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Τν δηθαίσκα ζηελ Υγεία 

 Θεκειηψδεο αλζξψπηλν δηθαίσκα 

 Σπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν & πξνζηαηεπφκελν 

 Άξζξν 21, παξ. 3 

«3. Τν Κξάηνο κεξηκλά γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ θαη 
παίξλεη εηδηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λεφηεηαο, 
ηνπ γήξαηνο, ηεο αλαπεξίαο θαη γηα ηελ πεξίζαιςε 
ησλ απφξσλ». 

 Καηαζηαηηθέο Σπλζήθεο EK (άξζξα 3 θαη 152 
ΣπλζΔΚ) 

 Δπξσπατθφ Σχληαγκα (άξζξα ΙΙ-95 θαη ΙΙΙ-278) 

 



Γηαηί ε Υγεία; 

 Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο  
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ 

 Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα εεκεξία 

 Άκεζε ζπζρέηηζε πγείαο & ΑΔΠ 

 

C.A. Cowan, "Burden of Health Care Costs: Businesses, Households, and Government, 1987-2000," Health Care Financing Review 23 
(2002): 132-59; P. Krugman and R. Wells, "The Health Care Crisis and What to Do about It," New York Review of Books 53 (March 23, 
2006); http://www.nybooks.com/articles/18802. 



Υγεία & ΑΔΠ 



Η δηπιή φςε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πγείαο 

 Αηομικό δικαίφμα 
Αμίσζε γηα απνηξνπή δεκηνπξγίαο επηθίλδπλσλ γηα ηελ 
πγεία θαηαζηάζεσλ (α.5 παξ. 5, α.7 παξ.2 Σ.) 
 Κοινφνικό erga omnes δικαίφμα (α.21 παξ.3 Σ.) 
Αμίσζε πνιηηψλ γηα θξαηηθή κέξηκλα ψζηε λα ιεθζνχλ ηα 
θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 
& παξνρήο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. 
 
Νομολογία ΣηΕ 400/86 
«Ιδξχεη επζεία εθ ηνπ Σπληάγκαηνο ππνρξέσζε ηνπ 
θξάηνπο γηα ηε ιήςε ζεηηθψλ κέηξσλ πξνο πξνζηαζία ηεο 
πγείαο ησλ πνιηηψλ, ζηνπο νπνίνπο δίλεη ην δηθαίσκα λα 
απαηηήζνπλ απφ ηελ Πνιηηεία ηελ πξαγκάησζε ηεο 
αληίζηνηρεο ππνρξέσζήο ηεο». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Ο ξφινο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

 Η κέξηκλα γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηελ Διιάδα εθδειψλεηαη ζην άξζξν 
22 παξ. 5 ηνπ Σ., ην νπνίν πξνβιέπεη ζρεηηθά φηη: 

 

«ην Κξάηνο κεξηκλά γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ, φπσο λφκνο νξίδεη». 



 O ξφινο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

 Μέζσ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ελεξγνπνηείηαη θαη 
πξνζηαηεχεηαη ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. 

 Η ζρέζε ηεο πγείαο κε ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε είλαη 
άκεζε, δηφηη έλαο απφ ηνπο αζθαιηδφκελνπο θηλδχλνπο 
είλαη ε αζζέλεηα. Οη θνξείο ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ 
θαιχπηνπλ κεηαμχ άιισλ θαη ηνλ θίλδπλν απηφ.  

 Η ζπληαγκαηηθή ξχζκηζε θαιχπηεη θαη ηνπο έκκεζα 
αζθαιηζκέλνπο, δειαδή ηα πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη κε 
ηνλ εξγαδφκελν-αζθαιηζκέλν κε ζπγγέλεηα νξηζκέλνπ 
βαζκνχ ή κε γάκν. 
 

 Κοντιάδης, Ο Νένο Σπληαγκαηηζκφο θαη ηα Θεκειηψδε Γηθαηψκαηα κεηά ηελ Αλαζεψξεζε ηνπ 2001, 2002, ζει. 539. 



Γηαηί ε θνηλσληθή αζθάιηζε; 



Υγεία & Αζθάιηζε 

Medicaid expansions were associated with a significant reduction in adjusted all-cause mortality (by 

19.6 deaths per 100,000 adults, for a relative reduction of 6.1%; 
P=0.001). Mortality reductions were greatest among older adults, nonwhites, and residents of 

poorer counties. Expansions increased Medicaid coverage (by 2.2 percentage points, for a relative 
increase of 24.7%; P=0.01), decreased rates of uninsurance (by 3.2 percentage points, for a relative 
reduction of 14.7%; P<0.001), decreased rates of delayed care because of costs (by 2.9 percentage 
points, for a relative reduction of 21.3%; P=0.002), and increased rates of self-reported health status 
of “excellent” or “very good” (by 2.2 percentage points, for a relative increase of 3.4%; P=0.04) 



Αξρέο ζεζκνχ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

 

 αξρή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο,  

 αξρή ηεο θαζνιηθφηεηαο,  

 αξρή ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, 

 αξρή ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο θαη ηνπ δεκφζηνπ 
ραξαθηήξα ηεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο,  

 αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θεθαιαίνπ.  



Αζθάιεηα ή Αζθάιηζε Υγείαο 

 Δλψ ζην γεληθφηεξν ζχζηεκα θνηλσληθήο 
πξνζηαζίαο πξνέρνπλ ηα ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο, ην Δ.Σ.Υ. ζεζπίζηεθε κε πξφηππν ην 
ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιεηαο.  

 ∆ελ πξφθεηηαη γηα ζχγθξνπζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε ηελ θνηλσληθή αζθάιεηα, 
αιιά γηα νξηνζέηεζε ησλ ζρέζεψλ ηνπο, δεδνκέλνπ 
φηη ε θνηλσληθή αζθάιεηα είλαη έλλνηα επξχηεξε πνπ 
πεξηιακβάλεη θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. 

Παπαξξεγνπνχινπ, Τν ∆ηθαίσκα γηα Πξνζηαζία ηεο Υγείαο, ∆ηνηθεηηθή δίθε, 1996 



Πλαίζιο ιαηρ0θαρμακεσηικής κάλσυης 
αναζθαλίζηφν 

 
 Πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε 

 Γεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε 

 Φαξκαθεπηηθή αγσγή 

 

 Ν. 4238/2014 (ΦΔΚ  

 Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143 Α/28.6.2014) 

 ΥΑ 139491/2006 (ΦΔΚ Β’ 1747/2006) 

 ΥΑ Υ4α/ΓΠ/νηθ.48985 (ΦΔΚ Β΄1465/2014  

 

 

 



Δξψηεκα 1 

Πνηνχο ζέινπκε λα θαιχςνπκε; 
 
Οη αλαζθάιηζηνη Έιιελεο πνιίηεο, νη λνκίκσο 

δηακέλνληεο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα νκνγελείο, νη 
ππήθννη θξαηψλ−κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη νη 
ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, λφκηκα θαη κφληκα δηακέλνληεο 
ζηελ Διιάδα, νη νπνίνη ζηεξνχληαη ησλ πξνυπνζέζεσλ 
έθδνζεο βηβιηαξίνπ αλαζθάιηζηνπ θαη δελ είλαη 
αζθαιηζκέλνη ζε θαλέλα δεκφζην ή ηδησηηθφ θνξέα θαη 
νη αζθαιηζκέλνη πνπ έρνπλ απνιέζεη ηελ αζθαιηζηηθή 
ηνπο ηθαλφηεηα ιφγσ νθεηιψλ ζηα νηθεία Αζθαιηζηηθά 
Τακεία, φπσο επίζεο θαη ηα εμαξηψκελα κέιε ηεο 
νηθνγέλεηαο ηνπο, δηθαηνχληαη δσξεάλ θαξκαθεπηηθή 
θξνληίδα. 



Αζθαλιζμένοι τφρίς  Ικανόηηηα 

 ΙΔΡΤΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ 1.989.749 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ 161.326 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΦΑΛΙΗ ΕΛΕΤΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ 160.537 

ΔΗΜΟΙΟ - ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΦ/ΝΩΝ ΔΗΜΟΙΟΤ 68.882 

ΕΣΑΑ-ΠΡ. ΣΑΜ. ΤΝΣΑΞ. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΕΡΓ/ΠΣΩΝ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ 36.329 

ΕΣΑΑ-ΠΡΩΗΝ ΣΑΜΕΙΟ ΤΝΣΑΞ. ΚΑΙ ΑΤΣΑΦ. ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 29.150 

ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ 28.823 

ΣΑΜΕΙΟ ΑΦΑΛΙΕΩ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ο.Σ.Ε. 19.220 

ΟΠΑΔ - ΠΡ. ΣΑΜ. ΤΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ. & ΚΟΙΝΟΣ. ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 5.738 

ΕΣΑΑ - ΠΡΩΗΝ ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 5.354 

ΣΑΤΣΕΚΩ-ΣΑΜ. ΑΦ.ΑΘ.ΠΡ.ΣΡ. ΠΙΣ. ΓΕΝ. ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕ 5.224 

ΕΣΑΑ - ΠΡΩΗΝ ΣΑΜΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 3.635 

ΣΑΜΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΗ ΕΛΛΑΔΟ 2.756 

ΕΣΑΠΜΜΕ-ΠΡ.ΣΑΜΕΙΟ ΑΦΑΛΙΕΩ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΠΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 1.652 

ΕΣΑΠΜΜΕ-ΠΡ.ΣΑΜ. ΑΦ. ΙΔΙΟΚΣ. ΤΝΣΑΚΣ.& ΤΠΑΛ. ΣΤΠΟΤ 1.320 

ΕΣΑΑ - ΠΡΩΗΝ ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ 992 

ΕΣΑΑ - ΠΡΩΗΝ ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 839 

ΣΑΜΕΙΟ ΑΦΑΛΙΕΩ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΗ 834 

ΕΣΑΠΜΜΕ-ΠΡ. ΣΑΜ. ΤΝΣ. ΕΦΗΜΕΡ. ΚΑΙ ΤΠΑΛ. ΠΡΑΚΣΟΡ. 765 

ΣΑΤΣΕΚΩ-ΣΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΗΑΠ 395 

ΣΑΜΕΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ" 215 

ΕΣΑΑ - ΠΡΩΗΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΦΑΛΙΕΩ ΤΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 171 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ(ΕΠΙΖΩΝΣΩΝ) 102 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΦΑΛΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Δ.Ε.Η. 86 

ΣΑΜΕΙΟ ΑΦΑΛΙΕΩ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε.Σ.Β.Α. 54 

ΣΑΜΕΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 46 

ΕΣΑΑ-ΠΡ. ΣΑΜ. ΤΝ. ΜΗΧ/ΚΩΝ&ΕΡΓ/ΠΣΩΝ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ - Ε 28 

ΣΑΤΣΕΚΩ-ΣΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΗΛΠΑΠ 9 

ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε.ΤΔ.Α.Π 9 

ΕΣΑΑ - ΠΡΩΗΝ ΣΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 3 

2.524.243 

ΣΥΝΟΛΟ: 
2.524.243 



Δπηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά; 



Δπηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά; 



Κάλσυη ιαηρικών αναγκών αναζθαλίζηφν 

 
  



Φαρμακεσηική κάλσυη αναζθαλίζηφν 

ΥΑ 56432 (ΦΕΚ Β’ 
1753/28.06.2014) 

ΥΑ 70520 (ΦΕΚ Β’ 
2243/18.08.2014) 



Δξψηεκα 2 

 Πψο ζα παξέρνπκε πνηνηηθέο ππεξεζίεο 
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα ηνπο αλαζθάιηζηνπο, 
ρσξίο λα πξνζβάιινπκε ηα δηθαηψκαηα ησλ 
αζθαιηζκέλσλ; 

 

       2014 

Σχλνιν πξνυπνινγηζκνχ 2 δηζ. 

Αζθαιηζκέλνη 1,6 εθ επξψ 

Αλαζθάιηζηνη 340 εθ. 

  
2013 

Σχλνιν πξνυπνινγηζκνχ 
αζθαιηζκέλεο πεξίζαιςεο 2,3 



Η αλάγθε 



Η αλάγθε 



Δξψηεκα 3 

 Πιήξεο θάιπςε πιεζπζκνχ 

Πνηφο είλαη ν ζηφρνο καο; 

Σε πνηά έθηαζε θαη κε πνηνχο πεξηνξηζκνχο ζα 
αζθεζεί απηφ ην δηθαίσκα; 

 Φξεκαηνδφηεζε  

Πψο ζα ην πεηχρνπκε 

     

Πνζνηηθή κεγέζπλζε εθξνψλ ελζσκαηψλεη πνηνηηθέο 
δηαζηάζεηο θαη παξακέηξνπο.  



Δπαλαζρεδηαζκφο 



Σηφρνη ζπζηεκάησλ πγείαο 



Δξψηεκα 4 

Πξαγκαηνπνηείηαη κία έκκεζε αιιαγή ζηε δεκφζηα 
πνιηηηθή σο πξνο ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο πγείαο; 

  Απνηειεί ε θάιπςε απφξξνηα ηνπ θνηλσληθνχ  
δηθαηψκαηνο θαη δελ απνηειεί ζπλάξηεζε κίαο 
επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο; 

Bismark vs Beveredge  (Κξίζηκε παξάκεηξνο: πεγέο 
ρξεκαηνδφηεζεο) 

 

 

 

 



Τν ζχζηεκα πγείαο θαη αζθάιηζεο 



Πνηνί είλαη νη ζηφρνη; 

Τελικοί ζηότοι 

Πξφζβαζε φινπ ηνπ πιεζπζκνχ ζε ππεξεζίεο πγείαο 

Πξνζηαζία απέλαληη ζηελ αζζέλεηα θαη ζηηο 
θαηαζηξνθηθέο δαπάλεο 

Δπηκεξηζκφο θφζηνπο κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο 

 

Ενδιάμεζοι ζηότοι 

Γηαλνκή ππεξεζηψλ βάζεη ηεο αλάγθεο 

Πξναγσγή ηεο απνδνηηθφηεηαο 

Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο 

Γηαθάλεηα 

 



Πνηά είλαη ηα δεηνχκελα; 

 Η αλαινγία κεηαμχ ηεο άξηζηεο αζθάιηζεο (εθηθηνχ 
θαη επηζπκεηνχ επηπέδνπ ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ ηε 
ζηηγκή ηεο αληαιιαγήο) 

 

 Η αλαινγία κεηαμχ ηεο άξηζηεο θνξνιφγεζεο 
(δειαδή ηνπ επηπέδνπ ηνπ ηειηθνχ δηαζέζηκνπ 
εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ) 

 
Πεγή: Κπξηφπνπινο 2006  



Έρνπκε δψζεη απαληήζεηο; 

 Πεδίν ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε θαη ηα πγεηνλνκηθά 
απνηειέζκαηα γηα ίζε αλάγθε; 

 Πεδίν επηβάξπλζεο αληηζηξφθσο αλάινγν ηεο 
αλάγθεο; 

 Πεδίν αληαπνθξηζηκφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ζηηο 
πξνζδνθίεο πνιηηψλ; 

 Πεδίν αηνκηθψλ πξνηηκήζεσλ ρξεζηψλ; 

 Πεδίν αβεβαηφηεηαο ζηε δηαρείξηζε ηεο λφζνπ ε 
νπνία επηηείλεηαη απφ ηελ βηνταηξηθή ηερλνινγία; 



Τη πξνθχπηεη απφ ηηο δαπάλεο; 



Άκεζεο ηδησηηθέο πιεξσκέο (θαηά θεθαιήλ) 
Διιάδα-ΟΟΣΑ, 2010 



Υπάξρεη ιχζε 



Πξνο αλαδήηεζε ηεο ηζφηεηαο 

 Ννηθνθπξηά επηβαξχλνληαη κέζσ θνξνινγίαο, 
εηζθνξψλ, ηδησηηθψλ πιεξσκψλ, ελδερφκελεο 
ηδησηηθήο αζθάιηζεο. 

  Τν εξψηεκα επηθεληξψλεηαη ζην πνηνο ζα 
επηβαξπλζεί θαη ζε πνηφ πνζνζηφ ην θφζηνο ηεο 
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο; 

 Γελ ππάξρεη απάληεζε.  

 Σπλάξηεζε κε αμίεο θνηλσλίαο. 



Έρνπκε απαληήζεη ζηα δεηνχκελα; 

 Πνηφηεηα        ΗΠΑ 
 Διεπζεξία επηινγήο 
 Βηψζηκεο επηινγέο 
 Κνηλσληθή ζπλνρή  

 
  72% ζεσξεί φηη ε θνηλσλία πξέπεη λα δηαζθαιίδεη  
 60% ζεσξεί φηη πξφθεηηαη γηα έλα εζηθφ ζέκα θαη φρη 

νηθνλνκηθφ ή πνιηηηθφ  
 
 
 
 

Πεγή: American College of Emergency Physicians, 2011. 
Pew Forum on Religion and Public Life, Religion and Politics: Contention and Consensus, July 24, 
2003, 20, http://pewforum.org/publications/surveys/religion-politics.pdf. 



 
Πξνο αλαδήηεζε ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο 

ηζφηεηαο 

 Τνπνζέηεζε δηθαησκάησλ ζε κηα λέα βάζε ινγηθήο.  

 Έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ, ζηελ νπνία ε 
ειεπζεξία είλαη πξνζεθηηθά ηζνξξνπεκέλε κε ηα 
αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη ην ζπλνιηθφ θαιφ ηεο 
θνηλσλίαο. 

  Γηθαηνζχλε σο αθξηβνδηθία θαη «πέπιν άγλνηαο». 


