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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

          Η παρούσα εργασία μελετά τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο σύστημα υγείας 

στην Ελλάδα τόσο βιβλιογραφικά όσο και με έρευνα. Η έρευνα έχει σκοπό να διερευνήσει τις 

απόψεις των κατοίκων της Περιφέρειας Κρήτης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υγείας στα 

δημόσια νοσοκομεία. Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια προσπάθεια προσδιορισμού 

της έννοιας της υγείας. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια ανάλυση των οργανωτικών 

δομών των υγειονομικών συστημάτων και πιο συγκεκριμένα των φιλελεύθερων, των μεικτών 

και των εθνικών συστημάτων. Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηση των 

πολιτικών των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, από την θεσμοθέτηση του ΕΣΥ το 1986 μέχρι 

και την υπογραφή του Μνημονίου Συνεννόησης το 2010. Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται 

μια εκτενής παρουσίαση των πηγών χρηματοδότησης και των δαπανών των υπηρεσιών 

υγείας στο ελληνικό σύστημα υγείας. Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα βασικά 

προβλήματα της υγειονομικής περίθαλψης. Η πτυχιακή εργασία ολοκληρώνεται με την 

παρουσίαση της συζήτησης των συμπερασμάτων της έρευνας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

             Το 2010 η ελληνική οικονομία εισήλθε σε βαθιά δομική και πολύπλευρη κρίση με 

κύρια χαρακτηριστικά το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα, το τεράστιο δημόσιο χρέος, τη 

συρρίκνωση του ΑΕΠ και την αυξανόμενη ανεργία. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο τομέας 

της υγείας βρέθηκε στο επίκεντρο των επιχειρούμενων διαρθρωτικών προσαρμογών στο 

πλαίσιο της υπογραφής του τριετές προγράμματος αναδιάρθωσης των οικονομικών και 

δημοσιονομικών πολιτικών. 

         Οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε μια χώρα επηρεάζουν άμεσα την 

οικονομική της ανάπτυξη. Αξίζει να τονισθεί ότι οι ίδιες οι συνθήκες επηρεάζουν ταυτόχρονα 

και την ποιότητα των υγειονομικών συστημάτων και τους δείκτες υγείας του πληθυσμού της. 

         Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των επιπτώσεων της 

οικονομικής κρίσης στο σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Επιπλέον, επιχειρείται με ερευνητικό 

τρόπο στην Περιφέρεια Κρήτης να παρουσιαστούν οι απόψεις των πολιτών για την παροχή 

των υπηρεσιών υγείας στα νοσοκομεία της Κρήτης καθώς και οι σπουδαιότερες ανάγκες. 

         Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο θα αναπτυχθούν οι δύο θεωρητικές προσεγγίσεις 

αναφορικά με το εννοιολογικό περιεχόμενο της υγείας, οι οποίες ήταν άμεσα συνδεδεμένες 

με τις διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν σε διαφορετικές περιόδους. 

Μετά τις αρχές του 18ου αιώνα η διαμάχη μετατοπίστηκε στην οικονομική διάσταση του εν 

λόγω αγαθού, με αφορμή την αδυναμία χρηματοδότησης των υψηλών δαπανών υγείας των 

σύγχρονων υγειονομικών συστημάτων. 

          Tο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στα επικρατέστερα μοντέλα συστημάτων υγείας, 

στην θεωρητική τους θεμελίωση, καθώς και στη δομή και τη λειτουργία τους. Πιο 

συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι τρεις παραδοσιακές μορφές των συστημάτων υγείας, των 

φιλελεύθερων συστημάτων υγείας, των μικτών συστημάτων υγείας και των εθνικών 

συστημάτων υγείας. 

         Το τρίτο κεφάλαιο, περιγράφει την πολιτική υγείας που ακολουθήθηκε στη χώρα μας 

από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 και αναλύεται η θεσμοθέτηση του ΕΣΥ στην Ελλάδα το 

1986 που ουσιαστικά ήταν η βασικότερη προσπάθεια διαμόρφωσης ενός πλαισίου 

κοινωνικής πολιτικής κατά τη δεκαετία του 1980 στην Ελλάδα. Στη συνέχεια αναφέρονται οι 

σημαντικότερες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις του ελληνικού συστήματος υγείας από την 

ίδρυση του μέχρι και μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεννόησης το 2010. 
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       Το τέταρτο κεφάλαιο, επικεντρώνεται στην παρουσίαση των πηγών χρηματοδότησης του 

ΕΣΥ, ο καθορισμός των οποίων αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα για την λειτουργία ολόκληρου 

συστήματος και γίνεται εκτίμηση και διάθρωση των δαπανών υγείας στην Ελλάδα. Οι τρείς 

κύριες πηγές χρηματοδότησης του συστήματος υγείας στην Ελλάδα είναι ο κρατικός 

προϋπολογισμός, η κοινωνική ασφάλιση και οι ιδιωτικές πληρωμές. Ακόμα, γίνεται αναφορά 

στην οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2008 και κατά πόσο έχει επηρεάσει την 

χρηματοδότηση του υγειονομικού συστήματος καθώς και των βασικών προβλημάτων που 

έχουν προκύψει. 

         Τέλος, στο ερευνητικό μέρος αρχικά παρουσιάζεται ο σκοπός της έρευνας, η 

μεθοδολογία και  η δομή και η οργάνωση του ΕΣΥ στην Κρήτη. Στη συνέχεια παραθέτονται 

τα αποτελέσματα της έρευνας με ανάλυση μέσω του στατιστικού προγράμματος SPSS.   
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Κεφάλαιο 1: Εννοιολογικές ερμηνείες για την υγεία 

 

1.1 Α.Σχολή. Η υγεία είναι ιδιωτικό αγαθό 

           Η υγεία είναι κοινωνικό ή κοινωνικό αγαθό; Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα έχει 

αποτελέσει σημείο έριδας μεταξύ των οικονομολόγων της υγείας. Από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1960 υποστηρίχθηκε από τους Lee, Wiseman και το Ινστιτούτο Οικονομικών 

Υποθέσεων (Institute of Economic Affairs) στην Αγγλία, καθώς και από τους εκπροσώπους 

της Σχολής του Σικάγου στις ΗΠΑ, ότι η υγεία είναι όπως όλα τα άλλα ιδιωτικά αγαθά και 

θα μπορούσε να αφεθεί στις δυνάμεις της αγοράς (δηλαδή της προσφοράς και της ζήτησης). 

Με αυτό τον τρόπο θα γινόταν επίτευξη μιας αποδοτικής και οικονομικά «άριστης» 

κατανομής των πόρων της υγείας (Υφαντόπουλος,1985:33). 

         Η άποψη ότι η υγεία είναι ιδιωτικό αγαθό, όπως αναφέρθηκε, αντιλαμβάνεται την υγεία 

ως ιδιωτικό αγαθό που υπόκειται στους νόμους της αγοράς με μηχανισμούς και φορείς 

προσφοράς και ζήτησης-νοσοκομεία, ιατροί και ασθενείς ως καταναλωτές αντίστοιχα. Στο 

πλαίσιο αυτό διαπλάθεται ένα σύστημα τιμών που εξασφαλίζει την άριστη ισορροπία στην εν 

λόγω αγορά. Αυτό συμβαίνει επειδή κάθε καταναλωτής σύμφωνα με τις προτιμήσεις του 

εκδηλώνει την ατομική ζήτηση D για τις υπηρεσίες υγείας που επιθυμεί να καταλύσει 

καταβάλλοντας την αντίστοιχη τιμή PE. Οι ιατροί στη συγκεκριμένη τιμή είναι διατεθειμένοι 

να προσφέρουν QE ποσότητα υπηρεσιών και με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται τελικά η 

ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης (Υφαντόπουλος, 2003:239). 

         Οι καταναλωτές, θα πρέπει να παρουσιάζουν μια ορθολογικότητα στην συμπεριφορά 

τους, δηλαδή θα πρέπει να αυξήσουν την ζήτηση για τις υπηρεσίες υγείας, μέχρι το σημείο 

εκείνο στο οποίο εξασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή χρησιμότητα. Με στόχο λοιπόν την 

αποδοτική και οικονομικά άριστη κατανομή των υγειονομικών πόρων, υποστηρίχθηκε ότι η 

υγεία είναι ιδιωτικό αγαθό και όπως συμβαίνει με όλα τα ιδιωτικά αγαθά, θα υπήρχε η 

δυνατότητα να αφεθεί στις δυνάμεις της αγοράς και του ελεύθερου ανταγωνισμού. 

Απεναντίας, η κρατική παρέμβαση θα έπρεπε να περιοριστεί σε μέτρα ενημέρωσης και 

πληροφόρησης του κοινωνικού συνόλου πάνω σε θέματα υγείας και με το σκεπτικό ότι οι 

ατομικές συμπεριφορές έχουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης στα υγειονομικά προβλήματα, 

υποστηρίχθηκε ότι το κράτος δεν είναι υποχρεωμένο να καλύπτει το κόστος των επιβλαβών 

συμπεριφορών των ίδιων των ατόμων (Σουλίωτης, 2000:31). 
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          Όσον αφορά το στοιχείο της πληροφόρησης που πρέπει να έχει ο καταναλωτής στα 

πλαίσια του ελεύθερου ανταγωνισμού, οι υποστηριχτές της σχολής αυτής αποδέχονται ότι 

στον τομέα της υγείας οι καταναλωτές των υπηρεσιών υγείας είναι σε θέση να γνωρίζουν τα 

υγειονομικά τους προβλήματα και τις υπηρεσίες που πρέπει να καταναλώσουν και την αγορά 

των υπηρεσιών για να επιλέξουν την ποσότητα που απαιτείται και να αξιολογήσουν την 

ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που παρέχει η αγορά (Σουλίωτης,2000:31). Έτσι, η 

φιλελεύθερη προσέγγιση υποστηρίζει ότι ο καταναλωτής εκδηλώνει την ζήτηση του για 

υγειονομικές υπηρεσίες πληρώνοντας γι’ αυτές κάποια τιμή στους προμηθευτές των 

υπηρεσιών, όπως άλλωστε γίνεται και με οποιοδήποτε άλλο αγαθό. 

         Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που ο καταναλωτής αδυνατεί να καταβάλλει την τιμή 

του νοσηλίου ή την αμοιβή του γιατρού που επισκέπτεται; Όσοι από τους καταναλωτές των 

υπηρεσιών υγείας δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καταβάλουν την τιμή των 

νοσοκομειακών υπηρεσιών ή την αμοιβή των γιατρών, δεν καταναλίσκουν τα αγαθά αυτά, 

δηλαδή αποκλείονται από την κατανάλωση των υπηρεσιών υγείας. Από την άλλη πλευρά, το 

υγειονομικό προσωπικό προσφέρει τις υπηρεσίες του στα ιδιωτικά τους ιατρεία, στα ιδιωτικά 

κέντρα υγείας, στα ιδιωτικά νοσοκομεία με την ανάλογη αμοιβή. Οι τιμές καθορίζονται στην 

ελεύθερη αγορά από τις ανταγωνιστικές δυνάμεις της αγοράς, χωρίς την κρατική παρέμβαση 

(Υφαντόπουλος,1985:34). 

          Αξίζει να τονισθεί, ότι οι αντιλήψεις της παραδοσιακής οικονομικής σχολής, της 

οποίας σημερινή εκδοχή αποτελούν οι νεοφιλελεύθεροι, για την υγεία και την ελεύθερη 

λειτουργία της αγοράς των υπηρεσιών υγείας σημείωσαν άνθηση έπειτα από την κρίση του 

κράτους πρόνοιας κατά τα μέσα της δεκαετίας του ’70, στην διάρκεια της οποίας κλονίστηκε 

το οικοδόμημα που είχε τα θεμέλια του στην ενεργή κρατική παρέμβαση. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση οι νεοφιλελεύθεροι θεώρησαν ότι σε ένα ιδιωτικό σύστημα υγείας θα μπορούσε 

να γίνει μείωση του κόστος των υπηρεσιών, ενώ παράλληλα θα ήταν εφικτή η μείωση των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών καθώς και των χρηματοδοτικών προβλημάτων, τα οποία 

εμφανίζονται στα συστήματα που λειτουργούν κάτω από τον κρατικό φορέα 

(Σουλιώτης,2000:32). 
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1.2 Β. Σχολή. Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό 

          Στην δεκαετία του 1960 ωστόσο διατυπώθηκε και μια άλλη άποψη για την υγεία. Μια 

ομάδα οικονομολόγων από το Πανεπιστήμιο Γιορκ της Αγγλίας με κύριους εκπροσώπους 

τους Williams, Culyer, Maynard κ.α, καθώς και από τον Arrow από τις ΗΠΑ υποστήριξαν ότι 

η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό. Το σύστημα της αγοράς βασισμένο στην προσφορά και στην 

ζήτηση των υπηρεσιών δεν καταφέρνει να δώσει μια κοινωνικά δίκαιη και οικονομικά εφικτή 

λύση. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να παρέμβει το κράτος ώστε να καταστήσει δικαιότερη 

την κατανομή των πόρων υγείας (Υφαντόπουλος,2003:238). 

           Το 1963 ο Arrow ήταν εμπνευστής της άποψης ότι η υγεία δεν μπορεί να αποτελεί 

ιδιωτικό αγαθό αλλά κατατάσσεται στα δημόσια αγαθά. Ο Arrow υποστήριζε ότι στις 

υπηρεσίες υγείας δεν ισχύει η αρχή του αποκλεισμού, δηλαδή η παροχή υπηρεσιών σε ένα 

άτομο δεν αποκλείει κάποιο άλλο από τις ίδιες υπηρεσίες. Ακόμα, ότι η φύση ορισμένων 

ασθενειών, δημιουργεί τον κίνδυνο μετάδοσης τους από ένα άτομο σε άλλα μέλη του 

κοινωνικού συνόλου. Επιπλέον, ο Arrow ανάφερε ότι εξαιτίας του μονοπωλίου της 

πληροφόρησης του προϊόντος από το ιατρικό σώμα, ο καταναλωτής των υπηρεσιών υγείας 

δεν είναι σε θέση να διαπραγματεύεται τις τιμές και να αξιολογεί το προϊόν. Επίσης, προέβει 

και στη παρατήρηση ότι σε ειδικές περιπτώσεις ασθενειών αίρεται το δικαίωμα της 

ελεύθερης επιλογής. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω o Arrow καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι επειδή οι αρνητικές επιδράσεις της ασθένειας διαχέονται σε όλο το κοινωνικό σύνολο και 

καθώς στην περίπτωση της υγείας δεν πληρούνται οι αρχές του ανταγωνισμού, το αγαθό αυτό 

δεν μπορεί να θεωρείται εμπόρευμα (Σουλιώτης,2000:38). 

           Στη συνέχεια ακολουθώντας τον Arrow μια νέα σχολή οικονομολόγων, με κύριους 

εκπροσώπους τον Culyer A.J., τον PaulyM., τον Lindsay, τον Williams και άλλους, ανέπτυξε 

μια σειρά επιχειρημάτων που δείχνουν ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό. Η σχολή αυτή 

υποστήριξε ότι υπάρχουν ορισμένες ηθικές κοινωνικές αξίες που απαιτούν την κρατική 

παρέμβαση. Η κυρίαρχη αρχή της σχολής αυτής είναι ότι οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να 

κατανέμονται βάσει των υγειονομικών αναγκών και όχι βάσει του εισοδήματος, του πλούτου 

ή της αγοραστικής δύναμης του ατόμου. Ταυτόχρονα, κανένα άτομο στην κοινωνία δεν θα 

πρέπει να αποκλεισθεί από την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών διότι δεν έχει την 

οικονομική δύναμη να αντικαταβάλει την απαιτούμενη τιμή ή την αμοιβή που απαιτεί το 

νοσοκομείο ή ο ιατρός (Υφαντόπουλος,2000:243). 
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         Εάν ένα άτομο υποφέρει από μια λοιμώδη ασθένεια και δεν έχει την οικονομική 

δυνατότητα να βοηθηθεί από τις κατάλληλες υπηρεσίες και να ακολουθήσει την απαιτούμενη 

θεραπεία, τότε υπάρχει σοβαρός κίνδυνος και άλλα άτομα που βρίσκονται κοντά στον ασθενή 

να νοσήσουν. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το κράτος θα πρέπει να παρέμβει με ένα 

πρόγραμμα εμβολιασμού ή θεραπείας της συγκεκριμένης λοιμώδους ασθένειας, διότι αν δεν 

συμβεί αυτό η ασθένεια θα επεκταθεί όχι μόνο στους οικονομικά αδύνατους αλλά και στα πιο 

εύπορα μέλη της κοινωνίας δημιουργώντας σημαντικά κοινωνικά προβλήματα 

(Υφαντόπουλος,1985:36). 

            Επιπλέον, οι «καταναλωτές» των υπηρεσιών υγείας δεν μπορούν να αποκτήσουν τις 

πληροφορίες για την υγεία τους, ούτε γνωρίζουν τι θεραπεία θα πρέπει να ακολουθήσουν. 

Άλλωστε ο γιατρός είναι αυτός που έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και γνωρίζει τι θεραπεία 

καθώς και την φαρμακευτική αγωγή που θα ακολουθήσει ο ασθενής. Μάλιστα, ο γιατρός 

είναι αυτός που θα καθορίσει την αμοιβή του χωρίς ο ασθενής να διαπραγματευθεί ούτε την 

αμοιβή του γιατρού ούτε τις τιμές των φαρμάκων (Υφαντόπουλος,1985:36). Σε περίπτωση 

ατυχήματος ο ασθενής δεν έχει την ικανότητα ούτε την θέση να επιλέξει μεταξύ των γιατρών 

ή των νοσοκομειακών μονάδων, ούτε να μπορεί να διαπραγματευθεί τις τιμές –αμοιβές των 

προσφερόμενων υπηρεσιών. Οι δημοσιοοικονομολόγοι (Williams, Culyer) αλλά και οι 

φιλελεύθεροι οικονομολόγοι οι οποίοι είναι φανατικοί υποστηριχτές του laisser-faire έχουν 

υποστηρίξει ότι υπάρχουν έντονες μονοπωλιακές τάσεις στην προσφορά των ιατρικών 

υπηρεσιών (Σουλίωτης,2000:37). 

          Η κυριαρχία λοιπόν του μονοπωλίου έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη υψηλών τιμών με 

άμεση συνέπεια να αποβαίνει σε βάρος των καταναλωτών των υπηρεσιών υγείας και να 

αποκλείει τους κοινωνικά και οικονομικά αδύνατους. Κρίνεται λοιπόν αναγκαία και για 

οικονομικούς αλλά και για κοινωνικούς λόγους η κρατική παρέμβαση για να ελεγχθούν οι 

υψηλές μονοπωλιακές τιμές (Υφαντόπουλος,1985:37). Η ανάληψη της ευθύνης από το 

κράτος για την προσφορά και διανομή των υπηρεσιών υγείας θεωρήθηκε απαραίτητη 

προϋπόθεση για πολλές χώρες της Ευρώπης και των άλλων ηπείρων. Οι απόψεις αυτές είχαν 

ευρεία αποδοχή και σηματοδότησαν μια σειρά από μέτρα θεσμοθέτησης Εθνικών 

Συστημάτων Υγείας σε πολλές χώρες, όπως η Βρετανία (1948), η Σουηδία (1970), η Ιταλία 

(1978) κ.α. 
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Κεφάλαιο 2: Οργανωτικές δομές των υγειονομικών συστημάτων 

 

2.1 Δομή και λειτουργία των υγειονομικών συστημάτων 

          Ως σύστημα υγείας ορίζεται το σύνολο των υγειονομικών μονάδων, οι οποίες 

βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία και λειτουργική αλληλεξάρτηση με σκοπό τη διατήρηση 

και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού (Σουλίωτης,Σούλης,1987:10-11). Η υγεία στη 

σύγχρονη εποχή αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα πολυδιάστατο φαινόμενο το οποίο 

επηρεάζεται από διαφόρους παράγοντες, όπως την κοινωνικό-οικονομική δομή μιας χώρας, 

την οικολογική υπάρχουσα ισορροπία, το πολιτικό σύστημα που επικρατεί, το 

επιδημιολογικό πρότυπο και τις ανάγκες του πληθυσμού (Σούλης,1998:31-33). 

          Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η έννοια του συστήματος υγείας 

αναφέρεται στη σύνθεση των στοιχείων που αποσκοπούν στην καθολική επίδραση στην υγεία 

ενός πληθυσμού και μάλιστα σε όλους τους τομείς της ζωής, όπως η κατοικία, η εργασία, οι 

δημόσιοι χώροι κ.λ.π στοιχειοθετώντας έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό για την αντιμετώπιση 

των υγειονομικών προβλημάτων του πληθυσμού μιας χώρας. Το σύστημα υγείας 

οργανώνεται σε διάφορα επίπεδα και ειδικότερα σε περιφερειακό ( πρωτοβάθμιο επίπεδο ή 

επίπεδο κοινότητας), ενδιάμεσο και κεντρικό. Τα δύο τελευταία επίπεδα, ασχολούνται με τα 

στοιχεία που μεταβιβάζονται σε αυτά, σύμφωνα με την διοικητική δομή και οργάνωση της 

κάθε χώρας (Σουλίωτης,2000:46). 

       Κατά τον Levy (1975), το σύστημα υγείας θεωρείται ως σύστημα πολλαπλών 

μεταβλητών-υποσυστημάτων, που βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση 

μεταξύ τους. Διακρίνονται  3 υποσυστήματα: το 1ο υποσύστημα, αφορά στην αναζήτηση των 

αιτιολογικών παραγόντων που επηρεάζουν το σύστημα υγείας (κοινωνικοοικονομικό 

περιβάλλον, δημογραφικές εξελίξεις, οικονομικό περιβάλλον, ατομικές συμπεριφορές κλπ.) 

Το 2ο υποσύστημα, σχετίζεται με τον τρόπο παραγωγής και διανομής των υπηρεσιών υγείας 

και εξαρτάται από την οικονομική ανάπτυξη, την εκπαίδευση, την εργασία, τη διαθέσιμη 

τεχνολογία και το πολιτικό σύστημα. Τέλος, το 3ο υποσύστημα αναφέρεται στους 

μηχανισμούς κάλυψης των δαπανών και διαμορφώνεται από το εθνικό εισόδημα, το 

κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και γενικότερα την 

οικονομική πολιτική μιας χώρας (Σουλίωτης,2000:46-47). 
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        Αξίζει να τονισθεί ότι ο ασθενής αποτελεί τον κύριο λόγο ύπαρξης των συστημάτων και 

κατά συνέπεια είναι το επίκεντρο των συστημάτων αυτών. Το κύριο χαρακτηριστικό των 

υγειονομικών συστημάτων είναι η πολυπλοκότητα τους, που συνίσταται στις σχέσεις τους 

τόσο με τα εσωτερικά τους στοιχεία όσο και με το εξωτερικό περιβάλλον. Με αυτόν τον 

τρόπο ο θεσμός των συστημάτων υγείας, επιτελεί πλέον λειτουργίες χρηματοδότησης, 

διαχείρισης, κατανομής πόρων και οργάνωσης της τεχνολογίας και του τρόπου παροχής των 

υπηρεσιών ( Σουλίωτης, 2000:49). Επίσης, ένα σύστημα υγείας για να μπορέσει να επιτελέσει 

τον αρχικό του ρόλο κρίνεται αναγκαίο να πληρεί τρεις προϋποθέσεις: ο καθορισμός και 

συνεχής αναδιατύπωση των στόχων της υγειονομικής πολιτικής, ο καθορισμός των μέτρων 

και της διαδικασίας για την επίτευξη των στόχων του συστήματος και τρίτο η εκτίμηση και 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων σε σχέση με τους προκαθορισμένους 

στόχους (Σουλίωτης, 2000:52). 

 

2.2 Τα Φιλελεύθερα Συστήματα Υγείας 

         Τα φιλελεύθερα συστήματα υγείας ή αλλιώς συστήματα ιδιωτικής ασφάλισης έχουν ως 

κλασικό εκπρόσωπο τις ΗΠΑ και χαρακτηρίζονται από τη λειτουργία ενός συστήματος τιμών 

το οποίο διαμορφώνει την αγορά και παροχή των υπηρεσιών υγείας, με κριτήριο τη ζήτηση 

που εκδηλώνεται για αυτές. Η υγειονομική κάλυψη στα συστήματα αυτά, παρέχεται μέσω της 

ιδιωτικής ασφάλισης και αποτελεί προσωπική υπόθεση που απορρέει από την ελευθερία 

επιλογής του καθενός. Όμως, το ότι η ζήτηση σε ένα σύστημα αγοράς, εξαρτάται κατά 

μεγάλο βαθμό από το διαθέσιμο εισόδημα, θέτει υπό αμφισβήτηση την άποψη των 

υποστηρικτών των συστημάτων αυτών για κυριαρχία του καταναλωτή (Σουλίωτης,2000:55). 

         Από την άλλη πλευρά, η πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μεγάλων 

υγειονομικών ανισοτήτων καθώς η κάλυψη εξαρτάται από τις οικονομικές δυνατότητες του 

ασθενή, καθώς επίσης και από την παρατηρούμενη συγκέντρωση των υπηρεσιών στα αστικά 

κέντρα και την αδυναμία εφαρμογής περιφερειακών πολιτικών υγείας. Άλλο ένα 

χαρακτηριστικό των συστημάτων αυτών, αποτελεί η χρηματοδότηση κυρίως από ιδιωτικές 

πηγές (ιδιωτική πηγή ασφάλισης) και η κατοχή των παραγωγικών συντελεστών από ιδιώτες 

(ιδιωτικοί προμηθευτές). Επισημαίνεται, ότι η χρηματοδότηση γίνεται από ατομικές ή 

εργοδοτικές εισφορές ανάλογα με τον κίνδυνο που διατρέχει κάθε άτομο σύμφωνα με τα 

ατομικά του χαρακτηριστικά. Αυτό το στοιχείο σε συνδυασμό με την αδυναμία εφαρμογής 
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ενιαίας περιφερειακής πολιτικής υγείας, οδηγεί στην εμφάνιση προβλημάτων πρόσβασης στις 

υγειονομικές υπηρεσίες και τον αποκλεισμό τμημάτων του πληθυσμού από αυτές 

(Σουλίωτης,2000:56). 

         Επίσης, η αγορά υπηρεσιών υγείας, παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες, όπως η 

έλλειψη κυριαρχίας του καταναλωτή και η ασυμμετρία στην πληροφόρηση μεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης, δηλαδή μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών. Συμπεραίνεται 

λοιπόν, ότι σε αυτά τα συστήματα παρουσιάζεται το πρόβλημα της αδυναμίας των χρηστών 

να εκφράσουν τη ζήτηση του προϊόντος, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής 

χρησιμότητας, παραβιάζοντας ουσιαστικά το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής 

(Σουλίωτης,2000:56). 

           Το Φιλελεύθερο Σύστημα βασίζεται στο αξίωμα του Laissez-Faire. Οι βασικές αρχές 

ζήτησης και της προσφοράς των υπηρεσιών υγείας βασίζονται ολοκληρωτικά στην ελευθερία 

οικονομικής επιλογής των καταναλωτών και των παραγωγών υπηρεσιών υγείας. Όσον αφορά 

το Σύστημα Ελεύθερης Αγοράς στον τομέα της υγείας, αυτό έχει ως βασικό εκπρόσωπο τις 

ΗΠΑ. Οι υπηρεσίες υγείας, με βάση τις αρχές του Φιλελεύθερου Συστήματος, παρέχονται 

στους πολίτες μέσω των Συστημάτων Ιδιωτικής Ασφάλισης. Γεννιέται όμως το ζήτημα, κατά 

πόσο το φιλελεύθερο μοντέλο υπακούει στις αρχές της ισότητας και της προσβασιμότητας 

όλων των πολιτών της υγείας. Αυτό συμβαίνει διότι η ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη είναι 

ζήτημα υποκειμενικό και επαφίεται τόσο στην προσωπική επιλογή του καθενός όσο και  στην 

εισοδηματική κατάσταση του χρήστη των υπηρεσιών υγείας (Υφαντόπουλος,2003:92). 

       Συνοψίζοντας, τα βασικά χαρακτηριστικά του Φιλελεύθερου Συστήματος Υγείας είναι τα 

εξής: 

► Η ζήτηση και η προσφορά των υπηρεσιών υγείας διαμορφώνονται μέσα από τη λειτουργία 

του συστήματος των τιμών των υπηρεσιών υγείας, με κριτήριο τη ζήτηση που διαμορφώνουν 

οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας. 

► Το φιλελεύθερο πρότυπο υγείας βασίζεται στο Σύστημα Ιδιωτικής Ασφάλισης, με 

αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού να παραμείνει ανασφάλιστο. 

► Το φιλελεύθερο μοντέλο υγείας χαρακτηρίζεται από οξείες υγειονομικές ανισότητες. 
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► Η χρηματοδότηση του Φιλελεύθερου Υγειονομικού Συστήματος προέρχεται από τις 

ασφαλιστικές εισφορές των ενδιαφερόμενων πολιτών προς τους ιδιωτικούς ασφαλιστικούς 

φορείς. 

► Η χρηματοδότηση διαφοροποιείται ανάλογα με τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τους 

κινδύνους που διατρέχει ο ασφαλισμένος. 

► Μεταξύ των χρηστών και των προμηθευτών των υπηρεσιών υγείας υπάρχει ασύμμετρη 

πληροφόρηση. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτελέσματα να μην εκφράζεται η πραγματική 

ζήτηση για τις υπηρεσίες υγείας και να αποτυγχάνει ο χρήστης υπηρεσιών υγείας να 

μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητα του.   

 

2.3 Τα Μεικτά Συστήματα Υγείας 

         Τα Μεικτά Συστήματα Υγείας διέπονται από τις αρχές του προτύπου Bismark. O 

Γερμανός Καγκελάριος Bismark, το έτος 1880, θέσπισε το πρώτο Σύστημα Κοινωνικής 

Ασφάλισης. Κυριότεροι εκφραστές του μοντέλου αυτού είναι η Γερμανία και η Γαλλία. 

Υπηρετώντας την αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης μέσα από την συλλογική κάλυψη του 

πληθυσμού, στηρίζονται χρηματοδοτικά στα κοινωνικοασφαλιστικά ταμεία, με εισφορές που 

υπολογίζονται με βάση το εισόδημα και τις δυνατότητες πληρωμής. Τα ταμεία αυτά άλλοτε 

απαντώνται ως κλάδοι ασφάλισης συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων (Γερμανία) και 

άλλοτε συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλισης υγείας (Γαλλία). Διευθύνονται 

από τους κοινωνικούς εταίρους και η λειτουργία τους επιβλέπεται και ρυθμίζεται από την 

κυβέρνηση (Υφαντόπουλος,2003:94). 

          Στα συστήματα αυτά το καθεστώς ασφάλισης του πληθυσμού, έχει υποχρεωτικό 

χαρακτήρα, ενώ η ασφάλιση υγείας, θεωρείται καθολικό δικαίωμα ανεξάρτητα από το 

εισόδημα και την υγειονομική κατάσταση των ατόμων. Επιπλέον, ένα άλλο χαρακτηριστικό 

των συστημάτων αυτών, έχει να κάνει με την κυριότητα των παραγωγικών συντελεστών, η 

οποία μπορεί να είναι ιδιωτική ή δημόσια, προσδίδοντας έτσι ένα μικτό πλαίσιο στην 

προσφορά των υπηρεσιών από τους προμηθευτές. Η επέμβαση των κυβερνήσεων στους 

τρόπους χρηματοδότησης των προμηθευτών είναι αναμφισβήτητη στα μικτά συστήματα 

υγείας, ενώ επεκτείνεται και σε θέματα συνολικού προγραμματισμού των υπηρεσιών, όπως η 

έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας των ιδρυμάτων ή η περιφερειακή κατανομή των υπηρεσιών 

(Σουλίωτης,2000:57). 



 

 15 

          Η επιδίωξη αυτής της αποκέντρωσης των υπηρεσιών, φαίνεται πως στα συστήματα 

αυτά επιτυγχάνεται και σίγουρα τα αποτελέσματα είναι πιο ικανοποιητικά από ότι στα 

αντίστοιχα φιλελεύθερα συστήματα. Η ύπαρξη ενός εθνικού προγράμματος προσφοράς των 

υπηρεσιών υγείας, εντάσσεται στην γενικότερη φιλοσοφία της περιφερειακής ανάπτυξης στις 

χώρες αυτές, όπου η κρατική παρέμβαση είναι αναγκαία και δεδομένη ( Σουλίωτης,2000:57). 

          Η κρατική παρέμβαση στο πλαίσιο του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι 

θεσμοθετημένη και συνίσταται τόσο στη χρηματοδότηση των Συστημάτων Κοινωνικής 

Ασφάλισης όσο και στη χάραξη του γενικότερου προγραμματικού πλαισίου της πολιτικής και 

της λειτουργίας του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Στόχος της κρατικής παρέμβασης 

είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στην 

προσφορά υπηρεσιών υγείας από τους ασφαλιστικούς φορείς. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται 

μέσω της αποκέντρωσης των υπηρεσιών υγείας, η οποία δεν εξασφαλίζει όμως τη βέλτιστη 

κατανομή των πόρων υγείας στις Περιφέρειες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα Μεικτά 

Συστήματα Υγείας η κατανομή των πόρων υγείας είναι περισσότερο αποτελεσματική από ότι 

στα Φιλελεύθερα Συστήματα Υγείας (Υφαντόπουλος, 2003:95). 

 Οι αυτονόητες δεσμεύσεις που προκαλεί η έντονη κρατική παρουσία, ανατρέποντας 

πολλές φορές το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής, οδηγούν στην αμφισβήτηση της 

αναγκαιότητας του κεντρικού σχεδιασμού, παραγνωρίζοντας όμως τις πιθανότητες που έχει 

για να επιτύχει στον τομέα της περιφερειακής διάρθρωσης των υγειονομικών υπηρεσιών. Το 

ενδεχόμενο αυτής της επιτυχίας, αποκτά μεγαλύτερες πιθανότητες όταν υπάρχει κρατική 

παρέμβαση και συνολική περιφερειακή πολιτική υγείας, αλλά από την άλλη μεριά, οι 

ανισότητες στην κατανομή των πόρων αποτελούν μια πραγματικότητα ακόμη και στα 

συστήματα της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό αποδίδεται στην παρέμβαση των δυνάμεων της 

αγοράς, καθώς και στην παγίωση πολιτικών συμφερόντων και σκοπιμοτήτων. Η σύνδεση 

πάντως αποκέντρωσης και κρατικού σχεδιασμού παραμένει δεδομένη και εκφράζεται 

αντιπροσωπευτικότερα στα εθνικά συστήματα υγείας, στα μοντέλα δηλαδή της κρατικής 

παραγωγής και διανομής των υπηρεσιών υγείας (Σουλίωτης,2000:58) 
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2.4 Τα εθνικά Συστήματα Υγείας 

         Το Μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας διέπεται από τις αρχές του πρότυπου 

Beveridge. Ο Άγγλος οικονομολόγος Beveridge, το έτος 1942, εκπόνησε μελέτη για το 

«Σύστημα Ασφάλισης και των Συναφών Υπηρεσιών» στη Βρετανία. Στο πλαίσιο αυτής της 

μελέτης διαμόρφωσε ένα σχέδιο για τη δημιουργία ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας της 

Βρετανίας. Το επονομαζόμενο «National Health Service» θεσμοθετήθηκε το έτος 1946, λόγω 

των ελλείψεων στην παροχή υπηρεσιών υγείας του προηγούμενου συστήματος υγείας και με 

στόχο την παροχή υπηρεσιών υγείας από το κράτος (Σουλίωτης,2000:58). 

         Με αφετηρία το παράδειγμα της Μ.Βρετανίας, μια σειρά από χώρες όπως η Σουηδία, η 

Ιταλία, η Ελλάδα κλπ., ακολούθησαν αντίστοιχες πολιτικές με μικρές διαφοροποιήσεις και 

δημιούργησαν εθνικά συστήματα υγείας, στα οποία το κράτος διατηρεί τον έλεγχο τόσο της 

παραγωγής, όσο και της διανομής των υπηρεσιών. Η κάλυψη του πληθυσμού είναι πλήρης 

και καθολική και χρηματοδοτείται κυρίως μέσω της φορολογίας (κρατικός προϋπολογισμός). 

Τα συστήματα αυτά, όπως είναι αντιληπτό, οριοθετούνται και λειτουργούν με βάση έναν 

κεντρικό προγραμματισμό, ο οποίος καθορίζει τον τρόπο παραγωγής και διανομής των 

υπηρεσιών, με στόχο : 

► την άρση των υγειονομικών ανισοτήτων και την καθολική και ισότιμη κάλυψη του 

πληθυσμού. 

► το σχεδιασμό και την επιλογή των προτεραιοτήτων της υγειονομικής πολιτικής, με 

γνώμονα τις ανάγκες του πληθυσμού. 

► την άρση των περιφερειακών ανισοτήτων υγείας, μέσα από την κατανομή των 

υγειονομικών πόρων σύμφωνα με τις ανάγκες. 

► τη δωρεάν παροχή των υπηρεσιών και την κάλυψη του κόστους τους μέσα από την 

φορολογία, τις ασφαλιστικές εισφορές ή από ένα μικτό σύστημα. 

► τη αποκεντρωτική λειτουργία και λήψη αποφάσεων στον τομέα της υγείας. 

          Σχετικά με την άρση των περιφερειακών ανισοτήτων, η επίτευξη πράγματι ή όχι της 

περιφερειακής ανάπτυξης των υπηρεσιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον 

οποίο κατανέμονται οι υγειονομικοί πόροι, με αποτέλεσμα τα μοντέλα αυτά να 

προσδιορίζουν την προσφορά των υπηρεσιών, σε διαφορετικά επίπεδα. Ο διαχωρισμός των 

επιπέδων φροντίδας υγείας σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο, εντάσσεται σε 
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αυτή τη λογική και όπως συμβαίνει και στη χώρα μας, εξυπηρετεί την προσαρμογή της 

λειτουργίας του συστήματος στις ιδιαιτερότητες του πληθυσμού αναφοράς, για την επίτευξη 

των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων. 

         Όμως, η ιεραρχική αυτή προσέγγιση και αντιμετώπιση των αναγκών σε περιφερειακό 

επίπεδο, δεν εξασφαλίζει το συντονισμό αναγκών και προσφοράς, όπως άλλωστε προκύπτει 

από τη μελέτη της κατανομής των πόρων υγείας στην Ελλάδα. Η υπερπροσφορά υπηρεσιών 

στα αστικά κέντρα, αποτελεί μια μόνο συνιστώσα του γενικού προβλήματος των 

υγειονομικών ανισοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο και της ανισότητας στην πρόσβαση των 

υγειονομικών υπηρεσιών. 
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Κεφάλαιο 3: Πολιτικές των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα 

 

3.1 Η πολιτική υγείας  

          Πολιτική υγείας (health policy) είναι το σύνολο των προσπαθειών που αποβλέπουν 

στην επίτευξη πλήρους φυσικής, πνευµατικής και κοινωνικής ευεξίας, σύµφωνα µε τον 

ορισµό που δίνει η WHO για την υγεία (www.who.int). Εντάσσεται στις κοινωνικές πολιτικές 

και αποτελεί τµήµα των κρατικών πολιτικών (policies) κάθε χώρας, ενώ εξαρτάται τόσο από 

τις εν γένει πολιτικές (politics) δοµές και την οικονοµική κατάσταση µιας χώρας, όσο και 

από παραµέτρους όπως η προϋπάρχουσα γενικότερη κατάσταση υγείας του πληθυσμού, οι 

συνθήκες ζωής, οι ατοµικές συνήθειες κ.ά. 

          Η πολιτική υγείας συνίσταται στο «σύνολο των μέτρων και των αποφάσεων που 

λαμβάνει κάθε κυβέρνηση για την προώθηση και την ανάπτυξη του τομέα υγείας της χώρας 

της με γνώμονα τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού, τους διαθέσιμους πόρους και τους 

υπάρχοντες πολιτικούς περιορισμούς, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα τους κυριότερους τρόπους 

επίτευξης αυτών»(Σουλιώτης, 2007). Κάθε πολιτική που διαμορφώνεται στον τομέα της 

υγείας μιας χώρας θα πρέπει να αποβλέπει στη βελτίωση της κατάστασης υγείας του 

πληθυσμού της, τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας και την αποδοτικότερη 

χρησιμοποίηση των περιορισμένων πόρων (Υφαντόπουλος, 2006). Σήμερα, οι στόχοι των 

πολιτικών υγείας σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες περιλαμβάνουν το τρίπτυχο: 

εκσυγχρονισμός, χαμηλό κόστος, ποιότητα. Αυτό υποδηλώνει την αναγκαιότητα να 

διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών υγείας με ένα λειτουργικό εκσυγχρονισμό 

του συστήματος υγείας, ιδιαίτερα στο πρώτο "σκαλοπάτι" του την πρωτοβάθμια φροντίδα 

υγείας. 

 

            Στην παρακάτω Απεικόνιση παρουσιάζουμε τους πολιτικούς, θεσμικούς, κοινωνικούς 

και οικονομικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην πολιτική αυτή. Η χάραξη πολιτικής 

υγείας απαιτεί τη συλλογή αξιόπιστων πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων. Οι 

πληροφορίες αυτές θα αποσαφηνίσουν τις πραγματικές ανάγκες της χώρας και θα 

προσδιορίζουν τους τομείς στους οποίους απαιτούνται θεσμικές ρυθμίσεις για τη βελτίωση 

της ποιότητας και τη διασφάλιση της καλύτερης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας 

(Υφαντόπουλος, 2006). 
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Απεικόνιση 1: Παράγοντες που συμβάλλουν στην πολιτική υγείας 

 

Πηγή:Υφαντόπουλος Γ., 2006 

 

         Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι ένας καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία των 

μεταρρυθμίσεων είναι η «πολιτική βούληση». Αυτή θα πρέπει να εκφρασθεί από μια σταθερή 

κυβέρνηση και να αξιολογηθεί από μια ορθολογική αντιπολίτευση, η οποία θα ασκήσει 

εποικοδομητική πολιτική με προτάσεις και ιδέες. Το κυβερνών κόμμα θα επιλέξει την πλέον 

κατάλληλη πολιτική ηγεσία που θα υποστηριχθεί από τις απαραίτητες ομάδες επιστημόνων, 

οι οποίες θα σχεδιάσουν το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα και θα αναλάβουν την υποστήριξη 

του κατά τα στάδια της ψήφισης και υλοποίησης του. Συμπερασματικά, για όλους τους 

παραπάνω λόγους απαιτείται μια όσο το δυνατόν συναινετική και μακρόβια πολιτική ηγεσία 

στο Υπουργείο Υγείας (Υφαντόπουλος,2003:180). Όμως, στην ιστορία της πολιτικής για την 

υγεία στην Ελλάδα, τα πολιτικά κόμματα και οι υπουργοί είχαν πολλές φορές βραχύβιο 

χαρακτήρα, με συνέπεια το ένα σχέδιο υγείας να διαδέχεται το άλλο, χωρίς να υπάρχουν η 

απαραίτητη υποδομή και το ανθρώπινο κεφάλαιο που θα αναλάμβανε την υλοποίηση των 

εκάστοτε μεταρρυθμίσεων. 
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3.2  Η Θεσμοθέτηση του ΕΣΥ 

         Στη δεκαετία του 1980 στην Ελλάδα βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης ήταν να 

υλοποιηθεί ένα πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής στο οποίο πρωτεύων στόχος ήταν η 

αναμόρφωση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα καθώς και η ανάδειξη νέων αξόνων 

πολιτικής. Το βήμα, λοιπόν για τις θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Υγεία 

πραγματοποιήθηκε το 1983, με το Νόμο 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» ο οποίος 

αποτελεί και τον ιδρυτικό νόμο του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με 

τον νόμο του ΕΣΥ το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο 

του πληθυσμού ισότιμα και ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική 

κατάσταση των πολιτών. 

        Ο Ν.1397/1983 διαίρεσε την Ελλάδα σε υγειονομικές περιφέρειες και στην έδρα κάθε 

περιφέρειας συστάθηκε Περιφερειακό Συμβούλιο Υγείας (ΠΕΣΥ) το οποίο γνωμοδοτούσε σε 

θέματα προγραμματισμού, επόπτευε και έλεγχε το σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας στην 

περιφέρειάς του και παρακολουθούσε την λειτουργική απόδοση του συστήματος σε 

περιφερειακό επίπεδο και την εφαρμογή προγραμμάτων υγείας, σύμφωνα με τον εθνικό 

προγραμματισμό και το γενικό συντονισμό του ΚΕΣΥ. Επιπλέον, τα νοσοκομεία 

μετατράπηκαν σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και απαγορεύτηκε η ίδρυση 

και η επέκταση ιδιωτικών κλινικών. Τα νοσοκομεία διακρίνονται σε γενικά και ειδικά. Γενικά 

είναι όσα διαθέτουν τουλάχιστον δυο τομείς, χειρουργικό και παθολογικό. Ειδικά είναι όσα 

διαθέτουν τμήματα κύριας νοσηλείας σε μια ειδικότητα. Τα γενικά νοσοκομεία διακρίνονται 

σε περιφερειακά και νομαρχιακά. Τα περιφερειακά νοσοκομεία της οικείας υγειονομικής 

περιφέρειας κάλυπταν κυρίως τις ανάγκες της, παρέχουν ιατρική εκπαίδευση σε όλες ή τις 

περισσότερες ιατρικές ειδικότητες και συνέβαλλαν στην προαγωγή της ιατρικής έρευνας. Τα 

νομαρχιακά λειτουργούν σε κάθε νομό, καλύπτουν ανάγκες κυρίως του πληθυσμού του 

νομού, παρέχουν ιατρική εκπαίδευση και συμβάλλουν στην προαγωγή της ιατρικής έρευνας. 

εκπαίδευση, και νομαρχιακά, τα οποία κάλυπταν τις ανάγκες του πληθυσμού κάθε νομού. 

Παράλληλα, καθιερώθηκε ο θεσμός του μόνιμου νοσοκομειακού ιατρού πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης και ιδρύθηκαν τα αγροτικά κέντρα υγείας (ΦΕΚ 143Α/ 

07.10.1983). 

         Η ψήφιση του νόμου είχε αντίκτυπο και στο κοινωνικό σύνολο όπου οι πολίτες 

εξέφραζαν την ιδιαίτερη ικανοποίηση τους. Γενικά θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως η 

υγειονομική μεταρρύθμιση του ΕΣΥ αποτέλεσε ένα σημαντικό γεγονός στην εξέλιξη του 
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υγειονομικού συστήματος στην Ελλάδα, επειδή συνιστά τη μοναδική θεμελιωμένη και σαφή 

πολιτική υγείας. Ο νόμος αυτός άνοιξε τον δρόμο για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος 

υγείας και αποτέλεσε την αφετηρία για την ανάπτυξη του δημοσίου ενδιαφέροντος για την 

υγεία. Διαπνεόταν από μια συγκεκριμένη θεώρηση για το ρόλο του αγαθού υγεία στη 

σύγχρονη κοινωνία και ανταποκρινόταν στην παράδοση και το κεκτημένο του κοινωνικού 

χαρακτήρα των σύγχρονων ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας. Επιπλέον, συνέβαλλε στην 

επέκταση της προστασίας του πληθυσμού, ιδιαίτερα των αγροτικών περιοχών, και 

σημειώθηκε αύξηση των διατιθέμενων για την υγεία ανθρώπινων και χρηματοδοτικών 

πόρων. Εν τούτοις, παρουσιάστηκαν ορισμένα ζητήματα που αφορούσαν την 

μακροοικονομική και μικροοικονομική αποδοτικότητα, την ισότητα στη χρηματοδότηση των 

υπηρεσιών διαχείρισης διοίκησης και περιφερειακής αποκέντρωσης (Tsalikis, 1988). Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιες ρυθμίσεις του νέου θεσμικού πλαισίου δεν εφαρμόστηκαν, 

με αποτέλεσμα τη διαιώνιση καταστάσεων οι οποίες στην πορεία αναίρεσαν τη φιλοσοφία 

του, κάποιες άλλες είχαν συνέπειες που δεν προβλέφθηκαν, ενώ για ορισμένα βασικά 

ζητήματα δεν γινόταν καμία μνεία στο νόμο. 

            Αρχικά, ένα τρωτό σημείο εντοπίζεται στην αδυναμία ολοκλήρωσης των 

μεταρρυθμίσεων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ο Ν. 1397/1983 προέβλεπε την 

κατάργηση όλων των μέχρι τότε λειτουργούντων μονάδων πρωτοβάθμιας περίθαλψης και την 

ίδρυση, αντί αυτών, κέντρων υγείας αστικού και αγροτικού τύπου, καθώς και την απόδοση σε 

ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας από τα ασφαλιστικά ταμεία των 

δαπανών περίθαλψης των ασφαλισμένων τους στα κέντρα υγείας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

ότι  ιδρύθηκαν μόνο κέντρα υγείας αγροτικού τύπου, ενώ η κατάργηση των άλλων μονάδων 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης, η ίδρυση αστικών κέντρων υγείας και η λειτουργία του ειδικού 

λογαριασμού δεν υλοποιήθηκαν, με άμεση συνέπεια την επίφαση του νοσοκομειοκεντρικού 

χαρακτήρα του ελληνικού συστήματος υγείας και τη διατήρηση της πανσπερμίας των δομών 

και υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης (Οικονόμου, 2004). Επιπροσθέτως, τα ΠΕΣΥ δεν 

συστάθηκαν και δεν λειτούργησαν, με αποτέλεσμα, αν και η περιφερειακή κατανομή των 

υγειονομικών πόρων βελτιώθηκε στο διάστημα 1981-1989 διευκολύνοντας την πρόσβαση 

των πολιτών, να εξακολουθήσουν να υφίστανται ανισότητες, καθώς και αδυναμίες, όπως η 

μη επίτευξη της αποκέντρωσης στη λήψη των αποφάσεων (Οικονόμου,2004).  
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         Το δεύτερο βασικό ζήτημα αφορούσε τους περιορισμούς που τέθηκαν στη 

δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα σε σχέση με τη νοσοκομειακή περίθαλψη και οι 

αδυναμίες του δημόσιου τομέα στην πρωτοβάθμια φροντίδα λόγω της μη εφαρμογής των 

προβλεπόμενων διατάξεων οδήγησαν στην έξαρση των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, 

των οποίων η λειτουργία μέχρι σήμερα δεν ελέγχεται ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών 

που παρέχουν και ταυτόχρονα εξακολουθεί να επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των 

ασφαλιστικών ταμείων που συνάπτουν συμβάσεις με αυτά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά 

την περίοδο 1986-1991 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των διαγνωστικών κέντρων ήταν 

25,8%. Το 1991 ο αριθμός των διαγνωστικών κέντρων ανερχόταν σε 192, ενώ το 1999 σε   

πάνω από 400 (Οικονόμου,2004:203).  

           Το τρίτο ζήτημα αναφέρεται στο πολύ σημαντικό ζήτημα της χρηματοδότησης των 

υπηρεσιών υγείας. Στο νόμο θεσμοθέτησης του ΕΣΥ δεν υπάρχει καμία διάταξη που να 

ρυθμίζει την κατανομή των οικονομικών πόρων, τις πηγές χρηματοδότησης και τις μορφές 

αποζημίωσης των υπηρεσιών υγείας, εκτός αυτής που προαναφέρθηκε για την πρωτοβάθμια 

περίθαλψη, η οποία άλλωστε δεν εφαρμόστηκε. Η ενοποίηση των ταμείων και η δημιουργία 

ενός ενιαίου φορέα δεν επιχειρήθηκε, με αποτέλεσμα την απουσία σαφών αρχών 

χρηματοδότησης του συστήματος, τη δημιουργία ελλειμμάτων και την αγνόηση της σημασίας 

των μεθόδων αποζημίωσης των προμηθευτών υγείας. Απεναντίας αξίζει να αναφερθεί ότι  η 

έμφαση δόθηκε αποκλειστικά στην της προσφοράς των υπηρεσιών υγείας, με απώτερο στόχο 

τη βελτίωση της υγειονομικής υποδομής της χώρας, την επέκταση και ενδυνάμωση του 

δημόσιου τομέα φροντίδας και τον περιορισμό του ιδιωτικού (Οικονόμου,2004:204). 
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3.3 Βασικές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις του ελληνικού συστήματος 

υγείας 

3.3.1Το πρώτο κύμα μεταρρυθμίσεων του ΕΣΥ κατά τη δεκαετία του 1990 

          Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο υγειονομικός τομέας στη χώρα να αντιμετωπίζει 

σημαντικές αδυναμίες. Οι αδυναμίες αυτές οφείλονται κυρίως στην απουσία μέτρων 

συγκράτησης του κόστους και καθορισμένων κριτηρίων χρηματοδότησης των υπηρεσιών  

που οδήγησε τα ασφαλιστικά ταμεία στην εμφάνιση οικονομικών δυσκολιών και 

ελλειμμάτων στον προϋπολογισμό τους. και ελλειμμάτων στον προϋπολογισμό τους. Το 

υψηλό ποσοστό ιδιωτικών δαπανών ερχόταν σε αντίθεση με την αρχή της δίκαιης 

χρηματοδότησης και της ισοτιμίας στην πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον, η 

αποδοτικότητα ήταν αμφίβολη λόγω της έλλειψης κινήτρων για βελτίωση της επίδοσης του 

δημόσιου τομέα. Οι μηχανισμοί αποτίμησης αναγκών και διαμόρφωσης προτεραιοτήτων 

ήταν υπανάπτυκτοι, με συνέπεια την άνιση περιφερειακή κατανομή των υγειονομικών πόρων. 

Ο συγκεντρωτισμός του συστήματος συνοδευόταν από την απουσία μηχανισμών σχεδιασμού 

και συντονισμού και περιορισμένη διοικητική και διαχειριστική ικανότητα. Επιπροσθέτως, η 

υπερπροσφορά ιατρών, η απουσία συστήματος παραπομπής και η ανορθολογική πολιτική 

τιμολόγησης των υπηρεσιών και αποζημίωσης των προμηθευτών ενθάρρυναν την ανάπτυξη 

των άτυπων πληρωμών και της παραοικονομίας (Οικονόμου, 2012:85). 

         Παράλληλα, την ίδια περίοδο  στον δημόσιο διάλογο άρχισαν να κάνουν την εμφάνιση 

τους αιτήματα που σχετίζονταν με την μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής υπηρεσιών από τους 

ασθενείς, συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην παροχή υπηρεσιών υγείας, 

αποκέντρωση και αποτελεσματικότερη διοίκηση, προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών, 

διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, έλεγχο των δαπανών υγείας και 

εισαγωγή οιονεί αγορών στο σύστημα υγείας. Τα παραπάνω αιτήματα προσπάθησαν να 

επιτευχθούν μέσω μεταρρυθμίσεων αλλά αυτό δεν έγινε στα πλαίσια της ανάπτυξης ενός 

συγκεκριμένου και ολοκληρωμένου σχεδίου πολιτικής. Σχεδόν όλες οι μεταρρυθμιστικές 

προσπάθειες εξαντλήθηκαν σε μελέτες και νομοσχέδια που δεν ψηφίστηκαν ποτέ ή σε νόμους 

που δεν εφαρμόστηκαν ποτέ ή εφαρμόστηκαν μόνο μερικώς (Οικονόμου,2012:86-87). 

          Ειδικότερα, προτάθηκε η διάκριση μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης υπηρεσιών 

υγείας και η εισαγωγή διευθυνόμενου ανταγωνισμού κυρίως μεταξύ των προμηθευτών 

νοσηλευτικών υπηρεσιών. Στην πλευρά της ζήτησης προτάθηκε η ίδρυση ενός ενιαίου φορέα 

υγείας στον οποίο θα μετέφεραν τους οικονομικούς τους πόρους τα μεγαλύτερα ταμεία 
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κοινωνικής ασφάλισης υγείας. Ο ενιαίος φορέας θα έπαιζε το ρόλο του αγοραστή, 

λειτουργώντας ως μονοπώλιο, θέτοντας προτεραιότητες και προσδιορίζοντας την ποσότητα, 

την ποιότητα και τις τιμές των υπηρεσιών, μέσω της διαπραγμάτευσης σύναψης συμβάσεων 

με προμηθευτές (Κυριόπουλος,1995). Στην πλευρά της προσφοράς, τα δημόσια και τα 

ιδιωτικά νοσοκομεία θα ανταγωνίζονταν για τη σύναψη συμβάσεων με τον ενιαίο φορέα και 

θα αποζημιώνονταν με προοπτικές μεθόδους, όπως ο σφαιρικός προϋπολογισμός ή οι 

Ομοιογενείς Διαγνωστικές Κατηγορίες. Αναφορικά με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, 

προτάθηκε η θεσμοθέτηση είτε του γενικού οικογενειακού ιατρού αμειβόμενου με βάση τον 

αριθμό των εγγεγραμμένων στη λίστα του ασθενών, κατά το βρετανικό πρότυπο, είτε δικτύων 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας κατά το γαλλικό πρότυπο. 

            Επίκεντρο της πολιτικής υγείας στις αρχές της δεκαετίας του 1990 αποτέλεσαν επίσης 

τα ζητήματα χρηματοδότησης, λόγω των μακροοικονομικών περιορισμών, και η υιοθέτηση 

διαδικασιών συμμετοχής του ασθενή στο κόστος της φροντίδας. Σκοπός ήταν η 

αποκατάσταση της κρατικής ευθύνης με την αύξηση του ρόλου της κοινωνικής ασφάλισης 

και του ιδιωτικού τομέα στην παροχή και χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας. Στο πλαίσιο 

αυτό η κυβέρνηση Μητσοτάκη με υπουργό υγείας τον Γεώργιο Σούρλα , πρότεινε τον Ν. 

2071/1992 για τον εκσυγχρονισμό και την οργάνωση του συστήματος υγείας που προέβλεπε 

την υπαγωγή των κέντρων υγείας στις Νομαρχίες και τη χρηματοδότησή τους από αυτές, τη 

δυνατότητα επιλογής των γιατρών του ΕΣΥ μεταξύ πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης 

και μερικής απασχόλησης με παράλληλη άσκηση ιδιωτικής πρακτικής, την απελευθέρωση 

του ιδιωτικού τομέα και τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών κλινικών, την ελευθερία επιλογής 

ιατρού και νοσηλευτηρίου από τους πολίτες, την υιοθέτηση χάρτη δικαιωμάτων του ασθενή, 

την αύξηση των νοσηλίων και τη θέσπιση εισιτηρίου για επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία 

των νοσοκομείων και για εισαγωγή, την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στην αγορά 

φαρμάκων, την εισαγωγή του θεσμού του μάνατζερ στα νοσοκομεία και τη δυνατότητα 

σύμβασης των ασφαλιστικών ταμείων με ιδιωτικά νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα. 

Επιπροσθέτως, δόθηκαν φορολογικά κίνητρα για τη σύναψη από τους πολίτες συμβολαίων 

ιδιωτικής ασφάλισης υγείας (ΦΕΚ 123Α/ 15.07.1992). 

           Η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού με πρωθυπουργό της Ελλάδας τον Ανδρέα 

Παπανδρέου και υπουργό υγείας τον Δημήτριο Κρεμαστινό, οδήγησε στην έκδοση του Ν. 

2194/1994 για την αποκατάσταση του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις, ο οποίος απέβλεπε στην 

αποκατάσταση του κοινωνικού χαρακτήρα του ΕΣΥ και επανέφερε σε ισχύ τις διατάξεις του 

Ν. 1397/1983 σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς των γιατρών, καταργώντας τη δυνατότητα 
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μερικής απασχόλησης και τα κέντρα υγείας, μετατρέποντάς τα εκ νέου σε αποκεντρωμένες 

μονάδες των νοσοκομείων. Όμως, ο νέος νόμος δεν κατάργησε τις προβλέψεις του 

προηγούμενου όσον αφορά τη δυνατότητα σύμβασης των ασφαλιστικών ταμείων με τις 

ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα, τις ελευθερίες που είχαν παραχωρηθεί στον 

ιδιωτικό τομέα και τα μέτρα συμμετοχής του ασθενή στο κόστος περίθαλψης. 

          Τα δύο παραπάνω νομοθετήματα είχαν περισσότερο το χαρακτήρα διορθωτικών 

παρεμβάσεων, δεν οδήγησαν σε ριζική αναμόρφωση του ΕΣΥ και δεν έδωσαν απαντήσεις 

στα επιτακτικά ερωτήματα που έθεταν τα προβλήματα του συστήματος υγείας και 

αφορούσαν τη χρηματοδότηση, τον διοικητικό συγκεντρωτισμό, την απουσία κατάλληλων 

διαχειριστικών μηχανισμών, την έλλειψη μέτρων ελέγχου του κόστους, την ανεπάρκεια της 

εξωνοσοκομειακής φροντίδας, την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, τους 

μηχανισμούς κατανομής των υγειονομικών πόρων και την απουσία μέτρων ποιοτικού 

ελέγχου των υπηρεσιών. 

            Η επόμενη τριετία χαρακτηρίστηκε από τη διεξαγωγή ενός έντονου διαλόγου των 

κοινωνικών εταίρων, ο οποίος κατέληξε στην κατάθεση δύο μεταρρυθμιστικών σχεδίων και 

ενός νέου νόμου. Οι προτάσεις του σχεδίου Κρεμαστινού κατατέθηκαν το 1995 και 

προέβλεπαν τη δημιουργία Ενιαίου Φορέα Υγείας και Περιφερειακών Υγειονομικών 

Συμβουλίων, την εφαρμογή σφαιρικών προϋπολογισμών, την αλλαγή της οργάνωσης και 

διοίκησης των νοσοκομείων, την εισαγωγή του γενικού οικογενειακού ιατρού, την έμφαση 

στην πρόληψη και την ανάπτυξη της δημόσιας υγείας, τη σύνταξη θετικής λίστας φαρμάκων 

και την υιοθέτηση τιμών αναφοράς, τη συνεχόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση του 

ανθρώπινου δυναμικού και την εφαρμογή μέτρων ποιοτικού ελέγχου, όπως σύσταση 

επιτροπών αξιολόγησης στα νοσοκομεία και ίδρυση εθνικού οργανισμού αξιολόγησης. 
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3.3.2 Το δεύτερο κύμα μεταρρυθμίσεων του ΕΣΥ κατά τη δεκαετία του 

2000 

          Τη δεκαετία του 2000 οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να διαχωριστούν σε δύο κύκλους 

μεταρρυθμίσεων που αντανακλούν δύο διαφορετικά ιδεολογικά ρεύματα. Ο πρώτος γύρος 

μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνει τη νομοθεσία που ψηφίστηκε στο διάστημα 2001-2004 και ο 

δεύτερος γύρος τη νομοθεσία της περιόδου 2005-2007.  

          Τον Ιούλιο του 2000 το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας έδωσε στη δημοσιότητα το 

σχέδιο μεταρρύθμισης του ΕΣΥ «Υγεία για τον Πολίτη», στο οποίο καταγράφονταν 200 

περίπου μέτρα για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών υγείας της χώρας. Όπως αναφερόταν 

στην αρχή του σχεδίου, σκοπός του εγχειρήματος ήταν η μετεξέλιξη του ΕΣΥ σε σύγχρονο 

και αποτελεσματικό σύστημα υγείας έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ελλήνων 

πολιτών, παρέχοντας υπηρεσίες πρόληψης, φροντίδας και περίθαλψης. Ειδικότερα, ως στόχοι 

προσδιορίζονταν η έμφαση στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, η ισότιμη πρόσβαση 

στις υπηρεσίες υγείας, η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ, η διοικητική 

αποκέντρωση και περιφερειακή ανάπτυξη του ΕΣΥ, η αναδιοργάνωση της διοίκησης και 

λειτουργίας των νοσοκομείων, η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και των 

υπηρεσιών δημόσιας υγείας, η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του υγειονομικού 

τομέα και η αλλαγή των όρων απασχόλησης των ιατρών, η βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών, η ορθολογική κατανομή των ανθρώπινων, οικονομικών και υλικών πόρων, η 

ενοποίηση των πόρων χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας, ο έλεγχος στην παροχή των 

δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας και η άσκηση τεκμηριωμένης ιατρικής και 

πολιτικής υγείας (Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, 2000).  

          Η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα χρηματοδότησης του συστήματος υγείας βρισκόταν 

στο κέντρο της διάκρισης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης των υπηρεσιών υγείας. 

Προβλεπόταν ότι ο Οργανισμός Διαχείρισης Πόρων Υγείας που θα ιδρυόταν θα 

διαχειριζόταν τα έσοδα των μεγαλύτερων ασφαλιστικών φορέων υγείας, δηλαδή του ΙΚΑ, 

του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ και του ΟΠΑΔ, που καλύπτουν πάνω από το 95% του ελληνικού 

πληθυσμού. Το μέτρο αυτό θα συνοδευόταν από τη διαμόρφωση μιας βασικής δέσμης 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας που θα ήταν κοινή για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και η 

κατανομή των πόρων θα ακολουθούσε δημογραφικά κριτήρια. Επιπροσθέτως, υπήρχε η 

πρόθεση ανάπτυξης μιας πολιτικής διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, της 
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βιοϊατρικής τεχνολογίας, της έρευνας, της εκπαίδευσης, της δημόσιας υγείας και της ιατρικής 

πληροφορικής τεχνολογίας, με τη σύσταση του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας.  

            Τo χρονοδιάγραμμα που έθεσε το Υπουργείο για την ολοκλήρωση του νομοθετικού 

πλαισίου και την έκδοση όλων των απαραίτητων νόμων μέχρι το τέλος του 2001 δεν 

τηρήθηκε και από τις προβλέψεις του Σχεδίου μόνο ορισμένες υλοποιήθηκαν. Ειδικότερα επί 

κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σημίτη και υπουργό υγείας τον Αλέκο Παπαδόπουλο ,  με τον 

Ν. 2889/2001 για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ, συστάθηκαν περιφερειακές 

αρχές υγείας, προσδιορίστηκε το νέο πλαίσιο ίδρυσης, διοίκησης, οργάνωσης και 

χρηματοδότησης των δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και η διάρθρωση της ιατρικής και 

νοσηλευτικής υπηρεσίας τους, εισήχθηκε ο θεσμός των απογευματινών ιατρείων στα δημόσια 

νοσοκομεία και θεσπίστηκαν νέες εργασιακές σχέσεις για τους ιατρούς που απασχολούνται 

σε αυτά. Η χώρα διαιρέθηκε σε 17 Περιφερειακά Συστήματα Υγείας (ΠεΣΥ). Αργότερα, με 

το Ν. 3106/2003 για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών πρόνοιας, αποκεντρώθηκαν και 

εκχωρήθηκαν οι αρμοδιότητες της κοινωνικής πρόνοιας στα ΠεΣΥ, τα οποία 

μετονομάστηκαν σε ΠεΣΥΠ. Κάθε ΠεΣΥΠ αποτελούσε δημόσιο νομικό πρόσωπο 

διοικούμενο από δεκαμελές συμβούλιο και ήταν υπεύθυνο για το σχεδιασμό, το συντονισμό, 

τη στελέχωση, τον οικονομικό έλεγχο και την παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών 

υγείας και πρόνοιας της γεωγραφικής του εμβέλειας (ΦΕΚ Α 30/ 10.02.2003). 

              Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ μετατράπηκαν σε αποκεντρωμένες αλλά διοικητικά και 

οικονομικά αυτόνομες μονάδες των ΠεΣΥΠ, διοικούμενα από έναν Διοικητή πενταετούς 

θητείας και ένα Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους διευθυντές της διοικητικής, 

της ιατρικής και της νοσηλευτικής υπηρεσίας και τον πρόεδρο του επιστημονικού 

συμβουλίου του νοσοκομείου. Με το προηγούμενο καθεστώς, τα νοσοκομεία ήταν ΝΠΔΔ 

υπαγόμενα στην επίβλεψη του Υπουργού Υγείας και οι διοικητές τους ήταν πολιτικά 

διορισμένα πρόσωπα χωρίς την κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση και διοικητική εμπειρία. 

Ο Ν. 2889/2001 προέβλεπε επίσης τη σταδιακή εισαγωγή της προοπτικής χρηματοδότησης 

των δημόσιων νοσοκομείων μέσω σφαιρικών και τμηματικών προϋπολογισμών, καθώς και 

την κατάρτιση από αυτά επιχειρησιακών σχεδίων. Επιπροσθέτως, θεσμοθετήθηκε η 

λειτουργία απογευματινών ιατρείων στα δημόσια νοσοκομεία, όπου οι ιατροί μπορούσαν να 

παρέχουν υπηρεσίες σε ιδιώτες ασθενείς με βάση την κατά πράξη και περίπτωση αμοιβή. Ο 

στόχος ήταν η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στη νοσοκομειακή φροντίδα με 

βάση το εισόδημα και τη δυνατότητα που είχαν για ίδιες πληρωμές, ο περιορισμός της 

παραοικονομίας που είχε αναπτυχθεί στο εσωτερικό των δημόσιων νοσοκομείων και η 
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αύξηση των εσόδων τους. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι ιατροί των δημόσιων νοσοκομείων 

αποκτούσαν το δικαίωμα μονιμοποίησης, εφόσον για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης 

είχαν επιλεγεί για δύο συνεχόμενες πενταετείς θητείες. Στους πανεπιστημιακούς ιατρούς 

δόθηκε η δυνατότητα επιλογής είτε να παραμείνουν στο ΕΣΥ λαμβάνοντας μια επιπλέον 

αμοιβή και έχοντας το δικαίωμα συμμετοχής στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων 

είτε να μπορούν να ασκούν ιδιωτική πρακτική, χάνοντας όμως το δικαίωμα να γίνονται 

διευθυντές κλινικών του ΕΣΥ (ΦΕΚ Α 37/ 02.03.2001). 

           Στη συνέχεια, με το Ν. 2955/2001 υιοθετήθηκε ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις 

διαδικασίες προμηθειών των μονάδων υγείας των ΠεΣΥ. Σύμφωνα με αυτόν, οι συμβάσεις 

προμηθειών μπορούσαν να συνάπτονται και να εκτελούνται είτε από το Υπουργείο 

Ανάπτυξης είτε από τα ΠεΣΥ είτε από τα νοσοκομεία, ανάλογα με τον αριθμό και το είδος 

των προμηθειών. Με τον νέο νόμο τα νοσοκομεία και τα ΠεΣΥ ήταν πλέον υποχρεωμένα να 

καταρτίζουν ένα ετήσιο σχέδιο προμηθειών. Τα είδη των ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων 

και υλικών που κρίνονταν αναγκαία για τη λειτουργία των νοσοκομείων και των κέντρων 

υγείας θα καθορίζονταν με υπουργική απόφαση και θα εγγράφονταν σε ειδικό μητρώο 

επιτρεπόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Για κάθε προϊόν που θα περιλαμβανόταν στο 

μητρώο θα καθορίζονταν κοινές για όλες τις μονάδες υγείας τεχνικές προδιαγραφές (ΦΕΚ Α 

256/ 02.11.2011). 

            Ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών δημόσιας υγείας ήταν στόχος ενός άλλου νόμου 

επί κυβέρνησης Κωνσταντίνου Σημίτη με υπουργό υγείας τον Κωνσταντίνο Στεφανή, του Ν. 

3172/2003, ο οποίος προέβλεπε τη σύσταση ενός Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας ως 

γνωμοδοτικού και συμβουλευτικού οργάνου και τη δημιουργία οργάνων συντονισμού της 

δημόσιας υγείας, καθώς και Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας στο Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας, με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων για την υλοποίηση της εθνικής 

πολιτικής δημόσιας υγείας, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας. 

Προβλέπονταν επίσης η αναβάθμιση των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας των 

Περιφερειών, της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και των ΟΤΑ και η ρύθμιση θεμάτων 

προσωπικού και εκπαίδευσης στη δημόσια υγεία. Τέλος, υπήρχαν ρυθμίσεις για την 

ανάπτυξη του χάρτη υγείας της χώρας, προκειμένου να αποτελέσει ένα εργαλείο ορθολογικής 

κατανομής των υγειονομικών πόρων (ΦΕΚ Α 197/ 06.08.2003). 

            Μια άλλη σημαντική νομοθετική παρέμβαση ήταν ο Ν. 2920/2001 για το Σώμα 

Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. Με το νόμο αυτόν συστάθηκε, στο 
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Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας 

υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό, με σκοπό τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και 

ερευνών σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς του Υπουργείου Υγείας και τις υπηρεσίες 

υγείας των ασφαλιστικών φορέων, με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της 

παραγωγικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (ΦΕΚ Α 131/ 27.06.2001). 

         Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί η ψήφιση του Ν. 3029/2002 για τη μεταρρύθμιση του 

συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Ο νόμος αυτός προέβλεψε για πρώτη φορά τη σύσταση 

και λειτουργία επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης με τη μορφή ΝΠΙΔ. Τα ταμεία αυτά 

παρέχουν εθελοντική ασφαλιστική κάλυψη στους δικαιούχους τους, η οποία είναι 

επιπρόσθετη της υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας και χρηματοδοτείται από εισφορές 

εργοδοτών και εργαζομένων (ΦΕΚ Α 160/ 11.07.2002). 

           Ο πρώτος γύρος των υγειονομικών μεταρρυθμίσεων της δεκαετίας του 2000 κλείνει με 

το Ν. 3235/2004 για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Σύμφωνα με αυτόν, δινόταν η 

προαιρετική δυνατότητα στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης να εγκαθιδρύσουν δίκτυα 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και να εισαγάγουν το θεσμό του οικογενειακού ιατρού και 

του προσωπικού νοσηλευτή. Επιπροσθέτως, θεσπιζόταν η ηλεκτρονική κάρτα υγείας. Ο 

νόμος προέβλεπε επίσης τη μετατροπή των πολυϊατρείων των ασφαλιστικών ταμείων σε 

αστικά κέντρα υγείας, την ίδρυση νέων υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, μετανοσοκομειακής 

φροντίδας και υπηρεσιών αποκατάστασης και την ανάπτυξη μηχανισμών πιστοποίησης των 

μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ακόμα, δινόταν η δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών 

μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας με ειδική διαδικασία αδειοδότησης (ΦΕΚ Α 53/ 

18.02.2004).  

          Η ίδρυση του ΟΔΙΠΥ τελικά δεν προχώρησε, ενώ ο Ν. 3172/2003 για τη δημόσια 

υγεία και ο Ν. 3235/2004 για την πρωτοβάθμια φροντίδα καταργήθηκαν μετά την αλλαγή 

κυβέρνησης που σημειώθηκε το 2004, όπου πρωθυπουργός ανέλαβε ο Κωνσταντίνος 

Καραμανλής Α. με υπουργό υγείας τον Νικήτα Κακλαμάνη. Στο Πρόγραμμα Σταθερότητας 

και Ανάπτυξης 2004-2007, το οποίο υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την τότε 

νεοεκλεγμένη κυβέρνηση, γινόταν η επισήμανση ότι βασικός στόχος της μεταρρύθμισης του 

συστήματος υγείας που θα προωθούσε ήταν η εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας 

βραχυπρόθεσμα και η διατηρησιμότητα του συστήματος μακροπρόθεσμα μέσω της 

συγκράτησης δαπανών, αντιμετωπίζοντας τις συγκεκριμένες αδυναμίες του υφιστάμενου 

συστήματος και εξασφαλίζοντας ένα ικανοποιητικό επίπεδο υπηρεσιών για όλους τους 
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έλληνες πολίτες (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, 2005). Πιο συγκεκριμένα, η 

μεταρρυθμιστική προσπάθεια θα απέβλεπε στην αντιμετώπιση τριών ζητημάτων 

(Παπαθεοδώρου και Μωυσίδου,2011:19-34) : 

Α) Τη διαχείριση του χρέους των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές, μέσω της 

αναδιάρθρωσής του, της υιοθέτησης ενός συγκεντρωτικού συστήματος διαχείρισης των 

προμηθειών του δημοσίου, της εφαρμογής ενός νέου συστήματος διοίκησης για τα δημόσια 

νοσοκομεία που θα βασιζόταν στη μεταβίβαση λειτουργικής εξουσίας στο επίπεδο του 

τοπικού νοσοκομείου και της ανάπτυξης ενός νέου ηλεκτρονικού συστήματος λογιστικής 

παρακολούθησης για όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και τα κέντρα υγείας, που στο τέλος κάθε 

οικονομικού έτους θα έπρεπε να παρουσιάζουν ισολογισμούς.  

Β) Τη μείωση του κόστους μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, με τη χρήση πληροφορικής 

και τη λειτουργία συστημάτων Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Πόρων σε όλο το ΕΣΥ, 

την εφαρμογή σύγχρονων διοικητικών μεθόδων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, την εισαγωγή 

νέων μηχανισμών τιμολόγησης και κοστολόγησης και τον αυξημένο έλεγχο των κοινωνικών 

υπηρεσιών. 

 Γ) Την προώθηση συμπράξεων δημόσιουιδιωτικού τομέα, και πιο συγκεκριμένα της 

συνεργασίας μεταξύ δημόσιων νοσοκομείων και ιδιωτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων στον 

τομέα των υπηρεσιών νοσηλείας στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και της εφαρμογής πιλοτικών 

σχεδίων συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και ιδιωτικών χρηματοοικονομικών 

πρωτοβουλιών για την κατασκευή δημόσιων νοσοκομείων. 

          Από τις παραπάνω προθέσεις και διακηρύξεις μόνο ένα μικρό μέρος αυτών τελικά 

υλοποιήθηκε και οι πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν κατά την περίοδο 2005-2008 ήταν 

μάλλον αμφιλεγόμενες. Οι πολιτικές συγκράτησης του κόστους, οι νέοι μηχανισμοί 

τιμολόγησης και κοστολόγησης, οι διαδικασίες ελέγχου και η εισαγωγή ηλεκτρονικών 

λογιστικών συστημάτων αγνοήθηκαν παντελώς. Πιο συγκεκριμένα, ο Ν. 3329/2005 

κατάργησε οποιαδήποτε προσπάθεια επιστημονικής διαχείρισης-διοίκησης των δημόσιων 

νοσοκομείων είχε γίνει μετά το 2001 και επανέφερε τα προηγούμενα πρότυπα διοίκησης που 

βασίζονταν σε πολιτικά κριτήρια. Δεδομένης της σημασίας της επιστημονικής διαχείρισης 

των νοσοκομείων για την αποδοτικότερη λειτουργία τους, η αιτία για την κατάργηση από την 

τότε κυβέρνηση ενός ισχυρού εργαλείου που θα βελτίωνε την επίδοσή τους θα πρέπει να 

αναζητηθεί στην επιδίωξη εκ μέρους της για πολιτική χειραγώγηση και δημιουργία 

πελατειακών σχέσεων στον συγκεκριμένο χώρο. Με τον ίδιο νόμο, τα ΠεΣΥΠ 
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μετονομάστηκαν σε Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) και ο αριθμός τους 

μειώθηκε από 17 σε 7. Σύμφωνα με τον τότε Υπουργό Υγείας Νικήτα Κακλαμάνη, αιτίες για 

αυτή την αλλαγή ήταν η επίτευξη οικονομιών κλίμακας και η παροχή των υπηρεσιών με πιο 

αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο (ΦΕΚ Α 81/ 04.04.2005). Όμως, όπως επισήμανε η 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σε σχετική Γνώμη της, οι ΔΥΠΕ είχαν δύο βασικά 

μειονεκτήματα. Το πρώτο ήταν ότι οι αρμοδιότητες των ΔΥΠΕ ήταν πιο περιορισμένες από 

αυτές των ΠεΣΥΠ και περιορίστηκαν κυρίως σε εποπτικό και συμβουλευτικό ρόλο. Το 

δεύτερο ήταν ότι τα πέντε από τα επτά μέλη των διοικητικών συμβουλίων τους ήταν 

διορισμένα από τον Υπουργό ή τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Συνεπώς, για τις 

ΔΥΠΕ, οποιαδήποτε πραγματική αποκέντρωση και εκχώρηση σε αυτές αρμοδιοτήτων ή 

αυτονομίας από την κεντρική κυβέρνηση αναφορικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης των 

υπηρεσιών τους υγείας με βάση τις ανάγκες του πληθυσμού τους ήταν στην πραγματικότητα 

ανέφικτη. Με αυτό τον τρόπο, η διαχείριση και ο έλεγχος του συστήματος υγείας παρέμενε 

στο Υπουργείο Υγείας (Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 2005). Ένα επιπρόσθετο 

στοιχείο ανακολουθίας της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης που περιέπλεκε την κατάσταση και 

ουσιαστικά υποδήλωνε την απουσία ξεκάθαρων στόχων πολιτικής και τη σύγχυση που 

υπήρχε ήταν ότι η νεοεκλεγείσα τότε κυβέρνηση στις προεκλογικές της εξαγγελίες είχε 

δηλώσει ότι θα καταργούσε τις περιφερειακές δομές του ΕΣΥ, δηλαδή τα ΠεΣΥΠ.  

        Ακολούθησε ο Ν. 3370/2005 για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, 

με τη δημιουργία νέων οργανωτικών δομών. Θεσμοθετήθηκε η Γενική Γραμματεία Δημόσιας 

Υγείας και η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας στο Υπουργείο Υγείας, με έργο τους την 

εφαρμογή μέτρων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, την 

επιθεώρηση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και την παρακολούθηση και εποπτεία της 

εφαρμογής των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπροσθέτως, ιδρύθηκε το Κέντρο 

Επιχειρήσεων Συντονιστικού Οργάνου Τομέα Υγείας (ΚΕΠΙΧ-ΣΟΤΥ), με αποστολή το συ- 

ντονισμό των φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την 

αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν τη δημόσια υγεία και το χώρο της υγείας 

γενικότερα και την παρακολούθηση και το συντονισμό των συστημάτων εφημερίας των 

νοσοκομείων. Ένα επιπλέον όργανο που συστάθηκε ήταν το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας 

Υγείας (ΕΣΥΔΥ), ως επιστημονικό συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Υγείας, καθώς 

και εποπτικό και συντονιστικό σώμα των φορέων δημόσιας υγείας (ΦΕΚ 176 Α/ 11.07.2005). 

         Ένα τελευταίο νομοθέτημα της υπό εξέταση περιόδου ήταν ο Ν. 3580/2007 επι 

κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμανλή Α. με υπουργό υγείας τον Δημήτριο Αβραμόπουλο, 
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για τον εξορθολογισμό του συστήματος προμηθειών των νοσοκομείων. Εδώ, η έμφαση 

δόθηκε στη διενέργεια των προμηθειών σε κεντρικό επίπεδο με τη σύσταση της Επιτροπής 

Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ). Η ΕΠΥ έχει την ευθύνη του στρατηγικού και επιχειρησιακού 

σχεδιασμού του συστήματος προμηθειών στον τομέα της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης 

και στο έργο της συνεπικουρείται από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και 

Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), τη Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων 

(ΔΕΠΑΝΟΜ) και το Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών (ΦΕΚ 134 Α/ 18.06.2007). 

3.3.3 Οι εξελίξεις στο ελληνικό σύστημα υγείας μετά την υπογραφή του 

Μνημονίου Συνεννόησης 2010 

         Η διεθνής εμπειρία των υγειονομικών μεταρρυθμίσεων δείχνει ότι ευρείας έκτασης, 

απότομες, ξαφνικές και γρήγορες αλλαγές, στο πλαίσιο ενός μεγάλου σχεδίου 

μετασχηματισμού που επιβάλλεται από τα πάνω, σε συνθήκες πιεστικών ραγδαίων 

κοινωνικών και οικονομικών μεταβολών, δεν συνιστούν τον πιο κατάλληλο τρόπο 

αποτελεσματικής αναδιοργάνωσης ενός συστήματος υγείας. Η διαπίστωση αυτή ίσως σε 

σημαντικό βαθμό προσδιορίζει τις πιθανότητες επιτυχίας της μεγάλης εμβέλειας αναδόμησης 

του συστήματος υγείας που επιχειρείται σήμερα στην Ελλάδα, υπό την πίεση της οικονομικής 

κρίσης. Αναδόμηση η οποία ακολουθεί το δόγμα του «σοκ» και όχι των σταδιακών βημάτων. 

Το αίτημα της Ελλάδας για βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το 2010 και η 

υπογραφή του Μνημονίου συνοδεύτηκαν από την εφαρμογή σκληρών, ακραία φιλελεύθερων 

πολιτικών λιτότητας και τον περιορισμό των κοινωνικών παροχών. Στο πλαίσιο αυτό, 

συντελέστηκε μια σειρά μεταρρυθμίσεων που απέρρεαν από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η 

Ελλάδα έναντι των πιστωτών της. Σημαντικό μερίδιο των μεταρρυθμίσεων που 

προωθήθηκαν, αλλά και συνεχώς προωθούνται, κατέχει ο τομέας της υγείας. 

         Ένα πρώτο νομοθέτημα της κυβέρνησης του Γεώργιου Α. Παπανδρέου και υπουργό 

υγείας την Μαριλίζα Ξενογιαννακοπουλού αποτέλεσε ο Ν. 3863/2010, ο οποίος αφορούσε 

συνταξιοδοτικές διατάξεις. Με το νόμο αυτόν τα ταμεία και οι κλάδοι υγείας διαχωρίστηκαν 

από το συνταξιοδοτικό σύστημα και από την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης πέρασαν στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. Η αναγκαιότητα του μέτρου αυτού, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είχε 

επανειλημμένως επισημανθεί από την επιστημονική κοινότητα. Για τη διαμόρφωση ενιαίου 

πλαισίου παροχής υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό της χώρας, ο νόμος προέβλεψε την 

ένταξη και λειτουργία σε ενιαίο πλαίσιο των μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
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υγείας του ΕΣΥ, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Οίκου Ναύτου, καθώς επίσης τη σύσταση στο Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενός Συμβουλίου Συντονισμού. Σκοπός του 

Συμβουλίου είναι ο σχεδιασμός ενιαίων κανόνων αγοράς υπηρεσιών υγείας σε δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα για λογαριασμό των ασφαλιστικών οργανισμών και ο καθορισμός των 

κριτηρίων και των όρων σύναψης συμβάσεων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης με όλους 

τους παρόχους υγείας, προκειμένου να αρθεί ο κατατετμημένος χαρακτήρας του συστήματος 

και να επιτευχθεί η μείωση της δαπάνης (ΦΕΚ 115 Α/15.07.2010). 

          Ένα επόμενο μέτρο αποτέλεσε η επανεπιβεβαίωση και επέκταση των ρυθμίσεων του Ν. 

2889/2001 για τα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων, με το Ν. 3868/2010 και την 

καθιέρωση της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων που ανήκουν στο ΕΣΥ, μέσω της 

επέκτασης των εξωτερικών ιατρείων και τη διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και 

επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου. Η σκοπιμότητα αυτού του μέτρου 

σχετίζεται με το ότι εξασφαλίζει τη δυνατότητα επιλογής από τους πολίτες του ιατρού της 

αρεσκείας τους, μειώνει τις λίστες αναμονής, αξιοποιείται καλύτερα ο ιατρικός εξοπλισμός 

και αυξάνονται τα έσοδα των νοσοκομείων. Ωστόσο, το γεγονός ότι η επίσκεψη στα 

απογευματινά ιατρεία προϋποθέτει την καταβολή συγκεκριμένου ποσού από τον πολίτη 

δημιουργεί συνθήκες άνισης πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, αφού σχετίζεται 

με την εισοδηματική δυνατότητα καταβολής άμεσης πληρωμής (Οικονόμου, 2006). Το 

πρόβλημα διογκώνεται ακόμα περισσότερο υπό τις παρούσες συνθήκες οικονομικής 

στενότητας, όπου εφαρμόζονται μέτρα αυστηρής λιτότητας και δημοσιονομικών 

περιορισμών. 

            Τρίτος νόμος ο οποίος ψηφίστηκε το 2010 ήταν ο Ν. 3892/2010 για την ηλεκτρονική  

καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων.         

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, όλοι οι ιατροί που έχουν σχέση εργασίας µε 

οποιαδήποτε µορφή ή είναι συμβεβλημένοι µε τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι ιατροί 

των δηµόσιων δομών υγείας, οι φαρµακοποιοί που λειτουργούν φαρµακείο και είναι 

συµβεβληµένοι µε τα ασφαλιστικά ταμεία και οι φαρµακοποιοί των δηµόσιων νοσοκοµείων 

υποχρεούνται να εγγράφονται στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Το μέτρο αυτό 

κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αφού η ηλεκτρονική συνταγογράφηση αποτελεί ισχυρό 

μηχανισμό ελέγχου της συνταγογραφικής συμπεριφοράς του ιατρικού σώματος. Ωστόσο, αν 

και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι υποχρεωτική από τον Αύγουστο του 2011, δεν έχει 

ακόμη επιτευχθεί η πλήρης εφαρμογή της σε όλο το σύστημα υγείας. Αλλά και στις 
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περιπτώσεις ταμείων που την εφαρμόζουν, όπως ο ΟΠΑΔ, το σύστημα εμφανίζει σοβαρά 

λειτουργικά προβλήματα. Οι αιτίες της καθυστέρησης θα πρέπει να αναζητηθούν τόσο σε 

διοικητικά και οργανωτικά προβλήματα της δημόσιας διοίκησης και σε αδυναμίες του 

συντονισμού των αρμόδιων φορέων όσο και σε αντιδράσεις από μερίδα του ιατρικού και 

φαρμακευτικού κόσμου (ΦΕΚ 189 Α/ 04.11.2010). 

           Σημαντικότερη όμως από όλες τις θεσμικές πρωτοβουλίες της υπό εξέταση περιόδου 

είναι ο Ν. 3918/2011 της κυβέρνησης του Γεώργιου Α. Παπανδρέου και τον υπουργό υγείας 

Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος εισάγει σοβαρές διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας. Οι 

σημαντικότερες από τις αλλαγές αυτές αναφέρονται στο νέο σύστημα προμηθειών υγείας, 

στη δημιουργία του ΕΟΠΥΥ και την ένταξη των νοσοκομείων του ΙΚΑ στο ΕΣΥ και, τέλος, 

στα φάρμακα. Οι προμήθειες υγείας θα προγραμματίζονται σε περιφερειακό επίπεδο, μέσα 

από Περιφερειακά Προγράμματα Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΠΠΠΥ). Τα ΠΠΠΥ θα 

υποβάλλονται στη Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών (ΣΕΠ), η οποία θα καθορίζει κατά 

περίπτωση: α) ποιοι διαγωνισμοί προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών θα διενεργηθούν σε 

επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας ή περισσότερων Υγειονομικών Περιφερειών ή σε εθνικό 

επίπεδο, β) το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας, γ) την αναθέτουσα αρχή, η οποία 

αναλαμβάνει τη διενέργεια διαγωνισμού, τη σύναψη και τη μέριμνα εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο ρόλος της ΣΕΠ είναι η ενοποίηση των διαγωνισμών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών 

σε επίπεδο εθνικό ή μίας ή περισσότερων Υγειονομικών Περιφερειών, προκειμένου να 

επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή οικονομία κλίμακας. Θετική επίσης θα πρέπει να θεωρηθεί η 

σύσταση Επιτροπής Προδιαγραφών και του Παρατηρητηρίου Τιμών, έργο των οποίων είναι ο 

καθορισμός των ενιαίων προδιαγραφών και προτύπων ανά ιατροτεχνολογικό προϊόν και η 

παρακολούθηση των τιμών για τον προσδιορισμό αποδεκτής τιμής μονάδας (ΦΕΚ 31 

Α/02.03.2011). 

            Στον ΕΟΠΥΥ εντάχθηκαν οι κλάδοι υγείας των τεσσάρων μεγαλύτερων 

ασφαλιστικών φορέων, δηλαδή του ΙΚΑ, του ΟΓΑ, του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ, με σκοπό να 

ενταχθούν αργότερα σε αυτόν οι κλάδοι υγείας και άλλων ταμείων. Η βασική επιδίωξη της 

ίδρυσης ενός ενιαίου ταμείου υγείας είναι να συγκεντρωθούν σε αυτό όλοι οι πόροι υγείας 

και να λειτουργήσει ως μονοπώλιο, με αυξημένη διαπραγματευτική δύναμη έναντι των 

προμηθευτών υπηρεσιών υγείας. Επιπροσθέτως, με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η 

ομογενοποίηση των παροχών υγείας προς όλους τους ασφαλισμένους και η πρόσβαση σε 

ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας, ως προς το είδος, την έκταση, το ύψος, τον τρόπο 

και τη διαδικασία χορήγησης. Στο σημείο αυτό, όμως, προκύπτει ένα κρίσιμο ερώτημα. Η 
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ομογενοποίηση των παροχών συντελείται προς τα πάνω, και συνεπώς βελτιώνεται το επίπεδο 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ή αντίθετα προς τα κάτω, με μείωση των παροχών; Όπως 

προκύπτει από τις προβλέψεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ σε 

πολλές περιπτώσεις υπάρχει μείωση παροχών και αύξηση της συμμετοχής των 

ασφαλισμένων στο κόστος. Για παράδειγμα, μείωση παρατηρείται στις παροχές που 

σχετίζονται με τοκετό, αεροθεραπεία, λουτροθεραπεία, μεσογειακή αναιμία, νεφροπάθεια, 

λογοθεραπεία. Αύξηση συμμετοχής προβλέπεται στις δαπάνες για συμμετοχή στο αναλώσιμο 

υγειονομικό υλικό, στα προϊόντα ειδικής διατροφής, για νοσηλεία στο εξωτερικό σε χώρες 

εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για προθέσεις και βοηθητικά θεραπευτικά μέσα, ορθοπεδικά 

είδη, υγειονομικό και αναλώσιμο υλικό, καθώς και αναπνευστικές συσκευές (Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 2011). Ένα δεύτερο πρόβλημα αναφορικά με τον 

ΕΟΠΥΥ σχετίζεται με τους ιδιώτες ιατρούς που απασχολεί με σύμβαση και την πρόβλεψη 

αυτοί να προσφέρουν υπηρεσίες μία φορά την εβδομάδα στα εξωτερικά ιατρεία των 

δημόσιων νοσοκομείων. Μια τέτοια πρόβλεψη μπορεί να αντιμετωπίζει εν μέρει τις ελλείψεις 

ιατρικού δυναμικού στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά είναι πιθανό, εάν δεν αναπτυχθούν 

μηχανισμοί ελέγχου, να οδηγήσει σε αύξηση της παραοικονομίας στο σύστημα υγείας και σε 

αθέμιτες πρακτικές άγρας πελατείας και κατεύθυνσης των πολιτών προς ιδιωτικά ιατρεία. 

         Στη σωστή κατεύθυνση είναι η ένταξη των νοσοκομείων του ΙΚΑ στο ΕΣΥ, δεδομένου 

ότι με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η οργανική ενοποίηση του κλάδου υγείας, που μέχρι 

σήμερα υπαγόταν στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, με το ΕΣΥ και επιτυγχάνονται τόσο η 

εξοικονόμηση πόρων όσο και η διασφάλιση της πρόσβασης στο υγειονομικό σύστημα με 

όρους ισονομίας για όλους τους πολίτες. 

         Εκτός των παραπάνω θεσμικών παρεμβάσεων, έχουν υιοθετηθεί επιπρόσθετα μέτρα τα 

οποία αφορούν τη διακυβέρνηση και την παρακολούθηση του συστήματος υγείας 

(Οικονόμου,2012:101-105). Μεταξύ αυτών είναι: Α) Η καθιέρωση περισσότερης 

δημοσιονομικής και λειτουργικής επίβλεψης των δαπανών υγείας από τον Υπουργό 

Οικονομικών, η δημοσίευση ελεγμένων λογαριασμών των νοσοκομείων και η βελτίωση των 

μηχανισμών τιμολόγησης και κοστολόγησης.  

Β) Η ολοκλήρωση προγράμματος μηχανοργάνωσης των νοσοκομείων, με την αναβάθμιση 

των συστημάτων κατάρτισης των προϋπολογισμών τους και τη μεταρρύθμιση των 

συστημάτων διοίκησης, λογιστικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου και διπλογραφικού 

λογιστικού συστήματος και χρηματοοικονομικής διαχείρισης.  
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Γ) Η δημοσίευση μηνιαίων στατιστικών στοιχείων, σε ταμειακή βάση, για τα έσοδα, τις 

δαπάνες, τη χρηματοδότηση και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές (χρέη) των νοσοκομείων.  

Δ) Η δημιουργία στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύο διαδικτυακών 

βάσεων, του Esy.net, για τη συλλογή και αποτίμηση μηνιαίων λειτουργικών και οικονομικών 

δεδομένων των δημόσιων νοσοκομείων, και του Υγειονομικού Χάρτη, για την 

παρακολούθηση της περιφερειακής κατανομής των υγειονομικών πόρων και του επιπέδου 

υγείας του πληθυσμού. Η συμβολή αυτών των δύο εργαλείων αναμένεται να είναι σημαντική 

για την αποδοτικότερη χρήση των πόρων υγείας και την τεκμηριωμένη διαμόρφωση και 

εφαρμογή πολιτικής υγείας, ωστόσο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένες ανεπάρκειες 

που εμφανίζουν. Μια τέτοια ανεπάρκεια είναι ότι, ενώ στις δύο αυτές βάσεις υπάρχουν 

δεδομένα για τον αριθμό και τη σύνθεση του ανθρώπινου υγειονομικού δυναμικού, δεν 

αποτυπώνονται οι δεξιότητες του προσωπικού για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών. 

          Σε σχέση με τη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας, αυξήθηκαν οι φόροι «υπέρ της 

υγείας», όπως ο φόρος στην κατανάλωση του αλκοόλ και των τσιγάρων. Επιπροσθέτως, όπως 

έχει ήδη αναφερθεί, αυξήθηκε η συμμετοχή των πολιτών για επισκέψεις σε κέντρα υγείας και 

νοσοκομεία σε 5 ευρώ. Ένα ακόμα μέτρο είναι η εφαρμογή της κατά κεφαλήν αποζημίωσης 

των συμβεβλημένων με τα ασφαλιστικά ταμεία ιατρών, βάσει των κλιμακίων 

περιθαλπομένων δικαιούχων περίθαλψης. Αυτό προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισμό 

Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ. Η θετική αυτή πρόβλεψη, όμως, δεν συνοδεύτηκε από το 

επόμενο βήμα που θα έδινε τη δυνατότητα μετάβασης σε ένα σύστημα υποχρεωτικών 

παραπομπών κατά το πρότυπο του γενικού οικογενειακού ιατρού, αφήνοντας την όλη 

μεταρρυθμιστική προσπάθεια ημιτελή (Παπαθεοδώρου και Μωυσίδου,2011:45). 

            Τέλος, για την αποζημίωση των νοσοκομείων, άρχισε να λειτουργεί η μέθοδος των 

Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ), τα οποία προσιδιάζουν με τις Ομοιογενείς 

Διαγνωστικές Κατηγορίες. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τεθούν ορισμένα ζητήματα που 

χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Πρώτον, είναι γεγονός ότι το σύστημα αυτό φέρνει πιο 

κοντά τη χρέωση των ασφαλιστικών ταμείων με το πραγματικό κόστος νοσηλείας. Συνεπώς, 

μειώνεται ένας παράγοντας ο οποίος συνέτεινε στα αυξημένα ελλείμματα των δημόσιων 

νοσοκομείων, αφού μέχρι σήμερα αυτά δεν αποζημιώνονταν με βάση το πραγματικό κόστος 

νοσηλείας αλλά με το πολύ χαμηλότερο κλειστό ημερήσιο νοσήλιο. Από την άλλη όμως, για 

να λειτουργήσει σωστά το σύστημα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ταμείων 

υγείας και η εξεύρεση των αναγκαίων ασφαλιστικών πόρων για την κάλυψη της δαπάνης 
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νοσηλείας των ασφαλισμένων τους. Δεύτερον, η μέθοδος αυτή συμβάλλει στην 

ορθολογικότερη διαχείριση των νοσοκομείων, εφόσον όμως αντανακλά το πραγματικό 

κόστος. Στην περίπτωση των ελληνικών ΚΕΝ κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει γιατί δεν έχει 

ενταχθεί σε αυτά το κόστος του προσωπικού των δημόσιων νοσοκομείων, αφού αυτό 

καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τρίτον, θα πρέπει να διερευνηθούν οι ενστάσεις 

που έχουν διατυπωθεί από το ιατρικό σώμα ότι οι μέρες νοσηλείας που ορίζουν τα ΚΕΝ για 

κάθε περιστατικό είναι λιγότερες και δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές μέρες που είναι 

αναγκαίες για την αποτελεσματική θεραπεία. Η ανεπάρκεια αυτή πιθανώς να σχετίζεται με το 

γεγονός ότι η διαμόρφωση των ελληνικών ΚΕΝ στηρίχτηκε σε δεδομένα άλλων χωρών που 

δεν είναι αντίστοιχα με της χώρας μας. Πιθανώς όμως να απορρέει και από την επιδίωξη 

περιορισμού της δαπάνης και οικονομίας, αλλά κάτι τέτοιο θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα 

λόγω πιθανών επανεισαγωγών (Οικονόμου,2012:110-112). 

           Μια ακόμα θεμελιώδης δομική παρέμβαση αφορά τη λειτουργική αναδιάταξη των 

μονάδων του ΕΣΥ, το τελικό σχέδιο της οποίας παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Υγείας  και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανδρέα Λοβέρδο στις αρχές του Ιουλίου του 2011 (Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2011). Στόχοι αυτής της παρέμβασης είναι η 

συνδιοίκηση νοσοκομείων, η συνένωση ομοειδών κλινικών μονάδων και εργαστηρίων εντός 

του ίδιου νοσοκομείου ή νοσοκομείων που γειτνιάζουν, η μετατροπή μικρών μονάδων 

(γενικών νοσοκομείων – κέντρων υγείας) σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή 

βραχείας, εξειδικευμένης νοσηλείας, η συγχώνευση ομοειδών δραστηριοτήτων σε 

υποστηρικτικές υπηρεσίες (διοικητικές, τεχνικές, ξενοδοχειακές κ.λπ.) και η ορθολογική 

κατανομή προσωπικού και άλλων πόρων. Σύμφωνα με το σχέδιο, θα επιδιωχθεί η μείωση των 

διοικητικών συμβουλίων από 133 σε 83, των διοικητών σε 78, το σύνολο διοικητών και 

αναπληρωτών διοικητών από 175 σε 145. Επιπροσθέτως, οι λειτουργούσες κλίνες από 35.000 

με κάλυψη περίπου 70% θα μειωθούν σε 33.000 με κάλυψη περίπου 80%, οι οποίες θα 

αναλογούν περίπου σε 400 ανά νοσοκομειακό συγκρότημα. Μεταξύ των προτεινόμενων 

κλινών, περίπου 550 κλίνες θα ονομαστούν «ειδικές θέσεις», με στόχο να διατεθούν σε 

ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Τέλος, από τα 2.000 συνολικά τμήματα ή μονάδες, 360 

περίπου προτείνεται να συνενωθούν, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των 

λειτουργούντων κλινικών και μονάδων να περιοριστεί σε κάτω από 1.700. 

           Από την παραπάνω παρέμβαση, είναι δυνατό να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας, 

καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των 

μονάδων υγείας, καθώς θα προκύψει μείωση αναγκών εφημερίας ιατρών και απαιτήσεων για 
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επικουρικούς ιατρούς, μείωση της κατάτμησης του νοσηλευτικού προσωπικού σε πολλά 

μικρά νοσηλευτικά τμήματα, που οδηγεί σε αδυναμία να διεκπεραιωθούν οι βάρδιες του 

νοσηλευτικού προσωπικού, μείωση των απαιτήσεων σε αποθέματα/ανάγκες φαρμάκων και 

υγειονομικού υλικού που βρίσκεται στα φαρμακεία των τμημάτων, λόγω μείωσης του 

αριθμού των τμημάτων και άρα και των αντίστοιχων φαρμακείων και διαχειρίσεων/ 

προμηθειών, μείωση του διοικητικού κόστους συντονισμού και τροφοδοσίας των 

νοσηλευτικών τμημάτων και παράλληλα μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, συνεπώς 

και λειτουργικών δαπανών. Ένα σημείο ωστόσο θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Η 

δέσμευση κλινών σε δημόσια νοσοκομεία για αποκλειστική χρησιμοποίηση από 

ασφαλισμένους 104 ιδιωτικών εταιρειών θα αυξήσει τα έσοδα των νοσοκομείων, ωστόσο θα 

δυσκολέψει την πρόσβαση των πολιτών σε αυτά, ιδιαίτερα για ειδικότητες όπου υπάρχουν 

μεγάλες λίστες αναμονής. Το πρόβλημα θα ενταθεί, δεδομένης της στροφής που 

παρατηρείται από τους πολίτες προς τη χρησιμοποίηση δημόσιων υπηρεσιών υγείας και 

περιορισμού της προσφυγής τους σε ιδιωτικές υπηρεσίες, δεδομένης της σημαντικής μείωσης 

του εισοδήματός τους λόγω της πολιτικής ακραίας λιτότητας που εφαρμόζεται 

(Οικονόμου,2012:104-106). 
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Κεφάλαιο 4: Χρηματοδότηση και δαπάνες υπηρεσιών υγείας 

 

4.1 Πηγές χρηματοδότησης του ΕΣΥ 

         Στο σύστημα υγείας της Ελλάδας εντοπίζονται τρεις πηγές χρηματοδότησης: ο κρατικός 

προϋπολογισμός ( γενική φορολογία), η κοινωνική ασφάλιση (ταμεία υγείας) και οι ιδιωτικές 

πληρωμές (διαθέσιμο ατομικό εισόδημα ή ιδιωτική ασφάλιση). Οι βασικές πηγές 

χρηματοδότησης της υγείας διακρίνονται ανάλογα με την πηγή με την οποία προέρχονται, σε 

δημόσιες και ιδιωτικές. Σύμφωνα με τον Kutzin (2001) δημόσιες είναι το Υπουργείο Υγείας ή 

και άλλα Υπουργεία και η υποχρεωτική καθολική ασφάλιση. Ειδικότερα έσοδα για την υγεία 

προκύπτουν από τη γενική φορολογία των φυσικών και νομικών προσώπων, όπως ο φόρος 

εισοδήματος, ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κτλ. αλλά και από τις 

εισφορές των αυτοαπασχολούμενων, τις εισφορές των ατόμων με εξαρτημένη σχέση 

εργασίας και τις εισφορές ομάδων πληθυσμού, που προσδιορίζονται σύμφωνα με το ύψος του 

εισοδήματος τους. Αντίθετα, οι ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης είναι η ιδιωτική ασφάλιση 

και οι δωρεές από φιλανθρωπικές οργανώσεις.  Με την πάροδο των χρόνων παρατηρούνται 

σημαντικές διακυμάνσεις στα ποσοστά συμμετοχής τους, οι οποίες όμως δεν ανάγονται σε 

παρεμβάσεις και επιδιώξεις των εκάστοτε πολιτικών υγείας.  
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4.1.1  Ο Κρατικός προϋπολογισμός 

          Μια βασική πηγή εσόδων του Ελληνικού Συστήματος Υγείας είναι ο κρατικός 

προϋπολογισμός. Το κράτος εισπράττει μέσω φορολογίας χρήματα από τους πολίτες  και τα 

διανέμει στην αγορά μέσω  υπηρεσιών υγείας. Πλεονεκτήματα της χρηματοδότησης των 

συστημάτων υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι ότι έχει μικρό διοικητικό κόστος, 

αλλά κυρίως ότι οι ιατρονοσηλευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται δεν λαμβάνουν υπόψη 

τους το κόστος των ιατρικών πράξεων, παρά μόνο το τελικό θεραπευτικό αποτέλεσμα και 

ταυτόχρονα δεν ισχύει η αρχή του αποκλεισμού από τις παροχές, αφού πρόκειται περί 

λειτουργίας ενός συστήματος που εξυπηρετεί την παραγωγή ενός δημόσιου αγαθού. Ωστόσο, 

ένα μειονέκτημα είναι η έλλειψη πλήρους οικονομικής υπευθυνότητας, τόσο από την πλευρά 

του παραγωγού –προμηθευτή υπηρεσιών υγείας, καθώς και από την πλευρά του καταναλωτή-

ασθενή για τη ζήτηση υπηρεσιών και αγαθών. (Σούλης,1998:280)  

         Η γενική φορολογία ξεκίνησε να συνεισφέρει σε μεγαλύτερο βαθμό στη 

χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας από την δεκαετία του ’70, όταν η έντονη κρατική 

παρέμβαση στον χώρο της υγείας, εκφράστηκε με την πολιτική του κλειστού νοσηλίου και 

την καθήλωση του σε χαμηλές τιμές. Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο τα νοσήλια αποτελούσαν 

την βασική πηγή εσόδων των νοσοκομείων και η πολιτική αυτή είχε ως επακόλουθο να 

παρουσιαστούν σημαντικά ελλείμματα στα δημόσια νοσοκομεία. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι ότι το 1989 τα έσοδα από τα νοσήλια δεν ξεπερνούσαν το 20% του 

συνολικού τους προϋπολογισμό  με αποτέλεσμα στο σύνολο τους να χρηματοδοτούνται κατά 

74,3% από τον κρατικό προϋπολογισμό.( Σουλίωτης,2000:115) 

           

         4.1.2 Κοινωνική Ασφάλιση 

        Η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή από την οποία απορροφούνται πόροι για τον υγειονομικό 

τομέα στην Ελλάδα είναι η κοινωνική ασφάλιση και ιδιαίτερα οι κλάδοι υγείας των 

ασφαλιστικών οργανισμών. Η εισφορά κοινωνικής ασφάλισης παρουσιάζει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 1. χρηματοδοτεί τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης, 2. επιβάλλεται επί του 

μισθού, 3. δημιουργεί δικαίωμα ή προσδοκία δικαιώματος σε παροχή κοινωνικής 

ασφάλισης,4. είναι υποχρεωτική.(Θεοδωρουλάκης, Κουμαριανός,2012:58) 
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        Το σχήμα της υποχρεωτικής καθολικής ασφάλισης που είναι δυνατό να φέρει τίτλους, 

όπως εθνική , κοινωνική ή δημόσια ασφάλιση, είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους 

τρόπους χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 

στηρίζονται στο θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης, ο οποίος σε γενικές γραμμές αντλεί το 

περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας του από το γερμανικό πρότυπο των Ταμείων 

Κοινωνικής Ασφάλισης συντεχνιών και ομάδων εργαζομένων του Bismarck. 

(Κυρίοπουλος,Νιάκας,1994:110).O βασικός μηχανισμός της στηρίζεται στις υποχρεωτικές 

εισφορές των εργαζομένων και εργοδοτών, τις οποίες καθορίζουν είτε οι ίδιοι οι εταίροι είτε 

κυβερνητικές ρυθμίσεις. Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στην πορεία της εξέλιξης τους 

κάλυψαν όλες σχεδόν τις επίσημες μορφές περίθαλψης και συμπεριέλαβαν και τα 

προστατευόμενα μέλη των άμεσα ασφαλισμένων.         

4.1.3  Οι ιδιωτικές πληρωμές 

        Την τρίτη μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα 

αποτελούν οι δαπάνες που καταβάλλονται από τους ίδιους τους ασφαλισμένους και 

επιβαρύνουν τα ατομικά ή και τα οικογενειακά τους εισοδήματα. Οι ιδιωτικές πληρωμές για 

υπηρεσίες υγείας αφορούν: 

α) στις αμοιβές των ιδιωτικών ιατρών και των διαγνωστικών κέντρων, που δεν έχουν 

σύμβαση με τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενή 

β) στη θεσμοθετημένη συμμετοχή των ασφαλισμένων στο κόστος των υπηρεσιών που 

παρέχει το ΕΣΥ 

γ) στη διαφορά που πολλές φορές προκύπτει μεταξύ του κόστους που πληρώνουν οι ασθενείς 

στους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και στα ποσά που εγκρίνονται από τους 

ασφαλιστικούς τους φορείς. 

δ) στα ασφάλιστρα που καταβάλλονται σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες για ασφάλιση 

υγείας.  

          Οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας αφορούν περισσότερο στην εξωνοσοκομειακή και 

λιγότερο στη φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, ενώ σχετικά με την περιφερειακή 

κατανομή τους, φαίνεται να συσχετίζονται με τους δείκτες διαθεσιμότητας και πιο 

συγκεκριμένα με την αναλογία των γιατρών και των νοσοκομειακών κλινών με τον 

πληθυσμό. 



 

 42 

4.2  Οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα 

         Δαπάνες για την υγεία ορίζεται ως η τελική κατανάλωση των αγαθών και των 

υπηρεσιών υγείας καθώς και τις επενδύσεις κεφαλαίου στις υποδομές υγειονομικής 

περίθαλψης. Περιλαμβάνει δαπάνες τόσο από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές 

(συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών) στις θεραπείας, αποκατάστασης και της 

μακροχρόνιας φροντίδας, καθώς και ιατρικά προϊόντα όπως τα φαρμακευτικά 

προϊόντα. Καλύπτει επίσης τις δαπάνες για τα προγράμματα δημόσιας υγείας και πρόληψης, 

καθώς και για τη διοίκηση (Σούλης,1998:138). 

        Ωστόσο, αντιμετωπίζονται δυσκολίες στον υπολογισμό των πραγματικών μεγεθών των 

ιδιωτικών και των δημόσιων δαπανών υγείας που προκύπτουν. Για τον ακριβή υπολογισμό 

χρησιμοποιούνται στοιχεία από ΕΣΥΕ, Εθνικοί Λογαριασμοί, τα οποία είναι απολογιστικά 

δεδομένα τα οποία προκύπτουν από την εκτίμηση της συνολικής τελικής παραγωγής αγαθών 

και υπηρεσιών υγείας σε ετήσια βάση. Οι ενστάσεις που έχουν καταγραφεί ως προς τη 

μεθοδολογία της παραπάνω πηγής, αφορούν στα προβλήματα υποεκτίμησης των δημόσιων 

και υπερεκτίμησης των ιδιωτικών δαπανών υγείας. Συγκεκριμένα, στις δημόσιες δαπάνες 

υγείας δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την εκπαίδευση των επαγγελμάτων υγείας, οι 

δαπάνες των γενικών μέτρων για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και τα ελλείμματα των 

νοσοκομείων. Επίσης, προβλήματα παρουσιάζονται και κατά τον προσδιορισμό της ιδιωτικής 

δαπάνης, κυρίως λόγω της υπερεκτίμησης της φαρμακευτικής δαπάνης, δεδομένου ότι τα 

αποθεματικά που αφαιρούνται από τη συνολική παραγωγή βασίζονται σε εκτιμήσεις 

παρελθοντικών ετών, ενώ παράλληλα υπάρχει αδυναμία ακριβούς προσέγγισης των 

εξαγωγών των φαρμακευτικών προϊόντων (Σουλίωτης,2000:134-135).Τέλος, σοβαρή 

υποεκτίμηση προκύπτει στον υπολογισμό των εισοδημάτων των επαγγελματιών υγείας, 

καθώς η δεδομένη μέθοδος προσέγγισης η οποία βασίζεται στα δηλωθέντα εισοδήματα, στα 

έξοδα άσκησης του επαγγέλματος και στην κατά προσέγγιση εκτίμηση της παραοικονομίας, 

δεν μπορεί να διασταυρωθεί και να επαληθευτεί. 

          Ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι ότι αποτελεί μια από τις 

λίγες χώρες του ΟΟΣΑ που δεν έχουν υιοθετήσει το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας του 

οργανισμού αυτού. Ως αποτέλεσμα, η ποιότητα και η επάρκεια των στοιχείων βρίσκονται σε 

ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο. Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία 

σχετικά με την κατανομή των δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών υγείας μεταξύ των διάφορων 

μορφών περίθαλψης. Επιπροσθέτως, οι διάφορες αναθεωρήσεις του ΑΕΠ που έγιναν μετά το 
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2006 συνέτειναν σε συνεχείς αλλαγές των μεριδίων που καταλαμβάνουν στο ΑΕΠ οι 

συνολικές, ιδιωτικές και δημόσιες δαπάνες υγείας (Οικονόμου,2013:125-129). 

            Τα  τελευταία τριάντα περίπου χρόνια παρατηρείται μια συνεχής αύξηση των 

δαπανών υγείας, αν και με διαφορετικούς ρυθμούς. O μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των 

συνολικών δαπανών υγείας σε σταθερές τιμές για την περίοδο 2000-2007 ήταν υψηλότερος 

από αυτόν για τις περιόδους 1980-1989 και 1990-1999 φθάνοντας το 7,2 %.  Ακόμα, αξίζει 

να σημειωθεί ότι το διάστημα 1980-2007, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των δαπανών 

υγείας ήταν περίπου διπλάσιος από αυτόν αύξησης του ΑΕΠ. Επίσης,  ο παρακάτω  πίνακας 

δείχνει ότι η αύξηση των ιδιωτικών και των δημόσιων δαπανών υγείας συνέβαλε σχεδόν 

εξίσου στην αύξηση των συνολικών δαπανών υγείας. Η αυξητική αυτή τάση των δαπανών 

υγείας μπορεί να ερμηνευτεί από το γεγονός ότι η Ελλάδα προσπάθησε να καλύψει την 

απόσταση που τη χώριζε στις κοινωνικές δαπάνες από τις υπόλοιπες αναπτυγμένες χώρες.. 

Παρά την πίεση που ασκήθηκε στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2000 για 

μείωση των δημόσιων δαπανών, προκειμένου να εκπληρώσει τα κριτήρια του Μάαστριχτ και 

τις προβλέψεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ο ρυθμός αύξησης των δαπανών 

συνέχισε την ανοδική του πορεία. 

 

Μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης (%) δαπανών υγείας και ΑΕΠ 

 1980-1989 1990-1999 2000-2007 

Συνολικές δαπάνες υγείας 1,9 5,2 7,2 

Δημόσιες δαπάνες υγείας 2,0 5,1 7,3 

Ιδιωτικές δαπάνες υγείας 1,9 5,2 7,1 

ΑΕΠ 0,8 2,1 4,2 

Συνολικές δαπάνες υγείας ως % του ΑΕΠ 1,2 3,0 2,9 

Δημόσιες δαπάνες υγείας ως % του ΑΕΠ 1,2 2,9 2,9 

Ιδιωτικές δαπάνες υγείας ως % του ΑΕΠ 1,1 3,1 2,7 

ΠΗΓΗ :OECD 
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           Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζεται η συνολική τρέχουσα υγειονομική δαπάνη 

ανά χρηματοδοτικό φορέα. Οι συνολικές δημόσιες τρέχουσες δαπάνες υγείας σημείωσαν 

μείωση κατά 2.0% το έτος 2011 έναντι του 2010 και κατά 12,6 % το 2012 σε σχέση με τις 

δαπάνες του έτους 2011. Επίσης, η συνολική ιδιωτική τρέχουσα δαπάνη το 2011 παρουσίασε 

μείωση κατά 44%  έναντι του έτους 2010 και μείωση κατά 11,4% το έτος 2012 ως προς το 

έτος 2011. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην Ελλάδα η συνολική δαπάνη υγείας ως προς το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) διαμορφώθηκε σε 10.03%, 9.34%, 9.67% και 9.16% του 

ΑΕΠ για τα έτη 2009,2010,2011 και 2012 αντίστοιχα (σύμφωνα με στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ). 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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4.3 Οικονομική κρίση και χρηματοδότηση του υγειονομικού συστήματος 

της Ελλάδας (2009-2015) 

4.3.1 Γενικό πλαίσιο 

         Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 ξεκίνησε από τις ΗΠΑ όπου ανέκυψαν μια σειρά 

προβλήματα στην αγορά στεγαστικών δανείων χαμηλής εξασφάλισης και την αλόγιστη 

χρήση δομημένων επενδυτικών προϊόντων που εξαρτιόταν άμεσα από τη δυνατότητα 

αποπληρωμής των δανείων από τα οποία παράγονταν. Η προσπάθεια απομάκρυνσης του 

πιστωτικού και επιτοκιακού κινδύνου από τις τράπεζες, η μετατροπή στάσιμων κεφαλαίων σε 

εμπορεύσιμους τίτλους και η μετακίνηση των σύνθετων επενδυτικών τίτλων στις 

καταστάσεις ειδικών οντοτήτων, προκάλεσαν ένα «ντόμινο» αλυσιδωτών αντιδράσεων στον 

αμερικανικό και ευρωπαϊκό τραπεζικό και κτηματομεσιτικό τομέα. Σύμφωνα με το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο η κρίση μεταφέρεται με σφοδρότητα στην πραγματική οικονομία, με 

αποτέλεσμα την ύφεση και την πτώση της απασχόλησης. Όλες οι χώρες επιδόθηκαν σε έναν 

αγώνα δρόμου για τη λήψη μέτρων που αν και διέφεραν μεταξύ τους, ωστόσο είχαν κοινό 

στόχο τη βελτίωση της ρευστότητας ώστε να τονωθεί η ζήτηση, να ενισχυθεί η 

ανταγωνιστικότητα και να κινητοποιηθούν οι επενδύσεις με σκοπό την αναθέρμανση της 

οικονομίας και τη συγκράτηση της απασχόλησης (Βλάχου,2011:143-144). 

         Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 εξελίχθηκε λόγω της παγκοσμιοποίησης διεθνώς 

σε κρίση πολλαπλών κλάδων της οικονομίας με αποτέλεσμα σήμερα να χρησιμοποιείται ο 

όρος οικονομική ύφεση ή κρίση για πολλά κράτη χαμηλού και μέσου εισοδήματος. 

Ορισµένες χώρες όπως η Ελλάδα έχουν ήδη λάβει µεγάλης κλίµακας επείγουσες 

δανειοδοτήσεις από το ∆ΝΤ ενώ άλλες βρίσκονται σε συζητήσεις για το εάν θα έχουν 

ανάλογη υποστήριξη. Κάποιες χώρες του ΟΟΣΑ ήδη βρίσκονται σε οικονοµική ύφεση 

(αρνητική ανάπτυξη του ΑΕΠ) ενώ το παγκόσµιο εµπόριο συρρικνώθηκε για πρώτη φορά 

από 1980. Μια σοβαρή οικονοµική κρίση, όπως η παρούσα, έχει σοβαρές επιπτώσεις στην 

υγεία, δηµιουργεί προβλήµατα στη χρηµατοδότηση των συστηµάτων υγείας, απειλεί τη 

βιωσιµότητα των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και επιβαρύνει τη λειτουργία των 

δηµόσιων µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας λόγω αυξηµένης ζήτησης. Η κοινωνία και το 

κοινωνικό κράτος δοκιµάζουν τα όρια της αντοχής τους προσπαθώντας να διαχειριστούν τους 

µειωµένους προϋπολογισµούς για την υγεία, αν και αρκετές χώρες αναφέρουν αύξηση των 

επενδύσεων στην υγεία και ιδιαίτερα την πρόληψη  έχοντας πείσει για το πόσο σηµαντικό 

είναι αυτό σε περιόδους κρίσεων (Βλάχου,2011:147). 
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         Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι αρνητικές συνέπειες της κρίσης 

θα είναι πολύ µεγαλύτερες  για κράτη  που έχουν  χαµηλά χρηµατοδοτικά αποθέµατα, 

αδύναµους κοινωνικούς θεσµούς και κατεστραµµένες δοµές, για αναπτυσσόµενα κράτη που 

θα περιοριστεί η οικονοµική τους στήριξη, για ανεπτυγµένα κράτη που έχουν ζητήσει 

επείγουσα βοήθεια από το ∆ΝΤ αλλά και για ευαίσθητες πληθυσµιακές οµάδες στο 

εσωτερικό των εύρωστων οικονοµικά χωρών ενώ ο περιορισµός τους φαίνεται να στηρίζεται 

σε πολιτικές οικονοµικής και κοινωνικής στήριξης. Η οικονοµική κρίση δηµιουργεί επίσης 

προβλήµατα στη χρηµατοδότηση των συστηµάτων υγείας, ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνεται  η 

λειτουργία των δηµόσιων µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας λόγω αυξηµένης ζήτησης. Η 

ανάγκη ορθής κατανοµής των περιορισµένων οικονοµικών πόρων µε γνώµονα τις αρχές της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης γίνεται  σήµερα ακόµη πιο επιτακτική 

(www.who.int). 

 

4.3.2 Βασικά προβλήματα στην υγειονομική περίθαλψη 

         Το σύστημα υγείας παρουσιάζει σοβαρά και σημαντικά προβλήματα. Η παρούσα 

διαρθρωτική οικονομική εμπλοκή έχει επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση στον 

υγειονομικό τομέα. Όμως, η οικονομική και υγειονομική κρίση προσφέρει μια αφορμή για 

αλλαγές με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ισότητας του συστήματος. 

          Τα βασικά προβλήματα στην υγειονομική περίθαλψη είναι τα παρακάτω (Appleby, 

Helderman,Gregory, 2015:2-5) : 

► Η μείωση των πόρων για την υγειονομική περίθαλψη. 

► Η υπερβάλλουσα ζήτηση στον δημόσιο τομέα υγείας. 

► Μεγάλο τμήμα του πληθυσμού βρίσκεται χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. 

► Ανεπαρκής συγκέντρωση ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου υγείας. 

► Περιορισμένη ολοκλήρωση της σχέσης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας.      

           Οι σημαντικότερες αλλαγές που σημειώθηκαν στον τομέα της υγείας είναι: α) η 

μείωση της αμοιβής του προσωπικού, β) η μείωση του αριθμού των κλινών στα δημόσια 

νοσοκομεία και η περίπου αντίστοιχη αύξηση των κλινών στις ιδιωτικές κλινικές, γ) η μείωση 

της κρατικής χρηματοδότησης στα νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ, δ) η εφαρμογή του 
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Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου για την τιμολόγηση της νοσηλείας στα νοσοκομεία με 

ταυτόχρονη πριμοδότηση των ιδιωτικών κλινικών κατά 20% έναντι των δημόσιων 

νοσοκομείων. ε) η αύξηση των χρημάτων που καταβάλουν οι ασφαλισμένοι για την 

πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες (ιατρικές επισκέψεις), την εκτέλεση διαγνωστικών 

εξετάσεων και τη φαρμακευτική αγωγή. Η Ελλάδα των μνημονίων είναι η μοναδική χώρα 

στον κόσμο όπου εφαρμόζεται, ταυτόχρονα, υποχρεωτική συνταγογράφηση βάσει ονόματος 

δραστικής ουσίας και υποχρέωση χορήγησης από τον φαρμακοποιό του φτηνότερου 

γενόσημου φαρμάκου της συγκεκριμένης δραστικής ουσίας. στ)στην επιβολή ανώτατου 

πλαφόν στην ποσότητα και το κόστος χρήσης υγειονομικού και αναλώσιμου υλικού καθώς 

και τις δαπάνες μετακινήσεων των χρονίως πασχόντων(π.χ. αιμοκαθάρσεις, αεροθεραπείες, 

φυσικοθεραπείες), ζ)στη μείωση της αμοιβής  αλλά και του αριθμού των συμβεβλημένων 

προμηθευτών πρωτοβάθμιας υγείας (Μπαρούτης,2010:228-232).           

           Ως αποτέλεσμα των παραπάνω μέτρων που προστέθηκαν στη μείωση του 

εισοδήματος των νοικοκυριών, το 2011 οι ιατρικές επισκέψεις στα δημόσια κέντρα υγείας 

αυξήθηκαν κατά 22%, οι εργαστηριακές εξετάσεις κατά 18% και οι νοσηλευθέντες κατά 9% 

συγκριτικά με το 2010 αλλά οι δαπάνες για φάρμακα, υγειονομικό και ορθοπεδικό υλικό και 

χημικά αντιδραστήρια μειώθηκαν κατά 21,22% (www.nsph.gr).                              

           Επίσης ο αριθμός των κλινών στα δημόσια νοσοκομεία κατά τη διετία 2010-11 

μειώθηκε κατά 1.078 κλίνες (-2,8%) ενώ στις ιδιωτικές κλινικές αυξήθηκε κατά 893 

κλίνες(+6%). Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η κρίση οδήγησε αρχικά στη μείωση των κλινών 

στις ιδιωτικές κλινικές, μετά την έναρξη εφαρμογής των μνημονίων και τη θέσπιση των 

Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων από τον Κανονισμό Παροχών Υγείας του  ΕΟΠΥΥ 

επανέκαμψαν και αύξησαν σημαντικά τις διαθέσιμες κλίνες, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 

2009 (www.nsph.gr). 

             Όσον αφορά στο στελεχιακό δυναμικό της υγείας, το ιατρικό προσωπικό 

περιορίστηκε, αρχικά, κατά 457 άτομα και στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 100 άτομα. Έτσι η 

αναλογία των γιατρών στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι 2,6 γιατροί ανά 1.000 κατοίκους 

και  αν συνυπολογίσουμε στους γιατρούς του ΕΣΥ τους 5.504 συμβεβλημένους γιατρούς με 

τον ΕΟΠΥΥ, η αναλογία είναι 3 γιατροί του δημόσιου συστήματος υγείας ανά 1.000 

κατοίκους . Αντίστοιχα, στους νοσοκόμους/ες παρόλο που ο αριθμός τους παραμένει λίγο ως 

πολύ σταθερός, η αναλογία τους ανά 1.000 κατοίκους είναι κάτω από το 50% του μέσου όρου 

των χωρών του ΟΟΣΑ( 3,8 και 8,7 αντίστοιχα) . Αυτή η σχέση αναμένεται να επιδεινωθεί 
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περαιτέρω με τη διαθεσιμότητα 2.662 στελεχών της υγείας ως αποτέλεσμα των 

συγχωνεύσεων κλινικών και του κλεισίματος νοσοκομείων (www.nsph.gr).  

           Όπως ήδη αναφέρθηκε, μία από τις σημαντικότερες επιπτώσεις της κρίσης είναι η 

μεγάλη μείωση των δαπανών υγείας. Κατά το διάστημα 2009-2011 οι κατά κεφαλή δημόσιες 

δαπάνες υγείας μειώθηκαν κατά -24,5% και οι κατά κεφαλή ιδιωτικές δαπάνες κατά -13,6% 

ενώ αντίθετα αυξήθηκε η κατά κεφαλή φαρμακευτική δαπάνη παρά τη γενικευμένη 

εφαρμογή μέτρων για τον περιορισμό της . Η κατάσταση στις υπηρεσίες υγείας επιδεινώθηκε 

ακόμα περισσότερο μετά το 2011. Σύμφωνα με τη μελέτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 

Υγείας, η δημόσια δαπάνη υγείας μειώθηκε κατά 30%, η ιδιωτική δαπάνη υγείας μειώθηκε 

κατά 25% και ο ανασφάλιστος πληθυσμός αυξήθηκε 100% ή κατά 1,5 εκατομμύρια 

αγγίζοντας συνολικά τον αριθμό των 3 εκατομμυρίων.         

Πίνακας : Αριθμός κλινών και στελέχη υγείας στην περίοδο του μνημονίου  

Αριθμός κλινών 2009 2010 2011 

Δημόσια νοσοκομεία 38115 37900 36822 

Ιδιωτικές κλινικές 15124 14694 15857 

Κέντρα υγείας 1004 1017 1007 

ΣΥΝΟΛΟ 54704 54012 53773 

Νοσοκόμοι/ες 40732 40542 40732 

Γιατροί 27386 26929 28021 

Αναλογία γιατρών 

ανά 1000 κατοίκους 

2,5 2,4 2,6 

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ 

          Πριν τη δημιουργία του ΕΟΠΥΥ, οι 1,4 εκατομμύρια άμεσα και έμμεσα 

ασφαλισμένοι στον ΟΠΑΔ  εξυπηρετούνταν από 12.744 συμβεβλημένους γιατρούς. Ο 

κανονισμός παροχών υγείας του ΕΟΠΥΥ που ισχύει μετά το μνημόνιο(2013) προβλέπει την 

απασχόληση 16.000 γιατρών για περίπου 9 εκατομμύρια ασφαλισμένους από τους οποίους 

ήδη το 1,5 εκατομμύρια είναι ανασφάλιστοι ενώ μέχρι το Σεπτέμβρη του 2013, οι 

συμβεβλημένοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας δεν ξεπερνούν τις 5.504.   

          Ως αποτέλεσμα της χαμηλής αμοιβής και των αυστηρών προϋποθέσεων που θέτει ο 

ΕΟΠΥΥ στους συμβεβλημένους γιατρούς, παρουσιάζονται σημαντικές ελλείψεις σε αρκετές 

ειδικότητες. Πιο συγκεκριμένα, το 2013 απουσιάζουν οι παρακάτω ειδικότητες από τους 

συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ : 

► Ενδοκρινολόγοι σε 39 νομούς,  
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► Καρδιολόγοι σε 9 νομούς,  

► Νευρολόγοι σε 30 νομούς,  

► Νεφρολόγοι  σε 41 νομούς,  

► Παθολόγοι σε 5 νομούς,   

► Πνευμονολόγοι  σε 17 νομούς  

► Ψυχίατροι σε 39 νομούς.  

          Οι αρνητικές επιπτώσεις είναι περισσότερο έντονες στην κατάσταση της υγείας και τις 

υπηρεσίες που παρέχονται προς τους μακροχρόνια ασθενείς. Οι περιορισμοί που τέθηκαν 

αναφορικά με τη δωρεάν κατανάλωση αναλώσιμων υλικών, φαρμάκων και τις μετακινήσεις 

για την πραγματοποίηση των αναγκαίων θεραπειών με την επιβολή ανώτατων πλαφόν, είχαν 

ως αποτέλεσμα το 64% των πασχόντων από χρόνια νοσήματα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

πρόσβασης σε γιατρό και ιατρικές υπηρεσίες λόγω οικονομικών/εισοδηματικών περιορισμών 

και το 60% λόγου κόστους χρόνου (μεγάλες λίστες αναμονής). Επίσης περιορίστηκαν οι 

προσυμπτωματικοί έλεγχοι και τα check-up, με αποτέλεσμα  μόλις το 7,4 των χρονίως 

πασχόντων να διαπιστώνει το πρόβλημα στην υγεία του μέσω προσυμπτωματικού ελέγχου 

και μόλις το 14% με το καθιερωμένο check-up. Ο Κανονισμός Παροχών Υγείας του ΕΟΠΠΥ 

θέσπισε το δωρεάν προληπτικό έλεγχο μόνο για ορισμένες μορφές καρκίνου (μαστού, μήτρας 

και προστάτη) αγνοώντας την αξία της πρόληψης στην αντιμετώπιση των περισσότερων 

μακροχρόνια ασθενειών της εποχής μας. Τέλος το 19,2% των χρονίως πασχόντων μείωσε τις 

δαπάνες υγείας (κυρίως για ιατρικές επισκέψεις) και το 3% τις μείωσε για να εξασφαλίσει 

πόρους για την εκπαίδευση ή τις σπουδές κάποιου από τα μέλη της οικογένειάς του 

(www.nsph.gr). 

       Η οικονομική κρίση προκαλεί εκτεταμένες βλάβες στην κοινωνία, την οικονομία και την 

υγεία. Το πρόγραμμα περιστολής της υγειονομικής δαπάνης, το οποίο επιβάλλεται από το 

μνημόνιο, κατατείνει στη συρρίκνωση των υπηρεσιών υγείας και σωρεύει δραματικές 

εξελίξεις απορρύθμισης και απονομιμοποίησης του υγειονομικού τομέα. Η πλήρης αποτυχία 

των μέτρων της πρόσφατης περιόδου και η όξυνση των ενδημικών στρεβλώσεων του 

υγειονομικού τομέα θέτει το πολιτικό και κοινωνικό δίλημμα : ανασυγκρότηση ή collapsus.  
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Κεφάλαιο 5: Ερευνητικό Μέρος 

5.1 Σκοπός Έρευνας 

        Η  έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας με 

θέμα την διερεύνηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο σύστημα υγείας της 

Ελλάδας. Σκοπός της έρευνας λοιπόν είναι η προσπάθεια ερμηνείας των πιθανών 

προβλημάτων που ταλανίζουν το εθνικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα, τα οποία απορρέουν 

από την οικονομική κρίση του 2008 καθώς είχε ως συνακόλουθο την  μείωση των κρατικών 

δαπανών στον τομέα της υγείας.  

5.2 Στόχοι Έρευνας 

         Οι στόχοι της έρευνας είναι η καταγραφή των ιατροφαρμακευτικών αναγκών των 

νοικοκυριών. Ακόμα, να καταγραφεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από τα 

δημόσια νοσοκομεία. Επίσης, να γίνει καταγραφή των αναγκών σε μηχανολογικό εξοπλισμό, 

σε ιατρικό προσωπικό, σε νοσηλευτικό προσωπικό και σε ιατροφαρμακευτικό υλικό. 

Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστεί ο βαθμός ανταπόκρισης, προθυμίας του ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού στα αιτήματα εξυπηρέτησης των ασθενών. Παράλληλα, στόχος 

της παρούσας εργασίας είναι να υπολογιστεί ο βαθμός ετοιμότητας του ασθενοφόρου στις 

κλίσεις των πολιτών. Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε την βιωσιμότητα αυτού που 

ονομάζεται «φακελάκι». 

5.3 Δείγμα Έρευνας 

        Η έρευνα έλαβε χώρα στην Περιφέρεια Κρήτης και πιο συγκεκριμένα περιλάμβανε την 

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, την Περιφερειακή 

Ενότητα Ρεθύμνου και την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου για χρονική διάρκεια τριών 

ημερών. Το δείγμα ήταν τυχαίο και αντιπροσωπευτικό με μοναδικό κριτήριο τα ερευνητικά 

υποκείμενα να έχουν ηλικία άνω των δεκαοχτώ ετών. Το μέγεθος της έρευνας είναι 883 

άτομα.  
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5.4 Μεθοδολογία Έρευνας    

           Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ειδικά δομημένο 

ερωτηματολόγιο κλειστών ερωτήσεων. Εκτελέστηκε τυχαία στρωματοποιημένη 

δειγματοληψία από τηλεφωνικούς καταλόγους του ΟΤΕ. Οι δειγματολήπτες είναι φοιτητές 

του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης. Ως εργαλείο της έρευνας επιλέχθηκε το 

ερωτηματολόγιο διότι  αποτελεί το μέσον επικοινωνίας (interface) μεταξύ του ερευνητή και 

των ερωτώμενων, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, ανάλογα με τη μέθοδο συλλογής των 

δεδομένων. Η κατάρτιση του ερωτηματολογίου, λόγω των ιδιοτήτων που έχει, αποτελεί την 

πλέον κρίσιμη και λεπτή εργασία, καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία μιας στατιστικής 

έρευνας. 

         Λέγεται χαρακτηριστικά ότι ¨καμία στατιστική έρευνα δεν μπορεί να είναι καλύτερη 

από το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε σ’ αυτή¨ ( Παρασκευόπουλος, 1993). Με τη 

φράση αυτή τονίζεται το γεγονός ότι σε μια έρευνα ακόμη και αν εφαρμοστεί 

αποτελεσματικό σχέδιο δειγματοληψίας ή η πλέον ενδεδειγμένη ανάλυση των στοιχείων δεν 

είναι δυνατόν να εξάγουμε σωστά συμπεράσματα αν λάβαμε μη συγκρίσιμες απαντήσεις από 

ένα ακατάλληλο ερωτηματολόγιο με ασαφείς ερωτήσεις. 
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5.5 Δομή και οργάνωση του ΕΣΥ  στην Περιφέρεια Κρήτης 

         Η εξέλιξη των υπηρεσιών υγείας στην Κρήτη ακολουθεί την πορεία του συστήματος 

υγείας της Ελλάδας. Με την δημιουργία του ΕΣΥ ανασυγκροτήθηκαν τα Δημόσια 

Νοσοκομεία της Κρήτης, από τα οποία το Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο καθώς και το 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ορίστηκαν ως περιφερειακά νοσοκομεία. 

          Το Πα.Γ.Ν.Η είναι Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και βρίσκεται στην πόλη του 

Ηρακλείου και παρέχει εξειδικευμένη Τριτοβάθμια Φροντίδα με Πανεπιστημιακές Κλινικές 

και εργαστήρια και υποστηρίζουν προ- και μεταπτυχιακή εκπαίδευση και ερευνητικό έργο. 

Ακόμα, αξίζει να αναφερθεί ότι παρέχει και δευτεροβάθμια φροντίδα για «γενικά» 

περιστατικά που δεν απαιτούν εξειδικευμένες υπηρεσίες, με τα εξωτερικά ιατρεία, καθώς και 

πρωτοβάθμια φροντίδα στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για απλά περιστατικά. Το 

Πα.Γ.Ν.Η είναι η μεγαλύτερη νοσηλευτική μονάδα στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 

και συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων νοσοκομείων της Ελλάδας καθώς διαθέτει 735 

κλίνες. 

       Το Βενιζέλειο Νοσοκομείο είναι το δεύτερο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο της 

Κρήτης, το οποίο βρίσκεται στην πόλη του Ηρακλείου. Παρέχει Τριτοβάθμια Φροντίδα, με 

τις εξειδικευμένες κλινικές και εργαστηριακές μονάδες του και Δευτεροβάθμια Φροντίδα που 

καλύπτεται από ένα σημαντικό μέρος της λειτουργίας του. Διαθέτει 495 κλίνες. Επιπλέον, σε 

αυτό υπάγονται 6 Κέντρα Υγείας του Νομού Ηρακλείου, της Αγίας Βαρβάρας, του Χάρακα, 

των Μοιρών, του Αρκαλοχωρίου, του Καστελλίου Πεδιάδος και της Βιάννου. 

         Επιπλέον, τα Νοσοκομεία Αγ. Γεώργιος Χανίων, Ρεθύμνου και Αγίου Νικολάου είναι 

Γενικά Νοσοκομεία τα οποία καλύπτουν υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης στον κάθε 

νομό που εδρεύουν αντίστοιχα. Παρέχουν ένα ευρύ φάσμα κλινικών και εργαστηριακών 

υπηρεσιών. Το Νοσοκομείο Χανίων διαθέτει 454 κλίνες, το Νοσοκομείο Ρεθύμνου 191 

κλίνες και το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου 144 κλίνες. Επίσης, είναι άξιο αναφοράς ότι τα 

Νοσοκομεία Χανίων και Ρεθύμνου έχουν τη ευθύνη για όλα τα Κέντρα Υγείας που 

λειτουργούν στους νομούς και το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου έχει την ευθύνη μόνο για το 

Κέντρο Υγείας Τζερμιάδου. 
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Κεφάλαιο 6: Ανάλυση των αποτελεσμάτων 

6.1 Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

         Η μέση ηλικία του δείγματος ήταν 49,68, με μικρότερη παρατηρούμενη τιμή τα 18 έτη 

και μεγαλύτερη τα 90 έτη. Το 38,4 % του μεγέθους του δείγματος ήταν άνδρες και το 61,6 % 

ήταν γυναίκες. Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο του δείγματος  το 38,3 % αντιστοιχεί 

στους πτυχιούχους ανώτερων ή ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το 38,4 αφορά σε 

απόφοιτους μέσης εκπαίδευσης και το 23,2% έχει λάβει στοιχειώδη εκπαίδευση. 

 

ΗΛΙΚΙΑ 

ΜΕΣΗ ΕΛΑΧ ΜΕΓ Ν 

49,68 18 90 883 
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6.2 Οι ιατροφαρμακευτικές ανάγκες των νοικοκυριών  

Ε1. Οι ιατροφαρμακευτικές ανάγκες του νοικοκυριού σας σήμερα, σε σχέση με πέρυσι  

τέτοιον καιρό: 

 

Έχουν αυξηθεί 
:28% 
 
Έχουν μειωθεί 
:8% 
 
Παρέμειναν 
ίδιες: 64% 

  

Στο ερώτημα Ε1. με τις  σημερινές ιατροφαρμακευτικές ανάγκες του νοικοκυριού σε 

σχέση με πέρυσι, το 64% των ερωτηθέντων απάντησε ότι παρέμειναν οι ίδιες (563 άτομα), το 

28% ότι έχουν αυξηθεί (249 άτομα) και το 8% ότι έχουν μειωθεί (66 άτομα). 

Ηο: ΔΕΝ υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο εάν οι ιατροφαρμακευτικές ανάγκες έχουν αυξηθεί, 

έχουν μειωθεί ή εάν παρέμειναν ίδιες. 

Η1: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο εάν οι ιατροφαρμακευτικές ανάγκες έχουν αυξηθεί, έχουν 

μειωθεί ή εάν παρέμειναν ίδιες. 

         Σύμφωνα με τον πίνακα Test Statistics 1 παρατηρείται ότι το chi-square=431,770, df=2, 

Asymp.Sig=Monte Carlo sign.=0,0005<0.05%. Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται. Άρα, 

ισχύει η εναλλακτική υπόθεση Η1, ότι υπάρχει διαφορά στο εάν έχουν αυξηθεί, μειωθεί ή 

παρέμειναν ίδιες οι ιατροφαρμακευτικές ανάγκες. Επομένως, σύμφωνα με τον πίνακα 

Ε1.Μεταβολή ιατροφαρμακευτικών αναγκών σε σχέση με πέρυσι οι ιατροφαρμακευτικές ανάγκες 

έχουν παραμείνει ίδιες (563 άτομα). 
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Test Statistics 1 

Ε1.Μεταβολή ιατροφαρμακευτικών αναγκών σε σχέση με πέρυσι 

Chi-Square 431,770a 

Df 2 

Asymp. Sig. ,000 

Monte Carlo Sig. Sig. ,000b 

99% Confidence Interval Lower Bound ,000 

Upper Bound ,000 

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell 

frequency is 292,7. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

 

 

Ε1.Μεταβολή ιατροφαρμακευτικών αναγκών σε σχέση με πέρυσι 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Αυξήθηκαν 249 28,2 28,4 28,4 

Ίδιες 563 63,8 64,1 92,5 

Μειώθηκαν 66 7,5 7,5 100,0 

Total 878 99,4 100,0  

Missing System 5 ,6   

Total 883 100,0   

 

 
 

         Η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, όπως παρατηρούμε και από τον 

περιγραφικό πίνακα με τις ιατροφαρμακευτικές ανάγκες, δηλαδή το 64% και το 8% έχει 

αναγκαστεί να μειώσει τις ιατροφαρμακευτικές του ανάγκες, προφανώς λόγω οικονομικής 

ανέχειας. Αυτό συμβαίνει καθώς την περίοδο που διεξήχθη η έρευνα, στα νοσοκομεία είχε 

θεσπιστεί το νοσήλιο των 5€, οπότε αυτό λειτουργούσε αποτρεπτικά για τους πολίτες να 

επισκεφτούν τα νοσοκομεία. 
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6.3 Παρεχόμενες υπηρεσίες από τα δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης 

E2.Κατά την άποψή σας, οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τα ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, τον τελευταίο καιρό, έχουν: 

1=έχουν καλυτερέψει;     2=έχουν χειροτερέψει; ή  3=παρέμειναν οι ίδιες;      

4=ΔΓ/ΔΑ 

 

Έχουν 
καλυτερέψει:7% 
 
Έχουν 
χειροτερέψει:62% 
 
Παρέμειναν ίδιες: 
22% 
 
Δεν ξέρω/δεν 
απαντώ:9% 

 

 

         Σύμφωνα με τους ερωτώμενους (E2.),  όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τα 

δημόσια νοσοκομεία το 62% απάντησε ότι έχουν χειροτερέψει (548 άτομα), το 22% ότι 

παρέμειναν οι ίδιες (195 άτομα), το 9% δεν απάντησε (81 άτομα) και το 7% ότι έχουν 

καλυτερέψει (58 άτομα). 

Ηο: Δεν υπάρχει διαφορά στο εάν οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τα νοσοκομεία έχουν 

καλυτερέψει, έχουν χειροτερέψει ή εάν παρέμειναν οι ίδιες. 

Η1: Υπάρχει διαφορά στο εάν οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τα νοσοκομεία έχουν 

καλυτερέψει, έχουν χειροτερέψει ή εάν παρέμειναν οι ίδιες. 

          Σύμφωνα με τον πίνακα Test Statistics 2 παρατηρείται ότι το chi-square=478,749 df=2, 

Asymp.Sig=Monte Carlo sign.=0,0005<0.05%. Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται. Άρα 

ισχύει η εναλλακτική υπόθεση Η1, ότι υπάρχει διαφορά στο εάν οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

από τα νοσοκομεία έχουν καλυτερέψει, έχουν χειροτερέψει ή εάν παρέμειναν οι ίδιες. 

Επομένως, σύμφωνα με τον πίνακα Ε2.Οι παρεχόμενες υπηρεσίες των Δημοσίων Νοσοκομείων τον 

τελευταίο καιρό έχουν, οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν χειροτερέψει (548 άτομα). 
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Test Statistics 2 

Ε2.Οι παρεχόμενες υπηρεσίες των Δημοσίων Νοσοκομείων τον τελευταίο καιρό 

έχουν 

Chi-Square 478,749a 

Df 2 

Asymp. Sig. ,000 

Monte Carlo Sig. Sig. ,000b 

99% Confidence Interval Lower Bound ,000 

Upper Bound ,000 

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected 

cell frequency is 267,0. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

 

Ε2.Οι παρεχόμενες υπηρεσίες των Δημοσίων Νοσοκομείων τον τελευταίο καιρό 

έχουν 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Βελτιωθεί 58 6,6 6,6 6,6 

Ίδιες 195 22,1 22,1 28,7 

Χειροτερέψει 548 62,1 62,1 90,8 

ΔΓ/ΔΑ 81 9,2 9,2 100,0 

Total 882 99,9 100,0  

Missing System 1 ,1   

Total 883 100,0   

 

 

          Για την συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων, σύμφωνα με τον περιγραφικό 

πίνακα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες το 62% και το 22% πιστεύουν ότι οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες ή έχουν χειροτερέψει ή έχουν παραμείνει ίδιες. Αυτό συμβαίνει διότι μετά την 

υπογραφή του Μνημονίου το 2010 υπήρξε μείωση της χρηματοδότησης στα νοσοκομεία 

καθώς και μείωση των φαρμακευτικών δαπανών. Ακόμα, υπάρχουν και τα γενόσημα 

φάρμακα που  στην πραγματικότητα, περιέχουν την ίδια δραστική φαρμακευτική  

θεραπευτική ουσία ή συνδυασμό δραστικών ουσιών με τα πρωτότυπα φάρμακα και η τιμή 

τους είναι συνήθως πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τις τιμές των προϊόντων αναφοράς. 
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6.4 Σπουδαιότερη ανάγκη στα νοσοκομεία της Κρήτης 

 

E3. Στο/στα  Νοσοκομεία της πόλης σας, ΠΟΙΑ από τις παρακάτω ανάγκες είναι, κατά τη 

γνώμη σας ποιο σπουδαία (μια απάντηση παρακαλώ): 

1= Ενίσχυση του μηχανολογικού εξοπλισμού (αξονικοί τομογράφοι κ.τ.λ.) 

2= Ενίσχυση του Νοσηλευτικού Προσωπικού (νοσηλεύτριες) 

3=Ενίσχυση του Ιατρικού Προσωπικού (γιατροί) 

4= Ενίσχυση του ιατροφαρμακευτικού υλικού (αντισηπτικά φάρμακα, γάζες, κτλ) 

5=ΔΓ/ΔΑ 

 

Ενίσχυση 
μηχανολογικού 
εξοπλισμού : 10% 
 
Ενίσχυση του 
νοσηλευτικού 
προσωπικού :15% 
 
Ενίσχυση του 
ιατρικού 
προσωπικού : 
46% 
 
Ενίσχυση του 
ιατροφαρμακευτι
κού υλικού :18% 
 
Δεν ξέρω/δεν 
απαντώ: 11% 

 

 

         Σχετικά με την σπουδαιότερη ανάγκη στα νοσοκομεία (Ε3), το 46% απάντησε ότι 

θεωρεί την ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού (402 άτομα), το 18% την ενίσχυση του 

ιατροφαρμακευτικού υλικού (159 άτομα), το 15% την ενίσχυση του νοσηλευτικού 

προσωπικού (129 άτομα), το 10% την ενίσχυση του μηχανολογικού εξοπλισμού (88 άτομα). 

 

Ηο: Δεν υπάρχει διαφορά στην σπουδαιότητα των αναγκών στα νοσοκομεία 

Η1: Υπάρχει διαφορά στην σπουδαιότητα των αναγκών στα νοσοκομεία 
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         Σύμφωνα με τον πίνακα test statistics 3 παρατηρείται ότι το chi-square=308,221, df=3, 

Asymp.Sig=Monte Carlo sign.=0,0005<0.05%.  Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται. Άρα 

ισχύει η εναλλακτική υπόθεση, ότι υπάρχει διαφορά στην σπουδαιότητα των αναγκών στα 

νοσοκομεία. Επομένως, σύμφωνα με τον πίνακα Ε3.Στο/στα  Νοσοκομεία της πόλης σας, ΠΟΙΑ από 

τις παρακάτω ανάγκες είναι, κατά τη γνώμη σας ποιο σπουδαία, η σπουδαιότερη ανάγκη είναι η 

ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού (402 άτομα). 

 

Test Statistics 3 

Ε3.Στο/στα  Νοσοκομεία της πόλης σας, ΠΟΙΑ από τις παρακάτω ανάγκες είναι, 

κατά τη γνώμη σας ποιο σπουδαία 

Chi-Square 308,221a 

Df 3 

Asymp. Sig. ,000 

Monte Carlo Sig. Sig. ,000b 

99% Confidence Interval Lower Bound ,000 

Upper Bound ,000 

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell 

frequency is 194,5. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525. 

 

Ε3.Στο/στα  Νοσοκομεία της πόλης σας, ΠΟΙΑ από τις παρακάτω ανάγκες είναι, κατά τη γνώμη 

σας ποιο σπουδαία 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ενίσχυση του 

μηχανολογικού εξοπλισμού 

(αξονικοί τομογράφοι κ.τ.λ.) 

88 10,0 10,1 10,1 

Ενίσχυση του Νοσηλευτικού 

Προσωπικού (νοσηλεύτριες) 

129 14,6 14,8 24,8 

Ενίσχυση του Ιατρικού 

Προσωπικού (γιατροί) 

402 45,5 46,0 70,8 

Ενίσχυση του 

ιατροφαρμακευτικού υλικού 

(αντισηπτικά φάρμακα, 

γάζες, κτλ) 

159 18,0 18,2 89,0 

ΔΓ/ΔΑ 96 10,9 11,0 100,0 

Total 874 99,0 100,0  

Missing System 9 1,0   

Total 883 100,0   
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          Σύμφωνα με τον περιγραφικό πίνακα για την σπουδαιότερη ανάγκη, το 46% κρίνει ότι 

σπουδαιότερη ανάγκη είναι η ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού και αυτό επειδή έχει 

υπάρχει έλλειψη γιατρών εξ αιτίας της μετανάστευσης τους στο εξωτερικό και εξ αιτίας της 

μείωσης των διορισμών τους. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 

δεν πλήρωναν τις εφημερίες των ιατρών. 
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6.5 Προθυμία του ιατρικού προσωπικού μέσα στο νοσοκομείο 

 

E4. Σε ποιο βαθμό, μέσα στο Νοσοκομείο, το Ιατρικό προσωπικό (γιατροί) είναι πρόθυμο να 

σας εξυπηρετήσει; 

1=καθόλου πρόθυμο      2=λίγο πρόθυμο   3=αρκετά πρόθυμο  4=πολύ πρόθυμο     

5=ΔΓ/ΔΑ 

 

 
Καθόλου πρόθυμο :4% 
 
Λίγο πρόθυμο: 21% 
 
Αρκετά πρόθυμο :48% 
 
Πολύ πρόθυμο : 23% 
 
Δεν ξέρω/δεν απαντώ: 4% 

 

 

         Όσον αφορά την ερώτηση για το κατά πόσο το ιατρικό προσωπικό είναι πρόθυμο να 

εξυπηρετήσει (Ε4), το 48% απάντησε ότι είναι αρκετά πρόθυμο (425 άτομα), το 23% ότι 

είναι πολύ πρόθυμο (208 άτομα), το 21% ότι είναι λίγο πρόθυμο (182 άτομα) και το 4% ότι 

είναι καθόλου πρόθυμο (32 άτομα). 

 

 

Ho: Δεν υπάρχει διαφορά στη συμπεριφορά του ιατρικού προσωπικού 

Η1: Υπάρχει διαφορά στη συμπεριφορά του ιατρικού προσωπικού 

 

         Σύμφωνα με τον πίνακα test statistics 4 παρατηρείται ότι το chi-square=371,593, df=3, 

Asymp.Sig=Monte Carlo sign.=0,0005%<0.05%. Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται. 

Επομένως, σύμφωνα με τον πίνακα Ε4.Σε ποιο βαθμό, μέσα στο Νοσοκομείο, το Ιατρικό προσωπικό 

(γιατροί) είναι πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει, το ιατρικό προσωπικό είναι αρκετά πρόθυμο να 

εξυπηρετήσει τους ασθενείς (425 άτομα). 
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Test Statistics 4 

Ε4.Σε ποιο βαθμό, μέσα στο Νοσοκομείο, το Ιατρικό προσωπικό 

(γιατροί) είναι πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει 

Chi-Square 371,593a 

Df 3 

Asymp. Sig. ,000 

Monte Carlo 

Sig. 

Sig. ,000b 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 
,000 

Upper 

Bound 
,000 

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum 

expected cell frequency is 211,8. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 926214481. 

          

    

 

Ε4.Σε ποιο βαθμό, μέσα στο Νοσοκομείο, το Ιατρικό προσωπικό (γιατροί) είναι 

πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

καθόλου πρόθυμο 32 3,6 3,6 3,6 

λίγο πρόθυμο 182 20,6 20,6 24,3 

αρκετά πρόθυμο 425 48,1 48,2 72,4 

πολύ πρόθυμο 208 23,6 23,6 96,0 

ΔΓ/ΔΑ 35 4,0 4,0 100,0 

Total 882 99,9 100,0  

Missing System 1 ,1   

Total 883 100,0   

 

 

        Σύμφωνα με τον περιγραφικό πίνακα για το κατά πόσο είναι πρόθυμο το ιατρικό 

προσωπικό το 48% απάντησε ότι είναι αρκετά πρόθυμο. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα ¾ του 

δείγματος απάντησε ότι η προθυμία των ιατρών κυμαίνεται από το αρκετά πρόθυμο μέχρι το 

πολύ πρόθυμο. Παρατηρείται δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπάρχουν παράπονα για τους 

ιατρούς, οι οποίοι με τα λιγοστά μέσα που διαθέτουν προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες 

υγείας.  
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6.6 Προθυμία του νοσηλευτικού προσωπικού μέσα στο νοσοκομείο 

 

Ε5. Σε ποιο βαθμό, μέσα στο Νοσοκομείο, το Νοσηλευτικό  προσωπικό (νοσοκόμες/οι, 

μεταφορείς κτλ.) είναι πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει; 

1=καθόλου πρόθυμο      2=λίγο πρόθυμο   3=αρκετά πρόθυμο  4=πολύ πρόθυμο     5=ΔΓ/ΔΑ 

 

 

Καθόλου πρόθυμο :4% 

 

Λίγο πρόθυμο: 18% 

 

Αρκετά πρόθυμο :49% 

 

Πολύ πρόθυμο : 24% 

 

Δεν ξέρω/δεν απαντώ: 

5% 

 

 

        Όσον αφορά την ερώτηση για το κατά πόσο το νοσηλευτικό προσωπικό είναι πρόθυμο 

να εξυπηρετήσει(Ε5), το 49% απάντησε ότι είναι αρκετά πρόθυμο (435 άτομα), το 24% ότι 

είναι πολύ πρόθυμο (208 άτομα), το 18% ότι είναι λίγο πρόθυμο (160 άτομα) και το 4% ότι 

είναι καθόλου πρόθυμο (32 άτομα). 

 

Ho: Δεν υπάρχει διαφορά στη συμπεριφορά του νοσηλευτικού προσωπικού 

Η1: Υπάρχει διαφορά στη συμπεριφορά του νοσηλευτικού προσωπικού 

 

        Σύμφωνα με τον πίνακα test statistics 5 παρατηρείται ότι το chi-square=406,260, df=3, 

Asymp.Sig=Monte Carlo sign.=0,0005<0.05%. Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται.  

Επομένως, σύμφωνα με τον πίνακα Ε5.Σε ποιο βαθμό, μέσα στο Νοσοκομείο, το Νοσηλευτικό  

προσωπικό (νοσοκόμες/οι, μεταφορείς κτλ.) είναι πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει, το νοσηλευτικό 

προσωπικό είναι αρκετά πρόθυμό (435 άτομα).  
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Test Statistics 5 

Ε5.Σε ποιο βαθμό, μέσα στο Νοσοκομείο, το Νοσηλευτικό  προσωπικό 

(νοσοκόμες/οι, μεταφορείς κτλ.) είναι πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει 

Chi-Square 406,260a 

Df 3 

Asymp. Sig. ,000 

Monte Carlo Sig. Sig. ,000b 

99% Confidence Interval Lower Bound ,000 

Upper Bound ,000 

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell 

frequency is 208,8. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1314643744. 

 

Ε5.Σε ποιο βαθμό, μέσα στο Νοσοκομείο, το Νοσηλευτικό  προσωπικό (νοσοκόμες/οι, 

μεταφορείς κτλ.) είναι πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

καθόλου πρόθυμο 32 3,6 3,6 3,6 

λίγο πρόθυμο 160 18,1 18,1 21,8 

αρκετά πρόθυμο 435 49,3 49,3 71,1 

πολύ πρόθυμο 208 23,6 23,6 94,7 

ΔΓ/ΔΑ 47 5,3 5,3 100,0 

Total 882 99,9 100,0  

Missing System 1 ,1   

Total 883 100,0   

 

 
         

              Σύμφωνα με τον περιγραφικό πίνακα για το κατά πόσο είναι πρόθυμο το νοσηλευτικό 

προσωπικό το 49% απάντησε ότι είναι αρκετά πρόθυμο. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι το 

νοσηλευτικό προσωπικό ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που πρέπει να επιτελεί και οι 

ασθενείς δεν έχουν παράπονα.  
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6.7 Το χρονικό διάστημα του ασθενοφόρου από όταν καλεστεί 

Ε6. Το Ασθενοφόρο όταν καλεστεί, έρχεται κατά τη γνώμη σας ; 

1=καθόλου γρήγορα   2=λίγο γρήγορα    3=αρκετά γρήγορα    4=πολύ γρήγορα  5=ΔΓ/ΔΑ 

 

 

 
Καθόλου γρήγορα : 10% 
 
Λίγο γρήγορα: 21% 
 
Αρκετά γρήγορα : 36% 
 
Πολύ γρήγορα : 10% 
 
Δεν ξέρω/δεν απαντώ: 
23% 

 

       Σχετικά με το ασθενοφόρο όταν καλεστεί (Ε6), το 36% απάντησε ότι έρχεται αρκετά 

γρήγορα (316 άτομα), το 23% δεν απάντησε (203 άτομα), το 21% ότι έρχεται λίγο γρήγορα 

(186 άτομα), το 10% ότι έρχεται καθόλου γρήγορα (90 άτομα) και το 10% ότι έρχεται πολύ 

γρήγορα (85 άτομα).  

 

Ho: Δεν υπάρχει διαφορά στο χρονικό διάστημα που έρχεται το ασθενοφόρο όταν καλεστεί. 

Η1: Υπάρχει διαφορά στο χρονικό διάστημα που έρχεται το ασθενοφόρο όταν καλεστεί. 

 

        Σύμφωνα με τον πίνακα test statistics 6 παρατηρείται ότι το chi-square=207,945, df=3, 

Asymp.Sig=Monte Carlo sign.=0,0005<0.05%. Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται. 

Επομένως, υπάρχει διαφορά στο χρονικό διάστημα που έρχεται το ασθενοφόρο όταν 

καλεστεί. Σύμφωνα με τον πίνακα Ε6.Το Ασθενοφόρο όταν καλεστεί, έρχεται κατά τη γνώμη σας, το 

ασθενοφόρο έρχεται αρκετά γρήγορα (316 άτομα). 
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Test Statistics 6 

Ε6.Το Ασθενοφόρο όταν καλεστεί, έρχεται κατά τη 

γνώμη σας 

Chi-Square 207,945a 

Df 3 

Asymp. Sig. ,000 

Monte 

Carlo 

Sig. 

Sig. ,000b 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 
,000 

Upper 

Bound 
,000 

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 

5. The minimum expected cell frequency is 169,3. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 

624387341. 

 

 

Ε6.Το Ασθενοφόρο όταν καλεστεί, έρχεται κατά τη γνώμη σας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

καθόλου γρήγορα 90 10,2 10,2 10,2 

λίγο γρήγορα 186 21,1 21,1 31,4 

αρκετά γρήγορα 316 35,8 35,9 67,3 

πολύ γρήγορα 85 9,6 9,7 76,9 

ΔΓ/ΔΑ 203 23,0 23,1 100,0 

Total 880 99,7 100,0  

Missing System 3 ,3   

Total 883 100,0   
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         Σύμφωνα με τον περιγραφικό πίνακα για την «ταχύτητα» του ασθενοφόρου όταν 

καλεστεί διαπιστώνεται ότι τα ποσοστά είναι σχεδόν ισόποσα μοιρασμένα. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται στο ότι ένας άνθρωπος στη ζωή του δεν είναι πολλές οι φορές που έχει αναγκαστεί 

να καλέσει ασθενοφόρο. Οπότε στην ερώτηση σε μεγάλο βαθμό απάντησαν με βάση αυτά 

που ακούνε. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι το χρονικό διάστημα που κάλεσαν το 

ασθενοφόρο έχει πολύ σημαντική σημασία. Αυτό συμβαίνει διότι όπως είναι γνωστό μέχρι τα 

μέσα της δεκαετίας του 1990, το ΕΚΑΒ αντιμετώπιζε μια σειρά προβλημάτων που 

σχετίζονταν με ελλείψεις στην υλικοτεχνική του υποδομή και το εξειδικευμένο ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό. Μόνο το 2004, με τους Ολυμπιακούς αγώνες ήταν ένας παράγοντας 

ο οποίος συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό του ΕΚΑΒ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. 

Όμως, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν έγινε καμία άλλη προσπάθεια ανανέωσης του 

στόλου του ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα αυτός να χαρακτηρίζεται σήμερα γερασμένος. Τα 

προβλήματα επιδεινώθηκαν από τον μέχρι πρόσφατα απαρχαιωμένο οργανισμό του φορέα 

και την απουσία επιχειρησιακού σχεδίου, με συνέπεια η πληθυσμιακή και γεωγραφική 

κατανομή του στόλου του ΕΚΑΒ να μη βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού. 
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6.8 Το «φακελάκι» σε ποια επίπεδα κυμαίνεται 

Ε7. Το λεγόμενο ‘φακελάκι’, έχετε τη αίσθηση, ότι στις μέρες μας: 

1=έχει καταργηθεί 2=έχει μειωθεί  αρκετά 3=έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα 4=έχει 

αυξηθεί αρκετά   5=έχει αυξηθεί πάρα πολύ 6=ΔΓ/ΔΑ 

 

 

 
Έχει καταργηθεί : 3% 
 
Έχει μειωθεί αρκετά: 23% 
 
Έχει παραμείνει στα ίδια 
επίπεδα : 42% 
 
Έχει αυξηθεί αρκετά : 14% 
 
Έχει αυξηθεί πάρα πολύ :5% 
 
Δεν ξέρω/δεν απαντώ: 13% 

 

 

         Στην ερώτηση για το φακελάκι, το 42% απάντησε ότι έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα 

(371 άτομα), το 23% ότι έχει μειωθεί αρκετά (200 άτομα), το 14% ότι έχει αυξηθεί αρκετά, 

το 13% δεν απάντησε (111 άτομα), το 5% ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ (47 άτομα), και το 3% 

ότι έχει καταργηθεί (27 άτομα). 

 

 

Ho: Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις γνώμες που έχει ο κόσμος για το φακελάκι. 

Η1: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις γνώμες που έχει ο κόσμος για το φακελάκι. 

 

        Σύμφωνα με τον πίνακα test statistics παρατηρείται ότι το chi-square=505,090 df=4, 

Asymp.Sig=Monte Carlo sign.=0,0005<0.05%. Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται. 

Επομένως, σύμφωνα με τον πίνακα Ε7.Το λεγόμενο "φακελάκι", έχετε τη αίσθηση, ότι στις μέρες μας, 

το λεγόμενο «φακελάκι» έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα (371 άτομα). 
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Test Statistics 7 

Ε7.Το λεγόμενο "φακελάκι", έχετε τη αίσθηση, ότι στις μέρες μας 

Chi-Square 505,090a 

Df 4 

Asymp. Sig. ,000 

Monte Carlo Sig. Sig. ,000b 

99% Confidence Interval Lower Bound ,000 

Upper Bound ,000 

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum 

expected cell frequency is 153,8. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 334431365. 

        

Ε7.Το λεγόμενο "φακελάκι", έχετε τη αίσθηση, ότι στις μέρες μας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Έχει καταργηθεί 27 3,1 3,1 3,1 

Έχει μειωθεί αρκετά 200 22,7 22,7 25,8 

'Εχει παραμείνει στα ίδια 

επίπεδα 

371 42,0 42,2 68,0 

Έχει αυξηθεί αρκετά 124 14,0 14,1 82,0 

Έχει αυξηθεί πάρα πολύ 47 5,3 5,3 87,4 

ΔΓ/ΔΑ 111 12,6 12,6 100,0 

Total 880 99,7 100,0  

Missing System 3 ,3   

Total 883 100,0   

 

         H διαδεδομένη αντίληψη είναι πως με την κρίση, τη φτώχεια και την ανεργία μειώθηκε 

σημαντικά το «φακελάκι» στα νοσοκομεία, αν δεν εξαλείφθηκε σε κάποιες περιπτώσεις. 

Ωστόσο, αυτή η εικόνα είναι ίσως αποσπασματική ή και μη αληθινή σε ό,τι αφορά τη γενική 

τάση που καταγράφηκε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας κατά πλειοψηφία οι πολίτες 

πιστεύουν ότι είτε έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα το «φακελάκι» είτε έχει αυξηθεί αρκετά. 

Συμπεραίνεται, λοιπόν ότι την ώρα που οι Έλληνες δεν έχουν να πληρώσουν ούτε τα βασικά, 

αναγκάζονται εν μέσω κρίσης να καταβάλουν από το υστέρημά τους περισσότερα 

φακελάκια στα δημόσια νοσοκομεία, προκειμένου να τους παρέχονται καλύτερες και άμεσες 

υπηρεσίες υγείας. 
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6.9 Έλεγχος κανονικότητας με γραφικές αναπαραστάσεις σχετικά με  το “φακελάκι” και 

την μεταβλητή φύλο  

Οι παραδοχές για το t-test για δύο ανεξάρτητα δείγματα, το τυχαίο δείγμα, η ανεξαρτησία 

παρατηρήσεων, η κανονικότητα και η ομοιογένεια, ικανοποιούνται. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το παρακάτω γραφήματα Normal Q-QPlot of E7  η 

κανονικότητα ισχύει κατά προσέγγιση  : 

 

 

Επιπλέον, η παραδοχή της ομοιογένειας: 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of Variances 

 

F Sig. 

E7 Equal variances assumed ,554 ,457 

Equal variances not assumed   

 

Ηο: Ο πληθυσμός των ανδρών και των γυναικών είναι ομοιογενείς 

Η1: Ο πληθυσμός των ανδρών και των γυναικών δεν είναι ομοιογενείς 

 

          Σύμφωνα με τον πίνακα Independent Samples Test ικανοποιείται καθώς το 

παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι Sig=45,7% >5%, πράγμα που 

σημαίνει ότι, η μηδενική μας υπόθεση ισχύει. Με άλλα λόγια, υπάρχει ομοιογένεια. 
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Ηο: Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις απόψεις των ανδρών και των γυναικών για το 

φακελάκι. 

Η1: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις απόψεις των ανδρών και των γυναικών για το φακελάκι. 

Group Statistics 

 
FYLO N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

E7 1 299 2,86 ,890 ,051 

2 470 3,01 ,898 ,041 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

E7 Equal 

variances 

assumed 

,554 ,457 -2,315 767 ,021 -,153 ,066 -,283 -,023 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -2,320 
638,53

3 
,021 -,153 ,066 -,283 -,024 

 

 

         Σύμφωνα με τον πίνακα Independent Samples Test παρατηρείται ότι το Sig.(2-

tailed)=2,1%<5%, άρα η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται. Άρα ισχύει η εναλλακτική 

υπόθεση ότι υπάρχει δηλαδή διαφορά ανάμεσα στις απόψεις των ανδρών και των γυναικών. 

Ο πίνακας Group Statistics με τον μέσο όρο φανερώνει σε συνδυασμό με την ερώτηση 7 ότι 

οι γυναίκες πιστεύουν ότι έχει αυξηθεί το φακελάκι. Βέβαια, δεν προκύπτει ισχυρή διαφορά 

σε σύγκριση με την άποψη των ανδρών. 
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6.10 Έλεγχος παραδοχών με τη βοήθεια γραφικών αναπαραστάσεων σχετικά με το 

«φακελάκι» και την μεταβλητή Moρφωτικό επίπεδο 

Οι παραδοχές για το one-way anova  είναι  το τυχαίο δείγμα, η ανεξαρτησία παρατηρήσεων, 

η κανονικότητα και η ισότητα των διασπορών, οι οποίες ικανοποιούνται. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το παρακάτω γραφήματα Normal Q-QPlot of E7  η 

κανονικότητα ισχύει κατά προσέγγιση : 
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Έλεγχος Ομοιογένειας 

Επιπλέον, η παραδοχή της ισότητας των διασπορών: 

Test of Homogeneity of Variances 

E7   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,136 2 766 ,119 

 

 

Ηο: Δεν υπάρχει διαφορά στις διασπορές των 3 μορφωτικών επιπέδων  

Η1: Σε τουλάχιστον ένα ζεύγος μορφωτικών επιπέδων, υπάρχει διαφορά στις διασπορές 

 

        Σύμφωνα με τον πίνακα Test of Homogeneity of Variances το παρατηρούμενο επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας είναι Sig=11,9% >5%, πράγμα που σημαίνει ότι, η μηδενική μας 

υπόθεση ισχύει. Έτσι συμπεραίνεται ότι η παραδοχή της ισότητας των διασπορών 

ικανοποιείται. 

 

 

Ηο: Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις απόψεις των πολιτών για το φακελάκι που έχουν 

τελειώσει στοιχειώδη , μέση και ανώτερη εκπαίδευση. 

Η1: Υπάρχει τουλάχιστον 1 ζεύγος με διαφορά ανάμεσα στις απόψεις των πολιτών για το 

φακελάκι που έχουν τελειώσει στοιχειώδη, μέση και ανώτερη εκπαίδευση. 
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ANOVA 

E7  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,815 2 1,907 2,377 ,093 

Within Groups 614,500 766 ,802   

Total 618,315 768    

 

    

   

 

   

   

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Ε7.Το λεγόμενο "φακελάκι", έχετε τη αίσθηση, ότι στις μέρες μας   

 

(I) Μορφ.Επίπεδο (J) Μορφ.Επίπεδο 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

 

Lower Bound 

Upper 

Bound 

Tukey 

HSD 

Στοιχειώδης Μέση -,007 ,088 ,996 -,21 ,20 

Ανώτερη/Ανώτατη ,139 ,087 ,248 -,07 ,34 

Μέση Στοιχειώδης ,007 ,088 ,996 -,20 ,21 

Ανώτερη/Ανώτατη ,146 ,073 ,110 -,02 ,32 

Ανώτερη/Ανώτατη Στοιχειώδης -,139 ,087 ,248 -,34 ,07 

Μέση -,146 ,073 ,110 -,32 ,02 

Scheffe Στοιχειώδης Μέση -,007 ,088 ,997 -,22 ,21 

Ανώτερη/Ανώτατη ,139 ,087 ,281 -,07 ,35 

Μέση Στοιχειώδης ,007 ,088 ,997 -,21 ,22 

Ανώτερη/Ανώτατη ,146 ,073 ,133 -,03 ,32 

Ανώτερη/Ανώτατη Στοιχειώδης -,139 ,087 ,281 -,35 ,07 

Μέση -,146 ,073 ,133 -,32 ,03 

Bonferro

ni 

Στοιχειώδης Μέση -,007 ,088 1,000 -,22 ,20 

Ανώτερη/Ανώτατη ,139 ,087 ,333 -,07 ,35 

Μέση Στοιχειώδης ,007 ,088 1,000 -,20 ,22 

Ανώτερη/Ανώτατη ,146 ,073 ,134 -,03 ,32 

Ανώτερη/Ανώτατη Στοιχειώδης -,139 ,087 ,333 -,35 ,07 

Μέση -,146 ,073 ,134 -,32 ,03 
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         Επειδή το παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας στον πίνακα ΑNOVA 

είναι sig.=9,3%>5%, η μηδενική μας υπόθεση ισχύει. Επομένως, δεν υπάρχουν διαφορές 

ανάμεσα στα μορφωτικά επίπεδα των πολιτών αναφορικά με την κυκλοφορία του 

ονομαζόμενου «φακελάκι». Ακόμα, αυτό το συμπέρασμα εξάγεται ιδιαίτερα και από τον 

πίνακα Dependent Variable E7. O πίνακας αυτός μας πληροφορεί με 3 τρόπους (μέθοδοι 

Bonferroni, Turkey, Scheffe) ότι δεν εμφανίζουν στατιστικώς σημαντική διαφορά και αυτό 

συμβαίνει καθώς το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι υψηλό (sig. >5%). 
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Γενικά Συμπεράσματα- Διαπιστώσεις 

         Τον Μάιο του 2010 η Ελλάδα τέθηκε υπό επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξαιτίας των δημόσιων 

ελλειμμάτων, του δημόσιου χρέους και της κρίσης δανεισμού. Η ανεργία ανήλθε στο 

τελευταίο τρίμηνο του 2010 στο 14,8%.Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ μειώθηκε κατά 4,9% 

σύμφωνα με στοιχεία που αφορούν το τέλος του 2010 και ο πληθωρισμός ανήλθε στο 4,7%. 

Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις και επίσης ασκεί δυσμενείς 

επιδράσεις στο σύστημα υγείας και στην κατάσταση της υγείας του πληθυσμού. 

         Στη χώρα μας η ζήτηση και η χρήση των υπηρεσιών υγείας στρέφεται προς το δημόσιο 

και ασφαλιστικό τομέα με αύξηση των εισαγωγών κατά 24% στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά 

μείωση της ζήτησης στα εξωτερικά ιατρεία και τα εργαστήρια κατά 9% και 11% αντιστοίχως 

(ΥΥΚΑ 2011). Παρατηρείται επίσης, μείωση από 18% έως 25% περίπου στη χρήση των 

ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας και κυρίως στα ιδιωτικά μαιευτήρια, την οδοντιατρική 

περίθαλψη και τις χειρουργικές επεμβάσεις στα ιδιωτικά νοσοκομεία. 

         Η κατάσταση αυτή θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερες πιέσεις στην 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος υγείας. Οι 

κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στη χρήση των υπηρεσιών υγείας και στα αποτελέσματα 

τους δηλαδή στο επίπεδο υγείας θα ενταθούν. 

          Τα ελλείμματα των δημόσιων νοσοκομείων (6,5 δις €) και των ασφαλιστικών 

οργανισμών υγείας (4,5δις €) αυξάνονται και υπάρχουν δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση , ενώ ο 

ιδιωτικός τομέας θα αντιμετωπίσει, επίσης, προβλήματα ρευστότητας. Η επιδίωξη της 

κεντρικής διοίκησης για περιστολή της δημόσιας δαπάνης κατά 3,4 δις € (φαρμακευτική 

περίθαλψη περίθαλψη και προμήθειες προμήθειες) δηλαδή 15% περίπου περίπου της 

δημόσιας δαπάνης είναι αφενός εξαιρετικά δυσχερής και αφετέρου θα προκαλέσει δραματική 

μείωση της προσφοράς. 

         Στο πλαίσιο λοιπόν της παρούσας εργασίας, διενεργήθηκε έρευνα στον πληθυσμό της 

Κρήτης για το δημόσιο σύστημα υγείας στην 7η υγειονομική περιφέρεια. Η ερμηνεία των 

συμπερασμάτων είναι πολύ σημαντική:  

► Αρχικά, παρατηρείται ότι οι πολίτες αναγκάστηκαν να παραμείνουν ίδιες οι  

ιατροφαρμακευτικές ανάγκες σε ποσοστό 64%. Αυτό προέρχεται από τις επιπτώσεις της 

οικονομικής κρίσης και την περικοπή που έπρεπε να κάνουν τα νοικοκυριά στον 

οικογενειακό προϋπολογισμό στον τομέα της υγείας. Οι πολίτες προτιμούν να καλύπτουν τα 

προς το ζην αλλά υπήρχε και το νοσήλιο των 5 ευρώ στα νοσοκομεία, το οποίο λειτουργούσε 

αποτρεπτικά για τους πολίτες να επισκεφτούν τα νοσοκομεία (βλ.6.2). 
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 ► Επιπλέον, όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τα δημόσια νοσοκομεία, το 62% 

απάντησε ότι έχουν χειροτερέψει και το 22% ότι παρέμειναν οι ίδιες. Γίνεται, επομένως 

εύκολα αντιληπτό ότι με την υπογραφή του Μνημονίου το 2010 υπήρξε μείωση της 

χρηματοδότησης στα νοσοκομεία και μείωση των φαρμακευτικών δαπανών. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα τα νοσοκομεία να αντιμετωπίζουν ελλείψεις από φάρμακα καθώς και από 

μηχανολογικά μηχανήματα που έκαναν διάφορες εξετάσεις. Μάλιστα σε πολλά νοσοκομεία 

εξ αιτίας και της έλλειψης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αναγκάστηκαν 

ορισμένες κλινικές να υπολειτουργούν και να πρέπει οι πολίτες να εξυπηρετούνται από 

νοσοκομεία σε άλλες πόλεις (βλ.6.3). 

►Επίσης, οι ερωτώμενοι στην πλειοψηφία τους 46% υποστήριξαν ότι η σπουδαιότερη 

ανάγκη είναι η ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού. Με άλλα λόγια, η έλλειψη ιατρών από τα 

νοσοκομεία εξ αιτίας της μετανάστευσης του στο εξωτερικό για να βρουν επαγγελματική 

στέγη, λόγω των δυσχερών οικονομικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, η μη πληρωμή κάποιων 

εφημεριών αλλά και η μικρή αναλογία γιατρών ανά κατοίκους που δημιουργούν προβλήματα 

στην άμεση εξυπηρέτηση των ασθενών, έχουν κρίνει επιτακτική ανάγκη την ενίσχυση του 

ιατρικού προσωπικού (βλ.6.4). 

► Επιπρόσθετα, σχετικά με το ιατρικό προσωπικό, το 48% απάντησε ότι είναι αρκετά 

πρόθυμο. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα ¾ του δείγματος απάντησε ότι η προθυμία των ιατρών 

κυμαίνεται από το αρκετά πρόθυμο μέχρι το πολύ πρόθυμο. Παρατηρείται δηλαδή το γεγονός 

ότι δεν υπάρχουν παράπονα για τους ιατρούς, οι οποίοι με τα λιγοστά μέσα που διαθέτουν 

προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες υγείας (βλ.6.5).   

► Όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό στην πλειοψηφία τους  το 49% και 24% 

απάντησε στην πρώτη περίπτωση ότι είναι αρκετά πρόθυμο και στην δεύτερη ότι είναι πολύ 

πρόθυμο. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι οι ασθενείς έχουν εμπιστοσύνη στο νοσηλευτικό 

προσωπικό, δηλαδή είναι πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουν. Όμως, η έλλειψη των 

κατάλληλων υποδομών και του ιατροφαρμακευτικού υλικού, δυσχεραίνει της παροχή 

υπηρεσιών υγείας (βλ.6.6). 

► Παράλληλα, στην ερώτηση σχετικά με το ασθενοφόρο το 36% απάντησε ότι έρχεται 

αρκετά γρήγορα. Ωστόσο παρατηρείται ότι τα ποσοστά είναι σχεδόν ισόποσα μοιρασμένα και 

δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά σε σύγκριση με τις υπόλοιπες απαντήσεις που δόθηκαν. Σε 

συνδυασμό οι επιλογές καθόλου γρήγορα και λίγο γρήγορα συγκέντρωσαν 31% και οι 

απαντήσεις αρκετά γρήγορα και πολύ γρήγορα 46%. Τα ποσοστά εν μέρει δεν βοηθούν να 

εξάγουμε ένα ασφαλές αποτέλεσμα με μεγάλη διαφορά από τις άλλες επιλογές. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι πολίτες δεν καλούν συχνά το ασθενοφόρο και στο ότι υπάρχουν 
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ορισμένοι παράγοντες όπως η απόσταση του νοσοκομείου από την περιοχή από όπου έχει 

καλεστεί το ασθενοφόρο που διαμορφώνουν την τελική απάντηση του ερωτώμενου (βλ.6.7). 

     

►Το λεγόμενο «φακελάκι» ενώ αναμένονταν να έχει προκύψει μια μείωση του, έχει 

παραμείνει στα ίδια επίπεδα 42%. Αυτή η εικόνα της μείωσης του είναι ίσως αποσπασματική 

ή και μη αληθινή σε ό,τι αφορά τη γενική τάση που καταγράφηκε. Σε συνδυασμό με το ότι 

έχει αυξηθεί αρκετά, το ποσοστό φτάνει στο 56% . Επομένως, είναι φανερό ότι οι πολίτες εν 

μέσω οικονομικής κρίσης, δίνουν χρήματα για την υγεία τους για να έχουν μια ευνοϊκή και 

καλύτερη μεταχείριση από το ιατρικό προσωπικό. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα ΜΜΕ θα 

πρέπει να αναδεικνύουν και να στηλιτεύουν κατ' επανάληψη το παθολογικό αυτό φαινόμενο, 

και να προτρέπουν τους πολίτες της χώρας να μην το ακολουθούν. Οι λειτουργοί της Υγείας 

να επαναφέρουν στη μνήμη τους τον όρκο που έδωσαν, ότι θα υπηρετούν τον άρρωστο και το 

δημόσιο συμφέρον, ότι το κρατικό νοσοκομείο δεν είναι ιδιοκτησία τους. Συνοψίζοντας, την 

ώρα που οι Έλληνες δεν έχουν να πληρώσουν ούτε τα βασικά, αναγκάζονται εν μέσω κρίσης 

να καταβάλουν από το υστέρημά τους περισσότερα φακελάκια στα δημόσια νοσοκομεία, 

προκειμένου να τους παρέχονται καλύτερες και άμεσες υπηρεσίες υγείας (βλ.6.8). 

 ►Τέλος, στη σύγκριση ανδρών και γυναικών σχετικά με το ποιοι πιστεύουν ότι έχει αυξηθεί 

το φακελάκι, οι γυναίκες είναι αυτές που πιστεύουν περισσότερο από τους άνδρες ότι έχει 

συμβεί αυτό. Ο αριθμός των γυναικών του δείγματος που πιστεύουν ότι έχει αυξηθεί το 

φακελάκι είναι 470 γυναίκες. Επιπλέον, δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις απόψεις των 

πολιτών για το εάν έχει αυξηθεί το φακελάκι ανάλογα με τα 3 επίπεδα εκπαίδευσης που 

έχουν (βλ.6.9 και 6.10). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Telephonenumber……….. …… 

CodeQuestionnaire……… 

CodeInterviewer......……. 

ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Καλημέρα.  Στην τύχη σας πήρα. Είμαι φοιτητής/τρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Π. Κ., κάνουμε 

μια εργασία στο μάθημα της Κοινωνικής Στατιστικής και θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις. Θα 

θέλατε να μας απαντήσετε; 

================================================== ====  ======  === = 

E1. Οι ιατροφαρμακευτικές ανάγκες του νοικοκυριού σας σήμερα, σε σχέση με πέρυσι  τέτοιον καιρό: 

              1=έχουν αυξηθεί;  2=παρέμειναν οι ίδιες;  ή  3=έχουν μειωθεί 

==================   =============  ============  ========= ===  ===== =======   

E2.Κατά την άποψή σας, οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τα ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, τον τελευταίο 

καιρό,έχουν: 

1=έχουν καλυτερέψει;  2=παρέμειναν οι ίδιες;  3=έχουν χειροτερέψει  4=ΔΓ/ΔΑ 

=========  ===============  ==================  ===========  =====  ==  ===  

E3. Στο/στα  Νοσοκομεία της πόλης σας, ΠΟΙΑ από τις παρακάτω ανάγκες είναι, κατά τη γνώμη σας ποιο 

σπουδαία (μια απάντηση παρακαλώ): 

1= Ενίσχυση του μηχανολογικού εξοπλισμού (αξονικοί τομογράφοι κ.τ.λ.) 

2= Ενίσχυση του Νοσηλευτικού Προσωπικού (νοσηλεύτριες) 

3=Ενίσχυση του Ιατρικού Προσωπικού (γιατροί) 

4= Ενίσχυση του ιατροφαρμακευτικού υλικού (αντισηπτικά φάρμακα, γάζες, κτλ) 

5=ΔΓ/ΔΑ 

===============  ====================  ==============  ====  =======  === 

E4. Σε ποιο βαθμό, μέσα στο Νοσοκομείο, το Ιατρικό προσωπικό (γιατροί) είναι πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει; 

1=καθόλου πρόθυμο      2=λίγο πρόθυμο   3=αρκετά πρόθυμο  4=πολύ πρόθυμο     5=ΔΓ/ΔΑ 

=================  ================  ================  ===========  = ===  = 

Ε5. Σε ποιο βαθμό, μέσα στο Νοσοκομείο, το Νοσηλευτικό  προσωπικό (νοσοκόμες/οι, μεταφορείς κτλ.) είναι 

πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει; 
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1=καθόλου πρόθυμο      2=λίγο πρόθυμο   3=αρκετά πρόθυμο  4=πολύ πρόθυμο     5=ΔΓ/ΔΑ 

==========  ============  ===============  ===========  == ===== == 

 

Ε6. Το Ασθενοφόρο όταν καλεστεί, έρχεται κατά τη γνώμη σας ; 

1=καθόλου γρήγορα   2=λίγο γρήγορα    3=αρκετά γρήγορα    4=πολύ γρήγορα  5=ΔΓ/ΔΑ 

===========  ============  ============ ==========  === == == === === 

Ε7. Το λεγόμενο ‘φακελάκι’, έχετε τη αίσθηση, ότι στις μέρες μας: 

1=έχει καταργηθεί 

2=έχει μειωθεί  αρκετά 

3=έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα 

4= έχει αυξηθεί αρκετά    

5=έχει αυξηθεί πάρα πολύ 

6=ΔΓ/ΔΑ 

===========================  =================  =================  ========= == 

FYLO:          1=άνδρας          2=γυναίκα 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MORFWTIKOEPIPEDO: 1=Στοιχειώδης Εκπαίδευση  2= Μέση Εκπαίδευση    3=Ανώτερη /Ανώτατη 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EPAGGELMA:         1=Αγρότης       2= Ιδιωτικός Υπάλληλος  3=Δημόσιος Υπάλληλος  4=Ελεύθερος 

Επαγγελματίας   5=Φοιτητής/τρια   6=Συνταξιούχος        7= Νοικοκυρά        8=Άνεργος 

--------------------------------------------------------------------------------  

HLIKIA : (περίπου) …………..         και 

 

 

 

 

 

 

 


