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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
 Ιδιωτικός τοµέας υγείας καλείται το σύνολο των προµηθευτών υγείας, οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται εκτός δηµόσιου τοµέα και των οποίων ο σκοπός µπορεί να είναι είτε 
φιλανθρωπικός (philanthropic) είτε εµπορικός (commercial).1,2 Περιλαµβάνει µικρές και µεγάλες 
κερδοσκοπικές εταιρίες, οµάδες ιατρών, εθνικούς και υπερεθνικούς µη κυβερνητικούς οργανισµούς 
(nongovernmental organizations, NGOs) και ατοµικούς προµηθευτές.2 Παρέχει υπηρεσίες οι οποίες 
περιλαµβάνουν νοσοκοµεία, µαιευτήρια, γηροκοµεία, κλινικές ιδιωτών ιατρών, διαγνωστικές υποδοµές 
όπως µικροβιολογικά και ακτινολογικά εργαστήρια καθώς και φαρµακεία για τη διακίνηση και εµπορία 
φαρµάκων.2        
 Τα παραδοσιακά όρια παρόλα αυτά, δηµόσιου – ιδιωτικού στο χώρο της υγείας τείνουν να 
γίνουν δυσδιάκριτα, ιδίως τα τελευταία χρόνια.3 Η ευρωπαϊκή εµπειρία έχει να επιδείξει πλειάδα 
περιπτώσεων, όπου δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας, αλληλοεπικαλυπτόµενοι, συµπράττουν µε σκοπό 
την παροχή υπηρεσιών υγείας. Στο νέο αυτό περιβάλλον, για παράδειγµα, οι υποστηρικτικές, οι 
κλινικές υπηρεσίες ή ακόµη και η διοίκηση δηµόσιων νοσοκοµείων ανατίθενται σε ιδιώτες, ενώ σε 
άλλες περιπτώσεις ιδιωτικές κοινοπραξίες αναλαµβάνουν την κατασκευή δηµόσιων νοσοκοµείων ή 
κέντρων υγείας µε ίδια κεφάλαια, λειτουργώντας ή νοικιάζοντας τις νέες αυτές υποδοµές στο δηµόσιο 
τοµέα.4-6 
 Ανεξάρτητα πάντως από τις νέες, περίπλοκες αυτές αλληλοεπικαλύψεις δηµόσιου – ιδιωτικού 
στο χώρο της υγείας, αυτό το οποίο διακρίνει, κατά Saltman R., τους ιδιωτικούς από τους δηµόσιους 
προµηθευτές υπηρεσιών υγείας είναι το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς.7 Κριτήριο επίσης, για τη 
διάκριση των ιδιωτικών προµηθευτών υπηρεσιών υγείας µεταξύ τους, αποτελεί ο κερδοσκοπικός ή µη 
χαρακτήρας τους, ο στόχος τους δηλαδή για επίτευξη µέγιστου δυνατού κέρδους ή µέγιστης δυνατής 
ικανοποίησης των υγειονοµικών αναγκών, αντίστοιχα.7  
 Ιδιωτικοποίηση, από την άλλη πλευρά και µε την αυστηρή της έννοια, καλείται η διαδικασία 
µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων8 ή και κυβερνητικών λειτουργιών από το δηµόσιο τοµέα, σε 
ιδιωτικούς φορείς.9 Υπό την ευρεία της έννοια και σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, 
ιδιωτικοποίηση του συστήµατος υγείας καλείται η αυξανόµενη συµµετοχή ιδιωτών στην προσφορά και 
χρηµατοδότηση των υπηρεσιών υγείας.10         
 Ο βαθµός και ο τρόπος εµπλοκής του ιδιωτικού τοµέα στα συστήµατα υγείας, µέσω της 
ιδιωτικοποίησης, είναι από τα πλέον κεντρικά αλλά και αµφιλεγόµενα ζητήµατα στην ευρωπαϊκή 
µεταρρυθµιστική ατζέντα.7,8         
 ‘Έτσι, οι υπέρµαχοι της συµµετοχής ιδιωτών στην προσφορά υπηρεσιών υγείας, 
υποστηρίζουν ότι το γραφειοκρατικό και κοµµατικοποιηµένο κράτος αδυνατεί να παράξει 
αποτελεσµατικές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας.1,11 Αντίθετα, ο ιδιωτικός τοµέας υγείας 
υποστηρίζεται ότι προσφέρει ταχύτητα εξυπηρέτησης, καινοτοµία, ελευθερία επιλογής και υψηλή 
ποιότητα υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιµές.3,12,13 
 Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές του ιδιωτικού τοµέα υγείας, υποστηρίζουν ότι το κίνητρο 
µεγιστοποίησης του κέρδους που τον χαρακτηρίζει, είναι προβληµατικό, ασύµβατο µε τις υπηρεσίες 
υγείας. Για παράδειγµα, προληπτικές παρεµβάσεις και υπηρεσίες δηµόσιας υγείας, οι οποίες 
παράγουν σηµαντικά εξωτερικά - κοινωνικά οφέλη, δεν προσφέρονται ικανοποιητικά από τον ιδιωτικό 
τοµέα καθώς οι αγορές αδιαφορούν για τα οφέλη αυτά.1 Παράλληλα, σε συνθήκες ασύµµετρης 
πληροφόρησης και αβεβαιότητας, οι ασθενείς καθίστανται ευάλωτοι σε τυχοδιωκτικές πρακτικές 
ιδιωτικών κερδοσκοπικών προµηθευτών υπηρεσιών υγείας,14,15 όπως είναι η προσφορά χαµηλής 
ποιότητας υπηρεσιών και η προκλητή ζήτηση διαγνωστικών εξετάσεων και φαρµακευτικών συνταγών.1 
Ο Robert Evans µάλιστα επισηµαίνει, ότι η πρόσφατη κατάρρευση του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος, αγορά στην οποία κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια η ασύµµετρη πληροφόρηση, δείχνει 
το τι µπορεί να συµβεί αν εµπιστευτούµε στις δυνάµεις της αγοράς τα συστήµατα υγείας, στα οποία η 
ασύµµετρη πληροφόρηση είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.16 
 Βιβλιογραφικά, έχουν προταθεί τρεις µηχανισµοί για την εξήγηση της αυξηµένης εµπλοκής του 
ιδιωτικού τοµέα στα συστήµατα υγείας διεθνώς: 
� αυξηµένη δραστηριότητα του ιδιωτικού τοµέα υγείας ως συνειδητή πολιτική επιλογή. Στην 
περίπτωση αυτή η ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο χώρο της υγείας ενθαρρύνεται από 
πλευράς πολιτείας, υπό την πεποίθηση ότι η ιδιωτικοποίηση και ο ανταγωνισµός στην αγορά υγείας 
δύναται να βελτιώσει την αποδοτικότητα και ποιότητα του συστήµατος υγείας, να βοηθήσει στην 
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καλύτερη κατανοµή των πόρων, δίνοντας παράλληλα στους καταναλωτές υπηρεσιών υγείας 
περισσότερες ευκαιρίες για επιλογή.17  

� αυξηµένη δραστηριότητα του ιδιωτικού τοµέα υγείας ως αυθόρµητη απάντηση στις αδυναµίες του 
δηµόσιου τοµέα. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιωτικός τοµέας αναπτύσσεται αυθόρµητα, ανεξάρτητα 
δηλαδή από τις εφαρµοζόµενες πολιτικές, επιχειρώντας να απαντήσει στα κενά και τις ελλείψεις του 
δηµόσιου τοµέα υγείας. Η διαδικασία αυτή, κύρια στις αναπτυσσόµενες χώρες, συχνά καταλήγει σε 
αυξηµένη παράτυπη ιδιωτική δραστηριότητα (informal health sector activity), ανάπτυξη δηλαδή 
ανεκπαίδευτων και χωρίς σχετική άδεια προµηθευτών υπηρεσιών υγείας.17   

� αυξηµένη δραστηριότητα του ιδιωτικού τοµέα υγείας ως απάντηση στην αυξηµένη καταναλωτική 
δύναµη και ζήτηση για καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες. Ο ιδιωτικός επιχειρηµατικός τοµέας στην 
περίπτωση αυτή, σε συνθήκες αύξησης του εισοδήµατος του πληθυσµού (ανερχόµενη για 
παράδειγµα µεσαία τάξη), καλείται να ικανοποιήσει τη ζήτηση για υψηλής ποιότητας, πολυτελείς 
υπηρεσίες υγείας. Η διαδικασία αυτή συχνά καταλήγει στην εµφάνιση µεγάλων επιχειρηµατικών 
οµίλων, οι οποίοι και διαχειρίζονται πολυτελείς κλινικές εξοπλισµένες κατά κανόνα µε υψηλή 
βιοϊατρική τεχνολογία.17     

 
Η παρούσα µελέτη σκοπό έχει τον προσδιορισµό της θέσης και του ρόλου που διαδραµατίζει 

ο ιδιωτικός κερδοσκοπικός τοµέας (πλην ιδιωτών ιατρών, οδοντιάτρων, φαρµακοποιών) στο ελληνικό 
σύστηµα υγείας καθώς και η µελέτη των παραγόντων που επέδρασαν στην αναπτυξιακή του πορεία 
κατά την 25ετία 1980 – 2005. 
 Ως επιµέρους στόχοι ετέθησαν: η µελέτη της κρατικής πολιτικής στην ανάπτυξη του ιδιωτικού 
επιχειρηµατικού τοµέα στον κλάδο της υγείας, η µελέτη της προσφοράς και χρήσης των υπηρεσιών του 
ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα, η διερεύνηση και ποσοτική εκτίµηση των πηγών χρηµατοδότησής 
του καθώς και η ποιοτική αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχει. 
  

Η µελέτη σχεδιάστηκε και εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του 
Α.Π.Θ. υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή κου Αλέξη Μπένου, τον οποίο και ευχαριστώ για 
την αποφασιστική συµβολή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Τον ευχαριστώ όµως κυρίως, γιατί ως 
δάσκαλος µε ενέπνευσε και µε καθοδήγησε µε το παράδειγµα του και ως επιβλέπων γενναιόδωρα µου 
προσέφερε ένα ασφαλές και ελεύθερο ερευνητικό περιβάλλον για την εκπόνηση της διατριβής.     
 Ευχαριστώ επίσης τον Καθηγητή και Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής κο Νικόλαο Ντόµπρο, για 
την υποστήριξη του σε κρίσιµες στιγµές της ερευνητικής διαδικασίας. Η ξεκάθαρη κλινική του 
προσέγγιση στα ζητήµατα Πολιτικής Υγείας, τα οποία πραγµατεύεται η παρούσα ερευνητική εργασία, 
µε βοήθησε στη διαµόρφωση των ερευνητικών ερωτηµάτων και στο σχεδιασµό της διατριβής. 
 Ευχαριστώ επίσης την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Λίλα Αντωνοπούλου για την 
υποστήριξη και ενθάρρυνση σε όλη τη διάρκεια της ερευνητικής προσπάθειας. Με υποµονή µε 
βοήθησε να προσεγγίσω, από διαφορετική αφετηρία, το επιστηµονικό πεδίο της Πολιτικής και 
Οικονοµίας της Υγείας, το οποίο µε διεπιστηµονική και σύγχρονη κριτική µατιά η ίδια υπηρετεί.  
 Επίσης θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου σε όλα τα µέλη της ∆ιεπιστηµονικής 
Ερευνητικής Συνάντησης  - ∆Ι.Ε.ΣΥ. που µε υποστήριξαν σε διάφορα στάδια της προσπάθειάς µου.  
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 

  
1. Εισαγωγή στα συστήµατα υγείας 

Η συζήτηση σχετικά µε την οργάνωση και χρηµατοδότηση των συστηµάτων υγείας 
προϋποθέτει τον εννοιολογικό προσδιορισµό του συστήµατος υγείας, ο οποίος µε τη σειρά του 
καθορίζεται από τον ορισµό της ίδιας της έννοιας της υγείας.  

Η λανθασµένη ταύτιση για παράδειγµα του συστήµατος υγείας µε το σύστηµα ιατρικής 
περίθαλψης, πολλώ δε µάλλον µε το σύστηµα νοσοκοµειακής περίθαλψης, εκπορεύεται από τον 
ορισµό της υγείας βάσει του βιοϊατρικού µοντέλου σκέψης. Σύµφωνα λοιπόν µε την βιολογική 
προσέγγιση της υγείας, το αποκαλούµενο βιοϊατρικό µοντέλο, υγεία νοείται η απουσία παρέκκλισης 
από το «φυσιολογικό». Το δε φυσιολογικό προσδιορίζεται είτε σε αντιδιαστολή µε τη νόσο είτε µε τη 
χρήση επιδηµιολογικών δεικτών, βιοστατικών µετρήσεων, βιολογικών τιµών. Το βιοϊατρικό µοντέλο 
προσδιορίζει την υγεία ως απουσία νόσου, ενώ ταυτόχρονα αγνοεί την ψυχική και κοινωνική διάσταση 
του ατόµου. Στηρίζεται κατά βάση στην µηχανιστική προσέγγιση του ανθρώπινου οργανισµού, στον 
τεχνητό διαχωρισµό σώµατος πνεύµατος. Το ανθρώπινο σώµα προσεγγίζεται ως µηχανή,i η υγεία ως 
απουσία νόσου, η ιατρική ως ο θεµατοφύλακάς της υγείας άρα επαγωγικά το νοσοκοµείο, «ναός» 
άσκησης της ιατρικής, ταυτίζεται µε το σύστηµα υγείας. Η βιοϊατρική προσέγγιση της υγείας µε άλλα 
λόγια είναι εκείνη που καλλιεργεί τις νοσοκοµειοκεντρικές και ιατροκεντρικές αντιλήψεις για το 
σύστηµα υγείας, στενεύοντας τα όρια του, ταυτίζοντάς το αποκλειστικά µε το σύστηµα ιατρικής 
περίθαλψης. 

Στον αντίποδα των παραπάνω αντιλήψεων τοποθετείται η σχολή της ολιστικής προσέγγισης 
της υγείας, σχολή η οποία αναγνωρίζοντας την κρίση του βιοϊατρικού µοντέλου και του σύγχρονου 
ιατρικού παραδείγµατος προτείνει έναν ολιστικό ορισµό για την υγεία και επαγωγικά για το σύστηµα 
υγείας.20-22 Ήδη βέβαια από την αρχαιότητα οι Έλληνες ιατροί επισήµαναν τη σχέση της υγείας µε το 
φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.ii Η πιο γνωστή και διαδεδοµένη όµως απόπειρα ολιστικής 
προσέγγισης της υγείας έγινε από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (Π.Ο.Υ.) µε τον γνωστό ορισµό 
της «υγείας ως µίας κατάστασης πλήρους φυσικής, πνευµατικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόµου και 
όχι µόνο ως απουσίας νόσου ή αναπηρίας».24 Ο ορισµός του Π.Ο.Υ. επηρεασµένος από τον ιστορικό 
της ιατρικής Henry E. Sigerist,iii ορίζει την υγεία σε αντιπαράθεση µε τη νόσο, συνεκτιµώντας 

                                                 
i Η προσέγγιση του ανθρώπινου οργανισµού ως µηχανικό κατασκεύασµα πηγάζει ήδη από τις αντιλήψεις που 
διατύπωσαν οι πρώτοι ανατόµοι του 16ου  αιώνα (Vesalius A.) και οι ιατροί του 17ου  αιώνα (Harvey W. Malpighi 
M.) ενώ ενισχύθηκε από τα επιτεύγµατα της σύγχρονης ιατρικής όπως είναι οι µεταµοσχεύσεις, οι βηµατοδότες, 
οι προσθετικές επεµβάσεις. Παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις, η µηχανιστική προσέγγιση του ανθρώπινου 
σώµατος αποτελεί κυρίαρχη αντίληψη ακόµη και στις µέρες µας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το κίνηµα 
του υγιεινισµού, κίνηµα που χαρακτηρίζει τις ανεπτυγµένες χώρες και τα υψηλά εισοδηµατικά στρώµατα, κίνηµα 
το οποίο διαµορφώνει µία αντίληψη που επιδιώκει να µεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα του σώµατος σαν να 
πρόκειται για είδος µηχανής, η επιδίωξη δε αυτή παίρνει τη µορφή ιδεοληψίας, η οποία αποµακρύνει το άτοµο 
από τις βασικές προϋποθέσεις της ευεξίας, µε τις ψυχικές, σωµατικές και κοινωνικές της διαστάσεις.18 Είναι δε 
κοινό µυστικό ότι η µηχανιστική προσέγγιση του ανθρώπινου οργανισµού  αποτελεί ακόµη και στις µέρες 
κυρίαρχο µοντέλο τόσο στην ιατρική εκπαίδευση, όσο και στην καθηµερινή ιατρική πράξη. Ο φοιτητής ιατρικής 
γίνεται από πολύ νωρίς παθητικός δέκτης αποσπασµατικών γνώσεων προσανατολισµένων στο πάσχον όργανο, 
αγνοώντας πολλές φορές τον άρρωστο, την αλληλεπίδραση της νόσου µε το περιβάλλον και την κοινωνία. Η 
σκέψη του από πολύ νωρίς καθοδηγείται, µέσω του µηχανιστικού µοντέλου κατάτµησης του ανθρώπινου 
οργανισµού, στην τεχνική εξειδίκευση και το ενδιαφέρον του σε πεδία που καθορίζονται από την βιοϊατρική 
τεχνολογία.19 Η καθηµερινή ιατρική πράξη καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τις εξελίξεις στον τοµέα της 
βιοϊατρικής τεχνολογίας, τα ιδιαίτερα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, η προσωπικότητα και τα προβλήµατα του 
αρρώστου, στην καλύτερη περίπτωση, αντιµετωπίζονται ως ειδικά ενδιαφέροντα των ψυχιάτρων.20     
ii Ο Γαληνός ήδη από τον 2ο  αιώνα µ.Χ. υποστήριξε ότι η υγεία εξαρτάται από τη σωστή αναλογία τροφής, ποτού, 
ύπνου, ερωτικής πράξης, άσκησης κ.ά. Ο  δε Ιπποκράτης είχε ορίσει την υγεία ως µία κατάσταση πλήρους 
αρµονίας του ατόµου µε το σύµπαν.23 
iii Ο Henry E. Sigerist, γεννηµένος στη Γαλλία από Ελβετούς γονείς, καθηγητής της ιστορίας της ιατρικής κατά 
σειρά στο Πανεπιστήµιο της Ζυρίχης και στο Πανεπιστήµιο Johns Hopkins των ΗΠΑ, αναγνωριζόταν ευρέως και 
για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες κατά το πρώτο µισό του 20ου αιώνα ως ο κορυφαίος παγκοσµίως ιστορικός της 
ιατρικής.25 Εκτός από διεθνώς αναγνωρισµένος ακαδηµαϊκός ο Henry E. Sigerist υπήρξε ένας κοινωνικός 
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παράλληλα την παράµετρο της ευεξίας - θετικής υγείας της οποίας συστατικά πλην της σωµατικής 
θεωρεί τη ψυχική και την κοινωνική. Ένας σύγχρονος άλλωστε ορισµός για την υγεία δεν µπορεί παρά 
να συµπεριλαµβάνει τόσο παραµέτρους αντιδιαστολικές µε την αρρώστια και το θάνατο όσο και 
παραµέτρους θετικής υγείας (ευεξία ψυχική και κοινωνική, φυσική κατάσταση, δεξιότητες, 
δυνατότητες), παράµετροι όµως που διαπλέκονται σε ένα ενιαίο σύστηµα και όχι τεχνητά 
διαχωρισµένοι όπως υπαινίσσεται ο ορισµός του Π.Ο.Υ. Θα λέγαµε ότι τελικά η «υγεία είναι η 
ισορροπία του εσωτερικού µε το εξωτερικό περιβάλλον, που παρέχει στο άτοµο τη δυνατότητα να ζει 
δηµιουργικά, σύµφωνα µε τις πεποιθήσεις του και τις επιδιώξεις του»18 ή αλλιώς η «υγεία αφορά 
συνολικά το άτοµο και τη σχέση του µε την κοινωνία, µέσα στην οποία ζει και κινείται».27 

Μία τέτοια ολιστική προσέγγιση της υγείας απαιτεί ευρύτερες του συστήµατος υγειονοµικής 
περίθαλψης δράσεις για την προάσπιση και προαγωγή της. Όπως επισηµαίνει ο Π.Ο.Υ.  «η υγεία 
είναι ένα πρωταρχικό ανθρώπινο δικαίωµα, η διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας 
είναι µεγάλης σηµασίας παγκόσµιος στόχος, η επίτευξη του οποίου απαιτεί δράση από πολλούς 
οικονοµικούς και κοινωνικούς τοµείς πέραν του υγειονοµικού τοµέα»28 συµπληρώνοντας ότι «πολλές 
αναγκαίες προϋποθέσεις χρειάζονται για την υγεία για όλους: χωρίς ειρήνη, κοινωνική δικαιοσύνη, 
επαρκή τροφή και ασφαλές νερό, ικανοποιητική εκπαίδευση, ευπρεπή κατοικία και ένα χρήσιµο ρόλο 
στην κοινωνία µαζί µε ένα ικανοποιητικό εισόδηµα για κάθε άτοµο, δεν µπορεί να υπάρξει υγεία για 
τους ανθρώπους, ούτε πραγµατική οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη».29 

Το σύστηµα υγείας µε βάση τα παραπάνω αποτελεί έννοια κατά πολύ ευρύτερη του 
συστήµατος ιατρικής περίθαλψης εµπεριέχοντας τις υπηρεσίες πρόληψης, προαγωγής υγείας, 
οικογενειακού προγραµµατισµού, διατροφής, στέγης, ύδρευσης, αποχέτευσης, υγιεινής της κατοικίας 
και της εργασίας. Αποτελεί «το σύνολο των υγειονοµικών µονάδων που βρίσκονται σε συνεχή 
αλληλεξάρτηση µε σκοπό τη διατήρηση και προαγωγή της υγείας του πληθυσµού»,30 συντίθεται από 
όλα εκείνα τα στοιχεία «που αποσκοπούν στην καθολική επίδραση στην υγεία ενός πληθυσµού και 
µάλιστα σε όλους τους τοµείς της υγείας όπως η κατοικία, η εργασία, οι δηµόσιοι χώροι 
στοιχειοθετώντας έναν ολοκληρωµένο µηχανισµό για την αντιµετώπιση των υγειονοµικών 
προβληµάτων του πληθυσµού µίας χώρας».31  

Ένα σύστηµα υγείας, ανεξάρτητα από την µορφή του ή το χρηµατοδοτικό του µοντέλο, 
διέπεται από βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία υπηρετούν την κύρια του σκόπευση που δεν είναι άλλη 
από την προάσπιση και προαγωγή της υγείας του πληθυσµού κατά τέτοιο τρόπο ώστε το σύστηµα 
υγείας να εκπληρώνει τη συµβολή του, ως κύριας συνιστώσας του κοινωνικού κράτους, στη 
διασφάλιση και βελτίωση του επιπέδου ευηµερίας και ποιότητας ζωής του πληθυσµού. Οι ιδιοµορφίες 
ενός συστήµατος υγείας συµπεριλαµβάνουν: (α) τη διαθεσιµότητα (availability) των υπηρεσιών υγείας, 
τη δυνατότητα δηλαδή του συστήµατος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον πληθυσµό χωρίς 
χρονικούς περιορισµούς ή εµπόδια, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο (β) την προσβασιµότητα 
(accessibility) των υπηρεσιών υγείας, τη δυνατότητα δηλαδή του συστήµατος να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στον πληθυσµό χωρίς γεωγραφικούς περιορισµούς, χωρίς κοινωνικοοικονοµικές 
διακρίσεις ή αποκλεισµούς (γ) τη συνέχεια στην παροχή υπηρεσιών υγείας (continuity), µιας και η 
προσφορά υγειονοµικής φροντίδας δεν περιορίζεται στη θεραπευτική αντιµετώπιση της νόσου αλλά 
στοχεύει και στην προάσπιση και προαγωγή της υγείας, την πρόληψη και αποκατάσταση της νόσου 
και την κοινωνική επανένταξη των ασθενών (δ) την κοινωνική δικαιοσύνη (equity), η οποία 
εννοιολογικά συµπεριλαµβάνει δύο παραµέτρους, την οριζόντια δικαιοσύνη (horizontal equity), την ίση 
δηλαδή υγειονοµική αντιµετώπιση ατόµων µε ίσες υγειονοµικές ανάγκεςiv και την κάθετη δικαιοσύνη 
(vertical equity), την υγειονοµικά δηλαδή άνιση µεταχείριση µη ίσων ατόµων, λαµβάνοντας υπόψη τις 
µεταξύ τους ανισότητες.32 Με άλλα λόγια, δικαιοσύνη (fairness) στην υγεία νοείται η κατάσταση εκείνη 
κατά την οποία τα άτοµα κάνουν χρήση τόσων υπηρεσιών υγείας όσες και οι ανάγκες τους, 
συνεισφέροντας µε βάση τις οικονοµικές τους δυνατότητες.33 

                                                                                                                                            
οραµατιστής, ένθερµος υποστηρικτής της καθολικής κάλυψης του πληθυσµού και της υποχρεωτικής κοινωνικής 
ασφάλισης και στις ΗΠΑ κατά τα πρότυπα του Bismarck.26 
iv Η έννοια της οριζόντιας δικαιοσύνης στις υπηρεσίες υγείας προϋποθέτει ότι άτοµα µε ίσες υγειονοµικές 
ανάγκες (equal needs) διαθέτουν: (α) ίση πρόσβαση (equal access) στη φροντίδα υγείας, άρα ίσες χιλιοµετρικές 
αποστάσεις από τις υπηρεσίες υγείας, ίσες δυνατότητες µετακίνησης προς τις υπηρεσίες υγείας, ίσες πληρωµές, 
ίσο χρόνος αναµονής και ίση πληροφόρηση σχετικά µε τις θεραπευτικές επιλογές και την αποτελεσµατικότητά 
τους (β) ίση χρήση (equal use) υπηρεσιών υγείας και τέλος (γ) ίση δαπάνη υγείας (equal health expenditure).32 
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    Εξωτερικό Περιβάλλον 

Αν επιχειρούσαµε µε διαγραµµατικό τρόπο να αποτυπώσουµε τον ορισµό του συστήµατος 
υγείας θα λέγαµε ότι αυτό αποτελείται από τρία υποσυστήµατα, τα οποία βρίσκονται σε συνεχή 
αλληλεξάρτηση και δυναµική αλληλεπίδραση (σχήµα 1.1)34:  
 

Σχήµα 1.1: Το Σύστηµα Υγείας 

 
            

 
  

 
Πηγή: Levy E. (1975)34 

 
 (α) το επίπεδο υγείας του πληθυσµού και την εξέλιξή του. Το πρώτο αυτό υποσύστηµα 

σχετίζεται µε την κατάσταση της υγείας του πληθυσµού. Με τη χρήση επιδηµιολογικών µελετών 
προσδιορίζονται οι ανάγκες υγείας του πληθυσµού στο χώρο και το χρόνο, ανάγκες που σε τελευταία 
ανάλυση καθορίζουν τη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας (β) την παραγωγή ιατρικών υπηρεσιών. Στο 
δεύτερο αυτό υποσύστηµα συµπεριλαµβάνεται το σύνολο των υγειονοµικών µονάδων που βρίσκονται 
σε συνεχή συνεργασία και αλληλεπίδραση µε σκοπό την προάσπιση και προαγωγή της υγείας του 
πληθυσµού. Το υποσύστηµα αυτό αντιπροσωπεύει το σκέλος της προσφοράς στο σύστηµα υγείας (γ) 
τους µηχανισµούς κάλυψης των δαπανών. Το τρίτο υποσύστηµα συµπεριλαµβάνει τους τρόπους 
χρηµατοδότησης του συστήµατος υγείας (ιδιωτική ασφάλιση, κοινωνική ασφάλιση µέσω 
ασφαλιστικών εισφορών, κρατικός προϋπολογισµός µέσω άµεσης ή έµµεσης φορολογίας). Είναι 
προφανές ότι και τα τρία υποσυστήµατα επηρεάζονται από το εξωτερικό περιβάλλον, την εξέλιξη της 
τεχνολογίας, τη βελτίωση των θεραπευτικών µεθόδων και τις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. 

 
2. Χρηµατοδοτικά µοντέλα συστηµάτων υγείας 
2.1 Το φιλελεύθερο σύστηµα υγείας ή σύστηµα υγείας ελεύθερης αγοράς 
2.1.1 Η υγεία ως ιδιωτικό αγαθό 
 Οι νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις για την υγεία πηγάζουν από τη νεοφιλελεύθερη κριτική 
συνολικά στο κράτος πρόνοιας, η οποία και εµφανίστηκε τη δεκαετία του ΄70. Τα κύρια σηµεία κριτικής 
των νεοκλασικών στο κράτος πρόνοιας συνοψίζονται ως εξής: 
1. Το κράτος πρόνοιας, υποστηρίζεται ότι εκφράζει µία υπερβολική και επιζήµια εξάπλωση του 

κρατικού µηχανισµού, γεγονός που του προσδίδει πατερναλιστικό χαρακτήρα.35 
2. Το κράτος πρόνοιας, σύµφωνα πάντα µε τη νεοκλασική σχολή, υποκαθιστά την ενεργητικότητα, µε 

το να φροντίζει για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Η «ηθεληµένη ανεργία» της 
νεοκλασικής θεωρίας, υφίσταται ως κοινωνικό φαινόµενο καθώς ο άνεργος δεν δέχεται να 
εργαστεί εφόσον το επίδοµα ανεργίας του επιτρέπει να επιβιώνει χωρίς να εργάζεται. Με άλλα 
λόγια το κράτος υποστηρίζεται ότι δηµιουργεί µία παθητική οικονοµική κατάσταση λόγω της 
υπερβολικής παρέµβασης του στη κοινωνία.35 

3. Το κράτος πρόνοιας είναι αναποτελεσµατικό καθώς δεν µπόρεσε να υλοποιήσει τους στόχους που 
τέθηκαν µετά το 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο. Η κοινωνική ανισότητα παρέµεινε.35  

Υποσύστηµα 1 
Επίπεδο υγείας του 

πληθυσµού 

Υποσύστηµα 2 
Παραγωγοί ιατρικών 

αγαθών και υπηρεσιών 

Υποσύστηµα 3 
Μηχανισµοί κάλυψης δαπανών  
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4. Το αντίτιµο των όποιων παροχών είναι η ολοένα αυξανόµενη φορολογία. Η υψηλή αυτή φορολογία 
που επιβάλλει το κράτος πρόνοιας για να µπορεί να χρηµατοδοτεί τις δραστηριότητές του 
αποθαρρύνει τις επενδύσεις και τη τάση για εργασία. Ποιος επιχειρηµατίας άλλωστε, σύµφωνα 
πάντα µε τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη, δέχεται να επενδύσει όταν συµπιέζεται από τη 
δυσβάσταχτη οικονοµική παρουσία του κράτους σε όλους τους οικονοµικούς τοµείς;35 

5. Το κράτος πρόνοιας χαρακτηρίζεται από αναποτελεσµατικότητα κύρια λόγω της γραφειοκρατικής 
του δοµής. Υποστηρίζεται λοιπόν ότι τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα δηµιουργούνται από τη 
γραφειοκρατική διαχείριση των οικονοµικών πόρων σε τοµείς όπου απαιτείται εξυγίανση µέσω της 
ιδιωτικής δραστηριότητας.35 

6. Τέλος το κράτος πρόνοιας χαρακτηρίζεται ως σπάταλο και ιδιαίτερα δαπανηρό. Η «έκρηξη των 
δαπανών υγείας», ο τετραπλασιασµός τους δηλαδή κατά την περίοδο 1960 – 1997 καθώς και ο 
υψηλότερος ρυθµός αύξησής τους σε σχέση µε το ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ στις χώρες κράτη µέλη 
του ΟΟΣΑ αποτελούν τα κύρια επιχειρήµατα που επικαλούνται οι νεοκλασικοί για την 
προοδευτική µετακύλιση της χρηµατοδότησης του συστήµατος κοινωνικής προστασίας από το 
κράτος στους πολίτες.36 Οι δαπάνες υγείας από κινητήρια δύναµη ανάπτυξης στα πρώτα 
µεταπολεµικά χρόνια, καταλήγουν πλέον να θεωρούνται από τους νεοκλασικούς, φορτίο από το 
βάρος του οποίου οι δηµόσιες οικονοµίες πρέπει να ελαφρυνθούν ώστε να διευκολυνθεί η 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και οι επιδόσεις τους στο διεθνή χώρο.37      

Σύµφωνα µε τη νεοκλασική αντίληψη το κράτος οφείλει να είναι ένας ουδέτερος µηχανισµός, ο 
οποίος παρεµβαίνει στην οικονοµία µόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο, µόνο δηλαδή όταν η 
ρύθµιση της οικονοµικής τάξης και η επίτευξη ισορροπίας δεν µπορεί να επιτευχθεί µέσα από τους 
µηχανισµούς της αγοράς.35 Η κοινωνία υποστηρίζεται ότι συγκροτείται στη βάση των ατοµικών 
συµφερόντων. Τα άτοµα κοινωνικοποιούνται µέσα από τους µηχανισµούς της αγοράς. Το κράτος 
σύµφωνα µε τους νεοκλασικούς δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα παράσιτο το οποίο εµποδίζει την 
ολοκλήρωση της φιλελεύθερης συνιστώσας και έτσι θα πρέπει να αποσυρθεί από τη σφαίρα της 
οικονοµίας.35  
 Ο πρώτος ο οποίος διατύπωσε την άποψη ότι η υγεία αποτελεί ιδιωτικό αγαθό είναι ο Lees, 
άποψη σύµφωνα µε την οποία «η υγεία δεν φαίνεται να διαθέτει κανένα χαρακτηριστικό που να την 
διαφοροποιεί δραστικά από τα υπόλοιπα καταναλωτικά αγαθά και υπ΄αυτή λοιπόν την έννοια θα 
έπρεπε να αφεθεί στις δυνάµεις της αγοράς και του ελεύθερου ανταγωνισµού».38 
 O Fuchs υπερθεµατίζοντας στην άποψη ότι η υγεία αποτελεί ιδιωτικό αγαθό, υποστηρίζει ότι 
το κράτος δεν δύναται να φέρει την ευθύνη για την ασφαλιστική κάλυψη των ατόµων καθώς «η υγεία 
είναι κατ΄ εξοχήν ζήτηµα ατοµικής ευθύνης και η βελτίωση της ή όχι εξαρτάται αποκλειστικά από το 
άτοµο».39 Η θεωρία της ατοµικής προσέγγισης της υγείας που διατύπωσε ο Fuchs υποστηρίζει µε άλλα 
λόγια, ότι το κράτος δεν δύναται να φέρει την ευθύνη για την ασφαλιστική κάλυψη των επιβλαβών 
συµπεριφορών των ατόµων. Το άτοµο, µε βάση αυτές τις αντιλήψεις, είναι υπεύθυνο για την υγεία του 
µέσω των ελεύθερων επιλογών του, ενοχοποιείται για τις οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στην 
υγεία του40 και ως εκ τούτου έχει τo ίδιο την ευθύνη για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες 
υγείας.v  
 Η σχολή των νεοφιλελεύθερων, ξεκινώντας από το αξίωµα ότι η υγεία δεν διαφέρει σε τίποτα 
από ένα κοινό καταναλωτικό αγαθό, της προσδίδει τα εξής χαρακτηριστικά: 
(α) ανταγωνιστικότητα (rivalry): η αγορά της υγείας διέπεται από τους νόµους της προσφοράς και της 
ζήτησης, ο µηχανισµός των τιµών είναι αυτός που εξασφαλίζει την ισορροπία τελικά µεταξύ ζήτησης 

                                                 
v Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας και αυτός µε τη σειρά του αναγνωρίζει ότι οι ατοµικές συµπεριφορές 
µπορούν να προάγουν ή να καταστρέψουν την υγεία του ανθρώπου. Υποστηρίζει όµως ότι τόσο το περιβάλλον 
όσο και τα οικονοµικά µέσα περιορίζουν την ικανότητα των ατόµων να διαλέγουν υγιεινούς τρόπους ζωής. Είναι 
λοιπόν ευθύνη της πολιτείας να προάγει υγιεινές συµπεριφορές. Η επίτευξη του παραπάνω στόχου µπορεί να 
γίνει µε την υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης υγείας για ισορροπηµένη διατροφή, διακοπή του 
καπνίσµατος, ικανοποιητική φυσική δραστηριότητα, έλεγχο του stress, προγράµµατα µείωσης της κατανάλωσης 
του αλκοόλ και άλλων βλαβερών ουσιών, προγράµµατα κυκλοφορικής αγωγής, προγράµµατα βοήθειας των 
θυµάτων κοινωνικής βίας. Ήδη από το 1980 είχε θέσει ως στόχο ότι «έως το 1990, οι εθνικές πολιτικές σε όλα τα 
κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι θεσµικοί και οικονοµικοί µηχανισµοί θα παρέχουν ευρεία 
διατοµεακή υποστήριξη και πόρους για την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής» (WHO, 1980).29  
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και προσφοράς. Άρα η υγεία ως ιδιωτικό αγαθό εισέρχεται στην αγορά αποκτώντας ανταγωνιστικό 
χαρακτήρα µεταξύ των καταναλωτών.  
(β) αποκλειστικότητα (excludability): η χρήση µίας υπηρεσίας υγείας από ένα άτοµο αποκλείει κάποιο 
άλλο από τη χρήση της αντίστοιχης υπηρεσίας. 
(γ) µη άσκηση εξωτερικών οικονοµιών κλίµακας (non-externalities): η κατανάλωση υπηρεσιών υγείας 
έχει ατοµικό και µόνο όφελος. ∆ηλαδή ο καταναλωτής υπηρεσιών υγείας ωφελείται µόνο ο ίδιος και 
µάλιστα µε υποκειµενικό τρόπο από τη χρήση υπηρεσιών υγείας. 
(δ) δυνατότητα επιλογής, απόρριψης (reject ability): θεωρούν δηλαδή ότι ο ασθενής είναι σε θέση να 
κάνει «ορθολογική» χρήση των υπηρεσιών υγείας. Στην αγορά υγείας θεωρούν ότι κυρίαρχος είναι ο 
καταναλωτής (consumer sovereignty).  Είναι δηλαδή σε θέση: i) να κρίνει το είδος των ιατρικών, 
νοσοκοµειακών υπηρεσιών που χρειάζεται ii) να κρίνει την ποσότητα των υπηρεσιών που χρειάζεται 
iii) να αξιολογήσει τις χρησιµοποιούµενες από τον ίδιο υπηρεσίες iv) να επιλέξει τον τόπο, δηλαδή την 
αγορά όπου θα κάνει χρήση των αναγκαίων υπηρεσιών. 
 Με βάση δηλαδή τα παραπάνω ο «καταναλωτής» υπηρεσιών υγείας κρίνοντας τις ανάγκες 
του και αξιολογώντας τις παρεχόµενες υπηρεσίες εκδηλώνει την ατοµική του ζήτηση για υπηρεσίες που 
θέλει να καταναλώσει έναντι µίας τιµής. Όποιος δεν είναι σε θέση να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό 
αποκλείεται από την αγορά υγείας.41 
 Η σχολή των νεοφιλελεύθερων έχοντας δεχτεί το αξίωµα ότι η υγεία είναι ιδιωτικό αγαθό είναι 
προφανές ότι αντιλαµβάνεται το σύστηµα υγείας ως ένα κοινό σύστηµα αγοράς. Η αγορά λοιπόν 
υγείας φέρει τα χαρακτηριστικά ενός οποιουδήποτε συστήµατος αγοράς, που δεν είναι άλλα από το 
ότι41: 
1. Η ατοµική ιδιοκτησία είναι ελεύθερη 
2. Οι σχέσεις καταναλωτών-προµηθευτών καθορίζονται από το σύστηµα των τιµών, οι επιλογές τους 

γίνονται µε βάση την ικανοποίηση των αναγκών µε το µικρότερο δυνατό κόστος 
3. Ο καταναλωτής αγοράζει όποιο αγαθό θέλει προκειµένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, το 

άτοµο προσφέρει την εργασία του µε τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο 
4. Ο προµηθευτής παράγει όποιο αγαθό θέλει, σε όποια ποσότητα επιθυµεί, διαθέτοντας το σε 

όποια αγορά επιλέξει 
5. Το κράτος δεν δικαιούται να παρεµβαίνει στις σχέσεις προµηθευτών-καταναλωτών, καθορίζει 

µόνο το θεσµικό πλαίσιο για την οµαλή λειτουργία της αγοράς.  
 
2.1.2 Η θεωρία της ζήτησης στα φιλελεύθερα συστήµατα υγείας 
 Η νεοφιλελεύθερη σχολή προσεγγίζει όπως προαναφέραµε την υγεία ως ένα κοινό 
καταναλωτικό αγαθό. Υπ΄ αυτή λοιπόν την έννοια οι νόµοι που διαµορφώνουν τη ζήτηση ή αλλιώς την 
καταναλωτική συµπεριφορά ενός ατόµου απέναντι στα καταναλωτικά αγαθά, βρίσκουν την εφαρµογή 
τους και στην περίπτωση του αγαθού υγεία. 
 Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί ποικίλες θεωρίες για τους παράγοντες που καθορίζουν τη 
ζήτηση του ατόµου απέναντι στα καταναλωτικά αγαθά. Με βάση λοιπόν τη θεωρία της χρησιµότητας το 
άτοµο αναπτύσσει µία καταναλωτική συµπεριφορά προκειµένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις 
επιθυµίες του. Από την ικανοποίηση των αναγκών του αντλεί απόλαυση. Το µέγεθος της απόλαυσης-
χρησιµότητας από την κατανάλωση αγαθών, παρά τις περί του αντιθέτου αντιλήψεις της σχολής των 
ηδονιστών, δεν είναι µετρήσιµο αλλά υποκειµενικό. Εντούτοις η συνεχής κατανάλωση ενός αγαθού 
προκαλεί προοδευτικά µείωση της αντλούµενης απόλαυσης µέχρις ότου επέρχεται κορεσµός, οπότε η 
επιπλέον κατανάλωση προκαλεί δυσφορία.41 

Η θεωρία της προτίµησης-αδιαφορίας αντιλαµβάνεται ως κινητήρια δύναµη της 
καταναλωτικής συµπεριφοράς ενός ατόµου όχι την απόλυτη χρησιµότητα που αντλεί κανείς από τη 

                                                 
viii Το υπόδειγµα του Grossman έχει µία σειρά από αδυναµίες µε κυριότερες το γεγονός ότι λειτουργεί σε 
συνθήκες βεβαιότητας, δηλαδή ότι το άτοµο γνωρίζει το χρόνο του θανάτου του. Από την άλλη η εφαρµογή του 
υποδείγµατος προϋποθέτει ότι ο χρήστης υγείας είναι πλήρως πληροφορηµένος και προχωρά σε ορθολογικές 
επιλογές. Τέλος είναι εµφανές ότι και µε το υπόδειγµα του Grossman επιχειρείται η µετακύληση του βάρους της 
ευθύνης για την υγεία, στο ίδιο το άτοµο.45   
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χρήση ενός αγαθού, αλλά την τακτική.41 Θεωρεί δηλαδή ότι ο καταναλωτής έχει γνώση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών και του µεγέθους της χρησιµότητας που θα αντλήσει από την κατανάλωση των 
όποιων αγαθών. Αξιολογεί και ιεραρχεί τις ανάγκες του, ιεραρχεί δηλαδή τα αγαθά που θέλει να 
καταναλώσει, αποφασίζοντας να κατανείµει τους δεδοµένους πόρους του µε κριτήριο την 
αποτελεσµατικότερη ικανοποίηση των αναγκών του. Έτσι λοιπόν δύναται να «θυσιάσει» µία ποσότητα 
από το καταναλωτικό αγαθό Α προκειµένου να καταναλώσει µία µεγαλύτερη ποσότητα από το αγαθό 
Β. Εκδηλώνει την προτίµηση και την αδιαφορία του αντίστοιχα για τα αγαθά Β και Α.42 
  Η «ορθολογική» αυτή συµπεριφορά του καταναλωτή έχει τρεις βασικούς περιορισµούς: (i) τον 
οριακό λόγο υποκατάστασης: δηλαδή ο καταναλωτής δεν είναι πάντα διατεθειµένος να θυσιάζει το 
αγαθό Α προς όφελος του Β. Η ποσότητα του αγαθού Α που θυσιάζεται δεν είναι αναλογική αλλά 
φθίνουσα41,42 (ii) τον εισοδηµατικό περιορισµό: οι καταναλωτικές επιλογές για την αγορά των 
προϊόντων Α και Β κινούνται πάντα στο περιθώριο του ύψους του εισοδήµατος του καταναλωτή.41,42 
Μία αύξηση του εισοδήµατος ή αναλόγως µία µείωση των τιµών ΡΑ  και ΡΒ  θα προκαλέσει αύξηση 
των καταναλωτικών δυνατοτήτων του ατόµου (iii) τον χρονικό περιορισµό: το άτοµο δηλαδή θα 
κατανείµει το χρόνο τόσο στην εργασία όσο και σε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων.41 Ο καταναλωτής 
λοιπόν είναι και παραγωγός, γιατί χρησιµοποιεί το χρόνο του για να παράγει αγαθά και υπηρεσίες 
που θα συµβάλλουν στην ευηµερία του. 
 Αξιοποιώντας τις παραπάνω αντιλήψεις διατυπώθηκε το υπόδειγµα της ζήτησης υπηρεσιών 
υγείας κατά Grossman. Σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Grossman κάθε άνθρωπος µε τη γέννηση του 
κληρονοµεί ένα «απόθεµα υγείας» (initial stock of health).43,44 Το αρχικό αυτό απόθεµα υπόκειται σε 
µια διαρκή φθορά και απαξίωση.43,44 Το άτοµο µε τις ατοµικές του συµπεριφορές (υγιεινός τρόπος 
διαβίωσης) αλλά και µε την καταναλωτική του συµπεριφορά µπορεί να παρέµβει στην πορεία της 
υγείας του καθυστερώντας ή και αναστρέφοντας τη φθίνουσα εξέλιξή της.43,44 Με τις καταναλωτικές του 
προτιµήσεις και µε δεδοµένους τους χρονικούς και εισοδηµατικούς του περιορισµούς οφείλει να κάνει 
τις κατάλληλες επιλογές για την αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη προάσπιση της υγείας του. 

Γίνεται φανερό µε βάση το υπόδειγµα του Grossman ότι στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει 
ζήτηση για υπηρεσίες υγείας, αλλά για υγεία.viii Η υγεία δε, έχει ένα διττό χαρακτήρα. Από την µια το 
χαρακτήρα του καταναλωτικού αγαθού, αφού έχει άµεση χρηστικότητα, κάνοντας το άτοµο να νιώθει 
καλύτερα. Από την άλλη η υγεία νοείται και ως επενδυτικό αγαθό αφού είναι αυτή που τελικά καθορίζει 
το διαθέσιµο χρόνο του ατόµου στο κοινωνικό γίγνεσθαι, δεδοµένου ότι τον προφυλάσσει από την 
αρρώστια που µε τη σειρά της θα του στερούσε εργατώρες. 
 Με βάση τα παραπάνω συνάγει κανείς ότι η σχολή των νεοφιλελεύθερων θεωρεί ότι η ζήτηση 
για υπηρεσίες υγείας είναι ελαστική.42 Το µέγεθος και το είδος δηλαδή της ζήτησης για υπηρεσίες 
υγείας υπόκειται σε µεταβολή εξαρτώµενο από τους εξής παράγοντες41: 
1. Το εισόδηµα του ασθενούς. Υπάρχει θετική συσχέτιση του εισοδήµατος µε τη ζήτηση. Μία αύξηση 
δηλαδή του εισοδήµατος θα προκαλέσει και µία ανάλογη αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας. 
2. Η τιµή των παρεχοµένων υπηρεσιών. Υφίσταται αρνητική συσχέτιση της τιµής των παρεχοµένων 
υπηρεσιών µε τη ζήτηση για αυτές. Μία αύξηση δηλαδή της τιµής των υπηρεσιών υγείας θα 
προκαλέσει µία αντίστοιχη µείωση της ζήτησης για αυτές. 
3. Η τιµή των ανταγωνιστικών υπηρεσιών. Είναι προφανές ότι η παροχή της αυτής ποσότητας και της 
ίδιας ποιότητας υπηρεσιών υγείας από έναν ανταγωνιστικό προµηθευτή θα προκαλέσει µία αντίστοιχη 
αύξηση των εν λόγω υπηρεσιών υγείας από τους «καταναλωτές» υγείας. 
4. Το κόστος του χρόνου. Ως κόστος του χρόνου ορίζουµε το χρόνο που διαθέτει ο καταναλωτής 
υπηρεσιών υγείας για την αναζήτηση και κατανάλωση υπηρεσιών υγείας.46 Το χρονικό κόστος µπορεί 
να λάβει διάφορες µορφές στην περίπτωση των υπηρεσιών υγείας όπως χρόνος µεταφοράς, χρόνος 
αναµονής στα εξωτερικά ιατρεία, λίστες αναµονής για διαγνωστικές ή επεµβατικές ιατρικές πράξεις στα 
νοσοκοµεία.41 
5. Ο τρόπος ζωής (υιοθέτηση επιβλαβών για την υγεία συνηθειών) και άλλοι παράγοντες όπως το 
φύλο, η ηλικία, το µορφωτικό επίπεδο. 
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2.1.3 Οι «ατέλειες» της αγοράς υγείας  
 Ο αντίλογος στην αντίληψη που ορίζει την υγεία ως ιδιωτικό αγαθό σχετίζεται µε τις 
ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η «αγορά υγείας», ιδιαιτερότητες που ακυρώνουν στην πράξη µία 
σειρά από επιχειρήµατα που επικαλούνται οι νεοφιλελεύθεροι σε µία προσπάθεια θεµελίωσης του 
αξιώµατος ότι η υγεία είναι καταναλωτικό αγαθό. Οι ατέλειες της «αγοράς υγείας», που σε τελευταία 
ανάλυση αποτελούν και τον αντίλογο στη σχολή των νεοφιλελεύθερων, είναι: 

(α) Ασύµµετρη πληροφόρηση (information asymmetry): είναι προφανές ότι λόγω της λειψής 
πληροφόρησης και γνώσης, αλλά και αντικειµενικά λόγω του τεράστιου πλέον εύρους και ειδίκευσης 
της ιατρικής επιστήµης, οι ασθενείς δεν είναι σε θέση να πάρουν ορθολογικές αποφάσεις για τις 
υπηρεσίες που θέλουν να καταναλώσουν. Αδυνατούν τόσο να κρίνουν το είδος και τον όγκο των 
υπηρεσιών υγείας που χρειάζονται, όσο και να αξιολογήσουν τις προσφερόµενες υπηρεσίες, 
ακυρώνοντας στην πράξη το δικαίωµα του «καταναλωτή υγείας» για επιλογή. Είναι προφανές ότι όσο 
λιγότερα τα εκπαιδευτικά προγράµµατα αγωγής υγείας, όσο µικρότερο το µορφωτικό επίπεδο µιας 
οµάδας, τόσες λιγότερες οι πληροφορίες που έχει ο ασθενής, τόσες λιγότερες οι δυνατότητες για 
επιλογή.41 Η ανισόµετρη πληροφόρηση µεταξύ χρήστη και προµηθευτή υπηρεσιών υγείας ακυρώνει το 
βασικό επιχείρηµα των νεοφιλελεύθερων περί κυρίαρχου καταναλωτή (consumer sovereignty), ικανού 
για λήψη ορθολογικών αποφάσεων. 
 Στην αγορά υγείας αυτός που καθορίζει το είδος και τον όγκο των απαιτούµενων υπηρεσιών 
είναι ο ιατρός. Ο ιατρός δηλαδή εκτός από το ρόλο του προµηθευτή διαδραµατίζει και το ρόλο του 
«εκπροσώπου» (agent) του καταναλωτή για κύρια θέµατα που αφορούν την καταναλωτική 
συµπεριφορά του τελευταίου. Στις αγορές υγείας ο ιατρός εκπροσωπεί τόσο το σκέλος της προσφοράς 
όσο και το σκέλος της ζήτησης, είναι ο κυρίαρχος.ix  

(β) Το φαινόµενο της προκλητής ζήτησης της εισαγόµενης από τον προµηθευτή (supplier 
induced demand): όπως αναφέραµε παραπάνω εξαιτίας της ασύµµετρης πληροφόρησης ο ιατρός εκτός 
από προµηθευτής υπηρεσιών υγείας είναι αυτός που καθορίζει το είδος και την ποσότητα των 
καταναλισκοµένων υγειονοµικών υπηρεσιών. Ο ιατρός εφόσον προβαίνει σε πράξεις οι οποίες είναι 
σύµφωνες µε το συµφέρον του ασθενούς λειτουργεί ως τέλειος αντιπρόσωπος του τελευταίου. 
Υπάρχουν όµως περιπτώσεις όπου ο ιατρός επιλέγει την µεγιστοποίηση του προσωπικού του 
συµφέροντος εις βάρος της ευηµερίας του ασθενούς. Σε αυτή την περίπτωση ο ιατρός δεν δρα ως 
τέλειος αντιπρόσωπος του ασθενούς, οπότε και εµφανίζεται το φαινόµενο της προκλητής ζήτησης της 
εισαγόµενης από τον προµηθευτή. Με άλλα λόγια το φαινόµενο αναφέρεται στην κατάσταση εκείνη 
κατά την οποία η καµπύλη χρησιµότητας που απολαµβάνει ο ιατρός από τις πράξεις του δεν συµπίπτει 
µε την καµπύλη χρησιµότητας κατανάλωσης του ασθενή.45 
 Ο πρώτος ο οποίος αναφέρθηκε στο φαινόµενο ήταν ο Roemer το 1961, ο οποίος διαπίστωσε 
την έντονη συσχέτιση µεταξύ αριθµού νοσοκοµειακών κρεβατιών ανά κατοίκους και της χρήσης 
υπηρεσιών υγείας, εκφρασµένης σε νοσοκοµειακές ηµέρες ανά κάτοικο. Με βάση αυτή την 
παρατήρηση διατύπωσε το γνωστό νόµο, ότι δηλαδή «µία νοσοκοµειακή κλίνη, είναι µία 
χρησιµοποιούµενη κλίνη», υπονοώντας ότι η παρουσία της προκαλεί τη ζήτηση. Ο νόµος βέβαια του 
Roemer έκτοτε αµφισβητήθηκε ευρέως. 
 Το φαινόµενο της προκλητής ζήτησης είναι προφανές ότι συνδέεται σε µεγάλο βαθµό µε τον 
τρόπο αµοιβής των ιατρών. Τα εισοδήµατα για παράδειγµα ενός µισθωτού ιατρού δεν εξαρτώνται, 
βραχυχρόνια, από τον όγκο και τη φύση της περίθαλψης που προσφέρει. ∆ε συµβαίνει όµως το ίδιο µε 
τον ιατρό που αµείβεται κατά πράξη.37 Στην τελευταία περίπτωση, της αµοιβής δηλαδή κατά πράξη και 
κατά περίπτωση (fee for service), υπάρχουν ισχυρά κίνητρα από την πλευρά του ιατρού να αυξήσει τη 
ζήτηση για καθαρά οικονοµικούς λόγους. Οι µηχανισµοί που έχουν προταθεί είναι: 
1. Ο ιατρός µε συµπεριφορά αντίστοιχη µε αυτή µίας µονοπωλιακής επιχείρησης, αυξάνει τόσο τις 

τιµές όσο και τις ποσότητες των υπηρεσιών που καταναλώνει ο ασθενής, µέχρι το επιθυµητό για τον 
ίδιο επίπεδο. 

                                                 
ix Για την κυριαρχία του ιατρικού σώµατος µέσα στο σύστηµα υγείας γράφει χαρακτηριστικά ο Ivan Illich: «το 
ιατρικό κατεστηµένο έχει γίνει σηµαντικότερη απειλή για την υγεία. Το ιατρικό επάγγελµα εξουσιάζει την ιατρική. 
Το αποτέλεσµα είναι καταστροφικό έχει πάρει τις διαστάσεις επιδηµίας. Την καινούργια αυτή επιδηµία την 
ονοµάζω ιατρογένεση. Η ιατρογενής ιατρική ενισχύει µία νοσηρή κοινωνία, που µέσα της ο κοινωνικός έλεγχος 
του πληθυσµού από το ιατρικό σύστηµα µετατρέπεται σε ουσιώδη οικονοµική δραστηριότητα. Βάζει την ταµπέλα 
του άχρηστου στον µειονεκτικό και ανατρέφει όλο και πιο καινούργιες κατηγορίες αρρώστων».47 
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2. Σε συνθήκες ανταγωνισµού και δη σε συνθήκες όπου αυξάνεται ο αριθµός των ιατρών-
προµηθευτών, θα περίµενε κανείς, σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία, την µείωση των τιµών. 
Εντούτοις οι ιατροί προσπαθώντας να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο εισόδηµα το οποίο έχουν θέσει 
ως στόχο (υπόθεση του εισοδήµατος-στόχου),48 αυξάνουν τη ζήτηση, µετατοπίζοντας δηλαδή την 
καµπύλη της ζήτησης προς τα πάνω, διατηρώντας τη τιµή αµετάβλητη.   

Παρά το γεγονός ότι η θεωρία της προκλητής ζήτησης έχει επιβεβαιωθεί από σειρά 
εµπειρικών µελετών,49,50 δεν υπάρχει συµφωνία µεταξύ των ερευνητών για την έκταση του φαινοµένου. 
Για παράδειγµα µία οικονοµετρική έρευνα η οποία καταλήγει στη διαπίστωση ότι η αύξηση των ιατρών 
συνοδεύτηκε από ανάλογη αύξηση της κατανάλωσης δεν αποδεικνύει και την ύπαρξη προκλητής 
ζήτησης. Η αύξηση της κατανάλωσης στη προκειµένη περίπτωση µπορεί να οφείλεται µεταξύ των 
άλλων στην αύξηση της διαθεσιµότητας των ιατρών και στην µείωση του χρόνου της αναµονής.41   

(γ) Το φαινόµενο πρόκλησης ηθικής βλάβης (φαινόµενο moral hazard): το φαινόµενο moral 
hazard αναφέρεται στην προκλητή ζήτηση την εισαγόµενη από τον ασφαλιζόµενο-χρήστη υγείας. Ο 
χρήστης υγείας µην έχοντας συναίσθηση του κόστους των υπηρεσιών που θέλει να καταναλώσει 
προχωρά, σε περιττή ζήτηση υπηρεσιών υγείας, αγνοώντας ή αδιαφορώντας για το ύψος της 
προκαλούµενης δαπάνης. Οι ασφαλισµένοι δηλαδή αποφεύγουν να ενεργούν ηθικά και υπεύθυνα για 
την αποφυγή ή µείωση της ζηµίας από την επέλευση του κινδύνου και τελικά επιβαρύνουν το 
ασφαλιστικό ταµείο, την ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία ή το κράτος. Με άλλα λόγια δεν επιδεικνύουν 
την επιµέλεια που θα έδειχναν αν δεν είχαν ασφαλιστεί.37  
 Το φαινόµενο της πρόκλησης ηθικής βλάβης θεωρητικά το απαντούµε στην πλήρη του έκταση 
σε δηµόσια συστήµατα υγείας, όπου και κυριαρχεί η αρχή της µηδενικής τιµής, χαρακτηρίζει παρόλα 
αυτά και τα φιλελεύθερα συστήµατα υγείας. Οι ασφαλισµένοι είναι δυνατόν, κατά τη σύναψη 
συµβολαίων µε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, να αποκρύψουν χρόνιες ασθένειες (π.χ. ΧΑΠ, 
Υπέρταση, Στεφανιαία Νόσο, Σακχαρώδη ∆ιαβήτη τύπου ΙΙ κ.ο.κ.) από τις οποίες πάσχουν και οι 
οποίες αναµένεται να αυξήσουν το κόστος των παρεχοµένων από την ασφαλιστική εταιρεία 
υπηρεσιών, σε µία προσπάθεια αποφυγής αυξηµένων ασφαλίστρων. 

(δ) Εξωτερικές οικονοµίες (externalities): υπάρχουν αγαθά η κατανάλωση των οποίων 
προκαλεί όφελος όχι µόνο στο άτοµο που τα καταναλώνει αλλά και σε άλλα άτοµα, χωρίς τα τελευταία 
να καταβάλουν τιµή για το όφελος που αποκοµίζουν. Αυτά τα αγαθά εκτός από ιδιωτικές, ασκούν και 
εξωτερικές οικονοµίες. Η υγεία εκτός των άλλων είναι ένα τέτοιο αγαθό. 
 Χαρακτηριστικό παράδειγµα άσκησης εξωτερικών οικονοµιών αποτελεί η περίπτωση των 
λοιµωδών νοσηµάτων και η χρησιµότητα του εµβολιασµού. Ο εµβολιασµός προφυλάσσει τόσο το 
άτοµο που εµβολιάζεται όσο και τα άλλα άτοµα τα οποία θα νοσούσαν από το εν λόγω λοιµώδες 
νόσηµα αν δεν είχε διενεργηθεί ο εµβολιασµός του αρχικού ατόµου. Εάν αφήσουµε τον εµβολιασµό 
στις δυνάµεις της αγοράς θα υπάρξει απόκλιση από την κοινωνική ισορροπία και αυτό γιατί η 
ελεύθερη αγορά θα ικανοποιήσει την ατοµική ζήτηση αδιαφορώντας για τα κοινωνικά οφέλη.xi Κρίνεται 
λοιπόν αναγκαία η παρέµβαση του κράτους προκειµένου να επιτευχθεί ισορροπία µεταξύ κοινωνικού 
κόστους και οφέλους.xii 

(ε) Μονοπωλιακές τάσεις: κύριο επιχείρηµα των νεοφιλελεύθερων για την απελευθέρωση της 
υγείας στις δυνάµεις της αγοράς υπήρξε ο ισχυρισµός ότι ο ανταγωνισµός µεταξύ των προµηθευτών θα 
εξασφάλιζε την παροχή όσο το δυνατόν καλύτερων ποιοτικά υπηρεσιών µε το µικρότερο δυνατό 
κόστος, µε την µικρότερη δηλαδή δυνατή τιµή για τον καταναλωτή υπηρεσιών υγείας (high quality care 
at competitive prices).51  
 Η ασύµµετρη όµως πληροφόρηση καθώς και ιδιαίτερες καταστάσεις όπως αυτές των ψυχικών 
νοσηµάτων και των επειγόντων περιστατικών καθιστούν τους ασθενείς αδύναµους να επιλέξουν τις 

                                                 
xi Για αγαθά που ασκούν εξωτερικές οικονοµίες κατανάλωσης, ο µηχανισµός των τιµών κατευθύνει την παραγωγή 
των παραγωγικών συντελεστών σε ποσότητες µικρότερες από αυτές που επιθυµεί το κοινωνικό σύνολο.41 
xii Οι νεοφιλελεύθεροι αρνούνται την σηµαντικότητα του εν λόγω επιχειρήµατος υποστηρίζοντας ότι τα λοιµώδη 
νοσήµατα αντιπροσωπεύουν ένα πολύ µικρό ποσοστό στο επιδηµιολογικό φάσµα.38 Η πραγµατικότητα όµως 
είναι ότι, τουλάχιστον για τις αναπτυγµένες χώρες, η επιδηµιολογική µετάβαση από την νοσηρότητα των 
λοιµωδών νοσηµάτων στην «νοσηρότητα της αφθονίας» (καρδιαγγειακά, καρκίνος, ατυχήµατα κ.ο.κ.) 
επιτεύχθηκε χάρη στα προγράµµατα δηµόσιας υγείας.18   
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υπηρεσίες υγείας που θέλουν να καταναλώσουν, αδύναµους σε τελευταία ανάλυση να αξιολογήσουν 
και να διαπραγµατευτούν τις τιµές των προσφεροµένων υπηρεσιών. 
 Το θεωρητικό σχήµα, βάσει του οποίου ο ανταγωνισµός µεταξύ των προµηθευτών θα 
οδηγήσει στην παροχή υψηλής ποιότητας µε το µικρότερο δυνατό κόστος, δεν έχει θεµελιωθεί πλήρως 
ούτε έχει επιβεβαιωθεί εµπειρικά.52 Ενδεικτικά αναφέρουµε το παράδειγµα των ΗΠΑ, όπου παρότι 
υπάρχει µακρά παράδοση ανταγωνισµού στις υπηρεσίες υγείας, αυτή δεν συνοδεύτηκε από τον 
αντίστοιχο ανταγωνισµό σε επίπεδο τιµών.53 Ανάλογες είναι και οι παρατηρήσεις για τον ιδιωτικό 
τοµέα στις υπό ανάπτυξη χώρες, όπου υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για την αποτυχία τελικά του 
ανταγωνισµού µεταξύ των ιδιωτικών προµηθευτών, καθώς η ανισόµετρη πληροφόρηση οδήγησε σε 
αναποτελεσµατικές µορφές υλοποίησης του ανταγωνισµού όπως είναι για παράδειγµα «η 
πιστοποίηση ποιότητας-quality signaling».54 
 Η διαπίστωση ότι στα συστήµατα υγείας υπάρχουν έντονες µονοπωλιακές τάσεις, από την 
πλευρά των ιατρών, στην προσφορά υπηρεσιών υγείας, µονοψωνιακές τάσεις που ακυρώνουν το 
στοιχείο του ελεύθερου ανταγωνισµού και της ελεύθερης επιλογής προκαλώντας υψηλές τιµές εις 
βάρος των καταναλωτών, οδήγησε σειρά οικονοµολόγων της υγείας στη διατύπωση της υπόθεσης 
περί ακαµψίας των τιµών στα συστήµατα υγείας.41 Με βάση την υπόθεση αυτή, οι τιµές για υπηρεσίες 
υγείας χαρακτηρίζονται από µία ακαµψία προς τα κάτω. ∆ηλαδή µία αύξηση του αριθµού των ιατρών 
δεν θα συνοδευτεί από την πλευρά των ιατρών µε µείωση της τιµής. Αντιθέτως στην ίδια τιµή θα 
προκαλέσουν υπερβάλλουσα ζήτηση, εφόσον βέβαια διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα. Με άλλα λόγια 
µία αύξηση της προσφοράς στις υπηρεσίες υγείας δεν προκαλεί µείωση των τιµών, όπως επιτάσσει η 
οικονοµική ανάλυση. Αντιθέτως συνοδεύεται από προκλητή ζήτηση εισαγόµενη από τον προµηθευτή 
διατηρώντας σταθερή την τιµή των προσφεροµένων υπηρεσιών υγείας. 

Πέραν όµως της ασύµµετρης πληροφόρησης και της επακόλουθης προκλητής ζήτησης µία 
σειρά ακόµη χαρακτηριστικών των συστηµάτων υγείας εµποδίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισµό 
ενισχύοντας τις ολιγοπωλιακές – µονοπωλιακές τάσεις στην «αγορά υγείας». Τέτοια χαρακτηριστικά 
είναι:   
1. Στις κοινές αγορές εφόσον υπάρχει δυνατότητα κερδοφορίας νέες εταιρείες εισέρχονται στην αγορά, 

επιδιώκοντας την ελαχιστοποίηση του κέρδους των υπολοίπων εταιρειών που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο. Στην περίπτωση των συστηµάτων υγείας υφίστανται συγκεκριµένοι περιορισµοί στην 
είσοδο νέων προµηθευτών στο σύστηµα υγείας, όπως για παράδειγµα ο έλεγχος του αριθµού των 
υπηρετούντων ιατρών από τις ιατρικές επαγγελµατικές ενώσεις µε σκοπό τη διασφάλιση ποιοτικών 
προδιαγραφών στην παρεχόµενη φροντίδα υγείας.55xiii  

2. Στη δευτεροβάθµια ιδίως περίθαλψη ένας ακόµη περιορισµός στην είσοδο νέων ανταγωνιστικών 
προµηθευτών είναι η εξασφάλιση οικονοµιών κλίµακας (economies of scale).55 Σε νοσοκοµεία που 
παρέχονται εξειδικευµένες υπηρεσίες π.χ. αντιµετώπιση πολυτραυµατιών απαιτείται ένα µεγάλο 
εύρος υποστηρικτικών υπηρεσιών καθώς και η παρουσία πληθώρας ειδικοτήτων π.χ. ορθοπεδικών, 
νευροχειρουργικών τµηµάτων. Η εξασφάλιση τέτοιων υποδοµών απαιτεί υψηλές επενδύσεις οι 
οποίες περιορίζουν ως ένα βαθµό την είσοδο νέων ανταγωνιστικών προµηθευτών στην αγορά 
υγείας.55 

3. Ένας ακόµη περιορισµός για την ελεύθερη είσοδο ανταγωνιστικών προµηθευτών στην αγορά 
υγείας έγκειται στο γεγονός ότι συγκεκριµένες γεωγραφικές περιφέρειες, ιδίως οι 
αραιοκατοικηµένες, δεν είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη λειτουργία πέραν του ενός ή δύο 
νοσοκοµείων. Το γεγονός αυτό είναι προφανές ότι θέτει όρια στον ανταγωνισµό µεταξύ των 
ιατρικών µονάδων και οδηγεί σε µη ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς.55 

(στ)  Νόµος της αντίστροφης φροντίδας υγείας (inverse care law): η προσφορά ποιοτικών 
υπηρεσιών υγείας είναι αντιστρόφως ανάλογη των αναγκών υγείας του πληθυσµού.57 Ο νόµος της 
αντίστροφης φροντίδας υγείας λειτουργεί πιο ολοκληρωτικά σε συστήµατα υγείας απελευθερωµένα 
στις δυνάµεις της αγοράς, παρά σε συστήµατα υγείας που βρίσκονται υπό δηµόσιο έλεγχο.57  
 Ο J.T. Hart, ο οποίος και διατύπωσε τον νόµο της αντίστροφης φροντίδας υγείας, µελετώντας 
την εξέλιξη της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας (National Health Service) της Μ. Βρετανίας παρατήρησε ότι 

                                                 
xiii Ως λύση στο πρόβληµα των φραγµών στην είσοδο νέων ανταγωνιστικών προµηθευτών στις αγορές υγείας οι 
νεοκλασικοί προτείνουν την πλήρη απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλµατος, την ενίσχυση της διαφήµισης και 
την πλήρη απουσία κρατικής παρέµβασης.56 
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υφίσταται µία συσσώρευση επαγγελµατιών και υπηρεσιών σε περιοχές µε ευνοϊκές συνθήκες.xiv Αν και 
η παρατήρησή του αφορά σε ένα από τα αντιπροσωπευτικότερα εθνικά-δηµόσια συστήµατα, ο J.T. 
Hart υποστηρίζει ότι στα πρώτα του τουλάχιστον βήµατα η NHS προκάλεσε έντονη 
περιφερειακοποίηση τόσο του συστήµατος υγείας όσο και του ιατρικού δυναµικού. Υποστηρίζει δε ότι 
αν η NHS «είχε αφεθεί στις δυνάµεις της αγοράς ο νόµος της αντίστροφης φροντίδας υγείας θα είχε 
γενικευτεί» µιας και «η δύναµη που παράγει και αναπαράγει τον νόµο είναι οι δυνάµεις της αγοράς και 
το πολιτιστικό και ιδεολογικό τους εποικοδόµηµα, που κατευθύνουν τις φιλοδοξίες του ιατρικού 
επαγγέλµατος».57 
 Η αποκέντρωση του συστήµατος υγείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση 
της προσβασιµότητας των υπηρεσιών υγείας και την παροχή κατά συνέπεια ίσων ευκαιριών στη 
περίθαλψη ενός πληθυσµού. Τα εθνικά συστήµατα υγείας έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες 
περιφερειακοποίησης, η δε δυνατότητα αυτή είναι ευθέως ανάλογη της µονοπωλιακής ιδιοκτησίας του 
κράτους.45 Στα φιλελεύθερα συστήµατα υγείας η όποια περιφερειακοποίηση ακολουθεί το πλαίσιο της 
λοιπής δραστηριότητας του τριτογενούς τοµέα.     

(ζ) Η ανελαστικότητα της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας έναντι της τιµής: Η επίδραση των 
τιµών πάνω στην κατανάλωση µετριέται µε µία µέση ελαστικότητα, η οποία στην ιατρική περίθαλψη 
είναι µικρή, που σηµαίνει ότι η ζήτηση είναι ανελαστική.37 Το άτοµο δηλαδή, ανεξαρτήτως της τιµής, 
ζητά µία αµετάβλητη ποσότητα υπηρεσιών υγείας, άρα η καµπύλη της ζήτησης έχει κάθετη κλίση. Η 
ανελαστικότητα της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας έναντι της τιµής καταδεικνύει το χαρακτήρα του 
αναγκαίου που προσδίδουν τα άτοµα στην ιατρική περίθαλψη.   

Οι περισσότερες εµπειρικές µελέτες επιβεβαιώνουν τον παραπάνω ισχυρισµό. Μία αύξηση 
για παράδειγµα της τιµής των υγειονοµικών προϊόντων κατά 10% πολύ λίγο θα επηρεάσει τη ζήτηση. 
Συγκεκριµένα µία αύξηση της αµοιβής των ιατρών ή των νοσηλίων κατά 10% θα µειώσει τη ζήτηση 
µόνο κατά 2 έως 7%.41 Βάσει άλλων µελετών η ελαστικότητα της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας σε 
σχέση µε την τιµή κυµαίνεται σε ακόµη χαµηλότερα επίπεδα (µεταξύ -0,1 και -0,2) καθώς µία αύξηση 
της τιµής κατά 10% θα προκαλέσει µία µείωση της ζήτησης κατά µόλις 1 έως 2 %.45 Ο παραπάνω 
βέβαια κανόνας της ανελαστικότητας της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας έναντι της τιµής έχει δύο 
βασικούς περιορισµούς: 
1. Υπάρχουν µεγάλες διαφορές ανάµεσα στις ελαστικότητες των διαφόρων ιατρικών υπηρεσιών. 

Όπως είναι φυσικό, εµφανίζονται να είναι ολοένα και πιο χαµηλές, όσο πιο απαραίτητη είναι η 
συγκεκριµένη µορφή ιατρικής φροντίδας.37 Έτσι για παράδειγµα η ζήτηση για υπηρεσίες οδοντικής 
φροντίδας αλλά και για υπηρεσίες υγείας χαρακτηριζόµενες ως πολυτελείς (εγχειρήσεις αισθητικής, 
µασάζ, κ.λ.π.) εµφανίζεται πλήρως ελαστική. Αντίθετα, η ζήτηση για ορισµένα εξειδικευµένα 
φαρµακευτικά προϊόντα είναι πλήρως ανελαστική.  

2. Τα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα έχουν διαφορετική ελαστικότητα ζήτησης, η οποία 
µεγαλώνει µε το ύψος της τιµής. Μία αύξηση δηλαδή της τιµής των παρεχοµένων υγειονοµικών 
υπηρεσιών θα προκαλέσει µεγαλύτερη ελάττωση στη ζήτηση από τα χαµηλά εισοδηµατικά 
στρώµατα σε σχέση µε τα υψηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα.45 

(η) Η ανελαστικότητα της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας έναντι του εισοδήµατος: υπάρχει 
στενή σχέση ανάµεσα στην εισοδηµατική ελαστικότητα και στην ελαστικότητα έναντι της τιµής. Όπως 
η ελαστικότητα της τιµής έτσι και η εισοδηµατική ελαστικότητα, στην περίπτωση της υγείας, είναι 
µικρή.37 Η διαφορά έγκειται στο ότι η εισοδηµατική ελαστικότητα δεν είναι σταθερή σε όλα τα επίπεδα 
του εισοδήµατος: στα πολύ χαµηλά επίπεδα, όταν δηλαδή το εισόδηµα φθάνει στα όρια της φτώχειας, 

                                                 
xiv Ο νόµος στηρίχτηκε σε δύο µελέτες: 
(α) µελέτη της Ann Cartwright (1961): µε δείγµα 1370 τυχαία επιλεγµένους ασθενείς από αντιπροσωπευτικές 
περιοχές της Αγγλίας και τους 552 ιατρούς τους. Η µελέτη κατέδειξε ότι οι ασθενείς από την µεσαία τάξη, σε 
σχέση µε τους ασθενείς από την εργατική τάξη, έχουν καλύτερη φροντίδα υγείας, είναι καλύτερα ενηµερωµένοι 
για την κατάσταση της υγείας τους. Αντίστοιχα οι γιατροί που τους παρακολουθούν, έχουν καλύτερη πρόσβαση 
σε βιοϊατρική τεχνολογία και φυσιοθεραπεία, έχουν σε µεγαλύτερο ποσοστό σπουδάσει στα πανεπιστήµια του 
Oxford, Cambridge. 
(β) στην παρατήρηση του Hart ότι από τον Οκτώβριο του 1968 έως τον Οκτώβριο του 1969 από τους 169 ιατρούς 
που κατέλαβαν θέσεις εργασίας σε περιοχές µε µικρή αναλογία ιατρών-ασθενών, οι 164 ήταν από το εξωτερικό. 
Κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η περιφερειακοποίηση του NHS έπαυσε γύρω στο 1956, ενώ από το 1961 είχε 
ήδη αρχίσει να αντιστρέφεται.  
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είναι ευαίσθητη και αγγίζει σχεδόν το µηδέν. Αυτό σηµαίνει ότι οι πιο φτωχοί υποφέρουν από πλήρη 
σχεδόν έλλειψη περίθαλψης. 
 
2.1.4 Η χρηµατοδότηση των φιλελεύθερων συστηµάτων υγείας 
 Όπως έχουµε ήδη αναφέρει στα συστήµατα υγείας ελεύθερης αγοράς η υγεία προσεγγίζεται 
ως καταναλωτικό αγαθό, η δε αγορά υγείας διέπεται από τους νόµους της προσφοράς και της ζήτησης. 
Οι σχέσεις προµηθευτών-καταναλωτών καθορίζονται από τον µηχανισµό των τιµών, προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η ισορροπία µεταξύ προσφοράς και ζήτησης. 

Η προσφορά των υπηρεσιών υγείας στα φιλελεύθερα συστήµατα υγείας γίνεται αποκλειστικά 
από ιδιώτες. Το κράτος δεν παρεµβαίνει καθόλου στην αγορά υγείας, της οποίας η λειτουργία 
στηρίζεται στην αρχή του laissez faire.  

Η χρηµατοδότηση του φιλελεύθερου συστήµατος υγείας στηρίζεται στην ιδιωτική 
κερδοσκοπική ασφάλιση υγείας, η οποία παρέχεται από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες µε στόχο την 
κάλυψη από διάφορους κινδύνους των ασφαλισµένων τους  και µε σκοπό την µεγιστοποίηση του 
κέρδους των ασφαλιστικών εταιρειών.58 Οι ασφαλισµένοι εθελοντικά, εφόσον το επιθυµούν, είτε 
ατοµικά είτε µέσω του εργοδότη τους, συνάπτουν συµβόλαια µε ασφαλιστικές εταιρείες, έναντι ενός 
προκαθορισµένου ετήσιου ποσού, του αποκαλούµενου ασφαλίστρου (premium). Οι ιδιωτικές 
ασφαλιστικές εταιρείες µε τη σειρά τους έχουν εκτιµήσει τους κινδύνους ασθενείας και ατυχήµατος που 
απειλούν τους εργαζοµένους σε διάφορες επαγγελµατικές κατηγορίες και έχουν αναπτύξει 
προγράµµατα ασφάλισης για κάθε κατηγορία εργαζοµένου. Το ασφάλιστρο στην ιδιωτική 
κερδοσκοπική ασφάλιση υγείας διαµορφώνεται µε βάση τον κίνδυνο ασθενείας (risk rated 
contributions) ο οποίος υπολογίζεται βάσει του φύλου, της ηλικίας, της επαγγελµατικής 
επικινδυνότητας του ασφαλισµένου.59 Μία διαγραµµατική παρουσίαση του συστήµατος ιδιωτικής 
ασφάλισης φαίνεται στο σχήµα 2.1. 
 

Σχήµα 2.1. Το σύστηµα της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας 
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ορίζει την ιδιωτική ασφάλιση υγείας (Private Health Insurance – PHI) ως τα εθελοντικά κατά κανόνα 
ασφαλιστικά προγράµµατα τα οποία χρηµατοδοτούνται µέσω ιδιωτικών ασφαλίστρων υγείας (private 
health premiums) και παρά το ότι σε ορισµένες χώρες υπόκεινται σε κάποιας µορφής κυβερνητικό 
έλεγχο, κατά κανόνα η χρηµατοδότησή τους γίνεται χωρίς την µεσολάβηση της κεντρικής 
κυβέρνησης.60 Παρά το θεωρητικό αυτό σχήµα τα ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράµµατα παγκοσµίως 
παρουσιάζουν αρκετές διαφοροποιήσεις. Ο ΟΟΣΑ προχώρησε, µε τη χρήση σειράς κριτηρίων, στην 
ταξινόµηση των ιδιωτικών ασφαλιστικών προγραµµάτων έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται στον πίνακα 
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Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας είναι αρκετά διαδοµένη µεταξύ των χωρών, κρατών µελών του 
ΟΟΣΑ. Σύµφωνα µε τα τελευταία δηµοσιευµένα στοιχεία, το 2000 σε 10 κράτη µέλη πάνω από το 30% 
του πληθυσµού διέθετε κάποιας µορφής ιδιωτική ασφάλιση υγείας, σε 10 ακόµη χώρες το αντίστοιχο 
ποσοστό κυµαινόταν σε ποσοστά µικρότερα του 30% ενώ τέλος σε 10 χώρες το αντίστοιχο ποσοστό 
υπολογιζόταν ως αµελητέο.61,62 Παρά τη σχετική αυτή διάδοση της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας 
σπανίως αυτή αποτελεί το µοναδικό τρόπο χρηµατοδότησης των συστηµάτων υγείας καθώς στις 
περισσότερες των περιπτώσεων συνυπάρχει µε δηµόσια συστήµατα υγείας χρηµατοδοτούµενα είτε 
µέσω φορολογίας είτε µέσω κοινωνικής ασφάλισης. Ο ΟΟΣΑ προχώρησε πρόσφατα στη ταξινόµηση 
της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας ανάλογα µε το ρόλο που αυτή διαδραµατίζει στη χρηµατοδότηση των 
συστηµάτων υγείας, ταξινόµηση που παρουσιάζεται στον πίνακα 2.2.61 

Οι υποστηρικτές της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας αναγνωρίζουν τα εξής πλεονεκτήµατα στον 
τρόπο αυτό χρηµατοδότησης των συστηµάτων υγείας: (α) ο ανταγωνισµός µεταξύ των ασφαλιστικών 
προγραµµάτων, στην προσπάθεια υπηρέτησης των εχόντων καταναλωτική συνείδηση αγοραστών 
(cost – conscious consumers), προκαλεί την αναζήτηση και ανεύρεση νέων τεχνικών περιορισµού του 
κόστους, µείωση της χρήσης διαγνωστικών εξετάσεων και νοσοκοµειακών υπηρεσιών63 άρα και 
επιβράδυνση των ρυθµών αύξησης των δαπανών υγείας.64,65 Υποστηρίζεται δηλαδή ότι ο 
ανταγωνισµός µεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών οδηγεί στην επιλογή και επικράτηση των πιο 
φθηνών και αποδοτικών προγραµµάτων υγείας (β) η ιδιωτική ασφάλιση υγείας αυξάνει τη δυνατότητα 
επιλογής στους καταναλωτές υπηρεσιών υγείας61 µε ποικίλους τρόπους. Πρώτα και κύρια η 
δυνατότητα αγοράς ενός ιδιωτικού ασφαλιστικού προγράµµατος από µόνη της προσφέρει στους 
καταναλωτές µία επιπλέον δυνατότητα επιλογής. Παράλληλα, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες 
προσφέροντας ένα µεγάλο εύρος ασφαλιστικών προϊόντων δίνουν τη δυνατότητα επιλογής στους 
ασφαλισµένους για κάλυψη έναντι διαφορετικών κινδύνων, ενισχύοντας συγχρόνως και τη δυνατότητα 
των ασφαλισµένων για επιλογή µεταξύ των προµηθευτών των υπηρεσιών υγείας.     

Στα κυριότερα µειονεκτήµατα της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας συγκαταλέγονται: 
(Α) το φαινόµενο της αντίστροφης επιλογής (adverse selection): οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν είναι σε 
θέση να γνωρίζουν εκ προοιµίου τις υγειονοµικές απαιτήσεις των ασφαλισµένων, προκειµένου να 
εξατοµικεύσουν το ασφάλιστρο. Οι οµάδες υψηλού κινδύνου αυξάνουν τον όγκο των εξόδων των 
ασφαλιστικών εταιρειών άρα και την τιµή του ασφαλίστρου. Το αυξηµένο ασφάλιστρο µε τη σειρά του 
λειτουργεί απωθητικά στις οµάδες χαµηλού κινδύνου (π.χ. νέοι) οι οποίες τελικά αναζητούν φτηνότερες 
εταιρείες. Συγχρόνως η αυξηµένη τιµή του ασφαλίστρου αποκλείει τα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα 
από την ασφάλιση υγείας αφού τα τελευταία αδυνατούν να καταβάλουν το υψηλό αντίτιµο των 
ασφαλίστρων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες επιχειρούν τον 
αποκλεισµό πληθυσµιακών οµάδων µε γνωστές υψηλές υγειονοµικές απαιτήσεις. Αντί δηλαδή ο 
ασφαλιζόµενος να επιλέγει την εταιρία ασφάλισής του, είναι εκείνος που τελικά επιλέγεται απ΄ αυτή 
(αντίστροφη επιλογή). 
 Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες στην διαδικασία αυτή της αντίστροφης επιλογής 
ακολουθούν ποικίλες τακτικές. Μία από τις πιο διαδοµένες είναι η επιλεκτική εγγραφή στις λίστες τους 
µόνο υγιών ασφαλισµένων. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή στις ΗΠΑ ως “cream skimming ή cherry 
picking”.59 Εκτός από την επιλεκτική εγγραφή υγιών ασφαλισµένων οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες 
ακολουθούν και ποικίλες µεθόδους για αποφυγή του υψηλού κινδύνου που προκύπτει από την 
εγγραφή στις λίστες τους βαρέως πασχόντων (“risk avoidance”).59 Ο αποκλεισµός από την 
ασφαλιστική κάλυψη προϋπάρχουσων παθήσεων, το ανώτατο ετήσιο όριο κατανάλωσης, η µη 
εγγραφή ασφαλισµένων που πάσχουν από συγκεκριµένες ασθένειες (π.χ. AIDS), η µη ένταξη στα 
ασφαλιστικά συµβόλαια συγκεκριµένων διαγνωστικών και θεραπευτικών παρεµβάσεων οι οποίες 
προσφέρονται αλλά δεν καλύπτονται από την ασφαλιστική εταιρία (γνωστές ως “carve – outs”) είναι 
µερικές µόνο από τις τεχνικές που προφυλάσσουν τις ασφαλιστικές εταιρίες από τους ασύµφορους, µε 
υψηλές υγειονοµικές απαιτήσεις ασθενείς.59     
 Το φαινόµενο της αντίστροφης επιλογής στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας δεν αποτελεί ένα 
θεωρητικό σχήµα, µία πιθανή συµπεριφορά των ιδιωτικών κερδοσκοπικών ασφαλιστικών εταιριών. 
Πλειάδα εµπειρικών µελετών έχει αποδείξει την ύπαρξή του.66-68 Στις ΗΠΑ µάλιστα η ιδιωτική ασφάλιση 
χαρακτηρίζεται ως «περιστρεφόµενη πόρτα» (revolving door) µέσω της οποίας οι υγιείς ασφαλισµένοι 
εισέρχονται και οι πάσχοντες εξέρχονται,68 µε αποτέλεσµα οι πληθυσµιακές οµάδες µε τα µεγαλύτερα 
προβλήµατα υγείας, άρα και µε τις µεγαλύτερες ανάγκες υγείας, να έχουν την µικρότερη ασφαλιστική 
κάλυψη.69 Τα ιδιωτικά ιατροασφαλιστικά προγράµµατα στις ΗΠΑ, οι γνωστοί Οργανισµοί ∆ιατήρησης 
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της Υγείας (Health Maintenance Organizations – HMOs), διάλεγαν και ξαναδιάλεγαν τους 
εγγεγραµµένους στην λίστα τους ασθενείς, µέχρις ότου την ευθύνη των ασύµφορων ασθενών την 
ανέλαβε το κράτος παρέχοντάς τους χαµηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, προνοιακού χαρακτήρα. 
Τελικά οι HMOs έφτασαν να απευθύνονται στους «πλουσίους, υγιείς, τους ανησυχούντες για την υγεία 
τους».70 Τα 47 εκατοµµύρια ανασφάλιστων στις ΗΠΑ το 2006,71 κύρια φτωχοί, αφροαµερικανοί και 
ισπανόφωνοι,72 τα πολύ υψηλά ποσοστά χρεοκοπίας (έως και 50% στο σύνολο των χρεοκοπιών στις 
ΗΠΑ) λόγω ιατρικών προβληµάτων και λογαριασµών73 καθώς και τα 1,9 - 2,2  εκατοµµύρια 
αµερικανών που οδηγούνται σε οικονοµική καταστροφή ετησίως λόγω ιατρικών εξόδων, αποτελούν 
αδιάσειστους µάρτυρες των καταστροφικών συνεπειών της ιδιωτικής κερδοσκοπικής ασφάλισης 
υγείας στην ασφαλιστική κάλυψη του πληθυσµού.74     

Τα παραπάνω δε στοιχεία, πρόσφατα οδήγησαν διεθνείς οργανισµούς στην παραδοχή ότι, 
όταν η ιδιωτική ασφάλιση υγείας δεν βρίσκεται υπό κρατικό έλεγχο ή τελεί υπό πληµµελή έλεγχο, τότε 
οι πληθυσµιακές οµάδες υψηλού κινδύνου δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε ασφαλιστικά 
προγράµµατα σε οικονοµικά ανεκτές τιµές,61 µε αποτέλεσµα τελικά η ιδιωτική ασφάλιση υγείας να 
τροφοδοτεί κύρια τους πλούσιους και εκείνες τις πληθυσµιακές οµάδες µε το µικρότερο κίνδυνο 
ασθενείας.75 ∆ιεθνείς οργανισµοί όπως ο ΟΟΣΑ και ο Π.Ο.Υ. συστήνουν πλέον στα κράτη µέλη την 
προσεκτική αξιοποίηση της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, η οποία σε όλες τις περιπτώσεις οφείλει να 
τελεί υπό κυβερνητικό έλεγχο µε τη χρήση σειράς µέτρων όπως η επιβολή στις ασφαλιστικές εταιρείες 
του community rating, της υποχρεωτικής κάλυψης εφ’ όρου ζωής, της υιοθέτησης ενός µίνιµουµ 
παροχών προς  τους ασφαλισµένους,  της  ανοικτής εγγραφής  και  του  περιορισµού  της  
αντίστροφης επιλογής.61          
(Β) στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας υπάρχουν ορισµένης µορφής υψηλές δαπάνες (διαφήµιση, νοµικές 
δαπάνες). Έχει υπολογιστεί ότι οι δαπάνες αυτές µαζί µε το κέρδος απορροφούν το 40-50% των 
εσόδων από τα ασφάλιστρα.76 Στις ΗΠΑ, όπου και κυριαρχεί η ιδιωτική ασφάλιση υγείας, έχει 
υπολογιστεί ότι το διοικητικό κόστος, λόγω του συστήµατος των τιµών αλλά και της πληθώρας των 
φορέων παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών, αγγίζει το 15% των δαπανών υπερβαίνοντας κατά πολύ το 
διεθνή µέσο όρο.77  

Ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στη τελευταία έκθεσή του σχετικά µε 
την ιδιωτική ασφάλιση υγείας στις χώρες κράτη – µέλη του σηµειώνει ότι, ανεξαρτήτως του ρόλου που 
διαδραµατίζει η ιδιωτική ασφάλιση (κύρια ή συµπληρωµατική)  στη χρηµατοδότηση των συστηµάτων 
υγείας, φαίνεται να προσθέτει και νέα βάρη στις συνολικές δαπάνες υγείας.61 Απόδειξη άλλωστε του 
παραπάνω ισχυρισµού είναι το γεγονός ότι οι χώρες µε πολλαπλές πηγές κύριας ασφάλισης, 
συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που διαθέτουν µεγάλες αγορές ιδιωτικής ασφάλισης υγείας (ΗΠΑ, 
Ελβετία, Γερµανία, Γαλλία), τείνουν να είναι εκείνες µε τις υψηλότερες κατά κεφαλή δαπάνες υγείας.78    
(Γ) η ιδιωτική ασφάλιση υγείας έχει µικρή µόνο επίδραση στην ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών 
καθώς λιγοστές είναι οι προσπάθειες των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών στην κατεύθυνση του 
ελέγχου της ποιότητας των υπηρεσιών που χρηµατοδοτούν.61 Η µόνη χώρα στην οποία τα 
ασφαλιστικά προγράµµατα ενεπλάκησαν στον έλεγχο της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών 
είναι οι ΗΠΑ µε αρνητική, όπως προκύπτει από πλειάδα εµπειρικών µελετών, επίδραση  τόσο στην 
ποιότητα των υπηρεσιών όσο και στα αποτελέσµατα υγείας των ασφαλισµένων τους.79 
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Πίνακας 2.1 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ κατά ΟΟΣΑ, 2004 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Υποχρεωτική Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας (mandatory private health insurance): 
περιλαµβάνει ασφαλιστικά προγράµµατα όπου η συµµετοχή των ατόµων είναι αναγκαστική 
µέσω κυβερνητικών νοµοθετηµάτων (π.χ. Ελβετία, Ουρουγουάη). 

Επίπεδο 
εξαναγκασµού 
για συµµετοχή 
στο 
ασφαλιστικό 
πρόγραµµα 

Εθελοντική Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας (voluntary private health insurance): περιλαµβάνει 
ασφαλιστικά προγράµµατα όπου η συµµετοχή των ασφαλισµένων γίνεται σε εθελοντική 
βάση ή οι εργοδότες επιλέγουν να προσφέρουν στους εργαζόµενούς τους ασφαλιστική 
κάλυψη είτε εθελοντικά είτε µέσω συλλογικών διαπραγµατεύσεων  (π.χ. στις περισσότερες 
χώρες του ΟΟΣΑ) 
Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας κατά οµάδα απασχόλησης (employment group  private health 
insurance): περιλαµβάνει ασφαλιστικά προγράµµατα τα οποία προσφέρουν κάλυψη στους 
εργαζόµενους µία εταιρείας. Συχνά οι ασφαλιστές προσφέρουν την οµαδική ασφάλιση ως 
ξεχωριστή κατηγορία ασφάλισης, µε διαφορετικό τρόπο άντλησης και υπολογισµού του 
ασφαλίστρου καθώς και µε διαφορετικό πακέτο παροχών (π.χ. employer - based voluntary 
health insurance ΗΠΑ). 

Οµαδική ή 
ατοµική 
ασφάλιση 
υγείας 

Ατοµική Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας (personal  private health insurance): πρόκειται για 
ασφάλιση υγείας που δεν εµπίπτει σε κάποια συγκεκριµένη οµάδα (π.χ. ατοµική εθελοντική 
ασφάλιση υγείας στην Μ. Βρετανία) 
Ασφάλιστρα ανεξάρτητα κινδύνου ασθενείας ή εισοδήµατος (community rated 
premiums): στην περίπτωση αυτή το ασφάλιστρο έχει προσαρµοστεί στον µέσο κίνδυνο 
µίας οµάδας έτσι ώστε το σύνολο των ατόµων µίας οµάδας που συµµετέχει στο κοινό ταµείο 
να καταβάλει το ίδιο ασφάλιστρο. Πολλές φορές οι ασφαλιστές επιλέγουν το community 
rating ως στρατηγική των ασφαλιστικών προϊόντων που παρέχουν. Σε άλλες όµως 
περιπτώσεις οι κυβερνήσεις επιβάλλουν στις ασφαλιστικές εταιρείες το community rating. 
(π.χ. Αυστραλία, Ιρλανδία) 

Τρόπος 
υπολογισµού 
του 
ασφαλίστρου 

Ασφάλιστρα ανάλογα κινδύνου ασθενείας (risk rated premiums): στην περίπτωση αυτή 
τα ασφάλιστρα σχετίζονται µε τον ατοµικό κίνδυνο και υπολογίζονται µε τη χρήση 
εµπειρικών αρχών στη βάση των αναµενόµενων ιατρικών δαπανών 
Αποζηµιώσεις (indemnity insurance): στην περίπτωση αυτή δεν υφίστανται συµβόλαια 
µεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας και προµηθευτών υπηρεσιών υγείας. Η ασφαλιστική 
εταιρεία αφού λάβει το λογαριασµό αποζηµιώνει τους ασφαλισµένους της πληρώνοντας το 
µερίδιο της για τις ιατρικές τους δαπάνες. Η πληρωµή των λογαριασµών γίνεται κατά πράξη 
και κατά περίπτωση. 
Επιλεκτική σύµβαση συµβολαίων (selective contracting): στην περίπτωση αυτή η 
ασφαλιστική εταιρεία έχει συνάψει συµβόλαια µε συγκεκριµένους ιατρούς, νοσοκοµεία 
προσφέροντας στους ασφαλισµένους της µία ευρεία γκάµα υπηρεσιών σε µειωµένες τιµές. 
Η επιλεκτική σύναψη συµβολαίων επιτρέπει στους µεν ασφαλισµένους να απαλλαγούν 
ολοκληρωτικά από τις πληρωµές για φροντίδα υγείας στους δε ασφαλιστές να έχουν 
διαπραγµατευτική δύναµη έναντι των προµηθευτών (π.χ. προγράµµατα ελεγχόµενης 
φροντίδας ΗΠΑ). 

Σχέση των 
ασφαλιστικών 
εταιρειών µε 
τους 
προµηθευτές 
των υπηρεσιών 
υγείας 

Καθετοποίηση µε τους προµηθευτές (integration with providers): στην περίπτωση αυτή η 
ασφαλιστική εταιρεία κατέχει η ίδια δίκτυο προµηθευτών υπηρεσιών υγείας (π.χ. staff 
model Οργανισµοί ∆ιατήρησης της Υγείας ΗΠΑ). 

Πηγή: OECD 2004 (αναπροσαρµογή)61 

 
 
 
 



Πίνακας 2.2 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΡΟΛΟ ΠΟΥ ∆ΙΑ∆ΡΑΜΑΤΙΖΕΙ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, κατά ΟΟΣΑ 2004 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

SUBSTITUTE 
PHI 

Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισµένος παρά το ότι δικαιούται δηµόσια 
ασφάλιση υγείας επιλέγει ως µόνη – κύρια ασφάλιση υγείας την ιδιωτική 
ασφάλιση υγείας.  

• ΓΕΡΜΑΝΙΑ: τα υψηλά εισοδηµατικά στρώµατα δικαιούνται να εξαιρεθούν από την 
κοινωνική ασφάλιση και να επιλέξουν ως κύρια µορφή ασφάλισης την ιδιωτική ασφάλιση 
υγείας ΚΥΡΙΑ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΥΓΕΙΑΣ 

(primary PHI) 
PRINCIPAL 

PHI 
Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισµένος δε δικαιούται καµίας µορφής δηµόσια 
ασφάλιση υγείας και ως εκ τούτου επιλέγει την ιδιωτική ασφάλιση υγείας  

• ΗΠΑ: όλος ο πληθυσµός, πλην των δικαιούχων για ασφάλιση στο Medicare & Medicaid έχει 
ως µόνη επιλογή για ασφαλιστική κάλυψη την ιδιωτική ασφάλιση υγείας 

• ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ: τα υψηλά εισοδηµατικά στρώµατα αποκλείονται από την κοινωνική ασφάλιση 
έχοντας ως µόνη επιλογή για ασφαλιστική κάλυψη την ιδιωτική ασφάλιση υγείας  

∆ΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 
(duplicate PHI) 

Στην περίπτωση αυτή η ιδιωτική ασφάλιση υγείας προσφέρει κάλυψη για 
υπηρεσίες οι οποίες καλύπτονται ήδη από τη δηµόσια ασφάλιση του 
δικαιούχου. Πιθανοί λόγοι για την επιλογή µίας τέτοιας ασφαλιστικής 
κάλυψης µπορεί να είναι η δυνατότητα: (1) πρόσβασης σε ιδιωτικές µονάδες 
υγείας µη προσβάσιµες µέσω της δηµόσιας ασφάλισης (2) γρήγορης 
πρόσβασης σε πολυτελείς υπηρεσίες παρακάµπτοντας τις λίστες αναµονής 
του δηµόσιου (3) επιλογής ιατρού – νοσοκοµείου (4) παράκαµψης του gate 
keeping και άρα πρόσβαση σε υπηρεσίες προσβάσιµες µέσω της 
κοινωνικής ασφάλισης µόνο µετά από κατάλληλη παραποµπή    

• ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ και ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ: γύρω στο 50% του πληθυσµού διαθέτει εκτός της κοινωνικής 
και ιδιωτική ασφάλιση υγείας 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 

(supplementary PHI) 

Στην περίπτωση αυτή η ιδιωτική ασφάλιση υγείας παρέχει κάλυψη για 
υπηρεσίες οι οποίες δεν καλύπτονται από το δηµόσιο ασφαλιστικό φορέα 
του δικαιούχου. Τέτοιες υπηρεσίες, ανάλογα µε τη χώρα, είναι οι 
οδοντιατρικές – φαρµακευτικές υπηρεσίες, πολυτελής φροντίδα,  φροντίδα 
αποκατάστασης κ.α.    

• ΚΑΝΑ∆ΑΣ, ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ: άνω του 65% του πληθυσµού διαθέτει και ιδιωτική 
ασφαλιστική κάλυψη για υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 

(complementary PHI) 

Σε περιπτώσεις όπου η δηµόσια ασφάλιση υγείας καλύπτει µέρος µόνο των 
ιατρικών δαπανών οι δικαιούχοι συνάπτουν συµβόλαια µε ιδιωτικές 
ασφαλιστικές εταιρείες που τους προσφέρουν κάλυψη για τις συνεισφορές 
στο κόστος  

• ΓΑΛΛΙΑ: το 90% του πληθυσµού διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση υγείας για κάλυψη από τις 
συνεισφορές στο κόστος της κοινωνικής ασφάλισης 

• ΗΠΑ: οι δικαιούχοι του Medicare σε πολλές περιπτώσεις ασφαλίζονται και σε ιδιωτικές 
ασφαλιστικές εταιρείες για κάλυψη από τη συνεισφορά στο κόστος που προβλέπεται στο 
δηµόσιο ασφαλιστικό πρόγραµµα 

Πηγές: OECD. 2004 (αναπροσαρµογή)61 



2.2 Τα δηµόσια συστήµατα υγείας 
2.2.1 Η υγεία ως δηµόσιο αγαθό 
 Ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα, την περίοδο δηλαδή της βιοµηχανικής επανάστασης και 
της επακόλουθης απότοµης µετακίνησης και συσσώρευσης εργατικού δυναµικού στις µεγαλουπόλεις 
άρχισαν να διατυπώνονται οι πρώτοι προβληµατισµοί σχετικά µε το χαρακτήρα της υγείας ως 
κοινωνικού αγαθού και τις ευθύνες της πολιτείας έναντι της δηµόσιας υγείας. Ο Friedrich Engels 
αναφερόµενος στις συνθήκες διαβίωσης των Άγγλων εργατών στις αρχές του αιώνα έγραφε 
χαρακτηριστικά: “όλα τα κακά που µπορεί να βάλει ο ανθρώπινος νους πέσανε στα κεφάλια των 
φτωχών. Σύρθηκαν σε µεγαλουπόλεις όπου ο αέρας που αναπνέουν είναι χειρότερος απ’ ότι στην 
υπόλοιπη χώρα, εξορίστηκαν σε περιφέρειες όπου λόγω των οικοδοµικών τους κανονισµών αερίζονται 
χειρότερα από όλες τις υπόλοιπες, στερούνται όλων των αναγκαίων για την καθαριότητα µέσων ακόµη 
και το ίδιο το νερό, αναγκάζονται να πετούν τα σκουπίδια, τα βρώµικα νερά ακόµη και τις ακαθαρσίες 
τους στους δρόµους µιας και στερούνται µέσων για την αποχέτευση τους. Πως είναι δυνατόν να 
πιστεύει κανείς ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες η κατώτερη τάξη είναι δυνατόν να είναι υγιής και να 
ζει επί µακρόν. Τι άλλο µπορεί να αναµένει κανείς παρά την αύξηση της θνησιµότητας, τις 
αλλεπάλληλες επιδηµίες και την προοδευτική επιδείνωση της φυσικής κατάστασης του εργαζόµενου 
πληθυσµού. Είναι τα θύµατα της κοινωνικής µας αταξίας και των πλουτοκρατικών κοινωνικών τάξεων 
που έχουν κάθε συµφέρον για τη διατήρηση και διαιώνιση αυτής της αταξίας”.80 
 Οι επιδηµίες της χολέρας του 1831 – 32 είχαν ήδη στρέψει την προσοχή στις τραγικές 
ελλείψεις υγιεινής των βιοµηχανικών πόλεων. Τα περισσότερα κρούσµατα χολέρας συσσωρεύονταν 
στις πιο φτωχές περιοχές όπου οι κανόνες υγιεινής παραµελούνταν και τα φτωχόσπιτα ήταν 
εκτεθειµένα στα περιττώµατα και σε άλλες ακαθαρσίες. Ο Edwin Chadwick µέλος της Βασιλικής 
Επιτροπής περί Νόµων Κοινωνικής Αντίληψης (Poor Law Commission), πεπεισµένος ότι η υγεία του 
εργατικού πληθυσµού καθορίζονταν σε µεγάλο βαθµό από την κατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος, δηµοσιεύει το 1842 την περίφηµη έκθεση του για τις συνθήκες υγιεινής του εργατικού 
πληθυσµού της Μ. Βρετανίας, έκθεση στην οποία η υγεία αναγνωρίζεται ως δηµόσιο αγαθό, της 
οποίας την κύρια ευθύνη προάσπισης και προαγωγής καλείται να αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση.81 
Έξι χρόνια µετά τη δηµοσίευση της συγκεκριµένης έκθεσης και κάτω από την πίεση µίας νέας 
επερχόµενης επιδηµίας χολέρας εξορµούµενης από ανατολάς (τον Ιούνιο του 1848 επιδηµία στην 
Μόσχα, τον Σεπτέµβριο του ίδιου έτους επιδηµία στο Αµβούργο και το Παρίσι) η Βρετανική κυβέρνηση 
ψηφίζει στις 31 Αυγούστου του 1848 τον πρώτο Νόµο Περί ∆ηµόσιας Υγείας (Public Health Act). Με 
τον Νόµο αυτόν για πρώτη φορά το κράτος γίνεται ο εγγυητής των προϋποθέσεων για τη διασφάλιση 
της υγείας και της ποιότητας του περιβάλλοντος, διοχετεύοντας παράλληλα οικονοµικούς πόρους προς 
τις περιφερειακές κυβερνητικές υπηρεσίες προκειµένου εκείνες µε τη σειρά τους να λάβουν όλα εκείνα 
τα αναγκαία µέτρα (διαχείριση του νερού, αποχέτευση, έλεγχος των τροφίµων, λιθόστρωση των 
δρόµων, αποµάκρυνση απορριµµάτων) για την επίτευξη αυτών των προϋποθέσεων.81         
 Εκατό χρόνια σχεδόν αργότερα, το 1942, ο Sir William Beveridge δηµοσιογράφος, ανώτερος 
δηµόσιος υπάλληλος και ακαδηµαϊκός, κατέθεσε στον τότε πρωθυπουργό της Μ. Βρετανίας Winston 
Churchill τη γνωστή του αναφορά.82 Η αναφορά του Beveridge, κλασικό πλέον κείµενο της δηµόσιας 
υγείας, αναγνωρίζει την υγεία ως δηµόσιο αγαθό και  τη διασφάλιση και προαγωγή της ως 
αποκλειστική ευθύνη του κράτους.83 Ο Beveridge, βαθιά επηρεασµένος από τον οικονοµολόγο John 
Maynard Keynes, γράφει χαρακτηριστικά: «η αποκατάσταση ενός ασθενούς σε υγιή αποτελεί 
υποχρέωση του κράτους», «η προσφορά των υπηρεσιών υγείας στους πολίτες θα πρέπει να γίνεται µε 
βάση τις ανάγκες τους» συµπληρώνοντας ότι «στο επίπεδο της συνεισφοράς στην κοινωνική 
ασφάλιση όλοι θα πρέπει να τοποθετούνται ισότιµα, κανείς δεν επιτρέπεται να ισχυριστεί ότι επειδή 
έχει σταθερή δουλειά και καλύτερη υγεία νοµιµοποιείται να συνεισφέρει λιγότερα».84   
 Ένας από τους κυριότερους µεταγενέστερους εκπροσώπους της αντίληψης ότι η υγεία ανήκει 
στα δηµόσια αγαθά, είναι ο νοµπελίστας οικονοµολόγος, Kenneth Arrow. Το 1963, µε αφορµή µία 
πρόσκληση του Ιδρύµατος Ford, σκοπός της οποίας ήταν η καλύτερη διεπιστηµονική συνεργασία 
οικονοµολόγων και επιστηµόνων από άλλους κλάδους όπως η υγεία και η εκπαίδευση, δηµοσίευσε 
µία από τις πιο πολυδιαβασµένες µελέτες των οικονοµικών της υγείας µε πάνω από 771 citations έως 
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το 2000,85 µελέτη στην οποία διατυπώνονται τα βασικά εκείνα χαρακτηριστικά της “αγοράς” υγείας που 
τη διαφοροποιούν από οποιαδήποτε άλλη αγορά, προσδίδοντας στην υγεία το χαρακτήρα του 
δηµόσιου αγαθού. Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά της “αγοράς” υγείας, σύµφωνα µε τον Arrow, 
είναι:  
(α) Η ιδιαιτερότητα της ζήτησης στα συστήµατα υγείας. H ζήτηση για υπηρεσίες υγείας δεν είναι 
σταθερή όπως συµβαίνει σε άλλα αγαθά, αντιθέτως είναι άτακτη (irregular) και απρόβλεπτη 
(unpredictable).14  
(β) Η αβεβαιότητα (uncertainty) στα συστήµατα υγείας είναι διττή καθώς αφορά τόσο στον κίνδυνο 
εµφάνισης της νόσου όσο και στον κίνδυνο αποκατάστασης της υγείας του ασθενούς. Με άλλα λόγια η 
ανάρρωση από µία πάθηση είναι τόσο απρόβλεπτη όσο και η εµφάνιση της.14   
(γ) Η ανισότητα στην πληροφόρηση (information inequality) στα συστήµατα υγείας. Επειδή η ιατρική 
γνώση είναι τόσο περίπλοκη, η γνώση που κατέχεται από τους ιατρούς σχετικά µε τις επιπτώσεις και 
τις δυνατότητες της θεραπείας είναι αναγκαστικά πολύ µεγαλύτερη από αυτή που κατέχουν οι 
ασθενείς. Και οι δύο πλευρές έχουν επίγνωση αυτής της ανισότητας στην πληροφόρηση και η 
επίγνωση τους αυτή καθορίζει εν πολλοίς τις µεταξύ τους σχέσεις. Oι ασθενείς δεν είναι σε θέση να 
αξιολογήσουν τις υπηρεσίες υγείας προτού τις καταναλώσουν, καθώς δεν έχουν τις γνώσεις για να 
πάρουν αποφάσεις σχετικές µε τη θεραπεία, την παραποµπή τους ή την αναγκαιότητα νοσοκοµειακής 
τους περίθαλψης. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος παραχωρούν στους ιατρούς το µεγαλύτερο µέρος της 
ελευθερίας τους για επιλογή (delegate to the physician much of their freedom in choice). Οι ιατροί µε τη 
σειρά τους λειτουργούν ως αντιπρόσωποι (agents) των ασθενών και η συµπεριφορά τους, θεωρητικά 
τουλάχιστον, υπαγορεύεται από το «καλώς έχειν» του ασθενούς (customer’s welfare) συµπεριφορά 
που διαφοροποιείται από εκείνη ενός πωλητή.14  
(δ) Το κόστος των υπηρεσιών υγείας δεν καθορίζεται µόνο από την σοβαρότητα της νόσου αλλά και 
από τις επιλογές των ιατρών. Οι ιατροί λειτουργούν ως αντιπρόσωποι ελέγχου της ζήτησης (controlling 
agents) για λογαριασµό των ασφαλιστικών εταιρειών. Όταν δεν υπόκεινται σε κανένα έλεγχο ίσως 
γίνεται συµφέρουσα, είτε για τους ίδιους, είτε για την ευχαρίστηση των ασθενών τους, η 
συνταγογράφηση ακριβών φαρµάκων καθώς και άλλες οριακές τροποποιήσεις της παρεχόµενης 
φροντίδας υγείας.14 
(ε) Το κόστος που προκύπτει από τη νόσο δεν αφορά µόνο στο κόστος από τη χρήση των υπηρεσιών 
υγείας. Συµπεριλαµβάνει, τόσο το κόστος που προκύπτει από την αποχή από την εργασία κατά τη 
διάρκεια της νόσησης, όσο και τη µείωση της παραγωγικότητας σε πιο σοβαρές περιπτώσεις όπως η 
αναπηρία ή ο θάνατος.14 
(στ) Η παρουσία του κέρδους στα συστήµατα υγείας είναι ικανή να διαταράξει την αναγκαία σχέση 
εµπιστοσύνης µεταξύ ιατρών και ασθενών. Σε συνθήκες αβεβαιότητας και ανισότητας στην 
πληροφόρηση, µόνο ο µη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των υπηρεσιών είναι σε θέση να εγγυηθεί την 
ποιότητα της προσφερόµενης φροντίδας υγείας.14 
 Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές της υγείας ως δηµόσιου αγαθού, η υγεία νοείται και ως 
αναγκαία-ικανή προϋπόθεση για την εξασφάλιση της παραγωγικής διαδικασίας.xvi Υπ’ αυτή την έννοια 
είναι ευθύνη της πολιτείας να εξασφαλίσει εκείνες τις συνθήκες ώστε όλοι οι άνθρωποι να έχουν τη 
βασική δυνατότητα να αναπτύξουν και να χρησιµοποιήσουν το δυναµικό της υγείας τους ώστε να 
ζήσουν µία κοινωνικά και οικονοµικά ικανοποιητική ζωή.29 Σύµφωνα λοιπόν µε τη θεωρία του 
ανθρωπίνου κεφαλαίου, η υγεία νοείται ως ένα λειτουργικό στοιχείο που δίνει την ικανότητα στο άτοµο 
να εκπληρώσει τον κοινωνικό του ρόλο. Αντίθετα η ασθένεια, η οποία δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να 
εκτελέσει τις πρωταρχικές του λειτουργίες και να συνεισφέρει στην παραγωγική διαδικασία, αποτελεί 
ένα κόστος για το κοινωνικό σύνολο και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί και να περιορισθεί. Ο 
Π.Ο.Υ. αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η προστασία και προαγωγή της υγείας του πληθυσµού είναι 
αναγκαία προκειµένου να εξασφαλιστεί η οικονοµική και κοινωνική πρόοδος, ενώ παράλληλα 
συνεισφέρει, τόσο σε µία καλύτερη ποιότητα ζωής, όσο και στην παγκόσµια ειρήνη.28 Συνάγει κανείς 
µε βάση τα παραπάνω ότι µε βάση τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου οι δαπάνες υγείας επιδρούν, 
όχι µόνο στην υγεία, αλλά και στην ίδια την παραγωγή. Έχουν δηλαδή ένα άµεσο καταναλωτικό 
χαρακτήρα και ένα έµµεσο επενδυτικό χαρακτήρα.30 

                                                 
xvi Η επίδραση της οικονοµίας στην υγεία είναι πολλάκις τεκµηριωµένη. Πέρα από αυτή την αποδεδειγµένη 
επίδραση υφίσταται και η επίδραση της υγείας στην οικονοµία. Στις ΗΠΑ έχει υπολογιστεί ότι το 8.3% του ΑΕΠ 
είναι πλούτος που παράγεται χάρη στην µείωση της θνησιµότητας από το 1940 και µετά.18 
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 Καταλήγοντας θα λέγαµε ότι η εν λόγω σχολή εντάσσει την υγεία στα δηµόσια αγαθά (όπως 
είναι η παιδεία, η άµυνα, οι συγκοινωνίες, τα αεροδρόµια, η φωτοδότηση των δρόµων, τα λιµάνια 
κ.ο.κ.) προσδίδοντάς της τα εξής χαρακτηριστικά: 
(α) Αδιαιρετότητα της ποσότητας: διατίθεται σε όλους και η ποσότητά της δεν είναι δυνατόν να 
επιµερισθεί ή να εξατοµικευτεί 
(β) Αδιαιρετότητα της τιµής: επειδή το κόστος τέτοιων υπηρεσιών είναι υψηλό, η τιµή ανά µονάδα 
προϊόντος δεν µπορεί να εξατοµικευτεί. 
(γ) Απουσία αποκλειστικότητας (non-excludability): η κατανάλωση των υπηρεσιών υγείας δεν 
αποκλείει κάποιον άλλο από τη χρήση αντίστοιχων υπηρεσιών. 
(δ) Άσκηση εξωτερικών οικονοµιών (externalities): το όφελος από τη χρήση υπηρεσιών υγείας είναι 
συλλογικό. Κάθε πολίτης έχει την ευκαιρία να απολαύσει τα οφέλη από τις υπηρεσίες υγείας, 
ανεξάρτητα εάν έχει την επιθυµία να κάνει χρήση τους.   
(δ) Απουσία ανταγωνιστικότητας (non-rivalry). Η υγεία δεν εισέρχεται στην αγορά. Είναι στην ευθύνη 
του κράτους να καθορίσει τον όγκο των υπηρεσιών που θα διατεθούν και τον τρόπο που αυτές θα 
διανεµηθούν. 
 
2.2.2 Η χρηµατοδότηση των δηµόσιων συστηµάτων υγείας 
2.2.2.1 Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης (το µοντέλο του Bismarck) 
 Τα µικτά υγειονοµικά συστήµατα στηρίζονται στο πρότυπο του Bismarck, ο οποίος µε µία 
σειρά νόµων θέσπισε στη Γερµανία, την περίοδο 1883 – 1889, το πρώτο οργανωµένο σύστηµα 
κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρώπη.xvii Ακολούθησαν η Αυστρία το 1888, η ∆ανία το 1891, το Βέλγιο 
το 1894, το Λουξεµβούργο το 1901 και η Γαλλία το 1930, ενώ µετά το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου 
Πολέµου, στα περισσότερα πλέον ευρωπαϊκά κράτη, η κοινωνική ασφάλιση είχε επεκταθεί σε όλο 
σχεδόν τον πληθυσµό.35 
 Τα συστήµατα αυτά κοινωνικής ασφάλισης αποτέλεσαν δοµικό συστατικό ενός νέου τρόπου 
οργάνωσης του κράτους, την περίοδο της βιοµηχανικής επανάστασης και ιδιαίτερα µετά το Β’ 
Παγκόσµιο Πόλεµο, του αποκαλούµενου κράτους πρόνοιας. Η εµφάνισή τους στηρίζεται στην 
επέκταση της µισθωτής εργασίας αλλά και αυτή η ίδια η αύξηση του αριθµού των µισθωτών 
προϋποθέτει την ύπαρξή τους. Το κράτος πρόνοιας µε τη σειρά του εκφράζει µία µορφή οργάνωσης 
του «κοινωνικού», κατά την οποία η κοινωνία µετατρέπεται σε θεσµό µε υποχρεώσεις απέναντι στα 
άτοµα: παρέχει οικονοµική ασφάλεια και κοινωνικές υπηρεσίες στο µεγαλύτερο µέρος ή σε ολόκληρο 
τον πληθυσµό, φροντίζει έµπρακτα για την αναδιανοµή του εισοδήµατος, κατοχυρώνει νοµικά τα 
εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα, εξασφαλίζει συνθήκες βεβαιότητας και ισότητας για το σύνολο 
του πληθυσµού, θεωρείται υπεύθυνη για την εξασφάλιση των στοιχειωδών προϋποθέσεων του «ευ 
ζην» των ατόµων πολιτών της.35 Τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής περίθαλψης ως 
συστατικά µέρη του κράτους πρόνοιας µε άλλα λόγια φροντίζουν για την κρατική αναπαραγωγή του 
ατόµου, την αναπαραγωγή δηλαδή της εργατικής δύναµης διαµέσου του κράτους.35 Αυτή ακριβώς η 
ιδιότητα του κράτους πρόνοιας για αναπαραγωγή της εργατικής δύναµης είναι αυτή, που σύµφωνα µε 
την Κεϋνσιανή θεωρία της ενεργούς ζήτησης, αποτελεί τον µηχανισµό πρόληψης των καπιταλιστικών 
οικονοµικών κρίσεων και ιδιαίτερα των κρίσεων υποκατανάλωσης.35 Η ίδια αυτή ιδιότητα αποτελεί 
αντίστροφα το κύριο σηµείο κριτικής της µαρξιστικής θεωρίας στο κράτος πρόνοιας. Αναγνωρίζοντας 
το ταξικό χαρακτήρα του κράτους, υποστηρίζοντας δηλαδή ότι «το κράτος είναι κατά κανόνα κράτος 
της πιο ισχυρής, οικονοµικά κυρίαρχης τάξης που µε τη βοήθεια του κράτους γίνεται και πολιτικά 
κυρίαρχη τάξη και έτσι αποκτάει νέα µέσα για την εκµετάλλευση της καταπιεζόµενης τάξης»,87 θεωρεί 
ότι το κράτος πρόνοιας µέσω της αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης συντηρεί και διαιωνίζει αυτή 
την εκµεταλλευτική σχέση µεταξύ εργαζόµενων και κεφαλαιοκρατών. Έγραφε χαρακτηριστικά ο Karl 
Marx «η διαρκής συντήρηση και αναπαραγωγή της εργατικής τάξης παραµένει µόνιµος όρος για την 
αναπαραγωγή του κεφαλαίου. Oι εργάτες στα ορυχεία της Νότιας Αµερικής, που η καθηµερινή τους 

                                                 
xvii Το σύστηµα υγείας στη Γερµανία αποτελεί το αντιπροσωπευτικότερο µικτό σύστηµα υγείας. Χαρακτηρίζεται 
από το κοινωνικοπολιτικά δοµηµένο και κορπορατιστικά ρυθµιζόµενο θεσµικό κέλυφος.86 Τα βασικά δοµικά 
χαρακτηριστικά του συστήµατος υγείας στη Γερµανία παραµένουν αναλλοίωτα από την εποχή του «αρχετύπου 
του Bismarck» εδώ και περίπου ένα αιώνα παρά τις δύσκολες ιστορικές στιγµές (δύο παγκόσµιοι πόλεµοι, 
δηµοκρατία της Βαϊµάρης, ναζιστική εποχή), ακριβώς γιατί στηρίχθηκαν στις κοινωνικοπολιτικές αρχές που 
θεµελιώνουν το βασικό θεσµό του συστήµατος υγείας, την κοινωνική ασφάλιση ασθενείας.86  
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δουλειά συνίσταται στο να µεταφέρουν στην πλάτη ως την επιφάνεια από βάθος 450 ποδών φορτία 
µεταλλεύµατος βάρους 180 έως 200 λιβρών, ζούνε µόνο µε ψωµί και φασόλια. Θα προτιµούσαν σαν 
τροφή σκέτο το ψωµί, µα τ’ αφεντικά τους, που τους µεταχειρίζονται σαν άλογα, βρήκαν πως µε το 
ψωµί µονάχα, οι εργάτες δεν θα µπορούσαν να δουλεύουν τόσο πολύ γι’ αυτό και τους αναγκάζουν να 
τρώνε φασόλια».88   

Τα µικτά συστήµατα υγείας, τα χρηµατοδοτούµενα µέσω της κοινωνικής ασφάλισης, 
στηρίζονται στην αρχή ότι η υγεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό, ενώ η ασφαλιστική κάλυψη του 
πληθυσµού είναι υποχρεωτική και εν δυνάµει καθολική. Στα µικτά υγειονοµικά συστήµατα, σε αντίθεση 
µε τα εθνικά συστήµατα υγείας, η παροχή υπηρεσιών δεν διέπεται από την αρχή της µηδενικής τιµής 
κατά τη στιγµή της χρήσης, αλλά από την αρχή της αµοιβής κατά πράξη και της συνεισφοράς του 
ασφαλιζόµενου στο κόστος. Ο µηχανισµός ελέγχου της αγοράς στηρίζεται στις συλλογικές 
διαπραγµατεύσεις.xviii Οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις διενεργούνται µεταξύ ενδιάµεσων (ενώσεις, 
σωµατεία), κινούµενες όµως πάντα µέσα σε ένα προκαθορισµένο από το κράτος πλαίσιο (ρυθµίσεις, 
συστάσεις, µακροοικονοµικά δεδοµένα).  
  

Σχήµα 2.2 Το σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης υγείας 
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Οι παραγωγικοί συντελεστές (νοσοκοµεία, δοµές πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, κ.ο.κ.) στα 
µικτά υγειονοµικά συστήµατα ανήκουν στο κράτος, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε ιδιώτες ιατρούς, στην 
τοπική αυτοδιοίκηση, τα ασφαλιστικά ταµεία. Ο ρόλος του κράτους είναι καθοριστικός και συνίσταται, 
τόσο στη χρηµατοδότηση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, όσο και στη χάραξη του γενικότερου 
προγραµµατικού πλαισίου της πολιτικής και της λειτουργίας του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. Ο 
κρατικός λοιπόν έλεγχος είναι διττός, τόσο στο επίπεδο της προσφοράς (καθορισµός αµοιβών 
προµηθευτών, περιφερειακοποίηση του συστήµατος υγείας, έλεγχος στη χωροθέτηση των 
προµηθευτών µε την έκδοση αδειών λειτουργίας των νοσοκοµείων και εγκατάστασης ιατρικής 
τεχνολογίας, κατευθυνόµενη χρηµατοδότηση), όσο και στο επίπεδο της ζήτησης (αποκέντρωση 
τριτογενούς τοµέα µε την προσέλκυση επενδυτών σε µη «παραγωγικές» περιοχές). 
 Η χρηµατοδότηση του µικτού συστήµατος υγείας στηρίζεται στην κοινωνική ασφάλιση, 
δηλαδή στις εισφορές εργαζοµένων και εργοδοτών στα ασφαλιστικά ταµεία (sickness funds). Οι 
εισφορές καθορίζονται µε βάση την ικανότητα πληρωµής και όχι τον κίνδυνο ασθενείας. Τρία είναι τα 
βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής ασφάλισης υγείας: (α) η αρχή της αλληλεγγύης (solidarity 
principal): θεµελιώδη αρχή της κοινωνικής ασφάλισης υγείας αποτελεί η αρχή της αλληλεγγύης µεταξύ 
ατόµων και µεταξύ γενεών,35 στα πλαίσια πάντοτε µίας επαγγελµατικής οµάδας – συντεχνίας.89 (β) η 

                                                 
xviii Στα συστήµατα ελεύθερης αγοράς ο αντίστοιχος µηχανισµός είναι το σύστηµα των τιµών, ενώ στα εθνικά 
συστήµατα υγείας ο κεντρικός κρατικός σχεδιασµός (βλ. πίνακα 2.4). 
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προπληρωµή (pre-payment): η συλλογή δηλαδή των εισφορών γίνεται πριν και ανεξάρτητα από τη 
χρήση υπηρεσιών υγείας από τους ασφαλισµένους (γ) η εκταµίευση σε κοινό ταµείο (pooling): η 
συλλογή δηλαδή και η διαχείριση των εισφορών γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το οικονοµικό βάρος 
που προκύπτει από την ασθένεια να το αναλαµβάνει το σύνολο των ασφαλισµένων που συµµετέχουν 
στο ταµείο και όχι ο κάθε ασφαλισµένος χωριστά. Με άλλα λόγια η Κοινωνική Ασφάλιση Υγείας είναι 
ένας τρόπος κατανοµής του οικονοµικού κινδύνου που προκύπτει από τις ατοµικές δαπάνες υγείας 
µέσω της διάχυσης του κόστους και σε βάθος χρόνου (pre-payment) και µεταξύ ατόµων της αυτής 
επαγγελµατικής οµάδας που συµµετέχουν σε ένα κοινό ταµείο (pooling).60   

Μία διαγραµµατική παρουσίαση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης υγείας 
αποτυπώνεται στο σχήµα 2.2. 

Παρά τις θεωρητικές διαφορές µεταξύ της κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης υγείας (έτσι 
όπως αυτές περιγράφονται στον Πίνακα 2.3), η διεθνής εµπειρία δείχνει ότι σήµερα τα µεταξύ τους 
όρια έχουν αρχίσει να γίνονται θολά.90 Για παράδειγµα στο Μεξικό το νέο δηµόσιο σύστηµα 
κοινωνικής ασφάλισης είναι εθελοντικό. Στη Γερµανία το συντηρητικό κόµµα στις προγραµµατικές του 
κατευθύνσεις για την υγεία συµπεριλαµβάνει, µεταξύ των άλλων, την κατάργηση του ασφαλίστρου στα 
ταµεία κοινωνικής ασφάλισης µε βάση το εισόδηµα και τη θέσπιση κοινού ασφαλίστρου για όλους 
τους εργαζόµενους.89  

Πίνακας 2.3 

∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 

Κοινωνική Ασφάλιση Ιδιωτική Ασφάλιση 
Οι πόροι της κοινωνικής ασφάλισης προέρχονται 
από τα νοικοκυριά ή τους εργαζόµενους µε τη 
µεσολάβηση όµως του κράτους που συλλέγει τους 
φόρους ή τις εισφορές. 

Οι πόροι της ιδιωτικής ασφάλισης προέρχονται 
απευθείας από τα νοικοκυριά ή τους εργαζόµενους 
χωρίς την µεσολάβηση κάποιου ενδιάµεσου. 

Υποχρεωτική ασφάλιση (mandatory coverage) Εθελοντική ασφάλιση (voluntary coverage) 

Εισφορές ανάλογα µε το εισόδηµα (income based 
contributions) 

Εισφορές ανάλογα µε τον κίνδυνο ασθενείας (risk – 
rated contributions) ή  
Εισφορές ανεξαρτήτως κινδύνου ή εισοδήµατος 
(community - rated contributions) 

Η διαχείριση της κοινωνικής ασφάλισης γίνεται 
από δηµόσιους ή µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς 
(private non-profit or public / quasi public 
management) 

Η διαχείριση της ιδιωτικής ασφάλισης γίνεται από 
κερδοσκοπικές εταιρείες (commercial for-profit 
management)  

Πηγή: Sekhri N. Savedoff W. 2005 (αναπροσαρµογή)90 

 
Στα πλεονεκτήµατα των µικτών συστηµάτων υγείας (µοντέλο Bismarck) συγκαταλέγονται: (α) η 

εν δυνάµει καθολική ασφαλιστική κάλυψη του πληθυσµού εξαιτίας του υποχρεωτικού χαρακτήρα της 
κοινωνικής ασφάλισης (β) ο αναδιανεµητικός ρόλος της κοινωνικής ασφάλισης υγείας, αφού κατά 
κανόνα οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές είναι υψηλότερες από αυτές των εργαζοµένων. 
 Αντιστοίχως στα µειονεκτήµατα του µοντέλου του Bismarck συµπεριλαµβάνονται: (α) η 
αδυναµία άσκησης εξωτερικών οικονοµιών κλίµακας λόγω της παράλληλης ύπαρξης πολλών 
ασφαλιστικών φορέων (β) η ύπαρξη πολλών ασφαλιστικών ταµείων ανάλογα µε την επαγγελµατική 
οµάδα δηµιουργεί προϋποθέσεις για διαφορετικές ασφαλιστικές καλύψεις, γεγονός το οποίο οδηγεί σε 
ανισότητες στο επίπεδο των παροχών ανάλογα µε την οικονοµική ευρωστία κάθε οργανισµού 
επαγγελµατικής ασφάλισης (γ) το υψηλό διοικητικό κόστος του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης 
(για συλλογή εισφορών, διαδικασίες χρηµατοδότησης).  
 
2.2.2.2 Η χρηµατοδότηση µέσω φορολογίας (µοντέλο του Beveridge) 
 O Beveridge ήδη από το 1942 εισήγαγε για πρώτη φορά την έννοια της ενιαίας 
χρηµατοδότησης και προσφοράς υπηρεσιών υγείας από το κράτος και µόνο (το κράτος ως 
χρηµατοδότης και αποκλειστικός παραγωγός των υπηρεσιών υγείας), θεωρώντας παράλληλα 
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αναγκαία την εξάλειψη των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας.xix,83 Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας της Μ. 
Βρετανίας ιδρύθηκε τελικά 6 χρόνια µετά, το 1948, και αποτελεί ένα από τα αντιπροσωπευτικότερα 
δείγµατα συστήµατος υγείας χρηµατοδοτούµενο µέσω γενικής φορολογίας.  

Τα εθνικά συστήµατα υγείας, τα χρηµατοδοτούµενα µέσω φορολογίας λειτουργούν βάσει της 
αρχής ότι η υγεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό και δικαίωµα. ∆ιέπονται επίσης από τις αρχές της 
καθολικότητας και της µηδενικής τιµής. Η κάλυψη δηλαδή υγείας του πληθυσµού είναι καθολική και 
ενιαία, σε αντίθεση µε το µοντέλο του Bismarck όπου η κάλυψη είναι επιλεκτική και στοχοθετηµένη. Η 
παροχή υπηρεσιών υγείας είναι δωρεάν σε όλο το πληθυσµό σε αντίθεση µε τα συστήµατα κοινωνικής 
ασφάλισης όπου έχουµε συνεισφορά του ασφαλισµένου στο κόστος. Η ανάπτυξη των υγειονοµικών 
υποδοµών γίνεται µε κριτήριο τις καταγεγραµµένες υγειονοµικές ανάγκες του πληθυσµού και όχι τη 
ζήτηση. Αντιστοίχως η κατανάλωση υγειονοµικών υπηρεσιών γίνεται µε κριτήριο την ανάγκη και όχι 
την ικανότητα πληρωµής.  
 Στα συστήµατα υγείας, που υπάγονται στο µοντέλο του Beveridge, οι παραγωγικοί 
συντελεστές ανήκουν αποκλειστικά στο κράτος. Το κράτος διατηρεί τον κεντρικό έλεγχο και σχεδιασµό 
των υπηρεσιών υγείας, είναι αυτό που αποφασίζει τον όγκο, το είδος και τη χωροταξική κατανοµή των 
παρεχοµένων υπηρεσιών.  
Η χρηµατοδότηση των εθνικών συστηµάτων υγείας γίνεται µέσω φορολογίας, άµεσης και έµµεσης. Μία 
διαγραµµατική παρουσίαση των εθνικών συστηµάτων υγείας φαίνεται στο σχήµα 2.3 ενώ η διάκριση 
τους από τα υπόλοιπα χρηµατοδοτικά µοντέλα αποτυπώνεται στον πίνακα 2.4. 
 

Σχήµα 2.3 Η λειτουργία του εθνικού συστήµατος υγείας 
 
 
 

Άµεση - Έµµεση                                                                                                            Μισθοί  
     Φορολογία                                                                                                    Προϋπολογισµοί 
 

 
 
 

   
Σήµερα στα συστήµατα υγείας των περισσότερων Ευρωπαϊκών χωρών συνυπάρχουν 

περισσότερα του ενός χρηµατοδοτικά µοντέλα, µε άλλοτε άλλους συνδυασµούς, γεγονός το οποίο 
καθιστά δυσχερή την ταξινόµησή τους ανάλογα µε τον τύπο χρηµατοδότησής τους. Για παράδειγµα, 
παραδοσιακά Εθνικά Συστήµατα Υγείας, χρηµατοδοτούµενα µέσω κρατικού προϋπολογισµού, 
συνυπάρχουν µε έναν ανεπτυγµένο ιδιωτικό τοµέα υγείας, τόσο στο σκέλος της προσφοράς, όσο και 
στο σκέλος της χρηµατοδότησης, ενώ σε άλλα η κοινωνική ασφάλιση υγείας συνυπάρχει µε την 
ιδιωτική ασφάλιση υγείας, η οποία διαδραµατίζει ρόλο συµπληρωµατικής, βοηθητικής ή και σε µερικές 
περιπτώσεις κύριας ασφάλισης. Μία πρόσφατη ταξινόµηση του European Observatory on Health Care 

                                                 
xix «Η αποκατάσταση της υγείας των ασθενών και η επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου υγείας για τον 
πληθυσµό θα πρέπει να γίνεται χωρίς επιβάρυνση ανά θεραπεία ή προσφερόµενη υπηρεσία … Όποιος επιθυµεί 
και έχει την οικονοµική δυνατότητα να πληρώνει και για ιδιωτική περίθαλψη µπορεί να το πράξει. Η σκοπιµότητα 
της ιδιωτικής υγείας θα είναι τόσο περιορισµένη που δεν θα αξίζει τον κόπο να τη διατηρήσει κανείς».84  
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Systems κατατάσσει τα ευρωπαϊκά υγειονοµικά συστήµατα σε: (α) συστήµατα όπου κυριαρχεί η 
χρηµατοδότηση µέσω φορολογίας (∆ανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Νορβηγία, Πορτογαλία, 
Ισπανία, Ην. Βασίλειο, Σουηδία) (β) συστήµατα όπου κυριαρχεί η χρηµατοδότηση µέσω κοινωνικής 
ασφάλισης υγείας (Γερµανία, Γαλλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία) (γ) και σε µικτά υγειονοµικά 
συστήµατα (Ελλάδα, Βέλγιο, Ελβετία).91 

Στα πλεονεκτήµατα των χρηµατοδοτούµενων µέσω φορολογίας (µοντέλο Beveridge) Εθνικών 
Συστηµάτων Υγείας συγκαταλέγονται: (α) η δυνατότητα τους για ενιαία και καθολική κάλυψη του 
πληθυσµού χάρη στην αρχή της µηδενικής τιµής κατά τη χρήση των υπηρεσιών υγείας (β) η ενιαία και 
καθολική κάλυψη του πληθυσµού σε συνδυασµό µε τον κεντρικό σχεδιασµό των υπηρεσιών υγείας 
από πλευράς του κράτους επιτρέπει την αποτελεσµατική άσκηση εξωτερικών οικονοµιών κλίµακας. Για 
παράδειγµα, η ενιαία και καθολική εµβολιαστική κάλυψη του πληθυσµού είναι εφικτή στα συστήµατα 
υγείας που ακολουθούν το πρότυπο του Beveridge, την ίδια στιγµή που το καθεστώς των 
ανασφαλίστων στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας και η ανοµοιοµορφία των παροχών ασθενείας µεταξύ 
των ασφαλιστικών ταµείων στην κοινωνική ασφάλιση υγείας θέτουν σοβαρά εµπόδια στην υλοποίηση 
αντίστοιχων στόχων που αφορούν στη δηµόσια υγεία (γ) στα Εθνικά Συστήµατα Υγείας η προσφορά 
υπηρεσιών υγείας µε κριτήριο την ικανοποίηση των υγειονοµικών αναγκών του πληθυσµού επιτρέπει 
την αποκέντρωση των δοµών υγείας, καθώς το κράτος αγνοεί το όποιο βραχυπρόθεσµο ή 
µεσοπρόθεσµο κόστος εις όφελος του µακροπρόθεσµου κοινωνικού οφέλους. Άλλωστε το δηµόσιο, 
από θέση αρχής, ικανοποιεί τις ανάγκες, σε αντίθεση µε τους ιδιώτες οι οποίοι ικανοποιούν τη ζήτηση 
(δ) τόσο ο τρόπος χρηµατοδότησης των εθνικών συστηµάτων υγείας µέσω της φορολογίας, όσο και οι 
αυξηµένες δυνατότητες για περιφερειακοποίηση των υγειονοµικών υποδοµών δηµιουργούν τις 
ευνοϊκότερες προϋποθέσεις, σε σχέση µε τα άλλα µοντέλα συστηµάτων υγείας, για εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών στην περίθαλψη του πληθυσµού, χωρίς αποκλεισµούς ή διακρίσεις (ε) τα Εθνικά Συστήµατα 
Υγείας, σε αντίθεση µε την κοινή πεποίθηση, χαρακτηρίζονται από το συγκριτικά µικρότερο κόστος 
λειτουργίας τους σε σχέση µε τα συστήµατα υγείας τα χρηµατοδοτούµενα µέσω ιδιωτικής ή κοινωνικής 
ασφάλισης υγείας. Η παρατήρηση της Barbara McPake και των συνεργατών της ότι µεταξύ των χωρών 
µελών του Ο.Ο.Σ.Α. τόσο η συνολική κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας, όσο και η συνολική δαπάνη υγείας 
ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνει αναλογικά καθώς µεταβαίνουµε από χώρες µε εθνικά συστήµατα υγείας, 
σε χώρες µε συστήµατα υγείας χρηµατοδοτούµενα µέσω κοινωνικής ασφάλισης και τέλος σε χώρες 
όπου κυριαρχεί η ιδιωτική ασφάλιση υγείας,42 επιβεβαιώνει το πιο πάνω ισχυρισµό. Το εµπειρικά 
αποδεδειγµένο µικρότερο κόστος των εθνικών συστηµάτων υγείας αποδίδεται στο µικρό διοικητικό 
τους κόστος και στην αποτελεσµατικότητα του κεντρικού σχεδιασµού (στ) η αµοιβή των ιατρών, που 
εργάζονται στα Εθνικά Συστήµατα Υγείας, κατά κανόνα µε µισθωτή σχέση, δηµιουργεί αντικίνητρα για 
προκλητή ζήτηση, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στο κράτος για µακροχρόνιο σχεδιασµό 
δεδοµένου ότι είναι γνωστή εκ προοιµίου η απαιτούµενη δαπάνη για την κάλυψη του κόστους του 
ιατρικού προσωπικού.         
 Οι επικριτές των δηµόσιων συστηµάτων υγείας των χρηµατοδοτούµενων αποκλειστικά µέσω 
κρατικού προϋπολογισµού, αναγνωρίζουν σε αυτά τα εξής µειονεκτήµατα: (α) την έλλειψη ελευθερίας 
επιλογής ιατρών και νοσοκοµείων από τους χρήστες υπηρεσιών υγείας92 (β) την αδυναµία των 

                                                 
xxi Αξίζει να σηµειωθεί ότι το φαινόµενο της προκλητής ζήτησης αφορά κυρίως τα συστήµατα υγείας ελεύθερης 
αγοράς και σε µικρό µόνο βαθµό απαντάται στα εθνικά συστήµατα υγείας. Τα δε αίτια του στη δεύτερη 
περίπτωση είναι διαφορετικά και θα πρέπει να αναζητηθούν κυρίως: (α) σε εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς 
λόγους (β) στην πλήρωση κενών νοσοκοµειακών κρεβατιών ή στην µακροχρόνια παραµονή ασθενών εντός του 
νοσοκοµείου προκειµένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας υποαπασχολούµενων νοσοκοµειακών 
µονάδων, που σε αντίθετη περίπτωση θα έκλειναν.41 (γ) στην κρίση του ιατρικού παραδείγµατος στην σύγχρονη 
ιατρική επιστήµη και εκπαίδευση καθώς η ελλιπής κλινική εµπειρία των ιατρών και η εξ αυτής ανασφάλεια καθώς 
και οι αποσπασµατικές γνώσεις που αποτρέπουν την ανάπτυξη της κριτικής επιστηµονικής σκέψης 
αναπαραγάγουν την εξάρτηση από το βιοϊατρικό σύµπλεγµα και συµβάλουν αποφασιστικά στην αύξηση της 
ζήτησης ιδιαίτερα των διαγνωστικών εξετάσεων.93 (δ) στο άγχος και στο φόβο των ιατρών για νοµικές επιπτώσεις 
λόγω λαθών στην άσκηση της ιατρικής. Τα τελευταία χρόνια οι ασφαλιστικές εταιρείες υποκινούν και 
προπαγανδίζουν το θέµα της αστικής ευθύνης του ιατρού και το δικαίωµα του αρρώστου να ζητά αποζηµίωση 
για τυχόν βλάβες, ακριβώς γιατί βρήκαν ένα ευρύ νέο πεδίο επέκτασης της  κερδοφορίας τους.94 Το άγχος µεταξύ 
των ιατρών για νοµικές επιπτώσεις αυξάνει. Η ιατρική παίρνει όλο και περισσότερο το χαρακτήρα της «αµυντικής 
ιατρικής». Αυτό σηµαίνει περισσότερες διαγνωστικές παρεµβάσεις, ακόµη και αν δεν έχουν επιστηµονική 
τεκµηρίωση. Όλο και περισσότερο ακούγεται ο όρος της «διαγνωστικής υπερβολής».95 
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Εθνικών Συστηµάτων Υγείας να αντιµετωπίσουν τις ανισότητες στην υγεία καθώς όπως υποστηρίζουν 
ακόµη και στα δηµόσια συστήµατα υγείας όπου δεν υπάρχουν θεσµοθετηµένοι µηχανισµοί επιλογής, η 
δυνατότητα επιλογής εξακολουθεί να υφίσταται αφού κύρια τα µεσαία και ανώτερα στρώµατα δύνανται 
εξαιτίας της ισχυρότερης θέσης τους και του υψηλότερου µορφωτικού τους επιπέδου να 
διαπραγµατευτούν περισσότερες θεραπευτικές επιλογές µε τους οικογενειακούς ιατρούς και τα 
νοσοκοµεία, ενώ παράλληλα διαθέτουν τη δυνατότητα να µετακινηθούν σε γεωγραφικές περιοχές µε 
καλύτερες υπηρεσίες υγείας, αλλά και να υπερβούν το δηµόσιο σύστηµα υγείας, αγοράζοντας 
υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τοµέα13 (γ) το φαινόµενο πρόκλησης ηθικής βλάβης (moral hazard). 
Υποστηρίζεται ότι στα εθνικά συστήµατα υγείας το φαινόµενο moral hazard βρίσκει την πλήρη 
έκφραση του καθώς σε συνθήκες δωρεάν πρόσβασης του πληθυσµού στις υπηρεσίες υγείας οι 
ασθενείς δεν γνωρίζουν ή δεν ενδιαφέρονται για το κόστος των υπηρεσιών υγείας που καταναλώνουν, 
προκαλώντας έτσι περιττή ζήτηση υπηρεσιών υγείας (δ) τέλος, ο τρόπος αποζηµίωσης των ιατρών µε 
πάγιο µισθό κρίνεται ως «αντιπαραγωγικός», αδυνατώντας παράλληλα να αντιµετωπίσει τα φαινόµενα 
της εισαγόµενης από τους προµηθευτές προκλητής ζήτησης.xxi  
 

Πίνακας 2.4 
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2.3 Το µοντέλο του «ελεγχόµενου» ανταγωνισµού 
2.3.1 Τα επιχειρήµατα των εισηγητών του «ελεγχόµενου» ανταγωνισµού 
 Το υπόδειγµα της αγοράς του ελεγχόµενου ανταγωνισµού διατυπώθηκε από τον Αµερικανό 
οικονοµολόγο Alain Enthoven στα τέλη της δεκαετίας του ’80 µε σειρά δηµοσιεύσεών του.64,96,97 Ο 
ελεγχόµενος ανταγωνισµός προωθήθηκε στην Μ. Βρετανία µε την αποδοχή της έκθεσης Griffith και της 
Λευκής Βίβλου.98 Σχεδόν ταυτόχρονα υλοποίηση του ελεγχόµενου ανταγωνισµού είχαµε και στις κάτω 
χώρες µε την αναφορά Dekker.98 Σήµερα ο ελεγχόµενος ανταγωνισµός έχει γίνει η κυρίαρχη πρόταση 
για την µεταρρύθµιση του υγειονοµικού τοµέα.52 
 Οι θιασώτες του ελεγχόµενου ανταγωνισµού υποστηρίζουν ότι τόσο η οικονοµική θεωρία όσο 
και η εµπειρία δείχνουν την έντονη αναποτελεσµατικότητα του κράτους να αντιµετωπίσει προβλήµατα 
ισότητας όσο και αποδοτικότητας. Επικαλούνται την έκρηξη των δηµόσιων δαπανών, την κατάχρηση 
του κρατικού µονοπωλίου, την οργανωτική δυσκαµψία και δυσλειτουργία των συστηµάτων υγείας, την 
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έλλειψη επιλογής από τον ασθενή, την απουσία κινήτρων για αλλαγή-καινοτοµίες. Υφίσταται, πάντα 
σύµφωνα µε τους υποστηρικτές του «ελεγχόµενου ανταγωνισµού», µία επείγουσα ανάγκη 
µεταρρύθµισης της αναποτελεσµατικότητας και της εκρηκτικής γραφειοκρατίας µέσω της έκθεσης των 
δηµόσιων υπηρεσιών στις δυνάµεις της αγοράς,13,55 ελαττώνοντας το µέγεθος του δηµόσιου τοµέα και 
αυξάνοντας την συµµετοχή του ιδιωτικού.11  
 Υποστηρίζεται µάλιστα ότι η θετική εµπειρία από την εφαρµογή της ελεγχόµενης φροντίδας 
στις ΗΠΑ και οι χρηµατοδοτικές τεχνικές του Αµερικάνικου συστήµατος υγείας µπορούν να 
αξιοποιηθούν στη διαδικασία µεταρρύθµισης των δηµόσιων συστηµάτων υγείας στην Ευρώπη.65 Και 
στη χώρα µας άλλωστε σειρά ερευνητών έχει κατά καιρούς υποστηρίξει τη χρησιµοποίηση αυτών των 
χρηµατοδοτικών εργαλείων κύρια στα πλαίσια µεταρρύθµισης της εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης 
στην Ελλάδα.99-101   
 
2.3.2 Ο ορισµός του «ελεγχόµενου» ανταγωνισµού    
 Κεντρική ιδέα του ελεγχόµενου ανταγωνισµού είναι η σύζευξη του ανταγωνισµού και του 
µηχανισµού των τιµών µε τον κεντρικό σχεδιασµό από την µεριά του κράτους. Αν επιχειρούσαµε να 
δώσουµε ένα ορισµό, θα λέγαµε ότι ο ελεγχόµενος ανταγωνισµός είναι η έκθεση των δηµόσιων 
συστηµάτων στις δυνάµεις της αγοράς, µε απώτερο σκοπό το σταδιακό περιορισµό του δηµόσιου 
φορέα και τη σταδιακά αυξανόµενη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στην παροχή υπηρεσιών υγείας, 
δεδοµένου ότι οι εισροές ενός συστήµατος υγείας, πλην του ανθρώπινου δυναµικού και της γνώσης, 
µπορούν µε αποδοτικό τρόπο να παραχθούν από τον ιδιωτικό τοµέα και εν συνεχεία να αγοραστούν 
από αυτόν.11 
 
2.3.3 Το ιδεολογικό πλαίσιο του «ελεγχόµενου» ανταγωνισµού. Η υγεία ως µεικτό αγαθό 
 Το ιδεολογικό πλαίσιο του µοντέλου του ελεγχόµενου ανταγωνισµού στηρίζεται στην 
παραδοχή ότι οι νεοφιλελεύθερες ιδέες είναι ακραίες, θεωρώντας ότι η λειτουργία αγοράς πλήρους 
ανταγωνισµού δεν είναι δυνατή και κάθε απόπειρα υλοποίησής της εκφυλίζεται σε µονοπωλιακές 
καταστάσεις. Με άλλα λόγια η ελεύθερη οικονοµία στην ασφάλιση υγείας δεν µπορεί να εξασφαλίσει 
ούτε ισότητα, ούτε αποτελεσµατικότητα. Από την άλλη πλευρά το κρατικό µονοπώλιο έχει σοβαρά 
προβλήµατα που αφορούν, µεταξύ των άλλων, την αδυναµία επιλογής, την απουσία κινήτρων. 
Επιδιώχτηκε λοιπόν η αναζήτηση µέσων λύσεων και οργανωτικών συστηµάτων δηµόσιων 
οργανισµών που να προσεγγίζουν ορισµένα από τα πλεονεκτήµατα της ελεύθερης αγοράς χωρίς όµως 
τα µειονεκτήµατά της, έτσι ώστε να µπορούν να προσφέρουν κίνητρα για την εξασφάλιση 
αποτελεσµατικότητας και ισότητας.98 Οι θιασώτες λοιπόν του ελεγχόµενου ανταγωνισµού 
υποστηρίζουν εν τέλει ότι το κράτος οφείλει να διασφαλίσει το ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών υγείας και 
να το διανείµει µέσα σε συνθήκες απόλυτης ισοτιµίας, το 85-90% του πληθυσµού θα συµµετέχει σε 
ισότιµη βάση σε ένα ελεγχόµενο και σχεδιασµένο σύστηµα βασικής ελάχιστης κάλυψης, το υπόλοιπο 
δε τµήµα του πληθυσµού, µε συµπληρωµατικές ασφαλιστικές καλύψεις, θα µπορεί να κάνει χρήση 
αναβαθµισµένων υπηρεσιών µε βάση τις επιθυµίες του.102 Άρα µέσω του ελεγχόµενου ανταγωνισµού 
επιχειρείται η διαφοροποίηση των παροχών ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος. Επιχειρείται η 
κατάργηση της µηδενικής τιµής για την µεσαία τάξη, ενώ για τα χαµηλότερα εισοδήµατα επιφυλάσσεται 
η πρόσβαση σε υπηρεσίες υποδεέστερης ποιότητας και περιορισµένης έκτασης προνοιακού 
χαρακτήρα. 
 Προκύπτει από τα παραπάνω ότι οι εισηγητές του ελεγχόµενου ανταγωνισµού επιχειρούν ένα 
εννοιολογικό επαναπροσδιορισµό της υγείας, ο οποίος κατατείνει στην άποψη ότι οι υπηρεσίες 
δηµόσιας υγείας είναι δηµόσιο αγαθό, οι υπηρεσίες εξωνοσοκοµειακής φροντίδας και τα ιατρικά 
αγαθά ιδιωτικό αγαθό, ενώ η δαπανηρή νοσοκοµειακή νοσηλεία αγαθό αξίας.52 Η υγεία µε άλλα λόγια 
νοείται ως µεικτό αγαθό. Αγαθό δηλαδή το οποίο εµπεριέχει στοιχεία αποκλειστικότητας (excludability), 
ανταγωνιστικότητας (rivalry), επιλογής-απόρριψης (reject ability).11 Είναι χαρακτηριστικό ότι η 
Παγκόσµια Τράπεζα παρόλο το ότι θεωρεί την πλειοψηφία των ιατρικών πράξεων καταναλωτικό 
αγαθό, εντούτοις αναγνωρίζει ως δηµόσια αγαθά ένα πλέγµα ιατρικών υπηρεσιών µε έντονα στοιχεία 
άσκησης εξωτερικών οικονοµιών.103 Σε αυτές τις υπηρεσίες συγκαταλέγει τους εµβολιασµούς, την 
αντιµετώπιση ιδιαίτερα µεταδοτικών νοσηµάτων (AIDS, φυµατίωση, σεξουαλικώς µεταδιδόµενα) και 
των λοιµωδών νοσηµάτων της παιδικής ηλικίας, τα προγράµµατα ενηµέρωσης για τον κίνδυνο του 
καπνίσµατος, τα προγράµµατα οικογενειακού προγραµµατισµού, τα προγράµµατα δηµόσιας υγείας 
κυρίως σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές χωρίς βασικές υποδοµές κ.α. 
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2.3.4 Η τεχνική υλοποίησης του «ελεγχόµενου» ανταγωνισµού  
 Ο ελεγχόµενος ανταγωνισµός βασίζεται στην παραδοχή ότι η αγορά υγείας περιλαµβάνει τρία 
µέρη: τους καταναλωτές, τους προµηθευτές και τους χρηµατοδότες και επιχειρεί την αποκατάσταση της 
ισορροπίας µεταξύ τους. Στόχος του ελεγχόµενου ανταγωνισµού είναι η διάκριση της ζήτησης από την 
προσφορά και την χρηµατοδότηση (purchaser / provider split). 

Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Τράπεζα και τον Π.Ο.Υ. τα πρώτα βήµατα που καλούνται να 
ακολουθήσουν οι κυβερνήσεις για την υλοποίηση του ελεγχόµενου ανταγωνισµού είναι τα εξής: 
(α) διαµόρφωση υγειονοµικών προτεραιοτήτων: οι κυβερνήσεις καλούνται να προσδιορίσουν τις 
υγειονοµικές ανάγκες που απαιτούν άµεση αντιµετώπιση, αντιµετώπιση που να είναι εφικτή11 
(β) οριοθέτηση του ρόλου του δηµόσιου τοµέα: τα κράτη µέλη καλούνται να χαρτογραφήσουν τα αγαθά 
και τις υπηρεσίες των οποίων η παραγωγή είναι προτιµότερο να γίνεται από το δηµόσιο τοµέα.11 
(γ) διαµόρφωση κριτηρίων για την αγορά υπηρεσιών υγείας από τον ιδιωτικό τοµέα: 

i) στην παραγωγή υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να συµπεριληφθούν όλοι οι πιθανοί 
παραγωγοί υπηρεσιών υγείας (δηµόσιοι, µη-κυβερνητικοί, ιδιωτικοί εγχώριοι ή διεθνείς) 

ii) η αγορά υπηρεσιών υγείας από τους παραγωγούς θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή του 
καλύτερου προϊόντος µε τη χαµηλότερη τιµή για µία συγκεκριµένη υγειονοµική ανάγκη 

iii) το κράτος οφείλει να διαµορφώσει ένα διαφανές θεσµικό πλαίσιο για την λειτουργία του 
ανταγωνισµού. Το θεσµικό αυτό πλαίσιο θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει την ίση αντιµετώπιση όλων 
των προµηθευτών, κάτι το οποίο προϋποθέτει την απουσία κρυφών ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, 
την απουσία προνοµιακής πρόσβασης στην πληροφόρηση, την απουσία επιλεκτικών 
φοροαπαλλαγών, την απουσία τέλος επιλεκτικής υποστηρικτικής χρηµατοδότησης.11 
   Έχοντας κανείς υλοποιήσει τα πρώτα αυτά βήµατα καλείται να αποφασίσει αν θα 
προχωρήσει µόνο στο διαχωρισµό της προσφοράς από τη χρηµατοδότηση (ελεγχόµενος 
ανταγωνισµός - regulated competition) ή στον πλήρη διαχωρισµό της προσφοράς από τη 
χρηµατοδότηση και τη ζήτηση (διευθυνόµενος ανταγωνισµός - managed competition).104 
 Το µοντέλο του ελεγχόµενου ανταγωνισµού: πρόκειται για διαχωρισµό µόνο της προσφοράς 
από την χρηµατοδότηση. Στηρίζεται στη σύναψη συµβολαίων µεταξύ χρηµατοδοτών και προµηθευτών 
(ακόµη και στην περίπτωση που και οι δύο είναι δηµόσιοι). Η τακτική αυτή επιτρέπει στους 
χρηµατοδότες να αποστασιοποιηθούν από τους προµηθευτές και να επικεντρωθούν στην ορθολογική 
και αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων.54 Χαρακτηριστικό παράδειγµα εφαρµογής του regulated 
competition είναι οι µεταρρυθµίσεις που έλαβαν χώρα στην Μ. Βρετανία.xxii  
 Το µοντέλο του διευθυνόµενου ανταγωνισµού: πρόκειται για διαχωρισµό της προσφοράς από 
τη χρηµατοδότηση και την ζήτηση. Οι ασθενείς είναι ελεύθεροι να επιλέξουν µεταξύ πλειάδας 
ασφαλιστών υγείας. Οι ασφαλιστές υγείας συνάπτουν συµβόλαια µε τους προµηθευτές υπηρεσιών 
υγείας, µε την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι τηρούν κάποιες προϋποθέσεις αποτελεσµατικότητας και 
αποδοτικότητας. Τη συνολική ευθύνη του συστήµατος υγείας εξακολουθούν να τη διατηρούν οι 
κρατικές υπηρεσίες υγείας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα εφαρµογής του managed competition είναι το 
παράδειγµα της Κολοµβίας.xxiii 

                                                 
xxii Η µεταρρύθµιση του 1991 προκάλεσε το διαχωρισµό χρηµατοδότη-προµηθευτή. Το σύστηµα υγείας 
χωρίστηκε σε Περιφερειακές ∆ιοικήσεις Υγείας (Districts Health Authorities). Οι υγειονοµικές περιφέρειες 
χρηµατοδοτούνταν από το κράτος µε κριτήρια όπως τη νοσηρότητα του πληθυσµού, την ηλικιακή κατανοµή κ.ο.κ. 
Ήταν ελεύθερες να αγοράζουν υπηρεσίες υγείας τόσο από δηµόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς εγχώριους 
και µη. Τα δε δηµόσια νοσοκοµεία µετατράπηκαν σε αυτοδιοικούµενους οργανισµούς (Hospital Trusts). Ήταν 
ελεύθερα να συνάπτουν συµβόλαια µε το προσωπικό, να αποφασίζουν για τον τρόπο πληρωµής, να συνάπτουν 
συµβόλαια µε τις περιοχές όπου παραπέµπουν ασθενείς και να ανταγωνίζονται µε τα άλλα νοσοκοµεία. Το 
σύστηµα αυτό εξασφάλισε τον ανταγωνισµό µεταξύ των νοσοκοµείων, ενώ απελευθέρωσε τους χρηµατοδότες οι 
οποίοι επικεντρώθηκαν στην ορθολογική κατανοµή των πόρων. Εν συνεχεία η µεταρρύθµιση του 1997 εισήγαγε 
το θεσµό του οικογενειακού ιατρού, ο οποίος τώρα καλούνταν να διαχειρίζεται έναν συγκεκριµένο 
προϋπολογισµό ανά ασθενή (fund holding GPs), παίζοντας το ρόλο του διαπραγµατευτή µεταξύ του ασθενούς 
και των υπηρεσιών υγείας (σχήµα 2.4).  
xxiii Στην Κολοµβία ιδρύθηκαν ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες (health promotion enterprises EPSs) οι οποίες 
πρόσφεραν υγειονοµικά πακέτα στους ασφαλισµένους τους. Οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι ιδιωτικοί 
κερδοσκοπικοί οργανισµοί οι οποίοι συνάπτουν συµβόλαια µε ποικίλους προµηθευτές (ιδιωτικά νοσηλευτήρια, 
φιλανθρωπικούς οργανισµούς). Το κράτος θέτει αυστηρούς κανόνες και προδιαγραφές λειτουργίας. Υποχρεώνει 
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Σχήµα 2.4: Η εφαρµογή του «ελεγχόµενου ανταγωνισµού» στην Μ. Βρετανία 

 
Πηγή: Bodenheimer T, Grumbach K. 2002 (αναπροσαρµογή)59 

  
2.3.5 Τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του «ελεγχόµενου» ανταγωνισµού   
 Στα πλεονεκτήµατα του µοντέλου του ελεγχόµενου ανταγωνισµού θα πρέπει κανείς να 
συµπεριλάβει: (1) την ενίσχυση της δυνατότητας των “καταναλωτών” για επιλογή µεταξύ µίας πλειάδας 
προµηθευτών υπηρεσιών υγείας, δηµόσιων και ιδιωτικών καθώς και ασφαλιστικών εταιρειών και 
πακέτων ασφαλιστικής κάλυψης (2) το θεωρητικό σχήµα, βάσει του οποίου, ο ανταγωνισµός µεταξύ 
των ασφαλιστικών προγραµµάτων θα οδηγήσει στην επιλογή των πιο φθηνών και αποδοτικών 
προγραµµάτων υγείας και κατά συνέπεια στην µείωση των δαπανών υγείας. Το 1989 ο Alain Enthoven 
έγραψε χαρακτηριστικά: «η λογική του ελεγχόµενου ανταγωνισµού στηρίζεται στην υλοποίηση 
χρηµατοδοτικών µεταρρυθµίσεων οι οποίες απαιτούν καταναλωτές µε συνείδηση του κόστους (cost – 
conscious consumers) κατά τη διαδικασία επιλογής ενός ασφαλιστικού προγράµµατος. Έχουµε κάθε 
λόγο να πιστεύουµε ότι ο ανταγωνισµός που θα αναπτυχθεί µεταξύ των ασφαλιστικών προγραµµάτων, 
στην προσπάθεια υπηρέτησης των συνειδητοποιηµένων αγοραστών, θα προκαλέσει µε τη σειρά του 
την αναζήτηση νέων τεχνικών περιορισµού του κόστους άρα και επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης 
των δαπανών υγείας».64 (3) το θεωρητικό σχήµα βάσει του οποίου ο ανταγωνισµός µεταξύ των 
προµηθευτών υπηρεσιών υγείας για σύναψη συµβολαίων µε τις ασφαλιστικές εταιρείες θα οδηγήσει 
στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών στο µικρότερο µάλιστα δυνατό κόστος. 
Γράφει χαρακτηριστικά το 2000 ο Neelam Sekhri «τα στοιχεία δείχνουν ότι η ελεγχόµενη φροντίδα είχε 
στο σύνολο της θετική επίδραση στη συγκράτηση του κόστους του συστήµατος υγείας των ΗΠΑ χωρίς 
αντίστοιχη αρνητική επίδραση στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών».65     
 Για να προσδιορίσει κανείς τα µειονεκτήµατα του ελεγχόµενου ανταγωνισµού οφείλει να λάβει 
υπ’ όψιν τα δεκάδες εµπειρικά δεδοµένα της 20ετούς και πλέον εφαρµογής του στις ΗΠΑ και αλλού. Οι 
προσδοκίες των αρχικών εµπνευστών αλλά και των όψιµων υποστηρικτών της άποψης ότι «η 
ελευθερία επιλογής και ο ανταγωνισµός δύναται να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα και 
αποδοτικότητα των συστηµάτων υγείας»11,64,65 φαίνεται να διαψεύδεται από τα συνεχή ερευνητικά 
δεδοµένα των δύο τελευταίων δεκαετιών. Συγκεκριµένα: 

                                                                                                                                            
για παράδειγµα τους EPSs να παρέχουν ένα µίνιµουµ πακέτο υπηρεσιών στους ασφαλισµένους τους, ενώ 
παράλληλα διαµορφώνει κίνητρα για την περιφερειακοποίηση των EPSs σε υποβαθµισµένες περιοχές.   
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(1) η εφαρµογή του ανταγωνισµού και των µεθόδων της αγοράς στο σύστηµα υγείας των ΗΠΑ 
προκάλεσε ένταση του κοινωνικού αποκλεισµού και όξυνση των ανισοτήτων στην υγεία. Αδιάψευστος 
µάρτυρας του πιο πάνω ισχυρισµού τα 47 εκατοµµύρια ανασφάλιστων Αµερικανών το 2006,71 αλλά 
και τα συνεχή ερευνητικά δεδοµένα τα οποία αποκαλύπτουν τις τραγικές συνέπειες της έλλειψης 
ασφάλισης υγείας (uninsured) ή της ελλιπούς ασφαλιστικής κάλυψης (underinsured) στην πρόσβαση 
στις υπηρεσίες υγείας105-107 και στους δείκτες υγείας108,109 των πιο ευάλωτων πληθυσµιακών οµάδων. 
Αποκορύφωµα αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας, η οποία αποκάλυψε τη θετική συσχέτιση 
ανάµεσα στην έλλειψη ασφάλισης υγείας και στην επιδείνωση των δεικτών υγείας του πληθυσµού, 
αποτελεί η έκθεση του Ινστιτούτου Υγείας των ΗΠΑ βάσει της οποίας 18.314 θάνατοι ενηλίκων 
επισυµβαίνουν ετησίως στις ΗΠΑ ακριβώς εξαιτίας της έλλειψης ασφάλισης υγείας.110 Αυτή δε η 
καταστροφική επίδραση του ελεγχόµενου ανταγωνισµού στην ασφαλιστική κάλυψη και τους δείκτες 
υγείας του πληθυσµού, έχει οδηγήσει τις ασφαλιστικές εταιρείες στις ΗΠΑ να ακολουθούν την πορεία 
των καπνοβιοµηχανιών στην υπόληψη του κοινού73 και τους επικριτές τους να αντικαθιστούν τον όρο 
προγράµµατα ελεγχόµενης φροντίδας υγείας από τον όρο προγράµµατα καταστροφής υγείας 
(damaged care vs managed care).111 
(2) τα στοιχεία δείχνουν ότι τα προγράµµατα ελεγχόµενης φροντίδας δεν κατάφεραν να αναχαιτίσουν 
το διαρκώς αυξανόµενο κόστος του συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης στις ΗΠΑ, παρά τις σχετικές 
προσδοκίες και ελπίδες. Έγκαιρα, ερευνητές είχαν σηµειώσει ότι τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν 
ότι οι Οργανισµοί ∆ιατήρησης της Υγείας (Health Maintenance Organizations – HMOs) συµβάλλουν 
στον περιορισµό του κόστους είναι ανεπαρκή, επισηµαίνοντας παράλληλα ότι µέχρις ότου προκύψουν 
επαρκή εµπειρικά δεδοµένα οι πολιτικοί αναλυτές δεν θα πρέπει να θεωρούν τα προγράµµατα 
managed care πιο αποτελεσµατικά ούτε θα πρέπει να θεωρούν ως δεδοµένη τη συνεισφορά τους στην 
επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης των δαπανών υγείας στις ΗΠΑ.112 Η εξέλιξη των πραγµάτων 
φαίνεται να τους δικαιώνει. Το 2002 η κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας στις ΗΠΑ ήταν η υψηλότερη 
µεταξύ των χωρών κρατών µελών του ΟΟΣΑ, σηµειώνοντας ετήσιο ρυθµό αύξησης της τάξης του 8,2%, 
ρυθµό αύξησης υψηλότερο από τον αντίστοιχο των αρχών της δεκαετίας του ’90.78  

Την αδυναµία του ελεγχόµενου ανταγωνισµού να συγκρατήσει τις δαπάνες υγείας σε ανεκτά 
επίπεδα αναγνώρισε ακόµη και ο ίδιος ο εισηγητής του χρηµατοδοτικού αυτού µοντέλου, αποδίδοντας 
την όχι στην αποτυχία του µοντέλου, αλλά στην µη ολοκληρωτική εφαρµογή του.53 Τα ερευνητικά 
δεδοµένα όµως διαψεύδουν και αυτόν τον ισχυρισµό, καθώς δείχνουν ότι η αδυναµία των µηχανισµών 
της αγοράς για συγκράτηση των δαπανών υγείας στις ΗΠΑ, αντανακλά τόσο την αποτυχία του 
ανταγωνισµού για συγκράτηση των τιµών µεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών113 και των µονάδων 
παροχής υπηρεσιών υγείας114-119 όσο και το υψηλό διοικητικό κόστος120-123 το οποίο προκλήθηκε από 
την υιοθέτηση περίπλοκων λογιστικών και χρηµατοδοτικών πρακτικών στα πλαίσια εφαρµογής του 
ελεγχόµενου ανταγωνισµού.  

Πιο συγκεκριµένα στις ΗΠΑ ο ανταγωνισµός µεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών υγείας για 
προσέλκυση ασφαλισµένων δεν συνοδεύτηκε από µείωση των τιµών των ασφαλίστρων. Το 2003 ο 
ετήσιος ρυθµός αύξησης των ασφαλίστρων υγείας στους HMOs άγγιξε το 14%, όταν την ίδια χρονική 
περίοδο ο πληθωρισµός στις ΗΠΑ κυµαινόταν στο 2,2% .113 

Εξίσου απογοητευτικά ήταν και τα αποτελέσµατα του ανταγωνισµού µεταξύ των ιδιωτικών 
κερδοσκοπικών προµηθευτών υπηρεσιών υγείας (private for profit health care providers) για σύναψη 
συµβολαίων µε τις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς ο µεταξύ τους ανταγωνισµός, όχι µόνο δεν 
προκάλεσε µείωση των τιµών αλλά αντιθέτως έκρηξη αυτών, γεγονός το οποίο αποδίδεται σε 
εκτεταµένα φαινόµενα διαφθοράς και απάτης αλλά και σε υπόγειες συµφωνίες µεταξύ των 
προµηθευτών για το ύψος των τιµών. Χαρακτηριστική είναι η µελέτη των Silverman et al, οι οποίοι 
µελετώντας τις ετήσιες πληρωµές του κυβερνητικού ασφαλιστικού προγράµµατος Medicare 
διαπίστωσαν ότι αυτές ήταν στατιστικά σηµαντικά υψηλότερες σε γεωγραφικές περιοχές των ΗΠΑ 
όπου δραστηριοποιούνταν µόνο ιδιωτικά κερδοσκοπικά νοσοκοµεία, σε σχέση µε γεωγραφικές 
περιοχές όπου δραστηριοποιούνταν µόνο ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά νοσοκοµεία.118 Την παρατήρηση 
αυτή των υψηλότερων πληρωµών στις ΗΠΑ προς τα ιδιωτικά κερδοσκοπικά νοσοκοµεία σε σχέση µε 
τα δηµόσια και ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά επιβεβαίωσαν έκτοτε σειρά µελετών,114-117 αποδίδοντας την 
σε σωρεία περιπτώσεων απάτης (πολλές από τις οποίες έτυχαν ευρείας δηµοσιότητας)124,125 µέσω 
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ψευδών διαγνώσεων και ένταξης περιστατικών σε διαγνωστικές κατηγορίες οι οποίες προσφέρουν 
υψηλότερες αποπληρωµές µε τη χρήση των DRGs (“up-coding” diagnosis related groups).xxiv  

Τέλος, τα ερευνητικά δεδοµένα αποδεικνύουν ότι η εµφάνιση των προγραµµάτων ελεγχόµενης 
φροντίδας και του ελεγχόµενου ανταγωνισµού προκάλεσαν έκρηξη του διοικητικού κόστους του 
συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης στις ΗΠΑ, συµπαρασύροντας κατά αυτό τον τρόπο τη συνολική 
δαπάνη υγείας.123 Το 1999 η διοικητική δαπάνη του συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης των ΗΠΑ 
ανερχόταν στα 294,3 δις. $US, ίση µε το 31% της συνολικής δαπάνης υγείας, όταν το αντίστοιχο 
ποσοστό στον Καναδά περιοριζόταν στο 16,7%.121 Το έτος 2003 η διοικητική δαπάνη στις ΗΠΑ 
προσδιορίστηκε στα 399,4 δις. $US, ενώ υπολογίστηκε ότι αν οι ΗΠΑ υιοθετούσαν ένα σύστηµα 
εθνικής ασφάλισης υγείας όπως αυτό του Καναδά θα εξοικονοµούσαν 286 δις $, ποσό ικανό να 
εξασφαλίσει πλήρη υγειονοµική κάλυψη στα 41,6 εκατοµµύρια ανασφάλιστων Αµερικανών του 
2001.122 Ενδεικτικό της διοικητικής επιβάρυνσης που προκάλεσε ο ελεγχόµενος ανταγωνισµός στο 
σύστηµα υγείας των ΗΠΑ, είναι το γεγονός ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι είναι το πιο γρήγορα 
αναπτυσσόµενο κοµµάτι του εργατικού δυναµικού που απασχολείται στον υγειονοµικό τοµέα, 
παρουσιάζοντας από το 1970 έως το 1998 αύξηση κατά 2384%, δέκα φορές µεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη αύξηση του ιατρικού προσωπικού κατά την ίδια χρονική περίοδο,73 µε αποτέλεσµα το 1999 
το 27,3% του συνόλου των απασχολούµενων στο σύστηµα υγείας των ΗΠΑ (ήτοι 11,7 εκατοµµύρια 
εργαζόµενοι) να είναι διοικητικό και υπαλληλικό προσωπικό.121  

Ανάλογα αποτελέσµατα µε αυτά των ΗΠΑ, προκάλεσε και η εισαγωγή των µηχανισµών της 
αγοράς και του ανταγωνισµού σε δηµόσια συστήµατα υγείας στην Ευρώπη. Η εφαρµογή για 
παράδειγµα του διευθυνόµενου ανταγωνισµού (regulated competition) στη Μ. Βρετανία στις αρχές της 
δεκαετίας του ’90, πολιτική γνωστή και ως «εσωτερική αγορά» – internal market, προκάλεσε 
διπλασιασµό του διοικητικού κόστους της Εθνικής Υπηρεσίας της Μ. Βρετανίας, το οποίο από 6% στα 
µέσα της δεκαετίας του ’70 εκτινάχθηκε στο 12% επί του συνόλου των δαπανών υγείας στα µέσα της 
δεκαετίας του ’90.126 Η περαιτέρω δε ιδιωτικοποίηση της NHS, κύρια µέσω των Συµπράξεων ∆ηµόσιου 
Ιδιωτικού Τοµέα (Private Finance Initiative – PFI) και των πληρωµών βάσει αποτελεσµάτων (payment 
by results),127 διαµόρφωσε τη διοικητική δαπάνη στη Μ. Βρετανία το 2006 στο 18 - 20% των συνολικών 
δαπανών υγείας.128 Αντίστοιχα αποτελέσµατα στην αύξηση της διοικητικής δαπάνης προκάλεσε και η 
εισαγωγή µηχανισµών της αγοράς στα συστήµατα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης σε Νέα Ζηλανδία 
και Γερµανία.129,130     
(3) πλειάδα εµπειρικών δεδοµένων τέλος, αποδεικνύει ότι τόσο τα προγράµµατα ελεγχόµενης 
φροντίδας υγείας όσο και η εκτεταµένη χρήση του ιδιωτικού κερδοσκοπικού τοµέα υγείας ως δοµικά 
συστατικά του ελεγχόµενου ανταγωνισµού στις ΗΠΑ προκάλεσαν έκπτωση στην ποιότητα των 
παρεχοµένων υπηρεσιών.15,79     
 Το µοντέλο του ελεγχόµενου ανταγωνισµού στις ΗΠΑ και της έκθεσης γενικότερα των 
συστηµάτων υγείας στους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς της αγοράς, το οποίο αποτέλεσε και 
αποτελεί ακόµη και σήµερα οδηγό παράσταση στην κατεύθυνση µεταρρύθµισης των υγειονοµικών 
συστηµάτων ανά τον κόσµο, τίθεται υπό ευθεία αµφισβήτηση υπό το φως των ερευνητικών ευρηµάτων 
της τελευταίας 20ετίας. 
 Οι καταστροφικές συνέπειες στην ασφαλιστική κάλυψη του πληθυσµού, η ένταση των 
κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία, η αποτυχία του πολλά υποσχόµενου ανταγωνισµού στις 
υπηρεσίες υγείας για έλεγχο των τιµών και τους κόστους, το συνοδό πολυδάπανο διοικητικό φορτίο 
των µηχανισµών της αγοράς και το πιο ανησυχητικό οι αρνητικές συνέπειες της ελεύθερης αγοράς και 
του κέρδους στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας θέτουν επί τάπητος την ανάγκη 
επαναπροσδιορισµού του πλαισίου και των αρχών µεταρρύθµισης των συστηµάτων υγείας στην 

                                                 
xxiv ∆ιαγνωστικές Οµοιογενείς Κατηγορίες (Diagnostic Related Groups – DRGs): προτάθηκαν από την ερευνητική 
οµάδα του καθηγητή Fetter του πανεπιστηµίου του Yale στις αρχές της δεκαετίας ’80 και εφαρµόστηκαν στο 
κυβερνητικό ασφαλιστικό πρόγραµµα υγείας Medicare των ΗΠΑ. Με τη χρήση των DRGs η αποζηµίωση των 
νοσοκοµείων δεν γίνεται βάσει του παραδοσιακού ηµερήσιου νοσηλίου αλλά βάσει της διάγνωσης εισόδου του 
ασθενή στο συµβεβληµένο µε το Medicare νοσοκοµείο. Η ταξινόµηση των διαγνώσεων µε τη χρήση των DRGs 
(23 οµάδες ασθενειών, οι οποίες υποδιαιρούνται σε 475 διαγνωστικές κατηγορίες) στηρίζεται στη διεθνή 
ταξινόµηση των ασθενειών - ICD 10, λαµβάνοντας όµως υπόψη και µία σειρά από µεταβλητές όπως την αρχική 
ιατρική διάγνωση, τις πιθανές επιπλοκές, την ηλικία, το φύλο και τη βαρύτητα της νόσου.59 
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κατεύθυνση ενίσχυσης του δηµόσιου και δωρεάν χαρακτήρα τους, στην κατεύθυνση της ενιαίας και 
καθολικής κάλυψης του πληθυσµού χωρίς κοινωνικοοικονοµικούς αποκλεισµούς ή διακρίσεις.  

Γράφουν χαρακτηριστικά οι Himmelstein D. και Woolhandler S.  «το δόγµα της αγοραίας 
ιατρικής ότι το κίνητρο του κέρδους µεγιστοποιεί την ποιότητα ελαχιστοποιώντας το κόστος φαντάζει 
ανεπηρέαστο από τα συνεχή ερευνητικά δεδοµένα που το αντικρούουν»,131 «µετά όµως από δύο 
δεκαετίες εφαρµογής του ελεγχόµενου ανταγωνισµού ο φονταµενταλισµός της αγοράς ηχεί λιγότερο 
αξιόπιστος»,73 «τα στοιχεία από τις ΗΠΑ είναι αποκαλυπτικά και αποδεικνύουν ότι ανταγωνισµός 
µεταξύ δηµόσιου – ιδιωτικού τοµέα στις υπηρεσίες υγείας σηµαίνει ότι οι ιδιωτικές εταιρείες σµιλεύουν 
τις κερδοφόρες γωνιές εγκαταλείποντας στην φροντίδα του χρηµατοδοτικά εξαντληµένου δηµόσιου 
τοµέα τους ζηµιογόνους ασθενείς. Μόνο ένας στενόµυαλος µπορεί να πιστεύει σήµερα ότι οι 
µεταρρυθµίσεις οι βασισµένες στους µηχανισµούς της αγοράς είναι σε θέση να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων υγείας»132 και καταλήγουν σηµειώνοντας ότι 
«στην κοινωνία µας µερικές πλευρές της ζωής δεν είναι εµπορεύσιµες. Όπως απαγορεύουµε την 
αγοραπωλησία παιδιών, δικαστών, συζύγων, ανθρωπίνων οργάνων έτσι και η υγεία µας είναι 
ιδιαίτερα πολύτιµη, προσωπική και ευάλωτη στη διαφθορά, για να την εµπιστευτούµε στην αγορά».131 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ 

 
3. Εισαγωγικές επισηµάνσεις για το ελληνικό σύστηµα υγείας 
 Το Ελληνικό σύστηµα υγείας δύσκολα µπορεί να ταξινοµηθεί µε βάση τα γνωστά µοντέλα 
συστηµάτων υγείας, έτσι όπως αυτά περιγράφηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. Στο σκέλος της 
χρηµατοδότησης η κοινωνική ασφάλιση υγείας, πολλαπλά δηλαδή επαγγελµατικά ταµεία υγείας κατά 
το πρότυπο του Bismarck συνυπάρχουν µε ένα Εθνικό Σύστηµα Υγείας, χρηµατοδοτούµενο µέσω 
φορολογίας κατά τα πρότυπα του µοντέλου του Beveridge, αλλά και τη διστακτική, σταθερή παρόλα 
αυτά από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, παρουσία της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας 
χρηµατοδοτούµενης µέσω ετήσιων ατοµικών ή οικογενειακών ασφαλίστρων. Εξίσου κατακερµατισµένη 
και πολυστρωµατική εµφανίζεται και η προσφορά υπηρεσιών υγείας στη χώρα. Το Εθνικό Σύστηµα 
Υγείας – Ε.Σ.Υ. το οποίο θεσµοθετήθηκε µόλις το 1983, µε σοβαρή χρονική υστέρηση σε σχέση µε τα 
αντίστοιχα εθνικά συστήµατα υγείας που απαντώνται στις ΒορειοΕυρωπαϊκές χώρες, συνυπάρχει µε 
εξωνοσοκοµειακές κύρια άλλα και νοσοκοµειακές υποδοµές των ασφαλιστικών ταµείων καθώς και µε 
έναν ιδιαίτερα αναπτυγµένο ιδιωτικό τοµέα υγείας, µε µεγάλη παράδοση στη χώρα αφού µέχρι και τα 
τέλη της δεκαετίας του ’70 αποτελούσε το κύριο πρότυπο παροχής υπηρεσιών στην εξωνοσοκοµειακή 
και νοσοκοµειακή περίθαλψη. 
 Η πολυεπίπεδη και κατακερµατισµένη αυτή εικόνα του ελληνικού συστήµατος υγείας, 
απότοκος της ιστορικής του διαδροµής αλλά και των εγγενών και διαρθρωτικών αδυναµιών του 
ελληνικού κράτους, του προσδίδει την µορφή ενός µάλλον µικτού συστήµατος υγείας, αταξινόµητου 
βάσει των διεθνών ταξινοµικών κριτηρίων. Πράγµατι υφίσταται µία οµοφωνία µεταξύ των ερευνητών 
ότι το ελληνικό σύστηµα υγείας είναι ένα µικτό σύστηµα δηµόσιου – ιδιωτικού τοµέα τόσο στο σκέλος 
της χρηµατοδότησης (“mix of public – private funding”, “mix of social health insurance contributions and 
taxation”),91,133,134 όσο και στο σκέλος της προσφοράς (“multi – tier provision”, “tripartite health care 
provision”).134,135  
 Τα βασικά σύγχρονα χαρακτηριστικά του συστήµατος υγείας στην Ελλάδα, τα οποία θα 
αποτελέσουν και αντικείµενο αναλυτικής συζήτησης στο παρόν κεφάλαιο, πέραν της 
κατακερµατισµένης και ανορθολογικής ανάπτυξής του αποτελούν: 
• η απουσία ενιαίας, καθολικής, δηµόσιας Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας136 
• οι σηµαντικές ελλείψεις (σχεδιασµός, ανθρώπινο δυναµικό, υποδοµές) στην κατεύθυνση της 
∆ηµόσιας Υγείας 

• η υψηλού βαθµού ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υγείας στη χώρα η οποία αντανακλάται: 
◦ στην υψηλή ιδιωτική δαπάνη υγείας, η οποία, παρά τα σοβαρά µεθοδολογικά προβλήµατα 
προσδιορισµού της, υπολογίζεται ως µία από τις υψηλότερες µεταξύ των χωρών κρατών µελών της 
Ε.Ε. – 15 και των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α.78   

◦ στα υψηλά ποσοστά διείσδυσης του επιχειρηµατικού κεφαλαίου κύρια στον κλάδο παροχής 
υπηρεσιών υγείας 

◦ στην προοδευτική και σταδιακή µερική ιδιωτικοποίηση των δηµόσιων νοσοκοµειακών υποδοµών 
της χώρας µε χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα την εκχώρηση των υποστηρικτικών υπηρεσιών 
των δηµόσιων νοσοκοµείων σε ιδιώτες, τη λειτουργία ιδιωτικών απογευµατινών ιατρείων εντός των 
δηµόσιων νοσηλευτικών µονάδων, την κατάργηση της µονιµότητας των νεοεισερχόµενων στο 
σύστηµα υγείας υγειονοµικών υπαλλήλων, την ελλιπή χρηµατοδότηση και στελέχωση καθώς και 
τις καταφανείς ελλείψεις του δηµόσιου τοµέα σε βιοϊατρική τεχνολογία, την αναµενόµενη επέκταση 
της ιδιωτικοποίησης των κτιριακών υποδοµών, του συνόλου των υποστηρικτικών υπηρεσιών και 
της διαχείρισης της βιοϊατρικής τεχνολογίας στα δηµόσια νοσοκοµεία µέσω των 
νεοεφαρµοζόµενων Συµπράξεων ∆ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα – Σ∆ΙΤ6 

◦ οι επαρκώς τεκµηριωµένες, από τα σχετικά ερευνητικά δεδοµένα, πληθυσµιακές ανισότητες στη 
χρηµατοδότηση των υπηρεσιών υγείας (health care financing inequalities) 

◦ οι υπαρκτές137-139 αλλά µερικώς τεκµηριωµένες, λόγω της φτωχής ερευνητικής δραστηριότητας στο 
συγκεκριµένο τοµέα,134 πληθυσµιακές ανισότητες στη χρήση και πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας 
(health care delivery inequalities)  

• τα χαµηλά ποσοστά ικανοποίησης του γενικού πληθυσµού από το σύστηµα υγείας, όπως αυτά 
καταγράφονται σε διαδοχικές έρευνες του Ευρωβαροµέτρου, εύρηµα το οποίο κατατάσσει τους 
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Έλληνες στους πλέον δυσαρεστηµένους, µεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το 
επίπεδο των προσφερόµενων υπηρεσιών υγείας στη χώρα τους140,141 

• η παρουσία έντονης παραοικονοµικής δραστηριότητας τόσο στο δηµόσιο (envelope payments, kick 
– backs)142 όσο και στον ιδιωτικό τοµέα υγείας (φαινόµενα απάτης εις βάρος των ασφαλιστικών 
ταµείων υγείας, επιπλέον πληρωµές των ασφαλισµένων µη φορολογικά καταγεγραµµένες σε 
ιδιωτικά νοσηλευτήρια, διαγνωστικά κέντρα και ιατρεία), κατά τα πρότυπα της παραοικονοµικής 
δραστηριότητας που χαρακτηρίζει συνολικά την ελληνική οικονοµία και την κατατάσσει στις χώρες 
µε τα υψηλότερα ποσοστά υπόγειας οικονοµίας µεταξύ των χωρών, κρατών µελών της Ε.Ε.143 

• και τέλος, η απουσία µηχανισµών ελέγχου της εισόδου, διάχυσης και αξιολόγησης της βιοϊατρικής 
τεχνολογίας στην Ελλάδα144 και το κυριότερο η ανεπάρκεια των µηχανισµών ποιοτικής αξιολόγησης 
των υπηρεσιών υγείας στη χώρα,134,142 κύρια των προσφερόµενων από τον ιδιωτικό τοµέα υγείας.    

 
4. Η Πολιτική Υγείας στην Ελλάδα: ιστορική ανασκόπηση του οργανωτικού & µεταρρυθµιστικού 

πλαισίου  του Ελληνικού υγειονοµικού τοµέα 
Η πολιτική υγείας στην Ελλάδα, από τη δηµιουργία του ελληνικού κράτους υπήρξε µία 

διαδικασία ανορθολογικών, αντιφατικών, χωρίς συνέχεια, όραµα και επιστηµονική τεκµηρίωση 
πολιτικών επιλογών. Σπάνια το σύστηµα υγείας και οι συνιστώσες του και ακόµη πιο σπάνια το 
επίπεδο υγείας του ελληνικού πληθυσµού και οι κοινωνικοοικονοµικοί προσδιοριστές του 
τοποθετήθηκαν υψηλά στην πολιτική ατζέντα. Ακόµη και στις λίγες περιπτώσεις που αυτό συνέβη οι 
µεταρρυθµιστικές προσπάθειες προσέκρουσαν και τελικά υπέκυψαν σε κατεστηµένα συµφέροντα και 
αντιλήψεις. 

Γράφουν χαρακτηριστικά οι Tragakes E. και Polyzos N. «οι αλλαγές στο σύστηµα υγείας της 
Ελλάδας δεν είναι το αποτέλεσµα ενός ορθολογικού προγραµµατισµού αλλά µία ad hoc διαδικασία 
ορµώµενη από µερικώς υλοποιηθείσες νοµοθετικές ρυθµίσεις. Ο µεταρρυθµιστικός προγραµµατισµός 
ιστορικά υπήρξε µία από τα πάνω διαδικασία (top down process) διαφόρων οµάδων εντός του 
Υπουργείου Υγείας ή οµάδων κυβερνητικού προγραµµατισµού οι οποίες λειτουργούσαν σε σχετική 
αποµόνωση µε ελάχιστες εισροές από τα ευρύτερα τµήµατα του πληθυσµού και ιδιαίτερα από εκείνους 
τους πρωταγωνιστές στους οποίους οι όποιες αλλαγές είχαν άµεση επίδραση»145 και συµπληρώνουν 
οι Mossialos E. et al «το σύστηµα υγείας στην Ελλάδα τελικά εξελίχθηκε µέσα σε ένα κλίµα αρνητικό 
σε ολιστικές προσεγγίσεις και µε διαπλεκόµενα συµφέροντα να αντιµάχονται και να µπλοκάρουν τις 
όποιες µεταρρυθµιστικές απόπειρες (vested groups blocking reforms)».134 

Η πολύπαθη βέβαια αυτή πορεία του υγειονοµικού τοµέα στην Ελλάδα δεν µπορεί να εξηγηθεί 
αν δεν ειδωθεί σε συνάρτηση µε την ιστορική διαδροµή, το ρόλο και το κυριότερο το επίπεδο 
ανάπτυξης του ελληνικού κράτους. Η Ελλάδα µέσα στις δοµές του διεθνοποιηµένου ευρωπαϊκού 
καπιταλιστικού συστήµατος όπου είναι ενταγµένη, έχει εξαρχής καταλάβει και διατηρεί σταθερά τη 
χαµηλότερη θέση – από τη σκοπιά του επιπέδου ανάπτυξης – στην ιεραρχία των χωρών που 
συνθέτουν το σύστηµα αυτό.146 Το βαθύτερο όµως πρόβληµα της ελληνικής κοινωνίας είναι η αδυναµία 
εξουδετέρωσης των πατριαρχικών, ηµιφεουδαρχικών και αναχρονιστικών νοοτροπιών και αξιών που 
µε επίκεντρο το πανίσχυρο κράτος διαχέονται διαχρονικά σε ολόκληρο το κοινωνικό σώµα, µε 
αποτέλεσµα οι αναπτυξιακές και εκσυγχρονιστικές πολιτικές των ελίτ που κυβερνούν να ταυτίζονται 
πάντοτε µε αποσπασµατικές και επιφανειακές µεταρρυθµίσεις του ενός ή του άλλου τµήµατος του 
κρατικού µηχανισµού.146 Όπως επισηµαίνει χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Κονδύλης, η Ελλάδα πέραν 
της οικονοµικής της υποπλασίας και της υποβαθµισµένης θέσης της στην κλίµακα του διεθνούς 
καταµερισµού της εργασίας ήταν και παραµένει µία χώρα που «αιωρείται αµήχανα µεταξύ 
ευρωπαϊκών ελπίδων και υπεραναπληρωτικού νευρωτικού εθνικισµού ανήκοντας ταυτόχρονα στην 
Ευρώπη µε τον πιθηκισµό της και στα Βαλκάνια µε ότι γνησιότερο έχει: τη µιζέρια και τον 
επαρχιωτισµό της».147 Η εξέλιξη του υγειονοµικού τοµέα στην Ελλάδα αποκρυσταλλώνει ακριβώς 
αυτήν την ελληνική αναπτυξιακή εµπειρία.146  

Το σύστηµα υγείας όµως, πέραν των αναχρονιστικών νοοτροπιών και παθογενειών που του 
κληροδότησε το ελληνικό κράτος (ελλιπής και αποσπασµατικός σχεδιασµός, γραφειοκρατία, 
πελατειακές σχέσεις, διαφθορά), ακολούθησε την προβληµατική συνολικά του κράτους πρόνοιας στην 
Ελλάδα. Έτσι, έως το 1974 το χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης της παραγωγικής διαδικασίας, η µικρή 
συγκέντρωση κεφαλαίου και τα χαµηλά ποσοστά µισθωτής εργασίας (µιας και στο ελληνικό πρότυπο 
ανάπτυξης κυριαρχούσε η µικροµεσαία επιχείρηση και η αυτοαπασχόληση) οδήγησαν στην µη 
εµφάνιση του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα, υπό την έννοια µίας ολοκληρωµένης αντίληψης για την 
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οργάνωση του κοινωνικού.35 Μετά το 1974 οπότε και εµφανίζεται σταδιακά µία στοιχειώδης µορφή 
του, η διεθνής κρίση και οι πολιτικές επιλογές της εποχής εµπόδισαν την πλήρη ανάπτυξη του (πιθανά 
και αντικειµενικά αδύνατη λόγω της απουσίας σηµαντικών χαρακτηριστικών του φορντικού 
καθεστώτος µισθωτής εργασίας), οδηγώντας το στην κρίση και την αµφισβήτηση.35 Ο δηµόσιος 
υγειονοµικός τοµέας της χώρας, δοµικό συστατικό άλλωστε του κράτους πρόνοιας, φαίνεται ότι 
ακολούθησε την ίδια πορεία: από την καθυστερηµένη δηλαδή χρονικά εµφάνιση (1983), σε σχέση µε 
τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, µετέβη στην ανολοκλήρωτη ανάπτυξη (1983 – 1989) και από την 
υποανάπτυξη στην κρίση και αµφισβήτηση (1990 – έως σήµερα). 

Αν και έχουν προταθεί πολλές ταξινοµήσεις της ιστορίας της πολιτικής υγείας στην Ελλάδα 
(µε µικρές οµολογουµένως αποκλίσεις µεταξύ τους),30,148-150 επιλέγουµε την ταξινόµηση της σε τρεις 
ιστορικές περιόδους: Την πρώτη περίοδο (1828 – 1944), που καλύπτει το χρονικό διάστηµα εµφάνισης 
του ελληνικού κράτους έως και το τέλος του µεσοπολέµου, τη δεύτερη περίοδο (1944 – 1974) που 
καλύπτει την µεταπολεµική περίοδο και τη τρίτη περίοδο (1974 – σήµερα) που καλύπτει το χρονικό 
διάστηµα από την µεταπολίτευση έως σήµερα.149 
 
4.1 Α΄ περίοδος: 1828 – 1944 
 Η δηµιουργία του ελληνικού κράτους το 1828 πραγµατοποιήθηκε στην αυγή των Ευρωπαϊκών 
εθνικιστικών επαναστάσεων. Με την ήττα του Ναπολέοντα, οι µεγάλες δυνάµεις επέβαλαν στην 
Ελλάδα συνταγµατική µοναρχία η οποία και επιφόρτισε τη χώρα µε ένα ασταθές πολιτικό σύστηµα 
χαρακτηριζόµενο από βαθιές συγκρούσεις φιλοµοναρχικών και δηµοκρατικών. Το 1910 οι 
φιλελεύθεροι, µε επικεφαλής τον Ελ. Βενιζέλο, αναλαµβάνουν την εξουσία πραγµατοποιώντας 
συνταγµατική αναθεώρηση, ανακατανοµή της γης, εισαγωγή προοδευτικής φορολογίας ενώ 
υπόσχονται διοικητικές και κοινωνικές αλλαγές οι οποίες όµως παγώνουν καθώς η προετοιµασία για 
τον επερχόµενο πόλεµο τίθεται σε πρώτη προτεραιότητα. Η καταστροφική ήττα του 1922 συνοδεύτηκε 
από την εισροή 1,5 εκατοµµυρίου προσφύγων από την Μικρά Ασία, φέρνοντας στην επιφάνεια τις 
τραγικές ελλείψεις στη ∆ηµόσια Υγεία και την Κοινωνική Προστασία. Το 1928 οι Φιλελεύθεροι 
επανεκλέγονται στην εξουσία, ενώ στις 4 Αυγούστου του 1936 εκδηλώνεται το πραξικόπηµα του Ι. 
Μεταξά κατά τα πρότυπα των φασιστικών καθεστώτων της εποχής σε Ιταλία (1922) και Γερµανία 
(1933). 
 Η περίοδος 1828 – 1944 σηµατοδοτείται από τις πρώτες απόπειρες δηµιουργίας ενός 
κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος στην Ελλάδα. Στα µέσα του 19ου αιώνα η βαθµιαία διεύρυνση της 
µισθωτής εργασίας, σε συνδυασµό µε τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των εργαζοµένων, οδήγησε στη 
δηµιουργία των πρώτων αλληλοβοηθητικών ταµείων κατά κλάδους και αργότερα στην ίδρυση 
ασφαλιστικών φορέων για τους ναυτικούς (ΝΑΤ 1861), τις χήρες και τα ορφανά των αξιωµατικών του 
στρατού (1853) και του πολεµικού ναυτικού (1856), των δηµοσίων υπαλλήλων (Μετοχικό Ταµείο 1861) 
και των µεταλλευτών (1882), καλύπτοντας τους κινδύνους γήρατος, επαγγελµατικών ατυχηµάτων, 
ασθενείας, ανικανότητας και θανάτου.151 Στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου η συνεχής 
επιδείνωση των συνθηκών ζωής και εργασίας των εργαζοµένων, η διάδοση των σοσιαλιστικών ιδεών 
µεταξύ των εργατών, η δηµιουργία των πρώτων εργατικών σωµατείων (ήδη από το 1879 δηµιουργείται 
το πρώτο σωµατείο στην Ελλάδα, αυτό των Ξυλουργών Σύρου) αλλά και της Συνοµοσπονδίας 
Εργατών Ελλάδας το 1918 στον απόηχο της Οκτωβριανής Επανάστασης, η υιοθέτηση από πλευράς 
σωµατείων του πάγιου αιτήµατος για θεσµοθέτηση της κοινωνικής ασφάλισης αλλά και οι µεγάλες 
εργατικές κινητοποιήσεις της εποχής οδήγησαν στη ψήφιση σειράς ασφαλιστικών νοµοθετηµάτων στις 
δεκαετίες 1920 – 1930 (Ν.2868/22, Ν.5733/32, Ν.6296/34),151,152 τα οποία και αποτελούν το νοµοθετικό 
κορµό της ασφάλισης υγείας στην Ελλάδα.153    
 Πιο συγκεκριµένα το 1922 η συντηρητική κυβέρνηση του ∆. Γούναρη, µε το επιχείρηµα ότι η 
έλλειψη µέτρων προστασίας των εργατών είναι αντιχριστιανική και αντεθνική και ότι η λήψη τέτοιων 
µέτρων θα αποτρέψει την προσχώρηση των εργατών στον επαναστατικό κοµµουνισµό, προχώρησε 
στη ψήφιση του Νόµου 2868/1922, θεσπίζοντας την υποχρέωση του κράτους και των εργοδοτών για τη 
δηµιουργία κλαδικών ταµείων σε εργοστάσια και επιχειρήσεις που απασχολούσαν πάνω από 70 
εργαζόµενους και λειτουργούσαν πάνω από τρία χρόνια.152 Με δεδοµένο όµως ότι το 98,5% των 
ελληνικών βιοµηχανικών επιχειρήσεων απασχολούσαν κάτω από 26 εργαζόµενους, η νοµοθεσία που 
ψηφίστηκε πολύ µικρό αντίκτυπο είχε στην επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης του πληθυσµού, 
καθώς ο αριθµός των ασφαλισµένων εργαζόµενων από 10.000 προ του 1922, αυξήθηκε µόλις στις 
17.000 το 1925.152 Η απουσία θεσµοθετηµένης καθολικής κοινωνικής ασφάλισης οδήγησε κατά τις 
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δεκαετίες 1920 – 1930 και σε νέο κύµα δηµιουργίας ασφαλιστικών ταµείων, ως απάντηση στα 
αιτήµατα διάφορων επαγγελµατικών οµάδων, όπως για παράδειγµα το ΤΣΑΥ (1928), τα ταµεία 
Νοµικών (1929), Εφηµεριδοπωλών (1929), Κληρικών (1930), αυτοκινητιστών (1932), µηχανικών – 
ΤΣΜΕ∆Ε (1934), Επαγγελµατοβιοτεχνών – ΤΕΒΕ (1934).151 Μόλις το 1932, η κυβέρνηση των 
φιλελευθέρων υπό τον Ελ. Βενιζέλο ψηφίζει τον ιδρυτικό νόµο για το ΙΚΑ (Ν.5733/1932), νόµος ο 
οποίος συνάντησε έντονες αντιδράσεις από τους εργοδότες, τους Ιατρικούς Συλλόγους και τα κλαδικά 
ταµεία. Στον ιδρυτικό µάλιστα αυτό νόµο εγκαταλείφθηκε η ιδέα της υποχρεωτικής συγχώνευσης των 
κλαδικών ταµείων της εποχής στο ΙΚΑ, γεγονός το οποίο εδραίωσε το αντικοινωνικό καθεστώς των 
πολλαπλών ταµείων επαγγελµατικής ασφάλισης στην Ελλάδα,152 καθεστώς που διατηρείται έως και τις 
µέρες µας. Η άνοδος δε στην εξουσία του Π. Τσαλδάρη ανέστειλε την εφαρµογή του ιδρυτικού νόµου 
του ΙΚΑ για ακόµη δύο χρόνια και τελικά το 1934 κατατέθηκε νέο αναθεωρηµένο νοµοσχέδιο (Νόµος 
6298/1934), το οποίο προέβλεπε µικρότερες ασφαλιστικές εισφορές για τους εργοδότες και 
αποκλεισµό των πολυπληθών οικιακών βοηθών της εποχής από τον νέο θεσµό.152 Η έναρξη 
λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας του ΙΚΑ έγινε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα το ∆εκέµβριο του 
1937 και επεκτάθηκε σε σύνολο 13 πόλεων το Φεβρουάριο του 1940,153 αποτελώντας αντικείµενο 
ευρύτατης φασιστικής προπαγάνδας από τον Ι. Μεταξά προσοµοιάζοντας στη χάλκευση του 
φιλολαϊκού προσωπείου των Χίτλερ και Μουσολίνι.152 
 Σε αντίθεση µε την έντονη ασφαλιστική δραστηριότητα της περιόδου 1828 – 1944, η πολιτική 
υγείας στην Ελλάδα την ίδια περίοδο δεν αποτέλεσε επείγουσα προτεραιότητα, µε µόνη ίσως εξαίρεση 
τη φροντίδα των προσφύγων, τα µέτρα ανακούφισης σε περιόδους καταστροφών και την υγειονοµική 
προετοιµασία της χώρας ενόψει του Β΄ παγκοσµίου πολέµου. Το 1917 λοιπόν ιδρύεται το Υπουργείο 
Περιθάλψεως, το οποίο και µετονοµάζεται σε Υπουργείο Υγιεινής και Κοινωνικής Πρόνοιας το 1922 
(Νόµος 2882/1922), αναλαµβάνοντας την ευθύνη συντονισµού των υγειονοµικών υπηρεσιών της 
χώρας. Το 1928 µε αφορµή τη ραγδαία εξάπλωση επιδηµίας δάγκειου πυρετού, η οποία έπληξε 1,3 
εκατοµµύρια ανθρώπους, η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων ζήτησε τη συνδροµή της Κοινωνίας των 
Εθνών η οποία και ανταποκρινόµενη στο κάλεσµα της ελληνικής κυβέρνησης απέστειλε ερευνητική 
επιτροπή, η έκθεση της οποίας το 1929 χαρακτήριζε την Ελλάδα ως επικίνδυνη από πλευράς 
συνθηκών υγιεινής και εισηγούταν την ίδρυση Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας που θα αναλάµβανε τη 
συνολική ευθύνη της υγειονοµικής προστασίας της χώρας.153 Βάσει αυτού του σχεδιασµού ιδρύθηκε το 
Υγειονοµικό Κέντρο Αθηνών, η Υγειονοµική Σχολή και η σχολή Νοσοκόµων, ενώ το σχέδιο τελικά 
εξέπνευσε το 1934.153  
 Σε επίπεδο προσφοράς υπηρεσιών υγείας η νοσοκοµειακή περίθαλψη στη χώρα, έως το 1937 
χαρακτηρίζεται ως υποτυπώδης. ∆ηµοτικά και κοινοτικά νοσοκοµεία παρέχουν υποβαθµισµένες 
υπηρεσίες (µόνη ίσως εξαίρεση τα νοσοκοµεία «Ευαγγελισµός», «Ερυθρός Σταυρός» και το 
«Πολιτικό»), αδυνατώντας να εµπνεύσουν εµπιστοσύνη στα εύπορα πληθυσµιακά στρώµατα τα οποία 
σε περίπτωση ασθενείας κατέφευγαν σε ιδιωτικές κλινικές.154 Σταθµός της οργάνωσης της 
νοσοκοµειακής περίθαλψης στην Ελλάδα θεωρείται το έτος 1937 και η ψήφιση τότε του Αναγκαστικού 
Νόµου 965/1937.154,155 Αµέσως µετά την εφαρµογή του νόµου ένας σηµαντικός αριθµός κρατικών 
νοσηλευτικών ιδρυµάτων προέκυψε από υπαγωγή στις διατάξεις του νόµου των λιγοστών 
υφιστάµενων κρατικών νοσοκοµείων αλλά και µερικών από τα λειτουργούντα δηµοτικά, κοινοτικά και 
ιδιωτικού δικαίου µετά από σχετικές αποφάσεις των διοικήσεών τους.154 Το 1941 τέλος, ιδρύονται µε 
τον ΑΝ 2769/1941 προσωρινά κρατικά νοσοκοµεία για τις ανάγκες του πολέµου τα οποία παρέµειναν 
και µετά τη λήξη του.156 Τέτοια προσωρινά κρατικά νοσοκοµεία ήταν τα νοσοκοµεία της Καλαµάτας, 
Κυπαρισσίας, Μακρακώµης, Μουδανιών, Νιγρίτης, ∆ιδυµοτείχου, Νάξου, Μήλου, το Γενικό Κρατικό 
Αθηνών κ.α.154 
 Συµπερασµατικά η α΄ περίοδος ανάπτυξης του υγειονοµικού τοµέα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα 
η περίοδος του µεσοπολέµου, χαρακτηρίζεται από τα περιορισµένα, αλλά πραγµατικά επιτεύγµατα στο 
τοµέα της κοινωνικής πολιτικής. Πολλές ανεπτυγµένες οικονοµίες της αγοράς µε το τέλος του 
µεσοπολέµου είχαν εγκαθιδρύσει περιορισµένα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας. Η 
Ελλάδα, υπ΄ αυτή την έννοια, παρακολούθησε τη διεθνή τάση µολονότι βρισκόταν σε αδύναµη 
πολιτική και οικονοµική θέση.149 Τα επιτεύγµατα αυτής της περιόδου, στο τοµέα κυρίως της κοινωνικής 
ασφάλισης, δεν σήµαιναν σε καµία περίπτωση και επίλυση του κοινωνικοασφαλιστικού προβλήµατος 
της χώρας καθώς η ποσοτική αύξηση των ταµείων δεν συµπεριέλαβε µεγάλες κατηγορίες 
εργαζοµένων.151 Η πρωταρχική αυτή διαµόρφωση θεσµών κοινωνικής ασφάλισης δεν οδήγησε σε ένα 
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σύστηµα µε συνοχή και προοπτική αλλά και το κυριότερο δεν ακολουθήθηκε από ποιοτική βελτίωση 
των παροχών και από άρση των ανισοτήτων στις παροχές και στη χρηµατοδότηση.151 
 
4.2 Β΄ περίοδος: 1944 – 1974  
 Η Ελλάδα βγαίνει ολοκληρωτικά κατεστραµµένη από τον πόλεµο, την κατοχή και τον εµφύλιο 
(1949). Η ανασυγκρότηση και η ανάπτυξη χρηµατοδοτήθηκαν από την ξένη βοήθεια, τα δάνεια και τα 
ποσά των πολεµικών επανορθώσεων.157 Τη διαχείριση των πόρων αυτών ανέλαβαν οι ξένες 
οικονοµικές αποστολές οι οποίες ήταν εχθρικές ως προς τα σχέδια εκβιοµηχάνισης της χώρας, 
προφανώς λόγω των συνεπειών που θα είχε η εκβιοµηχάνιση της Ελλάδας στο εξαγωγικό εµπόριο των 
ενδιαφεροµένων χωρών. Αυτή η στάση των ξένων οικονοµικών αποστολών ήταν παράλληλη µε τον 
απρογραµµάτιστο τρόπο διάθεσης των κονδυλίων κατά την περίοδο µετά τον πόλεµο.157 
 Η περίοδος 1944 – 1974 και ιδίως οι δεκαετίες του 1960 και 1970 σηµατοδοτούνται από την 
αλµατώδη άνοδο της υγείας του ελληνικού πληθυσµού, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται στη δραστική 
µείωση (υποδιπλασιασµός κατά το χρονικό διάστηµα 1960 – 1977, διάγραµµα 4.1) της βρεφικής 
θνησιµότηταςxxv και µάλιστα µε ρυθµό µείωσης υψηλότερο από το µέσο όρο των χωρών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15.159 Το γεγονός βέβαια αυτό ήταν απόρροια περισσότερο της βελτίωσης 
των συνθηκών διαβίωσης και του συστήµατος κοινωνικής υποστήριξης παρά της βελτιωµένης 
πρόσβασης του πληθυσµού στις υπηρεσίες υγείας,149 κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από τη στάσιµη 
πορεία της περιγεννητικής θνησιµότηταςxxvi κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα (διάγραµµα 4.2). 
 Κατά την µεταπολεµική επίσης περίοδο, η κοινωνική ασφάλιση επεκτείνεται. Ο αριθµός των 
άµεσα ασφαλισµένων του ΙΚΑ αυξήθηκε από 357.000 το 1950 σε 1,43 εκατοµµύρια το 1981,151 ενώ η 
ανασφάλιστη σιωπηλή πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσµού, ο αγροτικός πληθυσµός, µε την ίδρυση 
του ΟΓΑ (Νόµος 4169/1961) το 1961 αποκτά ασφαλιστική κάλυψη.153 Αγρότες, αλιείς, οι γυναίκες και 
τα παιδιά τους (εξαρτώµενα µέλη) καθώς και όλοι οι κάτοικοι των οποίων η µόνιµη κατοικία βρίσκεται 
σε χωριό ή κωµόπολη κάτω των 5.000 κατοίκων, αποκτούν για πρώτη φορά ασφάλιση.160 Οφείλουµε 
όµως να σηµειώσουµε ότι η αριθµητική αυτή επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης του πληθυσµού που 
συντελείται κατά την µεταπολεµική περίοδο εξακολουθεί να γίνεται στη βάση των άνισων εισφορών, 
της άνισης χρηµατοδότησης και των άνισων παροχών,151 καθεστώς που είχε ήδη εγκαθιδρυθεί από την 
εποχή του µεσοπολέµου. 
 Όσο για την πολιτική υγείας στην Ελλάδα κατά τη µεταπολεµική περίοδο αυτή χαρακτηρίζεται 
από σειρά προτάσεων, σχεδίων νόµων που ουδέποτε ψηφίστηκαν ή νόµων που δεν εφαρµόστηκαν, 
αδυνατώντας έτσι να απαντήσει στην ανάγκη συγκρότησης ενός καθολικού συστήµατος υγείας στη 
χώρα. Η πρόταση του καθηγητή Ν. Λούρου για τη δηµιουργία Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας το 1945 
καθώς και η πρόταση του Υπουργού Πρόνοιας Ν. Ζαΐµη το 1951 για δηµιουργία ενός ηµικρατικού 
οργανισµού που θα αναλάµβανε τη διοίκηση και το συντονισµό των κατακερµατισµένων υπηρεσιών 
υγείας της εποχής, δεν ευοδώθηκαν νοµοθετικά. Η σηµαντικότερη νοµοθετική απόπειρα, της 
µεταπολεµικής περιόδου, στην κατεύθυνση ανασυγκρότησης του υγειονοµικού τοµέα στην Ελλάδα 
θεωρείται από πολλούς ερευνητές ο Νόµος 2592/1953,153,156 καθώς για πρώτη φορά εισάγει την έννοια 
του σχεδιασµού των υπηρεσιών υγείας και της αποκέντρωσής τους βάσει των υγειονοµικών αναγκών 
του πληθυσµού.145,154 Ο Νόµος 2592 «περί οργάνωσης της ιατρικής αντιλήψεως» προέβλεπε µεταξύ 
των άλλων τη δηµιουργία νοµαρχιακών συµβουλίων υγείας, υγειονοµικών σταθµών στην περιφέρεια, 
συντονισµό και ενιαιοποίηση των κανόνων λειτουργίας της νοσοκοµειακής περίθαλψης στη χώρα 
(πίνακας 4.1).161 Παρότι ο νόµος κατετέθη από τη συντηρητική κυβέρνηση Παπάγου, οι κατευθύνσεις 
του θεωρήθηκαν ιδιαίτερα «σοσιαλιστικές» και ουδέποτε λειτούργησαν πλήρως στην πράξη.145,156 
Αντίστοιχη περίπτωση είναι και το σχέδιο του καθηγητή Λ. Πάτρα, στα χρόνια της δικτατορίας, για 
δηµιουργία ενός Εθνικού Συστήµατος Υγείας µε συντονισµό των ασφαλιστικών ταµείων, 
αναδιοργάνωση της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των 
ιατρών του ΕΣΥ, ενίσχυση των αγροτικών κλινικών και των περιφερειακών νοσοκοµείων. Γράφει 
χαρακτηριστικά ο ∆. Βενιέρης «το σχέδιο Πάτρα δεν εισακούστηκε, καθώς έπεσε στην παγίδα να 
εισηγείται ένα σύστηµα το οποίο περιείχε πολλά από τα χαρακτηριστικά που εκείνος κατηγορούσε».153 
 

                                                 
xxv δείκτης θεωρούµενος ως ο πλέον αξιόπιστος της ιατροκοινωνικής ανάπτυξης µίας χώρας158 
xxvi δείκτης που αντανακλά την προγεννητική και περιγεννητική φροντίδα αλλά και τη δυνατότητα της 
εγκυµονούσας να προσεγγίζει το κατάλληλο για την κάθε περίπτωση επίπεδο περιγεννητικής φροντίδας158 



∆ιάγραµµα 4.1 Βρεφική θνησιµότητα ανά 
1000 γεννήσεις ζώντων Ελλάδα, µ.ο. ΟΟΣΑ, 
µ.ο. Ε.Ε.-15, 1960 - 2006 

∆ιάγραµµα 4.2 Περιγεννητική θνησιµότητα 
ανά 1000 γεννήσεις Ελλάδα, µ.ο. ΟΟΣΑ, µ.ο. 
Ε.Ε.-15, 1960 - 2006 

Πηγή: OECD Health data 2008, 1st edition (ίδιοι υπολογισµοί)
 

Πίνακας 4.1 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2952/1953 
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• σύσταση Νοµαρχιακών Συµβουλίων Υγείας (Ν.Σ.Υ.) µε σκοπό το συντονισµό των νοσηλευτικών 
ιδρυµάτων και υγειονοµικών υπηρεσιών της χώρας καθώς και τη συνάρθρωση και εφαρµογή 
προγραµµάτων κοινωνικής πρόνοιας και υγιεινής (άρθρο 1)  

• Αρµοδιότητες του Ν.Σ.Υ. είναι η γνωµοδότηση για τις νοσηλευτικές ανάγκες κάθε περιφέρειας, τις 
κτιριακές ανάγκες και ανάγκες εξοπλισµού των νοσηλευτικών ιδρυµάτων, η έγκριση των 
προϋπολογισµών τους, της τιµολογιακής πολιτικής των νοσηλίων (άρθρο 4) 
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 • καθορισµός ανωτάτου αριθµού κλινών ανά περιφέρεια: σε κάθε περιφέρεια λειτουργεί ένα κεντρικό 
νοσοκοµείο και περισσότερα του ενός περιφερειακά γενικά νοσοκοµεία καθώς και ειδικά 
νοσοκοµεία (µαιευτικά, λοιµωδών) τα οποία εξυπηρετούν περισσότερες της µίας περιφέρειες 
(άρθρο 6) 

• στις διατάξεις του Νόµου υπάγονται τα κρατικά νοσοκοµεία (πλην των στρατιωτικών), τα 
νοσοκοµεία ΝΠ∆∆, τα δηµοτικά ή κοινοτικά νοσοκοµεία µετά από απόφασή τους, τα 
πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία µετά από απόφασή τους, τα νοσοκοµεία ΝΠΙ∆ συντηρούµενα από 
σωµατεία ή οργανώσεις ιδιωτικής πρωτοβουλίας µετά από απόφασή τους (άρθρο 7) 

• όλα τα παραπάνω νοσοκοµεία λειτουργούν ως Ν.Π.∆.∆. διοικούνται από ∆.Σ. τελούν υπό τον 
έλεγχο των Νοµαρχιακών Συµβουλίων Υγείας και την εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικής 
Πρόνοιας (άρθρο 8) 
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• καθορισµός ενιαίας τιµολογιακής πολιτικής: «η ιατρική περίθαλψη και νοσηλεία στα παραπάνω 
ιδρύµατα παρέχεται µε καταβολή νοσηλίων, εγχειρήτρων και εξέταστρων είτε απευθείας από τον 
νοσηλευόµενο είτε από το νόµιµο υπόχρεο» (άρθρο 9, παρ.1) 

• πόροι των παραπάνω ιδρυµάτων είναι: (1) τα νοσήλια των εύπορων ασθενών (2) τα νοσήλια των 
σχετικά άπορων ασθενών (3) τα νοσήλια των ασφαλισµένων του ΙΚΑ και των άλλων ασφαλιστικών 
φορέων δηµοσίου δικαίου (4) επιχορηγήσεις, δωρεές (5) έσοδα από εκµετάλλευση περιουσίας (6) 
τα νοσήλια από άπορους ασθενείς (τα τελευταία προέρχονταν από κοινοτικούς – δηµοτικούς 
πόρους και σχετική πίστωση του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας) (άρθρο 13) 
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• ίδρυση υγειονοµικών σταθµών σε αποµακρυσµένες αγροτικές περιφέρειες µε πληθυσµό ευθύνης 5 
– 8.000 κατοίκους (άρθρο 16) 

Πηγή: Ν.2952/1953 ΦΕΚ Α΄ 254 

 
 Η απουσία του δηµόσιου τοµέα υγείας, (µε την έννοια ενός σχεδιασµένου, καθολικού, 
επαρκώς χρηµατοδοτούµενου και στελεχωµένου συστήµατος υγείας) λόγω της χαρακτηριστικής 
πολιτικής απροθυµίας των κυβερνήσεων προς µία τέτοια κατεύθυνση καθόλη την µεταπολεµική 
περίοδο, οδήγησε αναπόφευκτα στη ραγδαία ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα υγείας στη χώρα. Γράφει 
χαρακτηριστικά ο Ι. Υφαντόπουλος «η οικονοµική ώθηση στις δεκαετίες του ’50 και ’60 δεν οδήγησε 
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στην ανάπτυξη νέων δηµόσιων νοσοκοµείων µε αποτέλεσµα να διαµορφωθεί µία νέα κατάσταση στο 
χώρο της νοσοκοµειακής περίθαλψης, στην οποία ο ιδιωτικός νοσοκοµειακός τοµέας διαδραµάτιζε 
πρωταγωνιστικό ρόλο».160 Πράγµατι, µόνο την περίοδο 1963 – 1976, η αύξηση των ιδιωτικών 
νοσοκοµειακών κλινών άγγιξε το 37,8% όταν η αντίστοιχη αύξηση των δηµοσίων κλινών κατά το ίδιο 
χρονικό διάστηµα περιορίστηκε στο 2,6%.162 Η ραγδαία αυτή επέκταση του συστήµατος των ιδιωτικών 
κλινικών κατά την µεταπολεµική περίοδο στην Ελλάδα υπήρξε άναρχη, καθώς συντελέστηκε χωρίς 
κανένα οργανωτικό πλαίσιο ως προς τη φύση και την περιφερειακή κατανοµή των προσφερόµενων 
υπηρεσιών οι οποίες ανταποκρίνονταν στη ζήτηση και µόνο.162 Οι πολυάριθµες ιδιωτικές κλινικές της 
εποχής (489 το 1976, µε συνολική δυναµικότητα 23.541 κλινών ήτοι το 40% των κλινών της χώρας) 
ήταν κατά κανόνα µικρές κλινικές µε δυναµικότητα κάτω από 100 κλίνες, ιδιοκτησίας φυσικών 
προσώπων, οι οποίοι και τις διοικούσαν απευθείας.162 ∆ιακρίνονταν σε δύο είδη: (α) ιδιωτικές κλινικές 
ως επέκταση ιδιωτικού ιατρείου. Παρείχαν τη δυνατότητα στον ιδιώτη ιατρό να προσφέρει υπηρεσίες 
νοσηλείας στους ασθενείς του µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα τις µαιευτικές κλινικές των 
γυναικολόγων της εποχής (β) µεγαλύτερες ιδιωτικές κλινικές οι οποίες παρείχαν φροντίδα σε 
προνοµιακά πληθυσµιακά στρώµατα καθώς προσέφεραν ποιοτικότερες υπηρεσίες (π.χ. ξενοδοχειακή 
φροντίδα) σε σχέση µε τις δηµόσιες νοσοκοµειακές υποδοµές της χώρας.162  
 Συµπερασµατικά, ενώ η Ελλάδα κατά την περίοδο του µεσοπολέµου ακολουθεί το διεθνή 
βηµατισµό λαµβάνοντας τα πρώτα µέτρα στην κατεύθυνση δηµιουργίας ενός συστήµατος κοινωνικής 
ασφάλισης και προστασίας, µετά τον πόλεµο φαίνεται να χάνει αυτόν τον παράλληλο βηµατισµό της 
µε το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Ενώ λοιπόν, κύρια στη Βόρεια Ευρώπη η µεταπολεµική ανοικοδόµηση 
συνδέθηκε µε την επέκταση των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας υπό την αιγίδα 
µεταρρυθµιστικών κυβερνήσεων, στην Ελλάδα η οικονοµική ανάπτυξη που πυροδοτήθηκε µετά το 
1955 συνδέθηκε µε την αποτυχία εγκαθίδρυσης ενός καθολικού συστήµατος υγείας στη χώρα.149 Η 
αποτυχία αυτή δεν µπορεί να εξηγηθεί µόνο στη βάση των καταστροφικών συνεπειών του β΄ 
παγκοσµίου πολέµου και του εµφυλίου πολέµου. Το µοντέλο εξαρτηµένης ανάπτυξης στην Ελλάδα 
έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο, καθώς δεν άφηνε περιθώρια για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. 
 
4.3 Γ΄ περίοδος: 1974 – σήµερα 
 Η τρίτη περίοδος ανάπτυξης του υγειονοµικού τοµέα στην Ελλάδα σηµατοδοτείται από τη 
θεσµοθέτηση και οικοδόµηση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) κατά τη δεκαετία του ’80. 
Πρόκειται για την κυριότερη, αν όχι την µόνη, µεταρρυθµιστική προσπάθεια στην ιστορία του 
υγειονοµικού τοµέα στην Ελλάδα, στην κατεύθυνση δηµιουργίας ενός καθολικού δηµόσιου 
συστήµατος υγείας.145,146,148,153,163 Η θεσµοθέτηση του Ε.Σ.Υ. το 1983 υπήρξε βασικό συστατικό ενός 
ευρύτερου προγράµµατος αργοπορηµένου προοδευτικού εκσυγχρονισµού (“delayed progressive 
modernizartion”), το οποίο πυροδοτήθηκε µε την ανάληψη της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ το 1981 και 
στην ουσία επρόκειτο για µία χρονικά καθυστερηµένη δηµιουργία ενός σοσιαλδηµοκρατικού κράτους 
πρόνοιας (“social democratic welfare capitalism”), αντίστοιχου µε εκείνα που είχαν εγκαθιδρυθεί µία 
γενεά νωρίτερα στη Βόρεια Ευρώπη.149 Η δηµιουργία του Ε.Σ.Υ. στην Ελλάδα συνέπεσε χρονικά µε 
την παγκόσµια άνοδο του νεοφιλελευθερισµού (Reagan, Thatcher) και την αµφισβήτηση ή εγκατάλειψη 
των σοσιαλδηµοκρατικών πολιτικών σε µία σειρά από χώρες, όπου οι πολιτικές αυτές είχαν µακρά 
παράδοση και εµπειρία εφαρµογής.149 Επίσης κατά την εποχή συγκρότησης του Ε.Σ.Υ. η ύφεση που 
επικρατούσε στην παγκόσµια αγορά επέβαλε στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις τον αναπροσανατολισµό 
των εθνικών τους προϋπολογισµών στην κατεύθυνση συγκράτησης των δηµοσίων δαπανών,146 
γεγονός το οποίο µεταφράστηκε, ήδη από το 1986, στις πιέσεις που ασκούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ε.Ε.) στις χώρες κράτη µέλη της για υιοθέτηση προγραµµάτων λιτότητας ενόψει και της συνθήκης του 
Μάαστριχτ το 1991.149 Η καθυστερηµένη αυτή εµφάνιση ενός εθνικού φορέα υγείας στην Ελλάδα και η 
οικοδόµησή του σε µία ιστορική συγκυρία αρνητική σε τέτοιου είδους κρατικές παρεµβάσεις, εξηγεί την 
ατελή ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ. κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80 και τη πολύ γρήγορη µετάβαση του 
στην αµφισβήτησή και προοδευτική ιδιωτικοποίηση στις αρχές της δεκαετίας του ’90. 
 Η ιδρυτική πράξη του Ε.Σ.Υ. το 1983 δεν υπήρξε βέβαια κεραυνός εν αιθρία καθώς είχαν 
προηγηθεί αλλαγές σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα είχε ήδη ωριµάσει στην 
ελληνική κοινωνία η ανάγκη ανασύστασης του υγειονοµικού τοµέα. Πολλοί µάλιστα Έλληνες µελετητές 
υποστηρίζουν ότι η µεταρρύθµιση του ’83, παρότι συντάχθηκε από µία κυβέρνηση µε διαφορετική 
πολιτική θεώρηση, ενσωµάτωσε µεταρρυθµιστικές προτάσεις και αρχές οι οποίες είχαν ήδη 
διατυπωθεί κατά την µεταπολιτευτική περίοδο (έκθεση ΚΕΠΕ 1976, σχέδιο νόµου Σ. ∆οξιάδη 1981) ή 
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και ακόµη προγενέστερα ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’50.145,164,xxvii Καθοριστικός όµως 
παράγοντας για την υιοθέτηση και κυρίως για την υλοποίηση µίας τέτοιας µεταρρυθµιστικής πρότασης 
της οποίας κύριο δοµικό συστατικό ήταν η αποεµπορευµατοποίηση της υγείας (decommercialization of 
health) και η αυξηµένη κρατική παρέµβαση, υπήρξε σύµφωνα µε τους περισσότερους µελετητές η 
αλλαγή συσχετισµών στο ιατρικό σώµα της εποχής, καθώς µία µεγάλη οµάδα ιατρών – νοσοκοµειακοί 
και νέοι σε ηλικία ιατροί – τάχθηκε υπέρ της διεκδίκησης ενός Εθνικού Συστήµατος Υγείας το οποίο θα 
τους εξασφάλιζε εργασιακή ασφάλεια και καλύτερες συνθήκες εργασίας εντός των νοσοκοµείων.135,153 
Γράφει χαρακτηριστικά η Αντωνοπούλου Λ. το 1981, αποτυπώνοντας το κλίµα της εποχής: «οι ιατροί 
ελεύθεροι επαγγελµατίες υπάγονται στα µικροαστικά στρώµατα και αξιολογούν την οικονοµική ζωή 
κάτω από το πρίσµα του προβλήµατος των τιµών. Οι γιατροί των Αθηνών, κατέχοντας ισχυρά 
στηρίγµατα στα υψηλά κλιµάκια της κοινωνικής πυραµίδας και γνωρίζοντας να κάνουν τη φωνή τους 
να ακουστεί, έχουν συγκροτήσει έναν πολιτικά ισχυρό ιατρικό σύλλογο. Σήµερα οι µεταρρυθµίσεις του 
τοµέα της υγείας απειλούν το συντεχνιακό και ελεύθερο καθεστώς των ιατρών. Οι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες ιατροί στρέφονται ενάντια στο κράτος, στο µέτρο που η φιλοµονοπωλιακή πολιτική του 
συνεπάγεται απαλλοτρίωση δικών τους συµφερόντων»165 και συµπληρώνει «οι νοσοκοµειακοί ιατροί 
παρόλα αυτά αναπτύσσουν τις διεκδικήσεις τους κάτω από ένα διαφορετικό πρίσµα, 
χαρακτηριζόµενοι από τον πολιτικό ριζοσπαστισµό των µελών τους δίνουν δείγµατα προοδευτικής 
πολιτικής και κοινωνικής συνείδησης. ∆ιατυπώνουν εκκλήσεις για διεύρυνση της δηµόσιας δοµής και 
για κοινωνικό µετασχηµατισµό του νοσοκοµείου, διεκδικώντας µεταξύ των άλλων τη δηµιουργία ενός 
Εθνικού Φορέα Υγείας διοικούµενου σε εθνικό επίπεδο από το Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας, την αύξηση 
των κρατικών δαπανών για την υγεία, την άµεση διακοπή της χρηµατοδότησης των ιδιωτικών κλινικών 
και την εθνικοποίησή τους, τη δηµιουργία εθνικής βιοµηχανίας φαρµάκου και τη θεσµοθέτηση του 
οικογενειακού ιατρού».165  
 Μέσα στο πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον των αρχών της δεκαετίας του ’80, 
έτσι όπως αυτό περιγράφηκε παραπάνω, ξεδιπλώθηκε το νέο θεσµικό πλαίσιο του υγειονοµικού τοµέα 
στην Ελλάδα µε τρεις σηµαντικές νοµοθετικές παρεµβάσεις, οι οποίες κατά χρονολογική σειρά 
προέβλεπαν: τη σύσταση του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας – ΚΕ.Σ.Υ., το οποίο µε διευρυµένη πλέον 
κοινωνική εκπροσώπηση αναλάµβανε τη κεντρική διοίκηση των υπηρεσιών υγείας στη χώρα,166 την 
ίδρυση της Εθνικής Φαρµακοβιοµηχανίας και Φαρµακαποθήκης και του Εθνικού Οργανισµού 
Φαρµάκου – Ε.Ο.Φ., ο οποίος αδειοδοτούσε τα φαρµακευτικά σκευάσµατα, έλεγχε τις 
φαρµακοβιοµηχανίες και καθόριζε τις τιµές167 και τέλος την ίδρυση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας – 
Ε.Σ.Υ. το 1983 (πίνακας 4.2).168 Ο ιδρυτικός νόµος του Ε.Σ.Υ. ως κεντρική επιδίωξη είχε το πάγωµα και 
τον εντατικότερο έλεγχο του ιδιωτικού τοµέα, µε τελική πρόθεση τη δηµιουργία κρατικού µονοπωλίου 
στην υγεία.135 Τα περιοριστικά µέτρα για τον ιδιωτικό τοµέα υγείας συµπεριλάµβαναν την πλήρη και

                                                 
xxvii Σχέδιο νόµου επί Υπουργίας Σπ. ∆οξιάδη: το καλοκαίρι του 1977 ο Κ. Καραµανλής δίνει την εντολή 
κατάρτισης του νόµου, ενώ το Νοέµβριο του ίδιου έτους αναλαµβάνει το Υπουργείο Υγείας ο Σ. ∆οξιάδης ο 
οποίος και συγκροτεί επιτροπή προετοιµασίας του νοµοσχεδίου µε τη συµµετοχή της Οµάδας Προγραµµατισµού 
Υγείας, µελών της Πανεπιστηµιακής κοινότητας, επιστηµονικών συνεργατών και επιστηµονικών συµβούλων από 
την Ευρώπη.164 Μετά από τρία χρόνια προετοιµασίας η επιτροπή υιοθετώντας στην ουσία το πόρισµα της 
έκθεσης του Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών – ΚΕΠΕ του 1976, καταθέτει το σχετικό 
προσχέδιο νόµου βάσει του οποίου προτείνεται η αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας βασισµένη στην εκτίµηση 
των αναγκών του πληθυσµού, η έµφαση στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, η ορθολογική ανάπτυξη των 
νοσοκοµειακών υποδοµών και η συµµετοχή υγειονοµικών και χρηστών στον προγραµµατισµό και την 
αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας.164 Την Άνοιξη του 1980 το προσχέδιο νόµου εγκρίνεται από την κυβερνητική 
επιτροπή και ένα χρόνο αργότερα µετά από έντονες συζητήσεις, αντιδράσεις και τροποποιήσεις κατατίθεται στη 
Βουλή για λόγους µάλλον ιστορικής καταγραφής αφού οι επερχόµενες εκλογές καθιστούσαν τη ψήφισή του 
τυπικά και πρακτικά αδύνατη.153 Το νοµοσχέδιο ∆οξιάδη υποστηρίζεται ότι υπήρξε πολύ προωθηµένο για την 
εποχή του, συναντώντας έτσι έντονες αντιδράσεις από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο αλλά και από την 
πολιτική παράταξη που τότε κυβερνούσε, γεγονός το οποίο οδήγησε στην καθυστερηµένη κατάρτιση και 
καταψήφισή του τελικά στη Βουλή.145,153,164  



Πίνακας 4.2 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΕΣΥ (1397/1983) ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 2071/1992 & 2194/1994 

 ΝΟΜΟΣ 1397 / 1983 ΝΟΜΟΣ 2071 / 1992 ΝΟΜΟΣ 2194 / 1994 
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• «το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο του 
πληθυσµού» (άρθρο 1,§1) 

• «οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται ισότιµα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την 
οικονοµική, κοινωνική και επαγγελµατική του κατάσταση µέσα από ενιαίο και 
αποκεντρωµένο εθνικό σύστηµα υγείας»(άρθρο 1,§2)  

• «το κράτος εξασφαλίζει το δικαίωµα και τη δυνατότητα στον πολίτη να 
επιλύσει προληπτικά ή θεραπευτικά το πρόβληµα της υγείας του, µέσα 
από διαδικασίες που θα του διασφαλίζουν στο ακέραιο την ελεύθερη 
επιλογή και το σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας» (άρθρο 1, §2) 

• «χορηγείται ατοµικό βιβλιάριο υγείας στους Έλληνες πολίτες µε το 
οποίο εφεξής είναι δυνατή η ελεύθερη επιλογή ιατρού, οδ/τρου, 
θεραπευτηρίου» (άρθρο 20) 

• επαναφορά άρθρου 1 του 
ιδρυτικού νόµου του ΕΣΥ 
περί ευθύνης του κράτους 
για παροχή υπηρεσιών 
υγείας στο σύνολο του 
πληθυσµού (άρθρο 1) 
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• «νοσοκοµειακές µονάδες που λειτουργούν κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού 
ως υπηρεσίες ΝΠ∆∆ και των ασφαλιστικών οργανισµών ή ΝΠΙ∆ εφόσον 
επιχορηγούνται µε οποιοδήποτε τρόπο από το δηµόσιο ή οι δαπάνες λειτουργίας 
τους βαρύνουν το προϋπολογισµό ΝΠ∆∆ µετατρέπονται σε ένα χρόνο από τη 
δηµοσίευση του νόµου αυτού σε ΝΠ∆∆ και υπάγονται στις διατάξεις του Ν∆ 
2592/1953» (άρθρο 6, §2) 

• «Νοσοκοµεία ιδρύονται µόνον ως ΝΠ∆∆. Η ίδρυση, η κατάργηση, η συγχώνευση 
νοσοκοµείων και η µεταφορά της έδρας τους γίνεται µε Π.∆/γµα που εκδίδεται µετά 
από πρόταση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση τυχόν αρµόδιου 
Υπουργού, όταν πρόκειται για µετατροπή ή συγχώνευση, µετά από γνώµη του 
ΚΕ.Σ.Υ. … η ίδρυση νοσοκοµείου µε οποιαδήποτε άλλη νοµική µορφή και η 
χρησιµοποίηση της ονοµασίας νοσοκοµείο ή παρεµφερούς από ιδιωτικές κλινικές 
απαγορεύεται. Εν πάση περιπτώσει, προκειµένου περί ιδιωτικών κλινικών η 
αναφορά ιδιωτική κλινική είναι υποχρεωτική» (Άρθρο 6, §1)  

• «Μετά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού η ίδρυση, η επέκταση σε δύναµη 
κρεβατιών και η µετατροπή ιδιωτικών κλινικών κατά αντικείµενο ή νοµική µορφή 
της επιχείρησης απαγορεύονται. Επίσης µετά παρέλευση τριµήνου από τη 
δηµοσίευση του νόµου αυτού απαγορεύεται η µεταβίβαση ιδιωτικών κλινικών ως 
επιχειρήσεων, καθώς και η µεταβίβαση µερίδων συµµετοχής, εταιρικών µεριδίων 
και ονοµαστικών µετοχών ιδιωτικών κλινικών που λειτουργούν µε εταιρική µορφή» 
(Άρθρο 6, §7) 

• «ο έλεγχος για τη τήρηση από τις ιδιωτικές κλινικές, τα ιδιωτικά ιατρεία και τα 
εργαστήρια των κείµενων νοµοθετικών διατάξεων ασκείται από το ΚΕ.Σ.Υ.» (Άρθρο 
6, §8)   

 
• «η περίθαλψη διακρίνεται σε πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και 
τριτοβάθµια, παρέχεται δε από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς» 
(άρθρο 11,§1) 

 
• «εφεξής τα ιδρυόµενα από το κράτος νοσηλευτικά ιδρύµατα µπορεί να 
έχουν οποιαδήποτε νοµική µορφή» (άρθρο 48)  

• «επιτρέπεται εφεξής να ιδρύονται και να λειτουργούν υπό µορφή ΝΠΙ∆ 
νοσηλευτικά ιδρύµατα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία µπορεί 
και να επιχορηγούνται από το Κράτος … τα νοσηλευτικά αυτά 
ιδρύµατα λειτουργούν µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας» 
(άρθρο 52, §1-2) 

 
• Εισαγωγή του θεσµό του Γενικού ∆ιευθυντή – manager  στα δηµόσια 
νοσοκοµεία (άρθρο 55, §7)  

 
• κατοχύρωση δικαιωµάτων για τους νοσοκοµειακούς ασθενείς (άρθρο 

47) 
 

• διατήρηση καθεστώτος 
ιδιωτικών κλινικών και 
νοσοκοµείων ΝΠΙ∆ βάσει 
των διατάξεων του 
Ν.2071/92 

 
 
• κατάργηση όλων των 
οργανωτικών αλλαγών στα 
νοσοκοµεία και τις 
περιφέρειες (άρθρα 4 – 10 
του Ν.2071/92) όχι όµως 
και της θέσης του γενικού 
δ/ντη στα νοσοκοµεία του 
ΕΣΥ 
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Πίνακας 4.2 συνέχεια 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΕΣΥ (1397/1983) ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 2071/1992 & 2194/1994 

 ΝΟΜΟΣ 1397 / 1983 ΝΟΜΟΣ 2071 / 1992 ΝΟΜΟΣ 2194 / 1994 

ΧΡ
Η
Μ
ΑΤ

Ο
∆Ο

ΤΗ
ΣΗ

 
ΣΥ

ΣΤ
Η
Μ
ΑΤ

Ο
Σ 
ΥΓ

ΕΙ
ΑΣ

 • τα έσοδα του κλάδου υγείας των ασφαλιστικών φορέων και ταµείων µεταφέρονται 
στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, όπως ειδικότερα θα 
καθοριστεί µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα (άρθρο 16,§6) 

• «Νοσηλεία µε δαπάνες του δηµοσίου ή των ασφαλιστικών οργανισµών και ταµείων 
ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ που επιχορηγούνται από το δηµόσιο ολικά ή µερικά σε ιδιωτικές 
κλινικές επιτρέπεται ύστερα από ειδική σύµβαση µεταξύ του δηµόσιου οργανισµού 
ή ταµείου και της κλινικής που εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και 
Πρόνοιας και του αρµόδιου Υπουργού, µετά από οµόφωνη γνώµη του ΚΕΣΥ» 
(Άρθρο 5, §2)  

• «η περίθαλψη γενικά πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια µε 
δαπάνες του δηµοσίου ή των ασφαλιστικών οργανισµών και ταµείων 
του δηµοσίου από ιδιωτικούς φορείς περίθαλψης ή ιδιώτες ιατρούς 
γίνεται µε ειδικές συµβάσεις ύστερα από έγκριση του Υπουργού Υγείας 
και κάθε συναρµόδιου Υπουργού» (άρθρο 11, §2)  

• διατήρηση καθεστώτος 
συµβάσεων ασφαλιστικών 
ταµείων µε ιδιωτικές 
κλινικές 

Π
ΡΩ

ΤΟ
ΒΑ

Θ
Μ
ΙΑ

 Φ
ΡΟ

Ν
ΤΙ
∆
Α 

ΥΓ
ΕΙ
ΑΣ

 

• «τα κέντρα υγείας, τα πολυϊατρεία, τα ιατρεία και οποιαδήποτε άλλη µονάδα 
παροχής πρωτοβάθµιας περίθαλψης που έχουν συσταθεί και λειτουργούν µε 
οποιαδήποτε µορφή από το δηµόσιο, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και ταµεία και οποιαδήποτε άλλο φορέα κοινωφελούς χαρακτήρα, 
εκτός από τους υγειονοµικούς σταθµούς και τα αγροτικά ιατρεία καταργούνται» 
(άρθρο 16,§1) 

• δηµιουργία Κέντρων Υγείας αγροτικού τύπου και περιφερειακών ιατρείων ως 
αποκεντρωµένες µονάδες των νοσοκοµείων (άρθρο 14,§1, άρθρο 18)  

• δηµιουργία Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου (άρθρο 17)  
• θεσµοθέτηση οικογενειακού γενικού ιατρού και παιδιάτρου µε πληθυσµό ευθύνης, 
ελεύθερη επιλογή ιατρού και υποχρεωτικό σύστηµα παραποµπών στα κέντρα 
υγείας και τα εξωτερικά ιατρεία νοσοκοµείων (άρθρο 17) 

• «εφεξής τα κέντρα υγείας και όλοι οι υγειονοµικοί σταθµοί υπάγονται 
απευθείας στη διεύθυνση υγείας της οικείας νοµαρχίας … οι δαπάνες 
λειτουργίας των κέντρων υγείας και των υγειονοµικών σταθµών 
βαρύνουν τον προϋπολογισµό της νοµαρχίας στην οποία υπάγονται» 
(άρθρο 15, §1,4) 

• «η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας παρέχεται και από ιδιωτικά ιατρεία 
και οδοντιατρεία, ιδιωτικά πολυϊατρεία, ιδιωτικά οδοντιατρικά κέντρα, 
ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, πολυδύναµα διαγνωστικά κέντρα, 
ιδιωτικά εργαστήρια φυσιοθεραπείας» (άρθρο 13)  

• «µπορεί να επιτραπεί η λειτουργία υπηρεσιών επείγουσας 
προνοσοκοµειακής φροντίδας ή µεταφοράς σε ιδιωτικούς και λοιπούς 
φορείς» (άρθρο 45) 

• επαναφορά Κ.Υ. ως 
αποκεντρωµένες µονάδες 
των νοσοκοµείων του ΕΣΥ 
(άρθρο 5, §1) 

• Κατάργηση του άρθρου 45 
του Ν.2071/92 περί 
δυνατότητας ιδιωτών για 
δηµιουργία µονάδων 
επείγουσας 
εξωνοσοκοµειακής 
φροντίδας (άρθρο 12, §2) 

ΕΡ
ΓΑ

ΣΙ
ΑΚ

ΕΣ
 Σ
ΧΕ

ΣΕ
ΙΣ

 

• «οι θέσεις ιατρικού προσωπικού των νοσοκοµείων οποιασδήποτε νοµικής µορφής, 
εκτός από τα νοσοκοµεία των ενόπλων δυνάµεων και των ΑΕΙ, συνιστώνται ως 
θέσεις ιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (άρθρο 24,§1) 

• «οι γιατροί αυτοί είναι µόνιµοι δηµόσιοι λειτουργοί και απαγορεύεται να ασκούν την 
ιατρική ως ελεύθερο επάγγελµα ή οποιαδήποτε άλλο επάγγελµα εκτός από αυτά 
που έχουν σχέση µε συγγραφική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα και να κατέχουν 
οποιαδήποτε άλλη δηµόσια ή ιδιωτική θέση» (άρθρο 24,§2) 

• «οι θέσεις του ιατρικού προσωπικού των νοσοκοµείων ΝΠ∆∆ και των 
κατά τις διατάξεις του αυτού κέντρων υγείας εκτός από τα νοσοκοµεία 
των Ενόπλων ∆υνάµεων και των ΑΕΙ συνιστώνται εφεξής ως θέσεις 
πλήρους και αποκλειστικής ή µερικής απασχόλησης» (άρθρο 63,§1) 

• «επιτρέπεται η άσκηση ελεύθερου επαγγέλµατος στους ιατρούς του 
ΕΣΥ µερικής απασχόλησης» (άρθρο 78) 

• «οι ιατροί που διορίζονται για πρώτη φορά σε θέσεις κλάδου ιατρών 
ΕΣΥ πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης µετά τη δηµοσίευση του 
παρόντος νόµου είναι δηµόσιοι λειτουργοί επί θητεία» (άρθρο 63,§4) 

• επαναφορά πλήρους  και 
αποκλειστικής 
απασχόλησης ιατρών ΕΣΥ 
(άρθρο 4) 

• διατήρηση της κατάργησης 
της µονιµότητας (θητεία) 
µόνο για τις θέσεις των 
επιµελητών Β΄ και Γ΄ 
(άρθρο 9, παρ.2) 

Πηγές: Ν.1397/1983 ΦΕΚ Α΄143, Ν.2071/1992 ΦΕΚ Α΄123, Ν.2194/1994 ΦΕΚ Α΄34 



αποκλειστική απασχόληση των νοσοκοµειακών ιατρών του Ε.Σ.Υ. (µέτρο το οποίο επιδίωκε το 
κλείσιµο της στρόφιγγας επικοινωνίας των δηµόσιων νοσοκοµείων µε τον ιδιωτικό τοµέα), την 
επαναδιαπραγµάτευση όλων των συµβάσεων των ασφαλιστικών ταµείων µε τις ιδιωτικές κλινικές και 
την απαγόρευση ίδρυσης – επέκτασης  – µετατροπής ή µεταβίβασης των ιδιωτικών κλινικών της χώρας 
(πίνακας 4.2). Από την άλλη, η ενίσχυση της κρατικής παρέµβασης στο σύστηµα υγείας µεταφράστηκε 
µε µέτρα όπως: η αναγνώριση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε ολόκληρο τον πληθυσµό ως κρατικής 
ευθύνης, η ενιαία χρηµατοδότηση του συστήµατος υγείας µέσω συγχώνευσης των κλάδων υγείας των 
ασφαλιστικών ταµείων, η επέκταση του δηµόσιου νοσοκοµειακού τοµέα µέσω εθνικοποίησης 
νοσοκοµείων ΝΠΙ∆, η διαµόρφωση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στη χώρα, σύµφωνα µε τις 
διακηρυκτικές αρχές της Alma – Ata και κατά το σκανδιναβικό πρότυπο,133 µε δηµιουργία Κέντρων 
Υγείας αγροτικού και αστικού τύπου και θεσµοθέτηση οικογενειακού ιατρού µε πληθυσµό ευθύνης 
(πίνακα 4.2). 
 Παρά το φιλόδοξο σχεδιασµό, πολλοί στόχοι της µεταρρύθµισης της περιόδου ’81 – ’83 
παρέµειναν ανεκπλήρωτοι ή υλοποιήθηκαν µερικώς. Τα περιοριστικά µέτρα του ιδιωτικού τοµέα υγείας 
για παράδειγµα, µπορεί όντως να οδήγησαν σε χρεοκοπία πολλές κυρίως µικρές ιδιωτικές κλινικές,133 
αναγκάζοντας µάλιστα σηµαντικό αριθµό κλινικαρχών είτε να τις πουλήσουν στο δηµόσιο φορέα είτε 
να τις µετατρέψουν σε άλλες οικονοµικές µονάδες όπως ξενοδοχεία,160 αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι 
επιτεύχθηκε και ο επιδιωκόµενος έλεγχος του ιδιωτικού τοµέα καθώς αυτός έγκαιρα έστρεψε το 
επενδυτικό του ενδιαφέρον προς τα διαγνωστικά κέντρα και την υψηλή βιοϊατρική τεχνολογία.30,148 Γι’ 
αυτό δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα περιοριστικά µέτρα της δεκαετίας του ’80 
απέτυχαν καθώς η επίδρασή τους στον ιδιωτικό τοµέα υγείας υπήρξε δηµιουργικά καταστροφική 
(“creative destruction”),169 εννοώντας ότι τα µέτρα αυτά οδήγησαν στην ανακατεύθυνση και µόνο της 
επενδυτικής του συµπεριφοράς και στην επακόλουθη µετατόπιση της κυριαρχίας του από τη 
δευτεροβάθµια περίθαλψη στη διαγνωστική τεχνολογία. Εξίσου ατελής υπήρξε και η ανάπτυξη του 
δηµόσιου τοµέα υγείας. Η σαφής επέκταση του δηµόσιου νοσοκοµειακού δικτύου, η οποία 
αποτυπώνεται στους υψηλούς ρυθµούς αύξησης των δηµοσίων επενδύσεων (διάγραµµα 4.3)170 και 
των εισροών – εκροών των δηµόσιων νοσηλευτηρίων κατά την περίοδο 1981 – 7 (πίνακας 4.3),171 
αλλά και η παράλληλη επέκταση του δηµόσιου δικτύου εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης, µε τη 
δηµιουργία περίπου 200 κέντρων υγείας αγροτικού τύπου κατά την ίδια χρονική περίοδο,148,160 δεν 
συνοδεύτηκε από την προβλεπόµενη κατάργηση των πολυϊατρείων των ασφαλιστικών ταµείων και την 
αντικατάστασή τους από κέντρα υγείας αστικού τύπου (210 αστικά Κ.Υ. βάσει του ιδρυτικού νόµου του 
Ε.Σ.Υ.), γεγονός το οποίο διαιώνισε την άνιση πρόσβαση του αστικού πληθυσµού σε υπηρεσίες 
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας αλλά και το καθεστώς της κατακερµατισµένης εξωνοσοκοµειακής 
περίθαλψης στη χώρα. Μία όµως από τις µεγαλύτερες αποτυχίες της µεταρρύθµισης, υπήρξε η 
µαταίωση της προτεινόµενης ενοποίησης των κλάδων υγείας των ασφαλιστικών ταµείων, ως 
αποτέλεσµα των αντιδράσεων ορισµένων ευγενών ταµείων τα οποία προσέφεραν καλύτερες δέσµες 
υπηρεσιών στους ασφαλισµένους τους,133 αλλά και εξαιτίας µίας ωµής κοινοβουλευτικής – 
συντεχνιακής παρέµβασης,153 µε κορυφαία την αντίδραση του τότε προέδρου της Βουλής Ι. Αλευρά, ο 
οποίος απείλησε µε παραίτηση σε περίπτωση που τα προνόµια των ασφαλιστικών ταµείων 
εγκαταλείπονταν.172 Ενώ λοιπόν η µεταρρύθµιση µέσω της επέκτασης του δηµόσιου νοσοκοµειακού 
τοµέα και του δηµόσιου δικτύου εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης στην περιφέρεια επιχειρούσε – και ως 
ένα βαθµό πέτυχε – να αντιµετωπίσει τις έντονες γεωγραφικές ανισότητες στην πρόσβαση στις 
υπηρεσίες υγείας, διευκολύνοντας παράλληλα την παροχή υπηρεσιών στα χαµηλά εισοδηµατικά 
στρώµατα της επαρχίας, απέτυχε, συνεπεία της διστακτικότητάς της, να αντιµετωπίσει τις έντονες 
χρηµατοδοτικές ανισότητες αλλά και τις ανισότητες σε επίπεδο παροχών µε την µη υλοποίηση των 
κατευθύνσεων της για ενοποίηση των κλάδων υγείας των ασφαλιστικών ταµείων, κατάργηση του 
δικτύου παροχής υπηρεσιών υγείας που διέθεταν και αντικατάστασή του από ένα ενιαίο δηµόσιο – 
δωρεάν σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στα αστικά κέντρα και τις αγροτικές περιοχές. Με 
άλλα λόγια η µεταρρύθµιση του ’83 είχε στραµµένη την προσοχή της στην ισότητα στην πρόσβαση 
υποτιµώντας την εξασφάλιση ισότητας στη χρηµατοδότηση, γεγονός το οποίο, παρά τις περί του 
αντιθέτου προσδοκίες, οδήγησε τελικά σε υψηλούς – και µάλιστα υψηλότερους σε σχέση µε τις 
δηµόσιες δαπάνες – ρυθµούς αύξησης των ιδιωτικών δαπανών υγείας κατά την περίοδο 1981 – 1992 
(από 2,68% του Α.Ε.Π. το 1981 σε 3,61% του Α.Ε.Π. το 1992).173 Τέλος, δεν θα πρέπει να διαφύγει της 
προσοχής ότι το Ε.Σ.Υ. παρότι αποτέλεσε σηµαντικότατη τοµή στην οργάνωση των υπηρεσιών υγείας 
στην Ελλάδα, µεταξύ των άλλων αποτυχιών του δεν κατάφερε – και πως θα µπορούσε άλλωστε – να 
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Πίνακας 4.3 

Πηγή: Κυριόπουλος Γ. 1990171 

διαφύγει των αδυναµιών, των εγκατεστηµένων νοοτροπιών και αντιλήψεων που χαρακτηρίζουν την 
οργάνωση και λειτουργία του ελληνικού κράτους. Η µαζική για παράδειγµα στελέχωση του Ε.Σ.Υ., ήδη 
από τα πρώτα χρόνια σύστασής του, στη βάση µεθόδων ελάχιστα αξιοκρατικών αλλά και τα 
φαινόµενα δωροδοκίας και δωροληψίας στα δηµόσια νοσοκοµεία, µέσα µάλιστα σε ένα πλαίσιο 
παρότρυνσης παράνοµων πρακτικών από την ίδια την πολιτεία (βελτίωση των µισθών των ιατρών 
µέσω της ανοχής του κράτους σε πλασµατικές εφηµερίες), αποτελούν συµπτώµατα των 
αναχρονιστικών δοµών και νοοτροπιών του ελληνικού κράτους και κοινωνίας που µεταδόθηκαν στο 
Ε.Σ.Υ. ήδη από την εποχή της γέννησής του.146 

 

 
Η ταλάντωση του δικοµµατικού πολιτικού εκκρεµούς στη χώρα, επανέφερε στην εξουσία τη 

Νέα ∆ηµοκρατία το 1990, η οποία κυβέρνησε ως το 1993, ακολουθώντας µε ενθουσιασµό τις 
µονεταριστικές πολιτικές περιορισµού του κοινωνικού κράτους (“monetarist policies of retrenchment in 
welfare”) όπως απαιτούσε η συνθήκη του Μάαστριχτ.149 Κεντρικές πολιτικές της επιλογές υπήρξαν η 
µείωση των ελλειµµάτων των ασφαλιστικών ταµείων153,172 και ο περιορισµός του ρόλου του δηµοσίου 
στην παραγωγή υπηρεσιών υγείας µε παράλληλη ενίσχυση του ανταγωνισµού του µε τον ιδιωτικό 
τοµέα.135 Οι κεντρικές αυτές πολιτικές επιδιώξεις µεταφράστηκαν σε µέτρα όπως η θεσµοθέτηση της 
συνεισφοράς των ασφαλισµένων στο κόστος της φαρµακευτικής και εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης 
(25% συµµετοχή των ασφαλισµένων στα φάρµακα, καταβολή 1.000 δρχ. στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία 
των νοσοκοµείων)153 αλλά και η θεσµοθέτηση φοροαπαλλαγών στα ασφάλιστρα για ιδιωτική 
ασφάλιση υγείας.145 Σε επίπεδο πολιτικής υγείας, κεντρική νοµοθετική πρωτοβουλία της περιόδου ’90-
’93 υπήρξε ο Νόµος 2071 του 1992, γνωστός και ως νόµος Σούρλα, ο οποίος ήταν η απάντηση της τότε 
συντηρητικής κυβέρνησης στον ιδρυτικό νόµο του Ε.Σ.Υ.174 και αποτελούσε µία σηµαντική νοµοθετική 
παρέµβαση νεοφιλελεύθερης προοπτικής που επιχειρούσε την αλλαγή φιλοσοφίας του Ε.Σ.Υ.153 Το νέο 
αυτό οργανωτικό πλαίσιο επαναδιατύπωσε την υγεία από κρατική σε ατοµική ευθύνη, έδωσε έµφαση 
στην κατοχύρωση των δικαιωµάτων και της ελευθερίας επιλογής ιατρού και νοσοκοµείου από τους 
ασθενείς,xxviii ήρε όλα τα περιοριστικά µέτρα στη δράση του ιδιωτικού τοµέα στη νοσοκοµειακή και 
εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη, επανέφερε το καθεστώς µερικής απασχόλησης στους νοσοκοµειακούς 
ιατρούς του Ε.Σ.Υ.xxix και µετακύλυσε τη διοικητική και χρηµατοδοτική ευθύνη των κέντρων υγείας στη 

                                                 
xxviii βάσει του συγκεκριµένου µέτρου οι πολίτες µπορούσαν να επιλέξουν ιδιώτη ιατρό αλλά και νοσηλεία σε 
δηµόσιο ή ιδιωτικό θεραπευτήριο. Το κόστος της περίθαλψης θα κάλυπταν τα ασφαλιστικά ταµεία µέσω ειδικών 
συµβάσεων µε τους δηµόσιους και ιδιωτικούς προµηθευτές. Το µέτρο αναµενόταν να ξεκινήσει πιλοτικά σε δύο 
µικρές περιφέρεις όπου οι ασθενείς θα δικαιούνταν τέσσερις επισκέψεις ετησίως σε ιδιώτη ιατρό και 
απεριόριστο αριθµό επισκέψεων σε δηµόσιους προµηθευτές υπηρεσιών υγείας, το δε κόστος του κατά το πρώτο 
έτος εφαρµογής θα άγγιζε τα 12 δις. δρχ.174 Τελικώς, δεν εφαρµόστηκε εξαιτίας των σχετικών οικονοµικών 
περιορισµών.172  
xxix µικρός αριθµός, 400 περίπου ιατροί, επέλεξε το καθεστώς µερικής απασχόλησης στα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. 
καθώς ο προβλεπόµενος µισθός ήταν αισθητά χαµηλότερος.148 

ΕΙΣΡΟΕΣ – ΕΚΡΟΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, 
ΕΛΛΑ∆Α 1981 – 1987 

 1981 1987 
Ιατρικό – νοσηλευτικό  
προσωπικό 

35.496 57.084 

Τρέχουσες δαπάνες, % ΑΕΠ 3,8% 5,3% 
Επενδύσεις, % ΑΕΠ 0,008%  0,25% 
Νοσηλευθέντες 722.390 1.051.795 
Εξετασθέντες στα εξωτερικά 
ιατρεία 

3.501.272 7.090.340 

Χειρουργικές επεµβάσεις 194.611 311.793 
Εργαστηριακές εξετάσεις 10.783.541 26.894.703 
Εργαστηριακές εξετάσεις 
υψηλής τεχνολογίας 

148.082 2.309.747 0
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Πηγή: Κυριόπουλος Γ, Γεωργούση Ε, ∆ρίζη Μ. 1994170 
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νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση (πίνακας 4.2).175 Η περίοδος ’90 – ’93, σηµατοδότησε την έναρξη της 
εµφανούς πλέον κρίσης και αµφισβήτησης του δηµόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας στην 
Ελλάδα και την πορεία προοδευτικής ιδιωτικοποίησης του νεοσύστατου και ατελώς ανεπτυγµένου 
Ε.Σ.Υ.  

Η αλλαγή της διακυβέρνησης της χώρας το 1993 δεν ανέκοψε την πορεία αυτή, παρά την 
έντονη προεκλογική διαµάχη των δύο µεγαλύτερων κοινοβουλευτικών κοµµάτων και τις προεκλογικές 
δεσµεύσεις του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση του συνόλου του νοµοθετικού πλαισίου ιδιωτικοποίησης του 
Ε.Σ.Υ. και απελευθέρωσης του ιδιωτικού τοµέα που είχε ψηφίσει η Νέα ∆ηµοκρατία.176 Άλλωστε µέσα 
σε ένα πολιτικοοικονοµικό περιβάλλον όπου η Ε.Ε. είχε ήδη αρχίσει τις προετοιµασίες για την 
Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (Ο.Ν.Ε.) και η Ελλάδα επιδίωκε την ικανοποίηση των κριτηρίων 
σύγκλισης,149 οι ιδεολογικές διαφορές Συντηρητικών και Σοσιαλιστών στο ζήτηµα της ρύθµισης – 
διαχείρισης µίας µεικτής ανταγωνιστικής αγοράς στην υγεία είχαν αρχίσει πλέον να γίνονται 
δυσδιάκριτες.135,145,149 Ο Νόµος 2194 που ψήφισε η κυβέρνηση των σοσιαλιστών το 1994 επιβεβαιώνει 
αυτή ακριβώς την εκτίµηση. Ενώ λοιπόν διακηρυκτικά επιδίωκε την αποκατάσταση των αρχών και της 
λειτουργίας του Ε.Σ.Υ. στο προ ’90 πλαίσιο, µε την επαναφορά της ευθύνης του κράτους για την υγεία 
των πολιτών, την επαναφορά των Κέντρων Υγείας στη διοικητική και οικονοµική ευθύνη των 
νοσοκοµείων και την επαναφορά της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των νοσοκοµειακών 
ιατρών, διατήρησε στο ακέραιο το νέο καθεστώς λειτουργίας του ιδιωτικού τοµέα υγείας στη χώρα 
(ύψος νοσηλίων, συµβάσεις µε ασφαλιστικά ταµεία, απελευθέρωση ίδρυσης νέων κλινικών) αλλά και 
τα πρώτα µέτρα – σε µία σειρά µέτρων που θα ακολουθούσαν τα επόµενα χρόνια – λειτουργίας του 
Ε.Σ.Υ. µε οικονοµικά κριτήρια της αγοράς όπως η αµφισβήτηση της µονιµότητας των υγειονοµικών 
υπαλλήλων, οι διοικητικές αλλαγές στα νοσοκοµεία µέσω της θεσµοθέτησης θέσης γενικού διευθυντή 
και η συµµετοχή των ασθενών στο κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών (πίνακας 4.2).177 

Η ιδεολογική αντιπαράθεση για τα όρια δηµόσιου – ιδιωτικού στην υγεία, η οποία 
εκδηλώθηκε κύρια κατά τη δεκαετία του ’80 και ως ένα βαθµό αποτυπώνεται στο νοµοθετικό πλαίσιο 
της εποχής (Νόµοι 1397/83, 2071/92, 2194/94), ατόνησε και τελικά τέθηκε στο περιθώριο ήδη από τις 
αρχές της δεκαετίας του ΄90. Άλλωστε η ιδέα στην Ελλάδα ενός κρατικού µονοπωλίου στην υγεία έτσι 
όπως αυτό επιχειρήθηκε – ανεξαρτήτως της ειλικρίνειας των προθέσεων ή του ολοκληρωµένου 
σχεδιασµού του – στα µέσα της δεκαετίας του ’80, εγκαταλείφθηκε ακόµη και από τους εισηγητές του 
πριν ολοκληρωθεί ως προς την εφαρµογή του, πόσο δε µάλλον αξιολογηθεί ως προς την 
αποτελεσµατικότητά του. Η κυρίαρχη πολιτική υγείας στην χώρα έστρεψε πλέον το ενδιαφέρον της 
στην αναζήτηση χρηµατοδοτικών και οργανωτικών εργαλείων για τη διαχείριση µίας µικτής (δηµόσιας 
– ιδιωτικής), ανταγωνιστικής, οιονεί αγοράς υγείας κάτω από την πεποίθηση – βάσιµη ή µη – ότι ένας 
τέτοιος προσανατολισµός θα βελτίωνε την αποτελεσµατικότητα και κυρίως την αποδοτικότητα του 
συστήµατος υγείας, δεδοµένων των οικονοµικών περιορισµών που έθετε η πορεία σύγκλισης της 
χώρας στην Ο.Ν.Ε. Τα χρηµατοδοτικά δε αυτά εργαλεία η χώρα µας τα εισήγαγε από τις ΗΠΑ, µέσα 
από έναν ενδιάµεσο σταθµό πιλοτικής τους εφαρµογής σε δηµόσια συστήµατα υγείας στη Βόρεια 
Ευρώπη. Γράφει χαρακτηριστικά ο Carpenter M. «στις ΗΠΑ νέα πολιτικά εργαλεία αναπτύχθηκαν 
όπως τα DRGs, οι HMOs ενώ οι οιονεί αγορές και ο ελεγχόµενος ανταγωνισµός θεωρήθηκαν ως 
τρόποι αναζωογόνησης των συστηµάτων υγείας, ως τεχνοκρατικές και ρεαλιστικές λύσεις στα πιεστικά 
προβλήµατα, χωρίς µάλιστα να θυσιάζονται οι αρχές της ισότητας. Τα εργαλεία αυτά υιοθετήθηκαν 
από κοινωνικά συστήµατα όπως στην Αγγλία και τις σκανδιναβικές χώρες. Κατά αυτό τον τρόπο η 
αµερικάνικη επιρροή στην παγκόσµια µεταρρυθµιστική πολιτική φιλτραρίστηκε στα συστήµατα υγείας 
της Βόρειας Ευρώπης»149 και συµπληρώνει ο Matsaganis M. «η τελευταία χώρα που υπήρξε µάρτυρας 
άφιξης τέτοιων ιδεών ήταν η Ελλάδα. Η ιδέα της δηµιουργίας µίας ενδιάµεσης αγοράς υγείας (quasi 
market) ως θεµέλιο της υγειονοµικής µεταρρύθµισης κατέφθασε στην Ελλάδα το 1994 µε την µορφή της 
πρότασης των εµπειρογνωµόνων».169 

Πράγµατι, τον Ιανουάριο του 1994 η τότε ηγεσία του Υπουργείου Υγείας διόρισε δύο 
επιτροπές εµπειρογνωµόνων, µία αποτελούµενη από Έλληνες ειδικούς και µία αποτελούµενη από 
Έλληνες και ξένους ειδικούς, οι οποίες εξέδωσαν εκτεταµένη αναφορά σχετικά µε το σύστηµα υγείας 
στην Ελλάδα, αναφορά η οποία περιελάµβανε και τις σχετικές τους προτάσεις.145 Η επιτροπή των 
διεθνών εµπειρογνωµόνων, επικεφαλής της οποίας ήταν ο καθηγητής Brian Abel – Smith ένας 
φαµπιανός σοσιαλιστής ο οποίος είχε ενστερνιστεί τον νέο πραγµατισµό,149 ξεχώρισε ως κύριες 
αδυναµίες του ελληνικού συστήµατος υγείας τις σηµαντικές ελλείψεις στο τοµέα της δηµόσιας υγείας, 
την απουσία ιατρικών φακέλων και αποτελεσµατικού συστήµατος ιατρικής πληροφόρησης αλλά και 
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ποιοτικής αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας, τα χαµηλά ποσοστά ικανοποίησης του πληθυσµού από 
τις υπηρεσίες υγείας, τις ανήθικες πρακτικές στο ιατρικό σώµα και το ανισοβαρές υγειονοµικό 
προσωπικό, την απουσία αποδοτικότητας στο σύστηµα υγείας (απουσία πολιτικών ελέγχου του 
κόστους, παρουσία θετικών κινήτρων για προκλητή ζήτηση, υψηλά διοικητικά έξοδα, αδυναµία 
συντονισµού στο σχεδιασµό και τη χρηµατοδότηση των υπηρεσιών υγείας) αλλά και τις έντονες, κατά 
τη γνώµη πάντα της επιτροπής, γεωγραφικές ανισότητες στην ποιότητα και ποσότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών.142 Στη βάση αυτών των προβληµάτων πρότειναν ένα µεταρρυθµιστικό 
πλαίσιο, παρόµοιο µε εκείνο που είχε ξεκινήσει να υλοποιείται στην Μ. Βρετανία από τα τέλη της 
δεκαετίας του ’80, το οποίο προέβλεπε τη δηµιουργία µίας εσωτερικής αγοράς στο σύστηµα υγείας 
στην Ελλάδα, την αναδιοργάνωση της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µέσω θεσµοθέτησης 
οικογενειακού ιατρού κατά κεφαλήν αµειβόµενου και διοικητικές και εργασιακές αλλαγές στα 
νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. µε ιδιωτικοοικονοµική κατεύθυνση (πίνακας 4.4).142 Η έκθεση της διεθνούς 
επιτροπής εµπειρογνωµόνων δέχτηκε αυστηρή κριτική από την ελληνική επιστηµονική κοινότητα 
χαρακτηριζόµενη από πολλούς ως πατερναλιστική,178 νεοφιλελεύθερης εµπνεύσεως,93,178 ως 
µηχανιστική µεταφορά µεταρρυθµιστικών πολιτικών από ένα σύστηµα υγείας σε άλλο,179 ενώ τα βέλη 
της κριτικής επικεντρώθηκαν στην πρόταση της για οργάνωση της Π.Φ.Υ. στη χώρα κατά το Βρετανικό 
µοντέλο του οικογενειακού ιατρού.93,169,179,180 Παρόλη όµως την επιµέρους αρνητική κριτική το πνεύµα 
των προτάσεων της διεθνούς επιτροπής εµπειρογνωµόνων έτυχε ευρύτατης διαχρονικής αποδοχής 
από τις κυβερνητικές πολιτικές ηγεσίες, αποτελώντας τελικά οδηγό παράσταση σ’ όλες τις κατοπινές 
απόπειρες µεταρρύθµισης του υγειονοµικού τοµέα στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του ’90 έως και τις 
αρχές του 21ου αιώνα (πίνακας 4.4).   

Μία µετριοπαθής, για παράδειγµα, προσπάθεια εφαρµογής των προτάσεών της επιτροπής 
αποτέλεσε ο Νόµος 2519 του 1997, επί Υπουργίας Κ. Γείτονα.xxx Προέβλεπε τη θεσµοθέτηση των DRGs 
στην αποπληρωµή των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ., την καθιέρωση κλειστών προϋπολογισµών ανά 
κλινική – τµήµα και ανά νοσοκοµείο, τη χαλαρή ενοποίηση των ασφαλιστικών ταµείων της χώρας, την 
κατάργηση της µονιµότητας στους νεοεισερχόµενους στο σύστηµα υγείας ιατρούς και την 
αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας µέσω καθιέρωσης οικογενειακού ιατρού κατά το 
Βρετανικό πρότυπο και δηµιουργίας ∆ικτύων Π.Φ.Υ. που θα προέκυπταν από συγχώνευση των 
υπαρχόντων υποδοµών των ασφαλιστικών ταµείων µε τις υποδοµές του Ε.Σ.Υ. (πίνακας 4.4).181 
Παρόλο που ο σχετικός νόµος παρέµεινε ανεφάρµοστος, διατηρεί την ιστορική του σηµασία καθώς 
αντανακλούσε το πνεύµα και τις τάσεις της διεθνούς πολιτικής υγείας την εποχή εκείνη, επιχειρώντας 
τη δηµιουργία συνθηκών ανταγωνισµού και την αφοµοίωση µηχανισµών ελέγχου του κόστους στο 
ελληνικό σύστηµα υγείας, εκφράζοντας τον απόηχο στην Ελλάδα των βασισµένων στην αγορά (market 
oriented) µεταρρυθµίσεων που είχαν υλοποιηθεί µία δεκαετία σχεδόν νωρίτερα στα βορειοευρωπαϊκά 
δηµόσια συστήµατα υγείας.  

Πιο ολοκληρωµένη και µεθοδική απόπειρα υλοποίησης των συστάσεων της επιτροπής των 
σοφών του 1994, υπήρξε το πρόγραµµα «Υγεία για τον Πολίτη», το οποίο δόθηκε στη δηµοσιότητα 
από το Υπουργείο Υγείας το Φεβρουάριο του 2000. Το πρόγραµµα περιελάµβανε µία δέσµη 200 
µέτρων, µε χρονικό ορίζοντα προώθησης και ψήφισής τους στη Βουλή τους έξι µήνες και χρονικό όριο 
υλοποίησής τους τα έξι χρόνια.182 Βασικοί στόχοι της µεταρρύθµισης ήταν η αποκέντρωση, ο 
διαχωρισµός προσφοράς από τη χρηµατοδότηση και η δηµιουργία τελικά µίας εσωτερικής αγοράς στο 
σύστηµα υγείας, η ενίσχυση της Π.Φ.Υ., η αποτελεσµατική διοίκηση των νοσοκοµείων και η 
εγκαθίδρυση µίας συνεργατικής σχέσης µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα υγείας στη χώρα.183 Η 
υλοποίηση της µεταρρύθµισης ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2001 µε τη ψήφιση του Νόµου 2889, ο 
οποίος προέβλεπε µεταξύ των άλλων την περιφερική συγκρότηση του Ε.Σ.Υ. σε 17 υγειονοµικές 
περιφέρειες, νέες διαχειριστικές δοµές στα νοσοκοµεία (κατάργηση της νοµικής τους υπόστασης και 
διοίκησή τους από πενταµελές ∆.Σ.) και λειτουργία τους µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια (απογευµατινά 
ιατρεία, θέσεις πολυτελείας οι οποίες προορίζονταν για παραχώρηση µέσω συµβάσεων σε ιδιωτικές 
ασφαλιστικές εταιρείες, outsourcing υποστηρικτικών λειτουργιών) καθώς και νέες εργασιακές σχέσεις

                                                 
xxx είχαν προηγηθεί δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες – σχέδιο Νόµου Κρεµαστινού 1995, σχέδιο Νόµου Πεπονή, 
Παπαδέλλη 1996 – για αφοµοίωση των προτάσεων της επιτροπής στο νοµοθετικό και οργανωτικό πλαίσιο του 
Ε.Σ.Υ.,145 οι οποίες δεν ευόδωσαν εξαιτίας του τεταµένου κλίµατος της εποχής, της κρίσιµης κατάστασης υγείας 
του τότε πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου αλλά και της αµφιταλάντευσης της κυβέρνησης του Κ. Σηµίτη που τον 
διαδέχθηκε µπροστά στις επερχόµενες εκλογές.172    
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• θεσµοθέτηση θέσης επικεφαλής Ιατρικού Αξιωµατούχου (chief 
medical officer) υπεύθυνου για θέµατα δηµόσιας υγείας 

• συλλογή πληροφοριών σχετικά µε το επίπεδο υγείας του πληθυσµού 

• δηµιουργία κέντρων ∆ηµόσιας Υγείας µε πληθυσµό αναφοράς 300-
800.000 κατοίκους 

• σύσταση Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας στο Υπ. Υγείας (άρθρο 4) 

• δηµιουργία εργαστηρίων δηµόσιας υγείας ως αποκεντρωµένες µονάδες 
του Υπ. Υγείας (άρθρο 8) 

• σύσταση Ινστιτούτου Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών 
Υγείας (άρθρο 9) 

• σύσταση Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και 
Πρόνοιας – Σ.Ε.Υ.Υ.Π. µε σκοπό τη διενέργεια επιθεωρήσεων 
και ελέγχων (οικονοµικών και ποιοτικών) στους δηµόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (Ν.2920/01) 
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• ενοποίηση κλάδου υγείας των µεγαλύτερων ασφαλιστικών ταµείων 

• τα ασφαλιστικά ταµεία θα καταβάλλουν πληρωµές στον Ενιαίο 
Φορέα Υγείας  - Ε.Φ.Υ. (unified fund) 

• ο Ενιαίος Φορέας Υγείας από παθητικός χρηµατοδότης καλείται να 
παίξει έναν πιο ενεργητικό ρόλο κατανέµοντας τους πόρους στις 
Υγειονοµικές Περιφέρειες (Regional Agencies) και συνάπτοντας 
συµβάσεις µε επιλεγµένους προµηθευτές υπηρεσιών υγείας 

• προϋπόθεση για την υλοποίηση της µεταρρύθµισης ο διαχωρισµός 
των προµηθευτών από τους χρηµατοδότες των υπηρεσιών υγείας 
(purchaser / provider split). ∆ηµόσια νοσοκοµεία και πολυϊατρεία του 
ΙΚΑ καλούνται να εξυπηρετήσουν το σύνολο των ασφαλισµένων του 
Ε.Φ.Υ. λαµβάνοντας πληρωµές από τις Υγειονοµικές Περιφέρειες και 
όχι απευθείας από τα ασφαλιστικά ταµεία 

• αποζηµίωση προµηθευτών βάσει συγκεκριµένων κανόνων: (α) τα 
χρήµατα ακολουθούν τους ασθενείς (money follow the patients), 
πράγµα που σηµαίνει ότι οι προµηθευτές ανταγωνίζονται µεταξύ 
τους για την προσέλκυση ασθενών και σύναψη συµβολαίων µε το 
ενιαίο ταµείο (β) η αποπληρωµή των προµηθευτών γίνεται βάσει της 
απόδοσής τους (payments related to performance) 

• καθιέρωση της πληρωµής των προµηθευτών µε τη χρήση των DRGs: 
«ορίζεται ηµερήσιο ή συνολικό ενοποιηµένο κλειστό νοσήλιο 
διαφοροποιηµένο κατά κατηγορία παρεχόµενων ιατρικών υπηρεσιών ή 
συνολικό κλειστό νοσήλιο κατά διαγνωστική κατηγορία» (άρθρο 28, §β) 

 

• µετριοπαθής ρύθµιση για την ενοποίηση των κλάδων υγείας των 
ασφαλιστικών ταµείων: «Οι ασφαλιστικοί φορείς µπορεί να 
συµπράττουν µεταξύ τους µε µορφή κοινοπραξίας ή µε τη µορφή 
ένωσης ασφαλιστικών οργανισµών και ταµείων µε σκοπό να 
συνάπτουν µετά από διαπραγµάτευση προγραµµατικές συµβάσεις µε 
το Υπουργείο Υγείας. Με τις συµβάσεις αυτές µπορεί να ορίζεται 
νοσήλιο κατά τις διαζευκτικές περιπτώσεις του άρθ.28 καθώς και κατά 
νοσοκοµείο ή κατηγορία νοσοκοµείου» (άρθρο 30) 

• Περιφερειακή συγκρότηση Ε.Σ.Υ.: σύσταση 17 υγειονοµικών 
περιφερειών – ΠεΣΥ (Ν.2889/01, άρθρο 1). Τα ΠεΣΥ 
εισηγούνται την ίδρυση, µείωση, συγχώνευση ή µεταφορά 
τµηµάτων νοσοκοµείων, την εγκατάσταση ή µετεγκατάσταση 
πανεπιστηµιακών κλινικών (Ν.2889/01, άρθρο1,§4στ), τη 
σύσταση Ανώνυµων Εταιρειών για τη κατασκευή, συντήρηση 
κτιριακών υποδοµών καθώς και την ανάπτυξη άλλων κοινών 
υποστηρικτικών υπηρεσιών όπως η καθαριότητα και η 
τροφοδοσία των αποκεντρωµένων µονάδων του (Ν.2889/01, 
άρθρο 1,§4ιη) 

• Σύσταση του Οργανισµού ∆ιαχείρισης Πόρων Υγείας – 
Ο.∆Ι.Π.Υ.: Συγχώνευση των κλάδων υγείας των µεγαλύτερων 
ασφαλιστικών ταµείων. Ο Ο.∆Ι.Π.Υ. αγοράζει υπηρεσίες 
υγείας από το δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα µε κριτήρια 
ποιότητας και κόστους (Πρόγραµµα «Υγεία για τον Πολίτη) 

• ∆υνατότητα σύµβασης νοσοκοµείων ΕΣΥ µε ιδιωτικές 
ασφαλιστικές εταιρείες για διενέργεια εξετάσεων κατά την 
απογευµατινή λειτουργία των νοσοκοµείων µε αυξηµένο 
τιµολόγιο (Ν.2955/01, άρθρο 13,§24) 
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• κατάργηση της µονιµότητας των υπαλλήλων του Ε.Σ.Υ. 

• ιατροί του Ε.Σ.Υ. πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, µε 
δυνατότητα όµως άσκησης απογευµατινού ιδιωτικού ιατρείου εντός 
του νοσοκοµείου 2 φορές την εβδοµάδα  

• εισαγωγή θεσµού συµβασιούχων ιατρών Ε.Σ.Υ. (άρθρο 23) 

• κατάργηση µονιµότητας στους νεοεισερχόµενους στο Ε.Σ.Υ. ιατρούς 
(θητεία): «σε θέσεις Επιµελητών Γ΄ και Β΄ θητεία σύµφωνα µε το 
ν.2194/94. Μετά τη λήξη της τρίτης θητείας η θητεία του ιατρού 
ανανεώνεται ύστερα από αίτηση του κάθε τέσσερα χρόνια µετά από 
αξιολογική ατοµική κρίση» (άρθρο 34, §2α) 

• δικαίωµα άσκησης απογευµατινού ιατρείου εντός του 
νοσοκοµείου 2 φορές την εβδοµάδα στους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. 
(Ν.2889/01, άρθρο 9,§2)  

• µονιµοποίηση νεοεισερχόµενων ιατρών ΕΣΥ µετά από 
επιτυχή αξιολόγηση στο τέλος της δεύτερης 5ετούς θητείας 
(Ν.2889/01, άρθρο 11, §5)  

• εισαγωγή θεσµού επικουρικών ιατρών (Ν.2889,άρθρο 11,§22) 

• απαγόρευση άσκησης ιδιωτικού ιατρείου σε 
πανεπιστηµιακούς ιατρούς (Ν.2889/01, άρθρο 11, §2) 
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• κάθε ασφαλισµένος του Ενιαίου Φορέα Υγείας επιλέγει έναν 
οικογενειακό ιατρό της προτίµησής του 

• η παραποµπή σε νοσοκοµεία, ειδικούς ιατρούς γίνεται µόνο µε 
παραπεµπτικό του οικογενειακού ιατρού (gatekeeping) 

• κάθε οικογενειακός ιατρός εγγράφει στις λίστες του 1.800-2.200 
ασθενείς 

• η αµοιβή του ιατρού γίνεται µε κατά κεφαλήν πληρωµές (capitation) 
από τις Υγειονοµικές Περιφέρειες 

• ο οικογενειακός ιατρός διαχειρίζεται και προϋπολογισµούς  για τους 
ασθενείς του, για την πληρωµή επισκέψεων σε ειδικούς ιατρούς, 
διαγνωστικές εξετάσεις, φάρµακα (fund holding GP). Τους 
προϋπολογισµούς αυτούς κρατά στο όνοµα του ιατρού η Υγειονοµική 
Περιφέρεια και σε περίπτωση πλεονάσµατος του διαθέτει χρήµατα 
για εκπαίδευση ή αναβάθµιση του ιατρείου του. Σε αντίθετη 
περίπτωση τα σχετικά ελλείµµατα αφαιρούνται από τα έσοδά του  

• οικογενειακοί ιατροί αυτοαπασχολούµενοι, συµβεβληµένοι µε την 
Υγειονοµική Περιφέρεια. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
αποκλειστικά στους ασφαλισµένους του Ενιαίου Φορέα 

• ∆ηµιουργία ∆ικτύων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας: «µονάδες ΠΦΥ του 
ΕΣΥ, των ασφαλιστικών οργανισµών και ταµείων, των οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων ΝΠ∆∆ οργανώνονται και λειτουργούν 
ως ∆ίκτυα παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ» (άρθρο 31,§1), «µε Υπουργική 
Απόφαση καθορίζεται ο πληθυσµός και τα όρια ευθύνης κάθε 
δικτύου» (άρθρο 31,§2), «στα ∆ίκτυα προσφέρουν υπηρεσίες ιατροί 
γενικής ιατρικής, παιδίατροι, παθολόγοι, ιατροί άλλων βασικών 
ειδικοτήτων, οδοντίατροι, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, κοινωνικοί 
λειτουργοί … στα ∆ίκτυα προσφέρουν σε τακτές ηµέρες και ώρες τις 
υπηρεσίες τους γιατροί ειδικοτήτων του νοσοκοµείου» (άρθρο 31,§2) 

• Εισαγωγή θεσµού Οικογενειακού Ιατρού: ελεύθερη επιλογή ιατρού 
από τους ασθενείς από λίστα ιατρών του ∆ικτύου (άρθρο 32,§2), ο 
οικογενειακός ιατρός εδράζεται σε ιατρείο στην περιοχή ευθύνης του 
∆ικτύου και παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά στους 
δικαιούχους του ∆ικτύου (άρθρο 32,§5), εγγράφει στον κατάλογο 
ασθενών του το µέγιστο 1800 ασθενείς (άρθρο 32,§2-3), συνάπτει 
ετήσιες συµβάσεις µε το ∆ίκτυο και αµείβεται ανάλογα µε τον αριθµό 
των ασθενών που καλύπτει (άρθρο 32, §4) 

• ∆ηµιουργία Κ.Υ. Αστικού τύπου µε αναµόρφωση των 
πολυιατρείων του ΙΚΑ, των δηµοτικών ιατρείων και µικρών 
νοσοκοµείων του ΕΣΥ που θα άλλαζαν χρήση (Πρόγραµµα 
«Υγεία για τον Πολίτη») 

• Οικογενειακός ιατρός: Ελεύθερη επιλογή οικογενειακού 
ιατρού. Σύστηµα παραποµπής ασθενών σε νοσοκοµεία και 
ειδικούς ιατρούς µόνο µε παραπεµπτικό του οικογενειακού 
ιατρού. Ο οικογενειακός ιατρός, ιατρός γενικής ιατρικής ή 
άλλης ειδικότητας µετά από βραχύχρονη εκπαίδευση, είναι 
ελεύθερος επαγγελµατίας συµβαλλόµενος µε τον Ο∆ΙΠΥ µε 
δυνατότητα παροχής υπηρεσιών και σε µη δικαιούχους του 
Ο∆ΙΠΥ, εδραζόµενος στο ιδιωτικό του ιατρείο, αµειβόµενος 
κατά κεφαλήν καθώς και µε επιπλέον πληρωµές για 
πρόσθετες υπηρεσίες όπως εµβολιασµούς και προληπτική 
ιατρική (Πρόγραµµα «Υγεία για τον Πολίτη»)  
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Σ • θεσµοθέτηση θέσης Γενικού ∆/ντη (manager) στα νοσοκοµεία 

• αλλαγή του νοµικού καθεστώτος των νοσοκοµείων. Πώληση τους σε 
εταιρείες όπου το 99% των µετοχών κατέχει το δηµόσιο και το 1% η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση 

• δηµιουργία αυτόνοµων Τµηµάτων Επειγόντων Περιστατικών 

• δηµιουργία κλινών Μακράς Νοσηλείας  

• σύσταση θέσης Γενικού ∆/ντη µε 5ετή θητεία (άρθρο 17) 

• δυνατότητα σύµβασης δηµόσιων νοσοκοµείων µε ιδιωτικές κλινικές οι 
οποίες θα λειτουργούν ως δορυφορικές µονάδες αποκατάστασης και 
αποθεραπείας (άρθρο 22) 

• δυνατότητα σύµβασης των δηµόσιων νοσοκοµείων µε ιδιωτικές 
ασφαλιστικές εταιρείες (άρθρο 28, §δ) 

• «οι προϋπολογισµοί των νοσοκοµείων διαµορφώνονται και ως 
κλειστοί κατά τοµέα, τµήµα, εργαστήριο και διοικητική, τεχνική ή άλλη 
µονάδα του νοσοκοµείου και εγκρίνονται ως συνολικοί κλειστοί 
προϋπολογισµοί» (άρθρο 29, §2) 

• σύσταση θέσης ∆ιοικητή µε 5ετή θητεία (Ν.2889 άρθρο 5, §6) 

• κατάργηση Νοµικής υπόστασης νοσοκοµείων ως ΝΠ∆∆: 
«όλες οι νοσοκοµειακές µονάδες και τα Κέντρα υγείας του 
ΕΣΥ, µετατρέπονται σε αποκεντρωµένες και ανεξάρτητες 
υπηρεσιακές µονάδες του αντίστοιχου ΠεΣΥ µε διοικητική και 
οικονοµική αυτοτέλεια» (Ν.2889/01, άρθρο 1,§ 4)  

• σύσταση θέσεων πολυτελείας στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ και 
λειτουργία ιδιωτικών απογευµατινών ιατρείων εντός των 
νοσοκοµείων (Ν.2889/01, άρθρα 6§2 και 9§3 αντίστοιχα) 

• «τα νοσοκοµεία δύναται να αναθέτουν µε σύµβαση έργου τη 
φύλαξη των χώρων τους σε ειδικά συνεργεία παροχής 
υπηρεσιών ασφαλείας, ανεξάρτητα αν η αµοιβή του αναδόχου 
υπερβαίνει την απαιτούµενη δαπάνη για την πλήρωση των 
κενών οργανικών θέσεων» (Ν.2889/01, άρθρο 13, §2)  

Πηγές: Abel – Smith B, et al. 1994, N.2519/1997 ΦΕΚ Α΄165, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 2000, Ν.2889/2001 ΦΕΚ Α΄37, Ν.2920/2001 ΦΕΚ Α΄131, Ν.2955/2001 ΦΕΚ Α΄256  



για τους νοσοκοµειακούς ιατρούς (δυνατότητα άσκησης απογευµατινού ιατρείου εντός του 
νοσοκοµείου, κατάργηση µονιµότητας για τους νεοεισερχόµενους, απαγόρευση ιδιωτικού ιατρείου για
τους πανεπιστηµιακούς).184 Η µεταρρύθµιση ολοκληρώθηκε, νοµοθετικά τουλάχιστον, τον Νοέµβριο 
του 2001 µε την ενδιάµεση ψήφιση δύο ακόµη νοµοθετηµάτων που αφορούσαν στη σύσταση του 
Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας – Σ.Ε.Υ.Υ.Π. και τη διαχείριση των 
προµηθειών στα δηµόσια νοσοκοµεία,185,186 µε τις αρχικές προβλέψεις του προγράµµατος για 
ενοποίηση των ασφαλιστικών ταµείων και αναδιάρθρωση της Π.Φ.Υ. να παραµένουν εκτός τελικού 
σχεδίου υλοποίησης (πίνακας 4.4). Παρότι η µεταρρύθµιση της περιόδου 2000-2 απέσπασε τη θετική 
αποδοχή της ελληνικής επιστηµονικής κοινότητας, χαρακτηριζόµενη ως µία µεταρρυθµιστική 
προσπάθεια µε σαφή πολιτική βούληση και λεπτοµερές σχέδιο υλοποίησης,163,172,183,187 δεν ήταν λίγοι 
εκείνοι οι οποίοι επισήµαναν αρνητικά την εµµονής της στην ιδιωτικοποίηση και στο διοικητικό 
συγκεντρωτισµό των δηµόσιων νοσοκοµείων188 αλλά και την αναποτελεσµατικότητά της ως προς την 
περιφερική συγκρότηση του Ε.Σ.Υ. επισηµαίνοντας τον κίνδυνο διάχυσης των φαινοµένων 
κακοδιοίκησης και παθολογικής γραφειοκρατίας από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου υγείας 
στις διοικητικές ιεραρχίες των νεοσύστατων Περιφερειακών Συστηµάτων Υγείας. – Πε.Σ.Υ.189 
 Συµπερασµατικά, η γ΄ περίοδος ανάπτυξης του υγειονοµικού τοµέα στην Ελλάδα 
χαρακτηρίζεται από την χρονικά καθυστερηµένη, σε σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, 
θεσµοθέτηση ενός Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Η οικοδόµηση του Ε.Σ.Υ. µέσα σε ένα διεθνές πολιτικό 
και οικονοµικό περιβάλλον αρνητικό σε τέτοιους είδους παρεµβάσεις καθόρισε τελικά την ατελή του 
ανάπτυξη καθόλη τη δεκαετία του ’80 και τη γρήγορη µετάβασή του στην κρίση και σταδιακή 
ιδιωτικοποίηση από τις αρχές του ’90 έως και σήµερα. Η πολιτική υγείας στην Ελλάδα αντίστοιχα, µετά 
από µία δεκαετή περίπου ιδεολογική αντιπαράθεση για τα όρια δηµόσιου – ιδιωτικού  στην υγεία 
(1981 – 1994), γρήγορα έστρεψε το ενδιαφέρον της, δεδοµένης της άµβλυνσης των ιδεολογικών 
διαφορών συντηρητικών – σοσιαλιστών κάτω από τον κοινό στόχο της ικανοποίησης των κριτηρίων 
σύγκλισης στην Ο.Ν.Ε., στη διαχείριση µίας µικτής (δηµόσιας – ιδιωτικής) ανταγωνιστικής αγοράς 
υγείας και στην υιοθέτηση πολιτικών ελέγχου του κόστους στο σύστηµα υγείας της χώρας, 
ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις έτσι όπως αυτές είχαν διαφανεί ήδη µία δεκαετία νωρίτερα στα 
ευρωπαϊκά συστήµατα υγείας. 
 
5. Χρηµατοδότηση του συστήµατος υγείας στην Ελλάδα 
 Η χρηµατοδότηση του υγειονοµικού τοµέα στην Ελλάδα, εµφανίζεται κατακερµατισµένη και 
ανορθόδοξη ως προς τις πηγές της, χωρίς σαφείς και επιστηµονικά τεκµηριωµένους κανόνες και 
πλαίσια ως προς την ροή της. Η χρηµατοδοτική αυτή εικόνα του ελληνικού συστήµατος υγείας είναι το 
διαχρονικό αποτέλεσµα των αντιφάσεων, της έλλειψης συνέχειας και της διστακτικότητας της πολιτικής 
υγείας στη χώρα. Η αποτυχία για παράδειγµα σύστασης ενός Ενιαίου Χρηµατοδοτικού Φορέα Υγείας 
παρά τις πολλαπλές διακηρύξεις υλοποίησής του, τα ασαφή και πολλές φορές επικαλυπτόµενα όρια 
δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα, είναι αποτυχίες σε επίπεδο πολιτικής οι οποίες και κληροδοτήθηκαν στο 
ελληνικό χρηµατοδοτικό µοντέλο. Επιπρόσθετα, η έλλειψη συστηµατικής και αξιόπιστης καταγραφής 
στατιστικών δεδοµένων (πόσα, που και µε τι αποτέλεσµα δαπανούµε για υγεία) θολώνει ακόµη 
περισσότερο το ούτως ή άλλως ασαφές χρηµατοδοτικό τοπίο, καθιστώντας αδύνατη την όποια 
προσπάθεια εξορθολογισµού και προγραµµατισµού της δαπάνης υγείας στην Ελλάδα. 
 Βασικά χαρακτηριστικά της χρηµατοδότησης του ελληνικού υγειονοµικού τοµέα αποτελούν: 
• η ασυνήθης για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα συνύπαρξη και των τριών χρηµατοδοτικών µοντέλων (mix of 

public – private funding), της κοινωνικής δηλαδή ασφάλισης υγείας, της φορολογίας και της ιδιωτικής 
ασφάλισης υγείας. Κάτω από το ιδιότυπο αυτό καθεστώς ο πληθυσµός συµβάλλει χρηµατοδοτικά 
στο σύστηµα υγείας καταβάλλοντας ταυτόχρονα: ασφαλιστικές εισφορές υγείας ανάλογα µε την 
ικανότητα πληρωµής, φορολογικές εισφορές ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος, ιδιωτικά 
ασφάλιστρα υγείας ανάλογα µε τον κίνδυνο ασθενείας καθώς και πληρωµές προερχόµενες 
απευθείας από το εισόδηµα οι οποίες συµπεριλαµβάνουν τη θεσµοθετηµένη συνεισφορά στο κόστος 
κατά τη χρήση των υπηρεσιών, τις υπόγειες – άτυπες πληρωµές στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα 
αλλά και τις απευθείας πληρωµές κατά τη χρήση υπηρεσιών υγείας που δεν προσφέρονται ή δεν 
καλύπτονται από τα δηµόσια ή ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράµµατα (σχήµα 5.1). 

• το ποσοστό συµµετοχής των συνυπαρχόντων πηγών χρηµατοδότησης (κοινωνική και ιδιωτική 
ασφάλιση υγείας, φορολογία και απευθείας πληρωµές) στη συνολική εθνική δαπάνη υγείας 
παρουσιάζει διαχρονικά σηµαντικές διακυµάνσεις, οι οποίες ουδέποτε καθορίζονται από 



Σχήµα 5.1 Πηγές και ροή χρηµατοδότησης στο Ελληνικό σύστηµα υγείας
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παρεµβάσεις άρα και συγκεκριµένους στρατηγικούς στόχους της πολιτείας,30,143 αλλά αποτελούν µία 
µάλλον ακανόνιστη, εκ των υστέρων διαδικασία.  

• εξίσου ακανόνιστη, χωρίς κριτήρια δηλαδή και σχεδιασµό, εµφανίζεται και η κατανοµή των 
χρηµατοδοτικών πόρων ανά γεωγραφική περιφέρεια, καθώς η περιφερειακή τους κατανοµή στην 
Ελλάδα γίνεται στη βάση του ιστορικού προηγούµενου και της πολιτικής διαπραγµάτευσης.134 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση της γεωγραφικής κατανοµής του κρατικού 
προϋπολογισµού, η οποία δεν γίνεται βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων (υγειονοµικές ανάγκες 
πληθυσµού, παραγόµενο προϊόν) αλλά βάσει της µισθολογικής αποζηµίωσης του υπηρετούντος 
προσωπικού και του κύρους – διαπραγµατευτικής ικανότητας των νοσοκοµείων που ανήκουν σε 
κάθε υγειονοµική περιφέρεια χωριστά.45,133 

• τέλος, τα υψηλά ποσοστά έµµεσης φορολογίας και ιδιωτικών δαπανών, οι άνισες εισφορές των 
ασφαλισµένων στα ασφαλιστικά ταµεία και η παρουσία µίας ικανής σε µέγεθος παραοικονοµικής 
δραστηριότητας καθιστούν τη χρηµατοδότηση του υγειονοµικού τοµέα στην Ελλάδα άνιση 
(“regressive financing system”),134 µε την έννοια ότι οι χαµηλές εισοδηµατικές οµάδες καταβάλλουν 
τελικά υψηλότερο ποσοστό των εσόδων τους για υγεία σε σχέση µε τις υψηλότερες εισοδηµατικές 
τάξεις.134  

 
5.1 Μεθοδολογικά προβλήµατα στον προσδιορισµό της δαπάνης υγείας στην Ελλάδα 
 Πολλές φορές στην ελληνική βιβλιογραφία, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, έχουν 
επισηµανθεί τα κενά, η έλλειψη συστηµατικότητας, µεθοδολογικής διαφάνειας και αξιοπιστίας στη 
συλλογή των στοιχείων σχετικά µε τη δαπάνη και τη ροή χρηµατοδότησης στο ελληνικό σύστηµα 
υγείας.133,148,190-193 Η έλλειψη κουλτούρας, διαχρονικά στην Ελλάδα, συλλογής και επεξεργασίας 
στατιστικών δεδοµένων δεν αποτελεί προνόµιο µόνο του υγειονοµικού τοµέα αλλά χαρακτηρίζει 
γενικότερα τη δηµόσια διοίκηση στη χώρα και υποδαυλίζει την όποια απόπειρα χάραξης και άσκησης 
βασισµένων σε εµπειρικά δεδοµένα πολιτικών (evidence based health policies). 
 Οι κυριότερες πηγές άντλησης δεδοµένων για τον υπολογισµό της δαπάνης υγείας στην 
Ελλάδα είναι κατά σειρά: 

Οι Εθνικοί Λογαριασµοί – Ε.Λ.: πρόκειται για δηµοσίευση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
– Ε.Σ.Υ.Ε., η οποία περιλαµβάνει απολογιστικά δεδοµένα αναφορικά µε την ετήσια δηλωµένη 
οικονοµική δραστηριότητα της χώρας (εθνικό εισόδηµα και κατανάλωση, επενδύσεις).190 Από τους 
Εθνικούς Λογαριασµούς αντλούνται στοιχεία σχετικά µε το ύψος: του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος 
– Α.Ε.Π., της συνολικής δαπάνης υγείας (µε διάκρισή της σε δηµόσια και ιδιωτική), της συνολικής 
φαρµακευτικής δαπάνης (µε διάκρισή της επίσης σε δηµόσια και ιδιωτική) και των συνολικών 
επενδύσεων στην υγεία (δηµόσιες και ιδιωτικές) σε ευρώ €, τρέχουσες τιµές. Οι Εθνικοί Λογαριασµοί 
δηµοσιεύονται σε ετήσια βάση και είναι χρήσιµοι για διαχρονικές αναλύσεις.194   

Έως και πρόσφατα, σύµφωνα µε τους περισσότερους µελετητές, σοβαρά µεθοδολογικά 
προβλήµατα ενέκυπταν κατά τον υπολογισµό της δαπάνης υγείας καθώς οι Εθνικοί Λογαριασµοί: (α) 
υποεκτιµούσαν τη δηµόσια δαπάνη υγείας αφού δεν συµπεριλάµβαναν σ’ αυτή τις δηµόσιες δαπάνες 
για εκπαίδευση των επαγγελµατιών υγείας, για µέτρα δηµόσιας υγείας,143,148,195 καθώς και τις έκτακτες 
επιχορηγήσεις του κράτους για κάλυψη των ελλειµµάτων των νοσοκοµείων του ΕΣΥ143 (β) 
υποεκτιµούσαν την ιδιωτική δαπάνη για ιατρική και νοσοκοµειακή περίθαλψη καθώς για τον 
υπολογισµό αυτής βασίζονταν στα Ακαθάριστα ∆ηλωθέντα Εισοδήµατα των Επαγγελµατιών Υγείας, 
προσαυξηµένα κατά 15 – 30% ανάλογα µε την ειδικότητα και την περιοχή, αδυνατώντας κατά αυτό τον 
τρόπο να συνυπολογίσουν τα πραγµατικά ποσά που απορροφά η ιατρική παραοικονοµία - 
φοροδιαφυγή45,148,190,195 (γ) υπερεκτιµούσαν τη συνολική φαρµακευτική δαπάνη καθώς ο υπολογισµός 
αυτής δεν γινόταν βάσει της αξίας της συνολικής φαρµακευτικής κατανάλωσης στη χώρα, αλλά βάσει 
της αξίας της συνολικής εθνικής παραγωγής και εµπορίας φαρµακευτικών προϊόντων190 από την οποία 
αφαιρούνταν τα αποθεµατικά (υπολογισµένα βάσει εκτιµήσεων παρελθόντων ετών) και οι παράλληλες 
εξαγωγές φαρµάκων (ο υπολογισµός των οποίων γινόταν κατ’ εκτίµηση)143,195 (δ) υπερεκτιµούσαν τέλος 
την ιδιωτική φαρµακευτική δαπάνη καθώς ο υπολογισµός αυτής γινόταν µε έµµεσο τρόπο, µε 
αφαίρεση δηλαδή από τη συνολική (υπερεκτιµηµένη όπως προαναφέρθηκε) της δηµόσιας 
φαρµακευτικής δαπάνης.148,190,195 Τα τελευταία χρόνια υποστηρίζεται ότι η καταγραφή της δαπάνης 
υγείας όπως αυτή εµφανίζεται στους Εθνικούς Λογαριασµούς έχει βελτιωθεί σηµαντικά, κάτι το οποίο 
αποτυπώνεται στην άµεση διάθεση των στοιχείων τους στους ερευνητές196 αλλά και στη σαφή 
βελτίωση της µεθοδολογίας τους, αφού πλέον ο υπολογισµός της ιδιωτικής δαπάνης υγείας στους Ε.Λ. 
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δεν γίνεται βάσει των ∆ηλωθέντων Εισοδηµάτων των Επαγγελµατιών Υγείας αλλά βάσει των στοιχείων 
που προκύπτουν από τις Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισµών που διεξάγει η Ε.Σ.Υ.Ε.196,197 

Οι Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισµών – Ε.Ο.Π.: Πρόκειται για έρευνα 
ερωτηµατολογίου που διεξάγει η Ε.Σ.Υ.Ε. µε την µέθοδο της δισταδιακής, στρωµατοποιηµένης τυχαίας 
δειγµατοληψίας, µε πρωτογενή µονάδα έρευνας την επιφάνεια (οικοδοµικό τετράγωνο), δευτερογενή 
µονάδα έρευνας την κατοικία και µονάδα ανάλυσης το νοικοκυριό.198,199 Οι Ε.Ο.Π. συγκεντρώνουν 
στοιχεία που αφορούν στα κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά και τη διάρθρωση της µηνιαίας 
δαπάνης των νοικοκυριών της χώρας. Η πρώτη έρευνα οικογενειακών προϋπολογισµών διενεργήθηκε 
από την Ε.Σ.Υ.Ε. κατά το χρονικό διάστηµα Απριλίου 1957 – Μαρτίου 1958. Συνολικά έχουν 
διενεργηθεί 8 Ε.Ο.Π. (1957/8, 1963, 1974, 1981/2, 1988/9, 1993/4, 1998/9, 2004/5), ενώ από το 1974 
διενεργούνται συστηµατικά ανά 5 – 7 έτη.198,199 Από τις έρευνες οικογενειακών προϋπολογισµών 
αντλούνται στοιχεία σχετικά µε την µέση µηνιαία δαπάνη υγείας των νοικοκυριών της χώρας και τη 
διαφοροποίησή της ανά γεωγραφική περιοχή, επίπεδο περίθαλψης, εισόδηµα, επαγγελµατική θέση 
αρχηγού και άλλα κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά του νοικοκυριού. 

Τα µεθοδολογικά σφάλµατα της έρευνας, σύµφωνα πάντα µε την Ε.Σ.Υ.Ε., διακρίνονται σε: 
(α) δειγµατοληπτικά, καθώς οι πληροφορίες συγκεντρώνονται από δείγµα νοικοκυριών και όχι από το 
σύνολο των νοικοκυριών της χώρας. Ο συντελεστής µεταβλητότητας – αριθµητική έκφραση των 
σφαλµάτων – για  την υγεία είναι αρκετά χαµηλός της τάξης του 0.29% στην Ε.Ο.Π. του 1993/4,198 
1.25% στην Ε.Ο.Π. του 1998/9.199 Μόνη εξαίρεση αποτελεί η Ε.Ο.Π. του 1987/8 όπου ο συντελεστής 
µεταβλητότητας υπολογίστηκε σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα της τάξεως του 13.4%,200 ενώ για τη 
τελευταία έρευνα που διενεργήθηκε το χρονικό διάστηµα 2004-5 η Ε.Σ.Υ.Ε. δεν έχει ακόµη 
ανακοινώσει τους σχετικούς συντελεστές (β) µη δειγµατοληπτικά σφάλµατα, καθώς οι Ε.Ο.Π. δεν 
παρέχουν πληροφορίες για τις προσωπικού χαρακτήρα δαπάνες, εµπεριέχουν σφάλµατα ανάκλησης 
µνήµης αφού σε µερικές περιπτώσεις τα νοικοκυριά δίνουν πληροφορίες για δαπάνες που 
πραγµατοποίησαν σε προηγούµενες της έρευνας περιόδους, ενώ τέλος, δεδοµένου ότι οι 
συµµετέχοντες στην έρευνα ενηµερώνονται για την καταγραφή των καθηµερινών τους δαπανών είναι 
δυνατόν σε µερικές περιπτώσεις να τροποποιήσουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες.198-200 Παρότι οι 
έρευνες οικογενειακών προϋπολογισµών θεωρούνται γενικά αξιόπιστη πηγή,143 αποτελούν µία 
διαρθρωτική ανάλυση της δαπάνης του νοικοκυριού τη χρονική στιγµή διεξαγωγής της έρευνας παρά 
µία διαχρονική ανάλυση της τάσης των µεγεθών,194 ενώ υποστηρίζεται ότι δεν καταγράφουν το σύνολο 
της ιδιωτικής δαπάνης υγείας µιας και διαφεύγει της καταγραφής τους η δαπάνη των νοικοκυριών για 
ασφάλιστρα υγείας και νοσηλεία στο εξωτερικό.193 

Πίνακας 5.1 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΗΓΗ,  
ΕΚΑΤ. € ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 

ΠΗΓΗ ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 1988 1994 1999 2005 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 134 418 756 1.224 
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ 530 1.205 2.794 4.034 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ 117 313 501 884 

ΕΡΕΥΝΕΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΥΓΕΙΑΣ 782 1.936 4.051 6.141 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 117 349 468 425 
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ 

715 3.083 4.596 6.200 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ 
ΕΘΝΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΣΥΝΟΛΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΥΓΕΙΑΣ 832 3.432 5.064 6.625 

Πηγές: Ε.Σ.Υ.Ε. Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισµών (ίδιοι υπολογισµοί), OECD Health Data 2008 

   
Παρά το γεγονός ότι οι Εθνικοί Λογαριασµοί υπολογίζουν τα τελευταία χρόνια όπως 

προαναφέρθηκε, την ιδιωτική δαπάνη υγείας βάσει των στοιχείων των Ε.Ο.Π., εξακολουθεί να 
υφίσταται απόκλιση στον υπολογισµό της ιδιωτικής δαπάνης υγείας µεταξύ των δύο πηγών (πίνακας 
5.1),xxxi γεγονός το οποίο αντανακλά το ποσοστό της παραοικονοµικής δραστηριότητας που 

                                                 
xxxi ο υπολογισµός της συνολικής ιδιωτικής δαπάνης υγείας στην Ελλάδα µε τη χρήση των στοιχείων των Ε.Ο.Π. 
έγινε µε υπολογισµό της µέσης ετήσιας δαπάνης υγείας των νοικοκυριών του δείγµατος και αναγωγή του ποσού 
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ενσωµατώνουν, κατ’ εκτίµηση, κάθε φορά οι Ε.Λ. πέραν εκείνου που ούτως ή άλλως εµπεριέχεται στις 
καταγραφές της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισµών. 

Οι Ετήσιες Έρευνες ∆ραστηριότητας των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφαλίσεως: πρόκειται για 
δηµοσίευση της Ε.Σ.Υ.Ε. η οποία παρουσιάζει τα απολογιστικά αποτελέσµατα της οικονοµικής 
δραστηριότητας του συνόλου των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας. ∆ηµοσιεύεται σε 
ετήσια βάση από το 1962, µε τελευταία δηµοσίευση το 2004 η οποία και περιλαµβάνει τους 
απολογισµούς των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για το οικονοµικό έτος 1998.201 Τα στοιχεία τα 
οποία αντλούνται από τη συγκεκριµένη βάση δεδοµένων αφορούν στη διαχρονική εξέλιξη του αριθµού 
των δικαιούχων παροχών υγείας από τα ασφαλιστικά ταµεία της χώρας, στη διάρθρωση των εσόδων 
των ασφαλιστικών κλάδων υγείας ανά πηγή χρηµατοδότησης και στη διάρθρωση των εξόδων των 
κλάδων υγείας ανά είδος περίθαλψης και παροχής. Παρά το ότι η συγκεκριµένη πηγή παρέχει µία 
διαχρονική εικόνα για την εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών των κλάδων υγείας των οργανισµών 
κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, η σηµαντική χρονική καθυστέρηση στην έκδοση των σχετικών 
στοιχείων καθιστά την εν λόγω βάση δεδοµένων µάλλον δύσχρηστη.  

Οι Κοινωνικοί Προϋπολογισµοί: πρόκειται για ετήσια έκδοση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού 
της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία παρουσιάζει τα προϋπολογιστικά στοιχεία 
της οικονοµικής δραστηριότητας των υπαγόµενων στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης.202 Τα στοιχεία που αντλούνται από τη συγκεκριµένη 
βάση δεδοµένων είναι παραπλήσια µε αυτά της Ετήσιας Έρευνας ∆ραστηριότητας Οργανισµών 
Κοινωνικής Ασφάλισης που εκδίδει η Ε.Σ.Υ.Ε. (ασφαλισµένοι, διάρθρωση εσόδων – εξόδων συνόλου 
ταµείων και ανά ταµείο ξεχωριστά), µε τη διαφορά ότι τα µεν πρώτα είναι προϋπολογιστικά τα δε 
δεύτερα απολογιστικά στοιχεία. Επιπρόσθετα στους Κοινωνικούς Προϋπολογισµούς δηµοσιεύονται σε 
ετήσια βάση τα προϋπολογιστικά δεδοµένα των νοσηλευτικών ιδρυµάτων της χώρας, η διάρθρωση 
δηλαδή των εσόδων τους ανά πηγή χρηµατοδότησης και η διάρθρωση των εξόδων τους ανά είδος 
περίθαλψης. Οι Κοινωνικοί Προϋπολογισµοί προσφέρουν µία επικαιροποιηµένη εικόνα της 
οικονοµικής δραστηριότητας των ασφαλιστικών ταµείων της χώρας, χρήσιµη για διαχρονική 
παρακολούθηση των σχετικών µεγεθών. 

Η Βάση ∆εδοµένων Υγείας του Ο.Ο.Σ.Α. (OECD Health Data): ο Οργανισµός Οικονοµικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης από τα µέσα της δεκαετίας του ’80 δηµοσιεύει σε ετήσια βάση στατιστικά 
δεδοµένα που αφορούν στα συστήµατα υγείας των 30 κρατών µελών του. Η βάση δεδοµένων υγείας 
του Ο.Ο.Σ.Α. καλύπτει µία ευρεία γκάµα θεµάτων όπως: βασικά οικονοµικά µεγέθη (Α.Ε.Π., δηµόσια 
και ιδιωτική κατανάλωση), δηµογραφικά δεδοµένα, δείκτες υγείας (νοσηρότητα, θνησιµότητα, 
παράγοντες κινδύνου), στοιχεία σχετικά µε τη διάρθρωση των υπηρεσιών υγείας, τη διαχρονική εξέλιξη 
των υγειονοµικών υποδοµών και του υγειονοµικού προσωπικού καθώς και αναλυτικά δεδοµένα για τις 
δαπάνες υγείας και τις πηγές χρηµατοδότησης των συστηµάτων υγείας στις χώρες κράτη µέλη του.141 
Στο πλαίσιο µάλιστα αυτής του της δραστηριότητας ο Ο.Ο.Σ.Α. από το 2000 σχεδίασε και προωθεί ένα 
ενιαίο σύστηµα συλλογής και καταγραφής δεδοµένων που αφορούν στη δαπάνη υγείας και τις πηγές 
χρηµατοδότησης των συστηµάτων υγείας των χωρών κρατών µελών του (System of Health Accounts – 
SHA), µε σκοπό την αξιόπιστη καταγραφή των διεθνών τάσεων και την εξασφάλιση συγκρισιµότητας 
των εθνικών δεδοµένων.203 Η Ελλάδα αν και έχει εναρµονιστεί µε τους ορισµούς των Εθνικών 
Λογαριασµών Υγείας, δεν συγκεντρώνει και δεν αποτυπώνει όλους εκείνους τους κωδικούς οι οποίοι 
απαρτίζουν ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Λογαριασµών Υγείας βάσει των µεθοδολογικών υποδείξεων 
του Ο.Ο.Σ.Α.194 Υποστηρίζεται µάλιστα ότι η σχετική εναρµόνιση της χώρας µας φαντάζει δύσκολη έως 
και ακατόρθωτη καθώς δεν υφίσταται στην Ελλάδα σηµαντική ενασχόληση από αρκετούς ανθρώπους 
και φορείς θεσµικά υποχρεωµένους να ασχολούνται µε την καταγραφή και ανάλυση της εθνικής 
δαπάνης υγείας.204 

Τα στοιχεία για την Ελλάδα, τα οποία συµπεριλαµβάνει ο Ο.Ο.Σ.Α. στη βάση δεδοµένων του, 
προέρχονται: (α) για την µεν δαπάνη υγείας από τους Εθνικούς Λογαριασµούς της Ε.Σ.Υ.Ε.141 (β) για 
τη δε διάρθρωση της δαπάνης υγείας ανά επίπεδο περίθαλψης από τους Εθνικούς Λογαριασµούς και 
τις εκτιµήσεις του Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας του Πανεπιστηµίου 

                                                                                                                                            
στο σύνολο των νοικοκυριών της χώρας, έτσι όπως αυτά προκύπτουν από τις απογραφές που δηµοσιεύονται 
στις Ετήσιες Στατιστικές Επετηρίδες της Ε.Σ.Υ.Ε. Τέλος, σηµειώνουµε ότι τα στοιχεία της τελευταίας 
δηµοσιευθείσας βάσης δεδοµένων του ΟΟΣΑ (OECD Health data 2008) είναι σύµφωνα µε τη 2η αναθεώρηση 
των Εθνικών Λογαριασµών, η οποία έγινε το ∆εκέµβριο του 2007.   
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Αθηνών και τις εκτιµήσεις της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας141 (γ) ενώ τέλος για την ιδιωτική 
ασφάλιση υγείας τα στοιχεία προέρχονται από τις ετήσιες έρευνες της Ένωσης Ασφαλιστικών 
Εταιριών Ελλάδας.141 ∆εδοµένου λοιπόν ότι ο Ο.Ο.Σ.Α. υπολογίζει τη δαπάνη υγείας στην Ελλάδα 
βάσει των στοιχείων των Εθνικών Λογαριασµούς της Ε.Σ.Υ.Ε., είναι προφανές ότι η βάση δεδοµένων 
του ακολουθεί τους ίδιους µεθοδολογικούς περιορισµούς µε αυτούς. 

Όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση των πηγών άντλησης οικονοµικών δεδοµένων 
για το Ελληνικό σύστηµα υγείας, τα κύρια µεθοδολογικά προβλήµατα στον προσδιορισµό της δαπάνης 
υγείας στην Ελλάδα είναι: 
1. Η έλλειψη πραγµατικών στοιχείων για τη διάθρωση της δαπάνης υγείας στην Ελλάδα ανά πηγή 

χρηµατοδότησης (φορολογία, κοινωνική ασφάλιση, απευθείας πληρωµές, ιδιωτική ασφάλιση 
υγείας). Τα όποια αποτελέσµατα έχουν κατά καιρούς δηµοσιευθεί133,134,173,205,206 αποτελούν 
εκτιµήσεις µε διακριτές µεταξύ τους αποκλίσεις 

2. Η έλλειψη πραγµατικών δεδοµένων για τη διάρθρωση της δηµόσιας δαπάνης υγείας ανά επίπεδο 
περίθαλψης (ιατρική, οδοντιατρική, φαρµακευτική νοσοκοµειακή). Τα όποια αποτελέσµατα έχουν 
κατά καιρούς δηµοσιευθεί45,133,207-209 αποτελούν εκτιµήσεις βασισµένες κατά κανόνα στη διάρθρωση 
των δαπανών των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης ανά επίπεδο περίθαλψης όπως αυτή 
καταγράφεται στους Κοινωνικούς Προϋπολογισµούς 

3. Η έλλειψη στοιχείων για τη διάρθρωση της δαπάνης υγείας στην Ελλάδα ανά ασθένεια ή 
πρόγραµµα υγείας (π.χ. δαπάνη για τη θεραπεία και πρόληψη του καρκίνου)194 

4. Τα µεθοδολογικά προβλήµατα στον προσδιορισµό της δηµόσιας δαπάνης υγείας καθώς στον 
υπολογισµό αυτής περιλαµβάνονται µόνο τα νοσοκοµεία αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας (δεν 
περιλαµβάνονται δηλαδή τα στρατιωτικά και πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία),194 ενώ παράλληλα 
διαφεύγουν της καταγραφής δαπάνες υγείας που παρέχονται για παράδειγµα σε οικονοµικούς 
µετανάστες οι οποίοι διαµένουν παράνοµα στη χώρα208 

5. Τα µεθοδολογικά προβλήµατα στον προσδιορισµό της φαρµακευτικής δαπάνης στη χώρα αφού η 
ιδιωτική φαρµακευτική δαπάνη υπολογίζεται µε γνώµονα την προσφορά και όχι την κατανάλωση 
των φαρµάκων,193 τα φάρµακα τα οποία καταναλώνονται στα δηµόσια νοσοκοµεία καταγράφονται 
στην νοσοκοµειακή και όχι στη φαρµακευτική δαπάνη,210 ενώ ο κατ’ εκτίµηση υπολογισµός των 
παράλληλων εξαγωγών, η έλλειψη µηχανοργάνωσης του δηµοσίου, τα χρέη των ασφαλιστικών 
ταµείων προς τα δηµόσια νοσοκοµεία και τα χρέη των τελευταίων προς τις φαρµακευτικές 
επιχειρήσεις δυσχεραίνουν ακόµη περισσότερο την µέτρηση της φαρµακευτικής δαπάνης στην 
Ελλάδα194 

6. Τα σοβαρά προβλήµατα στον πραγµατικό προσδιορισµό της παραοικονοµικής δραστηριότητας 
στην υγεία, παρά τις διαχρονικές ερευνητικές προσπάθειες ποσοτικής εκτίµησής της211-215 

Την µεθοδολογική ασάφεια και έλλειψη αξιοπιστίας στον προσδιορισµό της δαπάνης υγείας 
στην Ελλάδα επιβεβαίωσαν και επέτειναν οι αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις του Ακαθάριστου Εθνικού 
Προϊόντος και των Εθνικών Λογαριασµών της Ε.Σ.Υ.Ε. κατά το χρονικό διάστηµα Σεπτεµβρίου 2006 – 
∆εκεµβρίου 2007. Πιο συγκεκριµένα το Σεπτέµβριο του 2006 η αναθεώρηση του συστήµατος Ε.Λ. της 
Ε.Σ.Υ.Ε. οδήγησε σε αύξηση του Α.Ε.Π. κατά 25.7%, αύξηση η οποία προήλθε από λογιστικοποίηση 
δαπανών άγνωστων έως τότε, όπως για παράδειγµα οι αµοιβές ιερόδουλων κ.ο.κ.216 Η συνολική 
δαπάνη υγείας αυξήθηκε κατά 23.7% ακολουθώντας έτσι τη συνολική αύξηση του Α.Ε.Π. Η αύξηση 
αυτή των δαπανών υγείας στα αναθεωρηµένα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., προήλθε εξολοκλήρου από 
αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης υγείας (αύξηση κατά 49.7%), γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσµα την 
πλήρη αναστροφή της % συµµετοχής της δηµόσιας και ιδιωτικής δαπάνης στο σύνολο των δαπανών 
υγείας, από 52.6% και 47.4% αντίστοιχα δηλαδή προ της αναθεώρησης σε 44.2% και 55.8% 
αντίστοιχα µετά την αναθεώρηση (πίνακας 5.2). Ανάλογη ήταν και η επίδραση των αναθεωρηµένων 
Ε.Λ. στη συνολική φαρµακευτική δαπάνη η οποία αυξήθηκε κατά 65%, αύξηση η οποία προήλθε 
αποκλειστικά από την αύξηση της ιδιωτικής φαρµακευτικής δαπάνης (αύξηση κατά 221%), οδηγώντας 
έτσι σε σηµαντική αλλοίωση της % συµµετοχής της δηµόσιας και ιδιωτικής φαρµακευτικής δαπάνης 
στο σύνολο των δαπανών για φάρµακα στην Ελλάδα (πίνακας 5.3). Τα αναθεωρηµένα στοιχεία της 
Ε.Σ.Υ.Ε. δέχθηκαν αυστηρή κριτική από την επιστηµονική κοινότητα της χώρας,216,217 ενώ ο Ο.Ο.Σ.Α., 
µη θεωρώντας τα αξιόπιστα, δεν τα συµπεριέλαβε στη βάση δεδοµένων του.218  

Το ∆εκέµβριο του 2007 ακολούθησε η 2η διορθωτική αναθεώρηση των Εθνικών 
Λογαριασµών, η οποία οδήγησε σε σηµαντική µείωση τη συνολική δαπάνη υγείας στη χώρα και 
µάλιστα σε επίπεδα µικρότερα ακόµη και από αυτά της προ 1ης αναθεώρησης περιόδου (πίνακας 5.2).   
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Πίνακας 5.2 

∆ΑΠΑΝΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ €, 
ΕΛΛΑ∆Α 1970-2004  

(προ της αναθεώρησης του ΑΕΠ) 

∆ΑΠΑΝΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΑΤ. 
ΕΥΡΩ €, ΕΛΛΑ∆Α 1970-2005  
(µετά την 1η αναθεώρηση του 

ΑΕΠ, Σεπτέµβριος 2006) 

∆ΑΠΑΝΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΑΤ. 
ΕΥΡΩ €, ΕΛΛΑ∆Α 1970-2006  
(µετά την 2η αναθεώρηση του 

ΑΕΠ, ∆εκέµβριος 2007) 

Έτος ∆ΗΜΟΣΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

1970 26 35 60 26 35 60 26 35 60 

1980 224 179 402 224 179 402 224 179 402 

1987 994 664 1.658 994 664 1.658 994 664 1.658 

1988 980 832 1.812 980 832 1.812 980 832 1.812 

1989 1.323 1.045 2.368 1.323 1.045 2.368 1.323 1.045 2.368 

1990 1.554 1.340 2.894 1.554 1.340 2.894 1.554 1.340 2.894 

1991 1.864 1.624 3.488 1.864 1.624 3.488 1.864 1.624 3.488 

1992 2.408 2.001 4.409 2.408 2.001 4.409 2.408 2.001 4.409 

1993 3.027 2.526 5.553 3.027 2.526 5.553 3.027 2.526 5.553 

1994 3.458 3.432 6.890 3.458 3.432 6.890 3.458 3.432 6.890 

1995 4.003 3.689 7.692 4.003 3.689 7.692 4.003 3.689 7.692 

1996 4.457 3.960 8.417 4.457 3.960 8.417 4.457 3.960 8.417 

1997 4.855 4.333 9.188 4.855 4.333 9.188 4.855 4.333 9.188 

1998 5.159 4.751 9.910 5.159 4.751 9.910 5.159 4.751 9.910 

1999 5.807 5.064 10.871 5.807 5.064 10.871 5.807 5.064 10.871 

2000 6.353 5.427 11.780 6.444 8.128 14.572 6.444 4.145 10.589 

2001 7.614 5.815 13.429 7.832 8.687 16.519 7.814 4.442 12.256 

2002 7.942 6.403 14.345 8.274 9.327 17.601 8.254 4.742 12.996 

2003 8.641 7.135 15.776 9.146 10.568 19.714 9.182 5.444 14.626 

2004 8.833 7.566 16.399 9.143 11.361 20.504 9.449 5.845 15.294 

2005 - - - 9.851 13.140 22.991 11.178 6.625 17.803 

2006 - - - - - - 12.018 7.490 19.508 

Πηγές: OECD Health Data 2006 1st ed., OECD Health Data 2007 2nd ed., OECD Health Data 2008 1st ed. 

Πίνακας 5.3 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΚΑΤ. 
ΕΥΡΩ €, ΕΛΛΑ∆Α 2000-2004  

(προ της αναθεώρησης του ΑΕΠ) 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΣΕ 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ €,  

ΕΛΛΑ∆Α 2000-2005  
(µετά την 1η αναθεώρηση του 

ΑΕΠ, Σεπτέµβριος 2006) 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΣΕ 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ €,  

ΕΛΛΑ∆Α 2000-2006  
(µετά την 2η αναθεώρηση του 

ΑΕΠ, ∆εκέµβριος 2007) 

Έτος ∆ΗΜΟΣΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

2000 1.278 534 1.812 1.278 1.716 2.994 1.278 606 1.884 

2001 1.502 566 2.068 1.502 1.877 3.379 1.502 494 1.996 

2002 1.793 587 2.380 1.793 1.776 3.569 1.793 390 2.183 

2003 2.132 617 2.749 2.132 2.116 4.248 2.132 475 2.607 

2004 2.272 644 2.916 2.476 2.131 4.607 2.476 541 3.017 

2005 - - - 2.606 2.359 4.965 2.875 425 3.300 

2006 - - - - - - 3.193 245 3.438 

Πηγές: OECD Health Data 2006 1st ed., Ε.Σ.Υ.Ε. Εθνικοί Λογαριασµοί 2007, OECD Health Data 2008 1st ed. 

 
Στους διορθωµένους Εθνικούς Λογαριασµούς η ιδιωτική δαπάνη υγείας εµφανίζεται 
υποδιπλασιασµένη, φτάνοντας σε απόλυτες τιµές σε επίπεδα µικρότερα από αυτά πριν την 
αναθεώρηση του 2006 (πίνακας 5.2). Εξαιτίας αυτής της µείωσης αντιστράφηκε εκ νέου η ποσοστιαία 
συµµετοχή της δηµόσιας και ιδιωτικής δαπάνης στο σύνολο των δαπανών υγείας (για το έτος 2000 
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από 52.6% και 47.4% προ αναθεώρησης, σε 44.2% και 55.8% µετά την 1η αναθεώρηση και τελικά σε 
60.9% και 39.1% αντίστοιχα µετά τη 2η αναθεώρηση). Τα νέα αυτά στοιχεία των Ε.Λ. της Ε.Σ.Υ.Ε. 
κρίθηκαν ως πιο λογικά και πιο κοντά στην πραγµατικότητα,219 µε εντυπωσιακό νέο στοιχείο την υψηλή 
συµµετοχή του δηµοσίου στην κάλυψη της φαρµακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα, συµµετοχή η οποία 
φτάνει το 93% το 2006 (πίνακας 5.3). 
 
5.2 Η διαχρονική εξέλιξη των δαπανών υγείας στην Ελλάδα 
 Με δεδοµένους τους µεθοδολογικούς περιορισµούς στον προσδιορισµό της δαπάνης υγείας 
στην Ελλάδα και σύµφωνα µε τη 2η αναθεώρηση των Εθνικών Λογαριασµών της Ε.Σ.Υ.Ε. η συνολική 
δαπάνη υγείας στη χώρα το 2006 διαµορφώθηκε στα 19.5 δισ. €, ίση µε το 9.1% του Ακαθάριστου 
Εθνικού Προϊόντος (πίνακες 5.2, 5.4).141  

Πίνακας 5.4 

∆ΑΠΑΝΗ ΥΓΕΙΑΣ,  
% Α.Ε.Π. (1960 – 2006)  

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ∆ΑΠΑΝΗ ΥΓΕΙΑΣ,  
US$ PPPs (1960 – 2006)  

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ ΥΓΕΙΑΣ, 

% ΣΥΝΟΛΟΥ 

Έτος ∆.∆.Υ 
ΕΛΛΑ∆Α 

Ι.∆.Υ. 
ΕΛΛΑ∆Α 

Σ.∆.Υ. 
ΕΛΛΑ∆Α 

Σ.∆.Υ. 
Μ.Ο. ΟΟΣΑ 

∆.∆.Υ 
ΕΛΛΑ∆Α 

Ι.∆.Υ. 
ΕΛΛΑ∆Α 

Σ.∆.Υ. 
ΕΛΛΑ∆Α 

Σ.∆.Υ.  
Μ.Ο. ΟΟΣΑ 

ΕΛΛΑ∆Α 
Μ.Ο. 
ΟΟΣΑ 

1960 - - - 3,78 - - - 77 - 61,5 

1965 - - - 4,34 - - - 114 - 63,6 

1970 2,3 3,1 5,4 5,01 69 92 161 198 42,6 72,6 

1975 - - - 6,26 - - - 385 - 76,8 

1980 3,3 2,6 5,9 6,60 273 218 491 631 55,6 73,1 

1985 - - - 6,75 - - - 923 - 73,3 

1987 4 2,6 6,6 6,91 428 286 714 1.035 59,9 70,8 

1988 3,2 2,7 5,9 6,98 373 317 690 1.113 54,1 71,1 

1989 3,6 2,9 6,5 7,00 455 360 815 1.187 55,9 72,4 

1990 3,5 3,1 6,6 6,94 458 395 853 1.183 53,7 72,7 

1991 3,4 3 6,4 7,20 467 407 874 1.225 53,4 72,7 

1992 3,8 3,2 7 7,47 532 442 974 1.322 54,6 72,8 

1993 4,3 3,6 7,9 7,63 592 494 1.086 1.378 54,5 72,6 

1994 4,3 4,3 8,6 7,74 616 611 1.227 1.439 50,2 72,2 

1995 4,5 4,1 8,6 7,55 658 606 1.264 1.523 52 72,2 

1996 4,5 4 8,6 7,73 689 612 1.301 1.597 53 72,1 

1997 4,5 4 8,4 7,62 716 639 1.354 1.628 52,8 72,7 

1998 4,4 4 8,4 7,82 719 662 1.382 1.720 52,1 72,1 

1999 4,6 4 8,6 8,00 784 684 1.468 1.829 53,4 72 

2000 4,7 3 7,8 7,81 870 559 1.429 1.940 60,9 72,3 

2001 5,3 3 8,4 8,08 1.064 605 1.669 2.088 63,8 72,7 

2002 5,2 3 8,2 8,49 1.138 654 1.792 2.251 63,5 73 

2003 5,4 3,2 8,5 8,75 1.210 718 1.928 2.404 62,8 73,2 

2004 5,1 3,2 8,3 8,97 1.230 761 1.991 2.562 61,8 72,7 

2005 5,6 3,3 9 8,95 1.434 850 2.283 2.691 62,8 72,9 

2006 5,6 3,5 9,1 9,09 1.529 953 2.483 2.982 61,6 72,8 

Σηµειώσεις: (α) ∆.∆.Υ.: ∆ηµόσια ∆απάνη Υγείας, Ι.∆.Υ.: Ιδιωτική ∆απάνη Υγείας, Σ.∆.Υ.: Συνολική ∆απάνη Υγείας, Μ.Ο.ΟΟΣΑ: 
Μέσος Όρος χωρών - κρατών µελών ΟΟΣΑ, PPPs: Ισοτιµία Αγοραστικών ∆υνάµεων (β) τα στοιχεία για την Ελλάδα είναι σύµφωνα 
µε την 2η αναθεώρηση, το ∆εκέµβριο του 2007,  των Εθνικών Λογαριασµών της Ε.Σ.Υ.Ε. 

Πηγή: OECD HEALTH DATA 2008, version June 2008 (ίδιοι υπολογισµοί) 

 
Σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.: (α) η συνολική δαπάνη υγείας στην Ελλάδα, 

εκφρασµένη ως ποσοστό του Α.Ε.Π. κυµαίνεται στον µέσο όρο των χωρών – κρατών µελών141 (β) ενώ 
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εκφρασµένη σε πραγµατική κατά κεφαλήν δαπάνη (US $, PPPs)xxxii κινείται σε επίπεδα σαφώς 
χαµηλότερα από το διεθνή µέσο όρο141 (γ) τέλος, η ιδιωτική δαπάνη υγείας στη χώρα κινείται σε 
αξιοσηµείωτα υψηλά επίπεδα - ίση µε το 38.4% των συνολικών δαπανών υγείας για το έτος 2006 - 
καταλαµβάνοντας µετά την Ολλανδία τη 2η υψηλότερη θέση µεταξύ των χωρών της Ε.Ε. των 15 και την 
6η υψηλότερη θέση µεταξύ των 30 χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. µετά από το Μεξικό, τις ΗΠΑ, την Κορέα, την 
Ελβετία και την Ολλανδία.141 

Σχετικά µε τη διαχρονική εξέλιξη των δαπανών υγείας στην Ελλάδα, σε σχέση πάντα µε τις 
διεθνείς τάσεις, διακρίνουµε δύο περιόδους: 

(Α) περίοδος 1960 – 1980: είναι η περίοδος της ραγδαίας αύξησης των δαπανών υγείας στις 
χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.,37 µε 8πλασιασµό της συνολικής κατά κεφαλήν δαπάνης υγείας, σχεδόν 
διπλασιασµό της συνολικής δαπάνης υγείας εκφρασµένης ως ποσοστό του Α.Ε.Π. και παράλληλη 
αύξηση της δηµόσιας συµµετοχής στη συνολική δαπάνη υγείας από 61.5% το 1960 σε 73.1% το 
1980.141 Η Ελλάδα κατά την περίοδο 1970 – 1980 (όπου και υπάρχουν τα σχετικά διαθέσιµα στοιχεία) 
ακολουθεί τη διεθνή τάση µε σαφώς όµως βραδύτερους ρυθµούς. Ενδεικτικά την περίοδο 1970 – 1980 
η συνολική δαπάνη υγείας ως ποσοστό του Α.Ε.Π. στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 9%, όταν η αντίστοιχη 
αύξηση στις χώρες κράτη µέλη του Ο.Ο.Σ.Α. κατά την ίδια χρονική περίοδο έφτασε κατά µέσο όρο το 
31% (πίνακας 5.4).141 

(Β) περίοδος 1980 – 2005: η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την ύφεση της 
παραγωγικότητας στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.,37 την επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης των συνολικών 
δαπανών υγείας σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο (5πλασιασµός της συνολικής κατά κεφαλήν 
δαπάνης υγείας, αύξηση κατά 37% της συνολικής δαπάνης υγείας ως ποσοστό του Α.Ε.Π.)141 και το 
κυριότερο τη στασιµότητα έως και αναστροφή του ύψους των δηµοσίων δαπανών υγείας (από 73.1% 
το 1980, σε 72.8% το 2006),141 εξέλιξη που µε σαφήνεια αντανακλά τις επιταγές της νέας, 
νεοφιλελεύθερης εµπνεύσεως, οικονοµικής πολιτικής.37  

Στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1980 – 1995 παρατηρείται µία εντελώς διαφορετική εικόνα, µε 
τους ρυθµούς αύξησης των δαπανών υγείας να υπερβαίνουν εµφανώς τους αντίστοιχους µέσους 
όρους των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α.143 Η συνολική για παράδειγµα δαπάνη υγείας ως ποσοστό του Α.Ε.Π. 
στη χώρα αυξήθηκε κατά 45.8%, τριπλάσια και πλέον αύξηση συγκρινόµενη µε τον αντίστοιχο µέσο 
όρο του Ο.Ο.Σ.Α. (14.4% αύξηση κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα).141 Συγκριτικά υψηλότερη κατά την 
περίοδο αυτή υπήρξε και η αύξηση της πραγµατικής κατά κεφαλήν δαπάνης υγείας στην Ελλάδα σε 
σχέση µε το διεθνή µέσο όρο (157% αύξηση έναντι 139%).141 Η µεταβολή αυτή συνιστά ένα παράδοξο 
φαινόµενο σε σχέση µε τις διεθνείς εξελίξεις,143 αφού η δαπάνη υγείας στην Ελλάδα φαίνεται να 
αυξάνεται σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης όπου το κράτος πρόνοιας περνά µία σηµαντική κρίση 
στις περισσότερες ανεπτυγµένες χώρες208 και ερµηνεύεται από την καθυστερηµένη εµφάνιση και ατελή 
τελικά ανάπτυξη ενός εθνικού συστήµατος υγείας, κατά τα βορειοευρωπαϊκά πρότυπα, καθόλη τη 
δεκαετία του ’80 έως και τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Από το 1995 και µετά η δαπάνη υγείας στην 
Ελλάδα φαίνεται να ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις (επιβραδυνόµενος δηλαδή ρυθµός αύξησης της 
συνολικής δαπάνης υγείας), µε µόνη εξαίρεση την απότοµη αύξηση του ποσοστού συµµετοχής της 
δηµόσιας στη συνολική δαπάνη υγείας κατά την περίοδο 2000 – 6 (πίνακας 5.4),141 γεγονός το οποίο 
ερµηνεύεται ως λογιστικό αποτέλεσµα στα πλαίσια των αναθεωρηµένων Ε.Λ. της Ε.Σ.Υ.Ε., παρά µία 
πραγµατική αλλαγή της ποσοστιαίας συµµετοχής των πηγών χρηµατοδότησης του ελληνικού 
συστήµατος υγείας υπέρ των δηµοσίων (κρατικός προϋπολογισµός – κοινωνική ασφάλιση). 
 
5.3 Πηγές χρηµατοδότησης του Ελληνικού Συστήµατος Υγείας 
 Όπως έχει ήδη αναφερθεί τέσσερις είναι οι πηγές χρηµατοδότησης του ελληνικού συστήµατος 
υγείας: η φορολογία, οι απευθείας πληρωµές, η κοινωνική και ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Η µεταξύ 
τους σχέση, η συµβολή τους δηλαδή στη διαµόρφωση της συνολικής δαπάνης υγείας στη χώρα δεν 
είναι προϊόν σχεδιασµού και προγραµµατισµού από πλευράς πολιτείας,30,143 αλλά τυχαίο και 
ακανόνιστο γεγονός. 

                                                 
xxxii Purchasing Power Parities – PPPs: Η Ισοτιµία των Αγοραστικών ∆υνάµεων είναι συντελεστής ο οποίος 
εξαλείφει τις υπάρχουσες διαφορές των τιµών µεταξύ των χωρών.37 Επιτρέπει τις συγκρίσεις µεταξύ των χωρών 
καθώς ανάγει τη δαπάνη υγείας σε µία κοινά αποδεκτή σταθερά,220 εκφράζοντας µία νοµισµατική µονάδα µε την 
οποία µπορεί να αγορασθεί το ίδιο σύνολο υπηρεσιών υγείας σε όλες τις χώρες, ανεξαρτήτως εθνικής τιµής 
αυτών.45,78 
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 ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τη διάρθρωση της δαπάνης υγείας στην Ελλάδα ανά 
πηγή χρηµατοδότησης, αν και κατά καιρούς έχουν δηµοσιευθεί πολλές εκτιµήσεις,133,134,148,173,205 µε 
τελευταία αυτή του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας βασισµένη στα αναθεωρηµένα, το Σεπτέµβριο του 
2006, στοιχεία των Εθνικών Λογαριασµών της Ε.Σ.Υ.Ε. (πίνακας 5.5).206 Ανεξαρτήτως πάντως 
εκτιµήσεων, σχετικά µε το ακριβές ποσοστό συµµετοχής κάθε χρηµατοδοτικής πηγής στη συνολική 
εθνική δαπάνη υγείας, τα στοιχεία φαίνεται να συγκλίνουν στις εξής παραδοχές:  
 (α) έως τα τέλη της δεκαετίας του ’70 κύριες πηγές χρηµατοδότησης του Ελληνικού 
υγειονοµικού τοµέα εµφανίζονται κατά σειρά οι απευθείας πληρωµές και η κοινωνική ασφάλιση30,143,156 
 (β) το 1979 η καθιέρωση του κλειστού νοσηλίου αλλάζει ριζικά το σύστηµα χρηµατοδότησης 
της νοσοκοµειακής περίθαλψης στην Ελλάδα, προκαλώντας την αυξηµένη εµπλοκή του κρατικού 
προϋπολογισµού και της φορολογίας στη συνολική χρηµατοδότηση του ελληνικού υγειονοµικού 
τοµέα.30,133,143,156 Η καθήλωση δε του νοσηλίου, καθόλη τη δεκαετία του ’80, σε τιµές πολύ χαµηλότερες 
του πραγµατικού κόστους νοσηλείας, προκαλεί τη ταχεία αύξηση του ποσοστού συµµετοχής της 
φορολογίας στη συνολική δαπάνη υγείας στη χώρα (πίνακας 5.5).173 Υπάρχει συµφωνία µεταξύ των 
µελετητών ότι έως και τα τέλη της δεκαετίας του ’90 κύριες πηγές χρηµατοδότησης του υγειονοµικού 
τοµέα στην Ελλάδα υπήρξαν κατά σειρά οι απευθείας πληρωµές και η φορολογία,133,134,173,205,206 µε την 
κοινωνική ασφάλιση να ακολουθεί και την ιδιωτική ασφάλιση υγείας να κινείται διαχρονικά σε 
αξιοσηµείωτα χαµηλά επίπεδα τα οποία δεν ξεπερνούν το 2% της συνολικής δαπάνης 
υγείας.134,173,206,221 

Πίνακας 5.5 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ, % ΣΥΝΟΛΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1992 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 30,9 37,3 35,8 34,1 36,1 34,8 33,1 40,2 32,6 30,1 24,4 23,5 25,3 20,5 20,9 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

28,8 27,2 29,8 25,7 26,8 25,4 24,3 12,8 19,5 14,1 23,0 23,5 21,1 24,1 21,9 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

59,6 64,5 65,6 59,7 62,9 60,1 57,4 53,0 52,1 44,2 47,4 47 46,4 44,6 42,8 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

40,4 35,5 33,8 39,7 36,2 38,3 40,4 45,0 45,9 53,7 50,8 51,1 51,9 53,7 55,6 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Μ/∆ Μ/∆ 0,6 0,7 0,9 1,6 2,1 2,0 2,0 2,1 1,8 1,9 1,7 1,7 1,6 

ΣΥΝΟΛΟ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 

40,4 35,5 34,4 40,3 37,1 39,9 42,6 47,0 47,9 55,8 52,6 53 53,6 55,4 57,2 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΩΝ 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Σηµειώσεις: (α) Μ/∆: µη διαθέσιµο (β) για τα έτη 1996 – 2005 η εκτίµηση του Π.Ο.Υ. για τη ποσοστιαία σύνθεση της συνολικής δαπάνης 
υγείας στην Ελλάδα ανά πηγή χρηµατοδότησης βασίζεται στους αναθεωρηµένους, το Σεπτέµβριο του 2006, Εθνικούς Λογαριασµούς της 
Ε.Σ.Υ.Ε. 
Πηγές: (α) έτη 1981 – 1992: Liaropoulos L, Tragakes E. 1998 (β) έτη 1996 – 2005: WHO. National Health Accounts Greece 2007 

 
(γ) στις αρχές του 21ου αιώνα η σχέση µεταξύ φορολογίας και κοινωνικής ασφάλισης στη 

σύνθεση της συνολικής δηµόσιας δαπάνης υγείας στην Ελλάδα φαίνεται να ανατρέπεται υπέρ της 
δεύτερης (πίνακας 5.5),206 διαµορφούµενη στα προ της δεκαετίας του ’80 επίπεδα, µε αποτέλεσµα το 
2005 χρηµατοδοτικοί στυλοβάτες του συστήµατος υγείας στην Ελλάδα να αναδεικνύονται πλέον οι 
απευθείας πληρωµές και τα ασφαλιστικά ταµεία.  
 
5.3.1 Κρατικός προϋπολογισµός – φορολογία   
 Ο κρατικός προϋπολογισµός, όπως ήδη επισηµάνθηκε, άρχισε να παίζει σηµαντικό ρόλο στη 
χρηµατοδότηση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του ’70, όταν η κεντρική 
διοίκηση αποφάσισε να ακολουθήσει την πολιτική του κλειστού νοσηλίου, καθηλώνοντάς το σε 
χαµηλές τιµές.133 Το 2005 η δαπάνη του κρατικού προϋπολογισµού για την υγεία, κατ’ εκτίµηση του 
Π.Ο.Υ., αντιστοιχούσε στο 2.11% του Α.Ε.Π. ή αλλιώς στο 21% περίπου της συνολικής δαπάνης 
υγείας στην Ελλάδα,206 µε το 60% των εσόδων του να προέρχεται από έµµεση φορολογία σε αγαθά και 
υπηρεσίες (πίνακας 5.6).222,223 Η διαχρονική αυτή µάλιστα επικράτηση της έµµεσης φορολογίας στο 
ελληνικό φορολογικό σύστηµα δηµιουργεί σηµαντικές ανισότητες στην κατανοµή του φορολογικού 
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βάρους,143 συµβάλλοντας στην ένταση των χρηµατοδοτικών ανισοτήτων στην υγεία,134 δεδοµένου ότι 
τα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα είναι τα πλέον ευάλωτα στο τρόπο αυτό φορολόγησης.  
 Ως προς τα έξοδα του κρατικού προϋπολογισµού, οι πόροι που διατίθενται για την υγεία µέσα 
από τη γενική φορολογία περιλαµβάνουν: (α) την κάλυψη της δαπάνης για µέτρα δηµόσιας υγείας148 

(β) για έρευνα και εκπαίδευση του υγειονοµικού 
προσωπικού148 (γ) τη δαπάνη της κεντρικής 
διοίκησης (Υπουργείο Υγείας, ∆.Υ.Πε.)148 (δ) τις 
κρατικές επιχορηγήσεις στους κλάδους υγείας των 
ασφαλιστικών ταµείων που παρουσιάζουν 
ελλείµµατα148 (ε) τις δαπάνες για επενδύσεις σε 
κτίρια και εξοπλισµό148 (στ) καθώς και τη 
χρηµατοδότηση των νοσοκοµείων και κέντρων υγείας 
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας,148 η οποία 
συνίσταται στην πλήρη κάλυψη των εξόδων 
µισθοδοσίας τους, στην µερική κάλυψη του λοιπού 
λειτουργικού τους κόστους και στις έκτακτες 
επιχορηγήσεις για τη ρύθµιση των χρεών τους.xxxiii 
 Πολλές φορές στην ελληνική 
βιβλιογραφία30,133,156,160,191,224 έχει επισηµανθεί η 
απόκλιση µεταξύ πραγµατικού κόστους νοσηλείας 
και ηµερήσιου κλειστού νοσηλίου βάσει του οποίου 
τα ασφαλιστικά ταµεία αποζηµιώνουν τα νοσοκοµεία 
του Ε.Σ.Υ. για τις υπηρεσίες που αυτά προσφέρουν 
στους ασφαλισµένους τους (πίνακας 5.8). Το 
µέγεθος διαχρονικά αυτής της απόκλισης είναι εκείνο 
το οποίο καθορίζει το ποσοστό συµµετοχής του 
κρατικού προϋπολογισµού στην κάλυψη της 

λειτουργικής (πλην µισθοδοσίας) δαπάνης  των δηµόσιων νοσοκοµείων. Η καθήλωση για παράδειγµα 
του ηµερήσιου νοσηλίου σε ιδιαίτερα χαµηλά, σε σχέση πραγµατικό κόστος νοσηλείας, επίπεδα 
καθόλη τη δεκαετία του ΄80 έως και τις αρχές τις δεκαετίας του ’90 (πίνακας 5.8),191 οδήγησε στη ταχεία 
αύξηση της συµµετοχής του κρατικού προϋπολογισµού στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των 

νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ., από 49.1% το 
1980 σε 78.1% επί του συνόλου των 
λειτουργικών τους (πλην µισθοδοσίας) 
εξόδων το 1992.30 Ανάλογα, η αύξηση κατά 
625% του ηµερήσιου νοσηλίου κατά τη 
διετία 1992 – 1993, µετατόπισε µέρος της 
χρηµατοδότησης των νοσοκοµείων στα 
ασφαλιστικά ταµεία (οπότε και για πρώτη 
φορά οι κλάδοι υγείας τους εµφανίζονται 
ελλειµµατικοί)148,156 µε αποτέλεσµα η 
συµµετοχή του κρατικού προϋπολογισµού 
στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των 
δηµόσιων νοσοκοµείων να πέσει από 
78.1% το 1992 σε 58.9% επί του συνόλου 
των λειτουργικών τους (πλην µισθοδοσίας) 
εξόδων το 1994.143 Το 2007 ο κρατικός 
προϋπολογισµός κάλυπτε το 100% των 
εξόδων µισθοδοσίας και το 3% µόλις των 
λοιπών λειτουργικών εξόδων των δηµόσιων 
νοσοκοµείων (πίνακας 5.7),202 µε τα χρέη 

πλέον των τελευταίων να υπολογίζεται ότι ξεπερνούν το 1.3 δισ. €.215    

                                                 
xxxiii το 1997 τα ελλείµµατα των δηµόσιων νοσοκοµείων τα οποία καλύφθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισµό 
άγγιξαν τα 578 εκατ. €, ενώ το 2001 πραγµατοποιήθηκε και νέα ρύθµιση των χρεών τους ύψους 939 εκατ. €.215 

Πίνακας 5.6 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ, ΕΛΛΑ∆Α 1996 - 2008 

 Άµεσοι φόροι Έµµεσοι φόροι 
1996 35,0% 65,0% 

1997 36,4% 63,6% 

1998 40,6% 59,4% 

1999 40,9% 59,1% 

2000 42,4% 57,6% 

2001 41,1% 58,9% 

2002 41,4% 58,6% 

2003 41,7% 58,3% 

2004 41,7% 58,3% 

2005 43,6% 56,4% 

2006 41,6% 58,4% 

2007* 41,0% 59,0% 

2008** 40,3% 59,7% 

* προσωρινά στοιχεία 
** προϋπολογιστικά στοιχεία 
Πηγές: (α) Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 2005 
(β) Τράπεζα της Ελλάδας 2008 (ίδιοι υπολογισµοί) 

Πίνακας 5.7 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΕΛΛΑ∆Α 2002 - 7 

Έτος 
Κρατική 

επιχορήγηση 

Πρόγραµµα 
∆ηµοσίων 

Επενδύσεων 
Νοσήλια 

Λοιπά 
έσοδα 

2002 3,3% 5,4% 81,8% 9,5% 

2003 4,3% 4,3% 74,5% 17,0% 

2004 4,3% 4,0% 76,5% 15,3% 

2005 3,9% 2,7% 79,7% 13,7% 

2006 3,5% 3,0% 82,1% 11,3% 

2007 3,0% 2,5% 84,1% 10,4% 
Σηµειώσεις: (α) Λοιπά έσοδα: περιλαµβάνουν προσόδους 
περιουσίας, λοιπά έσοδα (β) δεν περιλαµβάνονται τα έσοδα για 
κάλυψη εξόδων µισθοδοσίας καθώς και οι έκτακτες κρατικές 
επιχορηγήσεις για κάλυψη των ελλειµµάτων των δηµόσιων 
νοσοκοµείων 
Πηγή: Κοινωνικοί Προϋπολογισµοί 2002 - 2007 (ίδιοι υπολογισµοί) 
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 Η κατανοµή τέλος, των πόρων του κρατικού προϋπολογισµού για την υγεία ανά γεωγραφικό 
διαµέρισµα και ανά επίπεδο περίθαλψης, όπως έχει ήδη συζητηθεί, δεν είναι προϊόν συλλογικού 
σχεδιασµού και προγραµµατισµού, αλλά ακανόνιστη και χωρίς κριτήρια διαδικασία. Έτσι η µεν 

γεωγραφική τους κατανοµή γίνεται 
στη βάση του ιστορικού 
προηγούµενου και της 
διαπραγµατευτικής ικανότητας – 
κύρους κάθε νοσοκοµείου 
χωριστά,30,45,133,134 η δε κατανοµή 
τους στα διάφορα επίπεδα 
περίθαλψης οδηγείται από τη 
ζήτηση, τις καθηµερινές δηλαδή 
ανάγκες κάλυψης των 
χρηµατοδοτικών αναγκών των 
µονάδων υγείας, χωρίς να υπάρχει 
χρόνος για στοιχειώδη κεντρικό 
σχεδιασµό και προγραµµατισµό.30  
 Αν και δεν υπάρχουν 
πραγµατικά δεδοµένα για την 
κατανοµή ανά επίπεδο περίθαλψης 
των χρηµατοδοτικών πόρων των 
προερχόµενων από γενική 
φορολογία, οι περισσότερες 
δηµοσιευµένες σχετικές 
εκτιµήσεις,45,133,196,207-209 παρά τις 
σηµαντικές µεταξύ τους αποκλίσεις, 
κατατείνουν στην άποψη ότι η 
δηµόσια δαπάνη υγείας (αθροιστικά 
κρατικός προϋπολογισµός και 
κοινωνική ασφάλιση υγείας) στην 
Ελλάδα: (α) κατά το µεγαλύτερο 
µέρος της (55 – 65%) κατευθύνεται 
στη νοσοκοµειακή περίθαλψη (β) 
µικρό µόνο µέρος αυτής 
κατευθύνεται στην εξωνοσοκοµειακή 
περίθαλψη (11 – 24%, ανάλογα µε 

την εκτίµηση) και ακόµη µικρότερο στην κάλυψη της οδοντιατρικής περίθαλψης (1.2 – 1.6%) (γ) ενώ το 
υπόλοιπο ποσοστό (15 – 17.5%) απορροφάται για την κάλυψη της δαπάνης για φάρµακο. 
 
5.3.2 Κοινωνική ασφάλιση υγείας 
 Βασικά χαρακτηριστικά του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης υγείας στη χώρα, όπως και 
γενικότερα του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα, αποτελούν η πολυδιάσπαση των 
φορέων, η πολύπλοκη και πολλές φορές αντιφατική νοµοθεσία, τα σοβαρά οργανωτικά – λειτουργικά 
προβλήµατα και το κυριότερο η ύπαρξη ανισοτήτων στην κατανοµή των χρηµατοδοτικών πόρων και 
παροχών.151 Η κατακερµατισµένη και πολυεπίπεδη αυτή εικόνα του κοινωνικοασφαλιστικού 
συστήµατος υγείας, όπως έχει ήδη αναλυτικά συζητηθεί, είναι το αποτέλεσµα της ιστορικής διαδροµής 
και των διαρθρωτικών αδυναµιών του ελληνικού κράτους,152,153 αλλά και της διστακτικότητας της 
πολιτείας να αντεπεξέλθει αποτελεσµατικά στις εγκατεστηµένες νοοτροπίες και συµφέροντα της 
ελληνικής κοινωνίας.225 
 Η κοινωνική ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική και προσφέρει κάλυψη ανά 
επαγγελµατική κατηγορία πληθυσµού (µισθωτοί, επαγγελµατοβιοτέχνες, αγρότες, δηµόσιοι υπάλληλοι, 
υπάλληλοι του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τραπεζοϋπάλληλοι, 
ξενοδοχοϋπάλληλοι, επιστήµονες κ.ο.κ.). Το 2006 στη χώρα λειτουργούσαν 36 τέτοια επαγγελµατικά 

Πίνακας 5.8 

ΣΧΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΝΟΣΗΛΙΟΥ Γ΄ ΘΕΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, ΕΛΛΑ∆Α 1971 - 1998 

Έτος 
Ηµερήσιο 
Νοσήλιο 

Πραγµατικό 
Ηµερήσιο Κόστος 

Νοσηλείας 

Ποσοστό Κάλυψης 
Πραγµατικού Κόστους 

Νοσηλείας από το Νοσήλιο 

1971 150 361 41,6% 

1974 188 678 27,7% 

1975 259 721 35,9% 

1976 298 1.192 25,0% 

1977 358 1.360 26,3% 

1978 412 1.766 23,3% 

1979 1.430 2.485 57,5% 

1980 1.430 2.876 49,7% 

1983 1.430 7.356 19,4% 

1985 1.430 13.945 10,3% 

1986 1.790 19.313 9,3% 

1988 2.145 23.799 9,0% 

1989 2.480 32.252 7,7% 

1990 2.480 41.621 5,9% 

1991 2.480 51.957 4,7% 

1992 8.000 54.000 14,8% 

1993 15.500 57.000 27,2% 

1996 15.500 70.000 22,1% 

1998 20.000 94.000 21,3% 

Σηµειώσεις: (α) όλα τα ποσά σε δρχ. (β) από το 1988 το πραγµατικό κόστος 
αναφέρεται µόνο στα γενικά νοσοκοµεία 
Πηγές: (α) 1971-1993: Σούλης Σ. 1999 (β) 1996-1998: Σουλιώτης Κ,  
Κυριόπουλος Γ. 2001 (ίδιες διορθώσεις) 
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ασφαλιστικά ταµεία υγείας,202 προσφέροντας κάλυψη σε 12,39 εκατοµµύρια ασφαλισµένους,202,xxxiv 
ασφαλιστικός δηλαδή πληθυσµός αισθητά µεγαλύτερος από τα 11,15 εκατοµµύρια που 
αντιστοιχούσαν στον µόνιµο πληθυσµό της χώρας κατά την ίδια χρονική περίοδο.226 Το παράδοξο 
αυτό φαινόµενο είναι αποτέλεσµα της διπλής ασφάλισης τµηµάτων του πληθυσµού σε περισσότερα 
από ένα ταµεία και υποδηλώνει την ασαφή εικόνα που αυτά διαθέτουν για το µητρώο ασφάλισης.227 
 Τα µεγαλύτερα ασφαλιστικά ταµεία της χώρας είναι κατά σειρά: (α) το Ίδρυµα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων – ΙΚΑ, το οποίο ιδρύθηκε το 1934 (Ν.6294/1934). Προσφέρει κάλυψη στους εργαζόµενους 
που παρέχουν εξαρτηµένη εργασία ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εργοδότη (δηµόσιος, ιδιωτικός 
τοµέας, ΝΠ∆∆)228 και θεωρείται ο πυλώνας του ασφαλιστικού συστήµατος στην Ελλάδα, βρισκόµενος 
σε συνεχή ανάπτυξη καθώς απορροφά όχι µόνο την πλειοψηφία των νέων εργαζόµενων αλλά και τους 
ασφαλισµένους άλλων ασφαλιστικών φορέων που καταργήθηκαν,169 µε αποτέλεσµα το 2006 να 
διαθέτει πάνω από 5,5 εκατ. άµεσα ασφαλισµένους και δικαιούχους – εξαρτώµενα µέλη στον κλάδο 
υγείας του202 (β) ο Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων – ΟΓΑ, ο οποίος ιδρύθηκε το 1961 
(Ν.4169/1961) και προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη στον αγροτικό πληθυσµό της χώρας. Αν και τα 
τελευταία χρόνια βρίσκεται σε συνεχή φθίνουσα πορεία το 2006 εξακολουθούσε να διαθέτει 2,03 εκατ. 
άµεσα και έµµεσα ασφαλισµένους202 (γ) ο Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών – 
ΟΑΕΕ, ο οποίος ιδρύθηκε το 1999 (Ν.2676/1999) και προήλθε από ενοποίηση τριών προϋπαρχόντων 
ταµείων των ΤΕΒΕ – ΤΑΕ και ΤΣΑ. Προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη σε επαγγελµατίες, βιοτέχνες, 
εργοδότες, εµπόρους και αυτοκινητιστές,229 διαθέτοντας το 2006 2,02 εκατ. ασφαλισµένους στον κλάδο 
υγείας του202 και τέλος (δ) ο Οργανισµός Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου – ΟΠΑ∆, ο οποίος 
ιδρύθηκε το 2001 (Π.∆.52/2001) µε σκοπό την οργάνωση, παρακολούθηση και έλεγχο του συστήµατος 
υγειονοµικής περίθαλψης στους ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου,230 διαθέτοντας 1,38 εκατ. δικαιούχους 
το 2006.xxxv   
 Η χρηµατοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης υγείας στην Ελλάδα είναι τριµερής, βασίζεται 
δηλαδή σε εισφορές εργαζοµένων και εργοδοτών, ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος, και τη 
συµµετοχή του κράτους και των κοινωνικών πόρων (χαρτόσηµα κ.α.) άλλοτε άλλου ύψους. Σύµφωνα 
µάλιστα µε τα τελευταία δηµοσιευµένα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. για το σύνολο των οργανισµών 
κοινωνικής ασφάλισης της χώρας, το 1998 κύρια πηγή χρηµατοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης 
υγείας στην Ελλάδα αποτελούσαν οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων, οι οποίες 
αντιστοιχούσαν στο 38.1% του συνόλου των εσόδων των ασφαλιστικών ταµείων, ενώ ακολουθούσαν 
οι εργοδοτικές εισφορές µε ποσοστό 36.4%, η κρατική επιχορήγηση µε 11.9% και οι κοινωνικοί πόροι 
µε ποσοστό 7.8% επί του συνόλου των εσόδων.201 
 Τα ασφαλιστικά ταµεία προσφέρουν στους δικαιούχους τους κάλυψη τόσο έναντι του 
κινδύνου ασθενείας όσο και κάλυψη έναντι του οικονοµικού κινδύνου ασθενείας, ατυχήµατος ή 
θανάτου. Στην πρώτη κατηγορία εµπίπτουν οι παροχές σε είδος (κάλυψη για νοσοκοµειακή, ιατρική, 
οδοντιατρική, πρόσθετη και φαρµακευτική περίθαλψη, βοήθηµα τοκετού και κάλυψη για 
λουτροθεραπείες, φυσιοθεραπείες, εργοθεραπείες) και στη δεύτερη κατηγορία οι παροχές σε χρήµα 
(επιδόµατα µητρότητας, ασθενείας, επαγγελµατικής νόσου, ατυχήµατος και κηδείας) που αυτά 
προσφέρουν στους ασφαλισµένους τους.  

Τα ασφαλιστικά ταµεία συµβάλλονται µε δηµόσιους και ιδιωτικούς προµηθευτές υπηρεσιών 
υγείας (δηµόσια νοσοκοµεία και κέντρα υγείας, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και ιδιώτες 
ιατρούς) τους οποίους αποζηµιώνουν στην µεν κλειστή – νοσοκοµειακή περίθαλψη βάσει ηµερήσιου 
νοσηλίου (κλειστού στην περίπτωση των δηµόσιων νοσοκοµείων, σπαστού στην περίπτωση των 
ιδιωτικών κλινικών), στη δε ανοικτή – εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη βάσει αµοιβών κατά πράξη και 
κατά περίπτωση (σχήµα 5.1). Το ύψος του ηµερήσιου νοσηλίου και των αµοιβών των ιατρικών 
πράξεων καθορίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα από κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των 
Υπουργείων Υγείας και Οικονοµίας – Οικονοµικών.  

Στην Ελλάδα τα ασφαλιστικά ταµεία υγείας πέραν του ρόλου τους ως χρηµατοδότες των 
υπηρεσιών υγείας σε πολλές περιπτώσεις εµπλέκονται και στην παροχή υπηρεσιών υγείας απευθείας 

                                                 
xxxiv για τον υπολογισµό του συνόλου των ασφαλισµένων της χώρας πέραν των 10.8 εκατ. ασφαλισµένων στα 
ταµεία που υπάγονται στο Υπουργείο Απασχόλησης,202 συνυπολογίστηκαν οι 1.38 εκατ. ασφαλισµένοι του 
Ο.Π.Α.∆. (βάσει αδηµοσίευτων στοιχείων της ∆/νσης Πληροφορικής και Μελετών του εν λόγω φορέα) και οι 200 
χιλιάδες περίπου ασφαλισµένοι του Ν.Α.Τ. 
xxxv Ο.Π.Α.∆. ∆/νση Πληροφορικής και Μελετών (αδηµοσίευτα στοιχεία) 
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Πίνακας 5.9 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΕΛΛΑ∆Α 1980 - 2007 

 1980 1985 1990 1995 1998 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ΙΑΤΡΙΚΗ 16,4 51,6 91,0 301,0 428,0 609,4 728,1 790,9 781,8 887,7 953,6 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 20,5 78,6 234,0 720,1 811,9 1.331,1 1.562,5 1.866,2 2.195,0 2.566,2 2.943,9 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ 39,9 65,2 149,3 734,2 870,4 1.291,2 1.406,4 2.066,7 1.764,3 1.805,3 1.892,5 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 0,5 2,4 8,6 26,1 28,8 35,5 33,6 32,0 32,3 35,8 37,3 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ 2,5 8,2 16,8 90,8 168,2 282,8 309,1 351,0 383,7 392,2 442,1 
ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΑΡΟΧΕΣ 0,6 3,1 7,0 16,6 15,8 87,7 26,5 29,6 109,1 106,0 158,3 

ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 20,4 66,7 113,8 217,7 291,1 371,0 394,9 427,9 466,0 507,0 525,7 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΑΜΕΙΩΝ Υ.Α.Κ.Α - - - - - 4.008,7 4.461,2 5.564,3 5.732,2 6.300,1 6.953,2 

∆ΗΜΟΣΙΟ - - - - - 633,1 775,1 789,0 940,9 920,3 1.033,8 
ΤΑΜΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ - - - - - 104,4 107,9 129,5 132,8 149,2 219,0 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - - - - - 10,0 11,0 12,9 15,1 15,0 16,8 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΑΜΕΙΩΝ 100,7 275,8 620,5 2.106,4 2.614,2 4.756,2 5.355,2 6.495,7 6.821,0 7.384,6 8.222,8 

Σηµειώσεις: (α) όλα τα ποσά σε  εκατ. €, τρέχουσες τιµές (β) Τα στοιχεία για τα έτη 1980 - 1998 είναι απολογιστικά και αφορούν στο σύνολο 
των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης της χώρας (γ) Τα στοιχεία για τα έτη 2002 - 2007 είναι προϋπολογιστικά και αφορούν στα ταµεία 
που υπάγονται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Υ.Α.Κ.Α. (δεν περιλαµβάνουν δηλαδή τα Ταµεία που 
υπάγονται σε λοιπά Υπουργεία, το ∆ηµόσιο και τους Λοιπούς Φορείς Ασφάλισης, γι’ αυτό και τα σχετικά στοιχεία παρατίθενται χωριστά) 
Πηγές: (1) Ε.Σ.Υ.Ε. Ετήσια έρευνα δραστηριότητας οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (σειρά ετών) (2) Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Κοινωνικοί Προϋπολογισµοί (σειρά ετών) 

 

Πίνακας 5.10 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ - ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ ΚΛΑ∆ΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΕΛΛΑ∆Α 2007 

 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ 

Ι.Κ.Α. 2.55% 5.10% 

Ο.Γ.Α. 
(α) 1.5% επί του ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών  
(β) 4% επί της συντάξεως των αγροτών 

- 

Ο.Α.Ε.Ε. 
(α) ασφαλισθέντες έως 31/12/1992: 65€ µήνα 
(β) ασφαλισθέντες από 1/1/1993: 14 ασφαλιστικές κλάσεις 122 - 411€ µήνα 

- 

Τ.Α.Ξ.Υ. 4.00% 5.10% 

Τ.Σ.Α.Υ. 
(α) ελευθεροεπαγγελµατίες ασφαλισµένοι έως 31/12/92: 42.5€ / µήνα  
(β) αυτοαπασχολούµενοι ασφαλισµένοι από 1/1/93: 6.45% επί 
ασφαλιστικών κατηγοριών από 42.5€ (γ) έµµισθοι: 5% (δ) συνταξιούχοι: 4% 

(α) έµµισθοι: 4.3% 
(β) από 1/1/93: 5.10% 
αποδοχών  

Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 

(α) έµµισθοι: 2.15% (β) συνταξιούχοι: 2.15% επί του µέσου µηνιαίου κατά 
κεφαλή ΑΕΠ (γ) ελευθεροεπαγγελµατίες ασφαλισµένοι έως 31/12/92: 6.45% 
επί του µέσου µηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ (δ) ελευθεροεπαγγελµατίες 
ασφαλισµένοι µετά 1/1/93: 6.45% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας παρ.33 
του άρθρου 22 Ν.2084/92 

(α) έµµισθοι: 4.3%  

∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 

(α) εισφορές από ένσηµα σε δικαστικές πράξεις (β) εισφορές 5% σε 
προεισπράξεις δικηγορικών αµοιβών (γ) έσοδα από νόµιµη αναστολή (δ) 
εισφορά 4% επί των συντάξεων Ταµείου Νοµικών (ε) άµισθοι δικηγόροι για 
πάνω από 5 έτη δικηγορίας: 11.45% στην 1η ασφαλιστική κλάση (στ) 
άµισθοι δικηγόροι µέχρι 5 έτη δικηγορίας: 50% του 11.45% στην 1η 
ασφαλιστική κλάση (ζ) έµµισθοι δικηγόροι: 1/3 άµισθων δικηγόρων 

(α) 2/3 της εισφοράς 
ασφαλισµένων (β) 6% των 
συντάξεων (απόδοση από 
Ταµείο Νοµικών) (γ) έµµισθοι 
δικηγόροι τα 2/3 εισφορών 
άµισθων δικηγόρων 

ΟΤΕ 2.55% 5.10% 

∆ΕΗ 2.55% (α) 5% (β) από 1/1/93: 5.1% 

ΗΣΑΠ 3.00% 6.25% 

Τ.Υ.∆.Κ.Υ. 2.55 – 3.00% 12.50% 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ κ.α 3.00% 6.00% 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 3.00% 6.00% 

Σηµείωση: όλα τα ποσοστά αφορούν σε ποσοστό συµµετοχής επί των µηνιαίων αποδοχών 
Πηγή: Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κοινωνικός Προϋπολογισµός 2007 
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Πίνακας 5.11 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ, ΕΛΛΑ∆Α 2007 

 ΙΚΑ ΟΓΑ ΟΑΕΕ ΤΑΞΥ ΤΣΑΥ ΤΣΜΕ∆Ε 
∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ  
ΑΘΗΝΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΟ 
ΓΡΑΦΟΙ ΟΤΕ ∆ΕΗ ΤΥ∆ΚΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΙΣΤΕΩΣ, 
ΓΕΝΙΚΗ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 37,8 17,8 82,6 38,9 33,1 48,2 72,8 12,5 52,1 30,5 23,2 31,3 22,1 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ 53,8 - - 47,7 21,2 32,4 14,9 - 35,7 37,1 65,4 28,3 35,3 

ΚΡΑΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 0,4 51,0 - - 0,1 - - - - - - - - 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ - 25,9 0,004 - - - 3,1 76,3 - 24,3 - - - 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΚΡΑΤΟΥΣ - - 15,9 8,6 35,9 18,4 0,3 - 5,8 0,5 0,2 3,7 0,2 

ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1,5 0,1 0,4 4,4 8,9 0,7 8,5 11,1 6,5 1,0 11,1 36,7 41,8 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 6,5 5,4 1,1 0,4 0,8 0,3 0,4 0,1 0,001 6,7 0,1 0,004 0,6 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Πηγή: Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κοινωνικός Προϋπολογισµός 2007 (ίδιοι υπολογισµοί) 

 
 
 
 

Πίνακας 5.12 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ∆ΑΠΑΝΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /  
ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΕΛΛΑ∆Α 2002 

 ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΦΑΡΜΑ 
ΚΕΥΤΙΚΗ 

ΝΟΣΟΚΟ 
ΜΕΙΑΚΗ 

Ο∆ΟΝΤΙΑ 
ΤΡΙΚΗ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΛΟΙΠΗ 
ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΣΕ ΧΡΗΜΑ  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 
/ Μ.Ο. 32 

Ι.Κ.Α. 71,4 132,2 124,5 0,5 37,2 2,1 367,8 50,3 418,2 109 

Ο.Γ.Α. 0,3 174,2 167,7 0,0 9,8 5,6 357,6 10,6 368,2 96 

Τ.Ε.Β.Ε. 60,9 63,2 68,2 3,3 9,3 44,1 249,0 9,8 258,8 68 

Τ.Α.Ε. 41,9 35,0 43,3 1,7 2,5 0,8 125,2 43,2 168,4 44 

Τ.Α.Ξ.Υ. 87,6 63,8 58,5 9,7 27,3 0,6 247,5 46,0 293,5 77 

Τ.Σ.Α.Υ. 12,1 127,4 131,2 9,4 114,0 0,2 394,3 0,8 395,1 103 

Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 87,4 87,4 92,0 23,0 11,5 1,1 302,3 17,5 319,8 84 

∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΑΣ 75,5 108,6 79,9 8,1 25,1 2,4 324,7 6,3 331,1 87 

ΟΤΕ 135,2 130,0 209,5 24,6 24,6 1,0 525,0 15,5 540,4 141 

∆ΕΗ 155,1 144,9 135,3 30,0 27,5 0,8 493,5 32,7 526,2 138 

ΗΣΑΠ 125,2 186,2 143,3 45,8 43,0 34,4 577,9 137,1 715,0 187 

Τ.Υ.∆.Κ.Υ. 168,4 144,1 144,1 41,1 39,6 0,0 537,2 51,0 588,2 154 

ΕΤΒΑ 219,8 233,7 134,5 46,3 48,5 4,9 687,8 8,9 696,7 182 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 162,6 215,5 125,6 43,6 35,7 0,0 583,2 63,7 646,8 169 

ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗ 87,8 152,6 94,0 41,4 25,2 17,0 417,9 178,9 596,8 156 

ΜΕΣΗ (15 ταµεία) * 99,4 133,3 116,8 21,9 32,0 7,7 412,7 44,8 457,5 119 

ΜΕΣΗ (32 ταµεία) ** 58,1 126,9 123,1 3,4 27,0 8,4 346,8 35,4 382,2 100 

Σηµειώσεις: (α) όλα τα ποσά σε ευρώ €, προϋπολογιστικά στοιχεία (β) ΜΕΣΗ (15 ταµεία): µέση κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας των 15 ταµείων του 
δείγµατος (γ) ΜΕΣΗ (32 ταµεία): µέση κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας των 32 ταµείων  που υπάγονταν στη Γ.Γ. Κοινωνικών ασφαλίσεων το 2002 
Πηγές: Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κοινωνικοί Προϋπολογισµοί 2002, 2003 (ίδιοι υπολογισµοί) 



Πίνακας 5.13 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΕΛΛΑ∆Α 2005 

 Ι.Κ.Α. Ο.Γ.Α. Ο.Α.Ε.Ε. Ο.Π.Α.∆. 

ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Πρόσβαση σε πολυιατρεία ΙΚΑ, Κέντρα 
Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία Ε.Σ.Υ. 

Πρόσβαση σε Κ.Υ, Εξωτερικά Ιατρεία 
Νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ. 

Συµβεβληµένους ιδιώτες ιατρούς (επιλογή ενός 
ιατρού από κάθε ασφαλισµένο για κάθε µία 
από τις 16 προσφερόµενες ειδικότητες ιατρών) 

Κ.Υ. και Ε.Ι. Νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ. καθώς και 
ελεύθερη επιλογή ιδιωτών ιατρών (συµβεβληµένων 
ή µη) 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
Παρακλινικές εξετάσεις σε ΙΚΑ, ∆ηµόσια 
Νοσοκοµεία χωρίς συµµετοχή 

Παρακλινικές εξετάσεις σε ∆ηµόσια 
Νοσοκοµεία χωρίς συµµετοχή 

Συµµετοχή 25% ασφαλισµένων επί κρατικού 
τιµολογίου 

Παρακλινικές εξετάσεις σε ∆ηµόσια Νοσοκοµεία 
χωρίς συµµετοχή 

Π
ΑΡ

ΑΚ
ΛΙ
Ν
ΙΚ
ΕΣ

 

ΕΞ
ΕΤ

ΑΣ
ΕΙ
Σ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ 
Παρακλινικές εξετάσεις σε διαγνωστικά 
κέντρα µε βάση το κρατικό τιµολόγιο 

Συγκεκριµένες µόνο παρακλινικές εξετάσεις 
(CT, MRI, Doppler) σε διαγνωστικά κέντρα 
µε βάση το κρατικό τιµολόγιο 

Συµµετοχή 25% ασφαλισµένων επί κρατικού 
τιµολογίου  

Παρακλινικές εξετάσεις σε διαγνωστικά κέντρα µε 
βάση το κρατικό τιµολόγιο. Συµµετοχή 25% µόνο 
για τους έµµεσα ασφαλισµένους 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Συµµετοχή 25% (πλην εξαιρέσεων 0% ή 
10% συµµετοχή) 

Συµµετοχή 25% (πλην εξαιρέσεων 0% ή 
10% συµµετοχή) 

Συµµετοχή 25% (πλην εξαιρέσεων 0% ή 10% 
συµµετοχή) 

Συµµετοχή 25% (πλην εξαιρέσεων 0% ή 10% 
συµµετοχή) 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ωρεάν νοσηλεία σε Γ΄ Θέση. Για θέσεις 
Α-Ββ µε συµµετοχή 10% της διαφοράς ή 
για ορισµένες µόνο κλάσεις ασφαλισµένων 

∆ωρεάν νοσηλεία σε Γ΄ Θέση ∆ωρεάν νοσηλεία σε Βα΄ Θέση 
∆ωρεάν νοσηλεία σε θέση ανάλογα µε την 
ασφαλιστική κλάση του ασφαλισµένου 

Ν
Ο
ΣΟ

ΚΟ
Μ
ΕΙ
ΑΚ

Η
 

Π
ΕΡ

ΙΘ
ΑΛ

Ψ
Η

 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 

Το ταµείο καταβάλει ηµερήσιο νοσήλιο 
σύµφωνα µε το ισχύον κρατικό τιµολόγιο 
καθώς και πληρωµές για τυχόν ιατρικές 
πράξεις κατά τη διάρκεια της νοσηλείας 

Το ταµείο καταβάλει ηµερήσιο νοσήλιο 
σύµφωνα µε το ισχύον κρατικό τιµολόγιο 
καθώς και πληρωµές για τυχόν ιατρικές 
πράξεις κατά τη διάρκεια της νοσηλείας 

Το ταµείο καταβάλει ηµερήσιο νοσήλιο 
σύµφωνα µε το ισχύον κρατικό τιµολόγιο 
καθώς και πληρωµές για τυχόν ιατρικές πράξεις 
κατά τη διάρκεια της νοσηλείας 

Το ταµείο καταβάλει ηµερήσιο νοσήλιο σύµφωνα 
µε το ισχύον κρατικό τιµολόγιο καθώς και 
πληρωµές για τυχόν ιατρικές πράξεις κατά τη 
διάρκεια της νοσηλείας. Συµµετοχή 25% µόνο για 
τους έµµεσα ασφαλισµένους 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Παρέχεται µόνο από οδοντιατρεία ΙΚΑ και 
ιδιωτικά ιατρεία οδοντιάτρων ΙΚΑ. Όχι 
ιδιώτες οδοντίατροι 

ΌΧΙ 
ΌΧΙ. Παρέχεται µόνο στα παιδιά (έως 16 ετών) 
των ασφαλισµένων 

ΝΑΙ. Συµµετοχή 40% στις οδοντοπροσθετικές 
εργασίες για τους άµεσα ασφαλισµένους. 
Συµµετοχή 40% στις οδοντοθεραπευτικές εργασίες 
για τους έµµεσα ασφαλισµένους. Όχι κάλυψη 
οδοντοπροσθετικών στους έµµεσα ασφαλισµένους 

ΛΟΥΤΡΟ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Συµµετοχή 25% στην αξία λούσεων. 
Συµµετοχή 20% στα έξοδα µετακίνησης 

ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Συµµετοχή 25% ασφαλισµένων ΝΑΙ Συµµετοχή 25% ασφαλισµένων Συµµετοχή 25% ασφαλισµένων 

ΦΥΣΙΚΟ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΝΑΙ σε φυσικοθεραπευτήρια ΙΚΑ και 
ιδιωτικά συµβεβληµένα 

ΌΧΙ Συµµετοχή 25% ασφαλισµένων 
ΝΑΙ. Συµµετοχή 25% µόνο για τους έµµεσα 
ασφαλισµένους. 

ΒΟΗΘΗΜΑ 
ΤΟΚΕΤΟΥ 

792€ . Σε περίπτωση επιπλεγµένου 
τοκετού καλύπτονται τα έξοδα νοσηλείας µε 
βάση το κρατικό τιµολόγιο 

185€. Καταβάλλεται µόνο όταν η 
ασφαλισµένη γεννήσει σε ιδιωτικό 
µαιευτήριο 

616€. Σε περίπτωση επιπλεγµένου τοκετού 
κάλυψη εξόδων νοσηλείας για ακόµη 4 ηµέρες 

1000€. Σε περίπτωση επιπλεγµένου τοκετού και 
κάλυψη εξόδων επιπλέον ηµερών νοσηλείας 

Πηγές: (1) ΙΚΑ. Οδηγός του ασφαλισµένου. Αθήνα 2002 (2) ΙΚΑ. Στατιστικό δελτίο έτους 2003. Αθήνα 2006 (3) ΟΓΑ. Παροχές υγειονοµικής περίθαλψης. www.oga.gr  2005 (4) ΟΓΑ. Ετήσιο στατιστικό δελτίο έτους 2005. 
Αθήνα 2005 (5) ΟΑΕΕ. Ενηµερωτικό φυλλάδιο για ασφαλισµένους & συνταξιούχους. Αθήνα 2005 (6) Υ.Α. οικ2/7029/0094. Νέος κανονισµός παροχών του Ο.Π.Α.∆. ΦΕΚ Β΄ 213/17-2-2005 



στους ασφαλισµένους τους. Για παράδειγµα το Ι.Κ.Α. το 2006 διέθετε 5 νοσοκοµεία καθώς και δίκτυο 
εξωνοσοκοµειακών υποδοµών (42 νοµαρχιακές µονάδες – πολυϊατρεία, 50 τοπικές µονάδες υγείας 
καθώς και ειδικές µονάδες όπως κέντρα µαστού, ελέγχου οστεοπόρωσης, παιδοψυχικής υγείας) στις 
οποίες συνολικά απασχολούσε 8.285 έµµισθους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και 4.011 
υγειονοµικούς υπαλλήλους.231 Μικρό δε αριθµό πολυϊατρείων λειτουργούσαν και άλλα ταµεία (∆ΕΗ, 
ΤΑΞΥ, ταµείο πρόνοιας ∆ικηγόρων, Οίκος Ναύτου, Ε∆ΟΕΑΠ, ΤΑΠ – ΟΤΕ, ΤΑΠ – ΗΛΠΑΠ και ΤΥΠΕΤ) 
κυρίως στην Αθήνα ή σε µεγάλες πόλεις όπου διαµένει ικανός αριθµός των ασφαλισµένων τους.232   
 Ως προς τη δαπάνη υγείας των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης αυτή το 2007, βάσει των 
προϋπολογιστικών στοιχείων της Γ.Γ.Κ.Α., ανήλθε στα 8,2 δισ. €,202 παρουσιάζοντας κατά την περίοδο 
1998 – 2007 µία µέση ετήσια αύξηση της τάξης του 23,8% (πίνακας 5.9).201,202 Το δε 42,3% αυτής της 
δαπάνης κατευθύνεται στην κάλυψη των ασφαλισµένων για φάρµακο, το 27,3% για νοσοκοµειακή 
περίθαλψη και µόλις το 14,2% για εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη, ιατρική δηλαδή και οδοντιατρική 
φροντίδα εκτός νοσοκοµείου (πίνακας 5.9).202  
 Πολλές µελέτες έχουν κατά καιρούς επισηµάνει και αναλύσει τις χρηµατοδοτικές ανισότητες 
µεταξύ των ταµείων κοινωνικής ασφάλισης υγείας στην Ελλάδα,148,151,160,225,227,233 καταδεικνύοντας ότι ο 
οργανωτικός κατακερµατισµός του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος στη χώρα δεν αποτελεί ένα 
φορµαλιστικό απλά κατάλοιπο του παρελθόντος αλλά µία βαθύτερη διεργασία, αφού η παρουσία 
πληθώρας επαγγελµατικών ταµείων στη χώρα συνεπάγεται και παρουσία πληθώρας άνισων 
καθεστώτων πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας για τις διάφορες πληθυσµιακές οµάδες.169 
Συγκεκριµένα οι ανισότητες µεταξύ των επαγγελµατικών ταµείων υγείας στην Ελλάδα αφορούν: 
1. Στην εµφανή διαφοροποίηση του ύψους της ασφαλιστικής εισφοράς εργαζοµένων και εργοδοτών. 

Έτσι το 2007 η ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο υγείας των εργαζοµένων κυµαινόταν από 2,15% 
επί των µηνιαίων αποδοχών στην περίπτωση των έµµισθων µηχανικών έως και 4% επί των 
µηνιαίων αποδοχών στην περίπτωση των ξενοδοχοϋπαλλήλων (πίνακας 5.10).202 Ανάλογη ήταν και 
η διακύµανση της εργοδοτικής εισφοράς από 4,3% επί των µηνιαίων αποδοχών των ασφαλισµένων 
στην περίπτωση των έµµισθων µηχανικών και υγειονοµικών έως και 12,5% στην περίπτωση των 
δηµοτικών υπαλλήλων (πίνακας 5.10).202  

2. Στη διαφοροποίηση του ύψους της κρατικής επιχορήγησης στο σύνολο των εσόδων των κλάδων 
υγείας των ασφαλιστικών φορέων της χώρας. Έτσι το 2007 η κρατική επιχορήγηση αντιστοιχούσε 
στο 51% των συνολικών εσόδων του Ο.Γ.Α., ενώ υψηλή εµφανιζόταν και η συµµετοχή του κράτους 
σε ταµεία όπως ο Ο.Α.Ε.Ε., το Τ.Σ.Α.Υ. και το Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. (πίνακας 5.11).202 Χαρακτηριστική 
επίσης είναι η υψηλή εξάρτηση των εσόδων του ταµείου περιθάλψεως των δηµοσιογράφων από 
κοινωνικούς πόρους (αγγελιόσηµα κ.ο.κ.) καθώς και η υψηλή συµµετοχή των εσόδων από 
περιουσιακά στοιχεία στα λεγόµενα «ευγενή» ταµεία των τραπεζών (πίνακας 5.11).202 

3. Στην εµφανή διαφοροποίηση του ύψους της ετήσιας κατά κεφαλήν δαπάνης υγείας µεταξύ των 
ταµείων. Έτσι, συγκρίνοντας το 2002 την κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας δείγµατος 15 ταµείων µε την 
µέση κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας των 32 ταµείων των υπαγόµενων στο Υπουργείο Απασχόλησης 
προκύπτει ότι: τα ταµεία ΤΕΒΕ – ΤΑΕ και ΤΑΞΥ ανήκουν στα λεγόµενα φτωχά ταµεία (µε εµφανώς 
µικρότερη έως και 56% κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας σε σχέση µε το µέσο όρο), το ΙΚΑ, ο ΟΓΑ και 
τα ταµεία των επιστηµόνων ανήκουν στα µεσαία ταµεία, ενώ τα ταµεία των τραπεζών και του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ανήκουν στα «ευγενή» ταµεία καθώς εµφανίζουν υψηλότερη - έως και 
87% - κατά κεφαλήν δαπάνη σε σχέση µε το µέσο όρο (πίνακας 5.12). 

4. Στις διαφοροποιήσεις στο εύρος των παροχών, στη δυνατότητα επιλογής και στην 
προσπελασιµότητα στις υπηρεσίες υγείας µεταξύ των ταµείων. Έτσι το 2005 συγκρίνοντας τις 
παροχές σε είδος των τεσσάρων µεγαλύτερων ασφαλιστικών ταµείων της χώρας, εύκολα 
διαπιστώνει κανείς την αυξηµένη δυνατότητα που παρέχει το ταµείο του δηµοσίου στους 
δικαιούχους του για πρόσβαση σε ιδιώτες ιατρούς, οδοντιάτρους καθώς και την µεγάλη διακύµανση 
του βοηθήµατος τοκετού από 185€ στην περίπτωση του Ο.Γ.Α. έως και 1000€ στην περίπτωση του 
Ο.Π.Α.∆. (πίνακας 5.13).229,231,234,235 

 
5.3.3 Ιδιωτική ασφάλιση υγείας 
 Αναλυτικά και αξιόπιστα στοιχεία σχετικά µε τη συµµετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης στη 
χρηµατοδότηση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα δεν υπάρχουν.205,236 Η Ένωση Ασφαλιστικών 
Εταιριών – Ε.Α.Ε.Ε. δηµοσιεύει, σε ετήσια βάση, στατιστική έκθεση (προϊόν επεξεργασίας έρευνας 
ερωτηµατολογίου που διενεργεί µε δείγµα το σύνολο των ασφαλιστικών εταιριών – µελών της) σχετικά 
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µε το µέγεθος και τα χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα.237 Στη συγκεκριµένη 
βάση δεδοµένων η ετήσια παραγωγή ασφαλίστρων καταγράφεται σε ευρώ - € και όχι σε αριθµό 
ασφαλιστικών συµβολαίων, ενώ σαφής εικόνα για τη διαχρονική εξέλιξη της παραγωγής ασφαλιστικών 
συµβολαίων υγείας δεν παρέχεται καθώς ένα µεγάλο µέρος αυτών (οι παροχές υγείας δηλαδή στα 
πλαίσια ασφαλιστικών συµβολαίων ζωής) συµπεριλαµβάνεται και καταγράφεται αθροιστικά στον 
κλάδο ζωής (πίνακας 5.14).xxxvi  
 

Πίνακας 5.14 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο, ΕΛΛΑ∆Α 1996 - 2007 

ΚΛΑ∆ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ 

Α1. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 31,4 32,9 36,8 36,9 45,9 52,0 60,1 74,8 79,1 85,6 86,9 51,9 

Α2. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 3,7 3,0 2,8 8,2 13,9 3,8 27,4 32,5 5,1 5,2 5,1 6,1 

Α3. ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ 729 794 861 1.002 1.192 1.295 1.497 1.692 1.811 1.897 1.968 2.127 

ΣΥΝΟΛΟ 764 830 901 1.047 1.252 1.350 1.585 1.799 1.895 1.988 2.060 2.185 

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ 

Β1. ΚΛΑ∆ΟΣ ΖΩΗΣ 606 633 651 632 689 697 771 881 1.043 1.158 1.292 1.314 

Β2. ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 0,0 2,8 7,2 15,9 35,0 32,0 6,0 6,8 6,2 5,8 7,3 62,6 

Β3. ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ 103 196 314 631 597 563 533 547 679 772 975 1.124 

ΣΥΝΟΛΟ 710 831 971 1.279 1.321 1.292 1.310 1.435 1.729 1.935 2.274 2.501 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.474 1.661 1.872 2.326 2.573 2.642 2.895 3.235 3.624 3.923 4.333 4.685 
Σηµειώσεις: (1) Όλα τα ποσά σε εκατ. €, τρέχουσες τιµές (2) η κατακόρυφη πτώση στην παραγωγή ασφαλίσεων κατά ασθενείας και 
ασφαλίσεων υγείας την περίοδο 2002-4 οφείλεται στην αποχώρηση, από την ασφαλιστική αγορά, γνωστής ασφαλιστικής εταιρίας υγείας  
Πηγές: (α) Ι.Ο.Β.Ε. Η αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα. 2004 (β) Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας. Ετήσια 
στατιστική έκθεση (σειρά ετών) 

 
 Με δεδοµένα τα µεθοδολογικά προβλήµατα στην καταγραφή των ασφαλιστικών συµβολαίων 
υγείας, το ποσοστό του πληθυσµού το οποίο διαθέτει κάποιας µορφής ιδιωτική ασφάλιση υγείας στη 
χώρα δεν είναι γνωστό. Κατά καιρούς έχουν δηµοσιευθεί ποικίλες εκτιµήσεις οι οποίες υπολογίζουν 
τον αριθµό των ασφαλισµένων σε ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράµµατα υγείας στην Ελλάδα στο 8%134 
έως 10%61,221 του πληθυσµού για το έτος 2000, ενώ η τελευταία δηµοσιευθείσα βάση δεδοµένων υγείας 
του Ο.Ο.Σ.Α. ανεβάζει ακόµη περισσότερο αυτό το ποσοστό, προσδιορίζοντάς το στο 15,6% επί του 
συνόλου του πληθυσµού της χώρας για το έτος 2002,141 υπολογισµός ο οποίος κρίνεται 
υπερεκτιµηµένος και µεθοδολογικά ασαφής δεδοµένου ότι ο Ο.Ο.Σ.Α. επικαλείται ως πηγή του την 
Ε.Α.Ε.Ε.,xxxvii η οποία όπως προαναφέραµε δεν παρέχει τέτοια δεδοµένα.xxxviii  

Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα φαίνεται να απευθύνεται συγκριτικά περισσότερο 
στα υψηλά εισοδηµατικά στρώµατα, σε αυτοαπασχολούµενους και εργοδότες. Πράγµατι η τελευταία 
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών της Ε.Σ.Υ.Ε. έδειξε ότι παρόλο που η δαπάνη των 
νοικοκυριών της χώρας για ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράµµατα υγείας αντανακλά ένα πολύ µικρό 
ποσοστό των συνολικών τους αγορών (4,7€ µηνιαίως κατά µέσο όρο ή 0,26% της συνολικής αξίας των 
αγορών τους για το έτος 2005), η δαπάνη αυτή τόσο σε απόλυτες τιµές όσο και ως ποσοστό της 
συνολικής αξίας των αγορών τους αυξάνει αναλογικά µε το εισόδηµα, µε αποτέλεσµα η υψηλότερη 
εισοδηµατική τάξη να κατευθύνει 7πλάσιο ποσοστό των αγορών της για εξασφάλιση ιδιωτικών 
ασφαλιστικών προγραµµάτων υγείας, σε σχέση µε τη χαµηλότερη εισοδηµατική τάξη (πίνακας 5.15).239 
Ανάλογη είναι και η εικόνα της µέσης µηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών για ιδιωτική ασφάλιση 
υγείας ανά θέση στο επάγγελµα του υπευθύνου του νοικοκυριού, καθώς νοικοκυριά υπεύθυνος των 

                                                 
xxxvi Ε.Α.Ε.Ε. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Αθήνα 2007 (προφορικές διευκρινήσεις υπευθύνου έρευνας)  
xxxvii OECD. Health Data 2008. Statistics and indicators for 30 countries. CD Rom / Sources and methods / country 
specific information on Health expenditure and finance data / Greece 
xxxviii ενδεικτικό της ασάφειας σχετικά µε τον αριθµό των δικαιούχων ιδιωτικών ασφαλιστικών προγραµµάτων 
υγείας στην Ελλάδα, είναι και το γεγονός ότι για το ίδιο έτος (2002) κατ’ εκτίµηση στελεχών της ελληνικής 
ασφαλιστικής αγοράς ο αριθµός των ιδιωτικά ασφαλισµένων στη χώρα άγγιζε τα 1,3 εκατοµµύρια,238 ίσος 
δηλαδή µε το 11,8% του ελληνικού πληθυσµού.   
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οποίων είναι εργοδότης διαθέτουν 2πλάσιο και πλέον ποσοστό των αγορών τους για ιδιωτική 
ασφάλιση υγείας, σε σχέση µε νοικοκυριά όπου ο υπεύθυνος είναι µισθωτός (πίνακας 5.16).239  

 Στην Ελλάδα, όπως άλλωστε και 
στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, η 
εγγραφή σε ιδιωτικά ασφαλιστικά 
προγράµµατα υγείας είναι εθελοντική 
(voluntary Private Health Insurance – 
P.H.I.) και γίνεται σε ατοµική ή οµαδική 
(οικογενειακά συµβόλαια ή σπανίως 
µέσω εργοδότη) βάση.61 Τα ασφάλιστρα 
διαµορφώνονται ανάλογα µε τον κίνδυνο 
ασθενείας (φύλο, ηλικία)240 και 
υπόκεινται σε φοροαπαλλαγή,61 µέτρο το 
οποίο θεσµοθετήθηκε ήδη από τις αρχές 
της δεκαετίας του ’90.145 Η ιδιωτική 
ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα έχει το 
χαρακτήρα συµπληρωµατικής 
(supplementary P.H.I.)61,221 ή διπλής 
(duplicate P.H.I.)61,241 ασφάλισης, µε την 
έννοια ότι προσφέρει είτε κάλυψη για 
πρόσθετες υπηρεσίες υγείας που δεν 

συµπεριλαµβάνονται στο δηµόσιο ασφαλιστικό φορέα του δικαιούχου, είτε κάλυψη για υπηρεσίες που 
ενώ καλύπτονται από τη δηµόσια ασφάλιση του δικαιούχου ο τελευταίος επιλέγει τη διπλή εν 
προκειµένω ιδιωτική ασφάλιση προκειµένου να εξασφαλίσει ευκολότερη και γρηγορότερη πρόσβαση 
σε ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, αναβαθµισµένη νοσοκοµειακή περίθαλψη ή χρηµατικά 
επιδόµατα.61,221  
 Τα ασφαλιστικά προϊόντα υγείας στην Ελλάδα διατίθενται κατά κανόνα µέσω ασφαλιστικών 
πρακτόρων ή συµβούλων242 είτε αµιγώς ως ασφαλιστικά συµβόλαια υγείας (κατηγορίες Α.1 - Α.2 και 
Β.2 πίνακα 5.14) είτε ως προσαρτήµατα σε συµβόλαια ζωής (κατηγορία Β.1 πίνακα 5.14). Σύµφωνα 
µάλιστα µε εκτίµηση της Ε.Α.Ε.Ε. το 2007 το 40% των ασφαλίσεων ζωής στη χώρα διέθετε 
προσαρτήµατα υγείας.xxxvi Ως προς τα είδη ασφαλιστικής κάλυψης, τα ιδιωτικά ασφαλιστικά 
προγράµµατα υγείας στην Ελλάδα προσφέρουν καλύψεις: (α) µε την µορφή επιδοµάτων. Σε αυτή την 

περίπτωση η 
ασφαλιστική εταιρία 

καταβάλει 
προσυµφωνηµένο ποσό 
στον ασφαλισµένο 
ανεξάρτητα από το 
κόστος περίθαλψης. 
Παραδείγµατα τέτοιων 
καλύψεων επιδοµατικού 
χαρακτήρα αποτελούν 
το ηµερήσιο 
νοσοκοµειακό επίδοµα, 
το επίδοµα ανάρρωσης, 

ανικανότητας, 
αναπηρίας, σοβαρών 
νόσων ή χειρουργικών 

επεµβάσεων.236 (β) νοσοκοµειακής περίθαλψης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα κλασικά 
νοσοκοµειακά προγράµµατα απολογιστικής κάλυψης και οι κάρτες νοσηλείας.236 Στην πρώτη 
περίπτωση ο ασφαλισµένος «καταναλώνει» υπηρεσίες τις οποίες και εξοφλεί. Εν συνεχεία 
προσκοµίζοντας στην ασφαλιστική εταιρία τα σχετικά τιµολόγια διεκδικεί και λαµβάνει µερική ή ολική 
αποζηµίωση. Στη δεύτερη περίπτωση ο δικαιούχος διαθέτει κάρτα ασφαλισµένου µε τη χρήση της 
οποίας «καταναλώνει» υπηρεσίες υγείας χωρίς να καταβάλει απευθείας πληρωµές. Η ασφαλιστική 
εταιρία αναλαµβάνει την αποζηµίωση του προµηθευτή είτε βάσει προκαθορισµένου τιµολογίου για τις 

Πίνακας 5.15 

ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ, ΕΛΛΑ∆Α 2005 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΑΝΑ 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 

€, 
ΤΡΕΧ. 
ΤΙΜΕΣ 

% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 
ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 

ΚΑΤΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ 

µέχρι 750 € 0,37 0,06% 

751 -  1.100 € 0,83 0,09% 

1.101-1.450 € 1,34 0,11% 

1.451-1.800 € 1,88 0,12% 

1.801-2.200 € 4,14 0,23% 

2.201-2.800 € 5,76 0,27% 

2.801-3.500 € 8,28 0,32% 

3.501 και άνω € 15,55 0,43% 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 4,7 0,26% 

Πηγή: Ε.Σ.ΥΕ. Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 2004/5 (ίδιοι 
υπολογισµοί) 

Πίνακας 5.16 

ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ, ΕΛΛΑ∆Α 2005 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 

€, 
ΤΡΕΧ. 
ΤΙΜΕΣ 

% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 
ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 

ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

ΜΙΣΘΩΤΟΣ 5,94 0,26% 

ΒΟΗΘΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2,94 0,15% 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ 6,63 0,32% 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ 17,12 0,53% 

ΛΟΙΠΟΙ 2,11 0,17% 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 4,7 0,26% 

Πηγή: ΕΣΥΕ. Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 2004/5 (ίδιοι υπολογισµοί) 
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περιπτώσεις των συµβεβληµένων ιδιωτικών κλινικών είτε βάσει του τιµολογίου της κλινικής για τις 
περιπτώσεις των µη συµβεβληµένων κλινικών. Σύµφωνα µε την Ε.Α.Ε.Ε. οι πληρωµές των 
ασφαλιστικών εταιριών στη τελευταία περίπτωση είναι πάντα υψηλότερες.xxxix (γ) εξωνοσοκοµειακής 
περίθαλψης. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται προγράµµατα προσυµπτωµατικού ελέγχου (check 
up) καθώς και πακέτα εξωνοσοκοµειακής κάλυψης µέχρις ενός ποσού.236 
 Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ε.Α.Ε.Ε. το 2007 στη χώρα λειτουργούσαν 86 ασφαλιστικές 
εταιρίες, εκ των οποίων οι 16 ήταν ασφαλιστικές εταιρίες ζωής, οι 57 ζηµιών και οι υπόλοιπες 13 
µικτές.237 Ο δείκτης δε συγκέντρωσης της ασφαλιστικής αγοράς ζωής για το έτος 2007 εµφανίζεται 
αρκετά υψηλός, µε τις 5 µεγαλύτερες εταιρίες να ελέγχουν το 65,36% των πωλήσεων,237 ενώ ο 
αντίστοιχος δείκτης στον κλάδο της υγείας (σύµφωνα µε τα στοιχεία παλαιότερης µελέτης για το έτος 
2001) εµφανίζεται ακόµη υψηλότερος καθώς 5 εταιρίες φαίνεται να ελέγχουν το 97,6% της εν λόγω 
αγοράς,243 προσδίδοντάς της ολογοπωλιακά χαρακτηριστικά.    
 Η αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης συνολικά ζωής και υγείας στην Ελλάδα, θεωρείται ως µία 
από τις µικρότερες της Ευρώπης.xl Η δε συµµετοχή του κλάδου της υγείας στη διαµόρφωση της εθνικής 
δαπάνης υγείας (παρά την έλλειψη αξιόπιστων σχετικών στοιχείων) θεωρείται βάσει όλων των 
δηµοσιευµένων εκτιµήσεων πολύ µικρή, κινούµενη διαχρονικά κοντά στο 2% της συνολικής δαπάνης 
υγείας στη χώρα.134,173,206,221 Η µικρή αυτή συµµετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης στη χρηµατοδότηση 
των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα έχει κατά καιρούς εξηγηθεί είτε ως αποτέλεσµα της επέκτασης του 
κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος στη χώρα, το οποίο προσφέρει οιονεί καθολική κάλυψη στον 
πληθυσµό,221,236 είτε ως αποτέλεσµα της απροθυµίας των ασθενών να καταβάλουν εισφορές σε έναν 
ενδιάµεσο, µε την έννοια ότι σε µία χώρα όπως η Ελλάδα όπου οι ασθενείς είναι συνηθισµένοι να 
καταβάλουν απευθείας πληρωµές στο νοσοκοµείο και τον ιατρό τους, η µεταφορά χρηµάτων σε έναν 
ενδιάµεσο που πληρώνει εκλαµβάνεται ως µία περιττή παράκαµψη της σχέσης ιατρού – ασθενή, η 
οποία µάλιστα παράλληλα µειώνει την εξασφάλιση ποιότητας στις παρεχόµενες υπηρεσίες.134 Είναι 
χαρακτηριστικό ότι πρόσφατη έρευνα ερωτηµατολογίου στο Λεκανοπέδιο Αττικής έδειξε ότι το 70% των 
ερωτηθέντων δήλωνε πρόθυµο να πληρώσει κάποιο πρόσθετο ποσό για τη βελτίωση της ποιότητας 
των υπηρεσιών που λαµβάνει.245 Παρόλα αυτά µόνο ένα 26,5% αυτών δήλωνε ότι ήταν πρόθυµο να 
καταβάλει το πόσο αυτό µέσω συµπληρωµατικής ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, προτιµώντας σε ένα 
ποσοστό 42,4% την αύξηση της ασφαλιστικής του εισφοράς στο δηµόσιο φορέα και κατά 31% την 
καταβολή του ποσού απευθείας από τον ίδιο κατά πράξη και κατά περίπτωση.245   

Τα βαθύτερα όµως αίτια της πτωχής ανάπτυξης της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας στην Ελλάδα 
θα πρέπει να τα αναζητήσει κανείς στα ενδογενή χαρακτηριστικά του κλάδου, όπως είναι η έλλειψη 
οργανωτικής ωρίµανσης246 αλλά το κυριότερο τα ζηµιογόνα οικονοµικά αποτελέσµατα των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας,58,242,244 γεγονός που τις 
καθιστά απρόθυµες να επενδύσουν στο συγκεκριµένο κλάδο. Πιο συγκεκριµένα έως τα τέλη της 
δεκαετίας του ΄70 η ιδιωτική ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα ήταν σχεδόν ανύπαρκτη.247 Ακόµη και το 
1987 ο υπολογιζόµενος, κατ΄ εκτίµηση, αριθµός ασφαλισµένων σε ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράµµατα 
υγείας δεν ξεπερνούσε το 2% του πληθυσµού της χώρας.247 Ως προς τα είδη των καλύψεων η ιδιωτική 
ασφάλιση υγείας έως και τα µέσα της δεκαετίας του ’80 περιορίστηκε στην κάλυψη του οικονοµικού και 
µόνο κινδύνου ασθενείας ή ατυχήµατος, προσφέροντας δηλαδή κύρια καλύψεις επιδοµατικού 
χαρακτήρα. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ακόµη και στα τέλη της δεκαετίας του ’80 το 43% σχεδόν 
των καταβληθέντων, από τις εταιρίες του κλάδου υγείας, αποζηµιώσεων αφορούσαν σε επιδόµατα 
(νοσοκοµειακό επίδοµα, επίδοµα ανικανότητας κ.ο.κ.).247 Κατά την πενταετία 1985 – 1990 ο κλάδος 
ασφαλίσεων ζωής – υγείας στην Ελλάδα παρουσίασε ταχεία ανάπτυξη, µε µία µέση ετήσια αύξηση 
των ασφαλίστρων της τάξεως του 30 – 40%, κινητήρια δύναµη της οποίας υπήρξε η εισαγωγή νέων 
ασφαλιστικών προϊόντων σχετικών µε τη νοσοκοµειακή κάλυψη,205 των καρτών νοσηλείας. Υπάρχει 
µία συµφωνία µεταξύ των µελετητών ότι οι κάρτες νοσηλείας, κύρια λόγω φαινοµένων προκλητής 
ζήτησης αλλά και υπερτιµολογήσεων από πλευράς ιδιωτικών κλινικών, οδήγησαν τις περισσότερες 
ασφαλιστικές εταιρίες σε αρνητικά οικονοµικά αποτελέσµατα,191,246,248,249 στη σχεδόν οικονοµική τους 

                                                 
xxxix Ε.Α.Ε.Ε. Ασφαλιστικός Κλάδος Ζωής και Υγείας. Αθήνα 2007 (προφορικές διευκρινήσεις υπευθύνου τοµέα) 
xl Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το 2005 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ζωής και υγείας στη χώρα έφτασε τα 
1,9 δισ.€ (0,99% Α.Ε.Π.),237 µε την ετήσια κατά κεφαλήν δαπάνη για ασφάλιστρα ζωής και υγείας να 
διαµορφώνεται στα 175€, όταν η αντίστοιχη κατά κεφαλήν δαπάνη στις χώρες της ζώνης του Ευρώ 
διαµορφώθηκε κατά µέσο όρο στα 1.244€ και στις χώρες της Ε.Ε. – 25 στα 1.279€ ετησίως.244   
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καταστροφή.250 Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι σύµφωνα µε εκτιµήσεις της αγοράς το κόστος µίας 
κάρτας νοσηλείας κυµαινόταν από 20 – 40% υψηλότερα από το ασφάλιστρο που κατέβαλε ο πελάτης, 
γεγονός το οποίο καθιστούσε απαγορευτικό το συγκεκριµένο ασφαλιστικό προϊόν για τις εταιρίες του 
κλάδου ζωής.191 Προοδευτικά οι περισσότερες από αυτές τις εταιρίες άρχισαν να υιοθετούν 
ασφαλιστικές δικλίδες, στην προσπάθειά τους να προστατευτούν από το οικονοµικά ζηµιογόνο 
ασφαλιστικό προϊόν των καρτών νοσηλείας, που οι ίδιες είχαν προωθήσει στην αγορά προσδοκώντας 
την προσέλκυση πελατών. Τέτοια µέτρα υπήρξαν: (α) η αύξηση της τιµής του ασφαλίστρου191,248 (β) η 
κάλυψη µέρους µόνο της δαπάνης, µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα αυτό της κάλυψης των εξόδων 
τοκετού των ασφαλισµένων τους σε ιδιωτικά µαιευτήρια. Έτσι ενώ αρχικά οι ασφαλιστικές εταιρίες 
παρείχαν ελεύθερη πρόσβαση και πλήρη κάλυψη των εξόδων νοσηλείας τοκετού σε ιδιωτικά 
µαιευτήρια, η διόγκωση των εξόδων τους τις οδήγησε σε αλλαγή στρατηγικής.251 Αντί λοιπόν να 
καλύπτουν το σύνολο της δαπάνης τοκετού, περιορίστηκαν στην καταβολή στις δικαιούχους τους ενός 
προκαθορισµένου ανώτατου ποσού (βοήθηµα), µε τις ασφαλισµένες να καλούνται να καλύψουν την 
όποια επιπλέον δαπάνη µέσω ατοµικού εισοδήµατος251 (γ) η υπογραφή ενιαίας σύµβασης µε όλα τα 
ιδιωτικά νοσοκοµεία και αποζηµίωσή τους βάσει ενιαίου – µειωµένου τιµολογίου.238,248 Πράγµατι το 
2003 συµφωνία υπεγράφη µεταξύ Ε.Α.Ε.Ε. και ιδιωτικών κλινικών η οποία περιελάµβανε την 
αποζηµίωση των τελευταίων βάσει προκαθορισµένων αµοιβών.xxxix Η συµφωνία έγινε τελικώς 
αποδεκτή από ελάχιστες ιδιωτικές κλινικές (13 σε σύνολο 179 κλινικών),252 ενώ εξέπνευσε το 2006 µε 
αβέβαιη την προοπτική ανανέωσής της, αφού στις αρχές του 2007 µόλις 2 ιδιωτικές κλινικές είχαν 
συµφωνήσει να υπαχθούν στη νέα σύµβαση.xxxix (δ) οι προτάσεις των ασφαλιστικών εταιριών για 
σύµβαση µε δηµόσια νοσοκοµεία,249 µε την προσδοκία ότι ο µη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της 
δηµόσιας υγειονοµικής υποδοµής θα µείωνε το κόστος των προσφερόµενων υπηρεσιών για την 
ιδιωτική ασφάλιση241 (ε) η καθετοποίηση µε τους προµηθευτές. Στα τέλη της δεκαετίας του ΄90 
εµφανίστηκαν στην Ελλάδα δύο ιατροασφαλιστικά σχήµατα, συνδυασµός δηλαδή ασφάλισης υγείας 
και παροχής υπηρεσιών, κατά τα πρότυπα των Οργανισµών ∆ιατήρησης Υγείας των ΗΠΑ.246 
 Σήµερα, παρά τη λήψη όλων των παραπάνω µέτρων, τα αποτελέσµατα των ασφαλίσεων 
υγείας, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ICAP, εξακολουθούν να είναι ζηµιογόνα,242,244 γεγονός το οποίο 
αποδίδεται, από την ίδια πηγή, στο ταχύτατα αυξανόµενο κόστος των ιδιωτικών φορέων παροχής 
υπηρεσιών υγείας.242 Αυτή η διαχρονικά ζηµιογόνος διαδροµή της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας στην 
Ελλάδα φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην µικρή ανάπτυξη της συγκεκριµένης αγοράς και την 
επαγωγικά µικρή διαχρονική συµµετοχή της στη συνολική χρηµατοδότηση των υπηρεσιών υγείας στη 
χώρα.  
 
5.3.4 Ιδιωτική δαπάνη υγείας – απευθείας πληρωµές 
 Η ιδιωτική δαπάνη υγείας στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τα διορθωµένα στοιχεία των Εθνικών 
Λογαριασµών της Ε.Σ.Υ.Ε. και µε δεδοµένα τα µεθοδολογικά προβλήµατα στον προσδιορισµό της, 
διαµορφώθηκε το 2006 στα 7,5 δισ. €, ίση µε το 3,5% του Α.Ε.Π. και το 38,4% της συνολικής δαπάνης 
υγείας στη χώρα.141 Θεωρείται δε ως µία από τις υψηλότερες µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των χωρών κρατών µελών του Ο.Ο.Σ.Α.141 
 Η ιδιωτική δαπάνη υγείας στην Ελλάδα, η οποία προέρχεται από το εισόδηµα των 
νοικοκυριών, περιλαµβάνει: 
(α) Τις απευθείας πληρωµές των ασθενών σε ιδιώτες ιατρούς, οδοντιάτρους, φυσιοθεραπευτές, 
αποκλειστικές νοσοκόµες, ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα καθώς και τις απευθείας 
πληρωµές για αγορά θεραπευτικών µέσων – συσκευών, φαρµάκων και άλλων φαρµακευτικών ειδών, 
οι οποίες καταβάλλονται τόσο από τον ανασφάλιστο πληθυσµό της χώρας όσο και από τους 
ασφαλισµένους στα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης και αφορούν στη δεύτερη περίπτωση σε υπηρεσίες 
υγείας οι οποίες δεν καλύπτονται από το δηµόσιο ασφαλιστικό φορέα.191,253 
(β) Τα ασφάλιστρα προς τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες υγείας  
(γ) Τη θεσµοθετηµένη συµµετοχή στο κόστος των υπηρεσιών υγείας των ασφαλισµένων στα ταµεία 
κοινωνικής ασφάλισης. Οι περισσότερες από αυτές τις συµµετοχές ισχύουν ήδη από το 1962,173 ενώ 
το 1990 θεσµοθετήθηκε και η συµµετοχή των ασφαλισµένων κατά 10 – 25% στο κόστος της 
φαρµακευτικής περίθαλψης.254 Τόσο το ύψος του ποσοστού συµµετοχής όσο και το είδος των 
παροχών στις οποίες ο ασφαλισµένος καλείται να συνεισφέρει πέραν της ασφαλιστικής του εισφοράς, 
διαφέρει ανά ασφαλιστικό ταµείο (πίνακας 5.13) και ανά καθεστώς ασφαλιστικής σχέσης (άµεσα 
ασφαλισµένος ή εξαρτώµενο µέλος). Στην κατηγορία των επίσηµων συµµετοχών στο κόστος εµπίπτει 
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και η θεσµοθετηµένη, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, καταβολή 3€ (1.000 δρχ.) κατά την 
επίσκεψη των ασθενών στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ.255 
(δ) Τις πρόσθετες πληρωµές, πληρωµές δηλαδή πέραν της θεσµοθετηµένης συµµετοχής, που 
καταβάλλουν οι ασθενείς στον ιδιωτικό τοµέα, εξαιτίας της απόκλισης µεταξύ πραγµατικών τιµών 
νοσηλείας και εξετάσεων στον ιδιωτικό τοµέα και της καταβαλλόµενης αποζηµίωσης βάσει κρατικού 
τιµολογίου από τα ασφαλιστικά ταµεία.30,143 Αν και η απόκλιση µεταξύ τιµολογίου ιδιωτών ιατρών, 
κλινικών και διαγνωστικών κέντρων – βάσει του οποίου χρεώνουν τους ασθενείς τους – και κρατικού 
τιµολογίου ιατρικών πράξεων και ηµερήσιου νοσηλίου – βάσει του οποίου τα ασφαλιστικά ταµεία 
αποζηµιώνουν τους ασφαλισµένους τους – δεν έχει µελετηθεί διεξοδικά και διαχρονικά, τα λιγοστά 
βιβλιογραφικά δεδοµένα224 και τα στοιχεία που κατά καιρούς έχουν δει το φως της δηµοσιότητας256-258 
καταδεικνύουν σηµαντικές αποκλίσεις της τάξεως του 75 – 80% πάνω από το κρατικό τιµολόγιο για 
ιατρικές εξετάσεις ρουτίνας (γενική αίµατος, βιοχηµικός έλεγχος, ακτινογραφία θώρακος) και 
µικρότερες αποκλίσεις της τάξεως του 35 – 45% πάνω από το κρατικό τιµολόγιο για τις εξειδικευµένες 
εξετάσεις µε χρήση υψηλής βιοϊατρικής τεχνολογίας (Triplex καρωτίδων σπονδυλικών αρτηριών, 
Triplex καρδίας, Αξονική και Μαγνητική Τοµογραφία).224,256-258  
(ε) Τις «υπόγειες» - άτυπες πληρωµές των ασθενών στο δηµόσιο και ιδιωτικό νοσοκοµειακό τοµέα. 
Πρόκειται για πρόσθετες, πέραν δηλαδή της θεσµοθετηµένης συµµετοχής, πληρωµές που σκοπό έχουν 
την παράκαµψη της λίστας αναµονής και την εξασφάλιση ποιότητας ή µεγαλύτερης προσοχής από το 
θεράποντα ιατρό.255 Πράγµατι, έρευνα ερωτηµατολογίου, τα αποτελέσµατα της οποίας δηµοσιεύθηκαν 
το 1994, έδειξε ότι το 48,1% των ερωτηθέντων κατέβαλε πρόσθετες πληρωµές κατά τη νοσηλεία του σε 
νοσοκοµεία (δηµόσια και ιδιωτικά) των Αθηνών.259 Η πιθανότητα µάλιστα καταβολής πρόσθετης 
πληρωµής ήταν σηµαντικά υψηλότερη σε περιπτώσεις νοσηλείας στο χειρουργικό τοµέα (6 φορές πιο 
συχνή σε σχέση µε νοσηλεία στον παθολογικό τοµέα), σε περιπτώσεις εξασφάλισης της κλίνης µέσω 
προσωπικής γνωριµίας µε τον ιατρό καθώς και στις περιπτώσεις εκείνες όπου το ασφαλιστικό ταµείο 
κάλυπτε µερικώς τη δαπάνη νοσηλείας.259 Πρόσφατη έρευνα επιβεβαιώνει τα παραπάνω ευρήµατα, 
καθώς κατέδειξε ότι το 36% των ερωτηθέντων κατέβαλε πρόσθετη πληρωµή κατά τη νοσηλεία του σε 
δηµόσιο νοσοκοµείο κατά το έτος 2005.260 Η πιθανότητα δε πρόσθετης πληρωµής ήταν κατά 72% 
υψηλότερη στις περιπτώσεις ασθενών που επιθυµούσαν να παρακάµψουν τη λίστα αναµονής και 
κατά 137% υψηλότερη στις περιπτώσεις νοσηλείας στο χειρουργικό τοµέα.260 
 Πραγµατικά δεδοµένα για το ποσοστό συµµετοχής των ασφαλίστρων υγείας, της 
θεσµοθετηµένης συµµετοχής στο κόστος, των απευθείας, πρόσθετων και άτυπων πληρωµών στη 
διαµόρφωση της συνολικής ιδιωτικής δαπάνης υγείας στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Υποστηρίζεται 
παρόλα αυτά ότι οι απευθείας και οι πρόσθετες – άτυπες πληρωµές αθροιστικά αποτελούν τον κύριο 
µηχανισµό τροφοδότησης της δαπάνης υγείας των νοικοκυριών στη χώρα.260 Παράλληλα, είναι γενικά 
αποδεκτό ότι τα ιδιωτικά ασφάλιστρα υγείας αντιπροσωπεύουν ένα µικρό µόνο ποσοστό επί της 
συνολικής ιδιωτικής δαπάνης υγείας, το οποίο κυµαίνεται διαχρονικά στο 2 έως 5%,134,173,206,221 ενώ 
µικρή εµφανίζεται, βάσει πρόσφατης µελέτης και η συµµετοχή των «υπόγειων» πληρωµών στα  
δηµόσια νοσοκοµεία καθώς για το έτος 2005 το ύψος αυτών υπολογίστηκε στα 176 εκατ. €, ίσο 
δηλαδή µε το 2,9% της συνολικής ιδιωτικής δαπάνης υγείας στη χώρα.215  
 Κατά καιρούς έχουν προταθεί ποικίλες εξηγήσεις στην προσπάθεια ερµηνείας του φαινοµένου 
της υψηλής ιδιωτικής δαπάνης υγείας στην Ελλάδα, µε τις περισσότερες από αυτές να συγκλίνουν 
στην άποψη ότι η υψηλή δαπάνη των νοικοκυριών για υγεία οφείλεται στις οργανωτικές ανεπάρκειες 
και την πληµµελή ανάπτυξη της δηµόσιας πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας,134,190,207,253,261 την ελλιπή 
δηµόσια κάλυψη για οδοντιατρική περίθαλψη134 και την έλλειψη µηχανηµάτων στο δηµόσιο τοµέα,134 
παράγοντες που ωθούν τελικά τα νοικοκυριά στην κατανάλωση υπηρεσιών υγείας από τον ιδιωτικό 
τοµέα, από ιδιώτες δηλαδή ιατρούς, οδοντιάτρους και διαγνωστικά κέντρα. Η άποψη αυτή 
επιβεβαιώνεται από τη διάρθρωση της δαπάνης των νοικοκυριών για υγεία ανά επίπεδο περίθαλψης 
(έτσι όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία των Ε.Ο.Π. της Ε.Σ.Υ.Ε.) καθώς τα 2/3 της διαχρονικά 
κατευθύνονται σε υπηρεσίες εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης και µόλις ένα 10% σε υπηρεσίες 
νοσοκοµειακής περίθαλψης στον ιδιωτικό τοµέα (πίνακας 5.17). Άλλοι παράγοντες που κατά καιρούς 
έχουν ενοχοποιηθεί για την υψηλή συµµετοχή του οικογενειακού ή ατοµικού εισοδήµατος στη συνολική 
δαπάνη υγείας στη χώρα και η συµβολή των οποίων στη διαµόρφωση αυτής της τάσης κρίνεται ως 
προς τη βαρύτητα ή ορθότητά της είναι: το καταναλωτικό πρότυπο και η αύξηση του διαθέσιµου 
εισοδήµατος,30,143,191,253 η δηµογραφική γήρανση και η αλλαγή του επιδηµιολογικού προτύπου του 
πληθυσµού µε την επικράτηση των λεγόµενων ασθενειών του πολιτισµού,253 η κουλτούρα των ελλήνων 
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ασθενών να εξαντλούν τα περιθώρια διάγνωσης και θεραπείας καταφεύγοντας σε διαφορετικούς 
φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας,143 ο «ιατρικός πληθωρισµός» στη χώρα ο οποίος ενοχοποιείται για 
προκλητή ζήτηση διαγνωστικών εξετάσεων και υπερβάλλουσα συνταγογραφία,30,143,191,261 η πολιτική 
καθήλωσης του κρατικού τιµολογίου η οποία διαµορφώνει τις προϋποθέσεις για πρόσθετες 
πληρωµές224 και η χαµηλή, όπως υποστηρίζεται, ποιότητα και έλλειψη αξιοπιστίας στις δηµόσιες 
υπηρεσίες υγείας.30,143  
 

Πίνακας 5.17 

∆ΑΠΑΝΗ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΕΛΛΑ∆Α 1981/82 – 2004/5 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 1981/82 1987/88 1993/4 1998/9 2004/5 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 19,46% 17,16% 21,60% 18,67% 19,93% 

ΦΑΡΜΑΚΑ - - - - 16,42% 

ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙ∆Η - - - - 1,11% 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - - - - 2,40% 

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ 63,38% 67,83% 62,25% 68,97% 65,69% 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ - - 27,92% 23,74% 23,29% 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ - - 34,33% 33,98% 31,14% 

ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΣΥΝΟΛΟ) - - - 11,25% 11,26% 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ - - - - 7,48% 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΜΑΙΕΣ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ κτλ) - - - - 3,37% 

ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ κτλ) - - - - 0,41% 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ 17,16% 15,01% 16,16% 12,36% 14,39% 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ - - - 3,04% 4,05% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ (ΣΥΝΟΛΟ) - - - 9,32% 10,34% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ (ΚΑΤΑΛΥΜΑ, ∆ΙΑΤΡΟΦΗ) - - - - 5,19% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ) - - - - 2,00% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ (ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) - - - - 0,21% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ Α∆ΥΝΑΤΟΣ Ο ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ) - - - - 2,93% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΥΓΕΙΑΣ 100% 100% 100% 100% 100% 
Σηµείωση: τα κενά στον παραπάνω πίνακα οφείλονται στο γεγονός ότι η Ε.Σ.Υ.Ε. εντάσσει προοδευτικά νέες κατηγορίες - ερωτήµατα 
στα ερωτηµατολόγια των Ε.Ο.Π. 

Πηγές: Ε.Σ.Υ.Ε. Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών (σειρά ετών – ίδιοι υπολογισµοί) 
  

  
Η ιδιωτική δαπάνη υγείας στην Ελλάδα παρουσιάζει συνεχή ανοδική τάση, απορροφώντας 

σταδιακά όλο και µεγαλύτερο µέρος του οικογενειακού εισοδήµατος, διαµορφούµενη από 2,44% το 
1962,262 σε 7,15% επί της συνολικής αξίας των αγορών των νοικοκυριών της χώρας το 2005.239 Αυτό 

Πίνακας 5.18 
∆ΑΠΑΝΗ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΕΙΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ, % ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΑΓΟΡΩΝ, ΕΛΛΑ∆Α 1981/2 – 2004/5 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ 1981/82 1987/88 1993/4 1998/9 2004/5 

1η (χαµηλή) 5,1% 4,4% 7,60% 9,36% 12,45% 

2η 5,1% 4,3% 6,14% 6,80% 9,64% 

3η 4,1% 4,2% 4,80% 5,61% 7,80% 

4η 3,9% 4,2% 4,30% 5,55% 7,66% 

5η 4,5% 5,0% 4,87% 5,64% 7,19% 

6η 4,1% 5,1% 5,15% 5,89% 6,46% 

7η 5,2% 6,2% 5,50% 6,85% 6,30% 

8η (υψηλή) 6,2% 5,9% 6,07% 8,66% 6,84% 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΩΝ 4,83% 5,13% 5,66% 6,82% 7,15% 

Σηµείωση: Η Ε.Σ.Υ.Ε. έως το 2005 δεν παρείχε πληροφορίες σχετικά µε τη δαπάνη των νοικοκυριών ανά εισοδηµατική τάξη αυτών. Η 
κατάταξη των νοικοκυριών ανά τάξη µηνιαίας συνολικής αξίας αγορών αντανακλά εµµέσως και την εισοδηµατική τους τάξη. 

Πηγές: Ε.Σ.Υ.Ε. Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών (σειρά ετών – ίδιοι υπολογισµοί) 
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σηµαίνει ότι το έτος 2005 τα νοικοκυριά δαπανούσαν κατά µέσο όρο 1.538€ ετησίως για υγεία,239 
πέραν των ασφαλιστικών και φορολογικών τους εισφορών.   

Πιο ευάλωτα στην ιδιωτική δαπάνη υγείας, υπό την έννοια ότι κατευθύνουν αναλογικά 
µεγαλύτερο µέρος της συνολικής αξίας των αγορών 
τους, θυσιάζοντας επαγωγικά µεγαλύτερο µέρος του 
εισοδήµατός τους, εµφανίζονται: τα χαµηλής 
εισοδηµατικής τάξης νοικοκυριά, τα νοικοκυριά 
υπεύθυνος των οποίων είναι άνεργος καθώς και τα 
νοικοκυριά τα εδραζόµενα στις αγροτικές περιοχές 
της χώρας.  

 Πιο συγκεκριµένα το 2005 τα χαµηλής 
εισοδηµατικής τάξης νοικοκυριά δαπανούσαν για 
υγεία το 12,5% της συνολικής αξίας των αγορών τους, 
ποσοστό σχεδόν διπλάσιο συγκρινόµενο µε αυτό των 
υψηλότερων εισοδηµατικών τάξεων.239 Είναι δε 
χαρακτηριστικό ότι η µεταξύ τους απόκλιση 
διαχρονικά διευρύνεται (πίνακας 5.18), γεγονός το 
οποίο καταδεικνύει µία διαρκώς αυξανόµενη ένταση 
των χρηµατοδοτικών ανισοτήτων στο ελληνικό 
σύστηµα υγείας, εις βάρος των χαµηλών 
εισοδηµατικά πληθυσµιακών οµάδων. Μόνη εξαίρεση 
σε αυτή την πορεία, η περίοδος 1981 – 1988 όπου η 
ίδρυση και ταχεία επέκταση του Ε.Σ.Υ. µπορεί να µην 

ανέκοψε την αυξητική τάση της ιδιωτικής δαπάνης υγείας στο σύνολο των νοικοκυριών της χώρας 
όπως προσδοκούσε, φαίνεται όµως ότι επέτυχε το στόχο της στα χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα 
αντιστρέφοντας την αυξητική πορεία της ιδιωτικής τους δαπάνης (πίνακας 5.18), γεγονός το οποίο 
προφανώς σχετίζεται µε την τότε επέκταση της δωρεάν φαρµακευτικής περίθαλψης και της δωρεάν 
πρόσβασης του πληθυσµού στα Κέντρα Υγείας και τα νοσοκοµεία του νεοσύστατου Ε.Σ.Υ. 
Αντιστρόφως, η θεσµοθέτηση της συµµετοχής στο 
κόστος της φαρµακευτικής περίθαλψης το 1990 
φαίνεται ότι έπληξε κύρια τα χαµηλά εισοδηµατικά 
στρώµατα προκαλώντας σηµαντική αύξηση της 
δαπάνης τους για υγεία, εκφρασµένη ως % ποσοστό 
της συνολικής αξίας των αγορών τους το 1993.173 

 Ενδιαφέρον επίσης εύρηµα, βάσει των 
στοιχείων που παρέχουν οι Έρευνες Οικογενειακών 
Προϋπολογισµών, είναι το γεγονός ότι η 
φαρµακευτική δαπάνη των νοικοκυριών εµφανίζεται 
ανελαστική ως προς το εισόδηµα, καθώς σε απόλυτες 
τιµές παραµένει σχεδόν σταθερή µε την αύξηση του 
ενώ εκφρασµένη ως % ποσοστό της συνολικής αξίας 
των αγορών αυξάνει αντιστρόφως ανάλογα µε το 
ύψος αυτού (πίνακες 5.19). Αντιθέτως η δαπάνη των 
νοικοκυριών για νοσοκοµειακή περίθαλψη σε 
ιδιωτικά νοσηλευτήρια εµφανίζεται πλήρως ελαστική 
ως προς το εισόδηµα, καθώς εκφρασµένη τόσο σε 
απόλυτες τιµές όσο και σε % ποσοστό της συνολικής 
αξίας των αγορών αυξάνει αναλογικά µε το ύψος 
αυτού (πίνακας 5.20), εύρηµα το οποίο έχει επιβεβαιωθεί και από παλαιότερες έρευνες βάσει των 
οποίων η εισαγωγή σε ιδιωτικές κλινικές είναι πιο πιθανή στα υψηλά εισοδηµατικά στρώµατα215,245 και 
σε εκείνους που διαθέτουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας.215 
 Άνιση εµφανίζεται και η αναλογική επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισµών για 
υγεία όταν η µελέτη αυτών γίνεται µε κριτήριο τη θέση στο επάγγελµα του αρχηγού – υπευθύνου της 
οικογενείας.262 Προκύπτει δηλαδή ότι τα νοικοκυριά των οποίων ο υπεύθυνος είναι άνεργος 
παρουσιάζουν υψηλότερη αναλογική ιδιωτική δαπάνη υγείας σε σχέση µε νοικοκυριά των οποίων ο 

Πίνακας 5.19 
ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΕΙΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ,  
ΕΛΛΑ∆Α 2004/5 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΑΝΑ ΤΑΞΗ 
ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΑΞΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ 

€,ΤΡΕΧ. 
ΤΙΜΕΣ 

% ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΑΓΟΡΩΝ 

1η (χαµηλή) 19,98 5,25% 

2η  20,28 2,94% 

3η  19,18 1,90% 

4η  18,96 1,45% 

5η  20,09 1,23% 

6η  19,88 0,96% 

7η  20,94 0,81% 

8η (υψηλή) 27,89 0,66% 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΩΝ 21,05 1,17% 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. Έρευνα Οικογενειακών 
Προϋπολογισµών 2004/5 (ίδιοι υπολογισµοί) 

Πίνακας 5.20 
ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΕΙΣ 
ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ,  

ΕΛΛΑ∆Α 2004/5 

2004/5 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΑΝΑ ΤΑΞΗ 
ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΑΞΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ 

€,ΤΡΕΧ. 
ΤΙΜΕΣ 

% ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΑΓΟΡΩΝ 

1η (χαµηλή) 0,95 0,25% 

2η  1,51 0,22% 

3η  4,7 0,46% 

4η  8,48 0,65% 

5η  12,41 0,76% 

6η  17,32 0,84% 

7η  18,3 0,71% 

8η (υψηλή) 37,98 0,90% 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΩΝ 13,24 0,74% 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. Έρευνα Οικογενειακών 
Προϋπολογισµών 2004/5 (ίδιοι υπολογισµοί) 
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υπεύθυνος είναι µισθωτός, αυτοαπασχολούµενος ή εργοδότης (πίνακας 5.21). Η διαχρονική δε σχέση 
της αναλογικής επιβάρυνσης των οικογενειακών προϋπολογισµών για υγεία µεταξύ νοικοκυριών των 
οποίων ο υπεύθυνος είναι άνεργος και νοικοκυριών όπου ο υπεύθυνος είναι εργοδότης, ακολουθεί το 
πρότυπο της σχέσης των νοικοκυριών κατά την µελέτη τους ανά εισοδηµατική τάξη: σύγκλιση δηλαδή 
της µεταξύ τους ανισότητας την περίοδο 1981 – 1988, διεύρυνση της µεταξύ τους απόκλισης – 
ανισότητας την περίοδο 1988 – 1998 (πίνακας 5.21), όπου και τα σχετικά συγκρίσιµα στοιχεία είναι 
διαθέσιµα. 
 
Πίνακας 5.21 

∆ΑΠΑΝΗ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ, % 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ, ΕΛΛΑ∆Α 1981/2 – 2004/5 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  1981/82 1987/88 1993/4 1998/9 2004/5 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ  5,03% 6,10% 4,56% 5,53% 6,78% 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ∆ΙΚΟ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 4,84% 4,90% 5,05% 5,77% 6,05% 

ΜΙΣΘΩΤΟΣ Η΄ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ 4,10% 4,40% 4,76% 5,79% 6,07% 

ΒΟΗΘΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - - 12,67% 6,93% 8,42% 

ΑΝΕΡΓΟΣ 6,20% 6,30% 7,76% 9,20% - 

ΛΟΙΠΟΙ - - - - 9,05% 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΩΝ 4,83% 5,13% 5,66% 6,82% 7,15% 
Σηµείωση: στην Ε.Ο.Π. του 2004/5 η κατάταξη των νοικοκυριών ανά θέση στο επάγγελµα υπευθύνου νοικοκυριού 
τροποποιήθηκε σε: αυτοαπασχολούµενος µε µισθωτούς, αυτοαπασχολούµενος χωρίς µισθωτούς, µισθωτός, βοηθός σε 
οικογενειακή επιχείρηση, λοιποί 
Πηγές: Ε.Σ.Υ.Ε. Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών (σειρά ετών – ίδιοι υπολογισµοί) 
 

 
Χαρακτηριστική τέλος είναι η περιφερειακή διαφοροποίηση των ιδιωτικών δαπανών υγείας 

στην Ελλάδα, µε την µέση µηνιαία δαπάνη υγείας των νοικοκυριών το 2005 να κυµαίνεται από 8,3% 
υψηλότερη στην περιοχή της Αθήνας έως 12,6% χαµηλότερη στις αγροτικές περιοχές της χώρας, σε 
σχέση µε τον εθνικό µέσο όρο (πίνακας 5.22). Οι γεωγραφικές δε αυτές διαφοροποιήσεις, σύµφωνα µε 
παλαιότερη έρευνα, δεν συσχετίζονται µε τις παρατηρούµενες περιφερειακές διαφοροποιήσεις στους 
δείκτες υγείας (προτυποποιηµένο πηλίκο θνησιµότητας – SMR, % αναλογία ηλικιωµένων), αλλά µε την 
καταναλωτική δύναµη του πληθυσµού και την κατά κεφαλήν αναλογία ιατρών ανά γεωγραφικό 
διαµέρισµα.263 Αξίζει βέβαια να σηµειωθεί ότι ενώ η δαπάνη υγείας των νοικοκυριών σε απόλυτες τιµές 
εµφανίζεται διαχρονικά υψηλότερη στις αστικές περιοχές της Ελλάδας και ιδιαίτερα στην περιφέρεια 
της πρωτεύουσας (πίνακας 5.22), η αναλογική επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισµών για 
υγεία είναι εµφανώς υψηλότερη στις αγροτικές περιοχές της χώρας, καθώς το 2005 τα αγροτικά 
νοικοκυριά θυσίαζαν για υγεία το 8,28% του συνόλου των αγορών τους, έναντι 6,94% στην περίπτωση 
των νοικοκυριών των εδραζόµενων σε αστικές περιοχές.239   
 
 
 

Πίνακας 5.22 

ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 1981/2 – 2004/5 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1981/82 1987/88 1993/4 1998/9 2004/5 

ΑΣΤΙΚΕΣ (ΣΥΝΟΛΟ) 7,48 23,42 49,98 106,6 134,71 

ΑΘΗΝΑ 8,74 27,27 55,69 126,3 138,84 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4,98 19,90 34,67 91,4 132,77 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ 6,25 18,14 45,98 71,2 129,11 

ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ 6,40 20,33 46,11 74,5 119,18 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 5,32 14,23 44,46 66,1 112,03 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 6,76 20,78 48,23 94,3 128,17 

Σηµείωση: όλα τα ποσά σε €, τρέχουσες τιµές 
Πηγές: Ε.Σ.Υ.Ε. Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών (σειρά ετών - ίδιοι υπολογισµοί) 
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5.3.5 Παραοικονοµική δραστηριότητα στην υγεία 
 Ως παραοικονοµία ορίζουµε το σύνολο των οικονοµικών δραστηριοτήτων, οι οποίες ενώ 
δηµιουργούν προστιθέµενη αξία δεν συνυπολογίζονται στον προσδιορισµό του Α.Ε.Π. και αυτό γιατί 
διαφεύγουν των επίσηµων καταγραφών.212,213 Στον ορισµό αυτό περιλαµβάνονται και οι ανήθικες 
συναλλαγές που διεξάγονται µε σκοπό την αποφυγή φορολογικών επιβαρύνσεων ή διοικητικών 
παρεµβάσεων, αλλά δηµιουργούν προστιθέµενη αξία.212,213 
 Η παραοικονοµική δραστηριότητα στο χώρο της υγείας ενσωµατώνεται ως µέγεθος στην 
ιδιωτική δαπάνη υγείας261 και περιλαµβάνει τις άτυπες – υπόγειες πληρωµές στο δηµόσιο και ιδιωτικό 
νοσοκοµειακό τοµέα καθώς και το µέρος εκείνων των πρόσθετων και απευθείας πληρωµών οι οποίες 
διαφεύγουν των φορολογικών καταγραφών (φοροδιαφυγή). 

Πίνακας 5.23 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ, ΕΛΛΑ∆Α 1974 – 2005 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Παυλόπουλος Π. 1987 1984 
άµεση 
µέθοδος 

39,9 δισ. δρχ. - - 

1982 22 δισ. δρχ. 13% Σ∆Υ 27% Ι∆Υ Νιάκας ∆. Σκουτέλης Γ. 
Κυριόπουλος Ι. 1990 1987 

έµµεση 
µέθοδος 105 δισ. δρχ. 23% Σ∆Υ 38% Ι∆Υ 

1974 1,9 δισ. δρχ. 7,5% Σ∆Υ 26,7% Ι∆Υ 

1982 27,3 δισ. δρχ. 17,5% Σ∆Υ 51,6% Ι∆Υ Κυριόπουλος Γ. 1992 

1988 

έµµεση 
µέθοδος 

143,5 δισ. δρχ. 25,1% Σ∆Υ 65% Ι∆Υ 

Κυριόπουλος Γ. Κάραλης Γ. 
1997 

1994 
έµµεση 
µέθοδος 

269 δισ. δρχ. 16,9% Σ∆Υ 49,2% Ι∆Υ 

Siskou O, Kaitelidou D, 
Papakonstantinou V. et al 2008 

2005 
άµεση 
µέθοδος 

176 εκατ.€ (2,9% Ι∆Υ) µόνο οι «υπόγειες» 
πληρωµές σε δηµόσια νοσοκοµεία 

Σηµειώσεις: (α) Σ.∆.Υ.: Συνολική ∆απάνη Υγείας (β) Ι.∆.Υ.: Ιδιωτική ∆απάνη Υγείας (γ) άµεση µέθοδος: δειγµατοληπτική 
έρευνα (δ) έµµεση µέθοδος: απόκλιση δηλωθέντος εισοδήµατος – δηλωθείσας δαπάνης υγείας, απόκλιση δηλαδή µεταξύ 
στοιχείων ∆ηλωθέντων Εισοδηµάτων Επαγγελµατικών Υγείας Υπουργείου Οικονοµικών – ιδιωτικής δαπάνης υγείας βάσει 
Ε.Ο.Π. της Ε.Σ.Υ.Ε. 

 
Η µέτρηση της παραοικονοµικής δραστηριότητας αποτελεί ένα δυσχερές µεθοδολογικό 

πρόβληµα.143,214 Οι περισσότερες µάλιστα απόπειρες ποσοτικής εκτίµησής της στην Ελλάδα 
στηρίζονται στην έµµεση µέθοδο,212-214 την απόκλιση δηλαδή δηλωθέντος εισοδήµατος επαγγελµατιών 
υγείας και δηλωθείσας, πλην φαρµακευτικής, ιδιωτικής δαπάνης υγείας των νοικοκυριών (indirect 
approach expenditure – income deviation),195 µέθοδος η οποία κατά κοινή οµολογία προσεγγίζει τα 
κατώτερα όρια της παραοικονοµίας.212,213 
 Βάσει λοιπόν των σχετικών υπολογισµών η παραοικονοµική δραστηριότητα στον υγειονοµικό 
τοµέα της Ελλάδας, κυµαίνεται ανάλογα µε το έτος εξέτασης και την µελέτη, από 27% - 65% επί της 
συνολικής ιδιωτικής δαπάνης υγείας στη χώρα (πίνακας 5.23), αντιστοιχώντας δηλαδή στο 0,34 – 1,9 
του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.212-214 Για το έτος µάλιστα 2005, πρόσφατη έρευνα 
ερωτηµατολογίου (άµεση µέθοδος) προσδιόρισε τις υπόγειες πληρωµές στα δηµόσια νοσοκοµεία στα 
176 εκατ. €.215 Θεωρώντας ότι οι άτυπες αυτές πληρωµές αντανακλούν µόλις το 10% της συνολικής 
παραοικονοµικής δραστηριότητας στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα,260 µπορεί κατ’ εκτίµηση να 
υπολογίσει κανείς ότι για το έτος 2005 η συνολική παραοικονοµία στο χώρο της υγείας αντιστοιχούσε 
σε 1,76 δισ. €, ίση µε το 29% της συνολικής ιδιωτικής δαπάνης υγείας στη χώρα. 
 Η υψηλή αυτή παραοικονοµική δραστηριότητα του υγειονοµικού τοµέα στην Ελλάδα φαίνεται 
να ακολουθεί το πρότυπο της υψηλής παραοικονοµίας που χαρακτηρίζει συνολικά την ελληνική 
οικονοµία, καθώς το πραγµατικό ακαθάριστο προϊόν στη χώρα θεωρείται κατά 24 – 35% µεγαλύτερο 
του επίσηµα µετρούµενου,143 µέγεθος από τα υψηλότερα µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
οι οποίες εµφανίζουν παραοικονοµία της τάξεως του 7 – 16%.143  
 Η παραοικονοµική δραστηριότητα στο χώρο της υγείας, απότοκο της φορολογικής ηθικής 
ιατρών και χρηστών αλλά και αποτέλεσµα της αµεσότητας της ανταλλαγής µεταξύ χρήστη και 
προµηθευτή υπηρεσιών υγείας,212 εµποδίζει τον προσδιορισµό της πραγµατικής εθνικής δαπάνης 
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υγείας,213 δυσχεραίνοντας έτσι τον οικονοµικό σχεδιασµό και τη χάραξη εθνικής πολιτικής υγείας,212,213 
προκαλώντας όµως ταυτόχρονα σηµαντικές κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες µέσω της άνισης 
κατανοµής των φορολογικών βαρών,212,213 µε την έννοια ότι οδηγεί στην υπερφορολόγηση και 
επιβάρυνση των οµάδων εκείνων που δεν έχουν δυνατότητα φοροδιαφυγής.143 
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ΣΚΟΠΟΣ  

 
6. Σκοπός της µελέτης   
  Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι ο προσδιορισµός της θέσης που κατέχει και του ρόλου 
που διαδραµατίζει ο ιδιωτικός κερδοσκοπικός τοµέας (πλην ιδιωτών ιατρών, οδοντιάτρων και 
φαρµακοποιών) στο ελληνικό σύστηµα υγείας καθώς και η µελέτη των παραγόντων που επέδρασαν 
στην ανάπτυξη και διαχρονική του εξέλιξη κατά την 25ετία 1980 – 2005.   
  Προκειµένου να ικανοποιηθεί η παραπάνω σκόπευση ετέθησαν τέσσερις επιµέρους 
ερευνητικοί στόχοι, τέσσερις οµάδες δηλαδή ερευνητικών ερωτηµάτων, οι οποίες και συνθέτουν τις 
αντίστοιχες ενότητες του ειδικού µέρους της µελέτης.  
  Οι ερευνητικοί αυτοί στόχοι είναι: 
� η µελέτη της επίδρασης της κρατικής πολιτικής στην ανάπτυξη του ιδιωτικού επιχειρηµατικού τοµέα 
στον κλάδο της υγείας. Για το λόγο αυτό ως στόχος τέθηκε η καταγραφή και ανάλυση του 
νοµοθετικού – θεσµικού πλαισίου λειτουργίας του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα, η καταγραφή 
δηλαδή της διαχρονικής εξέλιξης των προϋποθέσεων αδειοδότησης και των προδιαγραφών 
λειτουργίας των ιδιωτικών προµηθευτών υπηρεσιών υγείας στη χώρα καθώς και η καταγραφή 
διαχρονικά του ύψους του ηµερήσιου νοσηλίου και των αµοιβών των ιατρικών πράξεων βάσει των 
οποίων ασφαλιστικά ταµεία αποζηµιώνουν ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα 

� η µελέτη της προσφοράς και χρήσης των υπηρεσιών του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα.  Για το 
λόγο αυτό ως στόχος ορίστηκε η καταγραφή και ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης των ιδιωτικών 
κλινικών και κλινών, των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων και ιατρικών µηχανηµάτων ιδιωτικής 
ιδιοκτησίας, των χαρακτηριστικών της νοσηλευτικής κίνησης των ιδιωτικών κλινικών της χώρας 
καθώς και της διαχρονικής εξέλιξης των βασικών οικονοµικών µεγεθών του κλάδου της υγείας 
(κύκλος εργασιών, κέρδη προ φόρου, µερίδια και συγκεντρωτικά µερίδια αγοράς) 

� η µελέτη των πηγών χρηµατοδότησης του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα. Ως στόχος τέθηκε η 
ποσοτική εκτίµηση της ροής χρηµατοδότησης από τα ασφαλιστικά ταµεία, τις ιδιωτικές ασφαλιστικές 
εταιρίες και απευθείας από τους ασθενείς (ιδιωτική δαπάνη υγείας) προς τις ιδιωτικές κλινικές και τα 
διαγνωστικά κέντρα της χώρας 

� η ποιοτική αξιολόγηση του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό ως στόχος 
ορίστηκε η συλλογή και ανάλυση των πορισµάτων των ελέγχων που διενεργεί το Σώµα 
Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας στις ιδιωτικές κλινικές της χώρας και ο υπολογισµός 
της Μέσης ∆ιάρκειας Νοσηλείας, της Αναλογίας Νοσηλευτών ανά Κλίνη και των Πληρωµών των 
ασφαλιστικών ταµείων ανά Νοσηλευθέντα συγκριτικά στο δηµόσιο και ιδιωτικό νοσοκοµειακό τοµέα 
της χώρας. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 

7. Μέθοδος, υλικό της έρευνας και στατιστική επεξεργασία 
Η παρούσα µελέτη µεθοδολογικά αποτελεί έρευνα διαχρονικής ανάλυσης δεδοµένων. 

Βασίζεται δηλαδή στη συλλογή, διασταύρωση και επεξεργασία δευτερογενών δεδοµένων φορέων και 
οργανισµών. Συνολικά αξιοποιήθηκαν στοιχεία από 17 ελληνικούς και διεθνείς φορείς και 
οργανισµούς, δηµόσιους και ιδιωτικούς. Οι φορείς αυτοί παρείχαν συνολικά 50 διαφορετικές βάσεις 
δεδοµένων, για σειρά ετών η κάθε µία εξ’ αυτών. Μεγάλο µέρος των στοιχείων είναι αδηµοσίευτα 
δεδοµένα, τα οποία παραχωρήθηκαν µετά από σχετικά µας αιτήµατα (επισκέψεις και αλληλογραφία).      

 
Πίνακας 7.1 

ΥΛΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
Στατιστική Επετηρίδα 1980 – 2007  

Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής 1980 – 1998  

Έρευνα Θεραπευτηρίων (Α/Σ) 1999 – 2005 

Έρευνα Νοσηλευτικής Κίνησης Θεραπευτηρίων (Α/Σ) 1999 – 2005  

Εθνικοί Λογαριασµοί 2007 

Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 1981/2,1987/8,1993/4,1998/9,2004/5 

Ετήσια Έρευνα ∆ραστηριότητας Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης 1980,1985,1990,1995,1998 

Υπολογιζόµενος πληθυσµός Ελλάδας ανά νοµό 1981 – 2005 

Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. 

Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή 1980 – 2008  

Γ.Γ.Κ.Α. Κοινωνικός Προϋπολογισµός 2002 – 7  

Κρατικός Προϋπολογισµός 2006 

Απολογισµός Εσόδων Κράτους 2000, 2001 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
ΚΡΑΤΟΥΣ ∆/νση Προϋπολογισµού (Α/Σ) 1995 – 2002  

Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Κλαδική Μελέτη 1995,1997,1999,2001,2003,2005-07 
ICAP ΑΕ 

Ιδιωτική Ασφάλιση. Κλαδική Μελέτη 2006 – 7  

Η Αγορά Φαρµάκου στην Ελλάδα 2006,2007,2008 

Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας 1993 

Η αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα 1994 
Ι.Ο.Β.Ε. 

Ιατρικός Εξοπλισµός. Κλαδική Μελέτη 1997 

Ε.Α.Α.Ε. Η ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα. Ετήσια Στατιστική Έκθεση 2001 – 7  

Επετηρίδα Υγείας 1993 

Μελέτη για το σχεδιασµό και την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας 1994 

Η Υγεία στην Ελλάδα 2000 

Οι Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα  2001 

Health, Health care and Welfare in Greece  2003 

∆/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας – Τµήµα Β΄ οργάνωσης 
νοσοκοµείων (Α/Σ) 

2002 

∆/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας – Τµήµα Β΄ κοστολόγησης (Α/Σ) 2005 

Υ.Υ.Κ.Α. 

∆/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας – Τµήµα Ιδιωτικών Κλινικών (Α/Σ) 2002-5 

Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων 2004,2005,2006 

ΕΚΕΒΥΛ 
Μελέτη ανάπτυξης εγκατάστασης ιατρικών µηχανηµάτων υψηλής 
βιοϊατρικής τεχνολογίας στα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. (Α/Σ) 

2003 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Οι Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα 2008 

Στατιστικό ∆ελτίο 1995 – 2005  

∆/νση Στατιστικής & Αναλογιστικών Μελετών (Α/Σ) 2000 – 3  Ι.Κ.Α.  

Γ. ∆/νση Υγειονοµικών Υπηρεσιών (Α/Σ) 2002 

Ο.Α.Ε.Ε. Τµήµα Αναλογιστικών Μελετών (Α/Σ) 2001 – 3  

Ο.Γ.Α.  Στατιστικό ∆ελτίο (Α/Σ) 2002 – 6  

∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού (Α/Σ) 2003 
Ο.Π.Α.∆. 

∆/νση Πληροφορικής & Μελετών (Α/Σ) 2003 – 7  

Α/Σ: Αδηµοσίευτα Στοιχεία 
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Πίνακας 7.1 συνέχεια 

ΥΛΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ. Απολογισµός και ετήσιο δελτίο χρήσης 2002 – 7  

ΥΓΕΙΑ ΑΕ. Εταιρική παρουσίαση 2007 – 8  

ΙΑΣΩ ΑΕ. Απολογισµός και ετήσιο δελτίο χρήσης 2001 – 7  

EUROMEDICA AE. Απολογισµός και ετήσιο δελτίο χρήσης 2004 – 7  

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ. Οικονοµική κατάσταση χρήσης 2006 – 7  

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕ. Απολογισµός και δελτίο χρήσης 2007 

Health Data 2000,2004,2006 – 8  

Private health insurance in OECD countries 2004 O.E.C.D 

Statistical profile of Greece 2007 

World Health Statistics 2005 – 7  
W.H.O. 

National Health Accounts - Greece 2007 

EUROSTAT Health Statistics. Key data on health 2002 

 
Συνολικά το υλικό της έρευνας συµπεριλαµβάνει 180 βάσεις δεδοµένων / έτη (πίνακας 7.1) και 

106 νοµοθετήµατα και υπουργικές αποφάσεις (πίνακες 7.2 - 7.4). 
Ανάλογα µε το ερευνητικό ερώτηµα, η συλλογή, διασταύρωση και επεξεργασία των 

δευτερογενών δεδοµένων διαφέρει, γι’ αυτό και η σχετική µεθοδολογία περιγράφεται χωριστά για 
καθένα από αυτά. 

Κατά την περιγραφική στατιστική ανάλυση υπολογίστηκαν οι σχετικές συχνότητες (relative 
frequencies) καθώς και σειρά δεικτών όπως οι µέσες ετήσιες µεταβολέςxli διαφόρων µεγεθών 
(νοσηλίων, αµοιβών ιατρικών πράξεων, θεραπευτηρίων, νοσοκοµειακών κλινών, εξελθόντων ασθενών, 
νοσηλευτών), η αναλογία κλινών ανά 1000 κατοίκους, η αναλογία διαγνωστικών κέντρων και ιατρικών 
µηχανηµάτων ανά εκατοµµύριο πληθυσµού, ο µέσος ετήσιος πληθωρισµός,xlii η µέση δυναµικότητα 
θεραπευτηρίων σε κλίνες, η µέση διάρκεια νοσηλείας, η αναλογία νοσηλευτών ανά κλίνη, η πληρότητα 
– κάλυψη των νοσηλευτικών κλινών, τα µερίδια και τα συγκεντρωτικά µερίδια αγοράς και οι πληρωµές 
ανά νοσηλευθέντα.  

Η σύγκριση µεταξύ των συχνοτήτων και των δεικτών έγινε µε τον υπολογισµό των 95% 
διαστηµάτων αξιοπιστίας (95% Confidence Intervals – CI) της µεταξύ τους διαφοράς (difference) ή της 
µεταξύ τους σχέσης (ratio). Η στατιστική επεξεργασία έγινε µε τη χρήση του λογισµικού πακέτου 
Confidence Interval Analysis – C.I.A.264  
 
7.1 Νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα 

Προκειµένου να διερευνηθεί η κρατική πολιτική σχετικά µε τον προγραµµατισµό και έλεγχο 
(ποσοτικό και ποιοτικό) των προσφερόµενων από τον ιδιωτικό τοµέα υπηρεσιών υγείας, καταγράφηκε 
και συλλέχθηκε το σύνολο της σχετικής νοµοθεσίας αναφορικά µε: (α) το καθεστώς αδειοδότησης, τις 
προδιαγραφές λειτουργίας και τους ελεγκτικούς µηχανισµούς των ιδιωτικών κλινικών και των ιδιωτικών 
φορέων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (β) τη διαµόρφωση του ηµερήσιου νοσηλίου και του 
τιµολογίου ιατρικών πράξεων βάσει των οποίων τα ασφαλιστικά ταµεία και οι ιδιώτες ασθενείς 
αποζηµιώνουν τους ιδιωτικούς φορείς νοσοκοµειακής και εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης στην 
Ελλάδα.  

Για τη διαχρονική καταγραφή (1925 – 2008) του νοµοθετικού πλαισίου αδειοδότησης, 
λειτουργίας και ελέγχου του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα χρησιµοποιήθηκε ο ∆ιαρκής Κώδικας 
Νοµοθεσίας,xliii ο οποίος και συµπεριλαµβάνει το σύνολο της νοµοθεσίας που αφορά στις ιδιωτικές 
κλινικές και τα ιδιωτικά εργαστήρια για την υπό εξέταση χρονική περίοδο. Εν συνεχεία έγινε συλλογή 
και επεξεργασία του συνόλου των αναφερόµενων στο ∆ιαρκή Κώδικα Νοµοθεσίας Φύλλων της 
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).    

                                                 
xli Μέση Ετήσια Μεταβολή: µέσος όρος % µεταβολή σε σχέση µε προηγούµενο έτος, υπό εξέταση περιόδου 
xlii Μέσος Ετήσιος Πληθωρισµός: συνίσταται στο µέσο όρο των αυξήσεων του µέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιµών 
καταναλωτή της υπό εξέταση χρονικής περιόδου  
xliii ∆ιαρκής Κώδικας Νοµοθεσίας, Τόµος 34: Υγειονοµική Νοµοθεσία, Θέµα: Ιδιωτικές κλινικές και εργαστήρια. 
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Πίνακας 7.2 

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΛΛΑ∆Α 1925 - 2007 

ΕΤΟΣ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

1925 Νοµοθετικό ∆ιάταγµα ΦΕΚ Α΄ 322 / 27-10-1925 1991 Υ.Α. Α3α/7398/18 ΦΕΚ Β΄ 514 / 11-7-91 

1934 Προεδρικό ∆ιάταγµα ΦΕΚ Α΄ 384 / 3-11-1934 1992 Νόµος 2071 (άρθρο 149) ΦΕΚ Α΄ 123 / 15-7-1992   

1935 Αναγκαστικός Νόµος ΦΕΚ Α΄ 570 / 20-11-1935 1992 Υ.Α. Α3α/6147/24 ΦΕΚ Β΄ 471 / 22-7-92 

1937 Βασιλικό ∆ιάταγµα ΦΕΚ Α΄  / 24-1-1938 1994 Νόµος 2194 (άρθρο 11) ΦΕΚ Α΄ 34 / 16-3-1994 

1939 Βασιλικό ∆ιάταγµα ΦΕΚ Α΄ 48 / 9-2-1939 1995 Νόµος 2345 (άρθρο 8) ΦΕΚ Α΄ 213 / 12-10-1995 

1939 Αναγκαστικός Νόµος 1845 ΦΕΚ Α΄ 298 / 24-7-1939 2000 Προεδρικό ∆ιάταγµα 235 ΦΕΚ Α΄ 199 / 14-9-2000 

1946 Βασιλικό ∆ιάταγµα ΦΕΚ Α΄ 10-10-1946 2001 Προεδρικό ∆ιάταγµα 84 ΦΕΚ Α΄ 70 / 10-4-2001 

1957 Νόµος ΦΕΚ Α΄ 251 / 12-12-1957 2001 Νόµος 2920 (άρθρο15, §4) ΦΕΚ Α΄ 131 / 27-6-2001 

1962 Βασιλικό ∆ιάταγµα 451 ΦΕΚ Α΄ 108 / 21-7-1962 2001 Νόµος 2955 (άρθρο 14,§2) ΦΕΚ Α΄ 256 / 2-11-2001 

1963 Βασιλικό ∆ιάταγµα 521 ΦΕΚ Α΄ 145 / 17-9-1963 2003 Νόµος 3106 (άρθρο 19,§7) ΦΕΚ Α΄ 30 / 10-2-2003 

1967 Βασιλικό ∆ιάταγµα 196 ΦΕΚ Α΄ 38 / 23-3-1967 2003 Νόµος 3204 (άρθρο 33,§1) ΦΕΚ Α΄ 296 / 23-12-2003  

1974 Υ.Α. Γ2β3312 ΦΕΚ Α΄ 665 / Ιούνιος 1974 2004 Νόµος 3252 (άρθρο 39) ΦΕΚ Α΄ 132 / 16-7-2004 

1975 Προεδρικό ∆ιάταγµα 313 ΦΕΚ Α΄  2004 Προεδρικό ∆ιάταγµα 228 ΦΕΚ Α’ 212 / 5-11-2004 

1978 Προεδρικό ∆ιάταγµα 7 ΦΕΚ Α΄ 1 / Ιανουάριος 1978 2005 Νόµος 3305 (άρθρο 32) ΦΕΚ Α΄ 17 / 27-1-2005 

1983 Νόµος 1397 (άρθρο 6) ΦΕΚ Α΄ 143 / 7-10-1983 2005 Προεδρικό ∆ιάταγµα 113 ΦΕΚ Α΄ 164 / 29-6-2005 

1985 Νόµος 1579 (άρθρο 20) ΦΕΚ Α΄ 217 / 23-12-1985 2005 Νόµος 3402 (άρθρο 28) ΦΕΚ Α΄ 258 / 17-10-2005 

1990 Νόµος 1892 (άρθρο 53) ΦΕΚ Α΄ 101 / 31-7-1990 2007 Νόµος 3527 (κεφ.Β΄άρθρο 8) ΦΕΚ Α' 25 / 9-2-2007 

1991 Προεδρικό ∆ιάταγµα 247 ΦΕΚ Α΄ 93 / 21-6-1991 2007 Προεδρικό ∆ιάταγµα 198 ΦΕΚ Α΄ 225 / 14-9-2007 

1991 Προεδρικό ∆ιάταγµα 517 ΦΕΚ Α΄ 202 / 24-12-1991       

 
Πίνακας 7.3 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ και τις Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΕΛΛΑ∆Α 1979 - 2008 

ΕΤΟΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

1979 Π.∆. 666 ΦΕΚ Α΄ 195 / 27-8-1979 1990 Α3β/Φ15/14560 ΦΕΚ Β΄711 / 12-11-1990 

1979 Π.∆. 718 ΦΕΚ Α΄ 213 / 11-9-1979 1990 Α3β/Φ15/18158 ΦΕΚ Β΄ 839 / 31-12-1990 

1979 Π.∆. 957 ΦΕΚ Α΄ 267 / 1-12-1979 1991 Α3β/Φ 15/7083 ΦΕΚ Β΄ 648 / 7-8-1991 

1980 Π.∆. 234 ΦΕΚ Α΄ 66 / 21-3-1980 1992 Α3γ/Φ15/οικ.6795 ΦΕΚ Β΄ 468 / 17-7-1992 

1980 Π.∆. 1071 ΦΕΚ Α΄ 272 / 1-12-1980 1993 Α3α/Υ4α/Φ15/1130 ΦΕΚ Β΄ 49 / 5-2-1993 

1980 Π.∆. 1165 ΦΕΚ Α΄ 299 / 30-12-1980 1993 Υ4α/Φ15/οικ.8118 ΦΕΚ Β΄ 601 / 9-8-1993 

1981 Π.∆. 1072 ΦΕΚ Α΄ 259 / 16-10-1981 1993 ΥΑ.Υ4α/Φ15/οικ.2351 ΦΕΚ Β΄ 221 / 2-4-1993 

1983 Π.∆. 190 ΦΕΚ Α΄ 74 / 14-6-1983 1993 Υ.Α.Υ4α/Φ15/7893 Μ/∆ 

1983 Π.∆. 429 ΦΕΚ Α΄ 159 / 4-11-1983 1997 Υ4α/4728 ΦΕΚ Β΄ 870 / 2-10-1997 

1984 Π.∆. 374 ΦΕΚ Α΄ 131 / 11-9-1984 1998 Υ4α/οικ.1320 ΦΕΚ Β΄ 99 / 10-2-1998 

1985 Π.∆. 62 ΦΕΚ Α΄ 24 / 26-2-1985 1998 Α1α/2346 ΦΕΚ Β΄ 481 / 19-5-1998 

1985 Π.∆. 187 ΦΕΚ Α΄ 75 / 26-4-1985 2001 Υ4ε/9044 π.π. ΦΕΚ Β΄ 1372/18-10-2001 

1985 Α3γ/Φ.15/οικ.3608 ΦΕΚ Β΄ 235 / 29-4-1985 2002 Υ5β/Γ.Π οικ.35724 ΦΕΚ Β΄ 485 / 19-4-2002 

1986 Α3γ/Φ15/2684 ΦΕΚ Β΄ 142 / 2-4-1986 2002 Π.∆. 383 ΦΕΚ Α' 332 / 30-12-2002 

1986 Α3γ/Φ15/11131 ΦΕΚ Β΄ 524/23-7-1986 2004 Υ4ε/οικ.131423 ΦΕΚ Β΄ 1892 / 21-12-04 

1988 Α3β/Φ15/1354 ΦΕΚ Β΄ 240 / 22-4-1988 2005 Υ4α/85058 ΦΕΚ Β΄ 1202 / 30-8-2005 

1988 Α3β/Φ.15/2646 ΦΕΚ Β΄ 240 / 22-4-1988 2005 Π.∆. 187 ΦΕΚ Α΄ 231 / 22-9-2005 

1989 Α3β/Φ15/5357 ΦΕΚ Β΄ 294 / 25-4-1989 2007 Υ4ε/12971 ΦΕΚ Β΄ 326 / 9-3-2007 

1990 Α3β/Φ15/12129 ΦΕΚ Β' 545 / 1-8-1990 2008 Υ4ε/130675 ΦΕΚ Β΄ 2115 / 14-10-2008 

1990 Α3β/Φ15 10089 ΦΕΚ Β' 545 / 7-8-1990       

 
∆εδοµένου ότι βιβλιογραφικά δεν υφίσταται κωδικοποίηση της νοµοθεσίας και αντίστοιχη 

συγκεντρωτική λίστα των νοµοθετηµάτων των σχετικών µε τη διαµόρφωση του νοσηλίου στις ιδιωτικές 
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κλινικές, απευθυνθήκαµε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ.Κ.Α.) και 
συγκεκριµένα στο Τµήµα Ιδιωτικών Κλινικών της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας. Μετά από 
σχετική µας αίτηση, µας  παραχωρήθηκε  η  λίστα  των  νοµοθετηµάτων που καθορίζουν την ισχύουσα 
νοµοθεσία σχετικά µε τη διαµόρφωση του ύψους του ηµερήσιου νοσηλίου στις ιδιωτικές κλινικές και τα 
δηµόσια νοσοκοµεία. ∆ιαθέτοντας την ισχύουσα νοµοθεσία και λαµβάνοντας υπόψη τις παραποµπές 
της στην αµέσως προηγούµενη (την οποία και τροποποιούσε ή καταργούσε) εντοπίσαµε και συλλέξαµε 
τα σχετικά ΦΕΚ. Επαναλαµβάνοντας κάθε φορά την ίδια διαδικασία, ακολουθώντας δηλαδή τη 
διαδοχή της νοµοθεσίας πίσω στο χρόνο, εντοπίσαµε, συλλέξαµε και επεξεργαστήκαµε το σύνολο των 
νοµοθετηµάτων των σχετικών µε τη διαµόρφωση του ύψους του ηµερήσιου νοσηλίου για τη χρονική 
περίοδο 1979 – 2008.  

Όµοια µε την προαναφερόµενη διαδικασία ακολουθήθηκε και στην περίπτωση της 
καταγραφής και συλλογής της νοµοθεσίας της σχετικής µε τη κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων στο 
δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα για τη χρονική περίοδο 1981 - 2008. Την αρχική λίστα της ισχύουσας 
νοµοθεσίας µας παραχώρησε µετά από σχετική µας αίτηση το Τµήµα Οργάνωσης Νοσοκοµείων της 
∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υ.Υ.Κ.Α.xlv  

Προκειµένου να προσδιορισθεί ο ρυθµός προσαρµογής των ιδιωτικών κλινικών στις τεχνικές 
και λοιπές προδιαγραφές που όριζαν τα εκάστοτε σχετικά Προεδρικά ∆ιατάγµατα, απευθυνθήκαµε στο 
Τµήµα Ιδιωτικών Κλινικών του ΥΥΚΑ. Μετά από σχετική µας αίτηση, µας παραχωρήθηκαν λίστες των 
ιδιωτικών κλινικών της χώρας για διαδοχικά έτη (2002 – 2005) στις οποίες αναγραφόταν και το 
νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της κάθε κλινικής (Β.∆/γµατα 451/1962 και 521/1963, Π.∆/γµατα 
247/1991, 517/1991 και 235/2000).xlvi Βάσει αυτών των στοιχείων προσδιορίσθηκε ο ρυθµός 
προσαρµογής των ιδιωτικών κλινικών της χώρας στο εκάστοτε ισχύον νοµικό πλαίσιο κατά τη χρονική 
περίοδο 1990 – 2005.  
 
Πίνακας 7.4 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΕΛΛΑ∆Α 1975 - 2007 

ΕΤΟΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

1975 Π.∆. 460 ΦΕΚ Α΄ 146 / 19-7-1975 1988 Π.∆. 490 ΦΕΚ Α΄ 221 / 4-10-1988 

1979 Π.∆. 718 ΦΕΚ Α΄ 213 / 11-9-1979 1989 Π.∆. 141 ΦΕΚ Α΄ 67 / 7-3-1989 

1981 Π.∆. 308 ΦΕΚ Α΄ 88 / 6-4-1981 1989 Π.∆. 576 ΦΕΚ Α΄ 245 / 19-12-1989 

1981 Π.∆. 399 ΦΕΚ Α΄ 108 / 22-4-1981 1990 Π.∆. 138 ΦΕΚ Α΄ 54 / 10-4-1990 

1981 Π.∆. 984 ΦΕΚ Α΄ 246 / 10-9-1981 1990 Π.∆. 161 ΦΕΚ Α΄ 59 / 10-4-1990 

1984 Π.∆. 145 ΦΕΚ Α΄ 46 / 16-4-1984 1991 Π.∆. 157 ΦΕΚ Α΄ 62 / 30-4-1991 

1985 Π.∆. 29 ΦΕΚ Α΄ 29 / 4-2-1985 1991 ∆ΙΟΡΘΩΣΗ Π.∆. 157 ΦΕΚ Α΄ 89 / 21-6-1991 

1985 Π.∆. 384 ΦΕΚ Α΄ 136 / 25-7-1985 1991 Π.∆. 427 ΦΕΚ Α΄ 156 / 11-10-1991 

1986 Π.∆. 304 ΦΕΚ Α΄ 135 / 29-8-1986 1993 Π.∆. 98 ΦΕΚ Α΄ 46 / 2-4-1993 

1986 Π.∆. 305 ΦΕΚ Α΄ 135 / 29-8-1986 1996 Π.∆. 65 ΦΕΚ Α΄ 53 / 20-3-1996 

1988 Π.∆. 81 ΦΕΚ Α΄ 36 / 29-2-1988 2000 Π.∆. 114 ΦΕΚ Α΄ 107 / 6-4-2000 

1988 Π.∆.163 ΦΕΚ Α΄ 75 / 22-4-1988 2005 Π.∆. 127 ΦΕΚ Α΄ 182 / 22-7-2005 

1988 Π.∆. 164 ΦΕΚ Α΄ 75 / 22-4-1988 2007 Υ4α/οικ.21368 ΦΕΚ Α΄ 229 / 23-2-2007 

1988 Π.∆. 165 ΦΕΚ Α΄ 75 / 22-4-1988 2007 Υ4αε/οικ.60730 ΦΕΚ Β΄ 807 / 22-5-2007 

1988 Π.∆. 427 ΦΕΚ Α΄ 197 / 30-8-1988 2007 Υ4α/οικ.42167 ΦΕΚ Β΄ 909 / 07-06-2007 

 
Βάσει της παραπάνω µεθόδου το υλικό της έρευνας σχετικά µε το νοµοθετικό πλαίσιο 

λειτουργίας του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα συµπεριλαµβάνει συνολικά 106 νοµοθετήµατα και 
Υπουργικές Αποφάσεις καθώς και αδηµοσίευτα στοιχεία του ΥΥΚΑ. Πιο συγκεκριµένα περιλαµβάνει: 
(1) 37 νοµοθετήµατα και Υπουργικές Αποφάσεις (πίνακας 7.2) που καθορίζουν τις προδιαγραφές 
λειτουργίας (αδειοδότηση και ελεγκτικοί µηχανισµοί, προδιαγραφές στελέχωσης και εξοπλισµού, 
λοιπές τεχνικές και οικοδοµικές προδιαγραφές) του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα από το 1925 

                                                 
xlv Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ∆/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, Τµήµα Β΄ Οργάνωσης 
Νοσοκοµείων. Προεδρικά ∆ιατάγµατα Κοστολόγησης. Αθήνα: 2005 
xlvi Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ∆/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, Τµήµα Ιδιωτικών 
Κλινικών. Αναλυτική κατάσταση ιδιωτικών κλινικών της χώρας. Αθήνα: 2002, 8/10/2004, 5/4/2005 
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έως το 2007 (2) 39 Π.∆/γµατα και Υπουργικές Αποφάσεις (πίνακας 7.3) που καθορίζουν το ύψος του 
ηµερήσιου νοσηλίου στις ιδιωτικές κλινικές και τα δηµόσια νοσοκοµεία κατά τη χρονική περίοδο 1979 
– 2008 (3) 30 Π.∆/γµατα και Υπουργικές Αποφάσεις (πίνακας 7.4) σχετικές µε τη κοστολόγηση των 
ιατρικών πράξεων κατά τη χρονική περίοδο 1975 – 2007 (4) αδηµοσίευτα στοιχεία του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε το ρυθµό προσαρµογής των ιδιωτικών κλινικών στις 
τεχνικές προδιαγραφές των Π.∆/γµατων 247 και 517 του 1991 για τη χρονική περίοδο 1990 – 2000 
καθώς και στοιχεία για το ρυθµό προσαρµογής των ιδιωτικών κλινικών στις τεχνικές προδιαγραφές του 
Π.∆/γµατος 235 του 2000 για τη χρονική περίοδο 2000 – 2005. 

 
7.2 Προσφορά και χρήση υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τοµέα υγείας στην Ελλάδα 
7.2.1 ∆ιαχρονική εξέλιξη κλινών, κλινικών και νοσηλευτικής κίνησης (1980 – 2005) 
 Προκειµένου να µελετηθεί η διαχρονική εξέλιξη της προσφοράς και χρήσης υπηρεσιών 
ενδονοσοκοµειακής περίθαλψης από τον ιδιωτικό τοµέα στην Ελλάδα, καταγράφηκε η εξέλιξη των 
ιδιωτικών κλινών και κλινικών καθώς και η νοσηλευτική κίνηση αυτών κατά τη χρονική περίοδο 1980 – 
2005. 
 Τα σχετικά στοιχεία αντλήθηκαν από: (1) τις Στατιστικές Επετηρίδες της Ελλάδας του έτους 
1981 έως και του έτους 2007, η οποία είναι και η τελευταία διαθέσιµη σε συνοπτική έντυπη µορφή.265 
Η συγκεκριµένη βάση δεδοµένων αποτελεί ετήσια έκδοση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Ελλάδας – Ε.Σ.Υ.Ε. και παρέχει µεταξύ άλλων επικαιροποιηµένα αδρά στοιχεία σχετικά µε τη 
διαχρονική εξέλιξη των ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυµάτων της χώρας (κλίνες και θεραπευτήρια κατά 
νοµική µορφή και γεωγραφικό διαµέρισµα), καλύπτοντας τη χρονική περίοδο 1980 – 2005 (2) τις 
Στατιστικές Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής του έτους 1980 έως και του έτους 1998, η οποία είναι 
και η τελευταία διαθέσιµη σε έντυπη µορφή.266 Η εν λόγω βάση δεδοµένων αποτελεί περιοδική έκδοση 
της Ε.Σ.Υ.Ε. η οποία παρέχει, µε µεγάλη χρονική καθυστέρηση, πιο αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε τη 
διαχρονική εξέλιξη των ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυµάτων της χώρας και τη νοσηλευτική κίνηση 
αυτών (κλίνες και θεραπευτήρια κατά νοµική µορφή και κλιµάκια κλινών, κλίνες και θεραπευτήρια κατά 
νοµική µορφή και ειδικότητα θεραπευτηρίου, εξελθόντες ασθενείς κατά νοµική µορφή και ειδικότητα 
θεραπευτηρίου, εξελθόντες ασθενείς κατά νοµική µορφή και γεωγραφικό διαµέρισµα), καλύπτοντας τη 
χρονική περίοδο 1980 - 1998 (3) αδηµοσίευτα στοιχεία της Έρευνας Θεραπευτηρίων, που διενεργεί σε 
ετήσια βάση στο σύνολο των δηµόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυµάτων της χώρας, το Τµήµα 
Υγείας – Κοινωνικής  Ασφάλισης και Προστασίας της Ε.Σ.Υ.Ε.xlvii Τα εν λόγω στοιχεία µας 
παραχωρήθηκαν µετά από σχετική µας αίτηση στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών της Ε.Σ.Υ.Ε.xlviii 
και περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων αναλυτικά δεδοµένα για τη διαχρονική εξέλιξη των ιδιωτικών 
κλινικών της χώρας (κλίνες και κλινικές κατά γεωγραφικό διαµέρισµα, ειδικότητα και κλιµάκια κλινών), 
καλύπτοντας τη χρονική περίοδο 1999 – 2005 (4) αδηµοσίευτα στοιχεία της Έρευνας Νοσηλευτικής 
Κίνησης Θεραπευτηρίων, που επίσης διενεργεί το Τµήµα Υγείας – Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Προστασίας της Ε.Σ.Υ.Ε. σε ετήσια βάση και δείγµα το σύνολο των δηµόσιων και ιδιωτικών 
νοσοκοµείων της χώρας. Η συγκεκριµένη βάση δεδοµένων παρέχει µεταξύ άλλων αναλυτικά δεδοµένα 
για τη διαχρονική εξέλιξη της νοσηλευτικής κίνησης των ιδιωτικών κλινικών της χώρας (εξελθόντες 
ασθενείς κατά ειδικότητα κλινικής και κατά γεωγραφικό διαµέρισµα), καλύπτοντας τη χρονική περίοδο 
1980 – 2005. 
 
7.2.2 ∆ιαχρονική εξέλιξη διαγνωστικών κέντρων (1980 – 2002)  
 Προκειµένου να µελετηθεί η διαχρονική εξέλιξη της προσφοράς υπηρεσιών εξωνοσοκοµειακής 
περίθαλψης και πιο συγκεκριµένα υπηρεσιών διαγνωστικού χαρακτήρα από τον ιδιωτικό τοµέα στην 
Ελλάδα, καταγράφηκε η εξέλιξη των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων για τη χρονική περίοδο 1980 – 
2002. 
 Για την άντληση των σχετικών δεδοµένων ερωτήµατα απευθύναµε κατά σειρά: (α) στη 
∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας του Υ.Υ.Κ.Α. και συγκεκριµένα στο νεοσύστατο Τµήµα 

                                                 
xlvii Ε.Σ.Υ.Ε. ∆ιεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών, Τµήµα Υγείας – Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας. 
Προφορικές διευκρινήσεις. Πειραιάς, Οκτώβριος 2006 
xlviii Γενική Γραµµατεία Ε.Σ.Υ.Ε. ∆/νση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων, Τµήµα Β31. Παροχή 
στατιστικών στοιχείων, ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail). Πειραιάς: Νοέµβριος 2005, Οκτώβριος 2006, 
Νοέµβριος 2007, Σεπτέµβριος 2008, Απρίλιος 2009  
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Μονάδων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Ιδιωτικού Τοµέα. Μετά από σχετική επικοινωνία 
πληροφορηθήκαµε ότι το Υ.Υ.Κ.Α. δεν διαθέτει στοιχεία σχετικά µε τη διαχρονική εξέλιξη των ιδιωτικών 
διαγνωστικών κέντρων στην Ελλάδα ενώ σύµφωνα µε εκτίµηση του τα όποια στοιχεία, είναι διαθέσιµα 
µόνο από τις κατά τόπους Νοµαρχίες οι οποίες και είναι υπεύθυνες για τη χορήγηση των σχετικών 
αδειώνxlix (β) ερώτηµα σχετικά µε την αναλυτική καταγραφή των διαγνωστικών κέντρων στην Ελλάδα 
απευθύναµε και στον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ιατρικών ∆ιαγνωστικών Κέντρων (Π.Σ.Ι.∆.Κ.). Παρότι ο 
Π.Σ.Ι.∆.Κ. τηρεί αρχείο των µελών του αυτό δεν ταυτίζεται µε το σύνολο των διαγνωστικών κέντρων της 
χώρας καθώς η εγγραφή στο Σύνδεσµο είναι προαιρετική. Σύµφωνα δε µε εκτιµήσεις του Συνδέσµου οι 
καταγραφές του κλάδου, που έχουν κατά καιρούς δηµοσιευτεί, υποεκτιµούν κατά πολύ το πραγµατικό 
αριθµό των διαγνωστικών κέντρων στη χώρα.l 
 ∆εδοµένης λοιπόν της απουσίας επίσηµης και συστηµατικής καταγραφής και προκειµένου να 
εκτιµήσουµε, έστω και κατά προσέγγιση, τους ρυθµούς ανάπτυξης του συγκεκριµένου κλάδου 
εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης αξιοποιήσαµε τις εξής πηγές: (1) την κλαδική µελέτη του Ιδρύµατος 
Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.) σχετικά µε τον ιδιωτικό τοµέα υγείας στην Ελλάδα. 
Στη συγκεκριµένη µελέτη συµπεριλαµβάνεται η εκτίµηση του Ι.Ο.Β.Ε. για τον αριθµό των διαγνωστικών 
κέντρων της χώρας για τα έτη 1980, 1985 και 1991 και η εκτίµησή του για τη γεωγραφική κατανοµή 
τους µόνο για το έτος 1991267 (2) τις κλαδικές µελέτες των ετών 1995 και 1997 της ICAP σχετικά µε τις 
ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα. Στις κλαδικές αυτές µελέτες συµπεριλαµβάνεται η εκτίµηση 
της ICAP για τον αριθµό και τη γεωγραφική κατανοµή των διαγνωστικών κέντρων της χώρας για τα έτη 
1994 και 1996 αντίστοιχα268,269 (3) τα δεδοµένα της Οµάδας Εργασίας του Υ.Υ.Κ.Α. για τη δηµιουργία 
του Υγειονοµικού Χάρτη της χώρας. Η συγκεκριµένη Οµάδα Εργασίας λειτούργησε επί Υπουργίας 
Αλέκου Παπαδόπουλου κατά τη χρονική περίοδο 2000 έως και 2002 οπότε και έπαυσε η λειτουργία 
της. Τα δεδοµένα αντλήθηκαν τον Ιούλιο του 2003 από τη τότε λειτουργούσα ιστοσελίδα του 
Υγειονοµικού Χάρτη και συµπεριλάµβαναν µεταξύ των άλλων και στοιχεία για τον αριθµό και τη 
γεωγραφική κατανοµή των διαγνωστικών κέντρων της χώρας για το έτος 2002.270 
  
7.2.3 ∆ιαχρονική εξέλιξη ιατρικών µηχανηµάτων (1980 – 2002) 

Προκειµένου να µελετηθεί η διαχρονική εξέλιξη της προσφοράς υπηρεσιών εξωνοσοκοµειακής 
περίθαλψης και πιο συγκεκριµένα υπηρεσιών διαγνωστικού χαρακτήρα από τον ιδιωτικό τοµέα στην 
Ελλάδα, καταγράφηκε η εξέλιξη της κατοχής και λειτουργίας µηχανηµάτων υψηλής βιοϊατρικής 
τεχνολογίας από τις ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα της χώρας κατά τη χρονική περίοδο 
1980 – 2002.  

Για την άντληση των σχετικών δεδοµένων ερωτήµατα απευθύναµε κατά σειρά: (α) στη 
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υ.Υ.Κ.Α. η οποία και µας παραχώρησε, µετά από σχετική 
µας αίτηση, στοιχεία που αφορούν στη κατανοµή των αξονικών και µαγνητικών τοµογράφων στα 
δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας για τα έτη 2001 και 2004.li Αντίστοιχα στοιχεία για τη κατανοµή των 
ιατρικών µηχανηµάτων στις ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα δεν ήταν διαθέσιµα 
(β) στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριµένα στο Τµήµα Μελετών και Προδιαγραφών 
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Υ.Υ.Κ.Α. Και σε αυτή την περίπτωση στοιχεία για τη κατανοµή των 
ιατρικών µηχανηµάτων στον ιδιωτικό τοµέα υγείας δεν ήταν διαθέσιµαlii (γ) στη ∆ιαχειριστική Αρχή του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υγεία – Πρόνοια» του Υ.Υ.Κ.Α. η οποία και µας παραχώρησε µετά 
από σχετική µας αίτηση µελέτη καταγραφής 5 κατηγοριών ιατρικών µηχανηµάτων (Αξονικοί και 
Μαγνητικοί Τοµογράφοι, γ-κάµερες, αγγειογράφοι – στεφανιογράφοι, γραµµικοί επιταχυντές) κατά 
νοµική µορφή για το έτος 2002.liii Στην µελέτη αυτή, η οποία εκπονήθηκε από το Ερευνητικό Κέντρο 
Βιολογικών Υλικών – Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ. για λογαριασµό του Υ.Υ.Κ.Α., έχουν συµπεριληφθεί και τα 
µηχανήµατα των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων ενώ αναφορά γίνεται και στη χρονολογία 
                                                 
xlix Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ∆/νση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, Τµήµα Μονάδων 
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Ιδιωτικού Τοµέα. Προφορικές διευκρινήσεις. Αθήνα, Ιανουάριος 2005 
l Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιατρικών ∆ιαγνωστικών Κέντρων. Προφορικές διευκρινήσεις. Αθήνα, Ιούλιος 2005 
li Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ∆/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας. Στοιχεία σχετικά µε την 
κατανοµή ιατρικών µηχανηµάτων στην Ελλάδα. Αθήνα: 23/2/2005, αρ. πρωτ. Υ4β/Γ.Π. 13881/Φ8γ2 
lii Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα Μελετών και 
Προδιαγραφών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Προφορικές διευκρινήσεις. Αθήνα, Ιανουάριος 2005 
liii Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ε.Υ.∆.Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια». Απάντηση στο αίτηµα για 
παροχή στοιχείων. Αθήνα: 7/3/2005, αρ. πρωτ. 613/Φ112.8 
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εγκατάστασης τους στα δηµόσια νοσοκοµεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας271 (δ) στη ∆/νση 
Κοινωνικών Στατιστικών της Ε.Σ.Υ.Ε. η οποία µας παραχώρησε, µετά από σχετική µας αίτηση, 
αδηµοσίευτα στοιχεία σχετικά µε την κατανοµή των ιατρικών µηχανηµάτων της χώρας κατά νοµική 
µορφή θεραπευτηρίου, για τα έτη 1993 – 2006.xlviii Τα εν λόγω στοιχεία προέρχονται από την Ετήσια 
Έρευνα Θεραπευτηρίων που διενεργεί η Ε.Σ.Υ.Ε. και καταγράφουν 19 κατηγορίες ιατρικών 
µηχανηµάτων τα οποία εδράζονται στα δηµόσια νοσοκοµεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας.xlvii 
∆εν καταγράφουν δηλαδή τα µηχανήµατα τα εδραζόµενα στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, 
υποεκτιµώντας έτσι σηµαντικά το συνολικό αριθµό λειτουργούντων µηχανηµάτων στην Ελλάδα.     

∆εδοµένης λοιπόν της απουσίας επίσηµης και συστηµατικής καταγραφής των ιατρικών 
µηχανηµάτων στη χώρα, αξιοποιήθηκαν οι κατά καιρούς δηµοσιευθείσες εκτιµήσεις διεθνών 
οργανισµών και ελληνικών ερευνητικών ιδρυµάτων όπως: (1) η βάση δεδοµένων του Οργανισµού 
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. H συγκεκριµένη βάση δεδοµένων διαθέτει για την Ελλάδα 
στοιχεία για πέντε κατηγορίες µηχανηµάτων (Αξονικοί και Μαγνητικοί Τοµογράφοι, Μαστογράφοι, 
µηχανήµατα Λιθοτριψίας και Ακτινοθεραπευτικά µηχανήµατα) και επιλεγµένα έτη (1980, 1985, 1990, 
1992, 1997, 2002, 2005).141 Τα στοιχεία που προσφέρει είναι συγκεντρωτικά, χωρίς διάκριση δηλαδή 
του ιδιοκτησιακού τους χαρακτήρα ενώ αναφέρεται ότι στις δύο πρώτες κατηγορίες µηχανηµάτων (CT 
και MRI) συµπεριλαµβάνονται και τα µηχανήµατα που εδράζονται σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Ως 
πηγή για τις δύο πρώτες αυτές κατηγορίες µηχανηµάτων αναφέρεται το Υπουργείο Υγείας ενώ για τις 
τρεις υπόλοιπες κατηγορίες (στις οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται τα αντίστοιχα µηχανήµατα τα 
εδραζόµενα στα διαγνωστικά κέντρα) η Ε.Σ.Υ.Ε.141 (2) η βάση δεδοµένων της Eurostat, η οποία όµως 
χρησιµοποιεί ως πηγή τον ΟΟΣΑ µε αποτέλεσµα να αναπαράγει τα ίδια στοιχεία140 (3) η µελέτη του 
1993 του Ι.Ο.Β.Ε. για τον ιδιωτικό τοµέα υγείας στην Ελλάδα, η οποία και διαθέτει στοιχεία για τους 
αξονικούς τοµογράφους της χώρας κατά νοµική µορφή και για τα έτη 1989 – 1992267 (4) η µελέτη του 
1994 της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας η οποία περιλαµβάνει στοιχεία για τρεις κατηγορίες 
µηχανηµάτων (Αξονικοί και Μαγνητικοί τοµογράφοι, µηχανήµατα Λιθοτριψίας) κατά νοµική µορφή και 
για επιλεγµένα έτη (1980, 1985, 1990, 1992).45  
  
7.2.4 Οικονοµικά µεγέθη του κλάδου (1993 – 2006)  

Προκειµένου να µελετηθεί η διαχρονική εξέλιξη της οικονοµικής ανάπτυξης του ιδιωτικού τοµέα 
υγείας στην Ελλάδα, καταγράφηκαν οι βασικοί οικονοµικοί δείκτες των δραστηριοποιούµενων στον εν 
λόγω κλάδο εταιριών, για τη χρονική περίοδο 1993 – 2006. 

Οι οικονοµικοί αυτοί δείκτες περιλαµβάνουν: (α) τον κύκλο εργασιών του ιδιωτικού τοµέα 
υγείας, το σύνολο δηλαδή των πωλήσεων (revenues) των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας272 (β) τα συνολικά κέρδη προ φόρων (net profit before taxes), τα 
οποία ορίζονται ως το σύνολο των πωλήσεων µείον το σύνολο των εξόδων (π.χ. πρώτες ύλες, αµοιβές 
προσωπικού, λειτουργικά έξοδα, αποσβέσεις) πλην φόρων272 (γ) τα περιθώρια µικτού και καθαρού 
κέρδους (gross and net profit margin) των εταιριών του κλάδου υγείας, τα οποία ορίζονται ως το µικτό 
και καθαρό κέρδος εκφρασµένο ως ποσοστό (%) των πωλήσεων272 (δ) τα µερίδια αγοράς των 
µεγαλύτερων εταιριών του κλάδου τα οποία υπολογίζονται βάσει του τύπου qi/∑qi όπου qi η ποσότητα 
που παρήχθη από την i εταιρία προς το σύνολο της παραγωγής του κλάδου273 (ε) οι δείκτες 
συγκέντρωσης της αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα (Concentration Rates – CR), τα 
µη σταθµισµένα δηλαδή αθροίσµατα των µεριδίων αγοράς των 6, 10 ή 20 µεγαλύτερων εταιριών του 
κλάδου (CR6, CR10, CR20)273 (στ) ενώ στα πλαίσια µελέτης του φαινοµένου συγκέντρωσης 
(concentration) και συγκεντροποίησης (centralization) του κεφαλαίου στον κλάδο της υγείας, της 
διαδικασίας δηλαδή αντίστοιχα αύξησης του κεφαλαίου µέσω της συσσώρευσης και της διαδικασίας 
αύξησης του µεγέθους του κεφαλαίου µέσω της συνένωσης µερικών κεφαλαίων ή απορρόφησης ενός 
κεφαλαίου από άλλου,274 καταγράφηκε η διαδικασία εξαγορών και συγχωνεύσεων στους κλάδους των 
γενικών, µαιευτικών κλινικών και ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων κατά τη χρονική περίοδο 1996 – 
2007.    

Τα σχετικά στοιχεία αντλήθηκαν από: (1) το σύνολο των κλαδικών µελετών της ICAP για τις 
ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας από το 1995 έως και το 2007. Οι µελέτες της ICAP βασίζονται στους 
δηµοσιευµένους ισολογισµούς των επιχειρήσεων του κλάδου της υγείας, παρουσιάζοντας βασικά 
οικονοµικά τους µεγέθη (συνολικό κύκλο εργασιών, πωλήσεις ανά εταιρία, οµαδοποιηµένους 
ισολογισµούς εταιριών ανά κλάδο παροχής υπηρεσιών, κέρδη προ φόρων και περιθώρια µικτού και 
καθαρού κέρδους, πληροφορίες για τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου) (2) το σύνολο των 
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ετήσιων δελτίων και απολογισµών χρήσης των 5 εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών – Χ.Α.Α. 
επιχειρηµατικών οµίλων στο κλάδο της υγείας, για τη χρονική περίοδο 2001 – 2007. Τα δελτία 
οικονοµικής χρήσης πέραν των ενοποιηµένων ισολογισµών παρέχουν πληροφοριακά στοιχεία σχετικά 
µε το ιστορικό κάθε επιχειρηµατικού οµίλου, συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας εξαγορών και 
συγχωνεύσεων εταιρικών σχηµάτων από αυτούς.275-280    

 
7.3 Χρηµατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα 

Προκειµένου να διερευνηθεί η χρηµατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα 
(ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα) µελετήθηκαν οι τρεις πηγές χρηµατοδότησής του, η ιδιωτική 
και κοινωνική ασφάλιση υγείας δηλαδή καθώς και οι πληρωµές του πληθυσµού κατά τη στιγµή της 
χρήσης, για το χρονικό διάστηµα 2001 έως και 2003. 
 
7.3.1 Ιδιωτική ασφάλιση υγείας (2001 – 2003) 

Τα σχετικά στοιχεία αντλήθηκαν από τα στατιστικά δελτία της Ένωσης Ασφαλιστικών 
Εταιρειών Ελλάδας (Ε.Α.Ε.Ε.),281 η οποία και διενεργεί σε ετήσια βάση αναλύσεις της ιδιωτικής 
ασφαλιστικής αγοράς στην χώρα βασιζόµενη σε ερωτηµατολόγια που διακινεί στις ασφαλιστικές 
εταιρείες µέλη της. ∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την µεθοδολογία της έρευνας που διενεργεί η Ε.Α.Ε.Ε. 
αλλά και τις µεθόδους αποζηµίωσης των ιδιωτικών προµηθευτών υπηρεσιών υγείας από τις 
ασφαλιστικές εταιρίες, λάβαµε µετά από σχετικές συναντήσεις µας µε τους υπευθύνους  της 
Υπηρεσίας Μελετών και Στατιστικής και του Ασφαλιστικού Κλάδου Ζωής και Υγείας της Ε.Α.Ε.Ε.  
 
7.3.2 Κοινωνική ασφάλιση υγείας  (2001 – 2003) 

Προκειµένου να µελετήσουµε τη ροή χρηµατοδότησης από τα ασφαλιστικά ταµεία προς τον 
ιδιωτικό τοµέα υγείας και πιο συγκεκριµένα προς τις ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά διαγνωστικά 
κέντρα αξιοποιήσαµε τα απολογιστικά οικονοµικά στοιχεία των τεσσάρων µεγαλύτερων ασφαλιστικών 
ταµείων της χώρας για τα οικονοµικά έτη 2001-3.   

Τα ασφαλιστικά ταµεία του δείγµατος περιελάµβαναν το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – 
ΙΚΑ, τον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων – ΟΓΑ, το Ταµείο Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδας 
– ΤΕΒΕ και τον Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου – ΟΠΑ∆.  Τα τέσσερα αυτά ταµεία 

το 2003 προσέφεραν κάλυψη υγείας σε 
10,1 εκατοµµύρια ασφαλισµένους, 
κάλυπταν δηλαδή το 85,1% του 
ασφαλιστικού πληθυσµού της χώρας 
(πίνακας 7.5). Το δείγµα των ταµείων 
που συµπεριλήφθηκε στην έρευνα είναι 
αντιπροσωπευτικό καθώς 
συµπεριλαµβάνει: (1) ένα «ευγενές» 
ταµείο (ΟΠΑ∆), µε υψηλή κατά κεφαλήν 
δαπάνη υγείας (2) δύο µεσαία ταµεία 
(ΙΚΑ, ΟΓΑ) µε κατά κεφαλήν δαπάνη 
υγείας κοντά στον µέσο όρο του 
συνόλου των ταµείων της χώρας και (3) 
ένα «φτωχό» ταµείο (ΤΕΒΕ) του οποίου 
η ετήσια κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας 

κινείται σε επίπεδα χαµηλότερα του µέσου όρου των ασφαλιστικών ταµείων στην Ελλάδα (πίνακας 
5.12). 
 Η έρευνα διήρκησε συνολικά δύο  χρόνια (Ιούλιος 2005 – Ιούλιος 2007) και περιελάµβανε 
επισκέψεις και συναντήσεις µε τις οικονοµικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες στατιστικής και 
αναλογιστικών µελετών των τεσσάρων υπό µελέτη ασφαλιστικών οργανισµών. Το µεγαλύτερο µέρος 
των στοιχείων που χρησιµοποιήσαµε στην έρευνα αφορά σε αδηµοσίευτα απολογιστικά στοιχεία τα 
οποία µας παραχωρούνταν σε ετήσια βάση από τα υπό εξέταση ασφαλιστικά ταµεία µετά από 
σχετικές µας αιτήσεις και αλληλογραφία µε τις διοικήσεις τους. 
 Πιο συγκεκριµένα στην έρευνά µας χρησιµοποιήθηκαν: (α) τα ετήσια στατιστικά δελτία του 
ΙΚΑ για τα έτη 2001 έως και 2003.282 Αδηµοσίευτα στοιχεία της Υπηρεσίας Στατιστικής και 
Αναλογιστικών Μελετών του ΙΚΑ σχετικά µε τη δαπάνη του ΙΚΑ για νοσοκοµειακή περίθαλψη των 

Πίνακας 7.5 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΛΑ∆ΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΕΛΛΑ∆Α 2003 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

% ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΧΩΡΑΣ 

ΙΚΑ 5.488.000 46,2% 

ΟΓΑ 2.050.000 17,3% 

ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ) 1.356.637 11,4% 

ΟΠΑ∆ 1.213.210 10,2% 

ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ 1.771.639 14,9% 

ΣΥΝΟΛΟ 11.879.486 100% 
Πηγές: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει στοιχείων: (1) Γ.Γ.Κ.Α. Κοινωνικός 
προϋπολογισµός έτους 2004 (2) ΟΠΑ∆. ∆/νση Πληροφορικής και 
Μελετών 2007 (αδηµοσίευτα στοιχεία) 
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ασφαλισµένων του ανά νοµική µορφή θεραπευτηρίου για τη τριετία 2001-3. Αδηµοσίευτα στοιχεία της 
∆ιοίκησης του ΙΚΑ σχετικά µε τη δαπάνη του ΙΚΑ για διαγνωστικές εξετάσεις των ασφαλισµένων του 
σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα κατά το οικονοµικό έτος 2002 (β) τα ετήσια στατιστικά δελτία του ΟΓΑ 
για τα οικονοµικά έτη 2001-3.283 ∆ιευκρινήσεις και επιπλέον αδηµοσίευτα στοιχεία σχετικά µε το 
πλήθος και το είδος των διαγνωστικών εξετάσεων καθώς και τη δαπάνη του ΟΓΑ για νοσοκοµειακή 
περίθαλψη των ασφαλισµένων του ανά νοµική µορφή φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας προήλθαν 
από την Στατιστική Υπηρεσία του ΟΓΑ (γ) αδηµοσίευτα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας του 
Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών – Ο.Α.Ε.Ε. σχετικά µε το πλήθος και το είδος των 
διαγνωστικών εξετάσεων καθώς και τη δαπάνη του Τ.Ε.Β.Ε. για νοσοκοµειακή περίθαλψη των 
ασφαλισµένων του ανά νοµική µορφή φορέα παροχήςliv (δ) αδηµοσίευτα στοιχεία της ∆/νσης 
Προϋπολογισµού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά µε τη δαπάνη περίθαλψης 
ασφαλισµένων του δηµοσίου ανά είδος περίθαλψης και ανά νοµική µορφή φορέα παροχής για τα 
οικονοµικά έτη 2001-2. (ε) αδηµοσίευτα απολογιστικά στοιχεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
του Ο.Π.Α.∆. σχετικά µε τη δαπάνη περίθαλψης ασφαλισµένων του δηµοσίου ανά είδος περίθαλψης, 
ανά γεωγραφική περιφέρεια και ανά νοµική µορφή φορέα παροχής για το οικονοµικό έτος 2003. 
Αδηµοσίευτα στοιχεία της ∆/νσης Πληροφορικής και Μελετών του Ο.Π.Α.∆. σχετικά µε τον αριθµό των 
ασφαλισµένων του δηµοσίου για τα έτη 2003-7.    
 Στα σηµαντικότερα µεθοδολογικά προβλήµατα και δυσκολίες κατά τη διετή ερευνητική 
διαδικασία συγκαταλέγονται: 
1. Η σηµαντική χρονική καθυστέρηση των ασφαλιστικών ταµείων στην έκδοση των οικονοµικών 

απολογιστικών τους στοιχείων. Σε αντίθεση µε τα προϋπολογιστικά στοιχεία των ασφαλιστικών 
οργανισµών τα οποία και δηµοσιοποιούνται στην αρχή κάθε οικονοµικού έτους, τα απολογιστικά 
τους στοιχεία εκδίδονται µε χρονική καθυστέρηση 3 έως και 4 ετών, µε αποτέλεσµα στα τέλη του 
2007 τα πιο πρόσφατα απολογιστικά στοιχεία να αφορούν στο οικονοµικό έτος 2003 

2. Η απουσία ενιαίας µεθοδολογίας στην καταγραφή των όποιων δεδοµένων από τα υπό εξέταση 
ασφαλιστικά ταµεία, γεγονός που καθιστούσε δυσχερή την οµαδοποίηση και σύγκρισή τους 

3. Η απουσία αναλυτικών δεδοµένων ιδιαίτερα στο σκέλος της διάκρισης των δαπανών των 
ασφαλιστικών ταµείων ανά νοµική µορφή φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Χαρακτηριστικότερα 
παραδείγµατα το γεγονός ότι: (α) το ΙΚΑ µόλις το 2001 κατέγραψε για πρώτη φορά τη δαπάνη 
νοσοκοµειακής περίθαλψης ανά νοµική µορφή θεραπευτηρίου (β) κανένα από τα υπό εξέταση 
ασφαλιστικά ταµεία δεν διέθετε στοιχεία σχετικά µε τη δαπάνη περίθαλψης νεφροπαθών ανά 
νοµική µορφή µονάδων τεχνητού νεφρού (γ) κανένα από τα υπό εξέταση ταµεία δεν διέθετε 
στοιχεία σχετικά µε τη ροή του βοηθήµατος τοκετού ανά νοµική µορφή µαιευτηρίου 

4. Η απροθυµία σε αρκετές περιπτώσεις των διοικήσεων των ασφαλιστικών ταµείων για 
παραχώρηση των αιτούµενων στοιχείων, µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα την άρνηση της 
∆ιοίκησης του ΙΚΑ για παραχώρηση δεδοµένων που αφορούσαν στις πληρωµές του ΙΚΑ για 
διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα κατά τα οικονοµικά έτη 2001 
και 2003.lv 

 
7.3.3 Ιδιωτική δαπάνη υγείας  

Το τµήµα της ιδιωτικής δαπάνης υγείας (out of pocket payments) το οποίο καταλήγει στις 
ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα, όπως αναλυτικά έχει συζητηθεί στο γενικό µέρος της 
εργασίας µας, περιλαµβάνει: (α) τις απευθείας πληρωµές (direct payments) του πληθυσµού κατά τη 
στιγµή της χρήσης (β) τη θεσµοθετηµένη συµµετοχή στο κόστος των υπηρεσιών υγείας (co-payments) 
για τους ασφαλισµένους στα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης και (γ) τις πρόσθετες και άτυπες πληρωµές 
(unofficial payments) στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και κλινικές αντίστοιχα. 

Προκειµένου να προσδιοριστεί ποσοτικά η ροή χρηµατοδότησης από την ιδιωτική δαπάνη 
υγείας προς τις ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα αξιοποιήθηκαν οι δύο τελευταίες Έρευνες 
Οικογενειακών Προϋπολογισµών (Ε.Ο.Π.)199,239 που διενεργεί η Ε.Σ.Υ.Ε. και η µεθοδολογία και οι 
περιορισµοί των οποίων συζητήθηκαν αναλυτικά στο γενικό µέρος της εργασίας µας.  

                                                 
liv O.A.E.E. Γενική ∆ιεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών. ∆ιεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών Μελετών. 
Παροχή Στοιχείων. Αθήνα: 14/2/2007, αριθµ. πρωτ. ∆ΙΣΑΜ Φ3/1/10081  
lv Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Γενική ∆ιεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας. Ανάλυση δαπανών για εργαστηριακές εξετάσεις. Αθήνα: 
1/6/2007, αριθµ. πρωτ. Γ99/613 
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∆εδοµένου ότι οι Ε.Ο.Π. παρέχουν στοιχεία µόνο για την µέση µηναία δαπάνη υγείας των 
νοικοκυριών, χρειάστηκε να υπολογιστεί η µέση ετήσια δαπάνη υγείας των νοικοκυριών του δείγµατος 
της Ε.Σ.Υ.Ε. η οποία και ανάχθηκε εν συνεχεία στο σύνολο των νοικοκυριών της χώρας, προκειµένου 
να προσδιοριστεί το συνολικό ύψος της ιδιωτικής δαπάνης υγείας στην Ελλάδα για τα έτη διεξαγωγής 
των υπό µελέτη Ε.Ο.Π. Ο συνολικός αριθµός νοικοκυριών στη χώρα προκύπτει από τα σχετικά 
στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. όπως αυτά δηµοσιεύονται στις ετήσιες Στατιστικές Επετηρίδες.265 
 
7.4 Στοιχεία ποιοτικής αξιολόγησης του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα 
 Η ποιοτική αξιολόγηση του ιδιωτικού τοµέα υγείας και µάλιστα η συγκριτική ποιοτική 
αξιολόγηση του σε σχέση µε το δηµόσιο τοµέα συνιστά µία αρκετά διαδεδοµένη ερευνητική 
πρακτική,15,284-286 ιδίως σε χώρες, όπως είναι για παράδειγµα οι Η.Π.Α., µε σηµαντική την παρουσία 
ιδιωτών στην προσφορά και χρηµατοδότηση των υπηρεσιών υγείας.   

Από µεθοδολογικής απόψεως η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των µελετών, όχι όµως και 
όλες,50,287 αποφεύγει την άντληση ερευνητικών δεδοµένων απευθείας από τους ιδιωτικούς προµηθευτές 
υπηρεσιών υγείας καθώς οι περισσότεροι από αυτούς είτε δεν τηρούν αρχεία, είτε δεν τα παραχωρούν 
σε περίπτωση όπου προβλέπουν επιβαρυντικά για τους ίδιους αποτελέσµατα.50 Η έρευνα συγκριτικής 
ποιοτικής αξιολόγησης δηµόσιου – ιδιωτικού τοµέα υγείας αντιθέτως στηρίζεται κατά κανόνα σε 
ερευνητικά δεδοµένα τα οποία αντλούνται µε έµµεσο τρόπο από: (α) ασφαλιστικούς φορείς οι οποίοι 
και τηρούν αρχεία για τους ασφαλισµένους τους που νοσηλεύτηκαν σε δηµόσια νοσοκοµεία και 
ιδιωτικές κλινικέςlvi,114,115,118,119,288,289 (β) ελεγκτές υγείας (health inspectors) οι οποίοι τηρούν αρχεία 
σχετικά µε τα αποτελέσµατα των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν σε δηµόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας290,291 και (γ) κυβερνητικές ή εθνικές βάσεις δεδοµένων, 
προερχόµενες από έρευνες που διενεργούν σε συστηµατική βάση κρατικοί ή ιδιωτικοί µη 
κερδοσκοπικοί ερευνητικοί φορείς.lvii,114,292-300  

Στην παρούσα µελέτη, ακολουθώντας µεθοδολογικά τη διεθνή ερευνητική πρακτική, 
επιχειρήθηκε η ποιοτική αξιολόγηση του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα αξιοποιώντας τρεις 
κατηγορίες δεδοµένων: (α) τα πορίσµατα των ελέγχων που διενεργεί το Σώµα Επιθεωρητών 
Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (β) τα αρχεία των τριών µεγαλύτερων ασφαλιστικών ταµείων της 
χώρας (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) σχετικά µε τον αριθµό, τη διάρκεια και τη δαπάνη νοσηλείας των 
νοσηλευθέντων ασφαλισµένων τους σε δηµόσια νοσοκοµεία και ιδιωτικές κλινικές και (γ) τα 
αδηµοσίευτα δεδοµένα της Ετήσιας Έρευνας Θεραπευτηρίων της Ε.Σ.Υ.Ε. σχετικά µε τη νοσηλευτική 
κίνηση και τη στελέχωση µε νοσηλευτικό προσωπικό των δηµόσιων νοσοκοµείων και ιδιωτικών 
κλινικών της χώρας.     
 
7.4.1 Πορίσµατα ελέγχων Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (2004 – 2006) 
 Το Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας – Σ.Ε.Υ.Υ.Π. συστάθηκε το 2001,185 
στα πλαίσια της τότε µεταρρύθµισης του υγειονοµικού συστήµατος στην Ελλάδα υπό τον τίτλο «Υγεία 
για τον Πολίτη», ενώ τέθηκε σε λειτουργία ένα χρόνο αργότερα, το Σεπτέµβριο δηλαδή του 2002. 
Αποστολή του αποτελεί η διενέργεια συστηµατικών επιθεωρήσεων σε όλες τις υπηρεσίες και τους 
φορείς που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς 
και στις υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών φορέων.301 Το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. διενεργεί τακτικούς και 
έκτακτους ελέγχους είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν εντολής του εκάστοτε Υπουργού Υγείας, του 
Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή κατόπιν αιτήµατος του Συνηγόρου του Πολίτη.301 Τα 
πορίσµατα των ελέγχων του, δηµοσιοποιούνται σε ετήσια βάση και µε χρονική καθυστέρηση κατά 
κανόνα δύο ετών.  

Στην παρούσα µελέτη αξιοποιήθηκαν τα πορίσµατα του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. για τους ελέγχους που 
διενήργησε στις ιδιωτικές κλινικές της χώρας κατά το χρονικό διάστηµα 2004 έως 2006. Κατά το 
χρονικό αυτό διάστηµα οι Επιθεωρητές Υγείας πραγµατοποίησαν ελέγχους στο 8 – 17% κατ’ έτος των 
λειτουργούντων ιδιωτικών κλινικών της χώρας (πίνακας 7.6), µε αντικείµενα ελέγχου τη νοµιµότητα και 

                                                 
lvi στις Ηνωµένες Πολιτείες τέτοιες βάσεις δεδοµένων αποτελούν οι Medicare Health Care Financing 
Administration – HCFA, Health Care Financing Administration’s ESRD data system κ.α. 
lvii στις Ηνωµένες Πολιτείες τέτοιες βάσεις δεδοµένων αποτελούν οι U.S. Renal Data System, National Home and 
Hospice Care Survey, National Medical Expenditure Survey, National Mental Health Facilities Survey, American 
Hospital Association Annual Survey, National Long Term Care Survey κ.α. 
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τις προδιαγραφές λειτουργίας αυτών, τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων και ναρκωτικών φαρµάκων 
κρατικού µονοπωλίου και τις χρεώσεις ασθενών και νοσηλίων σε συµβεβληµένους µε αυτές 
ασφαλιστικούς φορείς.  

 
Πίνακας 7.6 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Ε.Υ.Υ.Π., ΕΛΛΑ∆Α 2004 - 6 

 2004 2005 2006 

ΑΤΤΙΚΗ 18 13 23 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 1 0 
ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ 5 0 6 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ 23 (13,4%) 14 (8,2%) 29 (17,1%) 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΧΩΡΑΣ 172 170 170 

Σηµειώσεις: (α) στις προαναφερόµενες κλινικές το ΣΕΥΥΠ διενήργησε σε αρκετές περιπτώσεις πέραν του ενός 
ελέγχου κατά τη διάρκεια του έτους εξέτασης (β) οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από το Τµήµα Υγειονοµικού - 
Φαρµακευτικού Ελέγχου, το Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ελέγχου των ΣΕΥΥΠ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, 
καθώς και από Κοινούς Ελέγχους των προαναφερθέντων Τµηµάτων 
Πηγές: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει στοιχείων: Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Ετήσια έκθεση πεπραγµένων (σειρά ετών) 

 
7.4.2 Μέση ∆ιάρκειας Νοσηλείας (2000 – 2005) 
 Η Μέση ∆ιάρκεια Νοσηλείας (Μ.∆.Ν.) ορίζεται ως το πηλίκο του αθροίσµατος των ηµερών 
νοσηλείας προς τον αριθµό των νοσηλευθέντων µίας νοσηλευτικής µονάδας ή µίας κατηγορίας νόσου 
και εκφράζει το µέσο χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της νοσηλείας ενός ασθενή στην υπό 
εξέταση κλινική ή στην υπό εξέταση κατηγορία νόσου.30,302 Υπολογίζεται δε µε τον τύπο: 
 

Συνολικές Ηµέρες Νοσηλείας έτους ή κατηγορίας νόσου 
Μ.∆.Ν. =  

Συνολικός Αριθµός Νοσηλευθέντων έτους ή κατηγορίας νόσου 
    

 Η µέση διάρκεια νοσηλείας αποτελεί δείκτη εκροής  - απόδοσης µίας νοσηλευτικής µονάδας191 
και είναι προφανές ότι επηρεάζεται από τη βαρύτητα των περιστατικών που δέχεται το νοσοκοµείο, τη 
ταχύτητα διακίνησης των περιστατικών, την επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων που εµπλέκονται στη 
διαδικασία της νοσηλείας και την ποιότητα της περίθαλψης.30 Υπό αυτή την έννοια η Μ.∆.Ν. εκτός από 
δείκτης παραγωγικότητας ενός νοσοκοµείου αποτελεί εµµέσως και δείκτη ποιοτικής αξιολόγησης του.  
 
Πίνακας 7.7 

ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ, 
ΕΛΛΑ∆Α 2001 – 3 

2001 2002 2003 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥ ΝΠ∆∆ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΝΠ∆∆ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΝΠ∆∆ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΚΑ 516.056 125.474 641.530 524.836 154.540 679.376 566.719 168.236 734.955 

ΟΓΑ 543.408 18.458 561.866 483.125* 20.952 504.077 203.041* 20.719 223.760 
ΤΕΒΕ - ΟΑΕΕ 67.594 10.575 78.169 68.446 13.661 82.107 64.931 16.981 81.912 

ΣΥΝΟΛΟ 3 
ΤΑΜΕΙΩΝ 

1.127.058 154.507 1.281.565 1.076.407 189.153 1.265.560 834.691 205.936 1.040.627 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ 

1.444.743 327.175 1.803.330 1.499.464 334.760 1.879.581 1.533.030 356.295 1.940.512 

3 ΤΑΜΕΙΑ, % 
ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΧΩΡΑΣ 

78,0% 47,2% 71,1% 71,8% 56,5% 67,3% 54,4% 57,8% 53,6% 

Σηµείωση: (*) από τον Μάρτιο του 2002 έως το ∆εκέµβριο του 2004 το ελληνικό δηµόσιο διέγραψε οφειλές του ΟΓΑ, ύψους 
συνολικά 941 εκατ. €, προς τα δηµόσια νοσοκοµεία. Η διευθέτηση αυτή των χρεών του ΟΓΑ προς το ελληνικό δηµόσιο είχε ως 
αποτέλεσµα την αισθητή µείωση του αριθµού των ασφαλισµένων, των οποίων τα έξοδα νοσηλείας σε δηµόσια νοσοκοµεία 
κλήθηκε να καλύψει ο ΟΓΑ κατά τα έτη 2002 και 2003. 
Πηγές: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει στοιχείων: (1) ΕΣΥΕ. Ετήσια Έρευνα Νοσηλευτικής Κίνησης Θεραπευτηρίων (πίνακας 7∆), 
σειρά ετών, αδηµοσίευτα στοιχεία (2) ΙΚΑ. ∆/νση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής (αδηµοσίευτα στοιχεία) (3) ΙΚΑ. 
Στατιστικό ∆ελτίο (σειρά ετών) (4) ΟΓΑ. Υπηρεσία Στατιστικής και Μελετών (αδηµοσίευτα στοιχεία) (5) ΟΓΑ. Ετήσιο 
Στατιστικό ∆ελτίο (σειρά ετών) (6) ΤΕΒΕ – ΟΑΕΕ. Τµήµα Αναλογιστικών Μελετών (αδηµοσίευτα στοιχεία) 
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Για τον υπολογισµό της µέσης διάρκειας νοσηλείας στις ιδιωτικές κλινικές της χώρας 
αξιοποιήθηκαν δύο κατηγορίες δεδοµένων: 

(α) αδηµοσίευτα στοιχεία της Ετήσιας Έρευνας Νοσηλευτικής Κίνησης Θεραπευτηρίων που 
διενεργεί η Ε.Σ.Υ.Ε. και τα οποία παρέχουν πληροφορίες για τον αριθµό των εξελθόντων ασθενών και 
τις ηµέρες νοσηλείας αυτών ανά νοµική µορφή και ειδικότητα θεραπευτηρίου για το χρονικό διάστηµα 
2000 – 5  

(β) αδηµοσίευτα στοιχεία των τριών µεγαλύτερων ασφαλιστικών ταµείων της χώρας (ΙΚΑ, 
ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) τα οποία παρέχουν πληροφορίες για τον αριθµό των νοσηλευθέντων ασφαλισµένων τους 
και τις ηµέρες νοσηλείας αυτών ανά νοµική µορφή και ειδικότητα θεραπευτηρίου για το χρονικό 
διάστηµα 2001 – 2003. Οι νοσηλευθέντες ασφαλισµένοι των τριών υπό εξέταση ασφαλιστικών ταµείων  
αντιπροσώπευαν το 2001 το 71,1% του συνόλου των εξελθόντων ασθενών της χώρας (πίνακας 7.7) 
και κατά τη τριετία 2001 – 3 κατά µέσο όρο το 53,8% κατ’ έτος των εξελθόντων ασθενών από τις 
ιδιωτικές κλινικές στην Ελλάδα  (πίνακας 7.7). 

 
7.4.3 Στελέχωση µε Νοσηλευτικό Προσωπικό (2000 – 2005) 

Ως κύριος δείκτης εισροής – επάρκειας σε ανθρώπινο δυναµικό µίας νοσηλευτικής µονάδας 
έχει χρησιµοποιηθεί η αναλογία νοσηλευτών ανά κλίνη,191 η οποία και υπολογίζεται µε τον τύπο:      
 

Συνολικός αριθµός νοσηλευτών έτους 
Αναλογία νοσηλευτών ανά κλίνη = 

Συνολικός αριθµός κλινών έτους 
 
 Πληθώρα µελετών έχει κατά καιρούς καταδείξει την ύπαρξη θετικής συσχέτισης ανάµεσα τόσο 
στο επίπεδο στελέχωσης των νοσηλευτικών µονάδων µε νοσηλευτικό προσωπικό όσο και στο επίπεδο 
εκπαίδευσης των νοσηλευτών που στελεχώνουν µία νοσοκοµειακή µονάδα, µε την ποιότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών και τα αποτελέσµατα υγείας (health outcomes) στους νοσηλευόµενους.303-307 
Υπό αυτή την έννοια η στελέχωση µε νοσηλευτικό προσωπικό, εκφρασµένη ως αναλογία νοσηλευτών 
ανά κλίνη, αποτελεί ποιοτικό δείκτη αξιολόγησης των νοσοκοµειακών µονάδων υγείας. 
 Στην παρούσα µελέτη ο προσδιορισµός της αναλογίας νοσηλευτών ανά κλίνη στις ιδιωτικές 
κλινικές της χώρας έγινε µε τη χρήση αδηµοσίευτων στοιχείων της Ετήσιας Έρευνας Θεραπευτηρίων 
που διενεργεί η Ε.Σ.Υ.Ε. Η συγκεκριµένη βάση δεδοµένων παρέχει µεταξύ άλλων στοιχεία σχετικά µε 
τον αριθµό του υπηρετούντος νοσηλευτικού προσωπικού στην Ελλάδα ανά επίπεδο εκπαίδευσης 
αυτού και ανά νοµική µορφή, γεωγραφικό διαµέρισµα και ειδικότητα θεραπευτηρίου. Καλύπτει δε 
χρονικά την περίοδο 2000 έως 2005. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
8. Αποτελέσµατα της έρευνας 
8.1 Νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα 
8.1.1 ∆ιαχρονική εξέλιξη αδειοδότησης και προδιαγραφών λειτουργίας (1925 – 2008) 
 Το νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα περιλαµβάνει δύο 
ενότητες: (α) το νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών της χώρας και (β) το 
νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας, 
εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης (ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικά ιατρεία – οδοντιατρεία). 
 Το νοµικό καθεστώς, το οποίο διέπει τη λειτουργία και οργάνωση των ιδιωτικών κλινικών 
στην Ελλάδα, ιστορικά πραγµατεύεται τρία ζητήµατα, τα οποία και εµµέσως αντανακλούν την εκάστοτε 
κυβερνητική πολιτική αναφορικά µε το ρόλο και τα όρια δηµόσιου – ιδιωτικού στο χώρο της υγείας. Τα 
τρία αυτά ζητήµατα, τα τρία µε άλλα λόγια πεδία παρέµβασης του κράτους στη λειτουργία των 
ιδιωτικών κλινικών της χώρας είναι: (1) το καθεστώς αδειοδότησης, η χορήγηση ή µη αδειών 
λειτουργίας δηλαδή, ή η χορήγηση αδειών µόνο σε ιδιώτες ιατρούς ή και φυσικά – νοµικά πρόσωπα 
(2) οι προδιαγραφές λειτουργίας των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων οι οποίες περιλαµβάνουν κτιριακές 
προδιαγραφές, κατώτατο αριθµό κλινών ανά κλινική, υποχρεωτικό εξοπλισµό, προδιαγραφές υγιεινής 
και ασφάλειας, υποχρεωτικά κατώτατα όρια στελέχωσης και (3) οι ελεγκτικοί, εποπτικοί µηχανισµοί 
του κράτους για τη τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας. 
  Σχετικά µε το καθεστώς αδειοδότησης και τους εποπτικούς µηχανισµούς του κράτους 
(πίνακας 8.1), ήδη από το 1925 δίδεται το δικαίωµα ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής σε ιδιώτες και µόνο 
ειδικούς ιατρούς (Ν.∆./1925), δικαίωµα το οποίο επεκτείνεται και σε ανειδίκευτους ιατρούς 10 χρόνια 
αργότερα, οι οποίοι δύναται να λειτουργούν νοσηλευτικά ιατρεία, µικρές δηλαδή ιδιωτικές κλινικές έως 
10 κλίνες, στις αγροτικές περιοχές της χώρας (Α.Ν./1935, Β.∆./1938). Τις σχετικές άδειες χορηγεί µετά 
από σύµφωνη γνώµη του Ανώτατου Υγειονοµικού Συµβουλίου απευθείας το Υπουργείο Υγιεινής, 
Πρόνοιας και Αντίληψης (Ν.∆./1925). Το 1939 για πρώτη φορά δικαίωµα ίδρυσης κλινικής χορηγείται 
και σε ιδιώτες, φυσικά δηλαδή ή νοµικά πρόσωπα, µε την προϋπόθεση ότι την επιστηµονική 
διεύθυνση της κλινικής αναλαµβάνει πάντα ειδικός ιατρός (Α.Ν.1845/1939). Από το 1962 και µετά η 
χορήγηση αδειών και ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τα Υγειονοµικά Κέντρα (Β.∆.451/1961), 
αποκεντρωµένες υπηρεσίες του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας σε επίπεδο νοµού. Το 1983 η 
ίδρυση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας συνοδεύτηκε από σειρά περιοριστικών µέτρων στη λειτουργία 
και επέκταση του τότε υφιστάµενου ιδιωτικού τοµέα νοσοκοµειακής περίθαλψης. Τα µέτρα αυτά 
περιελάµβαναν τη ρητή απαγόρευση χορήγησης νέων αδειών λειτουργίας, την απαγόρευση 
µεταβίβασης υφιστάµενων αδειών, εταιρικών µεριδίων ή ονοµαστικών µετοχών ιδιωτικών κλινικών 
(Ν.1397/1983) καθώς και τους αυστηρότερους ελέγχους για τις λειτουργούσες κλινικές µέσω των 
νεοσύστατων αρµόδιων επιτροπών σε επίπεδο Νοµαρχίας (Ν.1579/1985). Η κυβερνητική αλλαγή του 
1990 σήµανε την άρση των απαγορευτικών, περιοριστικών, στη δράση του ιδιωτικού νοσοκοµειακού 
τοµέα, µέτρων διαµορφώνοντας κατά τη τριετία 1990-3 το νέο νοµοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης και 
εποπτείας των ιδιωτικών κλινικών της χώρας, πλαίσιο το οποίο παραµένει σχεδόν ανέπαφο έως και 
σήµερα, παρά τις θορυβώδεις αντιδράσεις του συνόλου της αντιπολίτευσης κατά την περίοδο ψήφισής 
του. Πιο συγκεκριµένα ήδη από τον Ιούλιο του 1990 επιτράπηκε εκ νέου η χορήγηση αδειών 
λειτουργίας κλινικών σε ιδιώτες (Ν.1892/1990), µε δυνατότητα µάλιστα στα φυσικά πρόσωπα να 
κατέχουν πέραν της µίας άδειας (Π.∆.247/1991), επιτράπηκε εκ νέου η µεταβίβαση, επέκταση, 
µετατροπή των υφιστάµενων ιδιωτικών κλινικών της χώρας (Ν.1892/1990), ενώ αποκαταστάθηκαν και 
οι «κοµµένες», λόγω των περιοριστικών µέτρων της δεκαετίας του ’80, άδειες λειτουργίας όπως στην 
περίπτωση εταιρικών κλινικών, οι οποίες είχαν παύσει τη λειτουργία τους καθώς ένας εκ των εταίρων 
απεβίωσε αδυνατώντας λόγω της τότε νοµοθεσίας να µεταβιβάσει το µερίδιό του στους νόµιµους 
κληρονόµους του (Ν.2071/1992). Ως ελεγκτικοί µηχανισµοί ορίστηκαν οι επιτροπές ιδιωτικών κλινικών 
σε επίπεδο Νοµαρχίας µε την υποχρέωση περιοδικών επιτόπιων ελέγχων και το Τµήµα Ιδιωτικών 
Κλινικών σε επίπεδο Υπουργείου Υγείας (Π.∆.247/1991). Οι ελεγκτικοί αυτοί µηχανισµοί 
συµπληρώθηκαν το 2001, στα πλαίσια της τότε µεταρρύθµισης υπό το τίτλο «Υγεία για τον Πολίτη», 
από τις επιτόπιες επιθεωρήσεις του Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας – 
Σ.Ε.Υ.Υ.Π., το οποίο και διενεργεί τακτικούς δειγµατοληπτικούς και έκτακτους κατόπιν καταγγελιών 
ελέγχους στις ιδιωτικές κλινικές αλλά και τα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας (Ν.2920/2001). 
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 Ως προς τις προδιαγραφές λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών, ήδη από το 1962 (Β.∆/γµατα 
451/1962, 521/1963) ορίζεται νοµοθετικά το σχετικό πλαίσιο το οποίο περιλαµβάνει: οικοδοµικές 
προδιαγραφές, κατώτατο αριθµό κλινών ανά κλινική, προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας, κατώτατα 
ωφέλιµα όρια επιφάνειας ανά κλίνη, υποχρεωτικό εξοπλισµό, υποχρέωση ανάπτυξης συγκεκριµένων 
τµηµάτων ανά ειδικότητα κλινικής καθώς και κατώτατα όρια στη σύνθεση προσωπικού (πίνακας 8.2). 
Το 1991 η άρση των απαγορευτικών µέτρων στην ίδρυση, επέκταση και µετατροπή των ιδιωτικών 
κλινικών της χώρας συνοδεύτηκε από επικαιροποίηση – αυστηροποίηση των προδιαγραφών 
λειτουργίας τους. Ενδεικτικά αναφέρουµε: (1) την υποχρέωση όλων των κλινικών, ανεξαρτήτως 
ειδικότητας, για λειτουργία σε αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο (2) την αύξηση του κατώτερου αριθµού 
κλινών ανά κλινική στις 60 κλίνες από 40 που όριζαν τα Β.∆/γµατα της δεκαετίας του ’60 (3) την 
υποχρέωση όλων των κλινικών για λειτουργία εντός των δοµών τους µικροβιολογικού, αιµατολογικού, 
ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου, φαρµακείου επιφάνειας 70 τουλάχιστον τ.µ., Μονάδας Εντατικής 
Θεραπείας τουλάχιστον 6 κλινών και Μονάδας Νοσηλείας Νεογνών επιπέδου Ι στην περίπτωση των 
Μαιευτικών κλινικών (4) την αύξηση της ωφέλιµης επιφάνειας ανά κλίνη στα 7 και 6 τ.µ. ανά κλίνη στις 
περιπτώσεις τρίκλινων και τετράκλινων θαλάµων (5) τον υπερδιπλασιασµό των κατώτερων ορίων στις 
συνθέσεις προσωπικού.lviii Το νέο αυτό πλαίσιο προδιαγραφών λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών της 
χώρας αφορούσε ρητά τόσο στις νεόδµητες ιδιωτικές κλινικές όσο και σε εκείνες που ήδη 
λειτουργούσαν βάσει του παλαιού καθεστώτος που όριζαν τα Βασιλικά ∆ιατάγµατα της δεκαετίας του 
’60 (Ν.1892/1990). Παρ’ ότι το νέο αυτό αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας χρησιµοποιήθηκε ως 
αντίβαρο στην απόφαση της τότε πολιτικής ηγεσίας για απελευθέρωση της αγοράς των ιδιωτικών 
κλινικών της χώρας, στην πράξη κρίθηκε σχεδόν απαγορευτικό στην εφαρµογή του καθώς: (1) η 
διάταξη περί υποχρεωτικής λειτουργίας σε αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο θα σήµαινε την παύση ή 
την αναγκαστική µεταστέγαση της πλειοψηφίας των µικρής και µεσαίας δυναµικότητας κλινικών που 
έως τότε λειτουργούσαν σε συνεχείς ορόφους κτιρίων ή πολυκατοικιών (2) η υποχρεωτική ανάπτυξη 
εργαστηρίων και φαρµακείου σε συνδυασµό µε την αύξηση της ωφέλιµης επιφάνειας ανά κλίνη θα 
οδηγούσε σε δραστική µείωση της δυναµικότητας άρα και των εσόδων τους, ενώ (3) τα νέα κατώτερα 
όρια στις συνθέσεις προσωπικού θα υπερδιπλασίαζαν το µισθολογικό κόστος λειτουργίας τους. 

Πράγµατι, διαδοχικές κυβερνήσεις καθόλη τη δεκαετία του ’90 προχώρησαν στη ψήφιση 
συνεχών παρατάσεων του χρόνου προσαρµογής των ιδιωτικών κλινικών που λειτουργούσαν βάσει 
των Β.∆/γµατων της δεκαετίας του ’60, στο νέο πλαίσιο προδιαγραφών λειτουργίας που όριζαν τα 
Π.∆/γµατα του 1991 (πίνακας 8.3), καθιστώντας έτσι τη σχετική νοµοθεσία πρακτικά ανεφάρµοστη. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυβερνητική αλλαγή του 1993 όχι µόνο δεν σήµανε την αυστηρή τήρηση της 
κείµενης νοµοθεσίας, όπως προεκλογικά είχε δεσµευτεί, αλλά αντιθέτως σήµανε την οριστική επίλυση 
του ζητήµατος υπέρ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στον κλάδο της ιδιωτικής 
νοσοκοµειακής περίθαλψης καθώς πέραν των ενδιάµεσων παρατάσεων, το 1995 καθόρισε νοµοθετικά 
ότι οι παλαιές κλινικές δεν όφειλαν να προσαρµοστούν στις αυστηρότερες προδιαγραφές λειτουργίας 
αλλά αντιθέτως µελλοντικό Π.∆/γµα θα καθόριζε τους ειδικούς όρους προσαρµογής τους 
(Ν.2345/1995). Το αποτέλεσµα ήταν ότι το 2002, 11 χρόνια δηλαδή µετά την απελευθέρωση της 
αγοράς ιδιωτικών κλινικών της χώρας και την αυστηροποίηση των προδιαγραφών λειτουργίας τους, το 
95% των κλινικών εξακολουθούσε να λειτουργεί βάσει των προδιαγραφών της δεκαετίας του ’60 και 
µόλις 10 κλινικές (νεόδµητες στο σύνολό τους) είχαν προσαρµοστεί στα Π.∆/γµατα του 1991 
(διάγραµµα 8.1). 

Το Σεπτέµβριο του 2000, 6 µήνες δηλαδή µετά την ανακοίνωση της δέσµης µεταρρυθµιστικών 
µέτρων υπό το τίτλο «Υγεία για τον Πολίτη», καθορίστηκαν νοµοθετικά οι ειδικοί όροι προσαρµογής 
των παλαιών ιδιωτικών κλινικών στις νέες προδιαγραφές λειτουργίας (Π.∆.235/2000). Οι όροι αυτοί 
προσαρµογής ήταν σαφώς πιο ελαστικοί καθώς: (1) δεν απαιτούσαν ανάπτυξη των κλινικών σε 
αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο (2) δεν απαιτούσαν την ανάπτυξη εργαστηρίων, Μ.Ε.Θ. και Μονάδων 

                                                 
lviii Είναι χαρακτηριστικό ότι για µία Γενική Ιδιωτική Κλινική δυναµικότητας 100 κλινών, βάσει των Π.∆/γµατων 247 
& 517 του 1991 απαιτείται στελέχωση κατά την πρωινή βάρδια µε 16 ιατρούς (6 ειδικούς και 10 βοηθούς), 55 
νοσηλευτές (15 τριετούς και 40 διετούς και µονοετούς φοίτησης) και 4-6 τραυµατιοφορείς, όταν βάσει των 
Β.∆/γµατων της δεκαετίας του ’60 για µία αντίστοιχη κλινική της αυτής δυναµικότητας απαιτούνταν 7 ιατροί και 23 
νοσηλευτές. 
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Νοσηλείας Νεογνών παρά µόνο σε κλινικές άνω των 30, 100 και 80 κλινών αντίστοιχα (3) προέβλεπαν 
την ανάπτυξη φαρµακείου σε έκταση κατά 40% µικρότερη σε σχέση µε αυτή που όριζαν τα Π.∆/γµατα  
 
 
Πίνακας 8.1 

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 
ΚΛΙΝΙΚΩΝ,ΕΛΛΑ∆Α 1925 - 2008 

1925 Ν.∆. 

1. άδεια για ίδρυση λυσσιατρείων χορηγείται τόσο σε ιατρούς όσο και σε µετοχικές ή 
κεφαλαιουχικές εταιρίες µε την προϋπόθεση ότι την επιστηµονική διεύθυνση αυτών των 
ιδρυµάτων αναλαµβάνει ιατρός (άρθρο 2, §1-3) 

2. άδεια για ίδρυση ιδιωτικής κλινικής δίδεται µόνο σε ιατρούς (άρθρο 9, §6) 
3. ο έλεγχος του κράτους ασκείται υπό του Υπουργείου Υγιεινής Πρόνοιας και Αντιλήψεως 

(άρθρο 9) 

1935 Α.Ν. 
Άδεια ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής έως 10 κλινών (νοσηλευτικό ιατρείο) χορηγείται και σε 
ανειδίκευτους ιατρούς (άρθρα 1-2) 

1938 Β.∆. 

Ως νοσηλευτικά ιατρεία νοούνται µικρές ιδιωτικές κλινικές δεχούµενες ασθενείς πάσης 
ειδικότητας προς διευκόλυνση ιδίως κατοίκων της υπαίθρου. Τα νοσηλευτικά ιατρεία δύναται να 
εκτελούν και µαιεύσεις µε την προϋπόθεση ότι διαθέτουν χωριστό θάλαµο τοκετών (άρθρο 42, 
§1-4) 

1939 Α.Ν.1845 
Άδεια ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής ή σανατορίου άνω των τριάντα κλινών χορηγείται και στο 
όνοµα ιδιώτη, υπό τον όρο ότι η επιστηµονική διεύθυνση του ιδρύµατος ανατίθεται σε ειδικό 
ιατρό (άρθρο 3) 

1962 Β.∆. 451 
Τα δικαιολογητικά για ίδρυση ιδιωτικής κλινικής υποβάλλονται στο οικείο Υγειονοµικό Κέντρο, 
το οποίο επιλαµβάνεται του ελέγχου και της χορήγησης της σχετικής άδειας (άρθρο 5, §2) 

1983 Ν. 1397 

1. η ίδρυση, επέκταση, µετατροπή ή µεταβίβαση ιδιωτικών κλινικών ως επιχειρήσεων 
απαγορεύεται. Απαγορεύεται επίσης η µεταβίβαση µερίδων συµµετοχής, εταιρικών µεριδίων 
και ονοµαστικών µετοχών κλινικών που λειτουργούσαν µε εταιρική µορφή (άρθρο 6, §7) 

2. ο έλεγχος για τη τήρηση από τις ιδιωτικές κλινικές, τα ιδιωτικά ιατρεία και τα εργαστήρια 
των κείµενων νοµοθετικών διατάξεων ασκείται από το ΚΕ.Σ.Υ. (άρθρο 6, §8) 

1985 Ν. 1579 
Συγκροτείται µε απόφαση του Νοµάρχη, επιτροπή µε έργο την παρακολούθηση των συνθηκών 
λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών (άρθρο 20) 

1990 Ν. 1892 
Επιτρέπεται εφεξής η ίδρυση, επέκταση, µετατροπή και µεταβίβαση ιδιωτικών κλινικών (άρθρο 
53, §1) 

1991 Π.∆. 247 

1. το αυτό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δύναται να λάβει και περισσότερες από µία άδειες 
ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών (άρθρο 2) 

2. Ως ελεγκτικοί µηχανισµοί των ιδιωτικών κλινικών ορίζονται: (α) οι επιτροπές ιδιωτικών 
κλινικών σε επίπεδο Νοµαρχίας (άρθρο 4) (β) η δευτεροβάθµια επιτροπή ιδιωτικών κλινικών 
σε επίπεδο Υπουργείο Υγείας (άρθρο 5). Ορίζεται επίσης ως υποχρεωτική η επιτόπια 
επιθεώρηση των εγκαταστάσεων προ της έκδοσης αδείας (άρθρο 15) καθώς και η ετήσια 
επιθεώρηση από κλιµάκια της Νοµαρχίας (άρθρο 17, §3) 

1992 Ν. 2071 

Αποκατάσταση των «κοµµένων» αδειών βάσει των απαγορευτικών διατάξεων του Ν.1397/1983. 
Πιο συγκεκριµένα δικαίωµα επαναϋποβολής αίτησης για άδεια λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής 
δίδεται σε: (α) κλινικές που λειτουργούσαν µε εταιρική µορφή προ του Ν.1397/83 και λόγω 
αποχώρησης ή αποβιώσεως εταίρου διέκοψαν τη λειτουργία τους (β) φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα τα οποία ενώ είχαν υποβάλει αίτηση και αποδεδειγµένα είχαν αποπερατώσει το 
κτίριο δεν τους χορηγήθηκε η άδεια λόγω των απαγορευτικών διατάξεων του Ν.1397/83 (γ) σε 
συγγενείς φυσικών προσώπων τα οποία κατείχαν άδεια ιδιωτικής κλινικής και δεν πρόλαβαν να 
µεταβιβάσουν άδεια λόγω των απαγορευτικών διατάξεων του Ν.1397/83 (άρθρο 149) 

2001 Ν. 2920 

Συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας υπηρεσία µε τίτλο «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας 
και Πρόνοιας» … µε αποστολή τη διενέργεια συστηµατικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και 
ερευνών σε όλους τους φορείς που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας … το 
Σ.Ε.Υ.Υ.Π. παρεµβαίνει σε όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας του 
ιδιωτικού τοµέα (άρθρα 1-2) 



Πίνακας 8.2 
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1. «αυτοτελές κτίριο ή αυτοτελείς όροφοι συνεχείς 
από κάτω προς τα πάνω» (Β∆ 451, άρθρο 2,§1) 
… «για τις Ψυχιατρικές κλινικές υποχρεωτικά 
αυτοτελές κτίριο» (Β∆.451, άρθρο 2, §1) … 
«αυτοτελές κτίριο απαιτείται και για τα ιδιωτικά 
σανατόρια» (Β∆ 521, άρθρο 1) 

2. ελάχιστος αριθµός κλινών ανά κλινική: Ειδικές 
κλινικές (Παθολογικές – Χειρουργικές – 
Νευροψυχιατρικές) Αθηνών τουλάχιστον 40 
κλίνες ανά κλινική (Β∆ 451, άρθρο 7), Γενικές 
και Μικτές κλινικές Αθηνών 35 κλίνες για κάθε 
βασικό τµήµα + 5 κλίνες ανά προστιθέµενη 
ειδικότητα (Β∆ 521, άρθρο 2) 

1. «για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής, ανεξαρτήτως άλλων 
στοιχείων, απαιτείται αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο» (Π∆ 247, άρθρο 8) 

2. ελάχιστος αριθµός κλινών ανά κλινική: για κλινικές Νοµών Αττικής και 
Θεσσαλονίκης τουλάχιστον 60 κλίνες ανά κλινική, για κλινικές λοιπών Νοµών 
Χώρας 30 κλίνες ανά κλινική (Π∆ 247, άρθρο 23) 

1. «άδεια χορηγείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των 
Β.∆. 451/62 και 521/63» (άρθρο 1, §3) κτίριο δηλαδή 
δύναται να είναι αυτοτελές ή να αναπτύσσεται σε τρεις 
συνεχείς ορόφους από κάτω προς τα πάνω (σ.σ.) 

2. ελάχιστος αριθµός κλινών ανά κλινική: Ειδικές κλινικές 
Αθηνών τουλάχιστον 20 κλίνες ανά κλινική, Γενικές κλινικές 
Αθηνών  60 κλίνες, Μικτές κλινικές Αθηνών 35 κλίνες, 
Παιδιατρικές κλινικές Αθηνών 20 κλίνες και Ψυχιατρικές 
κλινικές Αθηνών ελάχιστος αριθµός κλινών οι 40 κλίνες και 
µέγιστος οι 300 κλίνες ανά κλινική (άρθρο 6) 

Όπως προβλέπεται από το 
Π.∆. 235/2000 
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3. «οι ιδιωτικές κλινικές διακρίνονται σε Ειδικές 
(Ψυχιατρικές, Γυναικολογικές, Παιδιατρικές, 
Ουρολογικές κ.ο.κ.), Γενικές (οι οποίες 
διαθέτουν βασικό τµήµα Παθολογικό και 
Χειρουργικό) και Μικτές (διαθέτουν τµήµα της 
βασικής ειδικότητας και τµήµατα συναφών 
ειδικοτήτων)» (Β∆ 451, άρθρο 24)  

4. Οι Θέσεις Νοσηλείας διακρίνονται σε: 
πολυτελείας (1 κλίνη / θάλαµο + προθάλαµος), 
Α΄ θέσης (1 κλίνη / θάλαµο), Βα΄ θέσης (έως 3 
κλίνες / θάλαµο), Ββ΄ θέσης (έως 4 κλίνες / 
θάλαµο), Γ΄ θέσης (πάνω από 4 κλίνες / 
θάλαµο) (Β∆ 451, άρθρο 14) 

5. καθορισµός ελάχιστων ορίων επιφανείας ανά 
κλίνη (Β∆ 451, άρθρο 11) 

3. «οι ιδιωτικές κλινικές διακρίνονται σε Γενικές, Μικτές και Ειδικές» (Π∆ 247, άρθρο 
17)  

4. Παιδιατρικά, Παιδοψυχιατρικά και Ψυχιατρικά Τµήµατα αναπτύσσονται µόνο σε 
κλινικές της αυτής ειδικότητας αντίστοιχα (Π∆ 517, άρθρο 5, §Α3,13,14) 

5. «επιτρέπεται η ένταξη και λειτουργία σε ιδιωτικές κλινικές µίας ή και 
περισσότερων µονάδων εξειδικευµένων Υγειονοµικών Υπηρεσιών διαγνωστικού ή 
θεραπευτικού χαρακτήρα, που ανήκουν σε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα» (Π∆ 
247, άρθρο 32) 

6. «υποχρεωτικά κάθε ιδιωτική κλινική διαθέτει µικροβιολογικό, βιοχηµικό, 
αιµατολογικό, ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο» (Π∆ 517, άρθρο 2) 

7. «υποχρεωτικά κάθε ιδιωτική κλινική διαθέτει Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
(Πολυδύναµη ή της αυτής ειδικότητας), δυναµικότητας τουλάχιστον 6 κλινών για 
κλινικές άνω των 80 κλινών» (Π∆ 517, άρθρο 2) … «σε περίπτωση που η κλινική 
έχει δυναµικότητα µικρότερη από 80 κλίνες υποχρεωτικά διαθέτει Θάλαµο 
Εντατικής Νοσηλείας µε ελάχιστη δυναµικότητα 4 κλίνες» (Π∆ 517, Παράρτηµα Β,  
§2.7.1.II.) 

8. Μαιευτικές  - Γυναικολογικές κλινικές υποχρεούνται να διαθέτουν: Μαιευτική και 
Γυναικολογική νοσηλευτική µονάδα, σηπτικό γυναικολογικό χειρουργείο, µονάδα 
µαιευτικών επεµβάσεων, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Πολυδύναµη ή 
Μετεγχειρητική) καθώς και Μονάδα Νεογνική τουλάχιστον απλής νοσηλείας  - 
επιπέδου Ι (για νοσηλεία υγιών τελειόµηνων, µεγάλων πρόωρων χωρίς 
προβλήµατα των αναρρωνυόντων νεογνών και νεογνών µε ελαφρό / µέτριο ίκτερο 
και τοπικών επιπολής λοιµώξεων, Παράρτηµα Β, §2.8.Α.Ι) (Π∆ 517, άρθρο 5, 
§Β.3) 

9. Κλινικές άνω των 150 κλινών υποχρεωτικά διαθέτουν Φαρµακείο επιφάνειας 70 
τ.µ., ενώ κλινικές κάτω των 150 κλινών διαθέτουν υποχρεωτικά χώρο 
αποθήκευσης φαρµάκων 25 τ.µ. (Π∆ 517, Παράρτηµα Β.6.4) 

3. «οι ιδιωτικές κλινικές διακρίνονται σε Γενικές, Μικτές και 
Ειδικές» (άρθρο 6) 

4. «στις Γενικές και Μικτές Ιδιωτικές κλινικές απαγορεύεται η 
ανάπτυξη τµηµάτων που αφορούν στην νοσηλεία Παίδων» 
(άρθρο 6, §2) … «στις Ψυχιατρικές κλινικές νοσηλεύονται 
αποκλειστικά ψυχικά πάσχοντες καθώς και ασθενείς µικτών 
παθήσεων (ψυχιατρικών ή νευρολογικών)» (άρθρο 6, §3) 

5. «από την έναρξη της ισχύος του παρόντος απαγορεύεται η 
ένταξη και λειτουργία σε Ιδιωτικές Κλινικές, αυτοτελών (που 
ανήκουν σε άλλα Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα) Ιδιωτικών 
Φορέων Π.Φ.Υ.» (άρθρο 18) 

6. «οι ιδιωτικές κλινικές δύναται να διαθέτουν κατάλληλα 
διαρρυθµισµένους χώρους για την εξυπηρέτηση εξωτερικών 
ασθενών» (άρθρο 17) … «οι κλινικές είναι δυνατόν να 
διαθέτουν και Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών» 
(Παράρτηµα 2.2.) 

7. οι κλινικές άνω των 30 κλινών υποχρεωτικά διαθέτουν 
Μικροβιολογικό, βιοχηµικό εργαστήριο (Παράρτηµα 1.1) 
καθώς και ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο (Παράρτηµα 1.3) 

8.  «Γενικές, Μικτές και Παιδιατρικές κλινικές άνω των 100 
κλινών διαθέτουν υποχρεωτικά Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας δυναµικότητας 4 κλινών» (Παράρτηµα 3.5.1)  

9. Μαιευτικές  - Γυναικολογικές κλινικές άνω των 80 κλινών 
υποχρεωτικά αναπτύσσουν Νεογνική Μονάδα 
δυναµικότητας 4 έως 15 κλινών (Παράρτηµα 3.8.1) 

10. Κλινικές άνω των 150 κλινών διαθέτουν υποχρεωτικά 
Φαρµακείο ελάχιστου εµβαδού 40 τ.µ. (άρθρο 17) 

1. «καταργείται το άρθρο 6, 
§2 του Π.∆. 235/2000» 
(άρθρο 2, §2) 
επιτρέπεται δηλαδή η 
ανάπτυξη Παιδιατρικών 
Τµηµάτων σε Γενικές και 
Μικτές Κλινικές (σ.σ.) 

2. «επιτρέπεται η ένταξη και 
λειτουργία σε Ιδιωτικές 
Κλινικές, µονάδων 
παροχής εξειδικευµένων 
υγειονοµικών υπηρεσιών 
διαγνωστικού ή 
θεραπευτικού χαρακτήρα 
που ανήκουν σε άλλα 
φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα» (άρθρο 9) 

3. «κλινικές άνω των 150 
κλινών υποχρεωτικά 
Φαρµακείο εµβαδού 18 
τ.µ., ενώ  κλινικές έως 
150 κλίνες χώρο 
αποθήκευσης φαρµάκων 
6 τ.µ.» (άρθρο 8) 
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Πίνακας 8.2 συνέχεια 
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 ΒΑΣΙΛΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 451/1962, 521/1963 ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 247/1991, 517/1991 ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 235/2000  Π.∆. 198/2007 
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6. Οι Μαιευτικές  - Γυναικολογικές κλινικές 
διαθέτουν υποχρεωτικά συγκρότηµα 
χειρουργείου και θάλαµο νεογνών µετά 
θερµαινόµενου λύκνου, προαιρετικά Τµήµα 
πρόωρων νεογνών (Β∆ 451, άρθρο 30) 

10. Γενική νοσηλευτική µονάδα: µέγιστος αριθµός κλινών 40 ανά νοσηλευτική 
µονάδα, θέσεις νοσηλείας διακρίνονται σε Α΄ θέση (1 κλίνη ανά θάλαµο) – Βα΄ 
θέση (2 κλίνες ανά θάλαµο) – Ββ΄ θέση (3 κλίνες ανά θάλαµο) – Γ΄ θέση (4 κλίνες 
ανά θάλαµο), ελάχιστα όρια επιφανείας ανά κλίνη (11 τ.µ. ανά κλίνη σε 
µονόκλινο, 7.5 τ.µ. ανά κλίνη σε δίκλινο, 7 τ.µ. ανά κλίνη σε τρίκλινο, 6 τ.µ. ανά 
κλίνη σε τετράκλινο θάλαµο) (Π∆ 517, Παράρτηµα Β 1.1) 

11. Ψυχιατρική νοσηλευτική µονάδα: αυτοτελής και ανεξάρτητη µονάδα, µέγιστος 
αριθµός κλινών ανά νοσηλευτική µονάδα – µέγιστος αριθµός κλινών ανά θάλαµο 
– ελάχιστα όρια επιφανείας ανά κλίνη όπως παραπάνω (Π∆ 517 Παράρτηµα Β 
1.4) 

12. Μαιευτική – Γυναικολογική νοσηλευτική µονάδα: µέγιστος αριθµός κλινών ανά 
νοσηλευτική µονάδα οι 40 κλίνες, µέγιστος αριθµός κλινών ανά θάλαµο οι 4 
κλίνες, ελάχιστα όρια επιφανείας ανά κλίνη (11 τ.µ. ανά κλίνη σε µονόκλινο, 8 τ.µ. 
ανά κλίνη σε δίκλινο, 7.3 τ.µ. ανά κλίνη σε τρίκλινο και 6.5 τ.µ. ανά κλίνη σε 
τετράκλινο θάλαµο) (Π∆ 517, Παράρτηµα Β 1.3)  

13. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού: ο αριθµός των µηχανηµάτων µίας Μ.Τ.Ν. όχι 
µικρότερος από 5 και όχι µεγαλύτερος από 15, ελάχιστα όρια επιφανείας ανά 
µηχάνηµα (16 τ.µ. ανά µηχάνηµα σε µονόκλινο, 7 τ.µ. ανά µηχάνηµα σε τετράκλινο 
θάλαµο) (Π∆ 517, Παράρτηµα Β 2.2)    

11. Γενική νοσηλευτική µονάδα: θέσεις νοσηλείας διακρίνονται σε 
πολυτελείας (1 κλίνη / θάλαµο + προθάλαµος) - Α΄ θέσης (1 κλίνη / 
θάλαµο) - Βα΄ θέσης (έως 3 κλίνες / θάλαµο) - Ββ΄ θέσης (έως 4 κλίνες / 
θάλαµο) - Γ΄ θέσης (5 κλίνες / θάλαµο), ελάχιστη επιφάνεια ανά κλίνη 5 
τ.µ. (Παράρτηµα 4.1) 

12. Ψυχιατρική νοσηλευτική µονάδα: αποτελεί ενιαία περιοχή κτιρίου και 
µπορεί να αναπτύσσεται µέχρι και σε τρεις ορόφους, θάλαµοι διαθέτουν 
1 έως 7 κλίνες µε διαθέσιµη επιφάνεια ανά κλίνη τα 5 τ.µ. (Παράρτηµα 
4.3) 

13. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού: εντάσσεται σε κλινικές που διαθέτουν 
Νεφρολογικό Τµήµα και Μικροβιολογικό -  Βιοχηµικό εργαστήριο, 
αριθµός µηχανηµάτων 5 έως 15, ελάχιστη ωφέλιµη επιφάνεια ανά 
µηχάνηµα αιµοκάθαρσης τα 7 τ.µ.   

 
 
Όπως 
προβλέπεται από 
το Π.∆. 235/2000 
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7. Αναλογία προσωπικού ανά κλίνη:  
Ιατροί: 1 ειδικός / 40 κλίνες + 1 βοηθός / 15 
κλίνες για κλινικές έως 45 κλίνες ή 1 βοηθός / 
25 κλίνες για κλινικές από 45 έως 100 κλίνες.  
Νοσηλευτές: 1 γενική προϊσταµένη για 
κλινικές άνω των 100 κλινών + 1 προϊσταµένη 
τριετούς / 30 κλίνες + 1 νοσοκόµα / 5 κλίνες (ή 
1 µαία / 8 κλίνες) + 2 άρρενες 
τραυµατιοφορείς / 40 κλίνες (Β∆ 451, άρθρο 
54) 

14. Αναλογία προσωπικού ανά κλίνη: 
Ιατροί (πρωινή βάρδια): 1 ιατρός ∆ιευθυντής κλινικής + 1 ειδικός ιατρός 
διευθυντής τµήµατος + 1 ειδικός ιατρός / 25 κλίνες (1 ειδικός / 50 κλίνες 
Ψυχιατρικές, 1 ειδικός / 20 κλίνες Παιδιατρικές, 1 ειδικός / 10 κλίνες 
Παιδοψυχιατρικές) + 1 ιατρός / 10 κλίνες (1 ιατρός / 25 κλίνες Ψυχιατρικές) + 1 
παιδίατρος και 1 καρδιολόγος για Μαιευτικές άνω των 100 κλινών  
Νοσηλευτές (8ωρο 5ηµερο): 1 νοσηλεύτρια απόφοιτη ΤΕΙ ως Γενική 
Προϊσταµένη + 2 απόφοιτες ΤΕΙ / 15 κλίνες (3 νοσηλεύτριες ΤΕΙ / 10 κλίνες 
Παιδιατρικά, Παιδοψυχιατρικά) + 2 Βοηθοί νοσηλευτές µονοετούς ή διετούς 
φοιτήσεως / 5 κλίνες (3/ 5 κλίνες Παιδιατρικά, 1/ 3 κλίνες Παιδοψυχιατρικά) + 2 
τραυµατιοφορείς / 40 κλίνες 
Εφηµερεύοντες: 1 ειδικός ιατρός / 50 κλίνες ανά τοµέα + 15% νοσηλευτικού 
προσωπικού (εκ των οποίων 1 ΤΕΙ) 

14. Γενική Νοσηλευτική Μονάδα: 
Ιατροί: 1 γιατρό ειδικευµένο / ανά τµήµα (κλινικές έως 30 κλίνες) + 1 
γιατρό ειδικευµένο / ανά τµήµα (κλινικές άνω 30 κλινών) + 1 βοηθό ιατρό 
/ 15 κλίνες (κλινικές έως 90 κλίνες) + 1 βοηθό ιατρό / 30 κλίνες (κλινικές 
άνω των 90 κλινών) 
Νοσηλευτές: 1 Γενική Προϊσταµένη Τ.Ε.Ι. + 2 Νοσηλεύτριες Τ.Ε.Ι. ή 
διετούς / 20 κλίνες + 1 βοηθό νοσοκόµο / 5 κλίνες + 1 τραυµατιοφορέα 
(κλινικές έως 60 κλίνες) ή 2 τραυµατιοφορείς (κλινικές > 60 κλινών) 
Εφηµερεύων Προσωπικό: Ιατροί (2 ιατροί για κλινικές > 100 κλινών, 1 
ειδικευµένος / 50 κλίνες για κλινικές > 200 κλινών), Νοσηλευτές (15% 
του νοσηλευτικού προσωπικού) 

15. Ψυχιατρική Νοσηλευτική Μονάδα: 
Ιατροί: 1 Ψυχίατρος / 50 κλίνες + 1 ιατρός / 25 κλίνες (για τις πρώτες 
100 κλίνες) ή 1 ιατρός / 50 κλίνες (για τις επόµενες άνω των 100 κλινών) 
Νοσηλευτές: 1 Νοσηλεύτρια ΤΕΙ ως προϊσταµένη + 1 Νοσηλεύτρια 
διετούς ή τριετούς φοίτησης / 20 κλίνες + 1 βοηθός νοσοκόµος ή 
πρακτικός / 5 κλίνες 

Όπως 
προβλέπεται από 
το Π.∆. 235/2000 



Πίνακας 8.3 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΤΑ Π.∆. 247 και 517/91 

1990 
Νόµος 1892 
(άρθρο 53) 

Ορίζει ότι µόνο οι νεοϊδρυθείσες κλινικές προσαρµόζονται στα Π.∆. 247 και 517/91. Οι παλαιές 
κλινικές, οι οποίες απέκτησαν άδεια λειτουργίας βάσει των Β.∆.451/62 και 521/63, έχουν χρόνο 
προσαρµογής ένα έτος από τη δηµοσίευση των Π/∆γµατων  247 & 517/1991. 

1991 
Υ.Α. 
Α3α/7398/18 

Παράταση του χρόνου προσαρµογής των ιδιωτικών κλινικών µε άδεια λειτουργίας βάσει των Β.∆. 
του 1962-63, στα Π.∆. 247 και 517/91 έως τις 31-7-92 

1992 
Υ.Α. 
Α3α/6147/24 

Παράταση του χρόνου προσαρµογής των ιδιωτικών κλινικών µε άδεια λειτουργίας βάσει των Β.∆. 
του 1962-63, στα Π.∆. 247 και 517/91 έως τις 24-12-93 

1994 
Νόµος 2194 
(άρθρο 11) 

Παράταση του χρόνου προσαρµογής των ιδιωτικών κλινικών µε άδεια λειτουργίας βάσει των Β.∆. 
του 1962-63, στα Π.∆. 247 και 517/91 έως τις 31-12-94 

1995 
Νόµος 2345 
(άρθρο 8) 

Καθορίζει ότι νέο Π.∆. θα ορίσει τις ειδικές ρυθµίσεις προσαρµογής των κλινικών που ήδη 
λειτουργούσαν κατά τη ψήφιση των Π/∆γµατων 247 & 517/1991. Έως τότε απαγορεύει στις παλαιές 
κλινικές οποιαδήποτε επέκταση ή µετατροπή, σηµειώνοντας παράλληλα ότι οι όποιες προδιαγραφές 
λειτουργίας τους καθορίζονται από τα Β∆ 451/62 και 521/63 

2000 Π.∆. 235 

Π.∆. που καθορίζει νέες προδιαγραφές λειτουργίας των παλαιών κλινικών, κλινικών δηλαδή που 
είχαν λάβει άδεια λειτουργίας βάσει των Β.∆. 451/62 και 521/63. Χρόνος προσαρµογής για τις νέες 
συνθέσεις προσωπικού 6 µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος. Χρόνος προσαρµογής για το 
τεχνολογικό εξοπλισµό και τα λοιπά τεχνικά θέµατα 18 µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος 

 
Πίνακας 8.4 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΤ0 Π.∆. 235/2000 

2000 
Π.∆. 235 
(άρθρα 17 -19) 

(1) Κλινικές άνω των 150 κλινών διαθέτουν υποχρεωτικά φαρµακείο: προσαρµογή εντός 6 µηνών (2) 
Απαγόρευση συστέγασης αυτοτελών Ιδιωτικών Φορέων Π.Φ.Υ. σε ιδιωτικές κλινικές: προσαρµογή 
εντός 2 ετών (3) Σύνθεση προσωπικού: προσαρµογή εντός 6 µηνών (4) Εξοπλισµός λοιπά τεχνικά 
θέµατα: προσαρµογή εντός 18 µηνών 

2001 
Νόµος 2920 
(άρθρο15, §4) 

Φαρµακείο, σύνθεση προσωπικού, εξοπλισµός, λοιπά τεχνικά θέµατα: παράταση προσαρµογής έως 
14/9/2001 

2001 
Νόµος 2955 
(άρθρο 14,§2) 

Φαρµακείο, σύνθεση προσωπικού, εξοπλισµός, λοιπά τεχνικά θέµατα: παράταση προσαρµογής έως 
14/3/2002 

2003 
Νόµος 3106 
(άρθρο 19,§7) 

(1) Φαρµακείο, σύνθεση προσωπικού, εξοπλισµός, λοιπά τεχνικά θέµατα: παράταση προσαρµογής 
έως 31/12/2003 (2) Συστέγαση ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. σε ιδιωτικές κλινικές: παράταση 
προσαρµογής έως 31/12/2003 

2003 
Νόµος 3204 
(άρθρο 33,§1) 

(1) Φαρµακείο, σύνθεση προσωπικού, εξοπλισµός, λοιπά τεχνικά θέµατα: παράταση προσαρµογής 
έως 30/6/2004 (2) Συστέγαση ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. σε ιδιωτικές κλινικές: παράταση έως 
1/1/2007 

2004 
Νόµος 3252 
(άρθρο 39) 

Φαρµακείο, σύνθεση προσωπικού, εξοπλισµός, λοιπά τεχνικά θέµατα: παράταση προσαρµογής έως 
31/12/2004 

2005 
Νόµος 3305 
(άρθρο 32) 

Φαρµακείο, σύνθεση προσωπικού, εξοπλισµός, λοιπά τεχνικά θέµατα: παράταση προσαρµογής έως 
30/6/2005 

2005 
Νόµος 3402 
(άρθρο 28) 

Φαρµακείο, σύνθεση προσωπικού, εξοπλισµός, λοιπά τεχνικά θέµατα: παράταση προσαρµογής έως 
31/12/2005 

2007 
Νόµος 3527 
(κεφ.Β΄άρθρο8) 

Φαρµακείο, σύνθεση προσωπικού, εξοπλισµός, λοιπά τεχνικά θέµατα: παράταση προσαρµογής έως 
30/06/2007 

2007 
Π.∆. 198 
(άρθρα 8,9) 

(1) Φαρµακείο: παράταση προσαρµογής έως 31/12/2007 (2) ∆ίδει δυνατότητα συστέγασης ιδιωτικών 
φορέων ΠΦΥ σε ιδιωτικές κλινικές 

 
∆ιάγραµµα 8.1 

Πηγή: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει στοιχείων: Υπουργείο Υγείας, ∆/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, Τµήµα Ιδιωτικών Κλινικών 
(αδηµοσίευτα στοιχεία, σειρά ετών) 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ  Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΕΛΛΑ∆Α 2002 - 2005
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Πίνακας 8.5 

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, 
ΕΛΛΑ∆Α 1934 - 2008 

1934 Π.∆. 

1. άδεια ίδρυσης µικροβιολογικού και βιολογικού εργαστηρίου παρέχεται µόνο σε ιατρούς 
κεκτηµένους ενδεικτικόν µικροβιολόγου (άρθρο 1, §1-2) 

2. ίδρυση µικροβιολογικού και βιολογικού εργαστηρίου επιτρέπεται και σε Ιδιωτικάς Κλινικάς, 
πολυκλινικάς και ιατρεία εφόσον οι ιδιοκτήται αυτών … υποβάλλωσιν έγγραφον βεβαίωσιν 
ιατρού … ότι αναλαµβάνει υπευθύνως και αυτοπροσώπως τη διεύθυνσιν του εργαστηρίου 
(άρθρο 7, §1-2) 

1962 Β.∆. 451 
Άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας ακτινολογικού εργαστηρίου χορηγείται εις ειδικούς ιατρούς και 
εις ιδιωτικάς κλινικάς υπό την ευθύνη ειδικού ακτινολόγου ιατρού (άρθρο 48, §1)  

1963 Β.∆. 521 
Κατ’ εξαίρεσιν επιτρέπεται εις ιατρούς µη κεκτηµένους την ειδικότητα του ακτινολόγου η χρήσης 
ακτινολογικού µηχανήµατος αποκλειστικώς και µόνο προς υποβοήθησιν της ειδικότητας των και 
ουχί προς άσκησιν ακτινολογίας (άρθρο 9, §1) 

1983 N. 1397 

Μετά από γνωµοδοτήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών, οι απαγορευτικές διατάξεις του νόµου 
1397 του 1983 ίσχυσαν και για την περίπτωση ίδρυσης διαγνωστικών κέντρων από ιδιωτικές 
κλινικές, µε αποτέλεσµα από το 1987 και µετά οι νοµαρχίες να χορηγούν άδειες ίδρυσης 
διαγνωστικών κέντρων µόνο σε ιδιώτες ιατρούς (ICAP 2003) 

1991 Π.∆. 247 

1. επιτρέπεται η ένταξη και λειτουργία σε ιδιωτικές κλινικές µίας ή και περισσότερων µονάδων 
εξειδικευµένων Υγειονοµικών Υπηρεσιών διαγνωστικού ή θεραπευτικού χαρακτήρα, που 
ανήκουν σε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (άρθρο 32) 

2. η άδεια λειτουργίας των εργαστηρίων των επιµέρους Εργαστηρίων της κλινικής και των 
εξειδικευµένων τµηµάτων διαγνωστικού ή θεραπευτικού χαρακτήρα για τα οποία απαιτείται 
ειδική άδεια λειτουργίας, χορηγείται στο όνοµα του φυσικού ή νοµικού προσώπου το οποίο 
πρόκειται να τύχει της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής. Επιστηµονικός 
υπεύθυνος κάθε εργαστηρίου ορίζεται ιατρός της αντίστοιχης ειδικότητας (άρθρο 34)    

2000 Π.∆. 235 
Απαγορεύεται η ένταξη και λειτουργία σε ιδιωτικές κλινικές αυτοτελών (που ανήκουν σε άλλα 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) ιδιωτικών φορέων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (άρθρο 18, §1) 

2001 Π.∆. 84 

Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέων Π.Φ.Υ. (ιατρεία, οδοντιατρεία, διαγνωστικά κέντρα):  
(α) χορηγείται είτε σε φυσικά πρόσωπα (αποκλειστικά ιατρούς) είτε σε εταιρείες ή αστικούς 
συνεταιρισµούς (όπου και πάλι το µετοχικό κεφάλαιο  κατέχεται από ιατρούς) (άρθρο 4, §1)  
(β) Κάθε ιατρός δικαιούται µίας µόνο άδειας λειτουργίας φορέα Π.Φ.Υ. (άρθρο 4, §2)  
(γ) Άδεια δίδεται και σε ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (άρθρο 11, §1)  
(δ) Άδεια δίδεται και σε ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΕ µε την προϋπόθεση ότι περισσότεροι από τους µισούς 
εταίρους που εκπροσωπούν περισσότερο από το µισό εταιρικό κεφάλαιο είναι ειδικευµένοι 
ιατροί (άρθρο 11, §3)  
(ε) Άδεια δίδεται και σε ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. Σε αυτές συµµετέχουν ιατροί, επιστήµονες του 
τοµέα υγείας και φυσικά πρόσωπα εκτός χώρου υγείας. Προϋπόθεση είναι ότι οι µετοχές των 
δύο τελευταίων κατηγοριών δεν ξεπερνούν το 49% (άρθρο 11, §4)  
(στ) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δικαιούνται µίας µόνο άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας φορέα 
ΠΦΥ (άρθρο 14, §1)  
(ζ) απαγορεύεται η παροχή από ιδιωτική κλινική υπηρεσιών ΠΦΥ, που δεν αναγράφονται στην 
άδεια λειτουργίας (άρθρο 14, §2)  
(η) απαγορεύεται η δηµιουργία παραρτηµάτων στην ίδια ή διάφορες περιοχές της χώρας καθώς 
και σε µη συνεχόµενα κτίρια (άρθρο 14, §2δ)  

2007 Π.∆. 198 
Επιτρέπεται η ένταξη και λειτουργία σε ιδιωτικές κλινικές µίας ή περισσότερων µονάδων 
παροχής εξειδικευµένων υγειονοµικών υπηρεσιών, διαγνωστικού ή θεραπευτικού χαρακτήρα 
που ανήκουν σε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (άρθρο 9) 
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του 1991 (4) ελάττωναν σηµαντικά τα κατώτερα όρια ωφέλιµης επιφάνειας στα 5 τ.µ. ανά κλίνη (5) 
ελάττωναν κατά 40% περίπου τα κατώτερα όρια στη σύνθεση προσωπικού (πίνακας 8.2).lx 

Ακόµη και οι ειδικοί, ελαστικοί αυτοί όροι προσαρµογής δεν εφαρµόστηκαν αµέσως καθώς 
χρειάστηκαν 7 χρόνια και 10 συνολικά διαδοχικές παρατάσεις του χρόνου προσαρµογής (πίνακας 8.4) 
για τη τελική εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας. Είναι ενδεικτικό ότι το 2005, 15 χρόνια δηλαδή µετά 
την απελευθέρωση της αγοράς των ιδιωτικών κλινικών στην Ελλάδα και την επακόλουθη 
αυστηροποίηση των προδιαγραφών λειτουργίας τους, µία στις τέσσερις ιδιωτικές κλινικές της χώρας 
εξακολουθούσε να λειτουργεί βάσει των προδιαγραφών της δεκαετίας του ’60 και επτά στις δέκα βάσει 
των ελαστικών προδιαγραφών που όριζε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 235 του 2000 (διάγραµµα 8.1).  

Το καθεστώς αδειοδότησης και λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών 
εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης και πιο συγκεκριµένα των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων στην 
Ελλάδα, φαίνεται να ακολουθεί διαχρονικά διαφορετική διαδροµή σε σχέση µε το καθεστώς 
αδειοδότησης και λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών της χώρας. Κύρια ζητήµατα που ιστορικά αυτό 
πραγµατεύεται είναι: (1) η αδειοδότηση των εργαστηρίων, η χορήγηση δηλαδή αδειών αποκλειστικά 
σε ιδιώτες ιατρούς ή και σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και (2) το πλαίσιο και οι προδιαγραφές 
λειτουργίας τους µε πιο επίµαχη τη δυνατότητα συστέγασής τους ή µη στις ιδιωτικές κλινικές της 
χώρας (πίνακας 8.5) 
 Πιο συγκεκριµένα ήδη από το 1934 άδεια ίδρυσης µικροβιολογικού εργαστηρίου χορηγείται 
τόσο σε ειδικούς ιατρούς – µικροβιολόγους όσο και σε ιδιωτικές κλινικές (ιδιοκτησίας αποκλειστικά 
ιατρών κατά την περίοδο αυτή) µε την προϋπόθεση ότι την επιστηµονική διεύθυνση του εργαστηρίου, 
στη δεύτερη περίπτωση, αναλαµβάνει πάντα ειδικός µικροβιολόγος (Π.∆./1934). Μικροβιολογικά 
εργαστήρια υπό την µορφή κεφαλαιουχικών εταιριών εµφανίζονται στην Ελλάδα µεταπολεµικά, µετά 
δηλαδή τη ψήφιση του Αναγκαστικού Νόµου 1845 του 1939, ο οποίος έδινε τη δυνατότητα ίδρυσης 
ιδιωτικών κλινικών για πρώτη φορά και σε ιδιώτες, φυσικά και νοµικά δηλαδή πρόσωπα. Το 1962 το 
καθεστώς αυτό αδειοδότησης επεκτείνεται και στην περίπτωση των ακτινολογικών εργαστηρίων 
(Β.∆.451/1962). Η ίδρυση του Ε.Σ.Υ. το 1983 συνοδεύτηκε, όπως ήδη έχει αναλυτικά συζητηθεί, από 
σειρά περιοριστικών µέτρων στην ίδρυση και επέκταση των ιδιωτικών κλινικών της χώρας. Ο ιδρυτικός 
νόµος του Ε.Σ.Υ. παρ’ όλα αυτά δεν συµπεριέλαβε αντίστοιχη πρόβλεψη για την περίπτωση των 
διαγνωστικών κέντρων. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα έως και το 1987 οι ∆ιευθύνσεις υγείας των 
Νοµαρχιών να συνεχίζουν να εκδίδουν άδειες διαγνωστικών εργαστηρίων τόσο σε ειδικούς ιατρούς 
όσο και σε ιδιωτικές κλινικές ιδιοκτησίας φυσικών ή νοµικών προσώπων. Το 1987, µετά από 
γνωµοδοτήσεις των αρµόδιων επιτροπών, οι απαγορευτικές διατάξεις του Νόµου 1397 του 1983 
ίσχυσαν και για την ίδρυση διαγνωστικών κέντρων από ιδιωτικές κλινικές, µε αποτέλεσµα οι 
Νοµαρχίες να συνεχίζουν να εκδίδουν άδειες στο όνοµα πλέον µόνο ειδικών ιατρών (ICAP 2003). Η 
ασάφεια σχετικά µε το καθεστώς αδειοδότησης των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων στην Ελλάδα, η 
χορήγηση δηλαδή αδειών µόνο σε ιατρούς ή και σε φυσικά – νοµικά πρόσωπα, παρέµεινε σε 
εκκρεµότητα για ακόµη 14 χρόνια, οπότε και επιλύθηκε οριστικά µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 84 του 
2001. Το σχετικό Π.∆/γµα δίνει τη δυνατότητα χορήγησης αδειών λειτουργίας διαγνωστικών κέντρων, 
τόσο σε ιδιώτες ιατρούς όσο και σε ανώνυµες ή περιορισµένης ευθύνης εταιρίες, µε την προϋπόθεση 
ότι το µετοχικό κεφάλαιο στις δύο τελευταίες περιπτώσεις ανήκει κατά πλειοψηφία (>51%) σε ιατρούς 
(Π.∆.84/2001). Απαγορεύει µάλιστα τη δηµιουργία παραρτηµάτων ή τη χορήγηση πέραν της µίας 
άδειας στο αυτό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο (Π.∆.84/2001), γεγονός το οποίο υποχρεώνει τις εταιρίες 
παροχής διαγνωστικών υπηρεσιών να λειτουργούν το κάθε υποκατάστηµά τους υπό την µορφή 
ανεξάρτητης εταιρίας. 
 Τα διαγνωστικά κέντρα µε τη σηµερινή τους µορφή εµφανίστηκαν στην Ελλάδα στις αρχές της 
δεκαετίας του ’80. ∆ιακρίνονται σε δύο κατηγορίες: (α) τα ανεξάρτητα – αυτοτελή µικροβιολογικά 
εργαστήρια και πολυδύναµα διαγνωστικά κέντρα και (β) τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα τα 
συστεγαζόµενα σε ιδιωτικές κλινικές. Τα τελευταία δηµιουργήθηκαν ως απάντηση των ιδιωτικών 
κλινικών στα περιοριστικά µέτρα της δεκαετίας του ’80 αλλά και ως λύση στη διαφυγή εσόδων από 

                                                 
lx Είναι χαρακτηριστικό ότι για µία Γενική Ιδιωτική Κλινική δυναµικότητας 100 κλινών, βάσει του Π.∆/γµατος 235 
του 2000 απαιτείται στελέχωση κατά την πρωινή βάρδια µε 11 ιατρούς (2 ειδικούς και 9 βοηθούς), 31 νοσηλευτές 
(1 τριετούς και 30 διετούς ή µονοετούς φοίτησης) και 2 τραυµατιοφορείς, όταν βάσει των Π.∆/γµατων της 
δεκαετίας του ’90 για µία αντίστοιχη κλινική της αυτής δυναµικότητας απαιτούνταν 16 ιατροί, 55 νοσηλευτές και 
4-6 τραυµατιοφορείς. 
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εξετάσεις που πραγµατοποιούσαν οι νοσηλευόµενοι ασθενείς τους σε τρίτες µονάδες. Το 1991 το νέο 
νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά µε τις προδιαγραφές λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών της χώρας, 
επέτρεπε αυτή τη συνύπαρξη, συστέγαση ιδιωτικών κλινικών – διαγνωστικών κέντρων ακόµη και αν τα 
τελευταία ανήκαν σε διαφορετικά φυσικά και νοµικά πρόσωπα (Π.∆.247/1991). ∆έκα χρόνια αργότερα 
η σχετική αυτή δυνατότητα καταργήθηκε (Π.∆.235/2000), σε µία προσπάθεια πιθανά της τότε πολιτικής 
ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης στην αγορά των µικρών και 
µεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου, ιδιοκτησίας κατά κανόνα ειδικών ιατρών ή ιατρικών εταιριών, που 
λειτουργούσαν αυτοτελή - ανεξάρτητα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Η ρύθµιση αυτή παρόλα αυτά 
ακυρώθηκε στην πράξη µέσω συνεχών παρατάσεων του χρόνου προσαρµογής (πίνακας 8.4), ενώ 
επιλύθηκε οριστικά το 2007 υπέρ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των 
ιδιωτικών κλινικών, παρέχοντας τους δηλαδή τη δυνατότητα να συνεχίζουν να λειτουργούν στις 
εγκαταστάσεις τους διαγνωστικά κέντρα των οποίων οι υπηρεσίες απευθύνονται και σε εξωτερικούς 
της κλινικής ασθενείς (Π.∆.198/2007). 
 
8.1.2 ∆ιαχρονική εξέλιξη ηµερήσιου νοσηλίου και αµοιβών ιατρικών πράξεων (1979 – 2008) 
 Το κράτος στην Ελλάδα ιστορικά παρεµβαίνει στη λειτουργία του ιδιωτικού τοµέα υγείας, 
όπως έχει ήδη συζητηθεί, µε τρεις τρόπους, καθορίζοντας δηλαδή τους όρους και προϋποθέσεις 
αδειοδότησης, τις προδιαγραφές λειτουργίας και τους ελεγκτικούς µηχανισµούς για τη τήρηση της 
κείµενης νοµοθεσίας. Εκτός από αυτούς τους µηχανισµούς το κράτος δύναται να παρέµβει στη 
λειτουργία του ιδιωτικού τοµέα διαµορφώνοντας την εκάστοτε τιµολογιακή πολιτική (πολιτική ελέγχου 
των τιµών) βάσει της οποίας ασφαλιστικά ταµεία και ιδιώτες ασθενείς αποζηµιώνουν τους ιδιωτικούς 
προµηθευτές υπηρεσιών υγείας. 
 Στην Ελλάδα η αποζηµίωση των προµηθευτών (δηµόσιων και ιδιωτικών) στη νοσοκοµειακή 
περίθαλψη γίνεται µε τη χρήση του ηµερήσιου νοσηλίου, την καταβολή δηλαδή ενός προκαθορισµένου 
ποσού ανά ηµέρα νοσηλείας, ανεξάρτητα από τη φύση της πάθησης για την οποία γίνεται η νοσηλεία 
ή τα χαρακτηριστικά του ασθενούς. Στην εξωνοσοκοµειακή, πρωτοβάθµια περίθαλψη η αποζηµίωση 
των προµηθευτών γίνεται µε προκαθορισµένες αµοιβές κατά πράξη και κατά περίπτωση. Το ύψος τόσο 
του ηµερήσιου νοσηλίου όσο και των αµοιβών των ιατρικών πράξεων καθορίζεται ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα από κοινές αποφάσεις των Υπουργείων Υγείας και Οικονοµικών. 
 Το νοσήλιο στον ιδιωτικό τοµέα υγείας ορίζεται διαφορετικά από το ηµερήσιο νοσήλιο στα 
δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας. ∆ιαφοροποιήσεις στον ορισµό του παρουσιάζει και ανά είδος 
παρεχόµενης νοσοκοµειακής φροντίδας. Πιο συγκεκριµένα: 
1. Νοσήλιο στα δηµόσια νοσοκοµεία: από το 1979 το νοσήλιο στα δηµόσια νοσοκοµεία ορίζεται ως 

κλειστό ηµερήσιο νοσήλιο, περιλαµβάνοντας δηλαδή κάθε ιατρική και νοσηλευτική πράξη καθώς και 
κάθε δαπάνη που πραγµατοποιείται για τον άρρωστο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του 
(Π.∆.957/1979). Στο κλειστό νοσήλιο δεν περιλαµβάνονται συγκεκριµένα µόνο φάρµακα και υλικά 
καθώς και ορισµένες µόνο διαγνωστικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις και τα υλικά που εξαιρούνται του 
κλειστού νοσηλίου αναθεωρούνται κατά καιρούς, η δε αποπληρωµή τους γίνεται βάσει του εκάστοτε 
ισχύοντος κρατικού τιµολογίου κατά πράξη και κατά περίπτωση. Σύµφωνα µε την τελευταία 
Υπουργική Απόφαση που ορίζει το νοσήλιο στα δηµόσια νοσοκοµεία τα υλικά και οι εξετάσεις που 
εξαιρούνται του κλειστού νοσηλίου είναι: (1) ορισµένες κατηγορίες φαρµάκων (π.χ. κυτταροστατικά, 
αυξητικοί παράγοντες, ανοσοκατασταλτικά, θροµβολυτικά ένζυµα) (2) είδη παρεντερικής διατροφής 
(3) µοσχεύµατα και εµφυτεύσιµα θεραπευτικά µέσα (4) υλικά αγγειακής προσπέλασης (5) αξονική 
και µαγνητική τοµογραφία, στεφανιογραφία, αγγειογραφία, σπινθηρογράφηµα γ-κάµερας, ERCP 
και λιθοτριψία (Υ.Α.Υ4α/1320/1998). Από το 1992 και µετά τα ασφαλιστικά ταµεία πέραν του 
κλειστού ηµερήσιου νοσηλίου, καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό των 14,7€ κατά την εισαγωγή για 
νοσηλεία των ασφαλισµένων τους (Υ.Α.Υ4α/Φ15/6795/1992) 

2. Νοσήλιο στις ιδιωτικές γενικές και ψυχιατρικές κλινικές: ορίζεται ως σπαστό ηµερήσιο νοσήλιο. 
Έως το 1983 περιελάµβανε τρία µέρη: ηµερήσιο νοσήλιο, εφάπαξ αµοιβή ιατρού ανά ηµέρα 
νοσηλείας, επιπλέον αµοιβές κατά πράξη και κατά περίπτωση για όλες τις τελούµενες ιατρικές και 
διαγνωστικές πράξεις κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του ασθενούς (Π.∆.957/1979). Το 1983 η 
εφάπαξ αµοιβή ιατρού ανά ηµέρα νοσηλείας ενσωµατώθηκε στο ηµερήσιο νοσήλιο (Π.∆.190/1983), 
ενώ οι επιπλέον αµοιβές κατά πράξη και κατά περίπτωση των ιατρικών πράξεων και διαγνωστικών 
εξετάσεων που τελούνται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας παρέµειναν σε ισχύ. Από το 1992 και µετά 
τα ασφαλιστικά ταµεία πέραν του ηµερήσιου νοσηλίου και των αµοιβών των ιατρικών πράξεων, 
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καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό των 14,7€ κατά την εισαγωγή για νοσηλεία των ασφαλισµένων τους 
(Υ.Α.Υ4α/Φ15/6795/1992) 

3. Νοσήλιο στις ιδιωτικές µονάδες εντατικής θεραπείας - Μ.Ε.Θ.: Έως το 1983 το νοσήλιο στις 
ιδιωτικές Μ.Ε.Θ. ήταν σπαστό αποτελούµενο από τρία µέρη: ηµερήσιο νοσήλιο, εφάπαξ αµοιβή 
ιατρού ανά ηµέρα νοσηλείας, επιπλέον αµοιβές ιατρικών πράξεων κατά περίπτωση και κατά πράξη 
(Π.∆.234/1980). Το 1983 η εφάπαξ αµοιβή ιατρού ανά ηµέρα νοσηλείας ενσωµατώθηκε στο 
ηµερήσιο νοσήλιο (Π.∆.190/1983), ενώ οι επιπλέον αµοιβές κατά πράξη και κατά περίπτωση 
παρέµειναν σε ισχύ. Έως το 1990 το νοσήλιο στις ιδιωτικές Μ.Ε.Θ. παρακολουθούσε το νοσήλιο 
των ασφαλισµένων στις Μονάδες Οξείας και χρόνιας αναπνευστικής ανεπάρκειας. Το 1990 το 
νοσήλιο στις Μ.Ε.Θ. ορίζεται πλέον ξεχωριστά (Υ.Α. Α3β/Φ15/18158/1990). Το 2005 µε σχετική 
υπουργική απόφαση επιτρέπεται η σύναψη συµβάσεων ασφαλιστικών ταµείων µε ιδιωτικές Μ.Ε.Θ. 
Η αποπληρωµή των τελευταίων ορίζεται για πρώτη φορά βάσει κλειστού ηµερήσιου νοσηλίου - 
πακέτο νοσηλείας (Υ.Α.Υ4α/85958/2005) 

4. Νοσήλιο στις ιδιωτικές µονάδες παρακολούθησης πρόωρων: Έως το 1983 το νοσήλιο στις ιδιωτικές 
Μονάδες πρόωρων ήταν σπαστό αποτελούµενο από τέσσερα µέρη: ηµερήσιο νοσήλιο, εφάπαξ 
αµοιβή ιατρού ανά ηµέρα νοσηλείας, εφάπαξ αµοιβή για κάλυψη δαπάνης οξυγόνου και επιπλέον 
αµοιβές ιατρικών πράξεων κατά περίπτωση και κατά πράξη (Π.∆.234/1980). Το 1983 η εφάπαξ 
αµοιβή ιατρού ανά ηµέρα νοσηλείας ενσωµατώθηκε στο ηµερήσιο νοσήλιο (Π.∆.190/1983), ενώ η 
εφάπαξ αµοιβή για κάλυψη δαπάνης οξυγόνου και οι επιπλέον αµοιβές κατά πράξη και κατά 
περίπτωση παρέµειναν σε ισχύ. Το 1993 καταργήθηκε και η εφάπαξ αµοιβή για κάλυψη δαπάνης 
οξυγόνου (Υ.Α. Υ4α/Φ15/1130/1993). Το 2004 για πρώτη φορά δίδεται η δυνατότητα σύναψης 
συµβάσεων µεταξύ ασφαλιστικών ταµείων και ιδιωτικών µονάδων παρακολούθησης πρόωρων µε 
αποπληρωµή των τελευταίων βάσει κλειστού ηµερήσιου νοσηλίου - πακέτο νοσηλείας 
(Υ.Α.Υ4ε/131423/2004) 

5. Νοσήλιο στις ιδιωτικές µονάδες τεχνητού νεφρού - Μ.Τ.Ν.: το νοσήλιο στις ιδιωτικές µονάδες 
τεχνητού νεφρού διαµορφώνεται ανά συνεδρία αιµοκάθαρσης και όχι ανά ηµέρα νοσηλείας. Είναι 
σπαστό αποτελούµενο από δύο µέρη έως το 1981: αµοιβή για ιατρική πράξη αιµοκάθαρσης όπως 
αυτή ορίζεται από το εκάστοτε σχετικό τιµολόγιο ιατρικών πράξεων και καταβολή του εκάστοτε 
ηµερήσιου νοσηλίου προσαυξηµένου ανάλογα µε τη θέση νοσηλείας (Π.∆. 460/1975). Από το 1981 
και µετά το νοσήλιο στις ιδιωτικές µονάδες τεχνητού νεφρού παραµένει σπαστό αποτελούµενο από 
δύο µέρη: (α) αµοιβή για την ιατρική πράξη της αιµοκάθαρσης στην οποία συµπεριλαµβάνονται και 
τα φάρµακα, οι συσκευές, οι µηνιαίες αιµατολογικές - βιοχηµικές εξετάσεις και ο ετήσιος 
ακτινολογικός έλεγχος του ασθενούς (β) επιπλέον πληρωµές για τα χρησιµοποιούµενα φίλτρα και 
βελόνες βάσει του επίσηµου τιµολογίου αγοράς τους (Π.∆.984/1981). Από το 2007 το νοσήλιο στις 
ιδιωτικές Μ.Τ.Ν. ορίζεται για πρώτη φορά ως κλειστό µε φίλτρο και βελόνες (Υ.Α.Υ4ε/60730/2007).   

Το νοσήλιο στις ιδιωτικές κλινικές στην Ελλάδα πέραν των διαφοροποιήσεών στον ορισµό 
του (ανάλογα µε την ειδικότητα της κλινικής αλλά και σε σχέση µε το ηµερήσιο νοσήλιο των δηµόσιων 
νοσοκοµείων), σηµαντικές διαφοροποιήσεις παρουσιάζει και ως προς τη διαχρονική του εξέλιξη. Ο 
ρυθµός λοιπόν αύξησης του διαχρονικά δεν παραµένει σταθερός, καθώς παρουσιάζει σηµαντικές 
διακυµάνσεις, αντικατοπτρίζοντας σε κάθε χρονική περίοδο την πολιτική των κυβερνήσεων σχετικά µε 
το ρόλο και τα όρια του ιδιωτικού στο χώρο της υγείας. Οι δε µεταβολές του δεν παρακολουθούν τις 
αντίστοιχες µεταβολές του ηµερήσιου νοσηλίου στα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας. Ιστορικά 
διακρίνουµε τρεις περιόδους κατά την µελέτη της διαχρονικής εξέλιξής του: 

(α) Α΄ περίοδος 1981 – 1989: Κατά την οκταετία 1981 – 9, το νοσήλιο σε τρέχουσες τιµές στις 
ιδιωτικές κλινικές της χώρας υπερδιπλασιάστηκε (πίνακας 8.6, διάγραµµα 8.2),lxi διατηρώντας µία 
Μέση Ετήσια Μεταβολή ίση µε 10,5% στην περίπτωση των γενικών κλινικών και των ιδιωτικών ειδικών 
µονάδων νοσηλείας και 14% στην περίπτωση των ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών της χώρας 

                                                 
lxi Η συνολική αύξηση του νοσηλίου κατά την οκταετία 1981-9 υπολογίζεται σε 220% στην περίπτωση των 
γενικών ιδιωτικών κλινικών και των ειδικών ιδιωτικών µονάδων νοσηλείας και σε 270% στην περίπτωση των 
ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών (πίνακας 8.6, διάγραµµα 8.2) 
lxiv Η συνολική αύξηση του νοσηλίου κατά τη τριετία 1990-3 υπολογίζεται σε 410% στην περίπτωση των γενικών 
ιδιωτικών κλινικών και των ιδιωτικών µονάδων νοσηλείας πρόωρων, σε 365% στην περίπτωση των ιδιωτικών 
ψυχιατρικών κλινικών και σε 550% στην περίπτωση των ιδιωτικών µονάδων εντατικής θεραπείας ενηλίκων 
(πίνακας 8.6, διάγραµµα 8.2) 
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(διάγραµµα 8.4). Η µέση ετήσια αυτή µεταβολή διαµορφώνεται σε χαµηλότερα επίπεδα σε σχέση µε 
τον µέσο ετήσιο πληθωρισµό της υπό εξέταση περιόδου, ο οποίος σύµφωνα µε τα σχετικά στοιχεία της 
Ε.Σ.Υ.Ε. υπολογίζεται σε 19% κατ’ έτος (διάγραµµα 8.4). Συγκριτικά χαµηλότερος εµφανίζεται τέλος, ο 
ρυθµός αύξησης του ηµερήσιου νοσηλίου στα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας κατά τη ίδια χρονική 
περίοδο, καθώς η µέση ετήσια µεταβολή του σχετικού νοσηλίου διαµορφώθηκε κατά µέσο όρο στο 
7,5% κατ’ έτος (διάγραµµα 8.4).  

(β) Β΄ περίοδος 1990 – 1993: Κατά την περίοδο αυτή παρατηρούνται σηµαντικές αυξήσεις στο 
ηµερήσιο νοσήλιο τόσο των ιδιωτικών όσο και των δηµόσιων νοσηλευτηρίων της χώρας. Πιο 
συγκεκριµένα κατά τη τριετία 1990 – 3 το νοσήλιο σε τρέχουσες τιµές στις ιδιωτικές κλινικές 
υπερτριπλασιάστηκε έως και εξαπλασιάστηκε ανάλογα µε την ειδικότητα της κλινικής (πίνακας 8.6, 
διάγραµµα 8.2),lxiv διατηρώντας µία Μέση Ετήσια Μεταβολή ίση µε 52% στην περίπτωση των γενικών 
κλινικών, 45,7% στην περίπτωση των ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών και έως 70% στην περίπτωση 
των ιδιωτικών ειδικών µονάδων νοσηλείας (διάγραµµα 8.4). Η µέση ετήσια αυτή αύξηση εµφανίζεται 
έως και 4 φορές υψηλότερη σε σχέση µε τον µέσο ετήσιο πληθωρισµό της υπό εξέταση περιόδου, ο 
οποίος σύµφωνα µε τα σχετικά στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. υπολογίζεται σε 17,6% κατ’ έτος (διάγραµµα 8.4). 
Συγκριτικά υψηλότερος εµφανίζεται τέλος, ο ρυθµός αύξησης του ηµερήσιου νοσηλίου στα δηµόσια 
νοσοκοµεία της χώρας κατά τη ίδια χρονική περίοδο, καθώς η µέση ετήσια µεταβολή του νοσηλίου των 
γενικών και ψυχιατρικών δηµόσιων νοσηλευτηρίων διαµορφώθηκε στο 80% και 157% κατ’ έτος 
αντίστοιχα (διάγραµµα 8.4), προκαλώντας σε µία µόλις τριετία τον 6πλασιασµό και 12πλασιασµό τους 
αντίστοιχα (πίνακας 8.6, διάγραµµα 8.2).   
 (γ) Γ΄ περίοδος 1994 – 2008: Κατά τη δεκαπενταετία 1994-2008 παρατηρείται σηµαντική 
επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης του ηµερήσιου νοσηλίου τόσο των ιδιωτικών κλινικών όσο και των 
δηµόσιων νοσοκοµείων, επιβράδυνση η οποία φαίνεται να παρακολουθεί τη σταδιακή πτώση του 
πληθωρισµού κατά την ίδια χρονική περίοδο. Πιο συγκεκριµένα κατά τη δεκαπενταετία 1994-2008 το 
νοσήλιο σε τρέχουσες τιµές στις ιδιωτικές κλινικές της χώρας αυξήθηκε συνολικά κατά 50% έως 480% 
ανάλογα µε την ειδικότητα της κλινικής (πίνακας 8.6, διάγραµµα 8.2),lxv διατηρώντας µία Μέση Ετήσια 
Μεταβολή ίση µε 2,9% στην περίπτωση των γενικών κλινικών, 5,2% στην περίπτωση των ιδιωτικών 
ψυχιατρικών κλινικών και έως 19% στην περίπτωση των ιδιωτικών ειδικών µονάδων νοσηλείας 
(διάγραµµα 8.4). Η µέση ετήσια αυτή µεταβολή εµφανίζεται να ακολουθεί τον µέσο ετήσιο πληθωρισµό 
της υπό εξέταση περιόδου, ο οποίος σύµφωνα µε τα σχετικά στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. υπολογίζεται σε 
4,8% κατ’ έτος (διάγραµµα 8.4). Η αντίστοιχη µέση ετήσια µεταβολή του ηµερήσιου νοσηλίου στα 
δηµόσια γενικά και ψυχιατρικά νοσοκοµεία κατά την ίδια χρονική περίοδο υπολογίζεται σε 2% και 0% 
αντίστοιχα (διάγραµµα 8.4). 

Οι αµοιβές των ιατρικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στην Ελλάδα, όπως έχει ήδη 
σηµειωθεί, καθορίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα από Προεδρικά ∆ιατάγµατα ή κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργείων Υγείας και Οικονοµικών. Τα σχετικά Π.∆/γµατα περιέχουν 
λίστες κοστολόγησης των ιατρικών πράξεων και εξετάσεων, λίστες που κάθε φορά αναθεωρούνται, 
νέες δηλαδή εξετάσεις προστίθενται και παλαιές τροποποιούνται ή παραλείπονται, ανάλογα µε τις 
εξελίξεις της ιατρικής επιστήµης και της βιοϊατρικής τεχνολογίας (πίνακας 8.7, διάγραµµα 8.3). Για 
παράδειγµα η ιατρική πράξη της Μαγνητικής Τοµογραφίας κοστολογήθηκε για πρώτη φορά το 1988 
(Π.∆.163/1988), ενώ η τελευταία συγκεντρωτική λίστα ανακοστολόγησης των ιατρικών πράξεων το 
1991 περιείχε συνολικά πάνω από 1.500 πράξεις και εξετάσεις για όλες τις ιατρικές ειδικότητες (Π.∆. 
157/1991). Από το 1991 και µετά η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων στην Ελλάδα δεν έχει 
επικαιροποιηθεί, λίγες µόνο νέες υψηλού κόστους κατά κανόνα εξετάσεις έχουν προστεθεί κατά 
καιρούς στο ισχύον κρατικό τιµολόγιο όπως το Triplex καρδίας (Π.∆.429/1991), η Ψηφιακή 
Αγγειογραφία (Π.∆.65/1996), ο Εµβολισµός αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών και ανευρυσµάτων του  
                                                 
lxv Η συνολική αύξηση του νοσηλίου κατά τη δεκαπενταετία 1994-2008 υπολογίζεται σε 48% στην περίπτωση των 
γενικών ιδιωτικών κλινικών, σε 199% στην περίπτωση των ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών, σε 291% στην 
περίπτωση των ιδιωτικών µονάδων εντατικής θεραπείας ενηλίκων, σε 393% στην περίπτωση των ιδιωτικών 
µονάδων νοσηλείας πρόωρων και σε 481% στην περίπτωση των ιδιωτικών µονάδων τεχνητού νεφρού (πίνακας 
8.6, διάγραµµα 8.2). Οι υψηλές αυξήσεις που παρατηρήθηκαν στο ηµερήσιο νοσήλιο των ιδιωτικών ειδικών 
µονάδων νοσηλείας κατά την τελευταία πενταετία συνοδεύτηκαν σε όλες τις περιπτώσεις, όπως έχει ήδη 
περιγραφεί, από την µετατροπή του σχετικού νοσηλίου από σπαστό σε κλειστό συµπεριλαµβάνοντας δηλαδή σε 
αυτό το κόστος όλων των τελούµενων ιατρικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων (πλην αυτών που 
εξαιρούνται βάσει του ορισµού του κλειστού νοσηλίου) κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.  



 
 

Πίνακας 8.6 

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΝΟΣΗΛΙΟΥ ΣΤΙΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΕΛΛΑ∆Α 1979 - 2008 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΡΟΩΡΩΝ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΤΟΣ 

Γ΄ ΘΕΣΗ Α΄ ΘΕΣΗ Γ΄ ΘΕΣΗ Α΄ ΘΕΣΗ ΑΝΕΞ. ΘΕΣΗΣ ΑΝΕΞ. ΘΕΣΗΣ ΑΝΕΞ. ΘΕΣΗΣ ΑΝΕΞ. ΘΕΣΗΣ Γ΄ ΘΕΣΗ Α΄ ΘΕΣΗ Γ΄ ΘΕΣΗ Α΄ ΘΕΣΗ 

1979 1,92 4,34 1,57 3,17 3,96 3,17 - 7,75 4,20 6,60 1,88 3,52 

1980 2,30 5,28 1,90 3,84 4,84 3,87 - 7,75 4,20 10,27 1,88 3,52 

1981 2,55 5,87 2,08 4,28 5,37 4,28 - 7,78 4,20 10,27 1,88 3,52 

1982 2,55 5,87 2,08 4,28 5,37 4,28 - 7,78 4,20 10,27 1,88 3,52 

1983 2,93 6,75 2,41 4,93 6,19 4,93 - 7,78 4,20 10,27 1,88 3,52 

1984 2,93 6,75 2,41 4,93 6,19 4,93 - 7,78 4,20 10,27 1,88 3,52 

1985 3,58 8,16 2,93 5,96 7,47 5,96 - 10,73 4,20 10,27 1,88 3,52 

1986 4,08 9,30 4,08 9,30 8,51 6,79 - 12,23 5,25 12,84 2,35 4,40 

1987 4,08 9,30 4,08 9,30 8,51 6,79 - 12,23 5,25 12,84 2,35 4,40 

1988 4,90 11,16 4,90 11,16 10,21 8,15 - 13,46 6,29 15,41 2,82 5,28 

1989 5,63 12,83 5,63 12,83 11,75 9,37 - 15,82 7,24 17,72 3,24 6,07 

1990 11,45 26,41 11,45 26,41 32,87 19,08 - 18,20 7,24 17,72 3,24 6,07 

1991 11,45 26,41 11,45 26,41 32,87 19,08 - 21,83 7,24 17,72 3,24 6,07 

1992 23,48 40,50 20,54 35,51 32,87 19,08 - 21,83 23,48 40,50 20,54 35,51 

1993 23,48 40,50 20,54 35,51 64,56 38,15 - 21,83 45,49 77,77 39,62 68,09 

1994 23,48 40,50 20,54 35,51 64,56 38,15 - 21,83 45,49 77,77 39,62 68,09 

1995 23,48 40,50 20,54 35,51 64,56 38,15 - 21,83 45,49 77,77 39,62 68,09 

1996 23,48 40,50 20,54 35,51 64,56 38,15 - 32,28 45,49 77,77 39,62 68,09 

1997 23,48 40,50 20,54 35,51 64,56 38,15 - 32,28 45,49 77,77 39,62 68,09 

1998 23,48 40,50 27,88 48,13 64,56 38,15 - 32,28 58,69 102,71 39,62 70,43 

1999 23,48 40,50 27,88 48,13 64,56 38,15 - 32,28 58,69 102,71 39,62 70,43 

2000 23,48 40,50 27,88 48,13 64,56 38,15 - 43,17 58,69 102,71 39,62 70,43 

2001 29,35 44,02 33,75 54,00 64,56 38,15 - 43,17 58,69 102,71 39,62 70,43 

2002 29,35 44,02 33,75 54,00 64,56 38,15 60,00 43,17 58,69 102,71 39,62 70,43 

2003 29,35 44,02 33,75 54,00 64,56 38,15 60,00 43,17 58,69 102,71 39,62 70,43 

2004 29,35 44,02 33,75 54,00 64,56 150,00 60,00 43,17 58,69 102,71 39,62 70,43 



 

 118 

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΝΟΣΗΛΙΟΥ Γ΄ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ  ΤΙΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΕΛΛΑ∆Α 1979 - 2008

0

10

20

30

40

50

60

1
9

7
9

1
9

8
0

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

Ε
Υ
Ρ
Ω

 (
€

) Τ
Ρ
Ε
Χ
Ο
Υ
ΣΕ

Σ 
ΤΙ
Μ
Ε
Σ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
∆ΗΜΟΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Πίνακας 8.6  συνέχεια 

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΝΟΣΗΛΙΟΥ ΣΤΙΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΕΛΛΑ∆Α 1979 - 2008 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΡΟΩΡΩΝ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΤΟΣ 

Γ΄ ΘΕΣΗ Α΄ ΘΕΣΗ Γ΄ ΘΕΣΗ Α΄ ΘΕΣΗ ΑΝΕΞ. ΘΕΣΗΣ ΑΝΕΞ. ΘΕΣΗΣ ΑΝΕΞ. ΘΕΣΗΣ ΑΝΕΞ. ΘΕΣΗΣ Γ΄ ΘΕΣΗ Α΄ ΘΕΣΗ Γ΄ ΘΕΣΗ Α΄ ΘΕΣΗ 

2005 29,35 44,02 33,75 54,00 187,82 150,00 150,00 43,17 58,69 102,71 39,62 70,43 

2006 29,35 44,02 33,75 54,00 187,82 150,00 150,00 43,17 58,69 102,71 39,62 70,43 

2007 29,35 44,02 40,75 65,20 187,82 150,00 150,00 105,00 58,69 102,71 39,62 70,43 

2008 34,63 51,94 40,75 65,20 187,82 150,00 150,00 105,00 58,69 102,71 39,62 70,43 

Μ.Ε.Μ. 12,7% 10,5% 13,9% 12,7% 20,2% 21,2% 25,0% 11,7% 14,0% 12,7% 23,7% 22,1% 

Σηµείωση: (1)  όλα τα ποσά σε ευρώ €, τρέχουσες τιµές (2) ΑΝΕΞ. ΘΕΣΗΣ: ανεξαρτήτου θέσης (3) Μ.Ε.Μ. : Μέση ετήσια µεταβολή περιόδου 1979 – 2008 
Πηγή: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει νοµοθεσίας που αναφέρεται στους Πίνακες 7.3, 7.4 

 
 ∆ιάγραµµα 8.2 
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Πίνακας 8.7 

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΆΞΕΙΣ, ΕΛΛΑ∆Α 1981 - 2008 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1993 1996 2005 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1,17 1,17 1,17 1,47 1,69 1,92 1,92 2,35 2,76 3,23 4,11 6,46 6,46 20,00 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ 1,76 1,76 1,76 2,20 2,53 2,89 2,89 3,52 4,14 4,70 5,87 8,22 8,22 25,00 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 0,97 0,97 0,97 1,16 1,34 1,52 1,52 1,68 2,05 2,38 2,85 2,85 2,85 2,85 

ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ 0,76 0,76 0,76 0,92 1,05 1,20 1,20 1,32 1,61 1,88 2,25 2,25 2,25 2,25 

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 1,56 1,56 1,56 1,87 2,15 2,45 2,45 2,69 3,23 3,73 4,47 4,47 4,47 4,47 

HBS Ag - - - - - - - 5,87 6,87 7,92 9,51 9,51 9,51 9,51 

CEA - - - - - - - 4,40 5,17 5,96 7,15 7,15 7,15 7,15 

PSA - - - - - - - - - 34,92 41,91 41,91 41,91 41,91 

ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 0,59 0,59 0,59 0,70 0,81 0,92 0,92 1,02 1,26 1,47 1,76 1,76 1,76 1,76 

Ro ΘΩΡΑΚΟΣ 0,65 0,65 0,65 0,77 0,89 1,02 1,02 1,12 1,35 1,56 1,87 1,87 1,87 1,87 

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ (ανά µαστό F/P) 2,82 2,82 2,82 3,38 3,89 4,43 4,43 4,88 5,78 6,66 8,01 8,01 8,01 8,01 

ΗΕΓ 2,32 2,32 2,32 2,78 3,20 3,65 3,65 4,01 4,78 5,52 6,62 6,62 6,62 6,62 

TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ 4,40 4,40 4,40 5,28 6,07 6,93 6,93 7,62 8,95 10,30 12,36 12,36 12,36 12,36 

TRIPLEX ΚΑΡ∆ΙΑΣ - - - - - - - - - - 73,37 73,37 73,37 73,37 

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ - - - - - - - 58,69 68,67 78,97 94,77 94,77 94,77 94,77 

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΤΩΝ 9,19 9,19 9,19 11,02 12,68 14,45 14,45 15,90 18,69 21,51 25,81 25,81 25,81 25,81 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 27,88 27,88 27,88 33,46 38,47 43,86 43,86 48,25 51,50 59,25 71,10 71,10 71,10 71,10 

1η σειρά - - - - - - - 71,90 84,14 96,52 115,83 115,83 115,83 115,83 

2η σειρά - - - - - - - 108,58 127,04 146,12 175,34 175,34 175,34 175,34 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

3η σειρά - - - - - - - 146,74 171,68 197,45 236,94 236,94 236,94 236,94 

ανά όργανο - - - - - - - 73,37 85,84 98,72 118,47 118,47 118,47 - 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ - - - - - - - - - - - - 264,12 264,12 

ΤΡΑΧΗΛΟΥ - - - - - - - - - - - - 211,30 211,30 

ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ 
ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΝΕΦΡΩΝ - - - - - - - - - - - - 158,47 158,47 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ - - - - - - - 449,01 525,31 604,08 724,90 724,90 724,90 724,90 

Σηµειώσεις: (1) όλα τα ποσά σε ευρώ,€ (2)τα κενά στον πίνακα οφείλονται στο γεγονός ότι τη δοσµένη χρονική περίοδο οι συγκεκριµένες ιατρικές πράξεις δεν είχαν κοστολογηθεί (3) 
την περίοδο 1997-2004 δεν πραγµατοποιήθηκε καµία µεταβολή του ύψους των αµοιβών των ιατρικών πράξεων, γι’ αυτό και τα σχετικά έτη παραλείπονται στον πίνακα 
Πηγή: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει νοµοθεσίας που αναφέρεται στον  Πίνακα 7.4 
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∆ιάγραµµα 8.5 

 
 
Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος (Υ.Α.4728/1997), η Στερεοτακτική Χειρουργική θεραπεία µε τη τεχνική 
CyberKnife (Υ.Α.21368/2007) και η ποζιτρονική αξονική τοµογραφία - Pet Scan (Υ.Α.42167/2007).  

Ως προς τη διαχρονική εξέλιξη του κρατικού τιµολογίου των ιατρικών πράξεων και εξετάσεων 
διακρίνουµε τρεις περιόδους: 

(α) Α΄ περίοδος 1981 – 1989 : κατά την περίοδο αυτή ο ρυθµός αύξησης (µέση ετήσια 
µεταβολή) των αµοιβών των ιατρικών πράξεων υπολογίζεται σε 11,7% κατ’ έτος για την περίπτωση της 
αµοιβής της ιατρικής επίσκεψης και 10% κατ’ έτος για τις ιατρικές πράξεις των οποίων η κοστολόγηση 
χρονολογείται ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 (διάγραµµα 8.5). Ο ρυθµός αυτός αύξησης 
κινείται πιο χαµηλά από τον µέσο ετήσιο πληθωρισµό της υπό εξέταση περιόδου και στα ίδια επίπεδα 
µε τον ρυθµό αύξησης του ηµερήσιου νοσηλίου των ιδιωτικών κλινικών κατά την ίδια χρονική περίοδο. 

(β) Β΄ περίοδος 1990 – 1993:  κατά την περίοδο αυτή ο ρυθµός αύξησης των αµοιβών των 
ιατρικών πράξεων υπολογίζεται σε 25,4% κατ’ έτος για την περίπτωση της αµοιβής της ιατρικής 
επίσκεψης και 9% κατ’ έτος για τις ιατρικές πράξεις των οποίων η κοστολόγηση χρονολογείται ήδη από 
τη δεκαετία του ’80 (διάγραµµα 8.5). Ο ρυθµός αυτός αύξησης κινείται πιο χαµηλά από τον µέσο ετήσιο 
πληθωρισµό της υπό εξέταση περιόδου και εµφανώς χαµηλότερα από τους υψηλούς ρυθµούς αύξησης 
του ηµερήσιου νοσηλίου των ιδιωτικών κλινικών που σηµειώθηκαν κατά τη συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο. 

(γ) Γ΄ περίοδος 1994 – 2008: κατά την περίοδο αυτή παρατηρούνται µηδενικές αυξήσεις στις 
αµοιβές των ιατρικών πράξεων, µε µόνη εξαίρεση την αύξηση της αµοιβής της ιατρικής επίσκεψης κατά 
210% το 2005 (Π.∆.127/2005, πίνακας 8.7) 
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8.2 Προσφορά και χρήση υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τοµέα υγείας στην Ελλάδα 
8.2.1 ∆ιαχρονική εξέλιξη κλινών, κλινικών, νοσηλευτικής κίνησης (1980 – 2005)  
 Το 2005 στην Ελλάδα λειτουργούσαν 170 ιδιωτικές κλινικές, µέσης δυναµικότητας 84,6 
κλινών ανά κλινική και συνολικής δυναµικότητας 14.839 κλινών. Ο ιδιωτικός τοµέας υγείας δηλαδή, 
προσέφερε το 2005 1,3 νοσοκοµειακές κλίνες ανά 1.000 κατοίκους, καλύπτοντας το 27,4% της 
συνολικής προσφοράς κλινών ενδονοσοκοµειακής νοσηλείας στη χώρα. Κατά την τελευταία 25ετία 
σηµαντικές ανακατατάξεις έλαβαν χώρα στον κλάδο των ιδιωτικών κλινικών. Πιο συγκεκριµένα:  

(α) κατά την περίοδο 1980 – 1991, ο ρυθµός ανάπτυξης του κλάδου εµφανίζεται έντονα 
αρνητικός καθώς η Μέση Ετήσια Μεταβολή – Μ.Ε.Μ. των ιδιωτικών κλινικών και κλινών κατά τη 
συγκεκριµένη περίοδο υπολογίζεται σε -6,1% (διάγραµµα 8.6) και -4,5% (διάγραµµα 8.7) κατ’ έτος 
αντίστοιχα. Κατά τη δεκαετία δηλαδή θεσµοθέτησης και ταχείας ανάπτυξης του Ε.Σ.Υ. η οποία όπως 
έχει ήδη συζητηθεί συνοδεύτηκε από σειρά περιοριστικών µέτρων στη δράση του ιδιωτικού τοµέα 
υγείας, 236 ιδιωτικές κλινικές συνολικής δυναµικότητας 10.149 κλινών οδηγήθηκαν σε κλείσιµο. Κατά 
την ίδια περίοδο έντονα θετικός εµφανίζεται ο ρυθµός ανάπτυξης των δηµόσιων νοσοκοµείων και 
νοσοκοµειακών κλινών µε την Μ.Ε.Μ. να υπολογίζεται σε 3,1% και 2,1% κατ΄ έτος αντίστοιχα 
(διαγράµµατα 8.6, 8.7). Η αύξηση αυτή προήλθε κύρια από την ενσωµάτωση των ΝΠΙ∆ νοσοκοµείων 
στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και µερικώς από την κατασκευή και λειτουργία νέων δηµόσιων 
νοσοκοµείων στην περιφέρεια (π.χ. πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία Ιωαννίνων, Αλεξανδρούπολης κ.α). 

(β) κατά την περίοδο 1991 – 2005, παρατηρείται σηµαντική επιβράδυνση του αρνητικού 
ρυθµού ανάπτυξης του κλάδου καθώς η Μέση Ετήσια Μεταβολή των ιδιωτικών κλινικών και κλινών 
κατά τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο υπολογίζεται σε -2,2% (διάγραµµα 8.6) και -0,2% (διάγραµµα 
8.7) κατ΄ έτος αντίστοιχα. Κατά τη δεκαπενταετία δηλαδή που ακολούθησε την άρση των 
περιοριστικών - στη δράση του ιδιωτικού τοµέα στο νοσοκοµειακό κλάδο - µέτρων, συνολικά 62 
ιδιωτικές κλινικές οδηγήθηκαν σε κλείσιµο µε τη συνολική όµως δυναµικότητα του κλάδου να 
παραµένει σχεδόν αµετάβλητη (απώλεια 517 νοσοκοµειακών κλινών). Το γεγονός αυτό οδήγησε στην 
αύξηση της µέσης δυναµικότητας σε κλίνες των ιδιωτικών κλινικών της χώρας από 64,3 κλίνες ανά 
κλινική το 1991, σε 84,6 κλίνες ανά κλινική το 2005 (διάγραµµα 8.8). Κατά την ίδια χρονική περίοδο 
επιβράδυνση παρατηρείται και στο ρυθµό ανάπτυξης των δηµόσιων νοσοκοµείων και νοσοκοµειακών 
κλινών µε την Μ.Ε.Μ. να υπολογίζεται σε 0,05% (διάγραµµα 8.6) και 0,08% (διάγραµµα 8.7) κατ΄ έτος 
αντίστοιχα. Τέλος, αξιοσηµείωτοι είναι οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης των ΝΠΙ∆ νοσοκοµείων στη χώρα 
µετά το 2000, εξαιτίας της έναρξης λειτουργίας δύο νέων ΝΠΙ∆ νοσοκοµείων σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη (Ερρίκος Ντυνάν, Παπαγεωργίου). 

Ως προς τη γεωγραφική κατανοµή των ιδιωτικών κλινικών στην Ελλάδα, το 2005 το 89,7% 
των ιδιωτικών νοσοκοµειακών κλινών ήταν συγκεντρωµένο σε Αθήνα, Μακεδονία και Θεσσαλία 
(πίνακας 8.8). Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό ότι µία στις τρεις νοσοκοµειακές κλίνες σε Αθήνα και 
Μακεδονία είναι ιδιωτικές ενώ η περιφέρεια της Θεσσαλίας είναι η µόνη πανελλαδικά όπου ο ιδιωτικός 
τοµέας διατηρεί µεγαλύτερο αριθµό νοσοκοµειακών κλινών σε σχέση µε το δηµόσιο τοµέα (πίνακας 
8.8). Η µεγαλύτερη τέλος το 2005, αναλογικά ως προς τον πληθυσµό διείσδυση του κλάδου των 
ιδιωτικών κλινικών παρατηρείται κατά σειρά σε Θεσσαλία (2,5 ιδιωτικές κλίνες ανά 1.000 κατοίκους), 
Αθήνα (2,1 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους), Μακεδονία (1,6 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους) και Κρήτη (0,8 
ιδιωτικές κλίνες ανά 1.000 κατοίκους) µε τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδας να διατηρούν 
συγκριτικά πολύ χαµηλότερη αναλογία ιδιωτικών κλινών ανά κάτοικο, µικρότερη δηλαδή από 0,2 
κλίνες ανά 1.000 κατοίκους. Η αντίστοιχη γεωγραφική διασπορά των δηµόσιων νοσοκοµειακών κλινών 
το 2005, εµφανίζεται πιο οµαλή µε την µεγαλύτερη αναλογία δηµόσιων νοσοκοµειακών κλινών να 
παρατηρείται κατά σειρά σε Ήπειρο (4,8 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους), Αθήνα (4,3 κλίνες ανά 1.000 
κατοίκους), Νησιά Ιονίου (4,2 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους), Κρήτη (3,9 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους), 
Νησιά Αιγαίου (3,7 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους), Θράκη (3,2 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους) και 
Μακεδονία (3,1 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους) µε τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδας να διατηρούν 
αναλογία δηµόσιων νοσοκοµειακών κλινών µικρότερη από 3,0 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους. Ως προς τη 
διαχρονική εξέλιξη των ιδιωτικών κλινικών και κλινών ανά γεωγραφικό διαµέρισµα, κατά την 25ετία 
1980 – 2005 παρατηρείται αύξηση της συγκέντρωσης των ιδιωτικών νοσοκοµειακών κλινών 
αθροιστικά σε Αθήνα, Μακεδονία και Θεσσαλία από 78,9% επί του συνόλου των ιδιωτικών κλινών της 
χώρας το 1980, σε 89,7% το 2005 (στατιστικά σηµαντική διαφορά σε σχέση µε 1980, 95% ∆.Α. 10,1 
έως 11,5).  
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Ως προς τη δυναµικότητα οι ιδιωτικές κλινικές της χώρας διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: τις 
µικρές (έως 40 κλίνες), της µεσαίας δυναµικότητας (41 έως 100 κλίνες) και της µεγάλης δυναµικότητας 
κλινικές (101 έως 500 κλίνες). Το 2005 µία στις τρεις ιδιωτικές κλινικές στην Ελλάδα λειτουργούσε µε 
λιγότερες από 40 κλίνες και µία στις τέσσερις σχεδόν ιδιωτικές κλινικές µε δυναµικότητα µεγαλύτερη 
των 100 κλινών (πίνακας 8.9). Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την 25ετία 1980 – 2005 πιο ευάλωτες 
στον ανταγωνισµό εµφανίζονται οι µικρής δυναµικότητας ιδιωτικές κλινικές καθώς κατά την υπό 
εξέταση περίοδο εµφανίζουν τριπλάσιο έως και υπερτετραπλάσιο ρυθµό µείωσης σε σχέση αντίστοιχα 
µε τις µεσαίας και υψηλής δυναµικότητας ιδιωτικές κλινικές. Πιο συγκεκριµένα η Μ.Ε.Μ. κατά την 
περίοδο 1980 - 2005 υπολογίζεται σε -6% ετησίως για της µικρής δυναµικότητας ιδιωτικές κλινικές 
έναντι -2,38% και -1,19% ετησίως για τις µεσαίας και υψηλής δυναµικότητας ιδιωτικές κλινικές 
αντίστοιχα (διάγραµµα 8.9). Με άλλα λόγια κατά την 25ετία 1980 – 2005, 222 µικρής δυναµικότητας 
ιδιωτικές κλινικές - ιδιοκτησίας κατά κανόνα ιδιωτών ιατρών - οδηγήθηκαν σε κλείσιµο, έναντι 58 και 
18 ιδιωτικών κλινικών µεσαίας και µεγάλης δυναµικότητας αντίστοιχα (πίνακας 8.9). 

Ως προς την ειδικότητα, βάσει του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 198 του 2007 οι ιδιωτικές κλινικές 
διακρίνονται σε γενικές (διαθέτοντας οπωσδήποτε παθολογικό και χειρουργικό τµήµα νοσηλείας), 
µικτές (διαθέτοντας τµήµατα ειδικότητας αµιγώς παθολογικού ή χειρουργικού τοµέα) και ειδικές 
(διαθέτοντας τµήµατα νοσηλείας αποκλειστικά µίας ειδικότητας). Το 2005 στην Ελλάδα λειτουργούσαν 
66 ιδιωτικές γενικές κλινικές (µέσης δυναµικότητας 106 κλινών ανά κλινική, απορροφώντας το 49% του 
συνόλου των ιδιωτικών κλινών της χώρας), 39 ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές (µέσης δυναµικότητας 
121 κλινών ανά κλινική, απορροφώντας το 33% του συνόλου των ιδιωτικών κλινών και το 49,2% του 
συνόλου των ψυχιατρικών - δηµόσιων και ιδιωτικών - κλινών της χώρας), 33 µαιευτικές κλινικές (µέσης 
δυναµικότητας 27 κλινών ανά κλινική, απορροφώντας το 6% του συνόλου των ιδιωτικών κλινών και το 
70,2% του συνόλου των µαιευτικών και γυναικολογικών - δηµόσιων και ιδιωτικών - κλινών της 
χώρας)lxvii και 32 µικτές και λοιπές ειδικές (παιδιατρικές, οφθαλµολογικές, ορθοπεδικές κ.ο.κ.) ιδιωτικές 
κλινικές µέσης δυναµικότητας 54 κλινών ανά κλινική (πίνακας 8.10). Κατά την 25ετία 1980 – 2005 πιο 
ευάλωτες στον ανταγωνισµό εµφανίζονται οι µικτές, µαιευτικές και λοιπές ειδικές ιδιωτικές κλινικές οι 
οποίες εµφανίζουν 3πλάσιο έως και 6πλάσιο ρυθµό µείωσης σε σχέση µε τις γενικές και ψυχιατρικές 
ιδιωτικές κλινικές αντίστοιχα. Πιο συγκεκριµένα κατά τη χρονική περίοδο 1980 – 2005 η Μ.Ε.Μ. των 
µικτών, µαιευτικών και λοιπών ειδικών ιδιωτικών κλινικών υπολογίζεται σε -6%, -5% και -6,6% ετησίως 
αντίστοιχα, έναντι -2,1% και -0,8% κατ΄ έτος στις περιπτώσεις των γενικών και ψυχιατρικών κλινικών 
(διάγραµµα 8.10). Είναι µάλιστα αξιοσηµείωτο ότι ο κλάδος των ψυχιατρικών κλινικών είναι ο µόνος 
επιµέρους κλάδος των ιδιωτικών κλινικών στη χώρα, ο οποίος εµφανίζει θετικό ρυθµό ανάπτυξης από 
το 1997 έως και το 2005 (διάγραµµα 8.10), τείνοντας να υπερκεράσει το δηµόσιο τοµέα σε απόλυτο 
αριθµό κλινών ενδονοσοκοµειακής ψυχιατρικής νοσηλείας (πίνακας 8.10).  

Το 2005, στις ιδιωτικές κλινικές της Ελλάδας νοσηλεύτηκαν συνολικά 402.203 ασθενείς, 
αριθµός ο οποίος αντιπροσωπεύει το 19,3% της νοσηλευτικής κίνησης του συνόλου των 
θεραπευτηρίων - δηµόσιων, ΝΠΙ∆ και ιδιωτικών - της χώρας. Η διαχρονική εξέλιξη της νοσηλευτικής 
κίνησης των ιδιωτικών κλινικών στην Ελλάδα, η οποία και αντανακλά τη ζήτηση για ιδιωτικές 
υπηρεσίες νοσοκοµειακής περίθαλψης, φαίνεται να ακολουθεί το πρότυπο της διαχρονικής εξέλιξης της 
προσφοράς ιδιωτικών νοσοκοµειακών κλινών στη χώρα. Πιο συγκεκριµένα:  

(α) κατά την περίοδο 1980 – 1991, αρνητικός εµφανίζεται ο ρυθµός µεταβολής της 
νοσηλευτικής κίνησης των ιδιωτικών θεραπευτηρίων στη χώρα, µε την Μ.Ε.Μ. της περιόδου να 
υπολογίζεται σε -4,3% κατ΄ έτος (διάγραµµα 8.11). Έντονα αρνητικός εµφανίζεται και ο ρυθµός 
µεταβολής της νοσηλευτικής κίνησης των ΝΠΙ∆ νοσοκοµείων στη χώρα, µε την Μ.Ε.Μ. της περιόδου να 
υπολογίζεται σε -7% κατ΄ έτος (διάγραµµα 8.11). Την αυξανόµενη συνολικά ζήτηση για υπηρεσίες 
νοσοκοµειακής περίθαλψης, κατά τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, φαίνεται να απορροφά 
αποκλειστικά το νεοσύστατο Ε.Σ.Υ. καθώς η Μ.Ε.Μ. των εξελθόντων ασθενών στα δηµόσια 
νοσοκοµεία υπολογίζεται σε 6,6% κατ΄ έτος (διάγραµµα 8.11), οδηγώντας σε µία µόλις δεκαετία στο 
διπλασιασµό των νοσηλευθέντων ασθενών στα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας από 544 χιλιάδες 
δηλαδή το 1980, σε 1,09 εκατοµµύρια.  

                                                 
lxvii στην περίπτωση των µαιευτικών, παιδιατρικών και λοιπών ειδικών θεραπευτηρίων οι συγκρίσεις µεταξύ 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα είναι επισφαλείς καθώς το µεγαλύτερο µέρος των δηµόσιων µαιευτικών και 
παιδιατρικών κλινών εδράζεται σε γενικά νοσοκοµεία και ένα µικρό µόνο µέρος αυτών σε ειδικά νοσοκοµεία 
(δηµόσια µαιευτικά και παιδιατρικά θεραπευτήρια). Μικτά τέλος δηµόσια νοσοκοµεία δεν υφίστανται. 
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∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, 

ΕΛΛΑ∆Α 1980 - 2005
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∆ιάγραµµα 8.6 

∆ιάγραµµα 8.7 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

∆ιάγραµµα 8.8 

Σηµείωση: στα δηµόσια νοσοκοµεία δεν συµπεριλαµβάνονται τα Στρατιωτικά νοσοκοµεία και οι κλίνες τους 
Πηγή: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει στοιχείων: ΕΣΥΕ. Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας (πίνακας IV.2), σειρά ετών  

 

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ,

ΕΛΛΑ∆Α 1980 - 2005
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ΕΛΛΑ∆Α 1980 - 2005
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Πίνακας 8.8 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, ΕΛΛΑ∆Α 1980 - 2005 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 

%  ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΑ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 

%  ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΑ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 

%  ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΑ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 

%  ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΑ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 

%  ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΑ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 

%  ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΑ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 122 11.898 40,9% 93 8.848 33,1% 76 8.001 32,7% 74 8.110 33,2% 67 7.859 35,3% 60 7.144 32,0% 

ΛΟΙΠΗ ΣΤΕΡΕΑ & 
ΕΥΒΟΙΑ 39 1.285 50,4% 23 804 38,0% 17 559 29,3% 13 605 31,3% 13 526 23,3% 11 488 21,6% 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 53 1.233 32,7% 33 700 21,5% 23 529 16,2% 18 447 13,3% 13 401 11,7% 10 266 7,4% 
ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 7 124 11,4% 5 100 8,8% 3 80 8,4% 2 60 6,1% 2 60 6,4% 1 50 5,1% 
ΗΠΕΙΡΟΣ 18 371 43,1% 11 247 27,3% 7 154 14,4% 4 88 6,4% 2 40 2,8% 2 30 1,8% 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 56 2.055 72,7% 41 1.594 63,8% 34 1.405 57,7% 32 1.535 61,6% 31 1.678 57,3% 33 1.829 55,8% 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 103 5.835 46,2% 76 4.386 37,0% 58 3.684 32,1% 51 3.579 30,7% 46 3.855 31,5% 37 3.931 31,8% 
ΘΡΑΚΗ 16 502 44,0% 6 161 17,0% 4 89 10,7% 4 91 10,2% 3 56 5,5% 3 62 5,0% 
ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 16 307 9,4% 8 160 6,2% 6 130 5,6% 4 105 4,8% 4 105 5,2% 4 95 4,9% 
ΚΡΗΤΗ 38 1.465 51,0% 22 767 31,3% 16 583 22,5% 13 621 21,1% 11 561 18,6% 9 494 17,2% 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 468 25.075 41,7% 318 17.767 32,6% 244 15.214 29,6% 215 15.241 29,2% 192 15.141 29,4% 170 14.389 27,4% 

Σηµείωση: στο σύνολο των κλινών της χώρας δεν περιλαµβάνονται οι κλίνες των στρατιωτικών νοσοκοµείων 
Πηγή: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει στοιχείων: ΕΣΥΕ. Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας (πίνακας IV.2), σειρά ετών 

 

Πίνακας 8.9 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΚΛΙΝΩΝ, ΕΛΛΑ∆Α 1980 - 2005 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ 
ΚΛΙΝΩΝ 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

% 
ΣΥΝΟΛΟΥ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 
ΚΛΙΝΙΚΩΝ 

ΚΛΙΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

% 
ΣΥΝΟΛΟΥ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 
ΚΛΙΝΙΚΩΝ 

ΚΛΙΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

% 
ΣΥΝΟΛΟΥ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 
ΚΛΙΝΙΚΩΝ 

ΚΛΙΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

% 
ΣΥΝΟΛΟΥ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 
ΚΛΙΝΙΚΩΝ 

ΚΛΙΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

% 
ΣΥΝΟΛΟΥ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 
ΚΛΙΝΙΚΩΝ 

ΚΛΙΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

% 
ΣΥΝΟΛΟΥ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 
ΚΛΙΝΙΚΩΝ 

ΚΛΙΝΕΣ 

1-40 ΚΛΙΝΕΣ 279 59,6% 6.273 174 54,7% 3.846 125 51,2% 2.855 92 42,8% 2.196 76 39,6% 1.840 57 33,5% 1.347 

41-100 ΚΛΙΝΕΣ 125 26,7% 7.868 101 31,8% 6.651 77 31,6% 5.271 81 37,7% 5.637 72 37,5% 4.994 67 39,4% 4.852 

100-500 ΚΛΙΝΕΣ 64 13,7% 10.934 43 13,5% 7.270 42 17,2% 7.088 42 19,5% 7.408 44 22,9% 8.307 46 27,1% 8.190 

ΣΥΝΟΛΟ 468 100,0% 25.075 318 100,0% 17.767 244 100,0% 15.214 215 100,0% 15.241 192 100,0% 15.141 170 100,0% 14.389 

Πηγές: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει στοιχείων: (α) 1980 - 1995: ΕΣΥΕ. Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής (πίνακας 1), σειρά ετών (β) 2000 - 5: ΕΣΥΕ. Ετήσια Έρευνα Θεραπευτηρίων (πίνακας 7), 
αδηµοσίευτα στοιχεία  
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Πίνακας 8.10 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΛΛΑ∆Α 1980 - 2005 
1980 1985 1990 1995 2000 2005 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 

%ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΚΛΙΝΩΝ 
ΑΝΑ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 

%ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΚΛΙΝΩΝ 
ΑΝΑ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 

%ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΚΛΙΝΩΝ 
ΑΝΑ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 

%ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΚΛΙΝΩΝ 
ΑΝΑ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 

%ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΚΛΙΝΩΝ 
ΑΝΑ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 

%ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΚΛΙΝΩΝ 
ΑΝΑ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΓΕΝΙΚΑ 114 10.435 37,7% 80 7.180 25,7% 63 6.098 20,4% 69 6.811 21,7% 68 7.432 22,3% 66 7.018 19,4% 

ΜΙΚΤΑ 72 3.234 93,2% 49 2.244 88,6% 35 1.553 77,5% 23 1.069 100,0% 22 1.433 100,0% 13 925 100,0% 

ΕΙ∆ΙΚΑ 282 11.406 39,4% 189 8.343 34,8% 146 7.563 38,9% 123 7.361 37,3% 102 6.276 37,5% 91 6.446 41,8% 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ – ΓΥΝ. 122 3.193 77,0% 90 2.561 74,6% 66 2.237 85,3% 53 2.103 85,8% 39 1.007 72,4% 33 904 70,2% 

ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ 48 4.572 35,0% 42 4.199 35,2% 39 4.107 38,8% 35 4.173 38,5% 36 4.436 46,3% 39 4.736 49,2% 

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΑ 6 597 31,3% 2 92 5,7% 1 116 7,5% 1 96 5,5% 1 46 2,8% 1 77 4,7% 

ΛΟΙΠΑ ΕΙ∆ΙΚΑ 106 3.044 31,0% 55 1.491 21,4% 40 1.103 23,4% 34 989 21,2% 26 787 18,9% 18 729 25,6% 

ΣΥΝΟΛΟ 468 25.075 41,7% 318 17.767 32,6% 244 15.214 29,6% 215 15.241 29,2% 192 15.141 29,4% 170 14.389 27,4% 

Σηµείωση: Στις λοιπές ειδικές κλινικές συµπεριλαµβάνονται δερµατολογικά, καρδιολογικά, χειρουργικά, παθολογικά, ορθοπεδικά, οφθαλµολογικά θεραπευτήρια 
Πηγές: ‘Ίδιοι υπολογισµοί βάσει: (α) 1980 - 1995: ΕΣΥΕ. Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής (πίνακας 7), σειρά ετών (β) 2000 - 5: ΕΣΥΕ. Ετήσια Έρευνα Θεραπευτηρίων (πίνακας 9), αδηµοσίευτα στοιχεία 

 

Πίνακας 8.11 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΕΛΛΑ∆Α 1980 - 2005 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

%  ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΕΞΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΧΩΡΑΣ ΑΝΑ 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 

ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

%  ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΕΞΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΑΣΘΕΝΩΝ ΧΩΡΑΣ 
ΑΝΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 

ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

%  ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΕΞΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΧΩΡΑΣ ΑΝΑ 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 

ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

%  ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΕΞΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΧΩΡΑΣ ΑΝΑ 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 

ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

%  ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΕΞΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΧΩΡΑΣ ΑΝΑ 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 

ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

%  ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΕΞΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΑΣΘΕΝΩΝ ΧΩΡΑΣ 
ΑΝΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ 188.275 26,1% 148.258 18,6% 131.223 13,1% 179.073 14,8% 228.760 15,7% 310.896 17,0% 

ΜΙΚΤΑ 50.211 74,9% 32.185 60,7% 21.291 100,0% 14.900 100,0% 46.264 100,0% 35.648 100,0% 

ΕΙ∆ΙΚΑ 168.818 48,7% 113.285 34,0% 93.021 36,3% 94.747 35,2% 51.192 20,6% 55.659 24,6% 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 100.012 76,8% 75.510 69,0% 73.524 85,5% 74.796 84,8% 28.552 59,5% 29.184 58,2% 

ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ 15.712 65,0% 14.256 54,9% 9.319 42,0% 9.564 37,4% 10.168 43,3% 10.483 38,7% 

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΑ 14.800 21,0% 7.070 9,0% 1.299 1,7% 1.664 2,7% 1.064 1,5% 3.408 4,4% 

ΛΟΙΠΑ ΕΙ∆ΙΚΑ 38.294 31,4% 16.449 13,8% 8.879 12,1% 8.723 9,2% 11.408 10,7% 12.584 17,6% 

ΣΥΝΟΛΟ 407.304 35,9% 293.728 24,8% 245.535 19,2% 288.720 19,3% 326.216 18,6% 402.203 19,3% 

Πηγές: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει: (α) ΕΣΥΕ. Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής (πίνακας 7), σειρά ετών (β) ΕΣΥΕ. Ετήσια Έρευνα Νοσηλευτικής Κίνησης Θεραπευτηρίων (πίνακας 7∆), αδηµοσίευτα στοιχεία 



 

 127 

 
 
 
 
Πίνακας 8.12 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, ΕΛΛΑ∆Α 1980 - 2005 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

% ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΕΞΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΧΩΡΑΣ ΑΝΑ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

% ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΕΞΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΧΩΡΑΣ ΑΝΑ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

% ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΕΞΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΧΩΡΑΣ ΑΝΑ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

% ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΕΞΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΧΩΡΑΣ ΑΝΑ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

% ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΕΞΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΧΩΡΑΣ ΑΝΑ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

% ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΕΞΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΧΩΡΑΣ ΑΝΑ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 200.832 37,4% 152.681 27,9% 146.641 25,7% 162.196 26,5% 193.714 27,7% 246.423 29,9% 

ΛΟΙΠΗ ΣΤΕΡΕΑ & ΕΥΒΟΙΑ 19.748 44,7% 10.410 23,8% 6.226 15,9% 12.973 23,7% 10.120 13,1% 10.977 11,0% 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 20.766 24,0% 9.396 10,6% 6.830 6,4% 8.427 6,7% 6.864 4,6% 7.088 4,3% 

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 1.970 12,6% 1.687 9,1% 2.259 12,1% 2.752 11,5% 2.600 9,2% 0 0,0% 

ΗΠΕΙΡΟΣ 4.991 20,8% 3.013 10,2% 1.688 4,3% 1.028 1,8% 696 1,0% 528 0,6% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 29.026 46,6% 19.511 29,0% 12.488 18,7% 12.096 17,5% 14.366 16,2% 16.403 12,7% 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 90.397 37,4% 73.283 27,9% 55.672 18,6% 72.695 19,2% 80.435 19,0% 99.206 20,3% 

ΘΡΑΚΗ 8.466 30,0% 3.180 11,7% 1.960 6,1% 2.121 5,2% 1.776 3,3% 1.392 2,0% 

ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 4.676 14,0% 3.262 9,4% 2.011 5,8% 2.461 5,9% 2.640 5,0% 3.264 5,3% 

ΚΡΗΤΗ 26.432 43,3% 15.995 25,5% 9.760 13,6% 11.971 12,8% 13.005 11,4% 16.922 12,4% 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 407.304 35,9% 293.728 24,8% 245.535 19,2% 288.720 19,3% 326.216 18,6% 402.203 19,3% 

Πηγές: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει στοιχείων: (α) ΕΣΥΕ. Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής (πίνακας 9), σειρά ετών (β) ΕΣΥΕ. Ετήσια Έρευνα Νοσηλευτικής Κίνησης Θεραπευτηρίων (πίνακας 9Σ), 
αδηµοσίευτα στοιχεία 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

∆ιάγραµµα 8.9 

Πηγές: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει στοιχείων: (α) 1980 - 1998: ΕΣΥΕ. Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής (πίνακας 1), 
σειρά ετών(β) 1999 - 2005: ΕΣΥΕ. Ετήσια Έρευνα Θεραπευτηρίων (πίνακας 7), αδηµοσίευτα στοιχεία 

 
 
 
 
 

∆ιάγραµµα 8.10 

Πηγές: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει στοιχείων: (α) 1980 - 1998: ΕΣΥΕ. Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής (πίνακας 7),  
σειρά ετών (β) 1999 - 2005: ΕΣΥΕ. Ετήσια Έρευνα Θεραπευτηρίων (πίνακας 9), αδηµοσίευτα στοιχεία 

 
 
 
 

 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΚΛΙΝΩΝ, ΕΛΛΑ∆Α 1980 - 2005
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∆ιάγραµµα 8.11 

Σηµείωση: στους νοσηλευθέντες περιλαµβάνονται και οι θανόντες. 
Πηγές: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει στοιχείων: (α) 1980-1998: ΕΣΥΕ. Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής (πίνακας 7), 
σειρά ετών (β) 1999-2005: ΕΣΥΕ. Ετήσια Έρευνα Νοσηλευτικής Κίνησης Θεραπευτηρίων (πίνακας 7∆), αδηµοσίευτα στοιχεία 

 
  
 (β) κατά την περίοδο 1991 – 2005, θετικός εµφανίζεται ο ρυθµός µεταβολής της νοσηλευτικής 
κίνησης των ιδιωτικών θεραπευτηρίων στη χώρα, µε την Μ.Ε.Μ. των εξελθόντων ασθενών από τις 
ιδιωτικές κλινικές κατά την υπό εξέταση περίοδο να υπολογίζεται σε 3,5% κατ΄ έτος (διάγραµµα 8.11). 
Εξίσου θετική εµφανίζεται και η Μ.Ε.Μ. των εξελθόντων ασθενών από τα δηµόσια νοσοκοµεία του 
Ε.Σ.Υ. υπολογιζόµενη σε 2,8% κατ΄ έτος (διάγραµµα 8.11). Η έναρξη τέλος λειτουργίας τριών ΝΠΙ∆ 
νοσοκοµείων το 1993 (Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο) και το 2000 – 1 (Νοσοκοµεία 
Παπαγεωργίου και Ερρίκος Ντυνάν) συνοδεύτηκε από αντίστοιχη µεγάλη αύξηση των εξελθόντων 
ασθενών από τα ΝΠΙ∆ νοσοκοµεία της χώρας από 395 δηλαδή ασθενείς το 1991, σε 64.852 ασθενείς 
το 2005 (διάγραµµα 8.11).    
 Ως προς τα χαρακτηριστικά της νοσηλευτικής κίνησης των ιδιωτικών κλινικών στην Ελλάδα 
αξίζει να σηµειώσει κανείς ότι το 2005 το 77% του συνόλου των εξελθόντων ασθενών του ιδιωτικού 
νοσοκοµειακού τοµέα νοσηλεύτηκε σε γενικές κλινικές ενώ το υπόλοιπο 23% σε µικτές και ειδικές 
κλινικές (πίνακας 8.11). Η νοσηλευτική µάλιστα κίνηση των ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών παρότι 
αντιπροσωπεύει ένα πολύ µικρό ποσοστό της συνολικής νοσηλευτικής κίνησης του ιδιωτικού τοµέα 
υγείας (3%, το 2005) φαίνεται να απορροφά ένα µεγάλο µερίδιο της συνολικής ζήτησης για υπηρεσίες 
ενδονοσοκοµειακής ψυχιατρικής νοσηλείας στη χώρα, ίσο µε το 39% του συνόλου των εξελθόντων 
ασθενών από ειδικά - δηµόσια και ιδιωτικά - ψυχιατρικά θεραπευτήρια το 2005 (πίνακας 8.11). 
 Ως προς τη γεωγραφική κατανοµή τέλος της νοσηλευτικής κίνησης των ιδιωτικών κλινικών 
στην Ελλάδα, αυτή φαίνεται να ακολουθεί το πρότυπο της γεωγραφικής διασποράς των ιδιωτικών 
νοσοκοµειακών κλινών στη χώρα. Πιο συγκεκριµένα το 2005, το 94,3% των εξελθόντων ασθενών του 
ιδιωτικού νοσοκοµειακού τοµέα νοσηλεύτηκε σε ιδιωτικές κλινικές των Αθηνών και των περιφερειών 
Μακεδονίας, Κρήτης και Θεσσαλίας (πίνακας 8.12). Τη µεγαλύτερη αναλογική διείσδυση σε 
νοσηλευθέντες ασθενείς ο ιδιωτικός νοσοκοµειακός τοµέας εµφανίζει κατά σειρά σε Αθήνα (72,2 
νοσηλευθέντες σε ιδιωτικές κλινικές ανά 1.000 κατοίκους), Μακεδονία (40,5 νοσηλευθέντες σε ιδιωτικές 
κλινικές ανά 1.000 κατοίκους), Κρήτη (28,1 νοσηλευθέντες ανά 1.000 κατοίκους) και Θεσσαλία (22,2 
νοσηλευθέντες ανά 1.000 κατοίκους) µε τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδας να ακολουθούν µε 
συγκριτικά πολύ µικρότερη αναλογία εξελθόντων ασθενών, µικρότερη δηλαδή από 8 νοσηλευθέντες 
ασθενείς σε ιδιωτικές κλινικές ανά 1.000 κατοίκους.   
 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ, 

ΕΛΛΑ∆Α 1980 - 2005
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8.2.2 ∆ιαχρονική εξέλιξη διαγνωστικών κέντρων (1980 – 2002) 
 Τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα µε τη σηµερινή τους µορφή εµφανίστηκαν στην Ελλάδα στις 
αρχές της δεκαετίας του ’80 και διακρίνονται, όπως έχει ήδη επισηµανθεί, σε δύο µεγάλες κατηγορίες:  

(α) τα αυτοτελή διαγνωστικά κέντρα τα οποία περιλαµβάνουν τα δεκάδες µικροβιολογικά και 
ακτινολογικά εργαστήρια ιδιοκτησίας ιδιωτών ιατρών και τα πολυδύναµα διαγνωστικά κέντρα υπό την 
µορφή Ανώνυµων ή Περιορισµένης Ευθύνης Εταιριών (Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.) τα οποία παρέχουν πλήρες 
φάσµα διαγνωστικών υπηρεσιών διατηρώντας στις περισσότερες των περιπτώσεων περισσότερα του 
ενός παραρτήµατα ανά τη χώρα 

(β) τα συστεγαζόµενα σε ιδιωτικές κλινικές διαγνωστικά κέντρα ιδιοκτησίας των ιδιωτικών 
κλινικών που τα φιλοξενούν ή σε µερικές περιπτώσεις ιδιοκτησίας φυσικών ή νοµικών προσώπων που 
συνεργάζονται µε τις ιδιωτικές κλινικές, παραχωρώντας τους τη σχετική άδεια λειτουργίας. Τα 
συστεγαζόµενα σε ιδιωτικές κλινικές διαγνωστικά κέντρα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τόσο σε 
εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς ασθενείς των κλινικών και δηµιουργήθηκαν ως απάντηση των 
τελευταίων στα περιοριστικά - στον ιδιωτικό νοσοκοµειακό τοµέα - µέτρα της δεκαετίας του ’80. Παρά 
τις κατά καιρούς νοµοθετικές ασάφειες και άλλοτε ρητές απαγορεύσεις τα συγκεκριµένα διαγνωστικά 
κέντρα λειτούργησαν απρόσκοπτα, υπό το συγκεκριµένο καθεστώς, καθόλη την τελευταία 25ετία. 

∆ιαχρονική, συστηµατική και αξιόπιστη καταγραφή των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων 
στην Ελλάδα δεν υφίσταται καθώς τόσο το Υπουργείο Υγείας όσο και η Ε.Σ.Υ.Ε. δεν τηρούν µητρώο 
των λειτουργούντων διαγνωστικών κέντρων στη χώρα. Τα µόνα διαθέσιµα στοιχεία προέρχονται από 
καταγραφές κύρια ιδιωτικών φορέων (Ι.Ο.Β.Ε., ICAP) και για επιλεγµένα µόνο έτη. Σύµφωνα µε αυτά 
τα στοιχεία: 

(α) κατά την περίοδο 1980 – 1991: ο αριθµός των ιδιωτικών φορέων παροχής διαγνωστικών 
υπηρεσιών στη χώρα 16πλασιάστηκε (διάγραµµα 8.12).  

(β) κατά την περίοδο 1991 – 2002: συνεχίστηκε ο θετικός ρυθµός ανάπτυξης του κλάδου των 
ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων στην Ελλάδα µε υπερδιπλασιασµό τους σε µία µόλις τριετία (1991 – 
1994) και σταθεροποίηση εν συνεχεία του αριθµού τους (διάγραµµα 8.12).   

Ως προς τη γεωγραφική τους κατανοµή, το 2002 το 75% των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων 
της χώρας εδραζόταν στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία (πίνακας 8.13). Η δε µεγαλύτερη 
αναλογική προς τον πληθυσµό παρουσία τους εντοπίζεται κατά σειρά σε Αττική, Λοιπή Στερεά και 
Εύβοια, ∆υτική Ελλάδα, Κρήτη και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (πίνακας 8.13). Η αναλογική αυτή 
διείσδυση των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων στις περιφέρειες της χώρας δεν φαίνεται να ακολουθεί 
το πρότυπο της γεωγραφικής διασποράς των ιδιωτικών νοσοκοµειακών κλινών (η αντίστοιχη 
µεγαλύτερη αναλογική διείσδυση ιδιωτικών νοσοκοµειακών κλινών το 2002 παρατηρείται κατά σειρά 
σε Αθήνα, Θεσσαλία, Μακεδονία και Κρήτη). Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό ότι σε περιοχές της χώρας 
µε παραδοσιακά αναιµική την παρουσία του ιδιωτικού νοσοκοµειακού τοµέα (Νησιά Αιγαίου, 
Ήπειρος) ανευρίσκει κανείς ικανό αριθµό ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 131 

 
∆ιάγραµµα 8.12 

Πηγές: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει στοιχείων: (α) ∆ιαγνωστικά Κέντρα: 1) έτη 1980 - 1991: ΙΟΒΕ 1993. 2) έτος 1994: ICAP 1995. 
3) έτος 1996: ICAP 1997. 4) έτος 2002: Y.Y.K.A. 2002. (β) Ιδιωτικές Κλινικές: ΕΣΥΕ 1981 - 2008 (γ) Αξονικοί Τοµογράφοι 
ιδιωτικού τοµέα: 1) έτη 1980-5: Κυριόπουλος Γ, Νιάκας ∆. 1994. 2) έτη 1989-1992: ΙΟΒΕ 1993. 3) έτος 1998: Εξουσία 
3/11/2000. 4) έτος 2002: ΕΚΕΒΥΛ 2003. 

 
 
 
Πίνακας 8.13 

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΕΛΛΑ∆Α 1991 - 2002 

1991 1994 1996 2002 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Αριθµός 
ανά εκατ. 
πληθυσµού 

Αριθµός 
ανά εκατ. 
πληθυσµού 

Αριθµός 
ανά εκατ. 
πληθυσµού 

Αριθµός 
ανά εκατ. 
πληθυσµού 

ΑΤΤΙΚΗ 136 37,7 276 74,2 269 71,1 278 71,1 

ΛΟΙΠΗ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑ 2 3,6 7 12,6 6 10,7 15 26,8 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 6 8,2 13 17,6 13 17,5 14 19,0 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 3 5,2 7 11,9 6 10,1 13 21,4 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 25 14,5 63 35,2 58 31,8 23 12,1 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 1 3,5 3 10,3 3 10,2 5 17,0 

ΗΠΕΙΡΟΣ 0 0,0 2 6,0 2 6,0 5 14,8 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 9 12,9 19 26,7 18 25,1 19 26,2 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1 1,7 5 8,5 5 8,4 7 11,7 

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 4 21,0 6 29,9 6 29,4 1 4,7 

ΝΗΣΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 9,8 

ΝΗΣΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 0 0,0 3 10,9 3 10,5 6 19,9 

ΚΡΗΤΗ 5 9,3 17 30,3 14 24,4 13 21,8 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 192 18,7 421 39,9 403 37,6 401 36,5 

Πηγές: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει στοιχείων: (α) έτος 1991: ΙΟΒΕ 1993 (β) έτος 1994: ICAP 1995 (γ) έτος 1996: ICAP 1997 (δ) 
έτος 2002: Y.Y.K.A. 2002 

 
 
 
 

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ & ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΕΛΛΑ∆Α 1980 - 2005
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8.2.3 ∆ιαχρονική εξέλιξη ιατρικών µηχανηµάτων (1980 – 2002) 
 Στην Ελλάδα η είσοδος και διάχυση βιοϊατρικής τεχνολογίας στο σύστηµα υγείας δεν 
υπόκειται σε οποιαδήποτε µορφή ελέγχου (ποιότητα, καταλληλότητα, γεωγραφική διασπορά) ή 
σχεδιασµού. Ο ιδιωτικός τοµέας ανανεώνει το τεχνολογικό του εξοπλισµό ελεύθερα και κατά κανόνα 
ταχύτατα, κύρια λόγω της µεθόδου της χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), µε µοναδικό κριτήριο τους 
εκάστοτε επενδυτικούς του στόχους. Ο δηµόσιος τοµέας από την άλλη εµφανίζει δυσκολίες 
προσαρµογής στις σύγχρονες απαιτήσεις της βιοϊατρικής τεχνολογίας κύρια λόγω γραφειοκρατικών 
(σύστηµα προµηθειών) και δηµοσιονοµικών περιορισµών, αδυνατώντας να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
για διαγνωστικές υπηρεσίες ακόµη και των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ.   

Απόδειξη αυτής της άναρχης διάχυσης βιοϊατρικής τεχνολογίας στο ελληνικό σύστηµα υγείας 
αποτελούν τα σοβαρά µεθοδολογικά προβλήµατα στην καταγραφή των λειτουργούντων ιατρικών 
µηχανηµάτων στη χώρα. Στην πραγµατικότητα στην Ελλάδα δεν υφίσταται αξιόπιστος µηχανισµός 
συστηµατικής και διαχρονικής καταγραφής της βιοϊατρικής τεχνολογίας, γεγονός το οποίο ναρκοθετεί 
οποιαδήποτε απόπειρα προγραµµατισµού και αξιολόγησης.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι συγκρίνοντας τέσσερις διαφορετικές πηγές καταγραφής ιατρικών 
µηχανηµάτων στην Ελλάδα για το έτος 2002, διαπιστώνει κανείς µεταξύ των καταγραφών αποκλίσεις 
οι οποίες ξεπερνούν ακόµη και το 280% στην περίπτωση του συνόλου των µηχανηµάτων γ-κάµερας 
(πίνακας 8.14). Οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται κύρια στο γεγονός ότι οι κρατικοί φορείς (Υπουργείο 
Υγείας, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία) καταγράφουν τα ιατρικά µηχανήµατα τα εδραζόµενα µόνο στα 
νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. (πλην στρατιωτικών) και τις ιδιωτικές κλινικές (πίνακας 8.15). ∆ιαφεύγουν 
δηλαδή της καταγραφής τους τα µηχανήµατα τα εδραζόµενα στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα τα οποία 
φαίνεται να απορροφούν και τον κύριο όγκο (έως και 80%)lxix των ιατρικών µηχανηµάτων ιδιοκτησίας 
του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα. Επίσης, οι επίσηµες καταγραφές δεν συµπεριλαµβάνουν 
στοιχεία σχετικά µε την παλαιότητα και τα χαρακτηριστικά των λειτουργούντων µηχανηµάτων 
καθιστώντας τις όποιες συγκρίσεις δυσχερείς.  

Με δεδοµένα τα παραπάνω µεθοδολογικά προβλήµατα και περιορισµούς, παρακολουθώντας 
διαχρονικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς δύο µόνο κατηγοριών ιατρικών µηχανηµάτων (αξονικούς και 
µαγνητικούς τοµογράφους), για τα οποία υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία, καταλήγουµε στα εξής 
συµπεράσµατα:  

(α) κατά την περίοδο 1980 – 1985 προβάδισµα στην εισαγωγή υψηλής τεχνολογίας στο 
ελληνικό σύστηµα υγείας φαίνεται να διατηρεί ο δηµόσιος τοµέας κατέχοντας το 66,6% των αξονικών 
τοµογράφων της χώρας (διάγραµµα 8.13)  

(β) κατά την περίοδο 1986 – 1992 ο ιδιωτικός τοµέας προχωρά στη ταχεία εισαγωγή και 
ανανέωση του τεχνολογικού του εξοπλισµού κατέχοντας πλέον το 1992 το 81,5% και το 77,8% του 
συνόλου των αξονικών και µαγνητικών τοµογράφων της χώρας αντίστοιχα (διάγραµµα 8.13)  

(γ) κατά την περίοδο 1993 – 2002 ο ιδιωτικός τοµέας διατηρεί το τεχνολογικό του προβάδισµα 
έναντι του δηµόσιου τοµέα κατέχοντας αντίστοιχα το 2002 το 68% και 80,2% του συνόλου των 
αξονικών και µαγνητικών τοµογράφων της χώρας (διάγραµµα 8.13). 
Ως προς τη γεωγραφική κατανοµή το 2002 το 68%, 80% και 78% των αξονικών τοµογράφων, 
µαγνητικών τοµογράφων και µηχανηµάτων γ-κάµερας ιδιοκτησίας ιδιωτικού τοµέα ήταν 
συγκεντρωµένο σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία (πίνακας 8.16), ενώ την µεγαλύτερη 
αναλογική ως προς τον πληθυσµό διείσδυση ιδιωτικών ιατρικών µηχανηµάτων εµφανίζουν κατά σειρά 
οι περιφέρειες της Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Θεσσαλίας (πίνακας 8.16). Είναι τέλος 
αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι το 2002 σε 5 από τις 13 περιφέρειες της χώρας και για συγκεκριµένες 
κατηγορίες µηχανηµάτων (MRI, γ-κάµερες) ο ιδιωτικός τοµέας διατηρούσε το µονοπώλιο, καθώς στις 
συγκεκριµένες περιπτώσεις ο δηµόσιος τοµέας στερούνταν ανάλογων υποδοµών υψηλής βιοϊατρικής 
τεχνολογίας (πίνακας 8.16).      
 
 
 
 

                                                 
lxix Υπολογίστηκε ως η απόκλιση του αριθµού των ιατρικών µηχανηµάτων ιδιωτικής ιδιοκτησίας ανάµεσα στις 
καταγραφές της Ε.Σ.Υ.Ε. (καταγραφή ιατρικών µηχανηµάτων µόνο ιδιωτικών κλινικών) και του Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ. 
(καταγραφή µηχανηµάτων ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων) για το έτος 2002.   
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Πίνακας 8.14 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΗΓΗ, ΕΛΛΑ∆Α 2002 

ΠΗΓΗ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

CT MRI 
Γ-

ΚΑΜΕΡΕΣ 
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΙ / 

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΙ 
ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ 

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ 

ΝΠ∆∆ 70 28 30 52 16 
ΝΠΙ∆ 5 3 5 3 2 
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ 38 16 20 37 12 

Ε.Σ.Υ.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ 113 47 55 92 30 

ΝΠ∆∆ 67 12 34 43 21 
ΙΚΑ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ 8 7 9 8 1 
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ 159 77 112 33 10 

Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ. 

ΣΥΝΟΛΟ 234 96 155 84 32 
Υ.Υ.Κ.Α. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΝΠ∆∆ 58 10 Μ/∆ Μ/∆ Μ/∆ 

OECD HEALTH DATA 2004 ΣΥΝΟΛΟ 188 25 Μ/∆ Μ/∆ Μ/∆ 

Σηµειώσεις: (1) ιατρικά µηχανήµατα σε τεµάχια (2) Μ/∆: Μη ∆ιαθέσιµο (3) Τα στοιχεία της ∆/νσης Ανάπτυξης Μονάδων 
Υγείας του ΥΥΚΑ αναφέρονται στο έτος 2001 

 

Πίνακας 8.15 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΕΛΛΑ∆Α 1993-2005 

1993 1996 1999 2002 2005  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ 
% 

ΣΥΝΟΛΟΥ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ 

% 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ 
% 

ΣΥΝΟΛΟΥ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ 

% 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ 
% 

ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 17 25% 21 32% 20 33% 37 40% 30 45% 
ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 158 22% 208 26% 207 25% 237 24% 239 24% 
ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ 16 41% 21 41% 24 29% 38 34% 42 30% 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 101 13% 162 15% 201 16% 299 18% 320 18% 
ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ 1 8% 6 38% 6 30% 12 40% 17 45% 
Γ - CAMERA 11 27% 12 29% 13 27% 20 36% 16 29% 
ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΕΣ 11 34% 13 38% 11 22% 15 35% 16 31% 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 3 33% 5 28% 8 50% 16 34% 34 55% 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ 
ΝΕΦΡΟΥ 267 25% 328 27% 411 29% 547 29% 589 28% 

ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΟΙ 55 38% 73 24% 87 38% 141 47% 130 42% 
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ 31 24% 40 29% 41 22% 83 31% 99 28% 
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΙ 119 49% 147 49% 153 46% 184 43% 181 41% 
ΚΑΡ∆ΙΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ 105 53% 108 59% 90 69% 124 50% 111 62% 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ 36 50% 51 28% 50 22% 112 27% 85 26% 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΑΣ 6 12% 8 17% 10 31% 21 47% 22 43% 

ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΙ 42 31% 49 31% 43 30% 74 39% 42 24% 
ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 
LASER 3 13% 6 26% 6 24% 5 10% 28 39% 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ HOLTER 24 25% 45 31% 50 28% 84 36% 82 32% 
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 15 22% 19 33% 19 43% 19 37% 13 30% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.021 26% 1.322 27% 1.450 27% 2.068 29% 2.096 28% 

Σηµείωση: τα στοιχεία του πίνακα αφορούν µόνο στα ιατρικά µηχανήµατα τα εδραζόµενα σε ιδιωτικές κλινικές, ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ 
νοσοκοµεία (δεν συµπεριλαµβάνονται τα στρατιωτικά νοσοκοµεία)  
Πηγή: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει στοιχείων: ΕΣΥΕ. Ετήσια Έρευνα Θεραπευτηρίων (πίνακας 12), σειρά ετών, αδηµοσίευτα 
στοιχεία 
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∆ιάγραµµα 8.13 

Πηγές: (1) έτη 1980 - 1985: Κυριόπουλος Γ, Νιάκας ∆. 1994 (2) έτη 1989 - 1992: Ι.Ο.Β.Ε. 1993 
(3) έτος 1998: Εξουσία 3/11/2000 (4) έτος 2002: Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ. ΑΕ 2003 

 
 
 

Πίνακας 8.16 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΕΛΛΑ∆Α 2002 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

ΑΝΑ ΕΚΑΤ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ % ΣΥΝΟΛΟΥ  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

CT MRI 
γ-

ΚΑΜΕΡΕΣ 
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΙ 

ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ CT MRI 

γ-
ΚΑΜΕΡΕΣ 

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΙ 
ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ 

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ 

ΑΤΤΙΚΗ 18,7 11,3 14,8 5,1 2,0 72,3% 81,5% 73,4% 40,8% 44,4% 
ΛΟΙΠΗ ΣΤΕΡΕΑ 
ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑ 

10,7 1,8 3,6 0,0 0,0 85,7% 100% 100% 0,0% 0,0% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 16,2 5,4 10,8 0,0 0,0 75,0% 80,0% 88,9% 0,0% 0,0% 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & 
ΘΡΑΚΗ 

11,5 3,3 6,6 0,0 0,0 58,3% 66,7% 57,1% 0,0% 0,0% 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

11,6 7,4 11,1 6,3 1,1 61,1% 82,4% 65,6% 54,5% 28,6% 

∆ΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

17,0 3,4 3,4 0,0 0,0 83,3% 100% 100% 0,0% 0,0% 

ΗΠΕΙΡΟΣ 5,9 0,0 3,0 0,0 0,0 33,3% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 15,1 5,5 8,3 0,0 0,0 78,6% 66,7% 75,0% 0,0% 0,0% 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 6,7 3,3 5,0 0,0 0,0 57,1% 100% 100% 0,0% 0,0% 

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 18,6 4,7 4,7 0,0 0,0 66,7% 100% 100% 0,0% 0,0% 

ΝΗΣΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ΝΗΣΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 6,6 0,0 3,3 0,0 0,0 50,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 

ΚΡΗΤΗ 18,4 6,7 10,0 1,7 0,0 73,3% 80,0% 60,0% 25,0% 0,0% 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 14,5 7,0 10,2 3,0 0,9 67,9% 80,2% 72,3% 39,3% 31,3% 

Σηµείωση: (1) Στον Ιδιωτικό Τοµέα περιλαµβάνονται ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα (2) Στο σύνολο περιλαµβάνονται 
και τα µηχανήµατα των νοσοκοµείων του ΕΣΥ, των στρατιωτικών, πανεπιστηµιακών και νοσοκοµείων του ΙΚΑ 
Πηγή: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει στοιχειών: Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ. Α.Ε. 2003, αδηµοσίευτα στοιχεία 

 
 
 
 
 
 
 

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ 

ΜΟΡΦΗ, ΕΛΛΑ∆Α 1980 - 2002
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8.2.4 Οικονοµικά µεγέθη του κλάδου (1993 – 2006) 
 Η µελέτη των οικονοµικών µεγεθών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 
της υγείας βασίζεται στους δηµοσιευµένους ισολογισµούς τους και στα ετήσια δελτία χρήσης των 
εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο εταιριών.  

Με βάση αυτά τα στοιχεία οι συνολικές πωλήσεις, ο κύκλος εργασιών δηλαδή του ιδιωτικού 
τοµέα υγείας στην Ελλάδα, το 2006 εκτιµάται ότι ξεπέρασε το 1,5 δισ. €, µε Μέση Ετήσια Μεταβολή 
υπολογιζόµενη για τη περίοδο 1993 – 2006 σε 13% κατ’ έτος. Ο υψηλότερος µέσος ετήσιος ρυθµός 
µεταβολής των πωλήσεων κατά τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο παρατηρείται στον κλάδο των 
µαιευτικών κλινικών, κύρια λόγω του υψηλού ρυθµού αύξησης των εσόδων του κατά τη τριετία 1996-8 
(πίνακας 8.17). Το 2006, το 64,7% του συνόλου των πωλήσεων του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην 
Ελλάδα προερχόταν από τις ιδιωτικές γενικές και ψυχιατρικές κλινικές της χώρας, το 20,7% από τα 
διαγνωστικά κέντρα και το υπόλοιπο 14,6% από τα ιδιωτικά µαιευτήρια (πίνακας 8.17).       
 

Πίνακας 8.17 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΛΛΑ∆Α 1993 - 2006 

 ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

1993 316.947.909 219.222.304 (69,2%) 97.725.605   (30,8%) 

1994 355.099.046 246.515.040 (69,4%) 108.584.006 (30,6%) 

1995 386.793.837 219.809.244    (56,8%) 45.487.894   (11,8%) 121.496.698 (31,4%) 

1996 441.966.251 247.982.392    (56,1%) 58.694.057   (13,3%) 135.289.802 (30,6%) 

1997 508.000.000 265.600.000    (52,3%) 88.600.000   (17,4%) 153.800.000 (30,3%) 

1998 574.000.000 293.500.000    (51,1%) 110.300.000 (19,2%) 170.200.000 (29,7%) 

1999 647.700.000 343.700.000    (53,1%) 120.900.000 (18,7%) 183.100.000 (28,3%) 

2000 738.700.000 395.000.000    (53,5%) 140.600.000 (19,0%) 203.100.000 (27,5%) 

2001 833.500.000 455.800.000    (54,7%) 150.000.000 (18,0%) 227.700.000 (27,3%) 

2002 944.800.000 539.300.000    (57,1%) 164.000.000 (17,4%) 241.500.000 (25,6%) 

2003 1.049.000.000 620.700.000    (59,2%) 173.000.000 (16,5%) 255.300.000 (24,3%) 

2004 1.189.800.000 730.000.000    (61,4%) 184.800.000 (15,5%) 275.000.000 (23,1%) 

2005 1.341.600.000 847.000.000    (63,1%) 203.300.000 (15,2%) 291.300.000 (21,7%) 

2006 1.544.500.000 1.000.000.000 (64,7%) 225.500.000 (14,6%) 319.000.000 (20,7%) 

Μ.Ε.Μ. 13,0% 14,8% 16,3% 9,5% 

Σηµειώσεις: (1) όλα τα ποσά σε ευρώ €, τρέχουσες τιµές (2) Σε παρένθεση η % συµµετοχή κάθε επιµέρους κλάδου στο 
σύνολο του κύκλου εργασιών του ιδιωτικού τοµέα υγείας (3) δεν συµπεριλαµβάνονται αµοιβές ιατρών (4) η εκτίµηση της 
ICAP για τον κύκλο εργασιών του ιδιωτικού τοµέα υγείας αφορά στο σύνολο των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο και όχι µόνο σε αυτές που δηµοσιεύουν ισολογισµούς (5) Μ.Ε.Μ. = Μέση Ετήσια Μεταβολή περιόδου 1993-2006  
Πηγές: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει στοιχείων: ICAP AE. Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, σειρά ετών 

 
Τα καθαρά κέρδη των κερδοφόρων επιχειρήσεων του κλάδου της υγείας, στο δείγµα των 

εταιριών της ICAP, υπολογίζεται ότι το 2006 ξεπέρασαν τα 169 εκατ. € προ φόρου (πίνακας 8.18). Ο 
ετήσιος ρυθµός µεταβολής των κερδών κατά την περίοδο 1993-2006 δε δύναται να υπολογιστεί καθώς 
στο δείγµα εταιριών της ICAP συµµετέχει άλλοτε άλλος αριθµός κερδοφόρων εταιριών (πίνακας 8.18), 
γεγονός που καθιστά τις συγκρίσεις δυσχερείς. Το 2006, το 40,3% του συνόλου των καθαρών κερδών 
προ φόρου του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα προερχόταν από τις γενικές και ψυχιατρικές 
κλινικές, το 30% από τις µαιευτικές κλινικές και το υπόλοιπο 29,7% από τα ιδιωτικά διαγνωστικά 
κέντρα (πίνακας 8.18). Ενώ λοιπόν οι µαιευτικές κλινικές αντιπροσωπεύουν ένα µικρό µόνο τµήµα του 
συνολικού κύκλου εργασιών του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα (14,6% το 2006), φαίνεται να 
απορροφούν σχεδόν το 1/3 των συνολικών καθαρών κερδών προ φόρου. Το γεγονός αυτό αποδίδεται 
στο υψηλό Μέσο Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (µέσος όρος δείγµατος εταιριών ICAP) των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των µαιευτικών και γυναικολογικών κλινικών, το 
οποίο υπολογίζεται σε 24,9% επί των πωλήσεων το 2006. Το αντίστοιχο µέσο περιθώριο καθαρού 
κέρδους για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιµέρους κλάδους των γενικών – 
ψυχιατρικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων το 2006 υπολογίζεται σε 5,5% και 21,7% αντίστοιχα. 
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Πίνακας 8.18 

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΛΑ∆ΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (∆ΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ICAP), ΕΛΛΑ∆Α 1993 - 2006 

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (∆ΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ICAP) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
ΠΟΥ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ICAP ΕΤΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
ΒΑΣΕΙ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
(∆ΕΙΓΜΑ ICAP) ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ  & 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ 

ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ 
& 

ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΕΣ 
ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΕΣ 

1993 217.718.624 34.599.296 21.202.741 (61,3%) 3.829.749 (11,1%) 9.566.806   (27,7%) 270 201 

1994 247.016.167 35.780.552 21.316.408 (59,6%) 5.136.085 (14,4%) 9.328.059   (26,1%) 301 217 

1995 316.945.200 44.224.455 24.335.971 (55,0%) 6.214.092 (14,1%) 13.674.392 (30,9%) 347 275 

1996 375.658.530 47.297.960 27.955.466 (59,1%) 2.269.288 (4,8%) 17.073.206 (36,1%) 300 248 

1997 382.214.474 58.086.315 35.833.693 (61,7%) 4.310.864 (7,4%) 17.941.758 (30,9%) 241 198 

1998 329.791.715 49.502.762 44.386.327   (89,7%) 5.116.434   (10,3%) 42 38 

1999 420.158.345 123.225.491 100.485.869 (81,5%) 22.739.621 (18,5%) 61 55 

2000 521.733.288 107.807.125 84.641.996   (78,5%) 23.165.130 (21,5%) 61 57 

2001 610.861.875 99.038.567 39.718.314 (40,1%) 29.629.451 (29,9%) 29.690.802 (30,0%) 140 117 

2002 722.083.269 103.015.592 33.241.415 (32,3%) 36.549.874 (35,5%) 33.224.303 (32,2%) 140 120 

2003 827.205.976 97.221.773 30.078.465 (30,9%) 37.854.589 (38,9%) 29.288.719 (30,1%) 109 82 

2004 930.122.214 116.161.568 39.206.148 (33,8%) 39.260.761 (33,8%) 37.694.659 (32,5%) 109 86 

2005 1.019.472.781 138.027.460 47.420.145 (34,4%) 40.971.117 (29,7%) 49.636.198 (36,0%) 123 106 

2006 1.276.182.013 169.009.550 68.065.658 (40,3%) 50.660.561 (30,0%) 50.283.331 (29,7%) 123 106 

Σηµειώσεις: (1) όλα τα ποσά σε ευρώ €, τρέχουσες τιµές (2) για το έτος 1998 η ICAP δεν δηµοσίευσε οµαδοποιηµένους 
ισολογισµούς, τα στοιχεία αφορούν µόνο στα οικονοµικά αποτελέσµατα των µεγαλύτερων εταιριών του κλάδου (3) για τα 
έτη 1999-2000 η ICAP δηµοσίευσε συγκεντρωτικά τους ισολογισµούς για τις κλινικές (χωρίς δηλαδή διάκριση σε µαιευτικές 
και γενικές-ψυχιατρικές) (4) Σε παρένθεση η % συµµετοχή κάθε επιµέρους κλάδου στο σύνολο των κερδών του ιδιωτικού 
τοµέα υγείας 
Πηγή: Ίδιοι υπολογισµοί (επεξεργασία οµαδοποιηµένων ισολογισµών) βάσει στοιχείων: ICAP AE. Ιδιωτικές υπηρεσίες 
υγείας, σειρά ετών 

 
Η αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα παρουσιάζει, ιδίως κατά την 

τελευταία 10ετία, έντονα ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά. Η τάση αυτή συγκέντρωσης και 
συγκεντροποίησης κεφαλαίου στο χώρο της υγείας αποτυπώνεται κύρια στα συγκεντρωτικά µερίδια 
αγοράς των 10 µεγαλύτερων εταιριών του κλάδου. Πιο συγκεκριµένα το 2006 οι 10 µεγαλύτερες 
επιχειρήσεις (συµπεριλαµβανοµένων των θυγατρικών τους εταιριών) απορροφούσαν το 70,3% του 
συνολικού κύκλου εργασιών του ιδιωτικού τοµέα υγείας στη χώρα, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο 
συγκρινόµενο µε αυτό του 1995 (πίνακας 8.19). Τον υψηλότερο βαθµό συγκέντρωσης κεφαλαίου 
εµφανίζει ο επιµέρους κλάδος των µαιευτικών κλινικών καθώς το 2006 4 µόνο εταιρίες απορροφούσαν 
το 86,1% των πωλήσεων του συγκεκριµένου κλάδου (πίνακας 8.19). Το χαµηλότερο βαθµό 
συγκέντρωσης εµφανίζει ο επιµέρους κλάδος των διαγνωστικών κέντρων καθώς το 2006 10 εταιρίες 
απορροφούσαν το 54,4% των συνολικών πωλήσεων (πίνακας 8.19). Παρόλα αυτά η τάση 
συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης κεφαλαίου και στο συγκεκριµένο κλάδο, όπου κατά τις δεκαετίες 
προ του ’90 κυριαρχούσε παραδοσιακά το µοντέλο του ιδιώτη ιατρού κατόχου διαγνωστικού κέντρου ή 
εργαστηρίου, συνεχώς ενισχύεται καθώς σε 11 µόλις χρόνια, οι 10 µεγαλύτερες εταιρίες διπλασίασαν 
το συγκεντρωτικό τους µερίδιο στην εν λόγω αγορά (πίνακας 8.19). Ενδεικτικό των έντονων 
ανακατατάξεων που έλαβαν και λαµβάνουν χώρα στην αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην 
Ελλάδα είναι το εύρηµα ότι οι 6 µεγαλύτεροι όµιλοι εταιριών που δραστηριοποιούνταν επιχειρηµατικά 
στο χώρο της υγείας το 2006, 11 χρόνια νωρίτερα, το 1995 δηλαδή, απορροφούσαν αθροιστικά 
σχεδόν υποτριπλάσιο µερίδιο των συνολικών πωλήσεων του κλάδου της υγείας (πίνακας 8.20, 
διάγραµµα 8.14).  

Η τάση ολιγοπώλησης της ελληνικής αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας αποτυπώνεται, ως 
ένα βαθµό και στη διαδικασία συγχωνεύσεων και εξαγορών ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών 
κέντρων. Πιο συγκεκριµένα 7 όµιλοι εταιριών του κλάδου της υγείας το 2008 κατείχαν συνολικά 37 
κλινικές, εκ των οποίων οι 27 (73%) ήταν προϊόν εξαγοράς (πίνακας 8.21). Η διαδικασία εξαγορών και 
συγχωνεύσεων φαίνεται να πυροδοτήθηκε χρονικά το 1996 και ολοκληρώθηκε 6 χρόνια µετά, ήτοι το 
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2002 (πίνακας 8.21).  Καταλυτικός παράγοντας φαίνεται να υπήρξε το νοµοθετικό πλαίσιο της εποχής, 
το οποίο  καθιστούσε  ασύµφορη  την  ανέγερση  νέων  κλινικών  λόγω των αυστηρών προβλεπόµενων    

      
Πίνακας 8.19 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (CR10) ΑΝΑ ΚΛΑ∆Ο ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ, ΕΛΛΑ∆Α 1995 - 2006 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΛΑ∆ΟΣ 1995 2002 2006 

ΓΕΝΙΚΕΣ - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 52,98% 73,50% 71,30% 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (CR4) 97,65% 79,43% 83,97% 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 23,08% 44,01% 46,92% 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - CR10 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 37,68% 55,04%‡ 55,19% 

ΓΕΝΙΚΕΣ - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 54,80% 76,36% 77,00% 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (CR4) 97,65% 79,88% 86,09% 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 26,98% 49,65% 54,35% 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - CR10 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΟΥΣ) ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 39,96% 63,12%* 70,28%** 
Σηµειώσεις: στην περίπτωση των µαιευτικών κλινικών τα συγκεντρωτικά µερίδια αγοράς αφορούν τις 4 µεγαλύτερες 
επιχειρήσεις του κλάδου (CR4,) (‡) στατιστικά σηµαντική διαφορά σε σχέση µε 1995 (∆Α 95% 16,0 έως 18,7) (*) στατιστικά 
σηµαντική διαφορά σε σχέση µε το 1995 (∆Α 95% 18,9 έως 27,4) (**) στατιστικά σηµαντική διαφορά σε σχέση µε το 2002 
(∆Α 95% 3,1 έως 11,3)  
Πηγή: Ίδιοι υπολογισµοί (επεξεργασία στοιχείων πωλήσεων εταιριών κλάδου υγείας) βάσει στοιχείων: ICAP AE. Ιδιωτικές 
υπηρεσίες υγείας, σειρά ετών 

 
Πίνακας 8.20 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ 6 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (CR6) ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΛΛΑ∆Α 1995 - 2006 

1995 2002 2006 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΜΕΡΙ∆ΙΑ 
ΑΓΟΡΑΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΜΕΡΙ∆ΙΑ 
ΑΓΟΡΑΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΜΕΡΙ∆ΙΑ 
ΑΓΟΡΑΣ 

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ 37.943.607 9,8% 152.687.841 16,2% 254.075.000 16,5% 

ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ ΑΕ 31.756.848 8,2% 78.778.570 8,3% 188.531.415 12,2% 

ΟΜΙΛΟΣ EUROMEDICA AE 7.263.962 1,9% 80.112.180 8,5% 158.030.000 10,2% 

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ ΑΕ 0 0,0% 68.803.900 7,3% 143.841.344 9,3% 

ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ 4.658.873 1,2% 48.559.158 5,1% 104.531.668 6,8% 

ΟΜΙΛΟΣ INTERAMERICAN 4.579.372 1,2% 38.809.903 4,1% 79.229.533 5,1% 
ΣΥΝΟΛΟ 6 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ 
ΟΜΙΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

86.202.662 22,3% 467.751.552 49,5%* 928.238.960 60,1%** 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  386.793.837 100,0% 944.800.000 100,0% 1.544.500.000 100,0% 

Σηµειώσεις: όλα τα ποσά σε ευρώ €, τρέχουσες τιµές, (*) στατιστικά σηµαντική διαφορά σε σχέση µε το 1995 (∆Α 95% 23,1 
έως 31,2) (**) στατιστικά σηµαντική διαφορά σε σχέση µε το 2002 (∆Α 95% 6,2 έως 14,9)  
Πηγές: Ίδιοι υπολογισµοί (επεξεργασία ενοποιηµένων ισολογισµών και στοιχείων πωλήσεων εταιριών κλάδου υγείας) βάσει 
στοιχείων: (1) ICAP AE Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, σειρά ετών (2) ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ. Απολογισµός και ετήσιο δελτίο 
χρήσης (σειρά ετών), ΙΑΣΩ ΑΕ. Απολογισµός και ετήσιο δελτίο χρήσης (σειρά ετών), EUROMEDICA AE. Απολογισµός και 
ετήσιο δελτίο χρήσης 2007 
 

∆ιάγραµµα 8.14 

ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 6 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΥΓΕΙΑΣ, ΕΛΛΑ∆Α 1995 - 2006
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Πίνακας 8.21 

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΛΛΑ∆Α 2007 - 8 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΟΜΙΛΟΥ 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ Ι∆ΡΥΣΗ 1983 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Ι∆ΡΥΣΗ 1991 

ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2000 

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2002 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟ 1997 ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 

ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΑΦΝΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟ 1998 ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ "ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ" 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟ 1998 ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
2008 

ΙΑΣΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟ 2000 ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΙΣ 

ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ 

ΙΑΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟ 2000 ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΓ. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ 

ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1974 

ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΕΞΑΓΟΡΑ (98,6%) ΑΠΟ ΥΓΕΙΑ ΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ 2006-7 ΥΓΕΙΑ ΑΕ 

ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΑΓΟΡΑ (72%) ΑΠΟ ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ ΤΟ 2006 

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2004 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟ∆ΟΣ) ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2006 

ΚΛΙΝΙΚΗ Κ.Ι. ∆ΑΝΙΗΛΙ∆Η "Η ΠΑΝΑΓΙΑ" (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΕΞΑΓΟΡΑ (70%) ΤΟ 1996 ΤΗΣ Κ.Ι. ∆ΑΝΙΗΛΙ∆Η ΑΕ 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ EUROMEDICA ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α΄ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟ 1998 ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΕ 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ EUROMEDICA ΑΘΗΝΑΙΟΝ Β΄ 
ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟ 1998 ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ, 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΤΟ 2003 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΕ 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟ 1998 ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 
ΕΞΑΓΟΡΑ (80,05%) ΤΟ 1999-2000 ΤΗΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΕ  

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ" 

ΕΞΑΓΟΡΑ (66,38%) ΤΟ 2000 ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 
ΤΑΤΙΑΝΑ ΑΕ  

ΡΕΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟ 2000, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟ 2003 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
"ΘΕΟΜΗΤΩΡ" (ΚΟΖΑΝΗ) 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ "ΖΩΟ∆ΟΧΟΣ ΠΗΓΗ" (ΚΟΖΑΝΗ) 
ΕΞΑΓΟΡΑ (90%) ΤΟ 2000 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑ (55,87%) ΤΟ 2004-5 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΟΤΟΚΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 
ΕΞΑΓΟΡΑ (70,65%) ΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
"ΘΕΟΤΟΚΟΣ" ΑΕ 

EUROMEDICA 
AE 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΕΞΑΓΟΡΑ (50%) ΤΗΣ ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ 

ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ι∆ΡΥΣΗ 1996 ΑΘΗΝΑ 

ΙΑΣΩ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΑΘΗΝΑ 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΛΑΡΙΣΑ ΙΑΣΩ ΑΕ 

ΙΑΣΩ GENERAL - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟ 1999 "ΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ" 

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟ 1996 ΤΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ  

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΕ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟ 2002 ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ  
INTERAMERICAN 
(ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ) 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟ 2001 ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΠΕ 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕ 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟ 2006 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ  BΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΑΕ 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟ 2006 ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΑΛΗΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ  

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΘΗΝΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟ 2007 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ 
ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕ 

ΝΕΑ ΑΙΓΛΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ "ΑΘΗΝΑ" ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟ 2008 ΤΗΣ ΝΕΑ ΑΙΓΛΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΠΕ  

Πηγές: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει στοιχείων: (1) ΙCAP. Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας (σειρά ετών) (2) ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ. 
Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31/12/2007 (3) EUROMEDICA. Ενηµερωτικό δελτίο για την εισαγωγή των 
µετοχών της εταιρίας Euromedica στο Χ.Α. 22/8/2007 (4) ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ. Απολογισµός και ετήσιο δελτίο χρήσης 2007 
(5) EUROMEDICA ΑΕ. Ετήσιο δελτίο χρήσης 2005 (6) ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕ. Ετήσιο ∆ελτίο Χρήσης 2007 (7) EUROMEDICA. 
Εταιρική παρουσίαση Σεπτέµβριος 2006 (8) ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ. Ενηµερωτικό φυλλάδιο 2004 (9) ΥΓΕΙΑ ΑΕ. Εταιρική παρουσίαση 
Σεπτέµβριος 2008 (10) ΙΑΣΩ ΑΕ. Απολογισµός και ετήσιο δελτίο χρήσης 2007 

 
προδιαγραφών λειτουργίας, οδηγώντας έτσι τις επιχειρήσεις του κλάδου στην εξαγορά παλαιών 
κλινικών οι οποίες λειτουργούσαν βάσει ελαστικότερων προδιαγραφών όπως έχει αναλυτικά 
συζητηθεί. Νέο κύµα τέλος εξαγορών, το οποίο και βρίσκεται σε εξέλιξη, φαίνεται να πυροδότησε το 
2006 η είσοδος στην Ελληνική αγορά υγείας πολυεθνικών εταιριών όπως της Γερµανικής Asklepios 
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Kliniken GMBH, της Αραβικών συµφερόντων Marfin Capital και της Global Finance / Southeastern 
Europe Fund  οι οποίες και εξαγόρασαν µερίδια των ελληνικών εταιριών Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ, Υγεία 
ΑΕ και Ευρωκλινική Αθηνών αντίστοιχα (πίνακας 8.22). 
 
8.3 Χρηµατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα 
 Τρεις είναι οι πηγές χρηµατοδότησης του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα:  

(α) η ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Οι ασφαλιστικές εταιρίες αποζηµιώνουν τους ιδιωτικούς 
προµηθευτές για τις υπηρεσίες υγείας που καταναλώνουν οι ασφαλισµένοι τους είτε απευθείας, είτε 
µέσω αποζηµιώσεων, µερικών ή ολικών, στους ίδιους τους ασφαλισµένους τους. Και στις δύο όµως 
περιπτώσεις η αποπληρωµή των ιδιωτικών προµηθευτών γίνεται κατά πράξη και κατά περίπτωση, µε 
τιµές που καθορίζονται ελεύθερα από την τιµολογιακή πολιτική κάθε προµηθευτή ή σε πολύ λίγες 
περιπτώσεις βάσει προκαθορισµένων τιµών, προϊόν συµφωνίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών 
µε τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών κλινικών και των διαγνωστικών κέντρων της χώρας (σχήµα 8.1)  
  

Σχήµα 8.1: Πηγές και ροή χρηµατοδότησης στον ιδιωτικό τοµέα υγείας στην Ελλάδα 

 
 

(β) η κοινωνική ασφάλιση υγείας. Τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης συµβάλλονται µε τους 
ιδιωτικούς προµηθευτές υπηρεσιών υγείας, καταβάλλοντας σε αυτούς αποζηµιώσεις για τις υπηρεσίες 
που κατανάλωσαν οι ασφαλισµένοι τους, µε τιµές που καθορίζονται από την εκάστοτε κρατική 
τιµολογιακή πολιτική. Έτσι, στην µεν ανοικτή – εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη η αποπληρωµή των 
διαγνωστικών κέντρων γίνεται κατά περίπτωση και κατά πράξη βάσει του κρατικού τιµολογίου 
ιατρικών αµοιβών, στη δε κλειστή – νοσοκοµειακή περίθαλψη η αποπληρωµή των ιδιωτικών κλινικών 
γίνεται βάσει προκαθορισµένου σπαστού ηµερήσιου νοσηλίου, εφάπαξ δηλαδή αµοιβή για κάθε ηµέρα 
νοσηλείας και επιπλέον αµοιβές κατά πράξη για τις ιατρικές και διαγνωστικές παρεµβάσεις που 
πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής (σχήµα 8.1).   

Μόνες εξαιρέσεις αποτελούν: (1) οι περιπτώσεις νοσηλείας σε ιδιωτικές ειδικές µονάδες 
(µονάδες εντατικής θεραπείας, µονάδες παρακολούθησης πρόωρων) όπου η αποπληρωµή των 
ιδιωτικών προµηθευτών γίνεται βάσει προσαυξηµένου ηµερήσιου κλειστού νοσηλίου (2) οι 
περιπτώσεις νοσηλείας για ειδικές θεραπείας (όπως καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις, εµβολισµός 
ανευρυσµάτων του Κ.Ν.Σ.) όπου η αποπληρωµή των προµηθευτών γίνεται βάσει προσυµφωνηµένου 
πακέτου νοσηλείας ανεξαρτήτως ηµερών νοσηλείας (3) η περίπτωση των ιδιωτικών µονάδων τεχνητού 
νεφρού όπου η αποπληρωµή των προµηθευτών γίνεται ανά συνεδρία αιµοκάθαρσης και όχι ανά 
ηµέρα νοσηλείας και (4) η περίπτωση νοσηλείας στα πλαίσια φυσιολογικού τοκετού όπου τα 
ασφαλιστικά ταµεία δεν καταβάλουν πληρωµές απευθείας στις ιδιωτικές µαιευτικές κλινικές, αλλά 
προκαθορισµένη αποζηµίωση στις επίτοκες ασφαλισµένες τους (βοήθηµα τοκετού). Σε περίπτωση 
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επιπλεγµένου τοκετού ή καισαρικής επέµβασης το ασφαλιστικό ταµείο καταβάλει στις µαιευτικές 
κλινικές πληρωµές, πέραν του βοηθήµατος τοκετού, βάσει του ισχύοντος σπαστού ηµερήσιου 
νοσηλίου. 

(γ) ιδιωτική δαπάνη υγείας. Το υποσύνολο της ιδιωτικής δαπάνης υγείας, το οποίο καταλήγει 
στους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα περιλαµβάνει: (1) τις απευθείας 
πληρωµές ανασφάλιστων ή ασφαλισµένων, για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τις ιδιωτικές 
κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα και δεν συµπεριλαµβάνονταν στις ασφαλιστικές καλύψεις – 
παροχές των δηµόσιων και ιδιωτικών ασφαλιστικών φορέων υγείας (2) τις νόµιµες προκαθορισµένες 
συµµετοχές των ασφαλισµένων στο κόστος, το ύψος των οποίων διαφοροποιείται ανάλογα µε το είδος 
της ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης, την ευρωστία του κάθε ταµείου κοινωνικής ασφάλισης και το 
καθεστώς ασφαλιστικής σχέσης (άµεσα ή έµµεσα ασφαλισµένος) (3) τις πρόσθετες πληρωµές των 
ασφαλισµένων (πέραν της νόµιµης συµµετοχής στο κόστος) στις ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά 
κέντρα, εξαιτίας της παράνοµης απόκλισης, στις περιπτώσεις των συµβεβληµένων προµηθευτών, 
µεταξύ πραγµατικής τιµής χρέωσης και τιµής αποζηµίωσης βάσει κρατικού τιµολογίου και (4) τις 
άτυπες - υπόγειες πληρωµές (κατά κανόνα µη φορολογικά καταγεγραµµένες) των ασφαλισµένων, 
κύρια στον ιδιωτικό νοσοκοµειακό τοµέα, ως αµοιβή για το θεράποντα ιατρό (σχήµα 8.1).              
 Καταγραφή της συµµετοχής των τριών αυτών πηγών χρηµατοδότησης στο συνολικό κύκλο 
εργασιών του ιδιωτικού τοµέα υγείας, στην Ελλάδα δεν υφίσταται. Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο της υγείας δεν είναι υποχρεωµένες και κατ’ επέκταση δεν δηµοσιεύουν στους 
ισολογισµούς και στα ετήσια δελτία χρήσης τους στοιχεία που αφορούν στις πηγές των εσόδων τους. 
Η µελέτη κατά συνέπεια της ροής χρηµατοδότησης στον ιδιωτικό τοµέα υγείας στην Ελλάδα, δύναται 
να γίνει µόνο µέσω της ανάλυσης της δαπάνης των χρηµατοδοτικών πηγών ανά ιδιοκτησιακό 
καθεστώς φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. 
 
8.3.1 Ιδιωτική ασφάλιση υγείας (2001 – 2003) 
 Σύµφωνα την ετήσια στατιστική έκθεση της Ε.Α.Ε.Ε. το 2003 οι πληρωθείσες αποζηµιώσεις 
από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα ανήλθαν σε 1,8 δισ. €, εκ των οποίων το 44% 
αφορούσε αποζηµιώσεις στον κλάδο ζωής (πίνακας 8.22). Στοιχεία για τον κλάδο της υγείας, 
υποσύνολο του κλάδου ζωής, η Ε.Α.Ε.Ε. δεν δηµοσιεύει καθώς η σχετική δαπάνη δεν υπολογίζεται 
από τις ασφαλιστικές εταιρίες µέλη της.  
 
Πίνακας 8.22 

ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ,  
ΕΛΛΑ∆Α 2001 – 3  

ΚΛΑ∆ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2001 2002 2003 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ 663.958.305 (43,8%) 720.896.984 (43,5%) 803.060.719 (43,7%) 

Κλάδος Ζωής Μ/∆ 388.896.984 (23,5%) Μ/∆ 

Κλάδος Υγείας Μ/∆ 332.000.000 (20,0%) Μ/∆ 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 588.139.914 (38,8%) 644.741.350 (38,9%) 687.464.605 (37,4%) 

ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ ΖΗΜΙΩΝ 265.194.148 (17,5%) 292.099.473 (17,6%) 348.373.764 (18,9%) 

ΣΥΝΟΛΟ 1.517.292.367 (100%) 1.657.737.807 (100%) 1.838.899.088 (100%) 

Σηµειώσεις: (1) όλα τα ποσά σε ευρώ €, τρέχουσες τιµές (2) σε παρένθεση το ποσοστό συµµετοχής κάθε κλάδου στο 
σύνολο των αποζηµιώσεων (3) Μ/∆ = µη διαθέσιµο (4) η ανάλυση των αποζηµιώσεων των ασφαλίσεων ζωής στους 
επιµέρους κλάδους για το έτος 2002 αποτελεί εκτίµηση στελεχών της Ε.Α.Ε.Ε. 
Πηγές: (1) Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας. Ετήσια στατιστική έκθεση (σειρά ετών) (2) Κουγιουµτζής Κ. 2003 

 
 Στελέχη παρόλα αυτά της ασφαλιστικής αγοράς εκτιµούν ότι οι αποζηµιώσεις των 
ασφαλιστικών εταιριών στον κλάδο της υγείας το 2002 ανήλθαν σε 332 εκατ. €,238 απορροφούν 
δηλαδή το 20% του συνόλου των αποζηµιώσεων των ασφαλιστικών εταιριών στη χώρα (πίνακας 
8.22). Ακόµη και αν αυτές οι εκτιµήσεις ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα δεν µπορεί να εξάγει 
κανείς συµπεράσµατα για το ποσοστό συµµετοχής των αποζηµιώσεων των ιδιωτικών ασφαλιστικών 
εταιριών στη διαµόρφωση του συνολικού κύκλου πωλήσεων του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα, 
έτσι όπως αυτός προκύπτει από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς κλινικών και διαγνωστικών 
κέντρων (πίνακας 8.17). Και αυτό γιατί οι πληρωθείσες αποζηµιώσεις των ιδιωτικών ασφαλιστικών 
εταιριών στον κλάδο της υγείας δεν κατευθύνονται στο σύνολό τους στις κλινικές και τα διαγνωστικά 
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κέντρα αλλά καλύπτουν και άλλες δαπάνες όπως αµοιβές ιδιωτών ιατρών, φαρµακευτική περίθαλψη, 
νοσηλεία ιδιωτικά ασφαλισµένων σε δηµόσια και ΝΠΙ∆ νοσοκοµεία, επιδοµατικές καλύψεις σε 
περίπτωση ασθένειας ή ατυχήµατος κ.ο.κ.         
 
8.3.2 Κοινωνική ασφάλιση υγείας (2001 – 2003) 
 Συγκεντρωτικά προϋπολογιστικά ή απολογιστικά στοιχεία σχετικά µε τη ροή χρηµατοδότησης 
από τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης προς τον ιδιωτικό τοµέα υγείας δεν δηµοσιεύονται στη χώρα 
µας, καθώς οι συγκεκριµένοι κωδικοί δαπάνης δεν περιλαµβάνονται στους ετήσιους Κοινωνικούς 
Προϋπολογισµούς, στους Απολογισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης ή στα Στατιστικά ∆ελτία των 
Ασφαλιστικών Ταµείων. Στην περίπτωση των τεσσάρων µεγαλύτερων ασφαλιστικών ταµείων της 
χώρας, που συµπεριλήφθηκαν στο δείγµα της µελέτης µας, τα σχετικά στοιχεία είναι στο σύνολό τους 
αδηµοσίευτα απολογιστικά δεδοµένα.   

Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία κατά τη τριετία 2001 – 2003 οι πληρωµές των ασφαλιστικών 
ταµείων ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΕΒΕ και ΟΠΑ∆ προς τις ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα 
ξεπέρασαν το 1,48 δισ. €, 495 εκατ. € δηλαδή ετησίως κατά µέσο όρο (πίνακας 8.23). Το 57% των 
πληρωµών αυτών αφορούν πληρωµές προς ιδιωτικές κλινικές και το υπόλοιπο 43% πληρωµές προς 
ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα (εδραζόµενα εντός ιδιωτικών κλινικών ή λειτουργούντα ως αυτόνοµες 
επιχειρήσεις). Το 45,8% των συνολικών πληρωµών των υπό µελέτη ασφαλιστικών ταµείων προς 
ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας αφορούν σε πληρωµές του ΙΚΑ προς ιδιωτικές κλινικές 
και διαγνωστικά κέντρα, το 35,2% πληρωµές του ΟΠΑ∆ και το υπόλοιπο 10% και 9% πληρωµές του 
ΟΓΑ και του ΤΕΒΕ αντίστοιχα (πίνακας 8.23). 

 

Πίνακας 8.23 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, 
ΕΛΛΑ∆Α 2001 - 3 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ 2001 2002 2003 

ΙΚΑ 162.930.244 (40,2%) 190.807.610 (35,7%) 243.548.233 (44,8%) 

ΟΠΑ∆ 33.000.000 (8,2%) 46.802.363 (8,7%) 52.404.219 (9,6%) 

ΟΓΑ 41.432.745 (10,2%) 52.159.958 (9,7%) 52.536.231 (9,7%) 

ΤΕΒΕ - ΟΑΕΕ 10.964.990 (2,7%) 15.158.108 (2,8%) 19.876.722 (3,7%) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 248.327.979 (61,3%) 304.928.039 (57,0%) 368.365.405 (67,7%) 

ΙΚΑ Μ/∆ - 54.042.041 (10,1%) Μ/∆ - 

ΟΠΑ∆ 123.000.000 (30,4%) 141.674.511 (26,5%) 143.231.659 (26,3%) 

ΟΓΑ 2.086.190 (0,5%) 1.403.741 (0,3%) 1.197.517 (0,2%) 

ΤΕΒΕ - ΟΑΕΕ 31.404.579 (7,8%) 32.943.580 (6,2%) 31.329.884 (5,8%) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 156.490.769 (38,7%) 230.063.873 (43,0%) 175.759.060 (32,3%) 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4 ΤΑΜΕΙΩΝ 404.818.748 (100%) 534.991.912 (100%) 544.124.465 (100%) 
Σηµειώσεις: (1) όλα τα ποσά σε ευρώ €, τρέχουσες τιµές, απολογιστικά στοιχεία (2) Μ/∆ = µη διαθέσιµο 
Πηγές: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει στοιχείων: (1) ΙΚΑ. ∆/νση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής (αδηµοσίευτα 
στοιχεία) (2) ΙΚΑ. Γενική ∆/νση Υγειονοµικών Υπηρεσιών (αδηµοσίευτα στοιχεία) (3) ΙΚΑ. Στατιστικό ∆ελτίο (σειρά ετών) 
(4) ΟΠΑ∆. ∆/νση ∆ιοικητικού και Οικονοµικού (αδηµοσίευτα στοιχεία) (5) Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. ∆/νση 
Προϋπολογισµού (αδηµοσίευτα στοιχεία) (6) ΟΓΑ. Υπηρεσία Στατιστικής και Μελετών (αδηµοσίευτα στοιχεία) (7) ΟΓΑ. 
Ετήσιο Στατιστικό ∆ελτίο (σειρά ετών) (8) ΤΕΒΕ – ΟΑΕΕ. Τµήµα Αναλογιστικών Μελετών (αδηµοσίευτα στοιχεία) 

 
Τα προαναφερθέντα ποσά δεν συµπεριλαµβάνουν τις πληρωµές των ασφαλιστικών ταµείων 

προς ιδιωτικές µαιευτικές κλινικές για κάλυψη εξόδων νοσηλείας των ασφαλισµένων τους σε 
περίπτωση φυσιολογικού τοκετού. Και αυτό γιατί στις περιπτώσεις αυτές η σχετική κάλυψη της 
δαπάνης γίνεται µέσω απευθείας απόδοσης ενός προκαθορισµένου ποσού (βοήθηµα τοκετού) στις 
ασφαλισµένες επίτοκες. Κατά τη τριετία 2001 – 3 λοιπόν, το καταβληθέν βοήθηµα τοκετού των 
τεσσάρων υπό µελέτη ασφαλιστικών ταµείων ξεπέρασε τα 136 εκατ. € (πίνακας 8.24). ∆εδοµένου ότι 
το 60% των τοκετών στην Ελλάδα λαµβάνει χώρα σε ιδιωτικές κλινικές,251 εκτιµάται ότι η ροή 
χρηµατοδότησης από τα ασφαλιστικά ταµεία προς τις ιδιωτικές µαιευτικές κλινικές για κάλυψη εξόδων 
νοσηλείας σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού κατά τη τριετία 2001 - 3 ξεπέρασε τα 81,8 εκατ. €, 27,3 
εκατ. € δηλαδή κατά µέσο όρο ετησίως (πίνακας 8.24).     
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Με βάση τα παραπάνω, κατά τη τριετία 2001 – 3 οι συνολικές πληρωµές των τεσσάρων 
µεγαλύτερων ασφαλιστικών ταµείων της χώρας (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΕΒΕ, ΟΠΑ∆) προς τους ιδιωτικούς φορείς 
παροχής υπηρεσιών υγείας υπολογίζονται σε 1,56 δισ. €, ήτοι 520 εκατ. € ετησίως κατά µέσο όρο 
(πίνακας 8.25), ποσό το οποίο αντιστοιχεί, ανάλογα µε το έτος εξέτασης, στο 11,8 – 13,8% των 
συνολικών τους παροχών υγείας σε είδος (πίνακας 8.25). 
 
 
 
 

Πίνακας 8.24 
ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ, ΕΛΛΑ∆Α 2001 - 3 

2001 2002 2003 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΑΝΗ 

ΙΚΑ 46.537 32.004.754 48.563 35.766.772 48.280 38.896.897 

ΟΓΑ 7.046 1.165.968 6.513 1.075.507 7.688 1.125.622 

ΟΠΑ∆ Μ/∆ 3.000.000 Μ/∆ 3.068.085 Μ/∆ 3.389.240 

ΤΕΒΕ - ΟΑΕΕ Μ/∆ 5.609.398 Μ/∆ 5.631.695 Μ/∆ 5.665.956 

ΣΥΝΟΛΟ 4 ΤΑΜΕΙΩΝ 53.583 41.780.120 55.076 45.542.059 55.968 49.077.715 

ΡΟΗ Β.Τ. ΠΡΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

Μ/∆ 25.068.072 Μ/∆ 27.325.235 Μ/∆ 29.446.629 

Σηµειώσεις: (1) όλα τα ποσά σε ευρώ €, τρέχουσες τιµές, απολογιστικά στοιχεία (2) Μ/∆ = µη διαθέσιµο (3) ο 
υπολογισµός της ροής του Βοηθήµατος Τοκετού (Β.Τ.) προς τις ιδιωτικές κλινικές έγινε βάσει της εκτίµησης ότι το 60% 
των τοκετών λαµβάνουν χώρα σε ιδιωτικές µαιευτικές κλινικές 
Πηγές: όπως πίνακα 8.23 

 
 
 
 
Πίνακας 8.25 

ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΕΒΕ, ΟΠΑ∆)  
ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΛΛΑ∆Α 2001 – 3 

 2001 2002 2003 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

248.327.979 304.928.039 368.365.405 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

156.490.769 230.063.873 175.759.060 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΡΟΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

25.068.072 27.325.235 29.446.629 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

429.886.820 562.317.147 573.571.094 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 3.633.816.368 4.074.720.500 4.500.857.451 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, % ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ 11,8% 13,8% 12,7%* 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ ICAP) 833.500.000 944.800.000 1.049.000.000 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ, % ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ  51,6% 59,5% 54,7%‡ 

Σηµείωση: όλα τα ποσά σε ευρώ €, τρέχουσες τιµές, απολογιστικά στοιχεία, (*) στατιστικά σηµαντική διαφορά σε σχέση 
µε το 2001 όπου και τα σχετικά µεγέθη είναι συγκρίσιµα (95% ∆.Α. 0,8 έως 1,1) (‡) στατιστικά σηµαντική διαφορά σε 
σχέση µε το 2001 (95% ∆.Α. 2,6 έως 3,6) όπου και τα σχετικά µεγέθη είναι συγκρίσιµα, αφού στα συγκεκριµένα έτη δεν 
έχει συµπεριληφθεί η δαπάνη του ΙΚΑ για διαγνωστικές εξετάσεις  
Πηγές: όπως πίνακα 8.23 
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∆ιάγραµµα 8.15 
 

 

 
 

Τα ασφαλιστικά ταµεία φαίνεται να αποτελούν την κύρια πηγή χρηµατοδότησης του ιδιωτικού 
τοµέα υγείας στην Ελλάδα, καθώς µόνο οι πληρωµές των τεσσάρων υπό µελέτη ασφαλιστικών ταµείων 
προς τις ιδιωτικές κλινικές, τα διαγνωστικά κέντρα και τα ιδιωτικά µαιευτήρια αντιπροσώπευαν κατά 
την περίοδο 2001 – 2003 το 51,6% έως 59,5% του εκτιµώµενου (βάσει δηµοσιευµένων ισολογισµών) 
κύκλου εργασιών του ιδιωτικού τοµέα υγείας της χώρας (διάγραµµα 8.15), παρουσιάζοντας µάλιστα 
συνεχή αυξητική αναλογική συµµετοχή στις συνολικές του πωλήσεις (πίνακας 8.25,).  
 
8.3.3 Ιδιωτική δαπάνη υγείας 
 Οι Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισµών (Ε.Ο.Π.) της Ε.Σ.Υ.Ε. αναλυτικά στοιχεία για την 
κατανοµή της ιδιωτικής δαπάνης υγείας ανά ιδιοκτησιακό καθεστώς φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας 
για πρώτη φορά συµπεριέλαβαν στην Ε.Ο.Π. του 2004/5, η οποία και δόθηκε στη δηµοσιότητα στα 
τέλη του 2008. 
 
Πίνακας 8.26 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΕΛΛΑ∆Α 1998/9 – 2004/5 
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 1998/9 2004/5 

Α. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 756.254.314 1.223.763.607 

Α.1 ΦΑΡΜΑΚΑ - 1.008.622.706 
Α.2 ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙ∆Η - 68.040.107 
Α.3 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - 147.100.794 
Β. ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ 2.794.156.694 4.034.011.670 
Β.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ 961.645.824 1.430.279.705 
Β.2 Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 1.376.715.714 1.912.310.319 
Β.3 ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σύνολο) 455.795.156 691.421.646 
Β.3.1 ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (µικροβιολογικά και ακτινολογικά κέντρα) - 459.510.297 
Β.3.2 ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (αµοιβές παραϊατρικού προσωπικού) - 206.995.254 
Β.3.3 ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (υπηρεσίες εκτός νοσοκοµείου: εξετάσεις, νοσοκόµες) - 24.916.095 
Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ 500.807.292 883.563.074 
Γ.1 ΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ 123.058.388 248.681.798 
Γ.2 Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ (Σύνολο) 377.748.904 634.881.276 
Γ.2.1 Ι∆. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ (κατάλυµα, διατροφή) - 318.638.527 
Γ.2.2 Ι∆. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ (αµοιβές ιατρών) - 122.663.854 

Γ.2.3 Ι∆. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ (αναλύσεις και παραϊατρικές υπηρεσίες) - 12.937.203 

Γ.2.4 Ι∆. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ (αδύνατος ο παραπάνω διαχωρισµός) - 180.162.536 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΥΓΕΙΑΣ 4.051.344.384 6.141.338.351 

Σηµειώσεις: (1) όλα τα ποσά σε ευρώ €, τρέχουσες τιµές (2) Ο υπολογισµός της ιδιωτικής δαπάνης υγείας στην Ελλάδα έγινε 
µέσω αναγωγής της µέσης ετήσιας δαπάνης υγείας των νοικοκυριών του δείγµατος των Ε.Ο.Π. στο σύνολο των νοικοκυριών 
της χώρας (3) τα κενά στον παραπάνω πίνακα οφείλονται στο γεγονός ότι η Ε.Σ.Υ.Ε. εντάσσει προοδευτικά νέες κατηγορίες - 
ερωτήµατα στα ερωτηµατολόγια των Ε.Ο.Π.  
Πηγές: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει στοιχείων: (α) ΕΣΥΕ. Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισµών (σειρά ετών) (β) ΕΣΥΕ. 
Συνοπτική Στατιστική Επετηρίδα 2007 

 

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ, ΕΛΛΑ∆Α 2002

59,5%

40,5%

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ (∆ΕΙΓΜΑ 4 ΤΑΜΕΙΩΝ)
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ



 

 144 

Σύµφωνα λοιπόν µε αυτά τα στοιχεία το 2005 η ιδιωτική δαπάνη υγείας στην Ελλάδα ανήλθε 
στα 6,1 δισ. € (πίνακας 8.26). Το 16,2% αυτής της δαπάνης, περίπου δηλαδή 996,1 εκατ. €, κατέληξε 
σε ιδιωτικούς προµηθευτές υπηρεσιών υγείας, ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα µη 
συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών ιδιωτών ιατρών και λοιπών επαγγελµατιών υγείας (κωδικοί Β.3.1, 
Β.3.3, Γ.2.1, Γ.2.3, Γ.2.4 πίνακα 8.26).  
 Τα ποσά που καταγράφει η Ε.Σ.Υ.Ε. στις Ε.Ο.Π. ως δαπάνη των νοικοκυριών για υγεία, σε 
αρκετές περιπτώσεις δεν δύναται να προσδιοριστούν αν πρόκειται για αµοιβές ιατρών ή αµοιβές 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της υγείας (κωδικοί Β.3.3, Γ.2.3, Γ.2.4 πίνακα 
8.26), ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν δύναται να προσδιοριστούν αν αφορούν σε απευθείας πληρωµές 
σε ιδιώτες προµηθευτές ή νόµιµες συνεισφορές στο κόστος σε δηµόσιους προµηθευτές υπηρεσιών 
υγείας (κωδικός Β.3.1 πίνακα 8.26). Επίσης οι Ε.Ο.Π. καταγράφοντας την πραγµατική δαπάνη των 
νοικοκυριών για υγεία, κατά τη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, ενσωµατώνουν αυτονόητα 
στις καταγραφές τους παραοικονοµική δραστηριότητα (µη φορολογικά δηλαδή καταγεγραµµένη, άρα 
και µη εµφανιζόµενη στους ισολογισµούς των επιχειρήσεων του κλάδου της υγείας).  
 Όλοι οι παραπάνω λόγοι καθιστούν µη συγκρίσιµα τα στοιχεία των Ε.Ο.Π. µε τα στοιχεία του 
εκτιµώµενου, βάσει δηµοσιευµένων ισολογισµών, κύκλου εργασιών του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην 
Ελλάδα, καθιστώντας έτσι αδύνατο τον προσδιορισµό της συµµετοχής της ιδιωτικής δαπάνης στη 
διαµόρφωση του συνόλου των πωλήσεων της ιδιωτικής αγοράς υγείας στη χώρα.      
 
8.4 Στοιχεία ποιοτικής αξιολόγησης του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα 
8.4.1 Πορίσµατα ελέγχων Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (2004 – 2006) 

Η µελέτη των εκθέσεων των Επιθεωρητών Υγείας σχετικά µε τους ελέγχους, τακτικούς και 
έκτακτους, που πραγµατοποίησαν σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας κατά τη τριετία 
2004 – 2006 αναδεικνύει: 

(α) τα σοβαρά προβλήµατα και την ανεπάρκεια των ελεγκτικών µηχανισµών του κράτους 
σχετικά µε τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών στη χώρα. Οι εκθέσεις των Επιθεωρητών Υγείας 
κατέγραψαν πολλαπλές περιπτώσεις δυσλειτουργίας των ∆ιευθύνσεων Υγείας των Νοµαρχιών, οι 
οποίες και είναι επιφορτισµένες µε την έκδοση αδειών και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας των 
κατά τόπους ιδιωτικών κλινικών στην Ελλάδα. Βάσει λοιπόν των πορισµάτων του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. σε 
αρκετές περιπτώσεις οι ∆/νσεις Υγείας είτε δεν πραγµατοποιούν ελέγχους είτε όταν πραγµατοποιούν οι 
έλεγχοι αυτοί δεν είναι επιτόπιοι (όπως ορίζει ο νόµος) αλλά βασίζονται σε υπεύθυνες δηλώσεις καλής 
λειτουργίας από τους ιδιοκτήτες των κλινικών (πίνακας 8.27). Κρούσµατα ψευδών βεβαιώσεων από 
υπαλλήλους Νοµαρχιών, αλλά και περιστατικά µη συµµόρφωσης ιδιωτικών κλινικών παρά τις σχετικές 
συστάσεις ή πρόστιµα, καταγράφηκαν επίσης στις εκθέσεις του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. κατά τη τριετία 2004 – 6 
(πίνακας 8.27).  

(β) τα προβλήµατα στην σύναψη συµβάσεων µεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και 
των ιδιωτικών προµηθευτών υπηρεσιών υγείας. Οι εκθέσεις του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. αναδεικνύουν την απουσία 
µηχανισµών ελέγχου από τους χρηµατοδότες των υπηρεσιών υγείας, εν προκειµένου από τα ταµεία 
κοινωνικής ασφάλισης προς τις συµβεβληµένες µε αυτά ιδιωτικές κλινικές. Βάσει λοιπόν των 
πορισµάτων των Επιθεωρητών Υγείας κατά τη τριετία 2004 – 6 καταγράφηκαν πολλαπλές περιπτώσεις 
ιδιωτικών κλινικών, οι οποίες παρά το ότι δεν τηρούσαν προδιαγραφές νόµιµης και ασφαλούς 
λειτουργίας διέθεταν σύµβαση µε φορείς κοινωνικής ασφάλισης (πίνακας 8.27).   

(γ) τη σωρεία παρατυπιών και αποκλίσεων από το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά µε τις 
προδιαγραφές λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη τριετία 
2004 – 6 µία στις τρεις (36%) ιδιωτικές κλινικές που ελέγχθηκε από τους Επιθεωρητές Υγείας 
παρουσίαζε σειρά ανεπαρκειών και παρατυπιών, οι οποίες στις περισσότερες των περιπτώσεων 
αφορούσαν σε υποστελέχωση µε ανθρώπινο δυναµικό, αντιδεοντολογικές ιατρικές πρακτικές και 
λειτουργία τµηµάτων ή µονάδων χωρίς σχετική άδεια (πίνακας 8.27, διάγραµµα 8.16). 

(δ) τη σωρεία παρατυπιών σχετικά µε τις χρεώσεις ασθενών και τις χρεώσεις νοσηλίων και 
υλικών σε συµβεβληµένα ασφαλιστικά ταµεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη τριετία 2004 – 6 στο 
σύνολο (100%) των ιδιωτικών κλινικών που ελέγχθηκε από τους Επιθεωρητές Υγείας καταγράφηκαν 
περιπτώσεις οικονοµικής απάτης εις βάρος ασθενών και ασφαλιστικών ταµείων (πίνακας 8.27, 
διάγραµµα 8.16). Πιο συγκεκριµένα βάσει των πορισµάτων του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. οι ιδιωτικές κλινικές 



Πίνακας 8.27 

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΕΛΛΑ∆Α 2004 - 6 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΤΟΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ 
ΠΟΥ 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ  

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΟΥ Π∆ 
235/2000 

2004 2 

Και στις δύο κλινικές διαπιστώθηκαν: (1) "Οι συνεχείς παρατάσεις της καταληκτικής ηµεροµηνίας προσαρµογής στις διατάξεις του Π.∆. 235/2000 προκαλεί 
σύγχυση στο προσωπικό των ∆ιευθύνσεων Υγείας των Νοµαρχιών την οποία εκµεταλλεύονται οι επιχειρήσεις προς εξυπηρέτηση των συµφερόντων τους" 
(2) "οι κλινικές προβαίνουν σε διαρρυθµίσεις των εσωτερικών τους χώρων χωρίς να έχει εκδοθεί η σχετική αναθεώρηση της οικοδοµικής άδειας εφόσον 
απαιτείται" (3) λειτουργία τµηµάτων Εξωτερικών Ιατρείων και ΜΤΝ πέρα από τα αναφερόµενα στην άδεια λειτουργίας (4) "ο έλεγχος των αρµόδιων 
επιτροπών των ∆/νσεων Υγείας των Νοµαρχιών οφείλει να είναι ετησίως και όχι µόνο κατόπιν αίτησης της κλινικής για βεβαίωση καλής λειτουργίας, οφείλει 
δε να στηρίζεται σε επιτόπιο έλεγχο της επιτροπής και όχι σε υπεύθυνες δηλώσεις ή βεβαιώσεις του ιδιοκτήτη της κλινικής"   
Σε µία κλινική χρόνιων πασχόντων διαπιστώθηκε: (1) µη προσαρµογή στις διατάξεις του Π∆ 235/2000. Εντολή ΣΕΥΥΠ για διακοπή λειτουργίας της (2) Μη 
ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών (διαβίωση-νοσηλεία) σε χρόνιους πάσχοντες ασφαλισµένους του ΙΚΑ (3) η εν λόγω κλινική είχε συνάψει σύµβαση µε το 
ΙΚΑ χωρίς να έχει ζητηθεί βεβαίωση καλής λειτουργίας της (4) "ανύπαρκτος έλεγχος από τη Νοµαρχιακή ∆/νση Υγείας. Η κλινική είχε λάβει άδεια 
λειτουργίας παρά τις σοβαρές ελλείψεις της σε προσωπικό" 
Σε µία µαιευτική κλινική διαπιστώθηκαν: (1) υπερβολικές ελλείψεις σε προσωπικό (ειδικότητες - αριθµό) (2) µη τήρηση ιατρικών φακέλων ασθενών παρότι 
προβλέπεται από τη νοµοθεσία (3) ο ιδιοκτήτης της κλινικής (συγχρόνως διοικητικός και επιστηµονικός υπεύθυνος της) είχε καταδικαστεί για ποινικό 
αδίκηµα το είδος του οποίου αποτελούσε κώλυµα άσκησης των καθηκόντων του (4) η επιτροπή ελέγχου της ∆.Υ. της αρµόδιας Νοµαρχίας είχε βεβαιώσει 
("ψευδώς") τη καλή λειτουργία της κλινικής (5) εντολή ΣΕΥΥΠ για άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε 2 µέλη της επιτροπής ∆.Υ. Ν.Α, εντολή νέου ελέγχου της 
κλινικής από την αρµόδια νοµαρχία για νοµιµότητα λειτουργίας της 

2004 6 

Μία εκ των υπολοίπων τεσσάρων κλινικών που ελέγχθηκαν λειτουργούσε παράνοµα. ∆ιαπιστώθηκε επίσης σωρεία επεµβάσεων πλαστικής χειρουργικής 
από µη ειδικευµένο ιατρό ο οποίος στερούνταν οιασδήποτε ειδικότητας 

2005 1 

(1) ελλείψεις απασχολούµενου προσωπικού (ιατρικού-νοσηλευτικού βοηθητικού) (2) λειτουργία εξωτερικών ιατρείων και ΜΤΝ χωρίς να αναφέρονται στην 
άδεια λειτουργίας (3) ακατάλληλο σύστηµα κλιµατισµού στις χειρουργικές αίθουσες (4) πεπαλαιωµένες εγκαταστάσεις και εξοπλισµός µαγειρείων (5) 
απουσία αρχείου σχεδίων και οικοδοµικών αδειών (6) µη τήρηση κανόνων υγιεινής και καθαριότητας από το προσωπικό (7) σύσταση του ΣΕΥΥΠ για 
έλεγχο των προϋποθέσεων µε τις οποίες ασφαλιστικοί οργανισµοί συνεχίζουν να συνάπτουν συµβόλαια µε κλινικές που εξακολουθούν να διέπονται από 
Β∆ 451/62 & 521/63 
Μία ψυχιατρική κλινική λειτουργούσε χωρίς να "εξασφαλίζει την ασφαλή και υγιεινή διαβίωση των ασθενών". ∆ιαπιστώθηκε ελλιπής συντήρηση του κτιρίου 
και του ξενοδοχειακού εξοπλισµού της καθώς και ελλείψεις σε προσωπικό 

Μία ψυχιατρική κλινική λειτουργούσε µονάδα ταχείας απεξάρτησης (εµφύτευση σφαιριδίων ναλτρεξόνης) χωρίς να διαθέτει άδεια λειτουργίας 
προγράµµατος απεξάρτησης και χωρίς η εφαρµοσθείσα θεραπεία να διαθέτει νοµικό-θεσµικό πλαίσιο που να την κατοχυρώνει στην Ελλάδα   

Σε µία ιδιωτική κλινική διαπιστώθηκε: λειτουργία ΜΑΦ χωρίς να αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας της κλινικής, απουσία θαλάµων Ββ' και Γ' θέσης, 
µειωµένο βοηθητικό προσωπικό, άσχηµη κατάσταση στα µαγειρεία 

Μία ιδιωτική κλινική πραγµατοποιούσε µεταµοσχεύσεις κερατοειδούς χωρίς να διαθέτει άδεια λειτουργίας Μεταµοσχευτικού Κέντρου 

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ - 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΛΙΝΙΚΩΝ 

2006 18 

Μία ιδιωτική κλινική λειτουργούσε Παιδιατρικό Τµήµα χωρίς αυτό να αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας της. Παράλληλα διενεργούσε χειρουργικές 
επεµβάσεις σε παιδιά κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων. Τέλος, εξακολουθούσε να παρέχει υπηρεσίες νοσηλείας σε παιδιά παρά την επιβολή 
προστίµου από την αρµόδια ∆/νση ∆ηµόσιας υγείας. 
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Πίνακας 8.27  συνέχεια 

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΕΛΛΑ∆Α 2004 - 6  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΤΟΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΟΥ 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ 

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

2004 1 
(1) υπέρβαση του προβλεπόµενου από τη άδεια λειτουργίας αριθµού µηχανηµάτων αιµοκάθαρσης (2) ανεπαρκές νοσηλευτικό προσωπικό προκειµένου να 
εξασφαλίζεται η συνεχής φυσική του παρουσία όπως απαιτείται (3) µετατροπή χώρων προβλεπόµενων για άλλη χρήση σε χώρους αιµοκάθαρσης (4) 
ανεπάρκεια χώρων για αναµονή ασθενών, αποδυτήρια, τραπεζαρία 

2005 2 
(1) υπέρβαση του προβλεπόµενου από την άδεια λειτουργίας αριθµού µηχανηµάτων αιµοκάθαρσης σε µία εκ των δύο ΜΤΝ (2) απουσία χώρων 
ανάπαυσης-τραπεζαρία των ασθενών σε µία εκ των δύο ΜΤΝ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ 
ΝΕΦΡΟΥ 

2006 5 
Ελέχθησαν µετά από καταγγελία Πανελλήνιου Συνδέσµου Νεφροπαθών σύµφωνα µε την οποία εταιρείες τροφοδοτούν νοσοκοµεία και κλινικές µε 
διαλύµατα υποκατάστασης για αιµοδιήθηση µη εγκεκριµένα από τον ΕΟΦ. Σε όλες τις κλινικές και τα δηµόσια νοσοκοµεία χρησιµοποιούνταν διαλύµατα 
εγκεκριµένα στην Ελλάδα και την Ευρώπη 

2004 6 Καµία εκ των κλινικών δεν είχε φαρµακοποιό υπεύθυνο για τα ναρκωτικά. Σε µία από τις κλινικές βρέθηκε αδικαιολόγητο πλεόνασµα φυσίγγων πεθιδίνης ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
ΚΡΑΤΙΚΟΥ 
ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ 

2006 4 ∆εν παρατηρήθηκαν αξιόλογα προβλήµατα στη διακίνηση φαρµάκων τόσο του Κ.Μ. όσο και των φαρµάκων της κατηγορίας Γ-ΒΣ και ∆ του Ν.1729/87 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

2004 3 
(1) σε 2 από τις τρεις κλινικές η διαχείριση ιατρικών αποβλήτων γινόταν βάσει υγειονοµικών διατάξεων (2) καµία εκ των κλινικών δεν είχε καταρτίσει σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης για τις περιπτώσεις διασποράς µεταφερόµενου φορτίου 

2 
Και στις δύο κλινικές ασθενείς ασφαλισµένοι του ΟΠΑ∆ καταγράφονταν ως ιδιώτες ασθενείς µε αποτέλεσµα να καταβάλουν πληρωµές βάσει του 
τιµολογίου της κλινικής και όχι βάσει του κρατικού τιµολογίου, παρά το γεγονός ότι οι κλινικές είχαν αποδεχθεί µε υπεύθυνη δήλωσή τους στην οικεία 
Νοµαρχία το κρατικό τιµολόγιο για τους ασφαλισµένους που θα δέχονταν 2004 

1 
(1) Κοστολόγηση νοσηλείας ασθενούς ως ιδιώτη και όχι ως άµεσα ασφαλισµένου (2) ιδίως κατά τη θερινή περίοδο µεγάλες χρεώσεις σε αλλοδαπούς 
(τουρίστες) µε ειδικά πακέτα µέσω ασφαλιστικών εταιρειών εξωτερικού 

2005 6 
Σε όλες τις περιπτώσεις υπερχρέωση νοσηλίων σε ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου. Περιστατικά παράτυπης υπογραφής δήλωσης από τους ασθενείς για 
κάλυψη διαφοράς νοσηλείας σε περίπτωση αλλαγής θέσης. 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΝΟΣΗΛΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΛΙΚΩΝ 

2006 6 

(1) οι τιµές των ειδικών εµφυτεύσιµων υλικών (υλικά αγγειοπλαστικής, βηµατοδότες και απινδωτές) που προµηθεύονται και χρεώνονται από τις ιδιωτικές 
κλινικές στους ασθενείς σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες των δηµόσιων νοσοκοµείων "ήταν και εξακολουθούν να παραµένουν προκλητικά υψηλές" (2) οι 
τιµές των αναλώσιµων υλικών τεχνητού νεφρού που χρεώνονται στους ασθενείς των ιδιωτικών κλινικών είναι πολλαπλάσια υψηλότερες από τις τιµές 
προµήθειας παρόµοιων υλικών από τα δηµόσια νοσοκοµεία επιβαρύνοντας έτσι τα ασφαλιστικά ταµεία (3) χρέωση υλικών αιµοκάθαρσης στα 
ασφαλιστικά ταµεία τα οποία όµως δεν είχαν χρησιµοποιηθεί στους ασφαλισµένους τους (4) δύο περιπτώσεις µη εφαρµογής του προβλεπόµενου νοσηλίου 
εµβολισµού σε ασφαλισµένους του ΟΠΑ∆ (5) τρεις περιπτώσεις µη εφαρµογής του προβλεπόµενου νοσηλίου για νοσηλεία σε Μονάδες Εντατικής Νεογνών  

Πηγές: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει στοιχείων: Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Ετήσια έκθεση πεπραγµένων (σειρά ετών) 



 
∆ιάγραµµα 8.16 

 
φαίνεται να εισπράττουν επιπλέον παράτυπες πληρωµές από ασφαλισµένους (χρέωση τους βάσει του 
τιµολογίου της κλινικής και όχι βάσει του κρατικού τιµολογίου, επιπλέον χρεώσεις για θέση νοσηλείας 
που δεν καλύπτει ο ασφαλιστικός τους φορέας), ενώ παράλληλα χρεώνουν τους συµβεβληµένους 
ασφαλιστικούς φορείς µε υλικά (αναλώσιµα ή εµφυτεύσιµα) που είτε δε χρησιµοποιήθηκαν είτε 
κοστολογήθηκαν πολλαπλάσια (πίνακας 8.27).   
                         
8.4.2 Μέση ∆ιάρκεια Νοσηλείας (2000 – 2005) 
 Σύµφωνα µε αδηµοσίευτα στοιχεία της Ετήσιας Έρευνας Νοσηλευτικής Κίνησης 
Θεραπευτηρίων της Ε.Σ.Υ.Ε. η Μέση ∆ιάρκεια Νοσηλείας το 2005 στις ιδιωτικές κλινικές για το σύνολο 
των εξελθόντων ασθενών της χώρας (ασφαλισµένοι ασφαλιστικών ταµείων, ασφαλισµένοι ιδιωτικών 
ασφαλιστικών εταιριών, ιδιώτες ασθενείς) υπολογίζεται σε 10,41 ηµέρες (πίνακας 8.28). Η Μέση αυτή 
∆ιάρκεια Νοσηλείας κινείται κοντά στο µέσο όρο των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α (9,8 ηµέρες το 2005, 
διάγραµµα 8.17), παραµένει όµως υψηλότερη κατά 48,4% σε σχέση µε την αντίστοιχη Μ.∆.Ν. στα 
δηµόσια νοσοκοµεία της Ελλάδας (πίνακας 8.28). Σηµειώνουµε ότι τα σχετικά µεγέθη δεν έχουν 
προτυπωθεί (ελλείψει δεδοµένων) για το είδος και τη βαρύτητα των περιστατικών (case mix), τη 
δυναµικότητα σε κλίνες, τη γεωγραφική κατανοµή και τον εκπαιδευτικό ή µη χαρακτήρα του 
νοσοκοµείου. Στην περίπτωση των γενικών θεραπευτηρίων, η Μ.∆.Ν. στις ιδιωτικές κλινικές της αυτής 
ειδικότητας εµφανίζεται το 2005 κατά 7,9% χαµηλότερη (Μ∆Ν Ιδιωτικές γενικές κλινικές / Μ∆Ν ΝΠ∆∆ 
γενικά νοσοκοµεία = 0,926 95% ∆.Α. 0,922 έως 0,931) σε σχέση µε την αντίστοιχη Μ.∆.Ν. των γενικών 
δηµόσιων νοσοκοµείων (πίνακας 8.28). Και σε αυτή βέβαια την περίπτωση τα σχετικά µεγέθη δεν 
έχουν προτυπωθεί (ελλείψει δεδοµένων) για τη βαρύτητα των περιστατικών, τον εκπαιδευτικό ή µη 
χαρακτήρα, τη δυναµικότητα και τη γεωγραφική κατανοµή των γενικών εν προκειµένου νοσοκοµείων. 

Ενδιαφέρον παρόλα αυτά έχει το εύρηµα βάσει του οποίου, η απόκλιση της Μ.∆.Ν. µεταξύ 
ιδιωτικών και δηµόσιων θεραπευτηρίων διευρύνεται σηµαντικά, όταν ο υπολογισµός της Μέσης 
∆ιάρκειας Νοσηλείας γίνει για την κατηγορία εκείνη των εξελθόντων ασθενών της χώρας, των οποίων η 
δαπάνη νοσοκοµειακής περίθαλψης καλύπτεται από τον ασφαλιστικό τους φορέας µέσω καταβολής 
ηµερήσιου νοσηλίου. Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε αδηµοσίευτα στοιχεία των τριών µεγαλύτερων 
ασφαλιστικών ταµείων της χώρας, η Μέση ∆ιάρκεια Νοσηλείας για τους ασφαλισµένους του ΙΚΑ, ΟΓΑ 
και ΤΕΒΕ που νοσηλεύτηκαν σε ιδιωτικές κλινικές κατά τη χρονική περίοδο 2001 έως 2003 κυµάνθηκε 
µεταξύ 15,8 και 16,1 ηµερών, ανάλογα µε το έτος εξέτασης (πίνακας 8.29). Η Μέση αυτή ∆ιάρκεια 
Νοσηλείας ήταν κατά 147,3 - 181,5% υψηλότερη σε σχέση µε την Μ.∆.Ν. των ασφαλισµένων του ΙΚΑ, 
ΟΓΑ και ΤΕΒΕ που κατά την ίδια χρονική περίοδο νοσηλεύτηκαν σε δηµόσια νοσοκοµεία (πίνακας 
8.29).

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΕΛΛΑ∆Α 2004 - 6
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Πίνακας 8.28 

ΜΕΣΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΛΛΑ∆Α 2000 - 2005 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 

ΝΠ∆∆ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΠ∆∆ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΠ∆∆ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΠ∆∆ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΠ∆∆ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΠ∆∆ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ 
ΓΕΝΙΚΑ 5,91 6,27 5,96 6,01 5,91 6,52 5,89 5,95 5,65 5,37 5,59 5,18 
ΜΙΚΤΑ - 5,75 - 4,80 - 9,22 - 4,01 - 3,96 - 4,18 
ΕΙ∆ΙΚΑ 20,91 31,87 18,62 36,15 18,97 33,55 33,59 33,24 25,49 36,90 19,80 43,61 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 5,08 5,08 4,60 4,56 4,90 4,40 4,74 4,13 4,51 4,10 4,45 4,15 
ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ 191,87 131,12 160,51 131,04 133,41 131,17 282,09 139,10 200,98 138,60 137,44 199,24 
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΑ 4,91 19,01 4,66 5,59 5,14 2,81 4,97 3,37 5,55 3,61 4,89 2,93 
ΛΟΙΠΑ ΕΙ∆ΙΚΑ 11,14 11,66 10,66 31,84 11,52 23,75 9,66 19,78 9,04 24,54 9,43 16,47 
ΣΥΝΟΛΟ 7,93 10,21 7,48 10,21 7,25 10,86 8,65 9,75 7,58 9,52 7,01 10,41 

Μ∆Ν Ι∆ΙΩΤΙΚΑ / Μ∆Ν ΝΠ∆∆ 
1,288  

(95% ∆Α 1,273 - 1,304) 
1,366  

(95%∆Α 1,349  - 1,383) 
1,498  

(95%∆Α 1,481 – 1,516) 
1,128  

(95%∆Α 1,114 – 1,141) 
1,257  

(95%∆Α 1,242 – 1,272) 
1,484  

(95%∆Α 1,467 – 1,501) 

Σηµείωση: Μέση ∆ιάρκεια Νοσηλείας εκφρασµένη σε ηµέρες νοσηλείας 
Πηγές: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει στοιχείων: Ε.Σ.Υ.Ε. Ετήσια Έρευνα Νοσηλευτικής Κίνησης Θεραπευτηρίων (πίνακας 7∆), σειρά ετών, αδηµοσίευτα στοιχεία   

 

Πίνακας 8.29 

ΜΕΣΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥ, ΕΛΛΑ∆Α 2001 - 2003 

2001 2002 2003 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 

ΝΠ∆∆ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΠ∆∆ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΠ∆∆ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ 
ΓΕΝΙΚΑ 5,68 9,09 5,05 8,23 4,89 8,84 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ 36,52 47,45 44,22 80,13 41,62 60,62 

ΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 6,10 14,59 5,46 15,48 5,27 15,30 
ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 4,19 7,37 4,01 7,25 4,30 6,71 
ΜΑΚΡΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 28,54 139,41 23,66 138,78 22,51 131,07 

ΟΓΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 6,96 29,29 6,26 28,39 9,56 29,26 
ΤΕΒΕ – ΟΑΕΕ  ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 4,08 6,80 3,98 4,59 3,82 4,27 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 6,39 15,81 5,73 16,12 6,20 15,80 
Μ∆Ν Ι∆ΙΩΤΙΚΑ / Μ∆Ν ΝΠ∆∆ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2,473 (95% ∆Α 2,461 -  2,484) 2,815 (95% ∆Α 2,803 - 2,827) 2,548 (95% ∆Α 2,536 - 2,559) 

Σηµειώσεις: (1) Μέση ∆ιάρκεια Νοσηλείας εκφρασµένη σε ηµέρες νοσηλείας (2) η διάκριση των θεραπευτηρίων ανά ειδικότητα διαφέρει ανά  ασφαλιστικό ταµείο αλλά και σε σχέση µε τη 
διάκριση που ακολουθεί η Ε.Σ.Υ.Ε. 
Πηγές: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει στοιχείων:(1) ΙΚΑ. ∆/νση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής (αδηµοσίευτα στοιχεία) (2) ΙΚΑ. Στατιστικό ∆ελτίο (σειρά ετών) (3) ΟΓΑ. Υπηρεσία 
Στατιστικής και Μελετών (αδηµοσίευτα στοιχεία) (4) ΟΓΑ. Ετήσιο Στατιστικό ∆ελτίο (σειρά ετών) (5) ΤΕΒΕ – ΟΑΕΕ. Τµήµα Αναλογιστικών Μελετών (αδηµοσίευτα στοιχεία)  



 
∆ιάγραµµα 8.17 

Πηγές: ϊδιοι υπολογισµοί βάσει στοιχείων: (1) ΕΣΥΕ. Ετήσια Έρευνα Νοσηλευτικής Κίνησης Θεραπευτηρίων (πίνακας 7∆), 
σειρά ετών, αδηµοσίευτα στοιχεία (2) ΙΚΑ. ∆/νση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής (αδηµοσίευτα στοιχεία) (3) ΙΚΑ. 
Στατιστικό ∆ελτίο (σειρά ετών) (4) ΟΓΑ. Υπηρεσία Στατιστικής και Μελετών (αδηµοσίευτα στοιχεία) (5) ΟΓΑ. Ετήσιο 
Στατιστικό ∆ελτίο (σειρά ετών) (6) ΤΕΒΕ – ΟΑΕΕ. Τµήµα Αναλογιστικών Μελετών (αδηµοσίευτα στοιχεία) (7) OECD. Health 
Data 2008 
 

 
Η Ε.Σ.Υ.Ε. για την ίδια χρονική περίοδο και για το σύνολο των εξελθόντων ασθενών της 

χώρας (ασφαλισµένοι συνόλου ασφαλιστικών ταµείων, ασφαλισµένοι ιδιωτικών ασφαλιστικών 
εταιριών, ιδιώτες ασθενείς) κατέγραψε µικρότερες αποκλίσεις στην Μ.∆.Ν. µεταξύ δηµόσιων και 
ιδιωτικών κλινικών. Πιο συγκεκριµένα κατά την περίοδο 2001 – 3 η Μ.∆.Ν. στις ιδιωτικές κλινικές 
κυµάνθηκε µεταξύ 9,7 και 10,9 ηµερών, 12,8 - 49,8% δηλαδή υψηλότερη σε σχέση µε τη Μ.∆.Ν. στα 
δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας (πίνακας 8.28). 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω διαπιστώνει κανείς, ότι κατά τη τριετία 2001 – 3 η διαφορά, σε 
απόλυτες τιµές, που παρατηρείται στη Μ.∆.Ν. µεταξύ ιδιωτικών και δηµόσιων θεραπευτηρίων στο 
σύνολο των εξελθόντων ασθενών της χώρας διευρύνθηκε κατά 2,9 έως 8,7 φορές, ανάλογα µε το έτος 
εξέτασης, στην οµάδα των νοσηλευθέντων ασθενών της χώρας οι οποίοι ήταν ασφαλισµένοι στα 
ασφαλιστικά ταµεία ΙΚΑ, ΟΓΑ και ΤΕΒΕ (διάγραµµα 8.17).lxxilxxii 

Η απόκλιση αυτή στην µέση διάρκεια νοσηλείας, η οποία παρατηρείται µεταξύ ιδιωτικών και 
δηµόσιων νοσοκοµείων και ιδιαίτερα στην κατηγορία των ασθενών των ασφαλισµένων σε ταµεία 
κοινωνικής ασφάλισης, αναµένει κανείς να συνεπάγεται και υψηλότερες κατά κεφαλήν πληρωµές των 
ασφαλιστικών ταµείων στις ιδιωτικές κλινικές σε σχέση µε τα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας, 
δεδοµένου ότι τα ασφαλιστικά ταµεία στην Ελλάδα αποζηµιώνουν τους προµηθευτές υπηρεσιών 
υγείας βάσει ηµερήσιου νοσηλίου.  

Πράγµατι, σύµφωνα µε αδηµοσίευτα απολογιστικά δεδοµένα των ασφαλιστικών ταµείων ΙΚΑ, 
ΟΓΑ και ΤΕΒΕ η δαπάνη τους για κάλυψη εξόδων νοσοκοµειακής περίθαλψης στις ιδιωτικές κλινικές 
της χώρας κατά την περίοδο 2001 – 2003, υπολογίζεται σε 1.386 ευρώ κατά µέσο όρο τριετίας ανά 
νοσηλευθέντα ασφαλισµένο τους (πίνακας 8.30). Το ποσό αυτό είναι κατά 66,4 - 71,8% υψηλότερο, 
ανάλογα µε το έτος εξέτασης, σε σχέση µε τη δαπάνη που κατέβαλαν τα υπό εξέταση ασφαλιστικά 
ταµεία ανά νοσηλευθέντα ασφαλισµένο τους σε δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας κατά την ίδια χρονική 
περίοδο (πίνακας 8.30).  
 

                                                 
 

lxxii Οι οποίοι υπενθυµίζουµε ότι αντιπροσώπευαν το 2001 το 71,1% του συνόλου των εξελθόντων ασθενών της 
χώρας (πίνακας 7.7) 

ΜΕΣΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥ, ΕΛΛΑ∆Α 2000-5
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ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΕΛΛΑ∆Α
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, Μ.Ο. ΟΟΣΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΛΘΟΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΧΩΡΑΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΤΕΒΕ
ΝΠ∆∆ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΛΘΟΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΧΩΡΑΣ
ΝΠ∆∆ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΤΕΒΕ
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Πίνακας 8.30 

∆ΑΠΑΝΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΑ, ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ, ΕΛΛΑ∆Α 2001 - 3 

2001 2002 2003 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥ ΝΠ∆∆ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΠ∆∆ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΠ∆∆ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ 

ΙΚΑ 877 1.299 784 1.235 920 1.448 

ΟΓΑ 744 1.787 787 2.169 901 2.101 

ΤΕΒΕ – ΟΑΕΕ  607 1.037 602 1.110 669 1.171 

ΣΥΝΟΛΟ 3 ΤΑΜΕΙΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 797 1.339 774 1.329 896 1.491 
∆ΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΑ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ / ΝΠ∆∆ 

1,681  
(95% ∆Α 1,673 – 1,689) 

1,718 
 (95% ∆Α 1,710 – 1,726) 

1,664  
(95% ∆Α 1,657 – 1,671) 

Σηµείωση: όλα τα ποσά σε ευρώ €, τρέχουσες τιµές, απολογιστικά στοιχεία 
Πηγές: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει στοιχείων: (1) ΙΚΑ. ∆/νση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής (αδηµοσίευτα στοιχεία) (2) 
ΙΚΑ. Στατιστικό ∆ελτίο (σειρά ετών) (3) ΟΓΑ. Υπηρεσία Στατιστικής και Μελετών (αδηµοσίευτα στοιχεία) (4) ΟΓΑ. Ετήσιο 
Στατιστικό ∆ελτίο (σειρά ετών) (5) ΤΕΒΕ – ΟΑΕΕ. Τµήµα Αναλογιστικών Μελετών (αδηµοσίευτα στοιχεία) 

 
8.4.3 Στελέχωση µε Νοσηλευτικό Προσωπικό (2000 – 2005) 
 Σύµφωνα µε αδηµοσίευτα στοιχεία της Ετήσιας Έρευνας Θεραπευτηρίων της Ε.Σ.Υ.Ε., το έτος 
2005, 8.362 νοσηλευτές απασχολούνταν στις ιδιωτικές κλινικές της χώρας (πίνακας 8.31). Το 65% 
αυτών των νοσηλευτών εργάζονταν σε γενικές κλινικές, το 15% σε ψυχιατρικές και το υπόλοιπο 20% 
σε µικτές και ειδικές ιδιωτικές κλινικές (πίνακας 8.31).  
 Η αναλογία νοσηλευτών ανά κλίνη το έτος 2005 για το σύνολο των ιδιωτικών κλινικών στην 
Ελλάδα υπολογίζεται σε 0.58, 1 νοσηλευτής δηλαδή για κάθε 2 περίπου νοσοκοµειακές κλίνες 
(πίνακας 8.31). Την υψηλότερη αναλογία νοσηλευτών ανά κλίνη παρουσιάζουν διαχρονικά οι γενικές 
και µαιευτικές ιδιωτικές κλινικές (πίνακας 8.31) καθώς και οι ιδιωτικές κλινικές της Αθήνας (πίνακας 
8.32). Τη χαµηλότερη αντιθέτως αναλογία νοσηλευτών ανά κλίνη εµφανίζουν διαχρονικά οι 
ψυχιατρικές κλινικές (πίνακας 8.31) και οι ιδιωτικές κλινικές εκτός περιφέρειας πρωτευούσης (πίνακας 
8.32).   

Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσής τους το 2005 το 43% περίπου του νοσηλευτικού 
προσωπικού που απασχολούνταν στις ιδιωτικές κλινικές της χώρας ήταν απόφοιτοι ανώτατης ή 
ανώτερης εκπαίδευσης (τετραετείς ή τριετείς σπουδές) ενώ το υπόλοιπο 57% απόφοιτοι τεχνικών 
σχολών (διετής εκπαίδευση) ή απόφοιτοι λυκείου (πίνακας 8.33). 
 Κατά τη χρονική περίοδο 2000 – 5 ο συνολικός αριθµός νοσηλευτών που απασχολείται στις 
ιδιωτικές κλινικές της χώρας, σύµφωνα πάντα µε τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., αυξήθηκε κατά 26,7%, 
παρουσιάζοντας µία Μέση Ετήσια Μεταβολή – Μ.Ε.Μ. της τάξεως του 4,9% κατ΄ έτος.  

Συγκριτικά, τέλος, µε το δηµόσιο νοσοκοµειακό τοµέα: 
(α) οι ιδιωτικές κλινικές στην Ελλάδα φαίνεται να υπολείπονται σηµαντικά σε επίπεδο 

στελέχωσης, καθώς το 2005 η αναλογία νοσηλευτών ανά κλίνη στα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας 
ήταν κατά 73,8% υψηλότερη σε σχέση µε τις ιδιωτικές κλινικές (πίνακας 8.31). Οι µεγαλύτερες µάλιστα 
αποκλίσεις παρατηρούνται στον κλάδο των ψυχιατρικών κλινικών, όπου η αναλογία νοσηλευτών ανά 
κλίνη στα ΝΠ∆∆ ψυχιατρικά νοσοκοµεία εµφανίζεται το 2005 κατά 118,8% µεγαλύτερη σε σχέση µε 
την αντίστοιχη αναλογία στις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές της χώρας.lxxiii 
(β) παρά τη στατιστικά σηµαντική συγκριτική υποστελέχωσή των ιδιωτικών κλινικών, η απόκλιση της 
αναλογίας νοσηλευτών ανά κλίνη µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών θεραπευτηρίων κατά την χρονική 
περίοδο 2000 – 2005 βαίνει µειούµενη (πίνακας 8.31, διάγραµµα 8.18), γεγονός το οποίο οφείλεται 
στους χαµηλούς ρυθµούς αύξησης του νοσηλευτικού προσωπικού στα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας 
κατά τη τελευταία πενταετία (Μ.Ε.Μ. νοσηλευτών ΝΠ∆∆ νοσοκοµείων περιόδου 2000 – 5 ίση µε 1,2% 
κατ’ έτος).   

(γ) οι ιδιωτικές κλινικές στην Ελλάδα δεν φαίνεται να χρησιµοποιούν αναλογικά περισσότερο 
νοσηλευτικό προσωπικό χαµηλής εξειδίκευσης, καθώς για το έτος 2005 δεν παρατηρείται στατιστικά 
σηµαντική διαφορά στην αναλογία νοσηλευτών αθροιστικά διετούς και υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών νοσοκοµείων (πίνακας 8.33). 

                                                 
lxxiii νοσηλευτές ανά κλίνη ψυχιατρικών ΝΠ∆∆ / ψυχιατρικών ιδιωτικών = 2,188 (95% ∆.Α. 2,046 έως 2,342) 



Πίνακας 8.31 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ, ΕΛΛΑ∆Α 2000 - 2005 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΚΛΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΚΛΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΚΛΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΚΛΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΚΛΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΚΛΙΝΗ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΠ∆∆ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΠ∆∆ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΠ∆∆ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΠ∆∆ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ 

 Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΠ∆∆ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΠ∆∆ 

ΓΕΝΙΚΑ 4.204 0,57 1,07 4.746 0,63 1,08 5.182 0,71 1,15 5.337 0,74 1,16 5.368 0,76 1,16 5.437 0,77 1,10 

ΜΙΚΤΑ 597 0,42 - 657 0,48 - 553 0,55 - 582 0,59 - 581 0,70 - 618 0,67 - 

ΕΙ∆ΙΚΑ 1.801 0,29 0,74 1.869 0,30 0,69 1.958 0,32 0,68 2.040 0,32 0,73 2.193 0,33 0,72 2.307 0,36 0,71 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ -  ΓΥΝ. 476 0,47 0,93 538 0,53 0,84 539 0,58 0,95 552 0,61 0,92 704 0,72 0,89 668 0,74 0,92 

ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ 1.074 0,24 0,52 1.068 0,24 0,49 1.139 0,26 0,51 1.175 0,26 0,59 1.192 0,25 0,56 1.253 0,26 0,58 

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΑ 21 0,46 0,93 21 0,46 0,96 56 0,73 0,98 54 0,73 0,98 54 0,73 1,08 57 0,74 0,96 

ΛΟΙΠΑ ΕΙ∆ΙΚΑ 230 0,29 0,98 242 0,33 0,95 224 0,31 0,86 259 0,33 0,88 243 0,33 0,81 329 0,45 0,78 

ΣΥΝΟΛΟ 6.602 0,44 0,97 7.272 0,48 0,97 7.693 0,53 1,03 7.959 0,55 1,06 8.142 0,56 1,05 8.362 0,58 1,01 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΝΑ ΚΛΙΝΗ 
ΝΠ∆∆ / Ι∆ΙΩΤΙΚΑ 2,234 (95% ∆.Α. 2,176 – 2,293) 2,014 (95% ∆.Α. 1,964 – 2,066) 1,934 (95% ∆.Α. 1,887 – 1,982) 1,927 (95% ∆.Α. 1,881 – 1,974) 1,872 (95% ∆.Α. 1,827 – 1,917) 1,738 (95% ∆.Α. 1,697 – 1,780) 

Πηγές: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει στοιχείων: Ε.Σ.Υ.Ε. Ετήσια Έρευνα Θεραπευτηρίων (πίνακας 9), σειρά ετών, αδηµοσίευτα στοιχεία 

 
Πίνακας 8.32 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, ΕΛΛΑ∆Α 2000 - 2005 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΚΛΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΚΛΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΚΛΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΚΛΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΚΛΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΚΛΙΝΗ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΠ∆∆ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΠ∆∆ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΠ∆∆ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΠ∆∆ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΠ∆∆ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΠ∆∆ 

ΠΕΡΙΦ. ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 4.125 0,52 0,97 4.496 0,58 0,93 4.682 0,62 0,98 4.880 0,64 1,02 4.966 0,67 1,00 5.084 0,71 0,98 

ΛΟΙΠΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ 130 0,25 1,01 167 0,31 1,08 178 0,34 1,09 152 0,34 1,10 151 0,34 1,08 166 0,34 1,03 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 140 0,35 1,12 168 0,43 1,14 153 0,46 1,18 157 0,47 1,14 117 0,47 1,15 126 0,47 1,09 

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 38 0,63 0,68 37 0,74 0,69 37 0,74 0,70 37 0,74 0,73 37 0,74 0,71 37 0,74 0,68 

ΗΠΕΙΡΟΣ 13 0,33 1,23 14 0,31 1,20 15 0,50 1,31 14 0,47 1,36 15 0,50 1,26 15 0,50 0,92 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 473 0,28 1,33 522 0,29 1,47 592 0,34 1,48 621 0,35 1,42 632 0,33 1,43 634 0,35 1,46 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 1.447 0,38 0,92 1.596 0,43 0,95 1.746 0,49 1,01 1.782 0,49 1,02 1.917 0,51 1,05 1.995 0,51 1,03 

ΘΡΑΚΗ 30 0,54 0,95 28 0,50 1,01 29 0,47 1,09 28 0,45 1,13 29 0,47 0,99 23 0,37 0,98 

ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 40 0,38 0,77 41 0,39 0,75 42 0,44 0,84 43 0,45 0,96 42 0,44 0,92 46 0,48 0,83 

ΚΡΗΤΗ 166 0,30 0,94 203 0,39 0,95 219 0,39 0,96 245 0,48 1,02 236 0,47 1,05 236 0,48 1,05 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 6.602 0,44 0,97 7.272 0,48 0,97 7.693 0,53 1,03 7.959 0,55 1,06 8.142 0,56 1,05 8.362 0,58 1,01 

Πηγές: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει στοιχείων: Ε.Σ.Υ.Ε. Ετήσια Έρευνα Θεραπευτηρίων (πίνακας 11), σειρά ετών, αδηµοσίευτα στοιχεία 
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∆ιάγραµµα 8.18  

Πηγές: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει στοιχείων: Ε.Σ.Υ.Ε. Ετήσια Έρευνα Θεραπευτηρίων (πίνακας 9),  
σειρά ετών, αδηµοσίευτα στοιχεία 

 
 
 
 

Πίνακας 8.33 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ, 
ΕΛΛΑ∆Α 2000 – 2005  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΝΠ∆∆ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΠ∆∆ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΠ∆∆ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΠ∆∆ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΠ∆∆ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΠ∆∆ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ 

Π.Ε. 229 102 248 135 329 162 339 171 349 143 412 147 

Τ.Ε. 13.428 2.202 13.942 2.711 14.964 3.128 15.356 3.019 15.404 2.703 15.615 3.416 

∆.Ε. 13.556 2.466 14.187 2.581 16.190 3.181 15.833 3.423 15.087 4.253 15.346 4.103 

Υ.Ε. 7.585 1.832 6.873 1.845 5.705 1.222 6.279 1.346 6.755 1.043 5.540 696 

ΣΥΝΟΛΟ 34.798 6.602 35.250 7.272 37.188 7.693 37.807 7.959 37.595 8.142 36.913 8.362 

Π.Ε.-Τ.Ε.  39,2% 34,9% 40,3% 39,1% 41,1% 42,8% 41,5% 40,1% 41,9% 35,0% 43,4% 42,6% 

∆.Ε.-Υ.Ε. 60,8% 65,1%* 59,7% 60,9% 58,9% 57,2%* 58,5% 59,9%* 58,1% 65,0%* 56,6% 57,4% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Σηµειώσεις: (Π.Ε.) Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, (Τ.Ε.) Τριετούς Εκπαίδευσης, (∆.Ε.) ∆ιετούς Εκπαίδευσης, (Υ.Ε.) Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης, (*) στατιστικά σηµαντική διαφορά σε σχέση µε ΝΠ∆∆ νοσοκοµεία, p < 0,001 
Πηγές: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει στοιχείων: Ε.Σ.Υ.Ε. Ετήσια Έρευνα Θεραπευτηρίων (πίνακες 9, 11), σειρά ετών, αδηµοσίευτα 
στοιχεία  

 
 
 
 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ, ΕΛΛΑ∆Α 2000 - 2005
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
9. Συζήτηση των αποτελεσµάτων της έρευνας 
  Σκοπός  της µελέτης είναι ο προσδιορισµός της θέσης που κατέχει και του ρόλου που 
διαδραµατίζει ο ιδιωτικός κερδοσκοπικός τοµέας (πλην ιδιωτών ιατρών, οδοντιάτρων) στο ελληνικό 
σύστηµα υγείας καθώς και η µελέτη των παραγόντων που επέδρασαν στην ανάπτυξη και διαχρονική 
του εξέλιξη κατά την 25ετία 1980 – 2005.   
 Κατά το παρελθόν συγγραφείς και ερευνητές απέδωσαν την ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα 
υγείας στην Ελλάδα σε µία σειρά από παράγοντες όπως είναι: (α) η οικονοµική ανάπτυξη και η αύξηση 
της αγοραστικής δύναµης των Ελλήνων308 (β) η ταχεία ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, η 
οποία όπως υποστηρίζεται λειτούργησε ως χρηµατοδοτικός αιµοδότης του ιδιωτικού τοµέα υγείας στη 
χώρα308 (γ) η αυξηµένη ικανοποίηση των χρηστών από τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας143,308 (δ) η 
αύξηση του ιατρικού δυναµικού της χώρας308 (ε) η έλλειψη ικανοποίησης του πληθυσµού από τις 
δηµόσιες υπηρεσίες υγείας143,267,308 και η αδυναµία των τελευταίων να ανταποκριθούν στην αυξηµένη 
ζήτηση για υπηρεσίες πρωτοβάθµιας περίθαλψης267,269 αλλά και να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα 
της σύγχρονης τεχνολογίας267,269,272 (στ) και τέλος η απουσία ελέγχου από τα ταµεία κοινωνικής 
ασφάλισης προς τους ιδιωτικούς προµηθευτές,308 σε συνδυασµό µε την ανεξέλεγκτη είσοδο ιατρικής 
τεχνολογίας στον ιδιωτικό τοµέα υγείας στην Ελλάδα.134,144 
 Με βάσει δε τα παραπάνω, αρκετοί ερευνητές κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η 
ιδιωτικοποίηση του συστήµατος υγείας στην Ελλάδα υπήρξε µία παθητική παρά ενεργής διαδικασία, 
µε την έννοια δηλαδή της στρατηγικής πολιτικής επιλογής.308 Υποστήριξαν δηλαδή ότι η ανάπτυξη του 
ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα δεν έγινε βάσει κάποιου προγραµµατισµού, αλλά προέκυψε ως 
απάντηση στην αποτυχία του δηµόσιου τοµέα να ικανοποιήσει τη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας 
(incremental – passive privatization).308   
  Η παρούσα µελέτη, από την µεριά της, εξετάζει το ερώτηµα των παραγόντων που συντέλεσαν 
στην αναπτυξιακή πορεία του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα, θέτοντας τέσσερις επιµέρους 
ερευνητικούς στόχους, τέσσερις οµάδες δηλαδή ερευνητικών ερωτηµάτων, οι οποίες και συνθέτουν τις 
αντίστοιχες ενότητες της µελέτης. Πιο συγκεκριµένα ως στόχοι τέθηκαν: 
� η µελέτη της επίδρασης της κρατικής πολιτικής στην ανάπτυξη του ιδιωτικού επιχειρηµατικού τοµέα 
στον κλάδο της υγείας. Για το λόγο αυτό πραγµατοποιήθηκε καταγραφή και ανάλυση του 
νοµοθετικού – θεσµικού πλαισίου λειτουργίας του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα, καταγραφή 
δηλαδή της διαχρονικής εξέλιξης των προϋποθέσεων αδειοδότησης και των προδιαγραφών 
λειτουργίας των ιδιωτικών προµηθευτών υπηρεσιών υγείας στη χώρα καθώς και καταγραφή 
διαχρονικά του ύψους του ηµερήσιου νοσηλίου και των αµοιβών των ιατρικών πράξεων βάσει των 
οποίων ασφαλιστικά ταµεία αποζηµιώνουν ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα 

� η µελέτη της προσφοράς και χρήσης των υπηρεσιών του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα.  Για το 
λόγο αυτό διενεργήθηκε καταγραφή και ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης των ιδιωτικών κλινικών 
και κλινών, των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων και ιατρικών µηχανηµάτων ιδιωτικής ιδιοκτησίας, 
των χαρακτηριστικών της νοσηλευτικής κίνησης των ιδιωτικών κλινικών της χώρας καθώς και της 
διαχρονικής εξέλιξης των βασικών οικονοµικών µεγεθών του κλάδου της υγείας (κύκλος εργασιών, 
κέρδη προ φόρου, µερίδια και συγκεντρωτικά µερίδια αγοράς) 

� η µελέτη των πηγών χρηµατοδότησης του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα. Η µελέτη αυτή 
πραγµατοποιήθηκε µέσω της ποσοτικής εκτίµησης της ροής χρηµατοδότησης από τα ασφαλιστικά 
ταµεία, τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες και απευθείας από τους ασθενείς (ιδιωτική δαπάνη 
υγείας) προς τις ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα της χώρας 

� η ποιοτική αξιολόγηση του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό αναλύθηκαν τα 
πορίσµατα των ελέγχων που διενεργεί το Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας στις 
ιδιωτικές κλινικές της χώρας, ενώ παράλληλα προσδιορίστηκαν η Μέση ∆ιάρκεια Νοσηλείας, η 
Αναλογία Νοσηλευτών ανά Κλίνη και οι Πληρωµές ανά Νοσηλευθέντα συγκριτικά στο δηµόσιο και 
ιδιωτικό νοσοκοµειακό τοµέα της χώρας. 

  Η µελέτη αξιοποιώντας ένα µεγάλο εύρος δευτερογενών δεδοµένων, γεγονός που εν πολλοίς 
καθορίζει και τις αδυναµίες και ελλείψεις της, επιχειρεί να φωτίσει πλευρές της ιστορικής ανάπτυξης 
αλλά και του ρόλου που διαδραµατίζει στο σήµερα ο ιδιωτικός τοµέας στο ελληνικό σύστηµα υγείας, 
αναδεικνύοντας σε πολλές µάλιστα περιπτώσεις πτυχές της ανάπτυξης αυτής που ελάχιστα ή και 
καθόλου έχουν συζητηθεί στην ελληνική βιβλιογραφία και έρευνα.       
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9.1 Νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα 

Η διαχρονική µελέτη του νοµοθετικού πλαισίου αναδεικνύει την ασαφή και αντιφατική 
πολιτική του κράτους απέναντι στον ιδιωτικό τοµέα υγείας. Οι όποιες προσπάθειες σχεδιασµού και 
ελέγχου υπήρξαν αποσπασµατικές µε πολλά κενά και ασάφειες, αλληλοσυγκρουόµενες ενώ σε πολλές 
περιπτώσεις µέσω αλλεπάλληλων µεταβατικών ρυθµίσεων ανεφάρµοστες, γεγονός που φαίνεται να 
λειτούργησε επικουρικά στην αναδιάρθρωση και ανεξέλεγκτη τελικά ενδυνάµωση του ιδιωτικού τοµέα 
υγείας στην Ελλάδα. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα, βάσει των αποτελεσµάτων της έρευνας, τα οποία 
τεκµηριώνουν τον παραπάνω ισχυρισµό είναι: 
� το γεγονός ότι το επικαιροποιηµένο πλαίσιο προδιαγραφών λειτουργίας και αδειοδότησης των 
ιδιωτικών κλινικών της χώρας, το οποίο και θεσπίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 (Π.∆. 247 & 
517/1991), µετά από πέντε διαδοχικές παρατάσεις καταργήθηκε (πίνακας 8.3), µε µόνη εξαίρεση τις 
νεόδµητες κλινικές, µε αποτέλεσµα το 2002 το 95% των κλινικών της χώρας να εξακολουθεί να 
λειτουργεί βάσει προδιαγραφών της δεκαετίας του ’60 (διάγραµµα 8.1) 

� το γεγονός ότι ακόµη και το ελαστικότερο πλαίσιο προδιαγραφών λειτουργίας (πίνακας 8.2), το 
οποίο θεσπίστηκε το 2000 (Π.∆. 235/2000), χρειάστηκε δέκα συνολικά παρατάσεις του χρόνου 
προσαρµογής (πίνακας 8.4), 7 χρόνια και περαιτέρω ελαστικοποίηση (Π.∆. 198/2007, πίνακας 8.2) 
προκειµένου να εφαρµοστεί. Αποτέλεσµα αυτού είναι το εύρηµα βάσει του οποίου το 2005, 15 
χρόνια δηλαδή µετά την απελευθέρωση της αγοράς των ιδιωτικών κλινικών στην Ελλάδα και την 
επακόλουθη αυστηροποίηση των προδιαγραφών λειτουργίας τους, µία στις τέσσερις ιδιωτικές 
κλινικές της χώρας εξακολουθούσε να λειτουργεί βάσει των προδιαγραφών της δεκαετίας του ’60, 
επτά στις δέκα βάσει των ελαστικών προδιαγραφών του 2000 και µόλις 13 κλινικές (νεόδµητες στο 
σύνολό τους) βάσει των αυστηρών προδιαγραφών του 1991 (διάγραµµα 8.1) 

� το γεγονός ότι η νοµοθετική ασάφεια σχετικά µε το καθεστώς αδειοδότησης των ιδιωτικών 
διαγνωστικών κέντρων (χορήγηση αδειών µόνο σε ιατρούς ή και σε φυσικά – νοµικά πρόσωπα) 
παρέµεινε σε εκκρεµότητα για 18 ολόκληρα χρόνια, από το 1983 δηλαδή έως και το 2001 (πίνακας 
8.5), ακυρώνοντας στην πράξη τις απαγορευτικές – περιοριστικές πολιτικές της δεκαετίας του ’80 και 
επιτρέποντας στον ιδιωτικό τοµέα να ανακατευθύνει, κατά τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, την 
επενδυτική του δραστηριότητα στη βιοϊατρική τεχνολογία, διατηρώντας έτσι τον πρωταγωνιστικό του  
ρόλο στο ελληνικό σύστηµα υγείας 

� το γεγονός της νοµοθετικής παλινωδίας σχετικά µε το καθεστώς συστέγασης διαγνωστικών κέντρων 
– ιδιωτικών κλινικών, ζήτηµα το οποίο και αποτέλεσε κύριο µοχλό ανάπτυξης των τελευταίων καθόλη 
τη δεκαετία του ’80 έως και τα µέσα της δεκαετίας του ’90. Από τη νοµοθετική λοιπόν διευκόλυνση 
της συνύπαρξης αυτής το 1991 (Π.∆. 247/1991), στη νοµοθετική απαγόρευση το 2000 (Π.∆. 
235/2000), η οποία και ακυρώθηκε στην πράξη µέσω συνεχών παρατάσεων του χρόνου 
προσαρµογής (πίνακας 8.4), έως στην οριστική επίλυση του ζητήµατος υπέρ των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της νοσοκοµειακής περίθαλψης το 2007 (Π.∆. 198/2007) 

� η κρατική πολιτική στο καθορισµό του ύψους των τιµών στην αγορά υγείας, πολιτική η οποία 
φαίνεται να διαµορφώνεται ευκαιριακά, χωρίς κανόνες και αρχές, προϊόν πιέσεων και της εκάστοτε 
πολιτικής συγκυρίας, παρά αποτέλεσµα µακρόπνοου ορθολογικού σχεδιασµού. Απόδειξη, οι 
µεγάλες παρατηρούµενες διακυµάνσεις στην Μέση Ετήσια Μεταβολή του ύψους των νοσηλίων των 
ιδιωτικών κλινικών και των αµοιβών των ιατρικών πράξεων ανά χρονική περίοδο. Έτσι, βάσει των 
αποτελεσµάτων της έρευνας (πίνακες 8.6 - 8.7, διαγράµµατα 8.2 - 8.5) ο ρυθµός αύξησης των τιµών 
του κρατικού τιµολογίου για ιατρικές πράξεις και για νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές: (α) κινήθηκε σε 
εµφανώς χαµηλότερα - σχεδόν υποδιπλάσια - από το µέσο ετήσιο πληθωρισµό επίπεδα κατά τη 
χρονική περίοδο 1981 - 9lxxiv (β) υπολογίζεται ως τριπλάσιος ή και τετραπλάσιος σε σχέση µε τον 
µέσο ετήσιο πληθωρισµό κατά τη χρονική περίοδο 1990 – 3lxxv (γ) ενώ τέλος για τις περισσότερες 
τουλάχιστον κατηγορίες κλινικών κινήθηκε κοντά στα επίπεδα του µέσου ετήσιου πληθωρισµού κατά 
τη χρονική περίοδο 1994 – 2008.lxxvi 

                                                 
lxxiv Μ.Ε.Μ. ίση µε 10 – 14% κατ’ έτος, ανάλογα µε την ειδικότητα της κλινικής και το είδος της ιατρικής πράξης 
lxxv Μ.Ε.Μ. ίση µε 9 – 70% κατ’ έτος ανάλογα µε την ειδικότητα της κλινικής και το είδος της ιατρικής πράξης 
lxxvi Μ.Ε.Μ. ίση µε 0 – 19% κατ’ έτος ανάλογα µε την ειδικότητα της κλινικής και το είδος της ιατρικής πράξης 
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Στην βιβλιογραφία διαχρονική παρουσίαση και ανάλυση του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας 
του ιδιωτικού τοµέας υγείας στην Ελλάδα δεν υφίσταται. Μόνη εξαίρεση οι σχετικές επιµέρους 
αναφορές που γίνονται στις κλαδικές µελέτες της ICAP,272 ενώ συχνά είναι τα λάθη και οι ασάφειες 
στην ελληνική βιβλιογραφία ιδίως σε ζητήµατα που αφορούν στο καθεστώς αδειοδότησης και τις 
προδιαγραφές λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών της χώρας.135,143,272 Αντίστοιχα, συστηµατική 
καταγραφή και µελέτη της εξέλιξης του νοσηλίου στον ιδιωτικό τοµέα δεν έχει ξανά επιχειρηθεί. 
Ανάλογες µόνο ερευνητικές προσπάθειες έχουν γίνει στην καταγραφή και µελέτη του νοσηλίου στο 
δηµόσιο νοσοκοµειακό τοµέα.30,191,224 

Παρόλα αυτά αρκετοί ερευνητές επισηµαίνουν ότι το Προεδρικό ∆ιάταγµα 517 του 1991, που 
αφορούσε στις τεχνικές προδιαγραφές των ιδιωτικών θεραπευτηρίων της χώρας, παρέµεινε ανενεργό 
σε πολλά σηµεία309 καθώς η εφαρµογή του κρίθηκε από τους επιχειρηµατίες στο χώρο της υγείας ως 
υπερβολική.268 Εξαιτίας αυτού του γεγονότος πολλοί ιδιοκτήτες κλινικών προτίµησαν την εξαγορά 
παλαιών κλινικών, που λειτουργούσαν βάσει των Βασιλικών ∆ιαταγµάτων της δεκαετίας του ’60, από 
την ανέγερση νέων νοσοκοµειακών µονάδων.143 

Η µελέτη µας επιβεβαιώνει αυτές τις εµπειρικές παρατηρήσεις, καταδεικνύοντας όµως 
παράλληλα ότι η περίπτωση του Π.∆/γµατος 517/1991 δεν αποτελεί ένα µεµονωµένο περιστατικό µη 
εφαρµογής του νόµου αλλά κρίκο σε µία αλυσίδα διαχρονικών διευκολύνσεων, ασαφειών και 
παραλείψεων της κρατικής πολιτικής σχετικά µε την ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην 
Ελλάδα.     

 
9.2 Προσφορά και χρήση υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τοµέα υγείας στην Ελλάδα 
 Κατά την 25ετία 1980 – 2005 δύο είναι οι βασικοί σταθµοί ανάπτυξης του ιδιωτικού τοµέα 
υγείας στην Ελλάδα: η επενδυτική στροφή και κυριαρχία του τελικά στον κλάδο της υψηλής βιοϊατρικής 
τεχνολογίας, η οποία και συντελέστηκε στα µέσα της δεκαετίας του ’80 έως τις αρχές της δεκαετίας του 
’90 και η ολιγοπώληση της αγοράς της ιδιωτικής υγείας µέσω µίας διαδικασίας εξαγορών και 
συγχωνεύσεων, η οποία πυροδοτήθηκε το 1996 και οδήγησε στην εµφάνιση ισχυρών επιχειρηµατικών 
οµίλων µε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και κερδοφορίας.  
 Πιο συγκεκριµένα, βάσει των αποτελεσµάτων της έρευνας: 
� κατά τη χρονική περίοδο 1980 – 1991: την περίοδο δηλαδή θεσµοθέτησης και ταχείας ανάπτυξης του 
Εθνικού Συστήµατος Υγείας αλλά και της παράλληλης εφαρµογής (έως το 1990) αυστηρών 
περιοριστικών στη δράση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο χώρο της υγείας µέτρων, ο ιδιωτικός 
νοσοκοµειακός τοµέας εµφάνισε έντονα αρνητικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Κατά τη συγκεκριµένη 
περίοδο οι ιδιωτικές κλινικές και κλίνες παρουσίαζαν Μέση Ετήσια Μεταβολή ίση µε -6,1% και -4,5% 
κατ’ έτος αντίστοιχα (διαγράµµατα 8.6 – 8.7), ενώ αρνητικός ήταν και ο ρυθµός ανάπτυξης της 
νοσηλευτικής τους κίνησης µε την Μ.Ε.Μ. της περιόδου να υπολογίζεται σε -4,3% κατ’ έτος 
(διάγραµµα 8.11). Κατά την ίδια χρονική περίοδο και µε δεδοµένη τη νοµοθετική ασάφεια σχετικά µε 
το καθεστώς αδειοδότησης των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων στη χώρα, ο ιδιωτικός τοµέας 
υγείας ανακατεύθυνε την επενδυτική του δραστηριότητα στον κλάδο της υψηλής βιοϊατρικής 
τεχνολογίας γεγονός το οποίο αποτυπώνεται στους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης των ιδιωτικών 
διαγνωστικών κέντρων και των ιατρικών µηχανηµάτων ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Πιο συγκεκριµένα κατά 
το χρονικό διάστηµα 1980 – 1991 ο αριθµός των διαγνωστικών κέντρων 16πλασιάστηκε (διάγραµµα 
8.12), ενώ ο ιδιωτικός τοµέας ήδη από τις αρχές του 1992 φαίνεται ότι διατηρούσε στην κατοχή του 
το 81,5% και το 77,8% του συνόλου των αξονικών και µαγνητικών τοµογράφων της χώρας 
(διάγραµµα 8.13). 

� κατά τη χρονική περίοδο 1992 – 2005: την περίοδο δηλαδή άρσης των περιοριστικών στη δράση του 
επιχειρηµατικού κεφαλαίου στο χώρο της υγείας µέτρων, ο ιδιωτικός τοµέας εµφάνισε 
σταθεροποίηση των νοσοκοµειακών του υποδοµών, συνέχιση της αυξητικής του πορείας και 
κυριαρχίας στον κλάδο της βιοϊατρικής τεχνολογίας, µε παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας και 
κερδοφορίας του. Πιο συγκεκριµένα κατά τη χρονική περίοδο 1992 – 2005 οι ιδιωτικές κλινικές και 
κλίνες παρουσίαζαν Μέση Ετήσια Μεταβολή ίση µε -2,2% και -0,2% κατ’ έτος αντίστοιχα 
(διαγράµµατα 8.6 – 8.7), εµφανίζοντας υψηλή παραγωγικότητα γεγονός το οποίο αποτυπώνεται 
στους έντονα θετικούς ρυθµούς αύξησης της νοσηλευτικής τους κίνησης (Μ.Ε.Μ. περιόδου ίση µε 
3,5% κατ’ έτος, διάγραµµα 8.11) καθώς και στους υψηλούς ρυθµούς αύξησης του κύκλου εργασιών 
(Μ.Ε.Μ. περιόδου 1993 – 2006 ίση µε 14,8% και 16.3% κατ’ έτος στις περιπτώσεις των γενικών – 
ψυχιατρικών κλινικών και µαιευτηρίων αντίστοιχα, πίνακας 8.17) και κερδοφορίας τους (117,8 εκατ. 
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€ κέρδη προ φόρων το 2006, πίνακας 8.18). Αντίστοιχα, στον κλάδο της διαγνωστικής τεχνολογίας ο 
ιδιωτικός τοµέας ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση του, µε υπερδιπλασιασµό των διαγνωστικών του 
κέντρων το διάστηµα 1992 – 1994 και σταθεροποίηση εν συνεχεία του αριθµού τους (διάγραµµα 
8.12), εξακολουθώντας να κατέχει τη συντριπτική πλειοψηφία των ιατρικών µηχανηµάτων της χώρας 
(69,2% και 80,2% των αξονικών και µαγνητικών τοµογράφων το 2002, διάγραµµα 8.13), διατηρώντας 
µάλιστα σε αρκετές περιφέρειες της Ελλάδας το µονοπώλιο για συγκεκριµένες κατηγορίες 
µηχανηµάτων (πίνακας 8.16). Βασικό όµως χαρακτηριστικό της περιόδου αποτελεί η ολιγοπώληση 
της αγοράς της ιδιωτικής υγείας, µέσω µίας διαδικασίας εξαγορών και συγχωνεύσεων ιδιωτικών 
κλινικών και διαγνωστικών κέντρων, η οποία πυροδοτήθηκε το 1996 και βρίσκεται σε εξέλιξη ακόµη 
και σήµερα µε την είσοδο πολυεθνικών πλέον εταιριών στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας της χώρας. 
Ενδεικτικά στοιχεία, βάσει των αποτελεσµάτων της έρευνας, των έντονων ανακατατάξεων που 
έλαβαν χώρα στον ιδιωτικό τοµέα υγείας στην Ελλάδα µετά το 1996 είναι το γεγονός ότι: (α) το 2006 
οι 10 µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου (συµπεριλαµβανοµένων των θυγατρικών τους) 
απορροφούσαν το 70,3% του συνολικού κύκλου εργασιών του ιδιωτικού τοµέα υγείας στη χώρα, 
ποσοστό σχεδόν διπλάσιο συγκρινόµενο µε αυτό του 1995 (πίνακας 8.19) (β) οι έξι µεγαλύτεροι 
όµιλοι εταιριών που δραστηριοποιούνταν επιχειρηµατικά στο χώρο της υγείας το 2006, 11 χρόνια 
νωρίτερα, το 1995 δηλαδή απορροφούσαν αθροιστικά σχεδόν υποτριπλάσιο µερίδιο των συνολικών 
πωλήσεων του κλάδου της υγείας (πίνακας 8.20) (γ) 7 όµιλοι εταιριών του κλάδου της υγείας το 2008 
κατείχαν συνολικά 37 κλινικές, εκ των οποίων οι 27, το 73% δηλαδή, είναι προϊόν εξαγοράς κατά τη 
12ετία 1996 – 2008 (πίνακας 8.21). Πιο ευάλωτες µάλιστα κατά τον ανταγωνισµό, βάσει πάντα των 
αποτελεσµάτων της έρευνας, εµφανίζονται: (α) οι µικρές ιδιωτικές κλινικές δυναµικότητας µικρότερης 
των 40 κλινών (Μ.Ε.Μ. περιόδου 1980 – 2005 ίση µε -6% κατ’ έτος, διάγραµµα 8.9) (β) οι µικτές, 
µαιευτικές και λοιπές ειδικές ιδιωτικές κλινικές (Μ.Ε.Μ. περιόδου 1980 – 2005 ίση µε -6%, -5% και -
6,6% αντίστοιχα, διάγραµµα 8.10) και (γ) οι επαρχιακές ιδιωτικές κλινικές εκτός περιφερειών 
Αθήνας, Μακεδονίας, Θεσσαλίας (πίνακας 8.8).     

 Υπάρχει µία οµοφωνία µεταξύ των ερευνητών και συγγραφέων ότι οι περιοριστικές πολιτικές 
της δεκαετίας του ’80 οδήγησαν στο κλείσιµο µικρών κύρια ιδιωτικών νοσοκοµειακών 
µονάδων133,135,148,160,169,267 και στη στροφή της επενδυτικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τοµέα στη 
βιοϊατρική τεχνολογία µε την ίδρυση διαγνωστικών κέντρων.30,135,148,169,267-269 Ο ιδιωτικός τοµέας ήταν 
σε θέση να ανανεώνει τον τεχνολογικό του εξοπλισµό µε πολύ γρήγορους ρυθµούς, κύρια µε την 
µέθοδο της χρηµατοδοτικής µίσθωσης,267,269 σε αντίθεση µε τα δηµόσια νοσοκοµεία τα οποία όπως 
υποστηρίζεται αντιµετώπιζαν δυσκολίες προσαρµογής στις σύγχρονες απαιτήσεις της τεχνολογίας, 
εξαιτίας γραφειοκρατικών παραγόντων.267  
 Ερευνητικές απόπειρες τεκµηρίωσης των παραπάνω ισχυρισµών πραγµατοποιήθηκαν κύρια 
στις αρχές της δεκαετίας του ’90 είτε µέσω της διαχρονικής καταγραφής των ιδιωτικών διαγνωστικών 
κέντρων και των ιατρικών µηχανηµάτων ανά νοµική µορφή,267 είτε µέσω της µελέτης της διαχρονικής 
εξέλιξης των δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε κτίρια και µηχανολογικό εξοπλισµό.170 Και στις 
δύο ερευνητικές περιπτώσεις επιβεβαιώθηκε η στροφή του ιδιωτικού τοµέα προς τη διαγνωστική 
τεχνολογία κατά τη δεκαετία του ’80.170,267 Το εύρηµα αυτό βρίσκεται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα 
της παρούσας µελέτης βάσει των οποίων οι περιοριστικές πολιτικές της δεκαετίας του ’80 δεν επέτυχαν 
το διακηρυκτικό τους στόχο, καθώς µετά το 1985 ανακατεύθυναν απλά το ενδιαφέρον και την 
επακόλουθη κυριαρχία του ιδιωτικού τοµέα από τη νοσοκοµειακή περίθαλψη στις διαγνωστικές 
υπηρεσίες, χαρακτηριστικό το οποίο διατηρεί έως και σήµερα.  
 Αντίστοιχα, παρατηρήσεις σχετικά µε τη διαδικασία ολιγοπώλησης της ιδιωτικής αγοράς 
υγείας στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του ’90, συναντά κανείς στην ελληνική βιβλιογραφία, διαδικασία 
η οποία όπως υποστηρίζεται αποδίδεται στην αδυναµία των µικρών µονάδων να ανταποκριθούν στις 
εξελίξεις της βιοϊατρικής τεχνολογίας και στις νέες προδιαγραφές λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών 
στη χώρα.269,272,309,310 Το 2007 δηµοσιεύτηκε η πρώτη ερευνητική προσπάθεια καταγραφής της πορείας 
αυτής της συγκέντρωσης του κεφαλαίου στον ιδιωτικό τοµέα υγείας στην Ελλάδα.273 Στη συγκεκριµένη 
µελέτη υπολογίστηκαν τα συγκεντρωτικά µερίδια αγοράς των 4, των 8 και των 20 µεγαλύτερων 
εταιριών των επιµέρους κλάδων των γενικών – ψυχιατρικών και µαιευτικών κλινικών για τη χρονική 
περίοδο 1997 – 2004 (πίνακας 9.1). Η συγκεκριµένη µελέτη καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η 
συγκέντρωση της αγοράς στους δύο παραπάνω κλάδους είναι πολύ µεγάλη και γίνεται όλο και 
µεγαλύτερη κατά την υπό εξέταση 8ετία.273 Το συµπέρασµα αυτό είναι σε συµφωνία µε τα 
αποτελέσµατα της δικής µας µελέτης, παρά το γεγονός ότι η εν λόγω εργασία φαίνεται να υποεκτιµά το 
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βαθµό συγκέντρωσης στην ελληνική ιδιωτική αγορά υγείας καθώς χρησιµοποιεί ως έτος εκκίνησης το 
1997, όταν ήδη βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία συγχωνεύσεων και εξαγορών, ενώ επιπλέον δεν 
συνυπολογίζει στα συγκεντρωτικά µερίδια των µεγαλύτερων εταιριών τις θυγατρικές τους εταιρίες.         
 

Πίνακας 9.1 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, 

1997 - 2004 
ΓΕΝΙΚΕΣ – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ 

ΕΤΟΣ 
CR4 CR8 CR20 CR4 

1997 43,37% 53,81% 69,69% 82,81% 
1998 50,54% 60,86% 77,16% 78,43% 
1999 51,28% 63,04% 79,34% 80,95% 
2000 51,57% 63,06% 77,83% 80,55% 
2001 59,22% 72,74% 86,42% 80,19% 
2002 55,99% 74,16% 87,22% 79,43% 
2003 54,46% 72,58% 85,96% 79,24% 
2004 51,98% 69,65% 84,77% 80,74% 

Πηγή: Boutsioli Z. 2007273 

   
9.3 Χρηµατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα 
 Τρεις είναι οι πηγές χρηµατοδότησης του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα: η ιδιωτική 
ασφάλιση υγείας, τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης και οι πληρωµές των ασθενών κατά τη στιγµή της 
χρήσης είτε µε την µορφή της συνεισφοράς στο κόστος, είτε µε την µορφή των απευθείας, πρόσθετων ή 
άτυπων πληρωµών (σχήµα 8.1). Η µελέτη της ροής χρηµατοδότησης στην ιδιωτική αγορά υγείας στη 
χώρα συνιστά ένα δυσχερές µεθοδολογικό πρόβληµα, οφειλόµενο κύρια στην µη συστηµατική, ελλιπή 
και µε µη ενιαίο τρόπο καταγραφή των σχετικών δεδοµένων τόσο από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές 
εταιρίες όσο και από τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης υγείας. Έτσι, βάσει των αποτελεσµάτων της 
έρευνας:  
� το 20% του συνόλου των αποζηµιώσεων των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών (332 εκατ. € για το 
έτος 2002) και το 16,2% της συνολικής ιδιωτικής δαπάνης υγείας στη χώρα (996,1 εκατ. € για το έτος 
2005) κατευθύνεται, κατ’ εκτίµηση, προς τις ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα 
(πίνακες 8.22, 8.26). Μεθοδολογικοί λόγοι, που έχουν ήδη συζητηθεί και στις δύο περιπτώσεις δεν 
επιτρέπουν τον προσδιορισµό της αναλογικής συµµετοχής της ιδιωτικής ασφάλισης και ιδιωτικής 
δαπάνης υγείας στο συνολικό κύκλο εργασιών του ιδιωτικού τοµέα υγείας της χώρας. 

� τα τέσσερα µεγαλύτερα ασφαλιστικά ταµεία της Ελλάδας (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΕΒΕ, ΟΠΑ∆), τα οποία 
σηµειωτέον το 2003 προσέφεραν κάλυψη υγείας στο 85,1% του ασφαλιστικού πληθυσµού της 
χώρας (πίνακας 7.5), κατέβαλαν κατά τη 3ετία 2001-3 συνολικές πληρωµές προς τους ιδιωτικούς 
προµηθευτές υπηρεσιών υγείας ύψους 1,56 δισ. €, 520 εκατ. € δηλαδή ετησίως κατά µέσο όρο 
(πίνακας 8.25). Τα ποσά αυτά, ανάλογα µε το έτος εξέτασης, αντιπροσώπευαν κατά την περίοδο 
2001-3 το 51,6% έως 59,5% του εκτιµώµενου (βάσει δηµοσιευµένων ισολογισµών) κύκλου εργασιών 
του ιδιωτικού τοµέα υγείας της χώρας (πίνακας 8.25). Η δε ροή οικονοµικών πόρων από τα 
ασφαλιστικά ταµεία προς τις ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα που καταγράφει η 
παρούσα έρευνα υποεκτιµά την πραγµατική ροή χρηµατοδότησης από τα ταµεία κοινωνικής 
ασφάλισης προς τον ιδιωτικό τοµέα υγείας. Η υποεκτίµηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι στα 
απολογιστικά στοιχεία που επεξεργαστήκαµε δεν συµπεριλαµβάνονται:  
1. οι πληρωµές των υπό εξέταση ασφαλιστικών ταµείων προς τις ιδιωτικές µονάδες τεχνητού 

νεφρού λόγω µη καταγραφής από τα ασφαλιστικά ταµεία των σχετικών δεδοµένων σε 
ξεχωριστό κωδικό. Η δαπάνη για νεφροπαθείς καταγράφεται στα περισσότερα ταµεία του 
δείγµατος στις λοιπές παροχές σε είδος ή στην πρόσθετη περίθαλψη 

2. οι πληρωµές του ΙΚΑ σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για τα έτη 2001 και 2003 λόγω 
απροθυµίας της διοίκησης του ΙΚΑ να παραχωρήσει τα σχετικά δεδοµένα 

3. στοιχεία για τα υπόλοιπα 31 ταµεία υγείας στην Ελλάδα, τα οποία και προσέφεραν το 2003 
κάλυψη υγείας στο 14,9% του ασφαλιστικού πληθυσµού της χώρας, λόγω µη συµπεριλήψεώς 
τους στο δείγµα της µελέτης.  
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 Παρά τα µεθοδολογικά εµπόδια η παρούσα µελέτη αναδεικνύει ένα πολύ ενδιαφέρον, από τη 
σκοπιά της πολιτικής υγείας, εύρηµα σχετικά µε την ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην 
Ελλάδα. Το εύρηµα αυτό έχει να κάνει µε τη διαπίστωση ότι ο ιδιωτικός τοµέας υγείας στη χώρα, 
χρηµατοδοτικά τουλάχιστον, δεν αναπτύχθηκε στηριζόµενος στην ιδιωτική ασφάλιση ή στις απευθείας 
πληρωµές ιδιωτών χρηστών υπηρεσιών υγείας αλλά αντιθέτως στηρίχτηκε χρηµατοδοτικά (60% κατ’ 
ελάχιστον βάσει των αποτελεσµάτων της έρευνας) στα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης, αναπτύχθηκε 
δηλαδή µέσω δηµόσιας χρηµατοδότησης.  
 Πολλοί ερευνητές και συγγραφείς κατά το παρελθόν είχαν σηµειώσει τη χρηµατοδοτική 
εξάρτηση κύρια, όπως υποστήριζαν, των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων στην Ελλάδα από τα 
ασφαλιστικά ταµεία.30,148,151 Η ICAP µάλιστα κατά καιρούς είχε εκτιµήσει ότι το 51-70% των εσόδων 
των διαγνωστικών κέντρων και το 70-90% των εσόδων των µικρών ιδιωτικών κλινικών προέρχεται από 
πελάτες ασφαλισµένους σε ταµεία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.269,272 Στοιχεία όµως για τη 
χρηµατοδοτική αυτή εξάρτηση του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα από τα ταµεία κοινωνικής 
ασφάλισης υγείας δεν είχαν ποτέ δηµοσιευτεί, µε µόνη ίσως εξαίρεση δηµοσιεύµατα του ηµερήσιου 
τύπου τα οποία µέσω αποσπασµατικών στοιχείων έκαναν λόγο για διαφυγή εκατ.€, κύρια του ΙΚΑ, 
προς τον ιδιωτικό τοµέα υγείας.311,312 
 Η χρηµατοδοτική εξάρτηση του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα από τα ταµεία κοινωνικής 
ασφάλισης έτσι όπως αυτή τεκµηριώνεται στην παρούσα µελέτη, αξίζει να σηµειωθεί ότι διαφέρει από 
κλινική σε κλινική (πίνακας 9.2). Στην περίπτωση για παράδειγµα δύο πολυτελών ιδιωτικών κλινικών 
της Αθήνας τα έσοδα από ασφαλιστικά ταµεία αντιπροσώπευαν το 2006 ένα πολύ µικρό ποσοστό των 
συνολικών τους εσόδων, της τάξεως του 11,1-13,6%.276,313 Αντίθετα, στην περίπτωση γνωστού οµίλου 
εταιριών, που δραστηριοποιείται στον κλάδο της υγείας κατέχοντας το 2006 12 κλινικές και 24 
διαγνωστικά κέντρα, η χρηµατοδοτική αυτή εξάρτηση είναι εµφανής καθώς τα έσοδα κατά δήλωση του 
από ασφαλιστικά ταµεία άγγιξαν το 2006 το 67% των συνολικών του εσόδων,275 στοιχείο το οποίο 
φαίνεται να επιβεβαιώνει τα ευρήµατα της έρευνάς µας.  
 

Πίνακας 9.2 
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΟΜΙΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 

ΚΛΑ∆ΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΛΛΑ∆Α 2006  

ΠΗΓΕΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ EUROMEDICA AE 

Ι∆ΙΩΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 48,4% 43,0% 28,0% 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 36,2% 44,4% 5,0% 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 13,6% 11,1% 67,0% 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1,7% 1,5% - 

ΛΟΙΠΟΙ 0,1% - - 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 

Σηµείωση: τα στοιχεία του πίνακα προέρχονται από δηλώσεις των εταιριών και δεν δηµοσιεύονται στους 
ισολογισµούς τους 
Πηγές: (1) ICAP. Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας 2007 (2) EYROMEDICA AE. Ετήσιο δελτίο χρήσης 2007 (3) 
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ. Οικονοµική κατάσταση χρήσης 2007 

 
9.4 Στοιχεία ποιοτικής αξιολόγησης του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα 

 Η οικονοµική θεωρία υποδεικνύει ότι σε συνθήκες ασύµµετρης πληροφόρησης ο ιδιωτικός 
κερδοσκοπικός τοµέας υγείας, εκµεταλλευόµενος την αδυναµία των πελατών του για αξιολόγηση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών, έχει ισχυρά κίνητρα για εκπτώσεις στην ποιότητα της φροντίδας υγείας στο 
όνοµα της αύξησης του κέρδους.14 ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι κερδοσκοπικές νοσοκοµειακές 
µονάδες υγείας φαίνεται να παρέχουν υψηλή ποιότητα σε υπηρεσίες εύκολα αξιολογήσιµες (easily 
monitored quality measures) από τους χρήστες, όπως η διατροφή και η ξενοδοχειακή υποδοµή, ενώ σε 
υπηρεσίες δύσκολα αξιολογήσιµες (hard to monitor quality measures) είναι πολύ πιθανό να κάνουν 
εκπτώσεις στην ποιότητα.115 Η ποιοτική υστέρηση του ιδιωτικού τοµέα υγείας είναι θεωρητικά 
αναµενόµενη και για ακόµη ένα λόγο, αυτόν της εκτροπής (diversion) των πόρων.115 Τα χρήµατα που 
διαθέτει µία κερδοσκοπική µονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας για την εξασφάλιση του κέρδους, την 
απόδοση µερισµάτων στους µετόχους της, την κάλυψη της αυξηµένης διοικητικής και διαφηµιστικής 
της δαπάνης είναι χρήµατα που θα µπορούσαν να είχαν διατεθεί για την επίτευξη υψηλότερης 
ποιότητας στις προσφερόµενες υπηρεσίες.15 
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 Σειρά εµπειρικών µελετών, κυρίως στις Ηνωµένες Πολιτείες, έχει δείξει ότι ο ιδιωτικός 
κερδοσκοπικός τοµέας υγείας, συγκρινόµενος µε τον µη κερδοσκοπικό, φαίνεται να παρέχει χαµηλή 
ποιότητα υπηρεσιών σε υψηλές µάλιστα τιµές (low quality of care at inflated prices).15,117,284-286 Η 
παρούσα µελέτη παρέχει ενδείξεις επιβεβαίωσης των διεθνών αυτών εµπειρικών δεδοµένων και στην 
περίπτωση του ιδιωτικού κερδοσκοπικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριµένα, βάσει των 
αποτελεσµάτων της έρευνας: 
� ο ιδιωτικός τοµέας υγείας στη χώρας µας αναπτύχθηκε σε συνθήκες πληµµελούς ποιοτικού και 
διοικητικού ελέγχου. Ενδεικτικά στοιχεία, τα οποία συνηγορούν στη διαπίστωση αυτή είναι: (α) τα 
πολλαπλά φαινόµενα δυσλειτουργίας των ∆ιευθύνσεων Υγείας των Νοµαρχιών της χώρας (απουσία 
επιτόπιων ελέγχων, πιστοποίηση καλής λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών βάσει υπεύθυνων δηλώσεων 
και µόνο των ιδιοκτητών τους, κρούσµατα διαφθοράς νοµαρχιακών υπαλλήλων και µη 
συµµόρφωσης των παραβατών), έτσι όπως αυτά καταγράφονται στα πορίσµατα των ελέγχων του 
Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (πίνακας 8.27) (β) η απουσία ελέγχου των ασφαλιστικών ταµείων προς τους 
συµβεβληµένους ιδιωτικούς προµηθευτές υπηρεσιών υγείας, έτσι όπως αυτή προκύπτει από τις 
καταγεγραµµένες από τους Επιθεωρητές Υγείας πολλαπλές περιπτώσεις ιδιωτικών κλινικών, οι 
οποίες παρά το ότι δεν τηρούσαν προδιαγραφές νόµιµης και ασφαλούς λειτουργίας διέθεταν 
σύµβαση µε φορείς κοινωνικής ασφάλισης (πίνακας 8.27) (γ) η απουσία µηχανισµών ελέγχου της 
εισόδου και διάχυσης βιοϊατρικής τεχνολογίας στον ιδιωτικό τοµέα υγείας στη χώρα, έτσι όπως αυτή 
προκύπτει από την αδυναµία αξιόπιστης καταγραφής, πόσο δε µάλλον αξιολόγησης, των ιατρικών 
µηχανηµάτων ιδιωτικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα (ανεύρεση αποκλίσεων έως και 560% στον αριθµό 
των ιατρικών µηχανηµάτων ιδιωτικής ιδιοκτησίας συγκρίνοντας τέσσερις διαφορετικές καταγραφές 
για το έτος 2002, πίνακας 8.14). 

� ο ιδιωτικός τοµέας υγείας στη χώρα µας αναπτύχθηκε σε συνθήκες είτε µη εφαρµογής από πλευράς 
πολιτείας, είτε µη τήρησης από πλευράς κλινικών των τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς 
λειτουργίας τους. Το νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας των 
ιδιωτικών κλινικών στην Ελλάδα, όπως έχει ήδη αναλυτικά συζητηθεί, παρέµεινε ανεφάρµαστο για 
17 ολόκληρα χρόνια (1991 – 2007). Ακόµη και όταν εφαρµόστηκε όµως, δεν φαίνεται να τηρήθηκε 
στην πράξη. Ενδεικτικό είναι το εύρηµα ότι κατά τη τριετία 2004-6 µία στις τρεις (36%) ιδιωτικές 
κλινικές που ελέγχθηκε από τους Επιθεωρητές Υγείας παρουσίαζε σειρά ανεπαρκειών και 
παρατυπιών, παρά το γεγονός ότι δήλωνε συµµόρφωση µε το επικαιροποιηµένο πλαίσιο τεχνικών 
προδιαγραφών λειτουργίας  (διάγραµµα 8.16). 

� ο ιδιωτικός τοµέας υγείας στην Ελλάδα φαίνεται να παρέχει υπερκοστολογηµένες υπηρεσίες, 
εµπλεκόµενος παράλληλα σε πολλαπλές περιπτώσεις οικονοµικής απάτης εις βάρος ασφαλιστικών 
ταµείων και ασθενών. Ενδεικτικά της διαπίστωσης αυτής είναι τα ευρήµατα ότι: (α) κατά τη χρονική 
περίοδο 2001-3 η δαπάνη νοσοκοµειακής περίθαλψης ανά νοσηλευθέντα, των τριών µεγαλύτερων 
ασφαλιστικών ταµείων στην Ελλάδα (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΕΒΕ), ήταν κατά 66,4 - 71,8% υψηλότερη σε 
περίπτωση νοσηλείας του ασφαλισµένου τους σε ιδιωτική κλινική, από ότι σε περίπτωση νοσηλείας 
του σε δηµόσιο νοσοκοµείο (πίνακας 8.30) (β) κατά το χρονικό διάστηµα 2004-6 στο σύνολο (100%) 
των ιδιωτικών κλινικών που ελέγχθηκαν από τους Επιθεωρητές Υγείας καταγράφηκαν περιπτώσεις 
οικονοµικής απάτης, όπως παράνοµες χρεώσεις νοσηλίων και υπερτιµολόγηση υλικών, εις βάρος 
ασθενών και ασφαλιστικών ταµείων (διάγραµµα 8.16). 

� ο ιδιωτικός τοµέας υγείας στην Ελλάδα διαχρονικά παρουσιάζει παράταση της Μέσης ∆ιάρκειας 
Νοσηλείας, συγκρινόµενος µε το δηµόσιο τοµέα, στα πλαίσια πιθανά προκλητής ζήτησης υπηρεσιών 
υγείας. Συγκρίνοντας έτσι την Μ.∆.Ν. δηµόσιων και ιδιωτικών νοσοκοµείων τόσο στο σύνολο των 
εξελθόντων ασθενών της χώρας, όσο και στους εξελθόντες ασθενείς ασφαλισµένους των ταµείων 
ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΕΒΕ οι παρατηρούµενες διαφορές µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα είναι στατιστικά 
σηµαντικές εις βάρος πάντα του δεύτερου (πίνακες 8.28, 8.29). Η δε διαφορά, σε απόλυτες τιµές, της 
Μ.∆.Ν. µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών θεραπευτηρίων διευρύνεται κατά 2,9 έως 8,7 φορές, ανάλογα 
µε το έτος εξέτασης, στην οµάδα των εξελθόντων ασθενών των ασφαλισµένων στα ταµεία κοινωνικής 
ασφάλισης (διάγραµµα 8.17), στην οµάδα δηλαδή των ασθενών όπου ο ασφαλιστικός φορέας 
αποζηµιώνει βάσει ηµερήσιου νοσηλίου. 

� ο ιδιωτικός τοµέας υγείας στη χώρα διαχρονικά εµφανίζεται υποστελεχωµένος, συγκρινόµενος µε το 
δηµόσιο τοµέα, καθώς φαίνεται να  χρησιµοποιεί λιγότερο αριθµητικά (όχι όµως και λιγότερο 
εξειδικευµένο) νοσηλευτικό προσωπικό. Το εύρηµα αυτό προκύπτει από τις στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές στην αναλογία νοσηλευτών ανά κλίνη µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων 
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καθόλη τη χρονική περίοδο 2000-5 (πίνακες 8.31, 8.32), διαφορές όµως που δεν παρατηρούνται και 
στην περίπτωση της αναλογικής τους στελέχωσης µε χαµηλής εξειδίκευσης νοσηλευτικό προσωπικό 
(πίνακας 8.33). Η διαχρονική παρόλα αυτά αριθµητική και µόνο υποστελέχωση του ιδιωτικού 
νοσοκοµειακού τοµέα, εγείρει σοβαρά ερωτηµατικά για την ποιότητα των προσφερόµενων από 
πλευράς του υπηρεσιών υγείας. 

 Παρά το γεγονός ότι ο ιδιωτικός επιχειρηµατικός τοµέας κατέχει στην Ελλάδα σηµαντική θέση 
στην προσφορά υπηρεσιών νοσοκοµειακής και εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης, τα ερευνητικά 
δεδοµένα ποιοτικής και µάλιστα συγκριτικής ποιοτικής, µε το δηµόσιο τοµέα, αξιολόγησής του είναι 
ελάχιστα. Γνωρίζουµε για παράδειγµα ότι από το 1994 τουλάχιστον και µετά, τα ποσοστά καισαρικών 
επεµβάσεων στις ιδιωτικές µαιευτικές κλινικές της χώρας είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά 
στα δηµόσια µαιευτήρια (πίνακας 9.3),50,251,314 γεγονός που προφανώς σχετίζεται µε φαινόµενα 
προκλητής ζήτησης από πλευράς µαιευτικών κλινικών, στα πλαίσια µάλιστα µίας έντονα 
ολιγοπωλιακής αγοράς.50,251 Γνωρίζουµε επίσης, από έρευνες που διεξήχθησαν στο γενικό πληθυσµό, 
ότι τα ποσοστά γενικής ικανοποίησης και ανταποκρισιµότητας,lxxvii ιδίως στις παραµέτρους που 
αφορούν στην έγκαιρη προσοχή (λίστες, χρόνος αναµονής) και στο περιβάλλον (ξενοδοχειακή 
υποδοµή), στην Ελλάδα είναι υψηλότερα στον ιδιωτικό σε σχέση µε το δηµόσιο νοσοκοµειακό 
τοµέα.315-317  Αντιθέτως, όλες οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί στη χώρα από το 1993 έως το 2005, µε 
δείγµα πληθυσµιακές οµάδες χρηστών υπηρεσιών υγείας, έχουν δείξει τα αξιοσηµείωτα υψηλά 
ποσοστά ικανοποίησης των ασθενών από την ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα των δηµόσιων 
νοσοκοµείων,318-321 εύρηµα το οποίο έχει ισχυρή θετική συσχέτιση µε την ποιότητα των ιατρικών 
υπηρεσιών που αυτά παρέχουν. Γνωρίζουµε τέλος, ότι στην περίπτωση των Μονάδων Τεχνητού 
Νεφρού ο ιδιωτικός τοµέας στην Ελλάδα φαίνεται να κάνει καλύτερη χρήση των διαθέσιµων πόρων, 
καθώς παρουσιάζει υψηλότερες αναλογίες ασθενών ανά νοσηλεύτρια και ανά µηχάνηµα 
αιµοκάθαρσης σε σχέση µε το δηµόσιο τοµέα.322 Το εύρηµα αυτό υποδεικνύει ότι οι ιδιωτικές µονάδες 
τεχνητού νεφρού στη χώρα έχουν υψηλότερη αποδοτικότητα, όχι όµως και επαγωγικά υψηλότερη 
ποιότητα, συγκρινόµενες µε τις αντίστοιχες δηµόσιες.322                 
 
Πίνακας 9.3 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:  
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (CS) 

CS % ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΚΕΤΩΝ 
ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ – ∆ΕΙΓΜΑ 

∆ΗΜΟΣΙΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ 

Skalkidis Y. et al 1996314 ∆είγµα όλοι οι τοκετοί σε ένα δηµόσιο πανεπιστηµιακό 
νοσοκοµείο και ένα ιδιωτικό µαιευτήριο της Αθήνας κατά 
την περίοδο 1/1 έως 31/12 του 1993 

30%  20%  

Νιάκας ∆. 2001251 ∆είγµα 4 δηµόσια και 4 ιδιωτικά µαιευτήρια της Αθήνας, 
1994 29,2% 33,6% 

Mossialos E. et al 200550 ∆είγµα αρχεία όλων των τοκετών σε ένα πανεπιστηµιακό, 
ένα δηµόσιο και ένα ιδιωτικό µαιευτήριο της Αθήνας, κατά 
τον µήνα Ιανουάριο του 2002 

41,6% 53% 

 
  Στοιχεία σχετικά µε την Μέση ∆ιάρκεια Νοσηλείας ανά νοµική µορφή θεραπευτηρίου 
δηµοσιεύτηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις Επετηρίδες Υγείας, οι οποίες εκδόθηκαν µε ευθύνη 
του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας κατά τη χρονική περίοδο 1994-5 (πίνακας 9.4).323 Όλες οι µελέτες εκ 
τότε, οι οποίες πραγµατεύονται τη συγκριτική αξιολόγηση δηµόσιου – ιδιωτικού τοµέα υγείας στην 
Ελλάδα, χρησιµοποιούν ως βάση δεδοµένων τη συγκεκριµένη έκδοση.30,143,156,191,324 Εξαίρεση 
αποτελούν δύο πρόσφατες µελέτες, οι οποίες παρουσιάζουν στοιχεία για την Μέση ∆ιάρκεια 
Νοσηλείας στα δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία της χώρας για το έτος 2000 (πίνακας 9.4),232,308 
επικαλούµενες ως πηγή των δεδοµένων τους δηµοσιευµένη το 2001 έρευνα του Υπουργείου Υγείας.325 
Στη συγκεκριµένη έρευνα παρόλα αυτά δεν περιλαµβάνονται δηµοσιευµένα στοιχεία για την Μ.∆.Ν. 

                                                 
lxxvii Ανταποκρισιµότητα (responsiveness): ορίζεται ο βαθµός στον οποίο ανταποκρίνεται το σύστηµα υγείας στις 
θεµιτές προσδοκίες των πολιτών σε σχέση µε όλες τις µη ιατρικές πλευρές της συναλλαγής τους µε αυτό. Με άλλα 
λόγια στην ανταποκρισιµότητα δεν συµπεριλαµβάνεται η ιατρική διάσταση της βελτίωσης της υγείας και η 
χρηµατοδοτική διάσταση της ισότητας.315 
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ανά νοµική µορφή νοσηλευτηρίου,325 γεγονός που µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα στοιχεία της 
Μ.∆.Ν. στην Ελλάδα για το έτος 2000 αποτελούν εκτίµηση των συγγραφέων των εν λόγω µελετών, 
εκτίµηση βασισµένη ίσως σε επιµέρους στοιχεία θεραπευτηρίων. 
 
Πίνακας 9.4 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ – Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Μ∆Ν) 

1992 1993 1994 2000 ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ 

ΓΕΝΙΚΑ 5,8 8,4 5,5 8,4 - - - - 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ 120,1 112,7 114,5 112,7 - - - - 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ - - - - 4,87 5,71 - - 
ΣΥΝΟΛΟ 7,41 11,96 7,00 11,96 - - 4,8 - 6 8,05 
Σηµειώσεις: (1) Μέση ∆ιάρκεια Νοσηλείας εκφρασµένη σε ηµέρες (2) για το έτος 1994 ο υπολογισµός της Μ∆Ν 
προκύπτει από στοιχεία 4 δηµόσιων και 4 ιδιωτικών µαιευτηρίων της Αθήνας 
Πηγές: (1) ΚΕ.Σ.Υ. Επετηρίδα Υγείας 1993 (2) Νιάκας ∆. 2001 (3) Tountas Y. et al 2005  

  
 Τα στοιχεία των Επετηρίδων Υγείας δείχνουν ότι το εύρηµα της συγκριτικά υψηλότερης 
Μέσης ∆ιάρκειας Νοσηλείας στις ιδιωτικές κλινικές της χώρας είναι ήδη γνωστό από τις αρχές της 
δεκαετίας του ’90, αν και οι αποκλίσεις που τότε καταγράφηκαν µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών 
νοσοκοµείων φαίνεται, βάσει των αποτελεσµάτων της δικής µας έρευνας, να έχουν σήµερα σχετικά 
µειωθεί.lxxviii Πολλοί συγγραφείς είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στην ερµηνεία αυτού του ευρήµατος, 
σηµειώνοντας πολύ σωστά ότι τα σχετικά µεγέθη δεν έχουν προτυπωθεί για το είδος και τη βαρύτητα 
των περιστατικών.251,308 Βέβαια, λαµβάνοντας ως δεδοµένη την συµφωνία των περισσότερων 
ερευνητών ότι στην Ελλάδα τα σοβαρά και επιπλεγµένα περιστατικά νοσηλεύονται κατά κανόνα στο 
δηµόσιο νοσοκοµειακό τοµέα,143,232,251,308,324,326,327 θα περίµενε κανείς τα ακριβώς αντίστροφα 
αποτελέσµατα, υψηλότερη δηλαδή Μέση ∆ιάρκεια Νοσηλείας στα δηµόσια νοσοκοµεία. Γι’ αυτό 
ακριβώς το λόγο αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η υψηλή Μ.∆.Ν. στον ιδιωτικό τοµέα 
υγείας είναι προϊόν προκλητής ζήτησης,143,251,324 αντανακλώντας τη τάση ιδιωτικών κλινικών να 
νοσηλεύουν χρόνια περιστατικά στα πλαίσια συµβάσεων µε ασφαλιστικά ταµεία.143,324 ∆εν είναι 
τυχαίο άλλωστε ότι συγκεκριµένες πολυτελείς κλινικές των Αθηνών, οι οποίες δηλώνουν µικρή 
χρηµατοδοτική εξάρτηση από τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. Υγεία Α.Ε.), εµφανίζουν κατά 
δήλωσή τους µικρότερη Μ.∆.Ν. από τον πανελλαδικό µέσο όρο (πίνακας 9.5) καθώς η αποπληρωµή 
τους κατά πράξη και κατά περίπτωση από ιδιώτες ασθενείς και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, που 
αποτελούν και τον κύριο όγκο των πελατών τους, δε παρέχει κίνητρα για προκλητή παράταση της 
διάρκειας νοσηλείας.      
 

Πίνακας 9.5 

ΜΕΣΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ,  
ΕΛΛΑ∆Α 2000 - 5 

ΕΤΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 
(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ) 

ΥΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΩ GENERAL 

2000 6,27 4,94 4,11 Μ/∆ 

2001 6,01 4,55 4,18 Μ/∆ 

2002 6,52 4,59 3,86 Μ/∆ 

2003 5,95 4,65 3,81 2,98 

2004 5,37 4,54 Μ/∆ 3,2 

2005 5,18 4,48 Μ/∆ 3,1 

Σηµειώσεις: (α)  Μέση ∆ιάρκεια Νοσηλείας εκφρασµένη σε ηµέρες (β) Μ/∆: µη διαθέσιµο 
Πηγές: (1) πίνακας 8.28, παρούσα µελέτη (2) www.hygeia.gr. Σεπτέµβριος 2008 (3) www.iatriko.gr. Μάιος 2005 (4) 
ICAP. Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας (σειρά ετών) 

                                                 
lxxviii Η Μ∆Ν στο σύνολο των ιδιωτικών κλινικών της χώρας το 1992 ήταν κατά 61,5% υψηλότερη από την 
αντίστοιχη των δηµόσιων νοσοκοµείων ενώ το 2005 κατά 48,4% υψηλότερη. 
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 Αναλυτικά στοιχεία, για τη στελέχωση µε νοσηλευτικό προσωπικό των θεραπευτηρίων στην 
Ελλάδα ανά νοµική µορφή, πρωτοδηµοσιεύτηκαν στις Επετηρίδες Υγείας των ετών 1992-3 (πίνακας 
9.6).323 Εκ τότε επικαιροποιηµένα στοιχεία για τη στελέχωση των ιδιωτικών κλινικών της χώρας δεν 
είχαν ξανά δηµοσιευθεί, µε αποτέλεσµα όλες οι σχετικές µελέτες να χρησιµοποιούν ως βάση 
δεδοµένων τα στοιχεία των αρχών του ’90.30,143,156,191,324,325,328,329 
 

Πίνακας 9.6 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ – Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΜΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΚΛΙΝΗ) 

1980 1992 1993 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ 

ΓΕΝΙΚΑ - - 1,02 0,33 1,00 0,37 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ - - 0,37 0,21 0,36 0,23 
ΣΥΝΟΛΟ 0,29 0,22 0,90 0,30 0,88 0,33 
Πηγές: (1) Υφαντόπουλος Ι. 1988 (2) ΚΕ.Σ.Υ. Επετηρίδα Υγείας 1993  

 
 Κατά καιρούς στην ελληνική βιβλιογραφία έχουν προταθεί ποικίλες ερµηνείες της 
διαφαινόµενης, ήδη από το 1992, συγκριτικής υποστελέχωσης του ιδιωτικού τοµέα υγείας στη χώρα. 
Αρκετοί λοιπόν υποστηρίζουν ότι η υψηλή αποδοτικότητα των ανθρωπίνων πόρων στον ιδιωτικό τοµέα 
κύρια λόγω των αντιγραφειοκρατικών διοικητικών διαδικασιών και της εντατικοποίησης της εργασίας 
αλλά και η µικρότερη κάλυψη - πληρότητα των ιδιωτικών κλινικών σε σχέση µε τα δηµόσια νοσοκοµεία 
(πίνακας 9.7) καθιστά το συγκριτικά λιγότερο νοσηλευτικό προσωπικό στις ιδιωτικές κλινικές 
επαρκές.143,191,324 Άλλοι πάλι σηµειώνουν ότι η σηµαντική υστέρηση νοσηλευτικού προσωπικού στις 
ιδιωτικές κλινικές σε συνδυασµό µε την µικρή τους δυναµικότητα σε κλίνες θέτει ζήτηµα ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών σε µερικές από αυτές.156,160 Βέβαια, η διεθνής βιβλιογραφία έχει αποδείξει ότι 
οι ιδιωτικοί κερδοσκοπικοί προµηθευτές υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούν κατά κανόνα λιγότερο 
αριθµητικά288,290,291,304,330-333 και λιγότερο εξειδικευµένο νοσηλευτικό προσωπικό,290,334 σε µία 
προσπάθεια ελάττωσης του κόστους λειτουργίας τους,290 γεγονός το οποίο ενοχοποιείται για έκπτωση 
της ποιότητας των υπηρεσιών που αυτοί παρέχουν και χειρότερα αποτελέσµατα υγείας στους 
νοσηλευόµενους τους.284,285,291,304 Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε θεσπίζονται διεθνώς κατώτερα όρια 
στελέχωσης µε νοσηλευτικό προσωπικό,303 ανεξαρτήτως νοµικής µορφής ή πληρότητας του κάθε 
προµηθευτή υπηρεσιών υγείας. Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης επιβεβαιώνουν τα διεθνή 
δεδοµένα της χειρότερης στελέχωσης του ιδιωτικού κερδοσκοπικού τοµέα υγείας και στην περίπτωση 
της Ελλάδας, τουλάχιστον ως προς το σκέλος του αριθµού, όχι όµως και της εξειδίκευσης, του 
νοσηλευτικού προσωπικού που αυτός απασχολεί. 
 

Πίνακας 9.7 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΕΛΛΑ∆Α 1992 - 2005 

ΕΤΟΣ ΝΠ∆∆ ΝΠΙ∆ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1992 74,3% 68,0% 57,8% 69,2% 
1993 73,4% 67,6% 56,7% 68,2% 
2000 85,9% 65,1% 60,3% 78,1% 
2001 81,8% 50,2% 60,9% 75,1% 
2002 82,4% 62,9% 68,9% 78,2% 
2003 101,4% 63,2% 65,5% 90,3% 
2004 92,8% 65,6% 66,8% 84,7% 
2005 85,1% 58,4% 79,7% 82,9% 

Πηγές: (1) 1992-3: ΚΕ.Σ.Υ. Επετηρίδα Υγείας 1993 (2) 2000-5: Ίδιοι υπολογισµοί βάσει 
Ε.Σ.Υ.Ε. Έρευνα Νοσηλευτικής Κίνησης Θεραπευτηρίων (αδηµοσίευτα στοιχεία) 

   
 Στοιχεία τέλος, για την κατά κεφαλήν δαπάνη των ασφαλιστικών ταµείων ανά νοµική µορφή 
φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας δεν έχουν ξαναδηµοσιευθεί στην Ελλάδα. ∆ιεθνή εµπειρικά 
δεδοµένα παρόλα αυτά έχουν δείξει ότι οι κατά κεφαλήν δαπάνες του Medicare, του µεγαλύτερου 
δηµόσιου ασφαλιστικού προγράµµατος των Η.Π.Α., είναι υψηλότερες προς τους ιδιωτικούς 
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κερδοσκοπικούς προµηθευτές υγείας σε σχέση µε τους µη κερδοσκοπικούς και δηµόσιους.114,115,118 Το 
γεγονός αυτό αποδίδεται σε πολλαπλά φαινόµενα απάτης,124,125,335 κύρια µέσω ψευδών διαγνώσεων 
και ένταξης περιστατικών σε διαγνωστικές κατηγορίες οι οποίες προσφέρουν υψηλότερες πληρωµές 
(upcoding),118 δεδοµένου ότι τα δηµόσια ασφαλιστικά ταµεία στις ΗΠΑ αποζηµιώνουν τους 
προµηθευτές µε τη χρήση των DRGs. Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης βρίσκονται σε 
συµφωνία µε τα διεθνή αυτά εµπειρικά δεδοµένα, µε τη διαφορά ότι οι υψηλότερες κατά κεφαλήν 
πληρωµές των δηµόσιων ασφαλιστικών ταµείων της χώρας προς τις ιδιωτικές κλινικές σε σχέση µε τα 
δηµόσια νοσοκοµεία, αποδίδονται κατά πάσα πιθανότητα στην παράταση του χρόνου νοσηλείας και 
την υπερτιµολόγηση υλικών, δεδοµένου ότι τα ασφαλιστικά ταµεία στην Ελλάδα αποζηµιώνουν τους 
ιδιωτικούς προµηθευτές µε τη χρήση σπαστού ηµερήσιου νοσηλίου.       
 
10. Συµπεράσµατα της µελέτης   
 Τα ευρήµατα της µελέτης, απαντώντας στους αρχικούς ερευνητικούς µας στόχους, δείχνουν 
ότι ο ιδιωτικός τοµέας υγείας στην Ελλάδα: 
(α) Αναπτύχθηκε σε καθεστώς παροχής νοµοθετικών κινήτρων 
(β) Αναπτύχθηκε σε συνθήκες πληµµελούς ποιοτικού, διοικητικού και οικονοµικού ελέγχου 
(γ) Στηρίχτηκε χρηµατοδοτικά στα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης, αναπτύχθηκε δηλαδή υπό καθεστώς 

δηµόσιας χρηµατοδότησης 
(δ) Παρέχει υπερκοστολογηµένες, ακριβότερες από το δηµόσιο τοµέα υπηρεσίες  
(ε) Η υψηλή Μέση ∆ιάρκεια Νοσηλείας και η χαµηλή στελέχωση µε νοσηλευτικό προσωπικό 

δηµιουργούν ερωτηµατικά για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
 Τα ευρήµατα της µελέτης δεν επιβεβαιώνουν τα συµπεράσµατα παλαιότερων αντίστοιχων 
ερευνητικών προσπαθειών, βάσει των οποίων η ραγδαία ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην 
Ελλάδα αποδίδεται σε µία διαδικασία παθητικής παρά ενεργητικής ιδιωτικοποίησης. 
 Αντιθέτως τα ευρήµατα µας, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ανεξάρτητα από την επίδραση και 
άλλων παραγόντων (τεχνητές ελλείψεις κύρια του δηµόσιου τοµέα σε υλικοτεχνική υποδοµή και 
χρηµατοδότηση) η ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα υπήρξε µία συνειδητή, 
στρατηγική πολιτική επιλογή και όχι µία αυθόρµητη αντίδραση των δυνάµεων της αγοράς στις 
«εγγενείς» αδυναµίες του δηµόσιου τοµέα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Εισαγωγή  
 

Το Ελληνικό σύστηµα υγείας δύσκολα µπορεί να ταξινοµηθεί µε βάση τα γνωστά µοντέλα 
συστηµάτων υγείας. Στο σκέλος της χρηµατοδότησης, η κοινωνική ασφάλιση υγείας, πολλαπλά 
δηλαδή επαγγελµατικά ταµεία υγείας κατά το πρότυπο του Bismarck συνυπάρχουν µε ένα Εθνικό 
Σύστηµα Υγείας (ΕΣΥ), χρηµατοδοτούµενο µέσω φορολογίας κατά τα πρότυπα του µοντέλου του 
Beveridge, αλλά και τη διστακτική, σταθερή παρόλα αυτά από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, 
παρουσία της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, χρηµατοδοτούµενης µέσω ετήσιων ατοµικών ή 
οικογενειακών ασφαλίστρων. Εξίσου κατακερµατισµένη και πολυστρωµατική εµφανίζεται και η 
προσφορά υπηρεσιών υγείας στη χώρα. Το ΕΣΥ, το οποίο θεσµοθετήθηκε µόλις το 1983, µε σοβαρή 
χρονική υστέρηση σε σχέση µε τα αντίστοιχα εθνικά συστήµατα υγείας που απαντώνται στις 
ΒορειοΕυρωπαϊκές χώρες, συνυπάρχει µε εξωνοσοκοµειακές κύρια άλλα και νοσοκοµειακές υποδοµές 
των ασφαλιστικών ταµείων καθώς και µε έναν ιδιαίτερα ανεπτυγµένο ιδιωτικό τοµέα υγείας µε µεγάλη 
παράδοση στη χώρα αφού µέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του ’70 αποτελούσε το κύριο πρότυπο 
παροχής υπηρεσιών στην εξωνοσοκοµειακή και νοσοκοµειακή περίθαλψη. 
 Η πολυεπίπεδη και κατακερµατισµένη αυτή εικόνα του Ελληνικού συστήµατος υγείας, 
απότοκος της ιστορικής του διαδροµής αλλά και των εγγενών και διαρθρωτικών αδυναµιών του 
ελληνικού κράτους, του προσδίδει τη µορφή ενός αταξινόµητου βάσει των διεθνών ταξινοµικών 
κριτηρίων, µικτού συστήµατος δηµόσιου – ιδιωτικού τοµέα τόσο στο σκέλος της χρηµατοδότησης, όσο 
και στο σκέλος της προσφοράς.  
 
Σκοπός 
 
  Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι ο προσδιορισµός της θέσης που κατέχει και του ρόλου 
που διαδραµατίζει ο ιδιωτικός κερδοσκοπικός τοµέας (πλην ιδιωτών ιατρών, οδοντιάτρων και 
φαρµακοποιών) στο ελληνικό σύστηµα υγείας καθώς και η µελέτη των παραγόντων που επέδρασαν 
στην ανάπτυξη και διαχρονική του εξέλιξη κατά την 25ετία 1980 – 2005.   
  Προκειµένου να ικανοποιηθεί η παραπάνω σκόπευση, ετέθησαν τέσσερις επιµέρους 
ερευνητικοί στόχοι, τέσσερις οµάδες δηλαδή ερευνητικών ερωτηµάτων, οι οποίες και συνθέτουν τις 
αντίστοιχες ενότητες του ειδικού µέρους της µελέτης. Οι ερευνητικοί αυτοί στόχοι είναι: (α) η µελέτη της 
επίδρασης της κρατικής πολιτικής στην ανάπτυξη του ιδιωτικού επιχειρηµατικού τοµέα στον κλάδο της 
υγείας (β) η µελέτη της προσφοράς και χρήσης των υπηρεσιών του ιδιωτικού τοµέα υγείας (γ) η µελέτη 
των πηγών χρηµατοδότησης του ιδιωτικού τοµέα υγείας και (δ) η ποιοτική αξιολόγηση του ιδιωτικού 
τοµέα υγείας στην Ελλάδα. 
 
Μέθοδος και υλικό  
 
  Από µεθοδολογικής άποψης η παρούσα µελέτη αποτελεί έρευνα διαχρονικής ανάλυσης 
δεδοµένων. Χρησιµοποιήθηκαν 106 νοµοθετήµατα και υπουργικές αποφάσεις καθώς και 50 
διαφορετικές βάσεις δεδοµένων (για σειρά ετών η κάθε µία εξ’ αυτών, συνολικά 180 βάσεις 
δεδοµένων/έτη), προερχόµενες από 17 ελληνικούς και διεθνείς φορείς και οργανισµούς. Μεγάλο µέρος 
των στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα συνίσταται από αδηµοσίευτα στοιχεία του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας – ΕΣΥΕ καθώς 
και αδηµοσίευτα στοιχεία των τεσσάρων µεγαλύτερων ασφαλιστικών ταµείων της χώρας (ΙΚΑ, ΟΓΑ, 
ΤΕΒΕ - ΟΑΕΕ, ΟΠΑ∆). Τα δεδοµένα αυτά συλλέχθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 2005 – 2008 µετά 
από επισκέψεις και αλληλογραφία µε τους σχετικούς φορείς και υπηρεσίες. 
 
Αποτελέσµατα 
 
(Α) Η κρατική πολιτική σχετικά µε την ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα 
χαρακτηρίζεται από σειρά αντιφάσεων, ασαφειών, παραλείψεων και ανεφάρµοστων ρυθµίσεων. 
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, βάσει των αποτελεσµάτων της έρευνας: 
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� το πλαίσιο προδιαγραφών λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών του 1991, µετά από 5 διαδοχικές 
παρατάσεις καταργήθηκε, µε αποτέλεσµα το 2002 το 95% των κλινικών της χώρας να εξακολουθεί να 
λειτουργεί βάσει προδιαγραφών της δεκαετίας του ‘60 

� το ελαστικότερο πλαίσιο προδιαγραφών λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών του 2000, χρειάστηκε 7 
χρόνια, 10 συνολικά παρατάσεις και περαιτέρω ελαστικοποίηση προκειµένου να εφαρµοστεί 

� το καθεστώς αδειοδότησης των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (χορήγηση αδειών µόνο σε ιατρούς 
ή και σε φυσικά - νοµικά πρόσωπα) παρέµεινε σε εκκρεµότητα για 18 ολόκληρα χρόνια (1983 -
2001), ακυρώνοντας στην πράξη τις περιοριστικές πολιτικές της δεκαετίας του ‘80 

� το καθεστώς συστέγασης διαγνωστικών κέντρων – ιδιωτικών κλινικών υπέστη αλλεπάλληλες ριζικές 
αναθεωρήσεις: από τη νοµοθετική διευκόλυνση της συνύπαρξης αυτής το 1991, στη νοµοθετική 
απαγόρευση το 2000, έως την οριστική επίλυση του ζητήµατος υπέρ των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της νοσοκοµειακής περίθαλψης το 2007 

� το ύψος του κρατικού τιµολογίου (νοσήλια, αµοιβές ιατρικών πράξεων) παρουσιάζει διαχρονικά 
µεγάλες διακυµάνσεις, διαµορφούµενο ευκαιριακά, χωρίς κανόνες και αρχές, προϊόν πιέσεων και της 
εκάστοτε πολιτικής συγκυρίας, παρά αποτέλεσµα µακρόπνοου ορθολογικού σχεδιασµού. Πιο 
συγκεκριµένα ο ρυθµός αύξησης των τιµών του κρατικού τιµολογίου: (1) κινήθηκε σε υποδιπλάσια 
του µέσου ετήσιου πληθωρισµού επίπεδα κατά τη χρονική περίοδο 1981-9 (2) διαµορφώθηκε σε 
τριπλάσια έως και τετραπλάσια του µέσου ετήσιου πληθωρισµού επίπεδα κατά την περίοδο 1990-3 
(3) υπολογίζεται για τις περισσότερες τουλάχιστον κατηγορίες κλινικών στα επίπεδα του µέσου 
ετήσιου πληθωρισµού κατά τη χρονική περίοδο 1994-2008 

 
(Β) Κατά την 25ετία 1980 – 2005, δύο είναι οι βασικοί σταθµοί ανάπτυξης του ιδιωτικού τοµέα υγείας 
στην Ελλάδα: η επενδυτική στροφή και κυριαρχία του τελικά στον κλάδο της υψηλής βιοϊατρικής 
τεχνολογίας κατά τα µέσα της δεκαετίας του ’80 έως τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και η ολιγοπώληση 
της αγοράς της ιδιωτικής υγείας, µέσω µίας διαδικασίας εξαγορών και συγχωνεύσεων, η οποία 
πυροδοτήθηκε το 1996 και οδήγησε στην εµφάνιση ισχυρών επιχειρηµατικών οµίλων µε υψηλούς 
ρυθµούς ανάπτυξης και κερδοφορίας. Πιο συγκεκριµένα, βάσει των αποτελεσµάτων της έρευνας: 
� κατά τη χρονική περίοδο 1980 - 1991: ο ιδιωτικός νοσοκοµειακός τοµέας εµφάνισε έντονα 
αρνητικούς ρυθµούς ανάπτυξης (Μέση Ετήσια Μεταβολή κλινικών, κλινών και νοσηλευτικής κίνησης 
ίση µε -6,1%, -4,5% και -4,3% κατ’ έτος αντίστοιχα). Κατά την ίδια χρονική περίοδο ο ιδιωτικός 
τοµέας υγείας ανακατεύθυνε την επενδυτική του δραστηριότητα στον κλάδο της υψηλής βιοϊατρικής 
τεχνολογίας µε αποτέλεσµα κατά το χρονικό διάστηµα 1980 – 1991 ο αριθµός των διαγνωστικών 
κέντρων να 16πλασιαστεί και ο ιδιωτικός τοµέας να διατηρεί στην κατοχή του στις αρχές του 1992 το 
81,5% και το 77,8% του συνόλου των αξονικών και µαγνητικών τοµογράφων της χώρας  

� κατά τη χρονική περίοδο 1992 - 2005: ο ιδιωτικός τοµέας εµφάνισε σταθεροποίηση των 
νοσοκοµειακών του υποδοµών (Μ.Ε.Μ. κλινικών και κλινών ίση µε -2,2% και -0,2% κατ’ έτος 
αντίστοιχα), συνέχιση της αυξητικής του πορείας και κυριαρχίας στον κλάδο της βιοϊατρικής 
τεχνολογίας (υπερδιπλασιασµός των διαγνωστικών του κέντρων το διάστηµα 1992 – 1994 και 
σταθεροποίηση εν συνεχεία του αριθµού τους, συνέχιση της κατοχής του 69,2% και 80,2% των 
αξονικών και µαγνητικών τοµογράφων το 2002), µε παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας και 
κερδοφορίας του (Μ.Ε.Μ. νοσηλευτικής κίνησης περιόδου 1992 - 2005 ίση µε 3,5% κατ’ έτος, Μ.Ε.Μ. 
κύκλου εργασιών περιόδου 1993 - 2006 ίση µε 13%). Βασικό όµως χαρακτηριστικό της περιόδου 
αποτελεί η ολιγοπώληση της αγοράς της ιδιωτικής υγείας. Ενδεικτικά στοιχεία, βάσει των 
αποτελεσµάτων της έρευνας είναι το γεγονός ότι: (1) το 2006 οι 10 µεγαλύτερες επιχειρήσεις του 
κλάδου (συµπεριλαµβανοµένων των θυγατρικών τους) απορροφούσαν το 70,3% του συνολικού 
κύκλου εργασιών του ιδιωτικού τοµέα υγείας στη χώρα, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο συγκρινόµενο µε 
αυτό του 1995,  (2) οι έξι µεγαλύτεροι όµιλοι εταιριών που δραστηριοποιούνταν επιχειρηµατικά στο 
χώρο της υγείας το 2006, 11 χρόνια νωρίτερα, το 1995 δηλαδή απορροφούσαν αθροιστικά σχεδόν 
υποτριπλάσιο µερίδιο των συνολικών πωλήσεων του κλάδου της υγείας, (3) 7 όµιλοι εταιριών του 
κλάδου της υγείας το 2008 κατείχαν συνολικά 37 κλινικές, εκ των οποίων οι 27, το 73% δηλαδή, είναι 
προϊόν εξαγοράς κατά τη 12ετία 1996 – 2008  

 
(Γ) Ο ιδιωτικός τοµέας υγείας στην Ελλάδα, χρηµατοδοτικά τουλάχιστον, δεν αναπτύχθηκε 
στηριζόµενος στην ιδιωτική ασφάλιση ή στις απευθείας πληρωµές ιδιωτών χρηστών υπηρεσιών 
υγείας αλλά αντιθέτως στηρίχτηκε χρηµατοδοτικά (60% κατ’ ελάχιστον) στα ταµεία κοινωνικής 
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ασφάλισης υγείας, αναπτύχθηκε δηλαδή µέσω δηµόσιας χρηµατοδότησης. Πιο συγκεκριµένα, βάσει 
των αποτελεσµάτων της έρευνας:  
� το 20% του συνόλου των αποζηµιώσεων των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών (332 εκατ. € για το 
έτος 2002) και το 16,2% της συνολικής ιδιωτικής δαπάνης υγείας στη χώρα (996,1 εκατ. € για το έτος 
2005) κατευθύνεται, κατ’ εκτίµηση, προς τις ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα 

� τα τέσσερα µεγαλύτερα ασφαλιστικά ταµεία της Ελλάδας (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΕΒΕ, ΟΠΑ∆) κατέβαλαν κατά 
τη 3ετία 2001-3 συνολικές πληρωµές προς τους ιδιωτικούς προµηθευτές υπηρεσιών υγείας ύψους 
1,56 δισ. €, 520 εκατ. € δηλαδή ετησίως κατά µέσο όρο. Τα ποσά αυτά, ανάλογα µε το έτος εξέτασης, 
αντιπροσώπευαν κατά την περίοδο 2001-3 το 51,6% έως 59,5% του εκτιµώµενου (βάσει 
δηµοσιευµένων ισολογισµών) κύκλου εργασιών του ιδιωτικού τοµέα υγείας της χώρας 

 
(∆) Ο ιδιωτικός τοµέας υγείας στη χώρας µας αναπτύχθηκε σε συνθήκες πληµµελούς ποιοτικού και 
διοικητικού ελέγχου. Ενδεικτικά στοιχεία, τα οποία συνηγορούν στη διαπίστωση αυτή είναι:  
� τα πολλαπλά φαινόµενα δυσλειτουργίας των ∆ιευθύνσεων Υγείας των Νοµαρχιών της χώρας, έτσι 
όπως αυτά καταγράφονται στα πορίσµατα των ελέγχων του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.  

� η απουσία ελέγχου των ασφαλιστικών ταµείων προς τους συµβεβληµένους ιδιωτικούς προµηθευτές 
υπηρεσιών υγείας, έτσι όπως αυτή προκύπτει από τις καταγεγραµµένες από τους Επιθεωρητές 
Υγείας πολλαπλές περιπτώσεις ιδιωτικών κλινικών, οι οποίες παρά το ότι δεν τηρούσαν 
προδιαγραφές νόµιµης και ασφαλούς λειτουργίας διέθεταν σύµβαση µε φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης  

� η απουσία µηχανισµών ελέγχου της εισόδου και διάχυσης βιοϊατρικής τεχνολογίας στον ιδιωτικό 
τοµέα υγείας στη χώρα, έτσι όπως αυτή προκύπτει από την αδυναµία αξιόπιστης καταγραφής, πόσο 
δε µάλλον αξιολόγησης, των ιατρικών µηχανηµάτων ιδιωτικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα (αποκλίσεις 
έως και 560% στον αριθµό των ιατρικών µηχανηµάτων ιδιωτικής ιδιοκτησίας συγκρίνοντας τέσσερις 
διαφορετικές καταγραφές για το έτος 2002) 

� το εύρηµα ότι κατά τη τριετία 2004-6 µία στις τρεις (36%) ιδιωτικές κλινικές που ελέγχθηκε από τους 
Επιθεωρητές Υγείας παρουσίαζε σειρά ανεπαρκειών και παρατυπιών, παρά το γεγονός ότι δήλωνε 
συµµόρφωση µε το επικαιροποιηµένο πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας 

 
(Ε) ο ιδιωτικός τοµέας υγείας στην Ελλάδα φαίνεται να παρέχει υπερκοστολογηµένες υπηρεσίες, 
υστερώντας παράλληλα σε σειρά ποιοτικών δεικτών σε σχέση µε το δηµόσιο τοµέα. Πιο συγκεκριµένα, 
βάσει των αποτελεσµάτων της έρευνας:  
� κατά τη χρονική περίοδο 2001-3 η δαπάνη νοσοκοµειακής περίθαλψης ανά νοσηλευθέντα, των τριών 
µεγαλύτερων ασφαλιστικών ταµείων στην Ελλάδα (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΕΒΕ), ήταν κατά 66,4 - 71,8% 
υψηλότερη σε περίπτωση νοσηλείας του ασφαλισµένου τους σε ιδιωτική κλινική, από ότι σε 
περίπτωση νοσηλείας του σε δηµόσιο νοσοκοµείο  

� κατά το χρονικό διάστηµα 2004-6 στο σύνολο (100%) των ιδιωτικών κλινικών που ελέγχθηκαν από 
τους Επιθεωρητές Υγείας καταγράφηκαν περιπτώσεις οικονοµικής απάτης, όπως παράνοµες 
χρεώσεις νοσηλίων και υπερτιµολόγηση υλικών, εις βάρος ασθενών και ασφαλιστικών ταµείων 

� ο ιδιωτικός τοµέας υγείας στην Ελλάδα διαχρονικά παρουσιάζει παράταση της Μέσης ∆ιάρκειας 
Νοσηλείας, συγκρινόµενος µε το δηµόσιο τοµέα, στα πλαίσια πιθανά προκλητής ζήτησης υπηρεσιών 
υγείας. Συγκρίνοντας έτσι την Μ.∆.Ν. δηµόσιων και ιδιωτικών νοσοκοµείων τόσο στο σύνολο των 
εξελθόντων ασθενών της χώρας, όσο και στους εξελθόντες ασθενείς ασφαλισµένους των ταµείων 
ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΕΒΕ οι παρατηρούµενες διαφορές µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα είναι στατιστικά 
σηµαντικές εις βάρος πάντα του δεύτερου. Η δε διαφορά της Μ.∆.Ν. µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών 
θεραπευτηρίων διευρύνεται κατά 2,9 έως 8,7 φορές, ανάλογα µε το έτος εξέτασης, στην οµάδα των 
εξελθόντων ασθενών των ασφαλισµένων στα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης, στην οµάδα δηλαδή των 
ασθενών όπου ο ασφαλιστικός φορέας αποζηµιώνει βάσει ηµερήσιου νοσηλίου. 

� ο ιδιωτικός τοµέας υγείας στη χώρα διαχρονικά εµφανίζεται υποστελεχωµένος, συγκρινόµενος µε το 
δηµόσιο τοµέα, καθώς φαίνεται να  χρησιµοποιεί λιγότερο αριθµητικά (όχι όµως και λιγότερο 
εξειδικευµένο) νοσηλευτικό προσωπικό. Το εύρηµα αυτό προκύπτει από τις στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές στην αναλογία νοσηλευτών ανά κλίνη µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων 
καθόλη τη χρονική περίοδο 2000-5, διαφορές όµως που δεν παρατηρούνται και στην περίπτωση της 
αναλογικής τους στελέχωσης µε χαµηλής εξειδίκευσης νοσηλευτικό προσωπικό. 
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Συµπεράσµατα 
 
 Τα ευρήµατα της µελέτης δείχνουν ότι ο ιδιωτικός τοµέας υγείας στην Ελλάδα αναπτύχθηκε σε 
καθεστώς συνεχών νοµοθετικών διευκολύνσεων και σε συνθήκες πληµµελούς ποιοτικού, διοικητικού 
και οικονοµικού ελέγχου. Στηρίχτηκε χρηµατοδοτικά στα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης υγείας, 
αναπτύχθηκε δηλαδή υπό καθεστώς δηµόσιας χρηµατοδότησης, παρέχοντας υπερκοστολογηµένες 
υπηρεσίες, αµφισβητούµενης ποιότητας σε πολλές περιπτώσεις. 
  Τα παραπάνω ευρήµατα, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ανεξάρτητα από την επίδραση και 
άλλων παραγόντων (τεχνητές ελλείψεις κύρια του δηµόσιου τοµέα σε υλικοτεχνική υποδοµή και 
χρηµατοδότηση), η ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα υπήρξε µία συνειδητή, 
στρατηγική πολιτική επιλογή και όχι µία αυθόρµητη αντίδραση των δυνάµεων της αγοράς στις 
«εγγενείς» αδυναµίες του δηµόσιου τοµέα. 
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ABSTRACT 

 
Introduction  
 
 The Greek health care system can hardly be categorized according to known health care 
organizing models. Social security, thus means multiple occupational health funds following the 
Bismarck model, co-exist with a National Health System funded through taxation following the lines of 
the Beveridge model and a small but firm private health insurance market funded through individual or 
family annual risk rated contributions. Provision of health care services in Greece appears equally 
fragmented. The Greek NHS (ESY), founded in 1983 that means approximately 40 years later than its’ 
North European ancestors, co-exists with social security’s multi-clinics and hospitals and a constantly 
expanding private for profit (PFP) health care market which has a long tradition in the Greek society 
since till the early ‘80s the delivery of primary curative services was based mainly on private physicians 
and more than 50% of the inpatient care beds were owned by PFP enterprises. 
 This multitier, tripartite and deeply fragmented structure of the Greek health care system, due 
to historical reasons, reflecting the inborn and structural failures in the development process of the 
contemporary Greek state, defines health care system in Greece as a public – private mix unclassified 
according to international criteria. 
 
Aim  
 
 The aim of our study is to identify the development characteristics, through the period 1980 – 
2005, and the contemporary features of private for profit (PFP) health sector in Greece (private 
physicians, dentists and pharmacists not included in our analysis). 
 In order to meet our scope, four research targets were set: (a) the study of the impact of state 
policy on private health sector’s development (b) the study of private sector’s health care services’ 
provision and utilization (c) the study of private health sector’s funding and sources of revenue (d) the 
quality evaluation of private health sector’s services in Greece. 
 
Method 
 
 The present study methodologically speaking is identified as a time trend data analysis, using 
disaggregated data coming from public and quasi public organizations. More specifically 106 legislative 
acts and 50 different data bases (each one for a series of years, overall 180 data bases / years) coming 
from 17 Greek and international organizations were used in our analysis. Most of the data coming from 
National Statistical Service of Greece, Ministry of Health and Welfare and from the four largest Greek 
Public Sickness Funds (IKA, OGA, TEVE, OPAD) consist of unpublished consolidated and 
disaggregated data, directly provided to the researcher during the period 2005 – 8.  
 
Results 
 
(A) State policy concerning private health sector in Greece is characterized by obscurity, inconsistency 
and failure to enforce effective regulatory interventions. According to the results of our study:  
� the organizational requirements and standards of private clinics enacted in 1991, were never 

implemented due to 5 legislative extensions of the adjustment deadlines during the ‘90s. As a result of 
this policy in 2002, 95% of private clinics in Greece were still operating under the organizational 
framework of the ‘60s 

� the new flexible organizational standards of private clinics enacted in 2000, were implemented in 
2007, that means within seven years of enactment and after 10 repeating legislative extensions of the 
adjustment deadlines  

� licensing requirements of private diagnostic centers and laboratories in Greece (that means licensing 
strictly doctors, or both doctors and corporate) remained unregulated for 18 years (1983 – 2001), 
causing the failure of the restrictive policies on private sector’s activity, endorsed by the social 
democrats during the ‘80s 
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� the organizational framework of private diagnostic centers operating under the same roof with private 
clinics was severally revised (coexistence was first allowed in 1991, forbidden in 2000, permitted once 
again in 2007), facilitating corporate stimulus provision of hospital care and primary curative and 
diagnostic services 

� price control over private health providers still remains unregulated in Greece. Setting of daily hospital 
fees and physicians’ fee – for service tariff, has always being an unrationale and short – term policy 
process, depending mostly on political circumstances and pressure by vested groups. The annual 
increase rate of prices, set by the state and according to which public insurance funds compensate 
private providers for their services, varies significantly through the years: (a) during the period 1981-9 
it was twice lower than the median annual inflation rate (b) during the period 1990-3 it was thee to four 
times higher than the median annual inflation rate (c) and finally during the period 1994-2008 the 
annual increase rate of state prices for most but not all types of services equals the median annual 
inflation rate during the same period. 

 
(B) During the period 1980 to 2005 two were the main development characteristics of private health 
sector in Greece: the redirection, during the late ‘80s until the early ‘90s, of private capital investment 
and the consequent dominance of private sector in the area of high biomedical technology and the 
creation of an oligopoly through a process of merger and acquisition which was initiated in 1996 and 
resulted to the dominance of few highly productive and profitable enterprises in the Greek health care 
market. More specifically, according to the results of our study: 
� during the period 1980 – 1992: private for-profit hospital sector was significantly downsized (Median 

Annual Rate - M.A.R. of pfp clinics, hospital beds and hospital patient discharges equal to -6,1%, -
4,5% and -4,3% per year respectively). At the same period private enterprises redirected their 
investment interests in the area of high biomedical technology. From 1980 to 1991 private  
laboratories and diagnostic centers increased 16fold and in 1992  81,5% and 77,8% respectively of 
the countries CT and MRI scans were situated in private for-profit health facilities 

� during the period 1992 – 2005: private sector’s hospital infrastructure was stabilized (M.A.R. of pfp 
clinics and hospital beds equal to -2,2% and -0,2% per year respectively) and private sector’s 
dominance on medical equipment deepened (the number of private diagnostic centers doubled during 
the 3 year period 1990-3 and in 2002 69,2% and 80,2% respectively of the countries CT and MRI 
scans were privately owned). During the same period private for-profit providers in Greece increased 
significantly their productivity and profitability (M.A.R. of pfp hospital patient discharges equal to 3,5% 
per year, M.A.R. of pfp providers’ turnover equal to 13% per year). Key feature nevertheless, of 
private health sector’s development through the ‘90s was the formation of an oligopoly market. 
Indicatives of the changes that occurred within the health care market in Greece since 1996 are the 
evidence according to which: (a) in 2006 the concentration ratio of the 10 largest health corporate 
(subsidiary companies included) amounted to 70,3%. In 1995 the respective figure (CR10) was 40% 
(b) The 6 largest health companies tripled their market share during an eleven year period (1995 - 
2006) (c) In 2008 7 health corporate owned 37 clinics, 73% of which were taken over since 1996. 

 
(C) Evidence from our study shows that private for-profit health sector, financially speaking and despite 
the conventional wisdom that implies the exact opposite, evolved in Greece using public finance (up to 
60% of total pfp sector’s revenues comes from public sources) rather than private health insurance 
payments and users out-of pocket payments. According to our research results: 
� 20% of total private health insurance compensations (€332m in 2002) as well as 16,2% of total private 

health expenditure in Greece (€996,1m in 2005) goes to private for-profit clinics and diagnostic 
centers 

� On the other hand during the period 2001-3 the four largest sickness funds’ (IKA, OGA, TEVE, 
OPAD) payments to private for-profit health care providers (hospitals, maternity clinics and diagnostic 
centers) amounted to €1,56bn, that is €550m annually by average. These amounts represent 51,6% 
to 59,5% of total private for-profit health sector’s revenues (according to published health corporate 
balance sheets) in Greece.   

 
(D) Private health sector developed in Greece under loose quality, administrative and fiscal government 
control. Evidence, from the present study, that imply such a statement are: 
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� The multiple, as illustrated at Health Inspectors’ (SEYYP) Annual Reports, cases of malpractice (such 
as fraud and negligence) in the Regional Health Authorities, which are responsible for licensing and 
monitoring private health facilities in Greece 

� The lack of purchasers’ quality control over private health providers. Health Inspectors’ Annual 
Reports illustrate the multiple cases of private for-profit clinics, that although contracted to public 
sickness funds still remain incompliant to organizational and safety standards set by the Law 

� The lack of state control over the introduction and diffusion of medical equipment in private health 
sector. In Greece no reliable record, let alone assessment, of medical technology exists. Comparing 
four different data bases for the year 2002, the divergence between records regarding the number of 
medical equipment privately owned rose up to 560% 

� The fact that through a three year period (2004-6) SEYYP’s inspections showed that 36% of 
inspected private clinics had severe violations of the operational requirements set by the Law, such as 
understaffing, unethical or illegal medical practice, insufficient accommodation  

 
(E)   Evidence from our study also show that in Greece private health care providers seem to offer lower 
quality of services at inflated prices and payments, compared to their public competitors. More 
specifically: 
� During the period 2001 to 2003 the three largest (IKA, OGA, TEVE) Greek sickness funds’ payments 

per inpatient case to private for-profit clinics were 66,4% to 71,8% (depending the year) relatively 
higher compared with their payments to public hospitals 

� During the period 2004 to 2006 SEYYP’s inspections showed that all (100%) inspected private clinics 
overcharged patients and public insurance funds violating their contracting arrangements  

� Private for-profit hospital care providers in Greece seem to prolong average duration of hospitalization 
on a supplier induced demand basis. Average Length of Stay, during a five year period (2000-5), was 
estimated as statistical significantly higher in private for-profit hospitals compared with public ones 
both in the case of the country’s total hospital inpatient discharges as well as in the case of 
discharged patients, beneficiaries of social security. Nevertheless, the divergence of ALoS between 
private and public hospitals increases 3 to 9fold (depending on the year of examination) in the case of 
discharged patients beneficiaries of social security, in other words in the case of hospitalized patients 
whose insurance fund reimburses private providers of per diem basis  

� Private for-profit hospitals in Greece seem relatively understaffed, using less but not less qualified 
nursing personnel, compared to public ones. Nursing staff ratio per hospital bed, during a five year 
period (2000-5), was estimated as statistical significantly lower in private for-profit hospitals in 
comparison to public facilities. On the contrary and during the same period, the difference of low 
qualified nursing ratio, expressed as percentage (%) of total nursing staff, showed no statistical 
significance between private for-profit and public hospitals. 

 
Conclusion 
 
 The results of our study show that private health sector developed in Greece under legislative 
facilitation - oversight and loose quality, administrative and fiscal government control. Private health 
care providers in Greece were strengthened through public finance and contract relationships with 
public insurance schemes. Our study also shows that, in Greece, private health care providers seem to 
offer lower quality of services at inflated prices and payments, compared to their public competitors. 
 The results of our analysis show that regardless of other factors (such as imposed financial 
and resource constrains in the public sector), private for-profit health sector’s development in Greece 
was and still is a deliberate policy choice (active or programmatic privatization) rather than a 
spontaneous reaction of the private health industry to the “inborn inabilities” of the public sector (passive 
or incremental privatization).   
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