγχεο θαη Λνηπέο 

Γηαηάμεηο 

Ν. 3454/2006 

 (ΦΔΚ/75Α/7.4.06) 

Δλίζρπζε ηεο Οηθνγέλεηαο θαη Λνηπέο Γηαηάμεηο 

Ν. 3459/2006 

 (ΦΔΚ/103Α/25.5.06) 

Κψδηθαο λφκσλ γηα ηα Ναξθσηηθά  

Ν. 3730/2008  

(ΦΔΚ/262Α/23.12.08) 

Πξνζηαζία Αλειίθσλ απφ ηνλ Καπλφ θαη ηα Αιθννινχρα Πνηά θαη 

Άιιεο Γηαηάμεηο 

Πεγή : Τπνπξγείν Τγείαο
161

 

 

4.4 Οι θοπείρ 

Σν Δζληθφ χζηεκα Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ή αιιηψο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηεο Διιάδαο είλαη 

έλα κεηθηφ ζχζηεκα ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο απφ ην δεκφζην θαη ηνλ ειεγρφκελν 

ηδησηηθφ ηνκέα.
162

 Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έλα θεληξηθά θαηεπζπλφκελν κνληέιν παξνρήο 

ρξεκαηηθψλ επηδνκάησλ, παξνρψλ ζε είδνο θαη πξνζσπηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ παξέκβαζε ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
163

  

Οη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαηαηάζζνληαη ζε ηέζζεξηο ηνκείο, φπσο 

θαίλεηαη ζην Πίλαθα 4.4.1. 

                                                 

 

161
 Ηζηφηνπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο : http://www.moh.gov.gr/ 

162
 Κ. Κξεκαιήο, 1991, φ.π. ζ.17 

163
 Γ. Ακίζηεο, φ.π., ζ.97 
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Πίνακαρ 4.4.1. Σομείρ παποσήρ Τπηπεζιών Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ 

1
ορ

 Σομέαρ 2
ορ

 Σομέαρ 

- Γεκφζηνο Σνκέαο 

- Κξαηηθέο Τπεξεζίεο 

- Ο.Σ.Α. Α‟ θαη Β‟ βαζκνχ 

- Ν.Π.Γ.Γ 

- Αγνξά 

- Κεξδνζθνπηθφο Σνκέαο 

3
ορ

 Σομέαρ 4
ορ

 Σομέαρ 

- Ηδησηηθφο κε θεξδνζθνπηθφο 

Σνκέαο 

- Δθθιεζία 

- Δζεινληηθέο Οξγαλψζεηο 

- Ν.Π.Η.Γ. 

- Φνξείο απηνβνήζεηαο 

- Άηππα δίθηπα θξνληίδαο 

Πεγή: Π. ηαζφπνπινο (1999), ζ.204 

Οη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο άηνκα πνπ δελ επηζπκνχλ 

λα εληαρζνχλ ζην δεκφζην ζχζηεκα, ελψ νη  εζεινληηθνί θνξείο δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ 

πξνψζεζε ζπιινγηθψλ αηηεκάησλ ησλ κειψλ ηνπο ή γηα ηελ θάιπςε ησλ θελψλ πξνζηαζίαο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ πεξηνξηζηηθή ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ.  

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηε ζπγθξφηεζε ελφο ηδηαίηεξα ζχλζεηνπ 

πιέγκαηνο λνκηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο. 

Ζ επηινγή ζπγθεθξηκέλνπ νξγαλσηηθνχ ζρήκαηνο ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο 

εληάζζεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Κξάηνπο. Γελ κπνξεί φκσο λα απαγνξεπζεί ή 

λα πεξηνξηζηεί λνκηθά ε ζπκκεηνρή θνξέσλ ηνπ ηδησηηθνχ ή εζεινληηθνχ ηνκέα ζηελ παξνρή 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ.
164

  

Οη ζρεηηθέο παξεκβάζεηο, αλ θαη  ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ έιιεηςε εληαίνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

γηα ηε δξάζε ησλ θνξέσλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ δηθαηνχρσλ, είραλ σο 

                                                 

 

164
 Πέηξνο Παξαξάο, Οη Φνξείο ησλ Κνηλσληθψλ Παξνρψλ, ΣΟ ΤΝΣΑΓΜΑ, ηεχρ. 1, 1991, ζ.1 
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απνηέιεζκα ηε ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο αξρήο ηνπ πξνλνηαθνχ πινπξαιηζκνχ, πνπ αλαδεηθλχεη 

ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ησλ κε δεκφζησλ θνξέσλ ζηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. 

ην πιαίζην απηφ θεληξηθήο ζεκαζίαο είλαη ε πξναγσγή ηνπ ιεγφκελνπ «ηξίηνπ ηνκέα» ησλ 

πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ, πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, ηνπο ηδησηηθνχο 

κε θεξδνζθνπηθνχο θνξείο παξνρήο θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη ηνπο εζεινληηθνχο θνξείο 

πξνλνηαθνχ ηχπνπ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ρσξίο λα επηδηψθνπλ θεξδνζθνπηθνχο ζηφρνπο. 

Παξάιιεια, ζηελ ειιεληθή νηθνγελεηνθεληξηθή θνηλσλία, ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ θαη ηα άηππα 

δίθηπα θξνληίδαο, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζηηο ππεξεζίεο βνήζεηαο θαη θξνληίδαο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπο θίινπο θαη ηε γεηηνληά.
165

 Σα άηππα δίθηπα 

θξνληίδαο απνηεινχλ ην ιεγφκελν ηέηαξην ππιψλα ηεο παξνρήο πξνζσπηθψλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ.
166

 

 

 

4.4.1   Γημόζιος ηομέας  

ηνλ δεκφζην ηνκέα πεξηιακβάλνληαη νη θξαηηθέο ππεξεζίεο ηδίσο εθείλεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο θαη Πξφλνηαο, ηφζν ζε θεληξηθφ φζν ζε πεξηθεξεηαθφ θαη λνκαξρηαθφ επίπεδν, αιιά θαη 

νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο παξέρνπλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη θνξείο ηνπ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ 

βαζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

Όζνλ αθνξά ζηνλ ζπληνληζκφ ηεο παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο θνξείο θάζε 

επηπέδνπ, ξπζκίδεηαη κέζσ ησλ δηαηάμεσλ πεξί ζεζκνζέηεζεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.2646/98.
167

 Έηζη βάζεη ηνπ Ν.2646/98 έρνπκε :  

                                                 

 

165
 Ο. ηαζηλνπνχινπ, Άηππα δίθηπα θξνληίδαο θαη ζχγρξνλνο πξνλνηαθφο πινπξαιηζµφο, Δθινγή, 93, 1992, ζ. 112 

166
 ηαζφπνπινο, Π., Κνηλσληθή Πξφλνηα. Ηζηνξηθή εμέιημε- Νέεο θαηεπζχλζεηο, εθδ. Παπαδήζεο, Αζήλα, 2005, ζ. 

250 
167

 Γ. Ακίηζεο, 2001, φ.π. ζ. 138 
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 ε θεληξηθφ επίπεδν, νη αξκνδηφηεηεο αζθνχληαη απφ ην Τπνπξγείν  Τγείαο κέζσ ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πξφλνηαο αιιά θαη απφ άιια ππνπξγεία, φπσο ην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Δζσηεξηθψλ 

θ.α.
168

 Σν Τπνπξγείν Τγείαο έρεη επζχλε γηα ηε ράξαμε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο 

θνηλσληθήο θξνληίδαο, ην ζρεδηαζκφ Δζληθψλ Πξνγξακκάησλ, ηελ έξεπλα, κειέηε θαη 

ηεθκεξίσζε ζε ζέκαηα θνηλσληθήο θξνληίδαο, ην ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ παξνρή νξγαλσκέλσλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο.  

 ε Πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, νη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο αζθνχληαη ηηο Γηεπζχλζεηο Τγείαο 

θαη Πξφλνηαο ηεο θάζε πεξηθέξεηαο. ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο εμεηδηθεχνληαη 

θαη παξαθνινπζνχλ ηελ εθαξκνγή Δζληθψλ Πξνγξακκάησλ. 

 ε Ννκαξρηαθφ επίπεδν, νη αξκνδηφηεηεο αζθνχληαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Κνηλσληθήο 

Πξφλνηαο θάζε Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. Οη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο αζθνχλ 

αξκνδηφηεηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη παξάιιεια ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

πηζηνπνίεζεο ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ πξνλνηαθψλ θνξέσλ. 

 ην επίπεδν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο νη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο αζθνχληαη απφ ηηο 

ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ κέζσ ησλ Γηεπζχλζεσλ ή Οξγαληζκψλ 

Κνηλσληθήο Μέξηκλαο. Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α‟ βαζκνχ ζην πιαίζην 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο αλαπηχζζνπλ θαη εθαξκφδνπλ θαηά θχξην ιφγσ πξνγξάκκαηα 

θνηλσληθήο θξνληίδαο.  

Όινη νη παξαπάλσ θνξείο πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηα άηνκα πνπ ηηο ρξεηάδνληαη θαηά 

θαλφλα δσξεά.  Δπίζεο ν δεκφζηνο ηνκέαο παξέρεη έλα ειάρηζην επίπεδν νηθνλνκηθήο επηβίσζεο 

ζε άηνκα πνπ ζηεξνχληαη ησλ αλαγθαίσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Οη παξνρέο αθνξνχλ επηδφκαηα 

ζε ρξήκα, ζε είδνο ή άιιεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο.  

                                                 

 

168
 Οη αξκνδηφηεηεο ησλ ππνπξγείσλ απηψλ είλαη δεπηεξεχνπζεο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο, φπνπ ην ηειεπηαίν έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ράξαμε θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο πξνλνηαθήο πνιηηηθήο. 
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4.4.2   Ιδιφηικός κερδοζκοπικός ηομέας  

ηελ Διιάδα απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 δεκηνπξγείηαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε.  

Οη ξπζκίζεηο αθνξνχλ ηελ ππνρξεσηηθή άδεηα γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ 

νξγαλψζεσλ γηα ηελ παξνρή πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ, κε ην Ν.Γ 1118/72 αλαθεξφκελν ζηηο 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πεξίζαιςεο ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, αιιά θαη ην 

λφκν 2345/1995, κε πεδίν αλαθνξάο «ηηο νξγαλσκέλεο ππεξεζίεο παξνρήο πξνζηαζίαο απφ 

θνξείο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» δειαδή, ζσκαηεία, λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ, ηδξχκαηα, ελψζεηο πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηδηψηεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ ή αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ή ειηθησκέλσλ ή αληάησλ.  

Οη θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζπγθξνηνχληαη απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο θαηά 

θαλφλα «πξνζθέξνπλ» ππεξεζίεο θξνληίδαο ζην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο αγνξάο χζηεξα απφ 

ζρεηηθή έγθξηζε ησλ επνπηηθψλ νξγάλσλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. 
169

 

Ζ ξχζκηζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πηνζέηεζε ελφο ζχλζεηνπ κνληέινπ 

πξνιεπηηθνχ θαη θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ, ην νπνίν επηθεληξψλεηαη ζηελ ππνρξέσζε ιήςεο 

άδεηαο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, κε ζθνπφ ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 
170

  

Όκσο, δελ πξνβιέπνληαη εηδηθέο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ
171

 ή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δξάζεσλ ζε ζρέζε κε επξχηεξνπο θνηλσληθνχο 

ζηφρνπο.  
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 Γ. Ακίηζεο, 2001, φ.π. ζ. 42 

170
 Παξαδείγκαηα ηέηνησλ θνξέσλ, απνηεινχλ νη παηδηθνί ζηαζκνί, νη νίθνη επγεξίαο, νη παηδηθέο θαηαζθελψζεηο 

θ.ι.π. 
171

 Με εμαίξεζε ηνλ ζεζκφ ησλ Κνηλσληθψλ πκβνχισλ πνπ εηζήρζεθε ην 1995 κε ην άξζξν 1§4 ηνπ Ν.2345/95 θαη 

πξνβιέπεη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν 

λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο.  
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4.4.3  Δθελονηικοί θορείς κοινφνικής πρόνοιας  

Ο εζεινληηθφο κε θεξδνζθνπηθφο ηνκέαο, ζην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα, 

ραξαθηεξίδεηαη ηζηνξηθά απφ ηελ αλάπηπμε θηιαλζξσπηθψλ δξάζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε ζρεηηθά 

απηφλνκσλ παξεκβάζεσλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο πξφλνηαο.  απνηειείηαη απφ 

θνξείο φπσο ε εθθιεζία, κε θπβεξλεηηθνί θνξείο, θηιαλζξσπηθά ζσκαηεία.  

Πξφθεηηαη γηα Ν.Π.Η.Γ. κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα oη νπνίεο δελ αλήθνπλ ζην δεκφζην 

ηνκέα, δξνπλ ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν (Δξπζξφο ηαπξφο) θαη ν ζθνπφο ηνπο είλαη ην εζηθφ 

αίζζεκα πξνζθνξάο πξνο ηνλ πάζρνληα ζπλάλζξσπν. Ζ ππνρξέσζε κε άιια ιφγηα απηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ, έρεη εζηθφ έξεηζκα, ελψ ζην δεκφζην ηνκέα, ε ππνρξέσζε γηα παξνρή ππεξεζηψλ 

έρεη λνκηθφ έξεηζκα.  

Ο εζεινληηθφο ηνκέαο, απνθαινχκελνο «ηξίηνο ηνκέαο», ησλ πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ 

ζπγθξνηείηαη απφ ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο παξνρήο θνηλσληθήο 

θξνληίδαο θαη ηνπο εζεινληηθνχο θνξείο πξνλνηαθνχ ηχπνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ρσξίο λα 

επηδηψθνπλ θεξδνζθνπηθνχο ζηφρνπο.  

Ζ επέθηαζε ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ, είλαη ρξήζηκε γηαηί έηζη θηλεηνπνηεί ηνπο πνιίηεο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηα θνηλά αιιά κεηψλεη θαη ην θφζηνο ησλ δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Δπίζεο θαη δηεζλείο νξγαληζκνί 

ρξεκαηνδνηνχλ ηηο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο γηα ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο γηα εηδηθέο αλάγθεο αηφκσλ φπσο πξφζθπγεο, άλεξγνη θ.α  

Οη βαζηθνί ξφινη ηνπ εζεινληηθνχ ηνκέα είλαη νη παξαθάησ:  

i) Διεπζεξία θαηλνηνκίαο κε ηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ πνπ ζθνπφ έρνπλ λα 

βνεζήζνπλ ηα άηνκα φρη κφλν κε ην λα θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο επηβίσζεο 

αιιά θαη ηηο ιηγφηεξν εκθαλείο φκσο εμίζνπ ζεκαληηθέο αλάγθεο.  

ii)  Άζθεζε πίεζεο πξνο ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, αζθψληαο θξηηηθή κε ζθνπφ 

ηελ πξνψζεζε ησλ αιιαγψλ ζε δνκέο ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ γηα λα 

εμππεξεηνχληαη απνηειεζκαηηθφηεξα ηα άηνκα πνπ ρξήδνπλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο.  

iii) πκπιεξσκαηηθή θαη ππνβνεζεηηθή θάιπςε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ.  
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Σν πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην
172

 πξνβιέπεη ηξεηο κεραληζκνχο ελεξγνπνίεζεο ηεο εζεινληηθήο 

πξσηνβνπιίαο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θνξέσλ παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. 

Πξφθεηηαη γηα
173

 : 

- Σα θηιαλζξσπηθά ζσκαηεία 

- Σα θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα  

- Σηο αζηηθέο εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα.  

- Δλψ πξνβιέπεηαη θαη ε δξαζηεξηνπνίεζε παξαξηεκάησλ δηεζλψλ ΜΚΟ γηα ηελ 

παξνρή θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

Όκσο δελ ππάξρεη έλα εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ λα δηέπεη ηφζν ηελ ζχζηαζε ησλ θνξέσλ φζν 

θαη ηε ξχζκηζε ησλ ζρέζεψλ ηνπο κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο.
174

 

Οπνηαδήπνηε απφπεηξα ζπζηεκαηηθήο δηεξεχλεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εζεινληηθψλ θνξέσλ 

ζηελ Διιάδα πξνζθξνχεη ζε δπν πνιχ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα
175

: 

i) Σελ έιιεηςε ζηνηρείσλ γηα ηνλ αξηζκφ θαη ηελ ππνδνκή ησλ θνξέσλ πνπ παξέρνπλ 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο. 

ii) Σελ αδπλακία λνκηθήο ηππνπνίεζεο ηνπ εζεινληηθνχ ηνκέα. Έηζη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο δελ είλαη εχθνιε ε δηάθξηζε κεηαμχ νξγαλσκέλσλ θνξέσλ θαη άηππσλ 

ελψζεσλ πξνζψπσλ.  

 

4.5 Ζ ανεπάπκεια ηος ςζηήμαηορ 

Με ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή έλσζε, ηέζεθαλ πνιηηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ εζηηάδνληαλ ζηελ επίηεπμε νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ζχγθιηζεο ελψ 

                                                 

 

172
 Σν νπνίν εγθαηληάζηεθε νπζηαζηηθά κε ηνλ Ν.2731/1999 

173
 Γηα ηε ζπληαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηηο λνκηθέο ιεηηνπξγίεο βι. Υ. Αλζφπνπινο, Δζεινληηζκφο 

– Αιιειεγγχε θαη Γεκνθξαηία, Ομχ, Αζήλα, 2000, ζ. 81  
174

 Υ. Αλζφπνπινο, φ.π. ζ. 38 
175

 Γ. Ακίηζεο, φ.π. ζ.144-145 
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ηαπηφρξνλα δεκηνπξγήζεθαλ θαη λέεο πξνθιήζεηο γηα ην θξάηνο πξφλνηαο, κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία δπλακηθψλ πνιηηηθψλ, πνπ απνζθνπνχλ αθελφο ζηελ δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ θαη αθεηέξνπ ζηε βειηίσζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο.  

Δίλαη γεγνλφο φηη ε θνηλσληθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα δελ νδήγεζε ζε έλα νινθιεξσκέλν 

ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο, γηαηί αζθήζεθε απνζπαζκαηηθά θαη θπξίσο κε επηδνκαηηθφ 

ραξαθηήξα. χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ κνληέισλ πνπ αθνξνχλ ην θξάηνο πξφλνηαο, ε Διιάδα 

αλήθεη ζην λφηην κνληέιν, κε ραξαθηεξηζηηθά απφ ην κνληέιν Bismarck (ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα 

ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο) θαη ζηνηρεία απφ ην κνληέιν ηνπ 

Beveridge (ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο).
176

 

Αθφκα θαη πξηλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ην Κξάηνο Πξφλνηαο ζηελ Διιάδα αζζελνχζε. Δλ ηε 

γελέζεη ηνπ ππήξραλ νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αδπλακίεο πνπ εκπφδηδαλ ηελ νξζνινγηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή παξνρή ησλ πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ. Ζ έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο πξφλνηαο αιιά θαη ησλ ππεξεζηψλ ησλ δηαθφξσλ ππνπξγείσλ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ θαζνιηθή έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνχ αλέδεημαλ ηελ αλεπάξθεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ζπλέβαιιαλ ζηελ αλάπηπμε πξνλνηαθψλ θνξέσλ απφ ηελ ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία, αιιά θαη ηελ εθθιεζία. 

Δηδηθφηεξα, νη αλεπάξθεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο θξνληίδαο, ηφζν φζνλ αθνξά ηηο 

παξαδνζηαθέο δνκέο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη Πξφλνηαο, φζν θαη ηηο δξάζεηο πνπ αζθνχληαη απφ ην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, εληνπίδνληαη ζηα εμήο
177

:  

- Γελ ππάξρεη εληαίνο ζπληνληζκφο θαη ηα πξνλνηαθά πξνγξάκκαηα δελ πεξηιακβάλνπλ 

ηεξαξρεκέλεο δξάζεηο αλαθνξηθά κε ηα άηνκα θαη ηηο νκάδεο ζηφρνπο. 

- Γελ ππάξρεη έλαο ζχγρξνλνο κεραληζκφο δηνίθεζεο-δηαρείξηζεο ζε φιν ην πιέγκα ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ θνξέσλ παξνρήο θνηλσληθήο θξνληίδαο. 

                                                 

 

176
 Βι. ελφηεηα 4.1. 

177
 Γξάβαινπ Αγγειηθή, Δπηβιέπνλ: Δπάγγεινο Μσξαΐηεο, «Σν Δζληθφ χζηεκα Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ζηελ 

Διιάδα ζήκεξα, σο κέξνο ηνπ επξχηεξνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο: Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο», 

Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Σκήκα Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο – Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο, ΗΓ‟ 

Δθπαηδεπηηθή εηξά, Αζήλα 2003 
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- Σα πξνγξάκκαηα θαη νη δξάζεηο δελ ζπληνλίδνληαη θαη δελ ππάξρεη ζπλεξγαζία κε άιιεο 

ζρεηηθέο πξνλνηαθέο κνλάδεο, ελψ πνιιά πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο δηαζέηνπλ έλαλ κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν δηαρείξηζεο.  

- Ζ ρξεκαηνδφηεζε είλαη αλαπνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηελ απμεκέλε ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

- Τπάξρνπλ ειιείςεηο ζε επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, ελψ φζνλ αθνξά ηα ηδξχκαηα θιεηζηήο 

πξφλνηαο, ππάξρεη έιιεηςε ζε λνζειεπηηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ.  

- Ζ πνιιαπιφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ νδήγεζε ζηελ έιιεηςε εληαίαο πνιηηηθήο ζε 

ηζφηηκε βάζε.  

- Γελ έρνπλ αλαπηπρζεί νη δηαηνκεαθέο πνιηηηθέο κεηαμχ ησλ θνξέσλ δηαθνξεηηθψλ 

ππνπξγείσλ. 

- Ζ πνιηηηθή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο έλδεηαο θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο δελ έρεη 

αλαπηπρζεί επαξθψο, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

- Γελ ππάξρεη ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε ησλ πξνλνηαθψλ δνκψλ γηα θνηλέο δξάζεηο κε ηηο 

ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο.  

- Έιιεηςε θξηηεξίσλ θαη δεηθηψλ αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 

- Παξνρή ρακεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ απφ νξηζκέλα ηακεία, κε απνηέιεζκα νη 

αζθαιηζκέλνη λα θαηαθεχγνπλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. 

ηα παξαπάλσ δνκηθά πξνβιήκαηα έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ ζηα έληνλα θνηλσληθά πξνβιήκαηα 

ηεο ζχγρξνλεο επνρήο ηα νπνία βηψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ε ρψξα καο ζην πιαίζην ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, φπσο : ε απμαλφκελε αλεξγία, ε ρξφληα θηψρεηα, νη αληζφηεηεο ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο, ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε ππνγελλεηηθφηεηα, ν θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο,  ε κεηαβνιή ηνπ επηδεκηνινγηθνχ θάζκαηνο , ε κεηεμέιημε ηνπ ζεζκνχ ηεο 

νηθνγέλεηαο. Σα πξνβιήκαηα απηά, φπσο αλαιχζεθε θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο 

εξγαζίαο,  νδεγνχλ ζε απμεκέλε δήηεζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, κε νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο 
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ζην ζχζηεκα ηεο πγείαο θαη πξφλνηαο αιιά θαη ζηηο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο. Παξάιιεια, ηε 

ζηηγκή πνπ νη αλάγθεο γηα θνηλσληθέο ππεξεζίεο απμάλνληαη, ε θηιειεχζεξε πνιηηηθή πνπ 

αζθείηαη επλνεί ην ρξεκαηνπηζησηηθφ θεθάιαην θαη επηβάιιεη ηε δξαζηηθή πεξηθνπή ησλ 

δεκνζηψλ δαπαλψλ, επηηάζζνληαο κείσζε ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ θαη ζπξξίθλσζε ηνπ 

Κνηλσληθνχ Κξάηνπο.  

Δπηπιένλ, ην Κξάηνο Πξφλνηαο ζηελ Διιάδα, εθηφο ηνπ φηη δελ αληαπνθξίζεθε ζηνλ ξφιν ηνπ, 

ζπλέιαβε ζε θάπνην βαζκφ ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε κέζσ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη 

ην Αζθαιηζηηθφ χζηεκα. 

Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ρξενθνπίαο. Οη ιφγνη 

πνπ ζπλέβε απηφ είλαη πνηθίινη :  

i) Ο πνιπθεξκαηηζκφο ησλ ΦΚΑ : Ζ έιιεηςε πξννπηηθήο, επνπηείαο θαη ζπληνληζκνχ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γξαθεηνθξαηία θαη ηελ έιιεηςε νπζηαζηηθήο βνχιεζεο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ επνπηεπφκελσλ Τπνπξγείσλ δηεχξπλαλ ηηο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ 

Σακείσλ, νδεγψληαο ζε νπζηαζηηθφ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο
178

 θαη ζε 

ζπληερληαθέο ξπζκίζεηο κέζσ ησλ πειαηεηαθψλ δηθηχσλ. Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζην πνζφ ζχληαμεο πνπ δηθαηνχληαη νη αζθαιηζκέλνη ζηνπο πνηθίινπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο, κε ζπλέπεηα λα έρνπκε πξνλνκηνχρνπο θαη κε.
179

 Σα 

ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη πξνζπάζεηα ζπγρψλεπζεο νξηζκέλσλ αζθαιηζηηθψλ 

νξγαληζκψλ. Όκσο πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη ζπγρσλεχζεηο πνιιψλ πξνβιεκαηηθψλ 

ηακείσλ δεκηνπξγνχλ κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθέο απψιεηεο φηαλ επηβαξχλνληαη απφ 

αζθαιηζκέλνπο πνπ δελ έρνπλ δψζεη αληίζηνηρεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (ζε ζρέζε 

κε ηεο παξνρέο).
180

 

ii) Οη πειαηεηαθέο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο Γηνίθεζεο ησλ Αζθαιηζηηθψλ 

Οξγαληζκψλ. χκθσλα κε ηε λνκνζεζία νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί απνηεινχλ 
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 Κ. Νηθνιφπνπινο, & Γ. Τθαληφπνπινο, Ζ ΑΝΗΟΣΖΣΑ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ, 

Επηζεώξεζε θνηλωληθώλ εξεπλώλ, 2010, pp. 171-196. 
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 Θεφδσξνο Γεσξγαθφπνπινο, Δηζαγσγή ζηε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή, εθδ. Μπέλνπ, Αζήλα 1997, ζει.631 
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 ρεηηθά πξφζθαην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην άξζξν 1, Ν3655/2008, ζχκθσλα κε ην νπνίν 

κεηαθέξνληαη ηα ηακεία ησλ ηξαπεδψλ ζην ΗΚΑ. 
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απηφλνκνπο θνξείο πνπ ηε δηνίθεζε ηνπο αλαιακβάλνπλ δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα, ηα 

νπνία ζπγθξνηνχληαη απφ εθπξνζψπνπο αζθαιηζκέλσλ, ζπληαμηνχρσλ, εξγνδνηψλ 

θαη ηνπ θξάηνπο. Όκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν δηνξηζκψλ ησλ πξνέδξσλ θαη ησλ 

κειψλ ηνπ Γ γίλεηαη απφ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε θαη έηζη ε αλεμαξηεζία ησλ 

ηακείσλ πεξηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ. 

iii) Ζ λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή ιηηφηεηαο. Ζ αχμεζε ηεο αλεξγίαο, νη επέιηθηεο κνξθέο 

απαζρφιεζεο, ε ειαζηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ε κείσζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νη ρακεινί ξπζκνί αλάπηπμεο ζπλεπάγνληαη 

κείσζε ησλ εηζθνξψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη αχμεζε ησλ εμφδσλ ζε παξνρέο 

πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα. 

iv) Ζ εηζθνξνδηαθπγή θαη ε θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ. Μεγάιν πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ 

δνπιεχεη αλαζθάιηζην ή αζθαιίδεηαη ιηγφηεξεο κέξεο απφ ηηο πξαγκαηηθέο. Σν 

κέγεζνο ηεο εηζθνξνδηαθπγήο απφ ηηο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζε δηζεθαηνκκχξηα 

επξψ, ελψ πξέπεη λα ζεκεησζεί θαη ην πνζφ πνπ ρξσζηάεη ηα θξάηνο ζην ζχλνιν ησλ 

ηακείσλ θαη ην νπνίν ππνινγίδεηαη γχξσ ζηα 12 δηο.επξψ.
181

 ε πξφζθαηε έθζεζε 

ηνπ ΔΠΔ γηα ηελ αδήισηε εξγαζία κεηξήζεθε φηη ην 2012 ν αξηζκφο αλαζθάιηζησλ 

απαζρνινχκελσλ ζηηο επηρεηξήζεηο έθηαζε ην 36%.
182

 (Γηάγξακκα 4.5.1.)  

v) Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ ηακείσλ. Οη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο 

αληινχζαλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ρξήκαηα κε ην πξφζρεκα ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, ελψ επσθεινχληαλ κεζάδνληεο, επηρεηξεκαηίεο, ηξαπεδίηεο, ρξεκαηηζηέο 

αιιά θαη ην θξάηνο.  

vi) παηάιε θαη δηαθζνξά. Αγνξά πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ θαη άιισλ αλαιψζηκσλ ηα νπνία 

είηε δελ ρξεηάδνληαλ είηε δελ αμηνπνηνχληαλ ζσζηά. Ο ζθνπφο ήηαλ νπζηαζηηθά ε 

«ρξεκαηνδφηεζε» ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ε είζπξαμε πξνκήζεηαο απφ επίνξθνπο 
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 «ην 36% απμήζεθε ε εηζθνξνδηαθπγή», 22/2/2013, Γηαζέζηκν ζην: http://www.imerisia.gr/article.asp?catid 

=26516&subid=2&pubid=112997843 
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ππαιιήινπο. 
183

 Δπίζεο ε ππεξζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ απφ γηαηξνχο νη νπνίνη 

ζπληαγνγξαθνχζαλ παξάηππα ζε βάξνο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, ψζηε λα 

ηθαλνπνηνχληαη λα ζπκθέξνληα ησλ θαξκαθνβηνκεραληψλ.  

vii) Ζ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο θαη ε 

ππνγελλεηηθφηεηα. Ζ εμέιημε απηή ππνδειψλεη φηη ζα πξέπεη λα θαηαβάιινληαη 

ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο γηα αθφκα πην καθξέο πεξηφδνπο. Σν επίπεδν ηεο 

ππνγγελεηηθφηεηαο αδπλαηεί λα ζπκβάιιεη ζηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ελεξγνχ 

πιεζπζκνχ γηα ηηο επφκελεο γελεέο θαη έηζη κε έλα ζηαδηαθά κηθξφηεξν αξηζκφ 

εξγαδνκέλσλ θαη έλα ζηαδηαθά κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπληαμηνχρσλ δηαηαξάζζεηαη ε 

καθξνρξφληα βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
184

 

 

Γιάγπαμμα 4.5.1. Πνζνζηφ αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο θαη πνζά πξνζηίκσλ πνπ επηβιήζεθαλ θαηά 

ηα έηε 2010 – 2012 θαηά ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγήζεθαλ γηα αδήισηε εξγαζία.  

 

Πεγή : ΔΠΔ 
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 Γ. Δπζπκηάδνπ, «Να πσο ρξενθφπεζαλ ηα κεγάια αζθαιηζηηθά ηακεία – Κη άιια ζηνηρεία γηα ην κεγάιν 
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 άββα Ρνκπφιε-Βαζίιε Μπέηζε, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΓΖΡΑΝΖ ΣΟΤ 
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Ζ κεγάιε αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ θξίζε νδήγεζε ζηελ αχμεζε 

ηεο θνηλσληθήο δαπάλεο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νπνίαο αθνξά ηηο ζπληάμεηο. (Πίλαθαο 4.5.) Οη 

ζπληάμεηο πξνβιέπεηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζην 21% ηνπ ΑΔΠ ην 2014 θαη ζην 21,4% ην 2060, φηαλ 

ηα αληίζηνηρα πνζά γηα ηελ ΔΔ είλαη 12,3% θαη 12,5% αληίζηνηρα. Σν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα 

είλαη πειαηεηαθφ, αθνχ ε θαηαλνκή πφξσλ γίλεηαη βάζε ηεο πνιηηηθήο ηζρχο θάζε θνηλσληθήο 

νκάδαο θαη παξφιν πνπ βαζίδεηαη ζηελ αιιειεγγχε ησλ γελεψλ θαη επνκέλσο ζα έπξεπε λα 

είλαη ζε κεγάιν βαζκφ απηνρξεκαηνδνηνχκελν εληνχηνηο εκθαλίδεη ειιείκκαηα θαη 

επηρνξεγείηαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη θνηλσληθνχο πφξνπο.
185

  

 

Πίνακαρ 4.5. Γηαρξνληθή Δμέιημε δαπαλψλ θαη Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (ζε ρηι.επξψ) 
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 Μαηζαγθάλεο, Μ., 2011. Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή ζε δχζθνινπο θαηξνχο. Αζήλα: Κξηηηθή,  ζην Μπνχηζηνπ η, 

αξάθεο Π, Ννηηνεπξσπαηθφ κνληέιν θξάηνο πξφλνηαο θαη νηθνλνκηθή θξίζε, Γηεπηζηεκνληθή Φξνληίδα Τγείαο, 

2013, Σφκνο 5, Σεχρνο 4, ζ.ζ.147-161 
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Σα κέηξα ιηηφηεηαο πνπ εθαξκφζηεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, φπσο: νη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 

ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε κείσζε ησλ πξνλνηαθψλ βνεζεκάησλ, ην πάγσκα ησλ 

ζπληάμεσλ, ε πεξηθνπή ησλ επηδνκάησλ ζε πεξίπησζε αζζελείαο, πήξαλ ηε ζθπηάιε απφ ηηο 

παξαδνζηαθέο δαπάλεο ηνπ επξσπατθνχ θξάηνπο πξφλνηαο θαη νδεγνχλ ζε θηιειεχζεξν 

ζχζηεκα, ρσξίο δίρηπ αζθαιείαο, φπνπ νη πην εππαζείο νκάδεο ζα θηλδπλεχνπλ λα βξεζνχλ ρσξίο 

θάιπςε.
186

 

Σν αίηεκα γηα έλα ηζρπξφ θξάηνπο-πξφλνηαο κπνξεί ζηελ επνρή ησλ λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ 

λα ππνδεηθλχεηαη σο πνιπηέιεηα ή λα ραξαθηεξίδεηαη αλαρξνληζηηθφ θιεξνδφηεκα ηνπ 

θευλζηαλνχ κνληέινπ. ε  ζπλζήθεο φκσο ξαγδαίαο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο θαη θνηλσληθήο 

εμαζιίσζεο κνηάδεη λα είλαη ην θαηαθχγην γηα νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο, πνπ δελ 

έρνπλ άιιν ζηήξηγκα απφ έλα δεκφζην, δσξεάλ ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

πξφλνηαο ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ίζεο επθαηξίεο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο ζηελ θνηλσληθή 

ζπκκεηνρή θαη αιιειεγγχε θαη ζα θαηαπνιεκά ηηο δηαθξίζεηο θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

Σελ αλεπάξθεηα ηνπ Γεκφζηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο πξνζπαζεί λα θαιχςεη ν 

ηδησηηθφο κε θεξδνζθνπηθφο ηνκέαο. ηα πέληε ζπλερφκελα ρξφληα χθεζεο πνπ δηαλχεη ε 

Διιάδα, θαηαγξάθνληαη πνιπάξηζκεο πξσηνβνπιίεο εηαηξεηψλ, ηδξπκάησλ, ζπιιφγσλ, κε 

θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ (ΜΚΟ), εζεινληηθψλ νκάδσλ θαη άηππσλ δηθηχσλ κε ζθνπφ είηε ηελ 

παξνρή άκεζεο θνηλσληθήο θαη πιηθήο βνήζεηαο είηε ηελ παξνρή επξχηεξεο ζηήξημεο γηα ηελ 

αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο θαη ηελ άζθεζε πίεζεο/επηξξνήο ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Σηο 

πξσηνβνπιίεο απηέο ζα εμεηάζνπκε ζηελ επφκελε ελφηεηα.  

 

4.6 Ηδιυηικέρ – εθελονηικέρ ππυηοβοςλίερ κοινυνικήρ αλληλεγγύηρ.   

Πνιιέο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηνπ Κνηλσληθνχ Κξάηνπο θάλνπλ ιφγν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο 

λένπ πξνλνηαθνχ πινπξαιηζκνχ, µέζσ ηεο αλαπηπγκέλεο ζπλεξγαζίαο θξάηνπο θαη ηδησηηθνχ 

ηνκέα, θπξίσο µε θεξδνζθνπηθνχ. Ζ ελεξγνπνίεζε εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ, εθθιεζηαζηηθψλ 
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θαη θηιαλζξσπηθψλ θνξέσλ θαη ζσκαηείσλ, παξαδνζηαθψλ άηππσλ δηθηχσλ (νηθνγέλεηα, 

θνηλφηεηα, γεηηνληά, ζπγγεληθφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ), δεκνηηθψλ θηλήζεσλ πνιηηψλ, ηνπηθψλ 

ζπιιφγσλ, εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ, ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ε ζπλεξγαζία µε ηνπο 

θξαηηθνχο θνξείο, θεληξηθνχο θαη απνθεληξσκέλνπο, ζεσξείηαη πιένλ απαξαίηεηε γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε θξίζε. Ο πνιιαπιαζηαζκφο κε θεξδνζθνπηθψλ 

θαη κε θξαηηθηζηηθψλ κεραληζκψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ απνηειεί ην κφλν ηξφπν 

εμαλζξσπηζκνχ ηνπ θαπηηαιηζκνχ.
187

 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ απηψλ ζπκβάιιεη θπξίσο ζηε επίιπζε ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ θαη 

ηδηαηηεξνηήησλ ησλ ρξεζηψλ ηνπο, κηαο πνπ ζπλήζσο απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 

αηφκσλ κε θνηλά πξνβιήκαηα ή ζε πεξηνξηζκέλεο ρσξνηαμηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο. 

Παξάιιεια ζπλδξάκνπλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζε 

ρακειφ επίπεδν. Δπίζεο κέζσ ησλ θηλεηνπνηήζεσλ απηψλ θαιιηεξγείηαη ζεηηθή ζηάζε θαη 

γίλεηαη πξνζπάζεηα θνηλσληθήο έληαμεο θαη απνθπγήο ηνπ ζηηγκαηηζκνχ θαη ηεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο, απέλαληη ζηα άηνκα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ θνηλσληθά πξνβιήκαηα. 

χκθσλα ην Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο, ε εζεινληηθή εξγαζία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία188:  

- Αθνξά εξγαζία/ απαζρφιεζε, δειαδή ζπκβνιή ζηελ παξαγσγή αγαζψλ ή παξνρή 

ππεξεζηψλ ζε έλα δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (σο εξγαζία, ν εζεινληηζκφο 

ζπλππνινγίδεηαη ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή),  

- Δίλαη εξγαζία κε ακεηβφκελε, δειαδή δηελεξγείηαη ρσξίο κηζζφ/απνιαβέο ή θάπνηα άιιε 

ηζνδχλακε απνδεκίσζε,  

- Δίλαη κε ππνρξεσηηθή, δειαδή είλαη απφξξνηα ειεχζεξεο επηινγήο θαη φρη λνκηθήο 

ππνρξέσζεο ή άιινπ είδνπο θαηαλαγθαζκφο,  

- Δίλαη άκεζε ή έκκεζε, κε ηελ άκεζε λα αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή εξγαζίαο πξνο φθεινο 
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Θεκέιην, Αζήλα, 2002, ζ.241 
188
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άιισλ λνηθνθπξηψλ θαη κε ηελ έκκεζε λα αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή εζεινληηθήο εξγαζίαο 

κέζσ ζρεηηθψλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ ή άιισλ ζπλαθψλ νξγαλψζεσλ,  

- Γελ πεξηιακβάλεη ηε κε ακεηβφκελε εξγαζία πξνο φθεινο κειψλ ηνπ ηδίνπ λνηθνθπξηνχ 

(απνθιείεηαη δει. ν νηθνγελεηαθφο εζεινληηζκφο), θαη  

- Γελ πεξηνξίδεηαη ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζεζκηθφ πιαίζην αιιά κπνξεί λα παξέρεηαη 

ζηνπο ΜΚΟ, ζηνπο θξαηηθνχο/ θπβεξλεηηθνχο θνξείο, ζηηο επηρεηξήζεηο θ.ά. 

Ο νξηζκφο απηφο γηα ηνλ εζεινληηζκφ είλαη πην ζπκβαηφο θαη κε ηελ αληίιεςε πεξί ηεο 

δπλακηθήο θχζεο ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ θαη ησλ πνηθίισλ δηαζπλδέζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ 

ησλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ ηφζν κε ην θξάηνο φζν θαη κε ηηο επηρεηξήζεηο. 

Ζ πνζνηηθή εθηίκεζε ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ κπνξεί κειεηεζεί i) κέζσ έξεπλαο ζηνλ πιεζπζκφ 

πνπ δειψλεη φηη ζπκκεηέρεη ζε εζεινληηθέο νξγαλψζεηο ή πξνζθέξεη εζεινληηθφ έξγν, ii) κέζσ 

ηεο θαηαγξαθήο ησλ ίδησλ ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ.  

Με βάζε ηα εηδηθά επξσβαξφκεηξα189
 κε πεξίνδν αλαθνξάο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2004 θαη ηνλ 

Απξίιην-Μάην ηνπ 2011, δειαδή πξηλ ηελ θξίζε θαη κεηά ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο, 

δηαπηζηψλεηαη φηη ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ζηε ρψξα καο πνπ δειψλεη φηη ζπκκεηέρεη ελεξγά 

ζε εζεινληηθέο νξγαλψζεηο/ ή παξέρεη εζεινληηθφ έξγν ππνρψξεζε απφ ην 22% ζην 14% (έλαληη 

ηνπ 24% EU27) . Φαίλεηαη εθ πξψηεο φςεσο λα επηβεβαηψλεη ηελ θπξίαξρε ζρνιή ζθέςεο πεξί 

αηξνθηθήο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηε ρψξα καο. 

Αλ νξηζηεί ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ σο ην ζχλνιν ησλ ελψζεσλ ησλ πνιηηψλ πνπ επηζπκνχλ ην 

θνηλφ θαιφ, πξάγκαηη ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζηελ Διιάδα είλαη αζζελέζηαηε. Αλ φκσο, 

νξηζηεί πην ξεαιηζηηθά, ηφηε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ είλαη «φιεο νη ηππηθέο ή άηππεο 

ζπζζσκαηψζεηο πνιηηψλ κε θνηλά ζπκθέξνληα θαη βιέςεηο πνπ δελ αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, δελ έρνπλ ζθνπφ ηνπο ηελ άζθεζε πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη δελ δηνηθνχληαη απφ 

ην θξάηνο» θαη είλαη ηζρπξφηαηε. πλδηθάηα, επηρεηξεκαηηθέο ελψζεηο, ζξεζθεπηηθέο 

νξγαλψζεηο, ηνπηθνί ζχιινγνη θ.ιπ. αλήθνπλ ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη πξνζπαζνχλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαθεξχμεηο ηνπο, λα πξνσζήζνπλ ηα δηθά ηνπο ζηελά ζπκθέξνληα, 
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αδηαθνξψληαο γηα ηηο επηπηψζεηο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Δπνκέλσο ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ δελ 

είλαη αζζελήο, απιά δελ είλαη απηή πνπ ζα ζέιακε.
190

 

Ζ Διιάδα δηαζέηεη δηαρξνληθά έλα απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά πιεζπζκνχ πνπ ζεσξεί φηη ν 

εζεινληηζκφο είλαη ζεκαληηθφο, κε εηδηθφηεξε έκθαζε ζηα επηκέξνπο πεδία εζεινληηζκνχ λα 

αλαθέξνληαη ζην πεξηβάιινλ (50% έλαληη 2% ζηελ ΔΔ27), ζηελ θνηλωληθή αιιειεγγύε θαη 

αλζξσπηζηηθή βνήζεηα (43% έλαληη 37% ζηελ ΔΔ27) θαη ζηελ πγεηνλνκηθή θξνληίδα (36% 

έλαληη 32% ζηελ ΔΔ27).191 Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη κε βάζε ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία 

2010-2011, ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζηελ πγεηνλνκηθή θξνληίδα (+14%), ζρεδφλ δηπιάζηα απφ 

ηελ αληίζηνηρε πνζνζηηαία αχμεζεο ζηελ ΔΔ27. Σν ζηνηρείν απηφ ελδερνκέλσο είλαη δεισηηθφ 

ησλ αλαδπφκελσλ αλαγθψλ πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο γηα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

ιφγσ αλεξγίαο έραζε ηελ αζθαιηζηηθή πγεηνλνκηθή θάιπςε αιιά θαη ηεο αλάδπζεο ηνπ θχκαηνο 

ησλ θησρψλ εξγαδφκελσλ πνπ παξφηη έκκηζζα απαζρνινχκελνη αδπλαηνχλ λα αληαπεμέιζνπλ 

ζε βαζηθά πάγηα έμνδα. 192 

Χζηφζν, ηα αλσηέξσ ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηνλ νξγαλσκέλν εζεινληηζκφ, δειαδή ηνλ ηππηθφ 

εζεινληηζκφ πνπ ιακβάλεη ρψξα κέζσ ή δηα κέζνπ ζσκαηείσλ, ηδξπκάησλ, αζηηθψλ κε 

θεξδνζθνπηθψλ εηαηξεηψλ, πνηθίισλ ΜΚΟ. Τπάξρεη φκσο θαη ε ζπκκεηνρή ζε άηππα δίθηπα 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη πξσηνβνπιίεο νκάδσλ είηε γηα απηνβνήζεηα 

είηε γηα ζηήξημε επάισησλ αηφκσλ θαη ζε πνηθίιεο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη πέξα απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ην λνηθνθπξηφ θαη αζθαιψο πέξα απφ ην 

θξάηνο θαη ηελ αγνξά.  

Ζ πνζνηηθή εθηίκεζε ηεο άηππεο εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο είλαη αζθαιψο κηα εμαηξεηηθά 

δχζθνιε εξγαζία κε πνιινχο πεξηνξηζκνχο θαη ε πιήξεο θαηαγξαθή ησλ άηππσλ κνξθψλ 

εζεινληηζκνχ ραξαθηεξίδεηαη έσο θαη αδχλαηε αθνχ νη δηαζέζηκεο θαηαγξαθέο, είηε 

                                                 

 

190
 Υξπζάθεο Η. Ηνξδάλνγινπ, Κξάηνο θαη νκάδεο ζπκθεξφλησλ-Μηα θξηηηθή ηεο παξαδεδεγκέλεο ζνθίαο, Πφιηο, 

2013, φπσο απηφ αλαιχεηαη ζηα άξζξα ησλ: i) Κψζηαο Καξαθψηηαο, «Κνηλσλία πνιηηψλ θαη νκάδεο ζπκθεξφλησλ», 

Έζλνο «Δ», 12/11/2013 θαη ii) Πάζρνο Μαλδξαβέιεο, «Αλίζρπξν θξάηνο, ηζρπξέο νκάδεο ζπκθεξφλησλ – Έλα 

βηβιία αλαηξέπεη ηηο ζρέζεηο πνιηηηθψλ – πνιηηψλ ζηε κεηαπνιίηεπζε», Καζεκεξηλή, 10/11/2013 
191

 European Parliament Special Eurobarometer 75.2/ 27 June 2011, Γηαζέζηκν ζην : 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2011/juillet/04_07/rapport_%20eb75_2_%20benevolat_en.pdf 
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 Γεκήηξεο Μπνπξίθνο, «Κνηλσληθή αιιειεγγχε ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο: Νέν θχκα αλάδπζεο ηεο θνηλσλίαο 

πνιηηψλ ή εκπέδσζε ηεο θαηαθεξκαηηζκέλεο θνηλσληθήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε;», Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κξίζε, 

Δξεπλεηηθφ Κείκελν, Νν3, Απξίιηνο 2013. 



 
 

118 

πξνέξρνληαη απφ δεκφζηεο αξρέο είηε απφ αλεμάξηεηνπο κειεηεηέο, ππαθνχνπλ ζε δηαθνξεηηθά 

θξηηήξηα θαη ζθνπνχο θαη δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα.  

Ζ ζχγρπζε πεξί ηεο πνζνηηθήο εθηίκεζεο ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ γεληθά θαη ηεο 

πξφλνηαο εηδηθά επηηείλεηαη θαη απφ πξφζθαηεο επίζεκεο αλαθνξέο. ην πφξηζκα ηεο Δηδηθήο 

Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο ηνπ 2011, αλαθέξεηαη φηη δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηε ρψξα κεηαμχ 20.000 θαη 30.000 ΜΚΟ θαη φηη έρνπλ εγγξαθεί ζην Μεηξψν Φνξέσλ 

Κνηλσληθήο Φξνληίδαο 1062 θνξείο (εθ ησλ νπνίσλ πηζηνπνηεκέλνη κφλν 189). Ζ αηηηνινγηθή 

έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ «Κνηλσληθή νηθνλνκία θαη θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα» (4 

Απγνχζηνπ 2011) αλαθέξεηαη ζε 1500-2000 νξγαλψζεηο εζεινληηζκνχ, απφ ηηο νπνίεο 200-300 

έρνπλ ελεξγφ δξάζε. 
193

 

 

4.6.1 Νέες κοινφνικές πρφηοβοσλίες 

Μηα πξψηε ραξηνγξάθεζε ησλ πξσηνβνπιηψλ θαη δνκψλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ηείλεη πξνο 

ηελ άπνςε φηη βξίζθεηαη ζε εμέιημε έλα λέν θχκα πξνλνηαθνχ εζεινληηζκνχ.194 Ζ θξίζε θαη νη 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο απνηεινχλ ηνπο κνρινχο θηλεηνπνίεζεο ηνπ 

απνζέκαηνο πξνλνηαθνχ εζεινληηζκνχ αιιά θαη αλάδεπζεο λέσλ δξάζεσλ κε ζθνπφ ηελ 

θάιπςε άκεζσλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη ηελ παξνρή θνηλσληθήο θξνληίδαο . 

Οη πξσηνβνπιίεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ιακβάλνπλ ρψξα ηφζν ζην πιαίζην ηεο ηππηθήο φζν 

θαη ηεο άηππεο θνηλσλίαο πνιηηψλ. Ζ ηππηθή εζεινληηθή δξάζε θνηλσληθήο αιιειεγγχεο 

εθθξάδεηαη κέζσ ησλ θιαζηθψλ πξνλνηαθψλ δνκψλ ηεο Δθθιεζίαο αιιά θαη απφ πνηθίινπο 

ζπιιφγνπο κε γεληθφηεξνπο ζθνπνχο, φπσο επίζεο θαη απφ επηζηεκνληθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο 

ζπιιφγνπο. ην πιαίζην ηνπ άηππνπ πξνλνηαθνχ εζεινληηζκνχ, νκάδεο πνιηηψλ ζπλεξγάδνληαη 

θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαδηθηχνπ νξγαλψλνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη πιήζνο δξάζεσλ, απφ 

ελαιιαθηηθά δίθηπα αληαιιαθηηθήο θαη ηνπηθήο νηθνλνκίαο κέρξη ηξάπεδεο ρξφλνπ θαη αγξνχο 

γηα θαιιηέξγεηα πξνο απηνθαηαλάισζε.  

                                                 

 

193
 Ό.π. 

194
 Ό.π. 



 
 

119 

Αλαιπηηθφηεξα, νη πξσηνβνπιίεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη νη λέεο θνηλσληθέο δνκέο 

αλαθέξνληαη ζηα αθφινπζα:  

 Καηά πεξίπησζε δηαλνκή ηξνθίκσλ. Παξαγσγνί ιηαλνπσιεηέο ιατθψλ θαη 

ζπλεηαηξηζκνί αγξνηηθψλ πξντφλησλ πξνβαίλνπλ ζε ζπρλέο δηαλνκέο ηξνθίκσλ ζε 

ζπκπνιίηεο ηφζν ζε θεληξηθά ζεκεία ησλ πφιεσλ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο 

ησλ ιατθψλ αγνξψλ.195 

 πζηεκαηηθή δηαλνκή ηξνθίκσλ. Ζ δηαλνκή ηξνθίκσλ, εθηφο απφ ηα παξαδνζηαθά 

ζπζζίηηα ηεο Δθθιεζίαο, γίλεηαη απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2007 θαη απφ ηα Κνηλσληθά 

Παληνπσιεία (Κ.Π.)
196

. Ο ζεζκφο ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ςυγκζντρωςε την 

προςοχή εθελοντών, δήμων, ςυλλόγων θαη ζπλδηθάησλ θαη απέθηεζε ζεζκηθή θαηνρχξσζε 

ζε επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4071/2012, ην 

θνηλσληθφ παληνπσιείν είλαη ππεξεζία παξνρήο εηδψλ πξψηεο αλάγθεο γηα ηε ζίηηζε θαη 

έλδπζε απφξσλ θαηνίθσλ θαη ηα παξερφκελα είδε πξνέξρνληαη απφ δσξεέο θαη ρνξεγίεο 

ή θαη αγνξά απφ ηνλ ίδην ηνλ Γήκν. Απηή ε λέα πξνλνηαθή δνκή έρεη εληαρζεί ζηε δξάζε 

γηα ην εζληθφ δίθηπν άκεζεο θνηλσληθήο παξέκβαζεο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΑ 

2007-2013 θαη ιεηηνπξγεί ππφ ηελ ζχκπξαμε Ο.Σ.Α. ή Ν.Π.Γ.Γ. κε θνξείο κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα (ζσκαηεία, ηδξχκαηα, εηαηξείεο αζηηθνχ ζθνπνχ, 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, επαγγεικαηηθέο ελψζεηο, λπηδ). Άκεζνη σθεινχκελνη είλαη 

άηνκα επξηζθφκελα ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο ή απεηινχκελα απφ θηψρεηα θαη έκκεζα 

σθεινχκελνη νη άλεξγνη πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζηηο ελ ιφγσ δνκέο (δηνηθεηηθνί 

ππάιιεινη, θνηλσληθνί επηζηήκνλεο θαη ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ).
197

  

 Γίθηπα Παξαγσγψλ – Καηαλαισηψλ γηα πξνκήζεηα ηξνθίκσλ ζε ρακειφηεξε ηηκή. Σα δίθηπα 

απηά αθνξνχλ θπξίσο ζηε δηάζεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ ρσξίο κεζάδνληεο απ' επζείαο 

                                                 

 

195
 Οη πξνζπάζεηεο απηέο, εθηφο απφ έλδεημε θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, απνηεινχλ θαη ελέξγεηεο δεκνζηνπνίεζεο 

πξνβιεκάησλ ησλ νηθείσλ επαγγεικαηηθψλ ζπιιφγσλ. Ζ δηαρείξηζε ηεο ελ ιφγσ δηαλνκήο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

δελ ζέβεηαη ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ σθεινχκελσλ, αθνχ 

επηδηψθνπλ λα πξνβάιινληαη νη δξάζεηο απηέο ζηα ΜΜΔ. 
196

 Ο ζεζκφο μεθίλεζε σο θαηλνηφκν θνηλσληθφ πξφγξακκα ζην πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηνπ 

νκίινπ «Carrefour Μαξηλφπνπινο». (www.carrefour.gr) 
197

 Σα Κ.Π. ζηεγάδνληαη ζε θηίξηα πνπ παξαρψξεζαλ νη Γήκνη κε δηθαηνχρνπο 200 νηθνγέλεηεο ζε θάζε Γήκν πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη επηιέγνληαη απφ ηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ησλ Γήκσλ. 
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απφ ηνπο παξαγσγνχο ζηνπο θαηαλαισηέο.198 Οη πξσηνβνπιίεο απηέο μεθίλεζαλ απφ 

άηππεο εζεινληηθέο νκάδεο θαη έγηλαλ ελ ζπλερεία πεδίν ζπζηεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Σν δηαδίθηπν επλφεζε ηελ θαηαγξαθή αηηεκάησλ-παξαγγειηψλ αιιά θαη ηε δηαλνκή ησλ 

πξντφλησλ ησλ παξαγσγψλ κε έλαλ ζρεηηθά ζπζηεκαηνπνηεκέλν ηξφπν. 

 Δλαιιαθηηθά δίθηπα αληαιιαθηηθήο νηθνλνκίαο. Ζ δεκηνπξγία αληαιιαθηηθψλ δηθηχσλ 

νηθνλνκίαο ζηεξίδεηαη ζπλήζσο ζηε ρξήζε ελφο ελαιιαθηηθνχ λνκίζκαηνο, κε ην νπνίν 

ηα κέιε έρνπλ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπο. Κάζε κέινο αληαιιάζεη δηαδηθηπαθά πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο κε ηα άιια κέιε, ελψ δηνξγαλψλνληαη θαη αληαιιαθηηθά παδάξηα. Σα 

δίθηπα απηά είλαη αλνηρηήο πξφζβαζεο θαη εθηφο ηεο δηεπθφιπλζεο αληαιιαγήο αγαζψλ 

ρσξίο ρξήκαηα επλννχλ ηελ ελίζρπζε ηεο αιιειν-βνήζεηαο αιιά θαη ηεο ζπλεγνξίαο θαη 

δηεθδίθεζεο γηα δηάθνξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα.36 ην πεδίν ησλ αληαιιαθηηθψλ 

δηθηχσλ ζπλαληάκε ηε κεγαιχηεξε αχμεζε πξνλνηαθνχ εζεινληηζκνχ, θαζψο απφ ηα 25 

θαηαγεγξακκέλα δίθηπα, ηα 23 δεκηνπξγήζεθαλ ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο θαη κφιηο 2 

ιεηηνπξγνχζαλ πξηλ ηελ θξίζε.199
 

 Κνηλσληθά ηαηξεία. Ζ έιιεηςε πγεηνλνκηθήο θάιπςεο ιφγσ αλεξγίαο έρεη ιάβεη κεγάιεο 

δηαζηάζεηο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ιφγσ ηεο αικαηψδνπο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο, ησλ 

πεξηθνπψλ ζηελ πγεηνλνκηθή θξνληίδα θαη ηεο εηζαγσγήο εηζηηεξίνπ ζηα γεληθά 

λνζνθνκεία. Κνηλσληθά ηαηξεία ππήξραλ θαη πξηλ ηελ θξίζε παξέρνληαο θξνληίδα ζε 

κεηαλάζηεο, πξφζθπγεο θαη άζηεγνπο. ήκεξα, ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ ζθέπε ΜΚΟ θαη 

εζεινληηθψλ θηλήζεσλ πνιηηψλ θαη γηα ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ, ελψ θαη απηή ε δνκή 

εληάρζεθε ζηε δξάζε γηα ην εζληθφ δίθηπν άκεζεο θνηλσληθήο παξέκβαζεο πνπ 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΑ θαη ιεηηνπξγεί κε ηε ζχκπξαμε Ο.Σ.Α. ή Ν.Π.Γ.Γ. κε 

θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Σα θνηλσληθά ηαηξεία πνπ αξηζκνχληαη ζήκεξα
200

 

ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο είλαη 16 θαη ζηηο ππφινηπεο επαξρηαθέο πφιεηο 21 (Θεζ/λίθε, 

Πάηξα, Ζξάθιεην, Ρέζπκλν, Υαληά, Αγ. Νηθφιανο, Αιεμαλδξνχπνιε, Κηιθίο, Καβάια, 

έξξεο, Ξάλζε, Βέξνηα, Πξέβεδα, Σξίθαια, Λάξηζα, Γξάκα, Θεζπξσηία, Πηνιεκαΐδα, 
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 Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ δηθηχσλ είλαη «ην θίλεκα ηεο παηάηαο», «ην θίλεκα ηνπ ιαδηνχ» θ.ά. 
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 Γεκήηξεο Μπνπξίθνο, φ.π. 
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 Βάζεη ηεο ιίζηαο πνπ αλαξηήζεθε απφ ηελ ΜΚΟ «Κιίκαθα» ηελ 1
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 Μαΐνπ 2013, Γηαζέζηκε ζην http://klimaka-

socialservice.blogspot.gr/ 
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Αίγην, Καιακάηα, Ρφδνο). 

  Κνηλσληθά θαξκαθεία. Σα θνηλσληθά θαξκαθεία παξέρνπλ δσξεάλ θάξκαθα, 

πγεηνλνκηθφ πιηθφ θαη παξαθαξκαθεπηηθά πξντφληα, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ κέζσ 

ζπλεξγαζηψλ κε θαξκαθνβηνκεραλίεο, θαξκαθεπηηθνχο ζπιιφγνπο, ζπιινγηθνχο θνξείο 

θαη πνιίηεο κε ηειηθνχο απνδέθηεο/ σθεινχκελεο άζηεγνπο, άλεξγνπο θαη επξηζθφκελνπο 

ζε νηθνλνκηθή αδπλακία.  

 Κνηλσληθά θξνληηζηήξηα. Οκάδεο εζεινληψλ- εθπαηδεπηηθψλ, ΜΚΟ, Γήκνη θαη ε 

Δθθιεζία δεκηνχξγεζαλ θνηλσληθψλ θξνληηζηεξίσλ κε ζθνπφ ηελ δσξεάλ παξνρή 

εθπαηδεπηηθήο αξσγήο ζε καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νηθνγέλεηεο ησλ 

νπνίσλ, δελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηα ζπγθεθξηκέλα έμνδα.  

 Οκάδεο απηφ-βνήζεηαο, απηνδηαρεηξηδφκελνη αγξνί θαη ιαραλφθεπνη. Ζ αλάγθε 

εμαζθάιηζεο βαζηθψλ δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάδεημε ηεο αμίαο 

ηεο απηνδηαρείξηζεο θαη ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο έρεη απνηειέζεη πεδίν αλάπηπμεο 

πξσηνβνπιηψλ άηππσλ νκάδσλ. Οη απηφ-δηαρεηξηδφκελνη αγξνί ππήξμαλ ην πξφηππν γηα 

ηελ έληαμε ελφο λένπ θνηλσληθνχ πξνγξάκκαηνο ζην εζληθφ δίθηπν άκεζεο 

αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο: Ο δεκνηηθφο ιαραλφθεπνο αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλνκή ελφο 

εληαίνπ αξδεπφκελνπ θαη πεξηθξαγκέλνπ αγξνθηήκαηνο ζε νκάδα σθεινχκελσλ 

(ηζνκεξή ηεκάρηα) πξνθεηκέλνπ λα ηα θαιιηεξγήζνπλ κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ 

εμαζθάιηζε ηξνθίκσλ.  

Όιεο νη παξαπάλσ πξσηνβνπιίεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο καο δείρλνπλ φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε 

ελίζρπζε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζην λα βνεζήζνπλ ζπλαλζξψπνπο ηνπο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζηελ αλάπηπμε εζεινληηθψλ δξάζεσλ ζε δηάθνξνπο θνηλσληθνχο ηνκείο.  Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα φκσο φισλ ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ απαηηεί ηελ πιήξε ραξηνγξάθεζε θαη 

εμέιημε ησλ λέσλ δνκψλ, ηελ θάιπςε πιεζπζκνχ, ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θάιπςεο θαη ηνπ θαιππηφκελνπ πιεζπζκνχ, ηα νπνία δπζηπρψο δελ είλαη θαηαγεγξακκέλα. 

Απηφ πνπ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φκσο είλαη φηη  ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ησλ λέσλ πξσηνβνπιηψλ θαη δνκψλ θαίλεηαη λα κελ είλαη 

θαζνιηθή. Τπάξρνπλ ρσξηθέο αληζφηεηεο νη νπνίεο θαίλνληαη απφ ηε ζπγθέληξσζε θνηλσληθψλ 

πξνγξακκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο Γήκνπο θαη αλππαξμία ζε άιινπο.  
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Δθηφο απηνχ, θαζνιηθφηεηα ησλ παξερφκελσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ρσξίο απνθιεηζκνχο ιφγσ 

θχινπ, ζξεζθείαο, πεπνηζήζεσλ, γιψζζαο, θαηαγσγήο θαίλεηαη λα είλαη έλα δεηνχκελν, αθνχ 

αλαπηχζζνληαη θνηλσληθέο πξσηνβνπιίεο νκάδσλ θαη θνκκάησλ
201

 κε ζαθέο ξαηζηζηηθφ θαη 

κηζαιιφδνμν πξνζαλαηνιηζκφ, απνθιείνληαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ 

φπνηα πξνζθεξφκελε θνηλσληθή αξσγή (ζπλήζσο δηαλνκή ηξνθίκσλ).  

Ο ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ ηηο λέεο 

θνηλσληθέο πξσηνβνπιίεο αλαθέξεηαη εηδηθφηεξα ζηελ πξνζηαζία ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ 

εμππεξεηνχκελσλ, ηελ απνθπγή θαηαρξεζηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπο. Οη πξαθηηθέο αξθεηψλ ηππηθψλ θαη άηππσλ 

πξσηνβνπιηψλ παξαβηάδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην θαη ζέηνπλ ηνπο εμππεξεηνχκελνπο ζε 

δπζκελή ζέζε (πρ. ηειενπηηθή θάιπςε ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ ίδησλ, δηαλνκή ηξνθίκσλ κε ηε 

κέζνδν ηεο ινηαξίαο, δεκνζηνπνίεζε νλνκάησλ εμππεξεηνχκελσλ ρσξίο ηελ έγθξηζή ηνπο- 

παξαβίαζε επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
202

 

Σα πξνβιήκαηα ζηε ζσζηή νξγάλσζε, ηε ρσξηθή θάιπςε, ηελ επηινγή ησλ εμππεξεηνχκελσλ, 

ηε κε αλαγλψξηζε θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη ηελ επηινγή ησλ πνιηηψλ ζηνπο νπνίνπο ζα 

παξέρνληαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ εθδήισζε απνηπρηψλ ηνπ ηξίηνπ 

ηνκέα πνπ θαη‟ επέθηαζε έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ ζηηο απνηπρίεο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο αγνξάο. 

 Ζ αλαγλψξηζε ησλ απνηπρηψλ ηνπ θξάηνπο (πρ. κεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο 

πξφλνηαο, παηεξλαιηζκφο) θαη ηεο αγνξάο (πρ. κε θάιπςε ησλ πιένλ επάισησλ ηκεκάησλ ηνπ 

πιεζπζκνχ) ζηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ δελ ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα ηελ έιιεηςε 

απνηπρηψλ ζηνλ εζεινληηθφ ηνκέα, ν νπνίνο πνιιέο θνξέο πξνβάιιεηαη σο παλάθεηα ζηελ 

αδπλακία ηνπ θξάηνπο θαη ηεο αγνξάο λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα θαιχςνπλ ηε δήηεζε γηα 

θνηλσληθή πξνζηαζία θαη θξνληίδα. 

                                                 

 

201
 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηα «πζζίηηα κφλν γηα Έιιελεο» απφ ηε Υξπζή Απγή. 
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Δπίλογορ 

 

Ζ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ (OECD, Health at a Glance, 2012) ηνλίδεη φηη αθφκα δελ ππάξρνπλ 

επίζεκα ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ επηδείλσζε ηεο πγείαο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ 

επηζηεκνληθή έξεπλα δηεζλψο φκσο, έρεη δείμεη φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε πξνθαιεί ζνβαξά 

πιήγκαηα ζηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ ηα νπνία θαηαλέκνληαη δηαθνξεηηθά ζηελ θνηλσληθή 

θιηκάθσζε.  Σα άηνκα θαη νη νηθνγέλεηεο πνπ βξίζθνληαη ζε ρακειή θνηλσληθή ζέζε δηαηξέρνπλ 

δχν θνξέο πεξηζζφηεξν ηνλ θίλδπλν πξφσξνπ ζαλάηνπ θαη απμεκέλεο λνζεξφηεηαο εμαηηίαο ησλ 

πξνβιεκάησλ ζην εηζφδεκα, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε, ηε ζηέγαζε θαη ηε 

δηαηξνθή, ηα νπνία δξνπλ αζξνηζηηθά. 

ε παγθφζκην επίπεδν, ε νηθνλνκηθή θξίζε, κε ηνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο 

λα βξίζθνληαη θάησ απφ κεγάιε ζπξξίθλσζε θαη πίεζε έρεη νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο θηψρεηαο, 

ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ άγρνπο, ηα νπνία ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ επηδείλσζε ησλ δεηθηψλ πγείαο. 

ηελ Διιάδα νη θχξηεο αηηίεο επηδείλσζεο ησλ δεηθηψλ πγείαο θαηά ζεηξά αμηνιφγεζεο είλαη : α) 

ηα ρξέε απφ δάλεηα, β) ε αλεξγία, γ) ε απεηιή απψιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη δ) ε κείσζε ησλ 

εηζνδεκάησλ. Ζ θαηάζηαζε ηεο ππεξρξέσζεο βξέζεθε λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ςπρηθή & 

ζσκαηηθή πγεία ησλ αηφκσλ θαζψο θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο  (νηθνγελεηαθέο, 

επαγγεικαηηθέο θαη ηηο θηιηθέο). Δπίζεο έρεη παξαηεξεζεί αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαζψο θαη αχμεζε ρξήζεσο λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη αιθνφι ζηνπο 

λένπο.  

Ο θφβνο απψιεηαο ηεο εξγαζίαο ή/θαη ε αλεξγία ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αχμεζε ηνπ άγρνπο, 

ηνπ ζπκνχ θαη ηεο θαηάζιηςεο. ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη επηζηεκνληθέο έξεπλεο ζπκθσλνχλ φηη 

ε αλεξγία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ςπρηθέο δηαηαξαρέο, αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, θαηάρξεζε 

νπζηψλ,  απηνθηνληθφ ηδεαζκφ ή θαη απηνθηνλία.  

Λφγσ κείσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ηεο δηαθνπήο ηεο 

ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο θαη ζεξαπείαο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη «επξεκαηηθφηεηα» ησλ 

πνιηηψλ ζε ζρήκαηα «απηνζεξαπείαο» κε εληππσζηαθή αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο 

αληηθαηαζιηπηηθψλ, ππλσηηθψλ θαη αγρνιπηηθψλ. 

Οη αλσηέξσ επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ζηε ρψξα καο ν 

αλαζθάιηζηνο πιεζπζκφο αγγίδεη ηα 3 εθαηνκκχξηα άηνκα (ζπκπεξηιακβάλνληαο κεηαλάζηεο 
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θαη Ρνκά)  νδεγνχλ ζε άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ ζηελ πξφζβαζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

ηελ αδπλακία αγνξάο θαξκάθσλ.  

Όζνλ αθνξά ζην πσο ε νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη ην χζηεκα Τγείαο πξέπεη αξρηθά λα 

ζεκεηψζνπκε φηη ηα πζηήκαηα Τγείαο παγθνζκίσο ραξαθηεξίδνληαη απφ  ηνλ Νφκν ηεο 

Αλεπάξθεηαο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «Καλέλα πγεηνλνκηθό ζύζηεκα θαη θακία ρώξα δελ έρεη 

αξθεηνύο πόξνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ώζηε λα εμαζθαιίδεη πιήξε πγεία θαη λα ηθαλνπνηεί όιεο 

ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνύ». Δθηφο απηνχ ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ πνιιά ζνβαξά ελ γέλεη 

πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, φπσο : νη πςειέο δαπάλεο, ε ρακειή αλάπηπμε ηεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, νη νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο, νη γεσγξαθηθέο αληζφηεηεο, ε 

πνιπδηάζπαζε ησλ θνξέσλ, ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ, ε ιίζηεο αλακνλήο, ε έιιεηςε 

επαγγεικαηηψλ πγείαο (θπξίσο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ), ε πεξηνξηζκέλε επηινγή ηαηξνχ, νη 

άηππεο πιεξσκέο, ε πιεζψξα γηαηξψλ θαη ηέινο ηα πξνβιήκαηα εζηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ηαηξηθφ θιάδν. Σα πξνβιήκαηα απηά θαηαδεηθλχνπλ ηελ θξίζε ηνπ Τγεηνλνκηθνχ πζηήκαηνο 

αλεμάξηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έξρεηαη λα εληείλεη ηα πξνβιήκαηα ζην ήδε επηβαξπκέλν Τγεηνλνκηθφ 

χζηεκα ην νπνίν  ην νπνίν παξνπζηάδεη ζπλερψο απμαλφκελν θφζηνο, αδπλακία βειηίσζεο ησλ 

δεηθηψλ λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο, αδπλακία εμάιεηςεο ησλ πγεηνλνκηθψλ αληζνηήησλ, 

ελψ παξάιιεια εληζρχεη ηελ λνζνθνκεηνθεληξηθή, πνιπδάπαλε θαη απξφζσπε ηαηξηθή. 

H αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, ηφζν ζσκαηηθήο φζν θαη ςπρηθήο, σζεί 

ζε κεγαιχηεξε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κε πιεκκειή δηαρείξηζε ηεο λφζνπ θαη ησλ 

αζζελψλ ιφγσ ηεο «θξίζεο» ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζε πφξνπο, ππνδνκέο θαη 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Ζ επηπιένλ δήηεζε ππεξεζηψλ πγείαο επηβαξχλεη θπξίσο ηηο δεκφζηεο 

κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, θαζψο έρεη δεηρζεί φηη ζε πεξηφδνπο κείσζεο ηνπ 

εηζνδήκαηνο νη αζζελείο ζηξέθνληαη ζε ππεξεζίεο πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ νηθνλνκηθή θάιπςε. 

Ζ ζηελφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ αθελφο απαηηεί ηελ νξζνινγηθή ηνπο δηαρείξηζε αθνχ ν 

ηνκέαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απνδπλακψλεηαη θαη ππνιεηηνπξγεί, ρσξίο πνιιέο θνξέο λα κπνξεί 

λα αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη αθεηέξνπ ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζηελ πξφζβαζε 

ηνπ πνιίηε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Ζ δνκή, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

εηζέξρεηαη ζε κηα πεξίνδν «κεηαξξπζκίζεσλ», θεληξηθφ ζεκείν ησλ νπνίσλ είλαη ν έιεγρνο ηνπ 

θφζηνπο.   
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H Διιάδα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ OOΑ, κεηαμχ ηνπ 2000 θαη ηνπ 2009 είρε απμεκέλεο 

δαπάλεο γηα ηελ πγεία (κέζνο φξνο 6,1% εηεζίσο) θαη απφ ην 2010 ιφγσ ησλ θπβεξλεηηθψλ 

πξνζπαζεηψλ γηα ζπξξίθλσζε ηνπ κεγάινπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο έρεη κεησζεί 

ζεκαληηθά.  

Μέζσ ηεο λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθήο πνπ αζθείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνσζνχληαη 

κεηαξξπζκίζεηο νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ κηα θνπιηνχξα αμηψλ θαη αληηιήςεσλ νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλε νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε θαη πξνζαλαηνιηζκφ, ελψ παξάιιεια 

νδεγεί ζηελ ππνρψξεζε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Ο αζζελήο 

αλαθέξεηαη σο «πειάηεο», δεδνκέλνπ φηη είλαη απηφο πνπ αλαδεηά ηαηξηθέο θξνληίδεο ή 

κεηνλνκάδεηαη ζε ρξήζηε ππεξεζηψλ πγείαο, εθφζνλ «θαηαλαιψλεη» ηηο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο.  Ζ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο γίλεηαη ζπλψλπκε ηεο νηθνλνκηθήο 

απνδνηηθφηεηαο ή ηεο παξαγσγήο ηνπ «αγαζνχ» πγεία κε ην ειάρηζην θφζηνο. 

Ζ θαηάζηαζε απηή δεκηνπξγεί αθφκα κεγαιχηεξεο πηέζεηο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζηελ Διιάδα, ην νπνίν ραξαθηεξίζηεθε δηεζλψο σο ην 

δεχηεξν πην αλαπνηειεζκαηηθφ κεηά απφ απηφ ηεο Ηξιαλδίαο, ζε πξφζθαηε κειέηε ηνπ ΟΟΑ. 

Οη πνιίηεο πνπ βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ έρεη επηθέξεη ε νηθνλνκηθή 

θξίζε, έρνληαο απνιέζεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο  ιφγσ ηεο κείσζεο ή 

απψιεηαο κηζζνχ, ηεο ζπλερνχο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο θαη ηεο θαηάζηαζεο ππεξρξέσζεο 

ζηελ νπνία βξίζθνληαη, απνδεηνχλ ην αίζζεκα θνηλσληθήο αζθάιεηαο κέζσ ελφο ηζρπξνχ 

Κξάηνπο Πξφλνηαο ην νπνίν ζα είλαη ζε ζέζε λα ηνπο εμαζθαιίζεη ηαηξηθή θαη πγεηνλνκηθή 

θάιπςε θαη ζα ηνπο εγγπεζεί έλα αμηνπξεπέο επίπεδν δηαβίσζεο.  

ηελ Διιάδα φκσο, νχηε ε θνηλσληθή πνιηηηθή νδήγεζε ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

θνηλσληθήο πξφλνηαο, γηαηί αζθήζεθε απνζπαζκαηηθά θαη θπξίσο κε επηδνκαηηθφ ραξαθηήξα. 

Αθφκα θαη πξηλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ην Κξάηνο Πξφλνηαο ζηελ Διιάδα αζζελνχζε. Δλ ηε 

γελέζεη ηνπ ππήξραλ νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αδπλακίεο πνπ εκπφδηδαλ ηελ νξζνινγηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή παξνρή ησλ πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ θαη απνηεινχλ ηα δνκηθά πξνβιήκαηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

ην αδχλακν θνηλσληθφ θξάηνο έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ ηα έληνλα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο 

ζχγρξνλεο επνρήο, φπσο : ε απμαλφκελε αλεξγία, ε ρξφληα θηψρεηα, νη αληζφηεηεο ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο, ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε ππνγελλεηηθφηεηα, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 

θαη ε κεηαβνιή ηνπ επηδεκηνινγηθνχ θάζκαηνο 
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Σα πξνβιήκαηα απηά βηψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ε ρψξα καο ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

θαη νδεγνχλ ζε απμεκέλε δήηεζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, κε νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ζην 

ζχζηεκα πγείαο θαη πξφλνηαο αιιά θαη ζηηο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο. εκαληηθφ αληίθηππν 

έρνπλ ε γήξαλζε θαη ε ππνγελλεηηθφηεηα, αθνχ έλαο ζηαδηαθά κηθξφηεξνο αξηζκφο 

εξγαδνκέλσλ θαη έλα ζηαδηαθά κεγαιχηεξνο αξηζκφο ζπληαμηνχρσλ δηαηαξάζζνπλ ηε 

καθξνρξφληα βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Δπηπιένλ, ην Κξάηνο Πξφλνηαο ζηελ Διιάδα, εθηφο ηνπ φηη δελ αληαπνθξίζεθε ζηνλ ξφιν ηνπ, 

πνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή θάιπςε θνηλσληθψλ θηλδχλσλ θαη αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ θαη ε 

άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ζπλέβαιε ζε θάπνην βαζκφ ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

κέζσ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ην Αζθαιηζηηθφ χζηεκα αθνχ ηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ρξενθνπίαο. Παξφιν πνπ ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα βαζίδεηαη 

ζηελ αιιειεγγχε ησλ γελεψλ θαη επνκέλσο ζα έπξεπε λα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απηνρξεκαηνδνηνχκελν εληνχηνηο, εκθαλίδεη ειιείκκαηα θαη επηρνξεγείηαη απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ θαη θνηλσληθνχο πφξνπο. Οη ζπληάμεηο πξνβιέπεηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζην 21% 

ηνπ ΑΔΠ ην 2014 θαη ζην 21,4% ην 2060, φηαλ ηα αληίζηνηρα πνζά γηα ηελ ΔΔ είλαη 12,3% θαη 

12,5%. Οη κεηαξξπζκίζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην 

πάγσκα ησλ ζπληάμεσλ, ε κείσζε ησλ πξνλνηαθψλ βνεζεκάησλ θαη ε πεξηθνπή ησλ 

επηδνκάησλ,  νδεγνχλ ζε έλα θηιειεχζεξν ζχζηεκα, ρσξίο δίρηπ αζθαιείαο, φπνπ νη πην 

εππαζείο νκάδεο ζα θηλδπλεχνπλ λα βξεζνχλ ρσξίο θάιπςε.  

Σα θελά ηνπ Γεκφζηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο εθκεηαιιεχεηαη ν ηδησηηθφο «κε 

θεξδνζθνπηθφο» ηνκέαο. ηα πέληε ζπλερφκελα ρξφληα χθεζεο πνπ δηαλχεη ε Διιάδα, 

θαηαγξάθνληαη πνιπάξηζκεο πξσηνβνπιίεο εηαηξεηψλ, ηδξπκάησλ, ζπιιφγσλ, κε θπβεξλεηηθψλ 

νξγαλψζεσλ (ΜΚΟ), εζεινληηθψλ νκάδσλ θαη άηππσλ δηθηχσλ κε ζθνπφ είηε ηελ παξνρή 

άκεζεο θνηλσληθήο θαη πιηθήο βνήζεηαο είηε ηελ παξνρή επξχηεξεο ζηήξημεο γηα ηελ αλάδεημε 

ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο θαη ηελ άζθεζε πίεζεο/επηξξνήο ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα.  

Μηα πξψηε ραξηνγξάθεζε ησλ πξσηνβνπιηψλ θαη δνκψλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ηείλεη πξνο 

ηελ άπνςε φηη ε θξίζε θαη νη νηθνλνκηθνθνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο απνηεινχλ ηνπο κνρινχο 

θηλεηνπνίεζεο ηνπ απνζέκαηνο πξνλνηαθνχ εζεινληηζκνχ, αιιά θαη αλάδπζεο λέσλ δξάζεσλ 

(θνηλσληθά ηαηξεία, θνηλσληθά παληνπσιεία θιπ.) κε ζθνπφ ηελ θάιπςε άκεζσλ θνηλσληθψλ 

αλαγθψλ θαη ηελ παξνρή θνηλσληθήο θξνληίδαο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα φκσο ησλ δξάζεσλ 

απηψλ απαηηεί ηελ πιήξε ραξηνγξάθεζε θαη έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ λέσλ δνκψλ, 
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ηελ θάιπςε πιεζπζκνχ, ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάιπςεο ηα νπνία δελ 

είλαη πιήξσο θαηαγεγξακκέλα θαη κε ηελ φμπλζε ηεο θξίζεο αιιάδνπλ δηαξθψο. 

Ζ αλάγθε γηα χπαξμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη γηα δεκηνπξγία ελφο 

ηζρπξνχ θξάηνπο πξφλνηαο είλαη κεγαιχηεξε απφ πνηέ. Σν θξάηνο θαη νη ππεξεζίεο ηνπ 

θαίλνληαη αλίθαλεο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο λέεο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

θαη πξφλνηαο.  

Αλ θαη ε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο πρέπει να αποτελεί κοινωνικό αγαθό ή/και 

δικαίωμα, ςήμερα ολοένα και περιςςότερο η πρόςβαςη αυτή βαςίζεται ςε οικονομικά 

κριτήρια. Πξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη ε επεκεξία θαη ε θνηλσληθή ζπλνρή δελ απνηεινχλ 

απνθιεηζηηθά ρξεκαηηθφ δήηεκα θαη δελ εμαζθαιίδνληαη απφ κηα επηδνκαηηθή πνιηηηθή, ε νπνία 

έηζη θη αιιηψο πεξηνξίδεηαη ιφγσ ηεο ππάξρνπζαο δεκνζηνλνκηθήο ζηελφηεηαο.  

Σα εγγελή πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε απνζπαζκαηηθέο 

θηλήζεηο θαη κέηξα ιηηφηεηαο. Ζ ζηξνθή πξνο έλα θηιειεχζεξν ζχζηεκα, πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

ηδησηηθνπνίεζε θαη ζην θέξδνο, δελ ζα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο θαη πξφλνηαο.  Αληίζεηα ε ελδπλάκσζε ελφο εζληθνχ ζπζηήκαηνο θξνληίδαο 

πγείαο, πνπ βαζίδεηαη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, 

είλαη ζε ζέζε λα πξνζηαηεχζεη ηνπο πνιίηεο απφ ηνπο θνηλσληθνχο θηλδχλνπο θαη λα 

εμαζθαιίζεη ηελ ηζφηεηα. 

Γηα λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ πγεία απαηηείηαη θαιά 

ζρεδηαζκέλε ράξαμε πνιηηηθήο. Ζ «επέλδπζε» ηεο ρψξαο καο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζα 

δεκηνπξγήζεη πνιιαπιά νθέιε, αθνχ  εθηφο ηνπ φηη ε πγεία είλαη κηα αμία απφ κφλε ηεο, 

απνηειεί παξάιιεια βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία. Ζ πγεία ησλ αλζξψπσλ 

επεξεάδεη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ απαζρφιεζε, ην 

αλζξψπηλν θεθάιαην θαη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο. Ζ δηαηήξεζε πγηνχο θαη ελεξγνχ πιεζπζκνχ γηα 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα, φπσο αλαθεξχρζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (European Commission, 

Investing in Health, 2013). 

Σέινο, ε «επέλδπζε» ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο δελ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλεπάγεηαη αχμεζε 

ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία, φπσο γηλφηαλ ζην παξειζφλ. Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα 

ζηελ πγεία κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κέζσ ηεο ζσζηά πξνζαλαηνιηζκέλεο νηθνλνκηθήο θαη 



 
 

128 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο, πνιηηηθνχο θαη 

ζεζκηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ζχζηεκα ζήκεξα. Ζ ζσζηή θαηαλνκή ησλ 

ππαξρφλησλ πφξσλ θαη ε ελίζρπζε δαπαλψλ πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο κπνξνχλ λα 

εληζρχζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, κεηψλνληαο παξάιιεια ην θφζηνο.  
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