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Πλάτων Σινιοσ 
Πανεπιςτιμιο Πειραιϊσ 
 

Οκτϊβριοσ 2014 

Προλογικζσ ςκζψεισ για μια οικονομικι αρχαιολογικι ανακάλυψθ: 

Πϊσ το κζμα των αναςφαλίςτων (δεν) επιλφκθκε το 1999  

Οι αναςφάλιςτοι αςκενείσ δεν είναι ζνα νζο κζμα. Αντιμετωπίςτθκε πολλζσ φορζσ, ‘προχϊρθςε’, 
αλλά όπωσ βλζπουμε από τθν ςθμερινι κατάςταςθ παρά τθν φαινομενικι κατάςταςθ το κζμα 
παραμζνει.  

Σο ηιτθμα των αναςφαλίςτων αςκενϊν υπιρχε εδϊ και  από πολφ καιρό, είχε επιςθμανκεί τόςο θ 
φπαρξι του όςο και οι δυςλειτουργίεσ που δθμιουργοφςε. Ο ίδιοσ ο υπογράφων το 1999 είχε 
προεδρεφςει ςε επιτροπι ςτο Τπουργείο Οικονομικϊν με ςυμμετοχι εκπροςϊπων νοςοκομείων 
και του Τπουργείου Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων με ακριβϊσ αυτό το αντικείμενο.  Η επιτροπι 
ςυνεδρίαςε πολλζσ φορζσ, και παριγαγε πζντε επάλλθλα ςχζδια πορίςματοσ. το ςθμείο εκείνο 
ςυνειδθτοποιικθκε ότι δεν προχωροφςε θ ςυηιτθςθ – τουλάχιςτον για όςο διάςτθμα δεν 
ελαμβάνονταν ςαφείσ αποφάςεισ ςε 10 καίρια ηθτιματα. Με αςαφείσ κζςεισ ςε αυτά τα κζματα 
οποιαδιποτε ςυηιτθςθ κα ιταν χάςιμο χρόνο, με τθν ζννοια ότι κα αυτοαναιροφνταν από 
μεταγενζςτερεσ αντιφατικζσ κινιςεισ. Με άλλα λόγια θ φαινομενικι αποφαςιςτικότθτα δεν κα 
ιταν τίποτε άλλο από ‘μια τρφπα ςτο νερό’. 

Ο υπογράφων ωσ πρόεδροσ τθσ επιτροπισ προςπάκθςε να εκκζςει τα κζματα προσ απόφαςθ με 
τον πιο ανοικτό τρόπο ςε διαβιβαςτικό προσ τον τότε Τπουργό. Ο Τπουργόσ που ικελε να επιδείξει 
‘μεταρρυκμιςτικό οίςτρο’ προχϊρθςε ςε εξαγγελίεσ και υλοποίθςε ζνα μθτρϊο αναςφαλίςτων. Οι 
αποφάςεισ όμωσ ςτα ‘επϊδυνα κζματα’ που είχαν επιςθμανκεί δεν ελιφκθςαν. Σο κζμα 
προχϊρθςε χωρίσ αυτζσ και επομζνωσ χωρίσ επίγνωςθ των κεμάτων που κα ανζτρεπαν τθν πορεία. 

Αποτζλεςμα ιταν, δεκαπζντε χρόνια μετά,  το 2014, να επανζρχεται το ίδιο κζμα με τον ίδιο 
περίπου τρόπο – ςαν να μθν είχε ςυμβεί τίποτε ενδιαμζςωσ. Η άποψι μου παραμζνει ότι, αν δεν 
ςυηθτθκοφν και αντιμετωπιςκοφν τα κζματα αυτά τϊρα, θ όποια προςπάκεια τϊρα κα ζχει τθν 
ίδια κατάλθξθ όπωσ και πρίν.  

Σο ηιτθμα που μπαίνει ςυνεπϊσ είναι ζνα ηιτθμα μεταρρυκμιςτικισ τεχνολογίασ – με ποιον τρόπο 
προςεγγίηουμε τισ αλλαγζσ με τρόπο ϊςτε να είμαςτε πραγματικά αποτελεςματικοί.  Αν δεν 
καταλάβουμε για ποιον λόγο προθγοφμενεσ προςπάκειεσ κατζλθξαν ‘τρφπεσ ςτο νερό’, απλϊσ κα 
επαναλαμβάνουμε τισ ίδιεσ ατελζςφορεσ προςπάκειεσ, με αντίςτοιχα κλιβερά αποτελζςματα. 

Πρϊτα, λοιπόν, κάποιεσ γενικζσ παρατθριςεισ: 

 Η μζτρθςθ και καταςκευι δεικτϊν αν δεν ςυνοδεφεται από κατανόθςθ είναι αςχολία κενι 
περιεχομζνου. Ο ‘αρικμθτικόσ φετιχιςμόσ’ ςυχνά υποκρφπτει βιαςφνθ να φτάςει ο ομιλϊν 
ςτα ‘δια ταφτα’ προτοφ καταλάβει το κζμα προσ επίλυςθ.  

 το πλαίςιο αυτό οι οικονομολόγοι ζχουν ωσ οδθγό τουσ τθν οικονομικι ανάλυςθ και τθν 
οικονομικι κεωρία: το πιο κρίςιμο ςθμείο είναι ότι το πραγματικό κόςτοσ είναι το ‘κόςτοσ 
ευκαιρίασ’ – τι κα γινόταν αλλιϊσ – και όχι θ λογιςτικι απεικόνιςθ. Λογιςτικι χωρίσ 
κατανόθςθ είναι δρόμοσ προσ τθν καταςτροφι. Αντίδοτο ςε αυτό είναι θ αυτοκριτικι και θ 
προςζγγιςθ των κεμάτων με ανοικτό μυαλό.  

 Για παράδειγμα, αν κάποιοσ αναςφάλιςτοσ βρεί νοςθλεία τελικά ςτα νοςοκομεία (που ιταν 
ο κανόνασ τότε και τϊρα), το ‘κόςτοσ’ ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ είναι μόνο το 
υπερβάλλον ποςό και ςε καμία περίπτωςθ το ςφνολο του κόςτουσ. Λογιςτικζσ προςεγγίςεισ 
που αναφζρουν το ςφνολο του κόςτουσ παραπλανοφν ςοβαρά. 

 το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα των αναςφαλίςτων θ πθγι τθσ μεταρρυκμιςτικισ 
αναποτελεςματικότθτασ ιταν μια παλίνδρομθ κίνθςθ μεταξφ ‘δθμοςιονομικοφ ακτιβιςμοφ 
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και macho αποφαςιςτικότθτασ’ εναλλαςςόμενθ από  ‘πονόψυχθ αντιμετϊπιςθ’ αςκενϊν 
φτωχϊν ανκρϊπων ςτο πλαίςιο τθσ αποφυγισ δυςμενϊν ςχολίων. Αφοφ δεν είχε 
ςυνειδθτοποιθκεί ευκφσ εξ αρχισ θ δομι του προβλιματοσ, θ μια απόφαςθ αναιρζκθκε 
από τθν επόμενθ. Αν κάποιοσ δεν είναι διατεκειμζνοσ να δυςαρεςτιςει κάποιουσ 
(πικανότατα κοινωνικά ‘αξιελζθτουσ’) δεν ζχει ζννοια να αρχίςει καν τθν αντιμετϊπιςθ του 
κζματοσ των αναςφαλίςτων. 

 Σο κζμα των αναςφαλίςτων είναι δομικό ηιτθμα που αφορά κάθε ςφςτθμα αςφάλιςθσ. 
Λόγοι αποτελεςματικότθτασ επιβάλλουν τθν υποχρεωτικότθτα τθσ αςφάλιςθσ. ε αυτι τθν 
περίπτωςθ κα είναι ςίγουρο ότι κα υπάρχουν άτομα που είτε δεν μποροφν (λόγω 
αντικειμενικϊν δυςκολιϊν) είτε δεν κζλουν να αςφαλιςτοφν. Ζνα ςφςτθμα αςφάλιςθσ 
πρζπει να ζχει κυρϊςεισ για τουσ μθ αςφαλιηόμενουσ με τθν ζννοια ότι πρζπει να είναι ςε 
χειρότερθ μοίρα από τουσ ςυνεπείσ. Σο κράτοσ πρζπει να παρεμβαίνει βοθκϊντασ τθν 
αςφάλιςθ αυτϊν που κρίνει ότι είναι οι πραγματικά αναξιοπακοφντεσ, πλθρϊνοντασ και 
διευκολφνοντασ τθν πλθρωμι αςφαλίςτρων. 

 Σο κζμα των αναςφαλίςτων δεν ζχει αποκλειςτικά να κάνει με τθν κρίςθ. Ηδθ από το 1999 
ιταν ςοβαρό, ενϊ υπιρχαν κατθγορίεσ ατόμων όπωσ οι διαηευγμζνεσ γυναίκεσ που είχαν 
χάςει τθν αςφάλιςι τουσ και άλλοι όπωσ οι παλλινοςτιςαντεσ οι οποίοι είχαν ανζκακεν 
προβλθματικι πρόςβαςθ ςτθν αςφάλιςθ.   

 Δφο είναι τα κρίςιμα λειτουργικά προβλιματα που αναδεικνφονται: Πρώτον, θ διάκριςθ 
μεταξφ παροχισ και χρθματοδότθςθσ υπθρεςιϊν υγείασ. Η φπαρξθ αναςφαλίςτων (με τθν 
περίκαλψθ ςτα νοςοκομεία) οδθγεί ςε μια ςφγχυςθ των δφο εννοιϊν με ςοβαρζσ 
λειτουργικζσ δυςλειτουργίεσ. Δεφτερον, θ χρθματοδότθςθ δαπανϊν εκ των προτζρων (ex 
ante) μζςω τθσ αςφάλιςθσ και εκ των υςτζρων μετά τθν εκδιλωςθ τθσ αςκζνειασ. Σο 
τελευταίο αναιρεί τα πλεονεκτιματα τθσ αςφάλιςθσ ενϊ επικεντρϊνει το κόςτοσ ςε άτομα 
και ςε ςτιγμζσ μζγιςτθσ αδυναμίασ και αςυμμετρίασ δφναμθσ με τουσ παραγωγοφσ υγείασ.  
Η φπαρξθ κάποιου ςυςτιματοσ εκ των προτζρων διλωςθσ αναςφαλίςτων είναι ςθμαντικι 
για αυτοφσ τουσ δφο λόγουσ και όχι για τον περιοριςμό δαπανϊν – ο οποίοσ είναι ωσ επί το 
πλείςτον λογιςτικι οφκαλμαπάτθ.  

Με άλλα λόγια είναι λάκοσ να αντιμετωπίηονται οι αναςφάλιςτοι μεμονωμζνα. Η φπαρξι τουσ 
και ο τρόποσ αντιμετϊπιςθσ πρζπει να προκφπτει από δομικά χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ 
χρθματοδότθςθσ τθσ υγείασ και όχι ωσ ad hoc ρφκμιςθ - όπωσ φαίνεται να γίνεται ακόμθ. Είναι 
χαρακτθριςτικό ότι ςτο Ολλανδικό ςφςτθμα υποχρεωτικισ υπαγωγισ ςτθν ιδιωτικι αςφάλιςθ 
προβλζπεται ειδικό υποςφςτθμα πλθρωμισ ειςφορϊν για αναξιοπακοφντεσ. 

 

Μετά από αυτά τα ειςαγωγικά ςχόλια παρακζτω αυτοφςια τθν ζκκεςθ του 1999 όπωσ τθν 
απζςτειλα ωσ πρόεδροσ μιασ μάλλον ατυχιςαςασ επιτροπισ. Η πάροδοσ 15 ετϊν δυςτυχϊσ 
δεν τθσ ςτερεί το επίκαιρο. Αρα ασ διαβαςτεί ωσ ελάχιςτθ ςυνειςφορά ςτθν αυτογνωςία και 
ωσ ελπίδα αποφυγισ άλλθσ μιασ αποτυχίασ. τθν δθμόςια ςυηιτθςθ τϊρα επανζρχονται 
πολλά από τα ηθτιματα που δεν αντιμετωπίςτθκαν τότε – πλθν όμωσ αναφζρονται ςτο 
πόριςμα που κατατζκθκε (και αγνοικθκε) τότε1. 

  

                                                           
1 Εχουν παραλθφκεί διιςτάμενεσ απόψεισ για λόγουσ εμπιςτευτικότθτασ.  

2
υvεπϊσ, τo κόςτoσ voςθλείασ δεv πρζπει vα ςυγκαταλζγεται ςτo κόςτoσ τoυ ςυςτιματoσ, αφoφ ςε κάκε 
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ΕΠIΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΡΣIΗ ΜΗΣΡΩΟΤ 

ΑΝΑΦΑΛIΣΩΝ ΚΑI  ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΑΔΤΝΑΣΩΝ 

Πλάτων Σιvιoσ       20 Φεβρoυαρίoυ 1999 

 Δζκα Θζματα ςτρατθγικισ πρoσ απόφαςθ 

Κατά τισ εργαςίεσ τθσ επιτροπισ ανζκυψαν ςειρά κεμελιϊδθ κζματα ςτρατθγικισ ςτα oπoία 
απαιτείται πoλιτική απόφαςθ.  Ακολουκεί κωδικοποίθςθ των ςθμείων διαφωνίασ για vα 
διευκoλυvκεί θ διαδικαςία απόφαςθσ: 

Α.  Ολoκλθρωμζvθ λφςθ / απoςπαςματικζσ βελτιϊςεισ  

Απoςπαςματικζσ βελτιώςεισ: Απαιτoφvται εvζργειεσ voικoκυρζματoσ, κυρίωσ για vα περιoριςτεί θ 
εκμετάλλευςθ τoυ ςυςτιματoσ από επιτιδειoυσ.   Δεv απαιτoφvται ςυμπλθρωματικζσ 
εvζργειεσ ςε άλλoυσ τoμείσ για vα πρoλάβoυv τυχόv oικovoμικζσ ι κoιvωvικζσ παρεvζργειεσ 
τωv βελτιωτικϊv εvεργειϊv.  Δεv χρειάηεται vα αvθςυχoφμε για τισ περιπτϊςεισ αυτϊv πoυ 
κα “κoπoφv” από τov εξoρκoλoγιςμό τoυ ςθμεριvoφ ςυςτιματoσ. Οι αλλαγζσ 
παρoυςιάηovται ωσ oικovoμικό voικoκφρεμα και πάταξθ επιτθδείωv. 

Ολoκληρωμζvη λφςη: Οι κoιvωvικo-πoλιτικζσ παρεvζργειεσ (απoςτoλι μεγάλωv ιατρικϊv 
λoγαριαςμϊv ςε άρρωςτoυσ πλθv oριακά “μθ φτωχoφσ” αvκρϊπoυσ) είvαι τζτoιεσ ϊςτε vα 
χρειάηεται vα πρoβλεφκεί εκ τωv πρoτζρωv αvτίδραςθ ςτισ παρεvζργειεσ.  Εξ άλλoυ, oι 
πικαvότθτεσ παράκαμψθσ τωv (απoςπαςματικϊv) περιoριςμϊv και ςυμπλθρωματικζσ 
εvζργειεσ πoυ απαιτoφvται για vα απoδϊςoυv τα μζτρα ςυvεπάγovται τθv φπαρξθ 
oλoκλθρωμζvωv μθχαvιςμϊv. Κoμβικό ςθμείo τθσ αvθςυχίασ θ εκ τωv πρoτζρωv 
αvαηιτθςθ εvαλλακτικϊv λφςεωv για τoυσ “κoμμζvoυσ”. Οι αλλαγζσ παρoυςιάηovται 
κυρίωσ ωσ πρoςπάκεια αvαβάκμιςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςε ιατρικζσ υπθρεςίεσ τoυ τμιματoσ 
τoυ πλθκυςμoφ με τoυσ χειρότερoυσ δείκτεσ υγείασ. 

Β. Αvαβάκμιςθ υπθρεςιϊv/ Οι ίδιεσ 

Οι ίδιεσ υπηρεςίεσ: Δεv υπάρχει λόγoσ αvαβάκμιςθσ.  Σo μόvo κίvθτρo για ςυμμετoχι ςε vζo 
ςφςτθμα κα είvαι θ υπoχρεωτικότθτα. Δεv πρζπει vα υπάρχει πρoτρoπι χριςθσ δωρεάv 
υπθρεςιϊv από τo Δθμόςιo. 

Αvαβάθμιςη υπηρεςιώv: Είvαι απαραίτθτθ για vα υπάρχει κάπoιo (κετικό) κίvθτρo ςυμμετoχισ ςτo 
μθτρϊo και τθv απoγραφι. Αv όχι, τότε όλoι κα περιμζvoυv πρϊτα vα αρρωςτιςoυv και 
μετά vα απαιτιςoυv υπθρεςίεσ, εvϊ θ αςτυvόμευςθ τoυ πλθκυςμoφ αυτoφ είvαι 
δυςχερζςτατθ. 

Γ. Αvoικτό/Κλειςτό/Μεικτό  μθτρϊo 

Αvoικτό μητρώo: Η απoγραφι γίvεται κακϊσ πρoςζρχεται o (πικαvόσ) δικαιoφχoσ για περίκαλψθ.  
Αv δεv ςυvαvτά τα απαιτoφμεvα κριτιρια τoυ ζρχovται oι ςυvζπειεσ. 

 Κλειςτό μητρώo. Τπάρχoυv κίvθτρα για ςυμμετoχι ςε απoγραφι.  Οπoιoσ δεv ζχει βιβλιάριo και 
πρoςζλκει ςτo voςoκoμείo δεv μπoρεί vα ςυμμετζχει με ίδιoυσ όρoυσ εκ τωv υςτζρωv.  

Μεικτό μητρώo.  Γίvεται απoγραφι αλλά δεv υπάρχoυv κυρϊςεισ αv πρoςζλκει κάπoιoσ εκ τωv 
υςτζρωv.  

Δ. Ρόλoσ μθτρϊoυ Με δεδoμζvo ότι θ απoγραφι καταλιγει ςε μθτρϊo, τι χρήςη γίvεται αυτoφ;  

Ουςιαςτικόσ ρόλoσ: Παρακoλoφκθςθ υγείασ, χρζωςθ λoγαριαςμϊv, πλθρωμζσ voςoκoμείωv, 
κεvτρικι παρακoλoφκθςθ από εvιαία υπθρεςία. Ρόλoσ oιovεί “ταμείoυ” αvαςφαλίςτωv. 

Οριακόσ ρόλoσ: Η διαδικαςία παραμζvει απoκεvτρωμζvθ ςτισ διευκφvςεισ υγείασ τωv voμαρχιϊv. 
Σo κεvτρικό μθτρϊo χρθςιμoπoιείται μόvo για διαςταυρϊςεισ ςτoιχείωv 
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Ε. υvζπειεσ περίκαλψθσ μθ δικαιoφχoυ. Αv κάπoιoσ αvαςφάλιςτoσ πλιv όμωσ μθ δικαιoφχoσ 
πρoςζρχεται ςτo ςφςτθμα: 

Πλθρϊvει τo ςφvoλo τωv voςθλείωv.  ι 

Αvαηθτείται εvδιάμεςη λφςη, κυρίωσ για μεγάλoυσ λoγαριαςμoφσ. 

Σ. Παράλλθλεσ εvζργειεσ αςφαλιςτικϊv ταμείωv.  Μια μεγάλθ κατθγoρία ςθμεριvϊv χρθςτϊv (oι 
oπoίoι κα “κoπoφv” ςε μεγάλo πoςoςτό από oικovoμικά κριτιρια) είvαι oι μθ αςφαλιςτικά εvτάξει, 
oι oπoίoι εξoμoιϊvovται με τoυσ αvαςφαλίςτoυσ.   

Υπαρξε ζσvσπεσθσvόηηηας ηφv ηακείφv - δηαδηθαζία έγθαηρoσ εvηoπηζκoύ θαη εvέργεηες 

πρoς πηζαvoύς αvαςφάλιςτoυσ.  ι 

Γεv απαηηείηαη εvέργεηα - ζα θαισθζoύv από ηo ζύζηεκα αvαζθαιίζηφv αv πιερoύv ηα 
oηθovoκηθά θρηηήρηα.  Αιιφς ζα πιερώζoσv ηo θόζηoς voζειείας.. 

Ζ. Τψoσ oικovoμικoφ κριτθρίoυ. 

Τψθλό (Αvετo) κριτιριo ειςoδιματoσ, Λίγεσ απoρρίψεισ, Τψθλό oικovoμικό κόςτoσ, 
ειςφoρoδιαφυγι   

Χαμθλό (Αυςτηρό) κριτιριo ειςoδιματoσ, Πoλλζσ απoρρίψεισ,  Πoλιτικό κόςτoσ διαμαρτυριϊv, 
Διoικθτικό κόςτoσ εvςτάςεωv  

Η. υvυπoλoγιςμόσ άλλωv παραγόvτωv ςτo oικovoμικό κριτιριo.  ιμερα o ad hoc χαρακτιρασ 
τoυ ςυςτιματoσ δίδει τθv δυvατότθτα ελαςτικότθτασ ςε περιπτϊςεισ υψθλoφ κόςτoυσ voςθλείασ, 
ειδικϊv αvαγκϊv κλπ.  Η ελαςτικότθτα αυτι απoρρoφά τoυσ κoιvωvικoφσ κραδαςμoφσ. 

Θα πρζπει vα υπάρχει αvτίςτoιχθ ελαςτικότθτα ςτo vζo ςφςτθμα; ι 

Δεςμευτικoί και κεvτρικά oριηόμεvoι καvόvεσ (όρια ειςoδιματoσ) εκ τωv πρoτζρωv. 

Θ. Απαιτoφμεvεσ Παράλλθλεσ διoικθτικζσ αλλαγζσ ςτα voςoκoμεία 

Απαιτoφvται (κυρίωσ ςτθv διαδικαςία χρζωςθσ) διότι ςθμςvτικά πρoςδoκϊμεvα  oφζλθ δεv κα 
πρoκφψoυv αλλιϊσ.  ι 

Αςχετo κζμα. 

I. Απαιτoφμεvεσ παράλλθλεσ δυvατότθτεσ αςφάλιςθσ πρoσ μθ καλυπτόμεvoυσ. Ο μθ 
καλυπτόμεvoσ πλθκυςμόσ κα αυξθκεί.   

Απαιτείται άρα (για λόγoυσ oικovoμικoφσ και πoλιτικoφσ) θ δυvατότθτα μερικισ αςφάλιςθσ υγείασ 
ςτov πλθκυςμό πoυ κα απoκλείεται από τo πρovoιακό τμιμα.   ι 

Δεv απαιτείται καμμιά εvζργεια. 
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ΠΕΡIΛΗΨΗ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΤ (1999) 

Η Τγειovoμικι Μζριμvα για τoυσ Αvαςφαλίςτoυσ και Οικovoμικά Αδυvάτoυσ κα αvαβακμιςτεί και 
κα χoρθγείται με εvιαία κριτιρια ςε όλθ τθv χϊρα.  Η παρακoλoφκθςθ τθσ υγείασ τωv ΑΟΑ κα 
διευκoλυvκεί από απoγραφι , μζςω τoυ υςτιματoσ Τγειovoμικισ Μζριμvασ Αvαςφαλίςτωv και 
Οικovoμικά Αδυvάτωv ΤΜΑΟΑ. ΟI υπθρεςίεσ αυτζσ κα ζχoυv τov χαρακτιρα πρόvoιασ και κα 
χρθματoδoτoφvται από τov Κρατικό Πρoχπoλoγιςμό. Κφριo εργαλείo και τo πρϊτo βιμα ςτθv 
κατεφκυvςθ τθσ αvαβάκμιςθσ είvαι θ δθμιoυργία και λειτoυργία ςε μόvιμθ βάςθ Μθτρϊoυ 
Αvαςφαλίςτωv και Οικovoμικά Αδυvάτωv.   

 Καταργoφvται όλεσ oι κατθγoρίεσ πoυ υπάρχoυv ςιμερα και δικαιoφvται δωρεάv περίκαλψθ. 
Αvτ’ αυτϊv κα εγγραφoφv ςτo Μθτρϊo αv ςυvτρζχoυv ςωρευτικά δφo κριτιρια: 
 Κριτιριo μθ αςφάλιςθσ, πoυ κα πιςτoπoιείται μζςω υπεφκυvθσ διλωςθσ, θ oπoία κα 

ελζγχεται εκ τωv υςτζρωv ςε 1 ςε κάκε 5 περιπτϊςεισ μθχαvoγραφικά. 
 Κριτιριo oικovoμικισ αδυvαμίασ πoυ κα oρίηεται ςτo oικoγεvειακό φoρoλoγθτζo ειςόδθμα 

τθσ τελευταίασ φoρoλoγικισ διλωςθσ. Σo φψoσ τoυ κριτθρίoυ είvαι ςυvάρτθςθ τωv 
εvαλλακτικϊv λφςεωv πoυ κα πρoςφζρovται και είvαι αvτικείμεvo πoλιτικισ απόφαςθσ. 

 Σo Μθτρϊo κα είvαι Κλειςτό, με τθv ζvvoια ότι κάπoιoσ o oπoίoσ δεv ζχει βιβλιάριo πρίv τθv 
ειςαγωγι τoυ ςτo voςoκoμείo κα βρίςκεται ςε χειρότερθ μoίρα από κάπoιov πoυ είvαι ιδθ 
εγγεγραμμζvoσ. Η καλφτερθ λφςθ για αυτό είvαι επι πλζov παρoχζσ για αυτoφσ πoυ 
εγγράφovται (θετικά κίvθτρα - με oρoφι τθv αςφάλιςθ υγείασ τoυ ΟΓΑ) παρά oικovoμικζσ 
κυρϊςεισ ςε αυτoφσ πoυ πρoςζρχovται μετά. 

 Σo όργαvo πιςτoπoίθςθσ κα είvαι θ Διεφκυvςθ Πρόvoιασ τθσ Νoμαρχίασ.  Μόvo ςε περιπτϊςεισ 
αρvθτικισ ειςιγθςθσ κα επιλαμβάvεται 3μελισ επιτρoπι. 

 Για τoυσ μθ ςυμμετζχovτεσ ςτo ςφςτθμα ΑΟΑ, κα υπάρχει δυvατότθτα κλιμάκωςθσ τoυ κόςτoυσ 
και τθσ μζγιςτθσ ςυμμετoχισ, αvαλόγωσ τoυ ειςoδιματoσ και τoυ κόςτoυσ voςθλείασ, για vα 
καλυφκεί τo πρόβλθμα τωv καταςτρoφικϊv αςκεvειϊv. 

 Σo Μθτρϊo κα δθμιoυργθκεί με: 
  αvαηιτθςθ τωv ςθμεριvϊv κατόχωv βιβλιαρίωv ΑΟΑ, 
 εvτoπιςμό μζςω τωv ταμείωv μθχαvoγραφικά αυτϊv πoυ κιvδυvεφoυv vα χάςoυv τθv 

αςφαλιςτικι τoυσ κάλυψθ λόγω μθ πλθρωμισ ειςφoρϊv.  Σα ταμεία πρζπει vα φρovτίςoυv 
vα απoκτιςoυv τθv μθχαvoγραφικι δυvατότθτα εvτoπιςμoφ oφειλετϊv τo γρθγoρότερo 
δυvατόv. 

 Ειδoπoίθςθ ειδικϊv κατθγoριϊv μζςω ςυλλoγικϊv oργάvωv 
 Κιvθτoπoίθςθ κoιvωvικϊv λειτoυργϊv. 

 Σo μθτρϊo κα τθρείται κεvτρικά και κα μπoρεί vα διαςταυρϊvεται με τo ΚΕΠΤΟ και τo ΚΗΤΚΤ. 
 Για vα απoδϊςει τo ςφςτθμα, πρζπει τα voςoκoμεία vα πρoςαρμόςoυv τθv λειτoυργία τoυσ 

ϊςτε vα υπάρχει πλιρθσ διαχωριςμόσ τθσ παρoχισ και τθσ χρθματoδότθςθσ ιατρικϊv 
υπθρεςιϊv. Για τov λόγo αυτό κα απoςτζλλovται oι λoγαριαςμoί ΑΟΑ, όπωσ τωv 
αςφαλιςμζvωv, ςε ειδικι υπθρεςία (“oιovεί ταμείo”), θ oπoία και κα τoυσ εξoφλεί.  Αvτίςτoιχεσ 
εvζργεισ κα πρζπει vα γίvoυv και για άλλεσ κατθγoρίεσ πoυ ςιμερα δεv παρακoλoυκoφvται 
(π.χ. Κφπριoι, κoιvoτικoί ςε κζvτρα υγείασ). 

 Πρζπει ευκφσ εξ αρχισ vα δoκoφv εvαλλακτικζσ λφςεισ μερικισ αςφάλιςθσ ςε αυτoφσ πoυ για 
διάφoρoυσ λόγoυσ δεv κα μπoρoφv vα χρθςιμoπoιoφv τo ςφςτθμα ΑΟΑ, όπωσ κάvoυv ςιμερα. 
Για αυτόv τo λόγo πρζπει επειγόvτωσ vα εξεταςτεί ςφςτθμα πρoαιρετικισ μερικισ αςφάλιςθσ 
υγείασ τo oπoίo vα παρζχεται από  τov ΟΓΑ. 
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ΕΠIΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΡΣIΗ ΜΗΣΡΩΟΤ 

ΑΝΑΦΑΛIΣΩΝ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΑΔΤΝΑΣΩΝ 

Πλάτωv Σιvιoσ 

 E’ ΧΕΔIΟ (τελικό) 

 

 7 Μαρτίoυ 1999 
 

ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ 

ΤΗΝ ΥΓΕIΟΝΟΜIΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
 

ΑΝΑΦΑΛIΣΩΝ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΑΔΤΝΑΣΩΝ 

Δυςλειτoυργίεσ ςθμεριvoφ ςυςτιματoσ 

Σo ςθμεριvό ςφςτθμα, όπωσ πρoκφπτει από τo Παράρτθμα πoυ περιγράφει τθv ιςχφoυςα 
κατάςταςθ δθμιoυργεί τα εξισ πρoβλιματα: 

1. Γεv επεκβαίvεη όζo ρηδηθά όζo ζα έπρεπε ζηεv βειηίφζε ηφv δεηθηώv σγείας 
ηδηαίηερα εσάιφηφv oκάδφv ηoσ πιεζσζκoύ.  Οη αvαζθάιηζηoη θαη oηθovoκηθά 
αδύvαηoη έτoσv ηoσς τεηρόηερoσς δείθηες σγείας θαη voζερόηεηας ζηεv τώρα. 
2. Υπάρτεη ζεκαvηηθή θαηάτρεζε ηoσ ζσζηήκαηoς, αθoύ (ζύκθφvα κε όιες ηης 
δηαζέζηκες καρησρίες) πoιιoί τρεζηκoπoηoύv ηo ζύζηεκα πoσ δύζθoια ζα 
ζεφρoύvηo oηθovoκηθά αδύvαηoη. Με δεδoκέvo όηη ζηεv Διιάδα ε αvάγθε voζειείας 
από κόvε ηες εγγσάηαη αvηαπόθρηζε ηoσ voζειεσηηθoύ ζσζηήκαηoς (ηo oπoίo oρζώς 
δεv εξεηάδεη ηεv oηθovoκηθή δσvαηόηεηα γηα vα τoρεγεζεί voζειεία) ε αξηoπoίεζε ηoσ 
ζσζηήκαηoς από ηα άηoκα ασηά ζσvηζηά κεηαθoρά δαπαvώv από ηα αζθαιηζηηθά 
ηακεία πρoς ηα voζoθoκεία πoσ ζήκερα αvαιακβάvoσv ηo θόζηoς voζειείας ηφv κε 
αζθαιηζκέvφv.2 
3. Δξ αηηίας ηoσ αvφηέρφ σπάρτoσv ζoβαρά θίvεηρα γηα εηζθoρoδηαθσγή.  Ασηή 
είvαη ηδηαίηερα έvηovε ζηo ΤΔΒΔ θαη ηειεσηαία ζηov ΟΓΑ. 
4. Η ύπαρξε oκάδας ηoσ πιεζσζκoύ γηα ηεv oπoία δεv σπάρτεη 
παραθoιoύζεζε ηφv εξόδφv κπoρεί vα oδεγήζεη ζε ταιαρόηεηα ζηεv ηήρεζε ηφv 
oηθovoκηθώv θαηαζηάζεφv ηφv voζoθoκείφv.  Υπάρτoσv ζστvά σπόvoηες όηη o 
ιoγαρηαζκός ΑΟΑ τρεζηκoπoηείηαη γηα ηεv δηθαηoιόγεζε άιιφv ειιεηκκάηφv.  
Πρoζπάζεηες εξoρζoιoγηζκoύ ηφv oηθovoκηθώv ηφv voζoθoκείφv, επoκέvφς είvαη 
πηζαvόv vα επηδεηvώζoσv ηo πρόβιεκα ασηό 
5. Ο πρoγρακκαηηζκός ηφv voζoθoκείφv είvαη αδύvαηoς. Δίvαη ταραθηερηζηηθό 
όηη ηo 1997 επη πρoϋπoιoγηζζέvηoς πoζoύ θάισυες ηες voζειείας ΑΟΑ 1,5 δηζ. 
δρτ, ηα voζoθoκεία ζεφρoύv όηη 22 δηζ. δρτ δαπαvήζεθαv γηα ασηό ηo θovδύιη. 
6. Υπάρτoσv εξαηρεηηθά περίπιoθες δηαδηθαζίες δηαθρίβφζες θαη πηζηoπoίεζες, 
oη oπoίες όκφς δεv απoδίδoσv oύηε ζηo ειάτηζηo, αθoύ ε Δπηηρoπή δεv 
πιερoθoρήζεθε oύηε γηα μια απόρρηυε αίηεζες “oηθovoκηθά αδσvάηoσ”. 

 

                                                           
2
υvεπϊσ, τo κόςτoσ voςθλείασ δεv πρζπει vα ςυγκαταλζγεται ςτo κόςτoσ τoυ ςυςτιματoσ, αφoφ ςε κάκε 

περίπτωςθ κα πλθρωκεί, είτε από τα voςoκoμεία είτε τα αςφαλιςτικά ταμεία. 
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ΠΡΟΣΑΕI 

Α. φςτθμα Τγειovoμικισ Μζριμvασ Αvαςφαλίςτωv και Οικovoμικά Αδυvάτωv 
(.Τ.Μ.Α.Ο.Α.) 

Γεvικι Αρχι: Η Τγειovoμικι Μζριμvα για τoυσ Αvαςφαλίςτoυσ και Οικovoμικά Αδυvάτoυσ 
κα αvαβακμιςτεί και κα χoρθγείται με εvιαία κριτιρια ςε όλθ τθv χϊρα.  Η 
παρακoλoφκθςθ τθσ υγείασ τωv ΑΟΑ κα διευκoλυvκεί από απoγραφι, μζςω 
τoυ υςτιματoσ Τγειovoμικισ Μζριμvασ Αvαςφαλίςτωv και Οικovoμικά 
Αδυvάτωv ΤΜΑΟΑ. ΟI υπθρεςίεσ αυτζσ κα ζχoυv τov χαρακτιρα πρόvoιασ 
και κα χρθματoδoτoφvται από τov Κρατικό Πρoχπoλoγιςμό. Κφριo εργαλείo 
και τo πρϊτo βιμα ςτθv κατεφκυvςθ τθσ αvαβάκμιςθσ είvαι θ δθμιoυργία 
και λειτoυργία ςε μόvιμθ βάςθ Μθτρϊoυ Αvαςφαλίςτωv και Οικovoμικά 
Αδυvάτωv.   

υμμετoχι ςτo Μθτρϊo κα ζχει τα εξισ πλεovεκτιματα: 

 Η ηήρεζε σγεηovoκηθώv αρτείφv ζα επηηρέυεη πρφηoβoσιίες πρόιευες 
αζζεvεηώv θαη γεvηθόηερα πρoιεπηηθής ηαηρηθής, αιιά θαη ζα εξσπερεηήζεη 
ζθoπηκόηεηες δεκόζηας σγείας.  

 Θα σπάρτεη δηθαίφκα, πoσ ζα είvαη εθ ηφv πρoηέρφv γvφζηό, γηα ηεv 
τρεκαηoδόηεζε ηες περίζαιυες.  Κάζε ΑΟΑ ζα έτεη βηβιηάρηo κε 
ζσγθεθρηκέvε εκερoκεvία ιήξες. 

 Θα σπάρτεη ζαθής θαηάιoγoς ηαηρηθώv θαη σγεηovoκηθώv σπερεζηώv ζηης 
oπoίες ηo βηβιηάρηo ζα δίδεη πρόζβαζε κε εvηαίo ηρόπo ζε όιε ηεv επηθράηεηα. 
Γεv ζα ηζτύεη ε “επηιεθηηθή θάισυε” θαηεγoρηώv ηoσ πιεζσζκoύ. 

 Σε ζτέζη με ηo ιζτύov καθεζηώς ηα άηoμα πoσ θα είvαι καηαγραμμέvα ζηo 
μηηρώo θα δικαιoύvηαι επι πλέov και κάπoιες παρoτές ηις oπoίες ζήμερα δεv 
δικαιoύvηαι 

Όςov αφoρά τo ςφςτθμα υγείασ τo vζo ςφςτθμα κα: 

 Γηεσθoιύvεη ηov πρoγρακκαηηζκό ηφv σπερεζηώv σγείας όζov αθoρά ηo 
επίπεδo σγείας εvός από ηα  πιέov εσάιφηoσ ηκήκαηoς ηoσ πιεζσζκoύ. 

 Γηατφρίδεη δηoηθεηηθά ηεv παρoτή σπερεζηώv σγείας (voζoθoκεία) από ηεv 
τρημαηoδόηηζη (ηακεία, vέα σπερεζία ΑΟΑ):  Αvαζέηεη ηεv παραθoιoύζεζε 
ηφv αζζεvώv ασηώv ζε σπερεζία εκηός voζoθoκείφv.  Οη δηoηθεηηθές 
σπερεζίες ηφv  voζoθoκείφv ζα θάvoσv ηης ίδηες εvέργεηες γηα όιoσς ηoσς 
αζζεvείς, αvεξάρηεηα αv ασηoί είvαη αζθαιηζκέvoη ή ότη. 

 Θα δώζεη θίvεηρα γηα πηo απoδoηηθή δηoίθεζε θαη oρζoιoγηθή ιεηηoσργία ηφv 
voζoθoκείφv θαη περηθoπή ζπαηάιες. 

 Γεv ζα απoηειεί, όπφς ηo ζεκερηvό ζύζηεκα, αvηηθίvεηρo ζηεv αζθάιηζε ηφv 
εργαδoκέvφv, δεδoκέvoσ όηη ζα είvαη ζαθές εθ ηφv πρoηέρφv πoηός 
δηθαηoύηαη περίζαιυε φς ΑΟΑ θαη πoηός ότη. 

Ευκφσ εξ αρχισ πρζπει vα είvαι ςαφζσ ότι oι ρυκμίςεισ αvαφζρovται μόvov 
ςτθv χρηματoδότηςη τωv υπθρεςιϊv υγείασ και όχι τθv πρόςβαςη- 
δθλαδι τo πoιόσ κα καλφπτει τo κόςτoσ τoυ ςυςτιματoσ υγείασ και όχι τo 
άv κα χoρθγθκεί περίκαλψθ.  Η επείγoυςα περίκαλψθ αςκεvϊv ωσ 
αυτovόθτθ υπoχρζωςθ τωv λειτoυργϊv υγείασ χωρίσ vα υπειςζρχovται 
oικovoμικoί παράγovτεσ ιταv και κα παραμείvει o ακρoγωvιαίoσ λίκoσ τoυ 
ςυςτιματoσ περίκαλψθσ.  



 
 

8 
 

Β.  Μθτρϊo αvαςφαλίςτωv και Οικovoμικά Αδυvάτωv (ΜΑΟΑ) 

Β.1 Δικαιoφχoι. Καταργoφvται όλεσ oι κατθγoρίεσ πoυ υπάρχoυv ςιμερα και δικαιoφvται 
δωρεάv  περίκαλψθ.  Αvτ’ αυτϊv άτoμα κα μπoρoφv vα εγγραφoφv ςτo Μθτρϊo άv 
ςυvτρζχoυv ςωρευτικά δφo κριτιρια, τα oπoία ςυηθτoφvται πιo κάτω: 

α. Κριτιριo μθ αςφάλιςθσ.   

β.  Κριτιριo oικovoμικισ αδυvαμίασ. 

Δεδoμζvωv τωv ειδικϊv ςυvκθκϊv ςυγκεκριμζvωv κατθγoριϊv ατόμωv, κα 
ςυμπεριλαμβάvovται ςτo ςφςτθμα χωρίσ vα εξεταςτεί τo κριτιριo oικovoμικισ αδυvαμίασ, 
αλλά για ςυγκεκριμζvo χρovικό διάςτθμα, oι εξισ κατθγoρίεσ: 

 Παιιηvoζηoύvηες, γηα ηα πρώηα 2 έηε κεηά ηεv εγθαηάζηαζε ηoσς ζηεv 
Διιάδα. 

Ατoμα πoυ αvτιμετωπίηoυv ζvτovα κoιvωvικά πρoβλιματα, κα εξαιρoφvται τθσ 
υπoχρζωςθσ πρoςκόμιςθσ πιςτoπoιθτικoφ oικov.αδυvαμίασ.: 

 Παηδηά πoσ έτoσv εγθαηαιεθζεί από ηεv θσζηθή ηoσς oηθoγέvεηα θαη 
θηιoξεvoύvηαη ζε ηδρύκαηα ή αvάδoτες oηθoγέvεηες. 

 Δvήιηθες κε υστoιoγηθά πρoβιήκαηα (π.τ. voεηηθή θαζσζηέρεζε κέτρη 
ζσγθεθρηκέvoσ βαζκoύ) 

 Περηζφρηαθά άηoκα κε oξύηαηα θoηvφvηθά πρoβιήκαηα πoσ δηαπηζηώvovηαη 
από Κoηvφvηθή Δρεσvα. 

 Για λόγoυσ δθμόςιασ υγείασ, δεv πρζπει vα γίvεται χρζωςθ τωv υπθρεςιϊv ςε άτoμα πoυ 
πάςχoυv από εvεργά voςιματα πoυ εvζχoυv κίvδυvo τθσ δθμόςιασ υγείασ (μεταδoτικά 
ςθμείωμα), όπωσ αυτά κα κακoρίηovται ςε τακτά διαςτιματα από υπoυργικζσ απoφάςεισ. 

  Οςov αφoρά τoυσ Αλβαvoφσ υπθκόoυσ και Βoρειoθπειρϊτεσ, ςθμειϊvεται ότι θ 
διαδικαςία χoριγθςθσ τθσ μόvιμθσ κάρτασ θ oπoία αvαμζvεται vα περαιωκεί τα τζλθ τoυ 
1999 ςτθv oυςία απoκλείει τθv ςυvζχιςθ τθσ χριςθσ τoυ ςυςτιματoσ, αφoφ πρoχπόκεςθ 
χoριγθςισ τθσ είvαι θ αςφάλιςθ ςε αςφαλιςτικό φoρζα.3 

Για τoυσ παραvόμωσ διαμζvovτεσ ςτθv Ελλάδα πoυ ειςάγovται ωσ ζκτακτα περιςτατικά ςτα 
voςoκoμεία ι ΚΤ, τα παραςτατικά voςθλείασ (χρζωςθσ) κα απoςτζλλovται ςτισ πρεςβείεσ 
τωv χωρϊv πρoζλευςθσ.4 

Σζλoσ, δωρεάv περίκαλψθ κα εξακoλoυκoφv vα χαίρoυv αυτoί πoυ τo δικαιoφvται βάςει 
διακρατικϊv ςυμφωvιϊv, o μεγαλφτερoσ αρικμόσ τωv oπoίωv είvαι Κφπριoι υπικooι 
(αvεξαρτιτωσ ειςoδιματoσ ι διάρκειασ παραμovισ ςτθv Ελλάδα).  Για λόγoυσ 
λειτoυργικoφσ και απoτρoπισ καταςτρατθγιςεωv, όμωσ ςυvιςτάται vα υπάρχει 
παρακoλoφκθςθ τωv ιατρικϊv τoυσ δαπαvϊv, μζςω ςυςτιματoσ παρακoλoφκθςθσ 
παρεμφερoφσ (αv όχι τoυ ιδίoυ) με τo πρoτειvόμεvo για τoυσ oικovoμικά αδυvάτoυσ.5 

                                                           
3
Η χριςθ τoυ voςoκoμείoυ Iωαvvίvωv από Βoρειoθπειρϊτεσ είvαι κακ’ υπζρβαςιv και τθσ ςθμεριvισ 

voμoκεςίασ, αφoφ αγvoείται (ι δεv ελζγχεται) θ αvάγκθ φπαρξθσ μόvιμθσ κατoικίασ ςτθv Ελλάδα. 

4
Μια πικαvότθτα είvαι oι λoγαριαςμoί τωv παραvόμωv vα καλφπτovται από λoγαριαςμό αλλθλεγγφθσ ςτov 

oπoίo κα κατευκφvεται τμιμα τωv ειςφoρϊv πoυ πλθρϊvoυv oι κάτoχoι πράςιvθσ κάρτασ (πικαvϊσ για ςφvταξθ 
γιρατoσ).  

5
Θα μπoρoφςε vα πρoτακεί διαδικαςία απoγραφισ και χoριγθςθσ βιβλιαρίωv αvτίςτoιχθ με αυτι τωv 

oικovoμικά αδυvάτωv. 
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ΟIΚΟΓΕΝΕIΑ _- ΕΞΑΡΣΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 

Θα ιςχφoυv oι ίδιoι καvόvεσ για τo πoιόσ είvαι πρoςτατευόμεvo μζλoσ, όπωσ ιςχφει ςτo IΚΑ.  
Αυτό ςθμαίvει ότι καλφπτεται θ ςφηυγoσ, και τα αvιλικα παιδία (κάτω τωv 18 ετϊv) εφόςov 
εξαρτϊvται oικovoμικά από τov εvδιαφερόμεvo. 

Β2.  Τπθρεςίεσ πoυ κα παρζχει τo vζo ςφςτθμα 

Σo vζo ςφςτθμα κα παρζχει δωρεάv τoυλάχιςτov τισ υπθρεςίεσ πoυ παρζχovται ςιμερα6.  
Δθλαδι: 

 Νoζειεία ζε voζoθoκεία ηoσ εζφηερηθoύ. 
 Νoζειεία ζε voζoθoκεία ηoσ εξφηερηθoύ. 
 Γηαγvφζηηθά ηεζη. 
 Πρφηoβάζκηα περίζαιυε από εξφηερηθά ηαηρεία voζoθoκείφv, Κέvηρα Υγείας 

θαη Περηθερεηαθά Iαηρεία. 
 Φαρκαθεσηηθή περίζαιυε από θαρκαθεία voζoθoκείφv θαη ΚΥ. 

Για τθv αvαβάκμιςθ τoυ επιπζδoυ τθσ υγειvoμικισ περίκαλψθσ, ςυμμετoχι ςτo Μθτρϊo 
κα ςυvεπάγεται, πζραv τωv ςθμεριvϊv και άλλεσ παρoχζσ. Η oρoφή τoυ επιπζδoυ 
περίκαλψθσ πρζπει vα είvαι θ περίκαλψθ πoυ πρoςφζρει ςιμερα o ΟΓΑ, δεδoμζvoυ ότι 
εκεί πλθρϊvovται ειςφoρζσ. 

 

θμείωςθ (ΠΣ) : Απαραίτητη πρoχπόκεςθ τθσ απoδoχισ τoυ ςυςτιματoσ 
πρζπει vα είvαι κάπoια βελτίωςθ ςτθv πρoςταςία.7 Η βελτίωςθ αυτι κα 
είvαι εφικτι από oικovoμικι άπoψθ λόγω τoυ αvαμεvόμεvoυ περιoριςμoφ 
ατόμωv ςτισ κατθγoρίεσ ΑΟΑ. Τα παρακάτω είvαι ιδζεσ.  Σo Τπoυργείo 
Τγείασ κα πρζπει vα ειςθγθκεί πoιά από όλεσ (ι άλλθ) κα πρoτείvει.  

 Πρoιεπηηθή ηαηρηθή, κε έκθαζε ζηα παηδηαηρηθά θαη ηεv 
περηγεvvεηηθή θρovηίδα; 

 Γσvαηόηεηα αξηoπoίεζες γηα πρφηoβάζκηα περίζαιυε ηφv 
σπερεζηώv ηφv Κέvηρφv Υγείας, ή Iαηρείφv ηoσ IΚΑ; 

Ειδικά για τθv φαρμακευτικι περίκαλψθ αυτι κα παρζχεται, όπωσ ςιμερα, από 
φαρμακεία voςoκoμείωv.  Για λόγoυσ ίςθσ μεταχείριςθσ με αςφαλιςμζvoυσ, κα πρζπει vα 
ιςχφει θ λίςτα φαρμάκωv τωv αςφαλιςτικϊv ταμείωv. 

 

Β3. Κριτιρια πρόςβαςθσ: Αvαςφάλιςτoσ 

Οπoιoςδιπoτε είvαι ή πρζπει vα είvαι αςφαλιςμζvoσ με τθv ζvvoια ότι εργάηεται ςε 
αςφαλιςτζα εργαςία κα πρζπει vα καλφπτεται από τo ταμείo αςφάλιςισ τoυ.  Δεδoμζvoυ, 
όμωσ, ότι oι oικovoμικά αδφvατoι χαίρoυv επι πλζov πρoςταςίασ (δωρεάv φάρμακα) 
απαιτείται ζλεγχoσ ότι ςυγκεκριμζvo άτoμo δεv δικαιoφται αςφάλιςθ. 

Ο ζλεγχoσ αυτόσ όςov δεv λειτoυργεί τo Μθτρϊo Αςφαλιςμζvωv με μovαδικό αρικμό 
κoιvωvικισ αςφάλιςθσ (ΑΜΚΑ) κα είvαι δυςχερισ. Παρά ταφτα πρζπει vα ηθτoφvται από 

                                                           
6
Τπάρχoυv voμoί όπoυ ςτo ιςχφov ςφςτθμα επιβάλλεται ςυμμετoχι αςκεvoφσ15% . 

7
 (ΚΜ) Δεv μπoρϊ vα πρoςδιoρίςω άλλα κίvθτρα για ςυμμετoχι ςτo Μθτρϊo πλθv τθσ υπoχρζωςθσ.  Οι λoιπζσ 

υπθρεςίεσ παρζχovται ιδθ από Νoςoκoμεία και Κζvτρα Τγείασ για ζκτακτα περιςτατικά. 
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τov αιτoφvτα (με υπεφκυvθ διλωςθ) τα απαραίτθτα ςτoιχεία για vα εξακριβωκεί θ 
αςφαλιςτικι τoυ κατάςταςθ όςov αφoρά 3 κατθγoρίεσ αςφάλιςθσ: IΚΑ, ΟΓΑ, ΣΕΒΕ. 

Η απαίτθςθ χoριγθςθσ πιςτoπoιθτικoφ μη αςφαλίςεωσ πoυ υπάρχει ςιμερα κρίvεται 
γραφειoκρατικι και μθ απoτελεςματικι και πρoτείvεται θ κατάργθςι τθσ8.   

Αvτίκετα, πρζπει vα ηθτoφvται ςτoιχεία από τov αιτoφvτα για vα γίvει θ διαςταφρωςθ εκ 
τωv υςτζρωv (πικαvϊσ δειγματoλθπτικά) από τθv υπθρεςία πoυ κα τθρεί τo αρχείo.  ε 
περίπτωςθ ψευδoφσ διλωςθσ πρζπει vα επιβάλλovται κυρϊςεισ (π.χ. πρόςτιμo, αvαηιτθςθ 
πoςϊv ςυμμετoχισ ςτo τριπλάςιo κλπ).  Σα ςτoιχεία πoυ πρζπει vα ηθτoφvται oπωςδιπoτε 
από τov αιτoφvτα (για vα μπoρεί vα αvαηθτθκεί ςτα αρχεία τoυ ΚΗΤΚΤ και τωv ταμείωv) 
είvαι: 

 Οvoκαηεπώvσκo θαη εκερoκεvία γεvvήζεφς 
 Τασηόηεηα ή δηαβαηήρηo. 
 ΑΦΜ, αv έτεη. 
 Τόπoς θαηoηθίας θαη εvδετόκεvες αιιαγές ηφv ηειεσηαίφv 3 εηώv. 
 Οvoκα ηφv εργoδoηώv ηφv 3 ηειεσηαίφv εηώv (ή 3 ηειεσηαίφv αv σπάρτoσv 

περηζζόηερoη) 9 
 Αvαθoρά (κέζφ ερώηεζες πoιιαπιής απάvηεζες) ηφv ιόγφv γηα ηoσς 

oπoίoσς δεv σπάρτεη ηζτύoσζα αζθάιηζε. (Οπφς, αvεργία, voηθoθσρά 
δηαδεσγκέvε άvφ ηoσ έηoσς, κε πιερφκή αζθαιίζηρφv, αζζέvεηα, απoσζία 
από ηεv τώρα θιπ.) 

Θα κακίςταται γvωςτό εκ τωv πρoτζρωv ςτov αιτoφvτα ότι τα ςτoιχεία πoυ δθλϊvει κα 
ελεγχκoφv θλεκτρovικά από τo ΚΗΤΚΤ ςε δείγμα 20% (1 ςτoυσ 5)  και κα επιβλθκoφv 
κυρϊςεισ. 

Η φπαρξθ ειςoδιματoσ από μιςκωτι εργαςία ςτθv φoρoλoγικι διλωςθ πoυ κα κατατεκεί 
πρζπει vα εκλαμβάvεται ωσ τεκμιριo αςφάλιςθσ. ε τζτoια περίπτωςθ, θ υπεφκυvθ 
διλωςθ πρζπει vα εξθγεί πϊσ και γιατί διεκόπθ θ αςφάλιςθ. 

Ειδικι μvεία πρζπει vα γίvει για τα άτoμα oι oπoίoι λόγω μθ πλθρωμισ ειςφoρϊv χάvoυv 
τθv αςφαλιςτικι κάλυψθ τωv ταμείωv τoυσ.10  Με τo ιςχφov ςφςτθμα τα ταμεία ζχoυv 
κίvθτρo vα μθv τoυσ αςφαλίςoυv, αφoφ τo κόςτoσ υγειovoμικισ περίκαλψθσ αυτόματα 
μετακυλίεται ςτo δθμόςιo. Πρζπει vα αvαηθτθκεί διαδικαςία πoυ διατθρεί τo κίvθτρo 
καταςτoλισ τθσ ειςφoρoδιαφυγισ με τθv απαιτoφμεvθ κoιvωvικι ευαιςκθςία για τoυσ 
αςφαλιςμζvoυσ πoυ πικαvϊσ vα βρίςκovται ςε oικovoμικι δυςκoλία, vά ζχoυv χάςει τθv 
δoυλειά τoυσ, κλπ.  Iδιαίτερθ ςθμαςία ζχει θ εvαςχόλθςθ με τo πρόβλθμα ςτo ΣΕΒΕ, ςτo 
ΣΜΕΔΕ και ςτov ΟΓΑ. ε αυτι τθv περίπτωςθ πρζπει vα γίvoυv oι εξισ εvζργειεσ: 

 

                                                           
8
Σo κείμεvo πoυ ακoλoυκεί απoτελεί πρόταςθ τoυ Πρoζδρoυ τθσ επιτρoπισ.  Σα λoιπά μζλθ επικυμoφv τθv 

ςυvζχιςθ τθσ πρoςκόμιςθσ πιςτoπoιθτικϊv μθ αςφαλίςεωσ από IΚΑ, ΟΓΑ, ΣΕΒΕ (και πικαvϊσ άλλα ταμεία) όπωσ ςιμερα. 

9
Η διαδικαςία αυτι πρoχπoκζτει ότι τα ταμεία αρχίηoυv vα κάvoυv κάτι για τo ξεκακάριςμα τωv αρχείωv τoυσ 

από καvόvτεσ και διπλoεγγραφζσ - μια χϊρα 10 εκ. κατoίκωv δεv μπoρεί vα ζχει 15 εκ. αςφαλιςμζvoυσ... 

10
Σo τελευταίo είvαι κoιvό ςε ταμεία αυτoτελϊσ απαςχoλoυμζvωv (ΣΕΒΕ), αλλά και ςτα λεγόμεvα ευγεvι ταμεία 

(με πρϊτo τo ΣΜΕΔΕ).  Θα γίvει ςτo μζλλov ιδιαίτερα κoιvό ςτov ΟΓΑ.   
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1. Τα ηακεία vα παραθoιoσζoύv κεταvoγραθηθά ηoσς αζθαιηζκέvoσς ηoσς oη 
oπoίoη θηvδσvεύoσv vα τάζoσv ηo αζθαιηζηηθό ηoσς δηθαίφκα. 
2. Δvα κήvα πρίv ηεv απώιεηα ηoσς γvφζηoπoηείηαη από ηo Τακείo ηoσς  όηη 
θηvδσvεύoσv vα απφιέζoσv ηεv ηδηόηεηα ηoσ αζθαιηζκέvoσ θαη ηoσς γvφζηoπoηείηαη 
ε ύπαρξε και ηα oηθovoκηθά θρηηήρηα έvηαξες ζηo Σύζηεκα αvαζθαιίζηφv.  Τo 
Τακείo παράιιεια πρoζπαζεί vα εηζπράξεη ηα oθεηιόκεvα. 
3. Με ηεv εθπvoή ηες αζθάιηζες ηα ζηoητεία ηoσ αζθαιηζκέvoσ δηαβηβάδovηαη 
ζηεv σπερεζία ηήρεζες ηoσ κεηρώoσ. 

Σo πρόβλθμα ζλλειψθσ κιvιτρωv για τα ταμεία, όμωσ,  παραμζvει.  Σo κζμα απαιτεί 
voμoκετικι παρζμβαςθ θ oπoία κα κακιερϊvει εvαλλακτικά: Η 

 Γηα έvα δηάζηεκα (1-2 έηε;) κεηά ηεv απώιεηα ηες ηδηόηεηας ηoσ αζθαιηζκέvoσ 
ηα έξoδα voζειείας ηα θαιύπηεη ηo ηακεία αζθάιηζες, ηo oπoίo πηζαvώς vα ηα 
αvαδεηήζεη από ηov (ηέφς) αζθαιηζκέvo ηoσ.  Ή 

 Γηα έvα δηάζηεκα 1-2 έηε ηo ηακείo απoδίδεη πρoς ηo Σύζηεκα σγ. Μέρηκvας 
ΑΟΑ ηo  50% ηφv εξόδφv voζειείας ηφv ηέφς αζθαιηζκέvφv. Ή 

 Με ηεv κεηαθoρά αζθαιηζκέvoσ πρoς ηo ζύζηεκα σγ. Μέρηκvας ΑΟΑ ηo 
Τακείo απoδίδεη έvα πoζό θαηά θεθαιή αζθαιηζκέvoσ. 

 

Β4 Κριτιρια πρόςβαςθσ - Οικovoμικι Αδυvαμία 

Β4.1 Παράγovτεσ κακoριςμoφ φψoυσ κριτθρίoυ 

Είvαι ςθμαvτικό για τo ςφςτθμα vα λειτoυργεί ωσ αςφάλιςη - δθλαδι vα είvαι γvωςτό εκ 
τωv πρoτζρωv ότι καλφπτει oριςμζvεσ καταςτάςεισ, αvεξαρτιτωσ κόςτoυσ voςθλείασ. ε 
αvτίκεςθ, τo ςθμεριvό ad hoc ςφςτθμα είvαι ςίγoυρo ότι ςτηv πράξη oρίηει τθv oικovoμικι 
αδυvαμία ωσ ςυvάρτθςθ τoυ είδoυσ και τoυ κόςτoυσ voςθλείασ.  Αρα ζvα ςφςτθμα ςαv τo 
ςθμεριvό δεv μπoρεί vα ςυμβαδίηει με ζvα εκ τωv πρoτζρωv γvωςτό μθτρϊo. 

θμαvτικό ςθμείo πρoσ απόφαςθ είvαι τo φψoσ τoυ κριτθρίoυ.  Πρζπει vα λθφκεί υπόψθ 
ότι: 

Τψθλό (Αvετo) κριτιριo ειςoδιματoσ  Λίγεσ απoρρίψεισ  Τψθλό oικovoμικό 

κόςτoσ  ειςφoρoδιαφυγι 

Χαμθλό (Αυςτηρό) κριτιριo ειςoδιματoσ  Πoλλζσ απoρρίψεισ  Πoλιτικό 

κόςτoσ διαμαρτυριϊv  Διoικθτικό κόςτoσ εvςτάςεωv  

Σθv απόφαςθ για τo φψoσ τoυ κριτθρίoυ πρζπει vα επιρρεάςει τo τι γίvεται όταv κάπoιoσ 
απoρριφκεί λόγω υπζρβαςθσ τoυ oικovoμικoφ κριτθρίoυ.  Εκεί ςθμαvτικό (αv όχι 
απαραίτητo) ρόλo παίηει θ κακιζρωςθ εvαλλακτικϊv δυvατoτιτωv χρθματoδότθςθσ τωv 
υπθρεςιϊv υγείασ αvαςφαλίςτωv (- βλ. Κατωτζρω): 

1. Τίπoηε - Καιύπηεη o ίδηoς ηo θόζηoς αvεξαρηήηφς ύυoσς ηoσ θόζηoσς 
voζειείας ή εηζoδήκαηoς. 
2. Καιύπηεη o ίδηoς ηo θόζηoς φς έvα κάξηκoσκ πέραv ηoσ oπoίoσ πιερώvεη ηo 
Κράηoς. 
3. Καιύπηεη o ίδηoς ηo θόζηoς, αιιά ηo κάξηκoσκ oρίδεηαη φς πoζoζηό ηoσ 
εηζoδήκαηός ηoσ. 
4. Γσvαηόηεηα ζσκκεηoτής ζηo ΣΥΜΑΟΑ αv ηo θόζηoς σπερβεί θάπoηo πoζoζηό 
ηoσ εηζoδήκαηός ηoσ, (πηζαvώς κε ad hoc σπoσργηθή απόθαζε). 
5. Πηζαvόηεηα θιηκάθφζες θρηηερίoσ εηζoδήκαηoς: π.τ. 
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- ωσ χ εκ. δρχ  100% κάλυψθ κόςτoυσ μζγιςτθ ςυμμετoχι 0 δρχ 

- ωσ 1,5χ εκ. δρχ 50% κάλυψθ κόςτoυσ μζγιςτθ ςυμμετoχι ψ δρχ 

- ωσ 2χ εκ. δρχ 25% κάλυψθ κόςτoυσ μζγιςθ ςυμμετoχι 1,2 ψ δρχ. 

- άvω τωv 3χ εκ. δρχ. 0% μζγιςτθ ςυμμετoχι 100% 
ειςόδθμα 

 

Β4.2 τoιχεία Φόρoυ ειςoδιματoσ φυςικϊv πρoςϊπωv 

Σo κφριo απoδεικτικό ςτoιχείo κα πρoζρχεται από τθv διαδικαςία είςπραξθσ τoυ ΦΕΦΠ, 
και ςυγκεκριμζvα τo τελευταίo διακζςιμo εκκακαριςτικό ςθμείωμα. 

Τπoχρζωςθ κατάκεςθσ διλωςθσ φόρoυ ειςoδιματoσ ζχoυv oι: 

! Μηζζφηoί ή ζσvηαξηoύτoη άv έτoσv εηζόδεκα κόvo από κηζζφηές σπερεζίες 
πoσ σπερβαίvεη ηης 66 τηι. Γρτ./κήvα. 

! Αv σπάρτoσv θαη άιιες πεγές εηζoδήκαηoς, αv σπερβαίvεη ηης 33 τηι. 
δρτ/κήvα. 

! Αv εξαζθoύv επάγγεικα ή έτoσv ίδηα επητείρεζε, αvεξαρηήηφς ύυoσς 
εηζoδήκαηoς 

Αρα κεωρθτικά υπoχρζωςθ κατάκεςθσ διλωςθσ ζχoυv ςχεδόv όλoι oι Ελλθvεσ.  Παρά 
ταφτα, όλoι oι ςθμεριvoί “αvαςφάλιςτoι” δθλϊvoυv ότι δεv ζχoυv κατακζςει φoρoλoγικι 
διλωςθ (Τπoχρζωςθ πρoςκόμιςθσ υπεφκυvθσ διλωςθσ κεωρθμζvθσ από τθv ΔΟΤ τoυ 
τόπoυ κατoικίασ).  Σεκμαίρεται, άρα ότι κάπoιoι τoυλάχιςτov δθλϊvoυv ψευδϊσ ότι δεv 
ζχoυv κατακζςει διλωςθ ΦΕΦΠ για vα απoφφγoυv τυχόv απoρριπτικι απόφαςθ.  Τo 
φαιvόμεvo αυτό θα εvταθεί αv αυςτηρoπoιηθoφv τα κριτήρια.   

Για vα διαφυλαχκεί θ μθ καταςτρατιγθςθ απαιτoφvται: 

Τπεφκυvθ διλωςθ ότι δεv κατετζκθ διλωςθ 

! Από ηηv ΓΟΥ ηόπoσ θαηoηθίας όπφς πρoθύπηεη από λoγαριαζμό ή εvoίκιo 
! Η δήιφζε αvαθέρεη ηστόv αιιαγές ηόπoσ θαηoηθίας ηφv ηειεσηαίφv 2 εηώv 
! Γηαζηαύρφζε ζηoητείφv (αvαδήηεζε δήιφζες ειεθηρovηθά) θαη επαιήζεσζε 

αρvεηηθής δήιφζες 
! Σαθείς θσρώζεης γηα ασηoύς πoσ θαηέζεζαv υεσδή δήιφζε. 

 

Β4.3 Τψoσ κριτθρίoυ 

Σo κριτιριo ειςoδιματoσ πρζπει (όπωσ ςτθv περίπτωςθ τoυ ΕΚΑ) vα αvαφζρεται ςτo 
oικoγεvειακό φoρoλoγθτζo ειςόδθμα.  Σo τελευταίo είvαι απαραίτθτo δεδoμζvoυ ότι 
περιλαμβάvει και τεκμαρτό ειςόδθμα από τεκμιρια (ςε περίπτωςθ πoυ αυτό είvαι 
αvϊτερo από τo δθλωκζv).  τo πoςό αυτό πρζπει vα πρoςτίκεται τo απαλλαςςόμεvo από 
τθv φoρoλoγία ι τo φoρoλoγoφμεvo με ειδικό τρόπo. 

Η φoρoδιαφυγι κα δθμιoυργιςει ςθμαvτικά πρoβλιματα. τoυσ αυτoαπαςχoλoφμεvoυσ 
και τoυσ ελεφκερoυσ επαγγελματίεσ τα πρoβλιματα αυτά αvτιμετωπίηovται μερικά από τα 
τεκμιρια και τo αvτικειμεvικό ςφςτθμα.   

Πρόβλθμα όμωσ κα παραμζvει ςτoυσ αγρότεσ, μια κατθγoρία ιδιαίτερα ςθμαvτικι ςτo 
μζλλov λόγω τθσ μθ πρoςζλευςθ πoλλϊv vα πλθρϊςoυv ειςφoρζσ ςτo vζo ςφςτθμα κφριασ 
αςφάλιςθσ τoυ ΟΓΑ. Θα μπoρoφςε vα εξεταςτεί o ςυvυπoλoγιςμόσ κριτθρίωv ειδικϊv για 
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τov αγρoτικό χϊρo, όπωσ θ ακτημoςφvη (πoυ ιδθ ηθτάται από μερικζσ voμαρχίεσ) ι θ 
μικρι ζκταςθ τθσ εκμετάλλευςθσ, θ φπαρξθ κoιvoτικϊv επιδoτιςεωv, θ φπαρξθ γεωργικϊv 
μθχαvθμάτωv, κλπ. 
 

Α. Τψoσ ατoμικoφ κριτθρίoυ ειςoδιματoσ 

Ο Πίvακασ 1 αvαφζρει όλεσ τισ περιπτϊςεισ χριςθσ ειςoδθματικϊv κριτθρίωv πoυ 
χρθςιμoπoιoφvται για διάφoρεσ αιτίεσ. 

Β. Πρoςαυξιςεισ για oικoγεvειακά βάρθ και άλλεσ αιτίεσ 

Ο/Η ςφηυγoσ πρoςαυξάvει τo ατoμικό κριτιριo κατά 70%. Δθλαδι ζvα ηευγάρι κα 
ιςoδυvαμεί με 1,7 άτoμα. Κάκε παιδί ιςoδυvαμεί με 50% ατoμικό.  Αρα oικoγζvεια με 2 
παιδιά κα ιςoδυvαμεί με 2,7 άτoμα.  

Αρα τα κριτιρια διαμoρφϊvovται ωσ εξισ: 

1 άτoμo μόvo τoυ  χ εκ. δρχ. 
2 εvιλικεσ 1,5χ εκ. δρχ 
oικoγζvεια με δφo παιδιά 2,7χ εκ. δρχ 
oικoγζvεια με 4 παιδιά 4χ εκ. δρχ. 

Σα πoςoςτά πρoςαυξιςεωv αυτά χρθςιμoπoιoφvται από τov ΟΟΑ για μετριςεισ 
ιςoδυvαμίασ voικoκυριϊv. Η Eurostat χρθςιμoπoιεί πιo αυςτθρά κριτιρια (πρoςαφξθςθ 
εvθλίκωv 50% αvτί 70%).   Θα μπoρoφςε vα εξεταςτεί και θ δυvατότθτα αιτιoλoγθμζvθσ 
πρoςαφξθςθσ τoυ κριτθρίoυ ωσ ζvα μζγιςτo πoςoςτό 10% (20%;) αvα voμαρχία για vα 
αvταvακλά διαφoρετικό κόςτoσ ηωισ. Σζλoσ για vα λθφκoφv υπόψθ τα ειδικά πρoβλιματα 
τωv εvoικιαςτϊv, κα μπoρoφςε τo εvoίκιo τθσ κυρίασ κατoικίασ vα πρoςτίκεται ςτo 
κριτιριo oικovoμικισ δυvατότθτασ. 
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Πίvακας 1 

 Ειςoδθματικά κριτιρια πoυ χρθςιμoπoιoφvται για διάφoρεσ αιτίεσ 

 
Είδoσ χριςθσ 

 
Οικovoμικό κριτιριo 

 
4μελισ 

oικoγζvεια 
ετθςίωσ 

 
Ατoμo ετθςίωσ 

 
Λαϊκι κατoικία 

 
170-260 χιλ.δρχ/μιvα για 4μελι 
oικoγζvεια 
+/- 20% για κάκε μζλoσ 
περιςςότερo ι λιγότερo τoυ 4  
Αvάλoγα με πλθκυςμό πόλθσ 

 
2,4εκ.  
 
- 3,6 εκ. 

 
0.95 εκ. - 
 
1,45 εκ. 

 
Επίδoμα απρoςτατεφτωv 
παιδιϊv  

 
80 χιλ δρχ για 3μελι oικoγζvεια 
+ 7 χιλ. για κάκε παιδί πζραv 3oυ 
μζλoυσ 

 
1,21 εκ. δρχ. 

 
;;; 

 
Καταβoλι χρθματικϊv παρoχϊv 
μθτρότθτασ 

 
200 χιλ. δρχ./μιvα για κάκε 
oικoγζvεια 

 
4,8 εκ. δρχ 

 
4,8 εκ, δρχ 

 
Κάρτα μετακίvθςθσ ΑΜΕΑ 

 
3,5 εκ. δρχ ατoμικό 
5,5 εκ. δρχ. oικoγεvειακό 
+1 εκ. δρχ για κάκε επιπλζov άτoμo 
με ειδικε{σ αvάγκεσ 

 
3,5 εκ. δρχ 
ατoμικό 
5,5 εκ. δρχ. 
oικoγεvειακό 

 
3,5 εκ. δρχ 
ατoμικό 
5,5 εκ. δρχ. 
oικoγεvειακό 

 
Επίδoμα oμoγεvϊv πρoςφφγωv 

 
φvταξθ ΟΓΑ 
(34Χ 14= 476 χιλ δρχ) 

 
0.47 εκ. δρχ 

 
0.47 εκ. δρχ 

 
Iςόβια ςφvταξθ πoλφτεκvθσ 
μθτζρασ 

 
Ετιςιo oικoγεvειακό  
3 εκ. δρχ/μιvα 

 
3 εκ. δρχ. 

 
3 εκ. δρχ. 

 
Επίδoμα τρίτoυ παιδιoφ 

 
Ετιςιo oικoγεvειακό  
7 εκ. δρχ/μιvα 

 
7 εκ. δρχ. 

 
 

 
Πoλυτεκvικό επίδoμα 

 
8 εκ. δρχ για oικ. Με 4 παιδιά 
+ 500 χιλ. για κάκε παιδί μετά 4o 

 
8 εκ. δρχ. 

 
 

 
ΕΚΑ 

 
Από μιςκωτζσ υπ./ υvτάξεισ: 1,64 
εκ    (Πλιρεσ) 
1,80 εκ. (μερικό)  
2,1 εκ. Ατoμικό ειςόδθμα 
3,27 εκ. Φoρoλoγθτζo oικoγεv. 

 
Σov μήvα: 
φvταξθ 
 117 χιλ. δρχ. (πλιρεσ) 
129 χιλ. δρχ (μερικό) 

 
Ειδικό τιμoλόγιo πoλυτζκvωv 
ΔΕΗ 

 
 

 
 

 
 

 
Ειδικό τιμoλόγιo πoλυτζκvωv 
ΕΤΔΑΠ 

 
 

 
 

 
 

 
Αφoρoρoλόγθτo όριo: 
Μιςκωτόσ  
Μθ μιςκωτόσ 

 
Ετθςίωσ 1,3 εκ δρχ 
 
Ετθςίωσ 1,0 εκ. δρχ 

 
 2,1 εκ. δρχ. 
 
1,8 εκ. δρχ 
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Β.4.4  Πρόβλθμα αvεπικαιρότθτασ εκκακαριςτικoφ φόρoυ ειςoδιματoσ 

Για μερικoφσ φoρoλoγoφμεvoυσ ωσ τov Δεκ. τoυ 1998, θ τελευταία διακζςιμθ 
διλωςθ φόρoυ ειςoδιματoσ είvαι αυτι τωv ειςoδθμάτωv τoυ 1996 (δθλωκζv τo 
1997), άρα ωσ και 2 2 χρόvια πίςω.  Για τov λόγo αυτό τo κριτήριo τoυ ειςoδήματoσ 
δεv μπoρεί παρά vα είvαι μαχητό.  Με αυτόv τov τρόπo, όμωσ μπoρεί vα αvαιρεκεί 
ςχεδόv κατά 100% τo κριτιριo τoυ ειςoδιματoσ.  Ο εvδιαφερόμεvoσ μπoρεί vα 
επικαλεςτεί: 

 Απoιύζεθε απo ηεv εργαζία ηoσ.   
 Η εργαζία ήηαv επoτηαθή θαη δεv ξαvαβρήθε. 
 Σε περίπηφζε εvoηθίφv, δεv βρέζεθε εvoηθηαζηής. 
 Αιιαξε ε oηθoγεvεηαθή ηoσ θαηάζηαζε. 
 Iαηρηθά θαη άιια έξoδα πoσ εθπίπηoσv από ηo εηζόδεκα. 
 Περηoσζηαθά ζηoητεία εθπoηήζεθαv ζηo κεηαξύ. 

 

Αv είvαι vα λειτoυργιςει τo ςφςτθμα πρζπει vα oριoκετθκoφv (με εγκφκλιo) oι 
απoδεκτoί λόγoι αγvόθςθσ τoυ εκκακαριςτικoφ, τι είδoυσ απoδείξεισ κα ηθτoφvται 
για vα τεκμθριωκoφv oι λόγoι, διαδικαςίεσ επαλικευςθσ ψευδϊv δθλϊςεωv και 
κυρϊςεισ για ψευδείσ δθλϊςεισ. 

 

 

Β4.5  Φφςθ Μθτρϊoυ - αvoικτό ι κλειςτό; 

Α. Κλειςτό μθτρϊo.  Σo μθτρϊo αvαvεϊvεται μιά φoρά τov χρόvo, όταv 
χoρθγoφvται και τα βιβλιάρια. Μεταξφ αvαvεϊςεωv όπoιoσ δεv ζχει βιβλιάριo δεv 
καλφπτεται από  τo ςφςτθμα. Αv χρειαςτεί ιατρικι φρovτίδα ςτo μεταξφ πρζπει vα 
υπoςτεί κάπoιoυ είδoυσ κόςτoσ ςε ςχζςθ με τoυσ κατόχoυσ βιβλιαρίoυ. Θζματα 
πρoσ απόφαςθ: 

 Διαδικαζία απoγραθής: Η ιύζε ηες εηδoπoίεζες ζεκερηvώv θαηότφv 
δεv αρθεί, αθoύ oη περηζζόηερες voκαρτίες δίδoσv βηβιηάρηα κόvo ζε 
ασηoύς πoσ ήδε voζειεύovηαη.  Η θαηαγραθή ηφv ζεκερηvώv σγηώv 
αvαζθαιίζηφv θιπ αηόκφv ζα είvαη δύζθoιε, αθoύ ε πρoζέγγηζή ηoσς 
είvαη πρoβιεκαηηθή. (Βι. Καηφηέρφ)  Πρoϋπoζέηεη ηεv αξηoπoίεζε 
θoηvφvηθώv ιεηηoσργώv γηα ηov εvηoπηζκό θαη εηδoπoίεζε πηζαvώv 
δηθαηoύτφv.   

 Αvάγκη επικoσρικώv εvεργειώv.  Η δηαδηθαζία απoγραθής ζα 
oδεγήζεη κεγάιo αρηζκό αηόκφv πoσ ζήμερα ζεφρoύv όηη ζα 
voζειεύovηαη φς άπoρoη vα κεv έτoσv άκεζε πεγή θάισυες ηαηρηθώv 
εξόδφv.  (Ασηoί oη oπoίoη σπερβαίvoσv ηα εηζoδεκαηηθά θρηηήρηα ή 
άιιες πρoϋπoζέζεης).  Αρα πρέπει oπωζδήπoηε vα σπάρτει 
εvαλλακηική πρόηαζη πρoς ασηoύς11.  

 Πλεovεκηήμαηα ζσζηήμαηoς: 

                                                           
11

θμειϊvεται ότι ςτθv κατθγoρία αυτι διαπιςτϊvεται θ μθ αςφάλιςθ πρo τθσ ειςαγωγισ ςε 
voςoκoμείo και άρα υπάρχει θ εvαλλακτικι λφςθ τθσ πρoαιρετικισ αςφάλιςθσ.  τθv περίπτωςθ τoυ αvoικτoφ 
μθτρϊoυ θ μθ αςφάλιςθ διαπιςτϊvεται μετά τθv ειςαγωγι και όταv πια o εvδιαφερόμεvoσ είvαι αςκεvισ.   
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 Γvφζηoί oη θαισπηόκεvoη, πρoβιέυηκo ηo θόζηoς 
 Γvφζηό πoηός δεv θαιύπηεηαη - κπoρεί vα ιάβεη ηα κέηρα ηoσ. 
 Κρίζε ιακβάvεη τώρα όηαv δεv ζσκπίπηεη κε αζζέvεηα ηoσ 

αηηoύvηoς.  Υπάρτεη θαηρός vα εξεηαζηoύv εvζηάζεης, θιπ 
 Μειovεκηήμαηα ζσζηήμαηoς: 

 Αvάγθε εvηoπηζκoύ εvδηαθερoκέvφv.  Γηα πoιιoύς ε ζσκκεηoτή 
ζηo κεηρώo ζα είvαη παρoδηθό θαηvόκεvo θαη άρα ε θρίζε 
κπoρεί vα αιιάδεη από έηoς ζε έηoς. 

 Η ύπαρξε “κεηρώoσ απόρφv” πηζαvόv vα δεκηoσργήζεη 
πoιηηηθά πρoβιήκαηα. . 

Β. Αvoικτό μθτρϊo: Η κρίςθ για τo κατά πόςov κάπoιoσ πλθρoί τα κριτιρια γίvεται 
όταv χρειαςτεί περίκαλψθ από τισ κατά τόπoυσ voμαρχίεσ. Οι voμαρχίεσ μπoρoφv 
vα εvθμερϊvoυv μιά κεvτρικι υπθρεςία, θ oπoία vα πρoςζχει τθv μθ ζκδoςθ 
πoλλαπλϊv βιβλιαρίωv για τo ίδιo άτoμo.  Σo ςφςτθμα διαφζρει μόvo oριακά ωσ 
πρoσ τo ςθμεριvό ςφςτθμα.  Διαφoρζσ: 

 Καζoρηζκός εηζoδεκαηηθoύ θρηηερίoσ θεvηρηθά.  Ασηό εvδέτεηαη vα 
δεκηoσργήζεη πρoβιήκαηα, αθoύ ηo θρηηήρηo εηζoδήκαηoς δεv κπoρεί 
vα ιακβάvεη σπόυε ηo θόζηoς voζειείας, όπφς (εκκέζφς) γίvεηαη 
ζήκερα. 

 Πηζαvώς θεvηρηθός θαζoρηζκός ιόγφv απόρρηυες ή δηαδηθαζίας 
εvζηάζεφv. 

 Πηζαvόηεηες ειέγτoσ υεσδώv δειώζεφv κέζφ θεvηρηθώv 
δηαζηασρώζεφv. 

Πλεovεκτιματα 

 Μηθρόηερες ηρηβές, αθoύ ηo ζύζηεκα, όζov αθoρά ηo άηoκo, 
είvαη ίδηo κε ηo ζεκερηvό. 

 Απoθεύγεη ηεv απoγραθή, άρα κηθρόηερo δηoηθεηηθό θόζηoς. 
 

Μειovεκτιματα 

 Αζαθές αv ζα δηαθέρεη έζηω και λίγo από ηo ζεκερηvό ζύζηεκα. 
 Η θρίζε γίvεηαη όηαv o εvδηαθερόκεvoς είvαη αζζεvής.  Αρα oη 

επηηρoπές ζα εξαvηιήζoσv όλα ηα περηζώρηα επηείθεηας παρά vα 
σπoβάιoσv θάπoηov o oπoίoς παραβαίvεη ηα θρηηήρηα θαηά 
κερηθές τηιηάδες δρτ ηov κήvα ζε κεγάια έξoδα.  Τα περηζώρηα 
επηείθεηας είvαη αvαπόθεσθηo vα σπάρτoσv (αvεπηθαηρόηεηα 
θoρoιoγηθής δήιφζες). 

 Αρα ζύζηεκα πoσ κoηάδεη κεv ασζηερό, αιιά ζσκπερηθέρεηαη 
αθρηβώς όπφς ζήκερα, κόvo κε περηζζόηερε γραθεηoθραηία. 

 Δπεηδή ε άρvεζε γίvεηαη αθoύ αζζεvήζεη o εvδηαθερόκεvoς, ε 
εvαιιαθηηθή ιύζε ηες πρoαηρεηηθής ζσκπιερφκαηηθής 
αζθάιηζες δεv είvαη εθηθηή. 

Γ. Μεικτό ςφςτθμα. Γίvεται απoγραφι αλλά υπάρχει θ δυvατότθτα αίτθςθσ για 
βιβλιάριo και μετά τθv ειςαγωγι για voςθλεία.   

 Οπoηoς είvαη vα “θoπεί” ζηεv απoγραθή ζα εηoηκάδεη επητεηρήκαηα γηα 
vα τρεζηκoπoηήζεη κεηά (αξηoπoηώvηας θαη ηεv αvαπόθεσθηα 
κεγαιύηερε επηείθεηα). 
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 Αv δεv θερδίδεη θάηη θάπoηoς απoγραθόκεvoς ζε ζτέζε κε ηo vα 
δoθηκάζεη ηεv ηύτε ηoσ μεηά ηεv εηζαγφγή δεv ζα έτεη θαvέvα ιόγo vα 
ηo θάvεη. 

 Αρα, σπάρτεη θίvδσvoς ηo κεηθηό ζύζηεκα vα έτεη ηα κεηovεθηήκαηα θαη 
ηφv δύo ζσζηεκάηφv. 

Μία λφςθ κα μπoρoφςε vα ςυvδυάηει: 

 Κίvεηρα ζσκκεηoτής ζηo κεηρώo - περηζζόηερες δσvαηόηεηες 
περίζαιυες. 

 Αvηηθίvεηρα γηα ασηoύς πoσ θάvoσv αίηεζε κεηά ηεv αζζέvεηα - π.τ. 
επηβάρσvζε  κε  ηης πρώηες τ τηιηάδες ηoσ θόζηoσς voζειείας γηα 
ασηoύς πoσ δεv απoγράθεθαv. 

Β4.6 Οργαvo πιςτoπoίθςθσ 

Σo όργαvo πιςτoπoίθςθσ κα είvαι θ Διεφκυvςθ Πρόvoιασ τωv Νoμαρχιϊv, θ oπoία 
και κα εκδίδει και τα βιβλιάρια12.  ε περίπτωςθ αρvητικήσ ειςιγθςθσ, τo κζμα 
εξετάηει τριμελισ αμειβόμεvθ Επιτρoπι, oριηόμεvθ από τθv Περιφζρεια,  
απoτελoφμεvθ από: 

1. Υπάιιειo ηες Τoπηθής ΓΟΥ 
2. Υπάιιειo κε βαζκό Γηεσζσvηή ηες Γηεύζσvζες πρόvoηας 
3. Υπάιιειoς αζθαιηζηηθoύ ηακείoσ (IΚΑ, ΤΔΒΔ, ΟΓΑ). 

Συχόv εvςτάςεισ κα ςυηθτoφvται ςε επίπεδo Περιφζρειασ από Επιτρoπι 
απoτελoφμεvθ από: 

1. Γηθαζηηθό ιεηηoσργό 
2. Υπάιιειo πρόvoηας 
3. Υπάιιειo σπ. Οηθovoκηθώv 

ε περίπτωςθ ειςαγωγισ ατόμoυ ωσ επείγovτoσ περιςτατικoφ χωρίσ βιβλιάριo ςε 
ιςχφ, τότε κα ακoλoυκείται διαδικαςία τθv oπoία κα ειςθγθκεί τo Τπ.Τγείασ 
Πρόvoιασ. 

ε κάκε περίπτωςθ oι κoιvωvικζσ υπθρεςίεσ πρζπει vα φρovτίηoυv για τθv 
εvθμζρωςθ και βoικεια τωv αιτoφvτωv.  Για τov ςκoπό αυτό κα χρειαςτεί δυvαμικό 
κoιvωvικϊv λειτoυργϊv, o αρικμoσ τωv oπoίωv πρζπει vα υπoλoγιςτεί. 
 

Β4.7 Διαδικαςία δθμιoυργίασ τoυ μθτρϊoυ 

Σo μθτρϊo κα δθμιoυργθκεί με τισ εξισ διαδικαςίεσ και από τισ εξισ κατθγoρίεσ 
ατόμωv: 

1. Σημεριvoί κάηoτoι βιβλιαρίωv.  Θα θιεζoύv (κε ηατσδρoκηθή 
επηζηoιή) vα ηα αvαvεώζoσv πρoζθoκίδovηας ηα απαραίηεηα 
δηθαηoιoγεηηθά. Τα παιαηά βηβιηάρηα ζα ηζτύoσv γηα έvα έηoς θαηά ηεv 
δηάρθεηα ηoσ oπoίoσ όζoη πρoζέρτovηαη ζηα voζoθoκεία γηα voζειεία 
ζα εηδoπoηoύvηαη γηα ηεv αιιαγή ηoσ ζσζηήκαηoς γηα vα πρoζθoκίζoσv 
δηθαηoιoγεηηθά. 
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Αρα, και με δεδoμζvo ότι τα κριτιρια κα oρίηovται κεvτρικά, δεv ςυvτρζχει λόγoσ vα αςχoλείται 
Επιτρoπι με περιπτϊςεισ όπoυ θ τιρθςθ τωv κριτθρίωv είvαι αςφαλισ.  Η Επιτρoπι κα επιλαμβάvεται μόvo 
ςτισ περιπτϊςεισ πoυ για κάπoιo λόγo θ αίτθςθ απoρρίπτεται. 
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2. Ειδoπoίηζη από αζθαλιζηικά ηαμεία ασηώv πoσ εκπίπηoσv ηης 
αζθάλιζης. Τα αζθαιηζηηθά ηακεία (ΤΔΒΔ,ΟΓΑ, ΤΣΜΔΓΔ) ζα 
πρoζαρκόζoσv ηα κεταvoγραθηθά (εvηός έηoσς)  ηoσς ζσζηήκαηα γηα 
vα εvηoπηζηoύv ηα άηoκα πoσ έτoσv εθπέζεη ηες αζθάιηζες ιόγφ κε 
εvεκερόηεηας. Τα άηoκα ζα εηδoπoηεζoύv vα εvηατζoύv ζηo vέo 
ζύζηεκα /θαη vα θρovηίζoσv γηα ηεv αζθάιηζή ηoσς. 

3. Ειδoπoίηζη ειδικώv καηηγoριώv μέζω ζσλλoγικώv oργάvωv (π.τ. 
Βoρεηoεπεηρώηες, ηζηγγάvoη, απoθσιαθηζζέvηες, αιιoδαπoί).  

4. Δvηoπηζκός άιιφv θαηεγoρηώv αvαζθαιίζηφv. Π.τ.Γηαδεσγκέvες κε 
εργαδόκεvες γσvαίθες από απoθάζεης πρφηoδηθείφv 

5. Κιvηηoπoίηζη κoιvωvικώv λειηoσργώv. 

Η διάρκεια κατάρτιςθσ τoυ μθτρϊoυ κα είvαι 6 μιvεσ κατά τθv oπoία κα ιςχφoυv 
παράλλθλα και τα παλαιά βιβλιάρια. 

Σov ςυvτovιςμό τωv επιμζρoυσ εvεργειϊv και τθv γεvικι ευκφvθ κα αvαλάβει τo Τπ. 
Τγείασ - Πρόvoιασ. Κακϊσ ςυλλζγovται τα ςτoιχεία κα πρoωκoφvται για 
μθχαvoγράφθςθ ςε φoρζα πoυ κα ειςθγθκεί τo Τπoυργείo Οικovoμικϊv, o oπoίoσ 
και κα δθμιoυργιςει τo αρχείo. Η απoγραφι και θ δθμιoυργία τoυ μθτρϊoυ κα 
διαςφαλίηoυv τo απόρρθτo πρoςωπικϊv ςτoιχείωv. Μετά τθv δθμιoυργία τoυ τo 
Αρχείo κα παραδoκεί ςτo Τπ. Πρόvoιασ (Τπθρεςία περίκαλψθσ απόρωv και oικ. 
Αδυvάτωv), τo oπoίo και κα είvαι υπεφκυvo για τθv χριςθ και λειτoυργία τoυ. 

Β4.8 Διαδικαςία ςυvτιρθςθσ τoυ μθτρϊoυ 

Σα βιβλιάρια κα ιςχφoυv για 12 μιvεσ ι ωσ τo επόμεvo διακζςιμo πιςτoπoιθτικό 
φoρoλoγικισ εvθμερότθτασ αv αυτό είvαι για περιςςότερoυσ από 12 μιvεσ. (Ειδικά 
για τθv πρϊτθ εφαρμoγι κα ιςχφoυv για 24 μιvεσ).  Η ιςχφσ τωv βιβλιαρίωv κα 
διακόπτεται αv ςτo μεταξφ αςφαλιςτεί o εvδιαφερόμεvoσ. 

2 μιvεσ πρίv τθv εκπvoι τoυ βιβλιαρίoυ, κα ειδoπoιείται o εvδιαφερόμεvoσ vα 
πρoςζλκει vα τo αvαvεϊςει.  Η υπθρεςία λειτoυργίασ τoυ αρχείoυ, κα πρζπει vα 
είvαι ςε κζςθ vα εvτoπίηει θλεκτρovικά (μζςω ΑΦΜ) τα φoρoλoγικά ςτoιχεία και κα 
ξζρει αv κα είvαι για δεφτερo ζτoσ δικαιoφχoσ τoυ βιβλιαρίoυ ι όχι o 
εvδιαφερόμεvoσ.  
 

Γ.  Διoικθτικζσ αλλαγζσ ςτα voςoκoμεία για τθv χρζωςθ 

Εvα από τα πρoβλιματα τoυ ςθμεριvoφ ςυςτιματoσ είvαι ότι δίδει τθv δυvατότθτα 
ςτα Νoςoκoμεία vα “χρεϊvoυv” τo ςφςτθμα αvαςφαλίςτωv με κάκε είδoυσ 
υπερβάςεισ. Η κζςπιςθ vζoυ ςυςτιματoσ διαχείριςθσ για τθv κατθγoρία ΑΟΑ ζχει 
ςαv ςτόχo τθσ και τθv διευκόλυvςθ παρακoλoφκθςθσ τθσ oικovoμικισ λειτoυργίασ 
τωv voςoκoμείωv.  Για vα υλoπoιθκεί αυτό τo όφελoσ, όμωσ, απαιτoφvται και 
εvζργειεσ από τθv πλευρά τωv voςoκoμείωv.  

Γεvικι αρχι: Δεv κα υπάρχει καμμία κατθγoρία αςκεvϊv για τoυσ oπoίoυσ δεv κα 
γίvεται χρζωςθ κάπoιoυ λoγαριαςμoφ.  Σα voςoκoμεία κα πρζπει vα εκτελoφv τισ 
ίδιεσ εvζργειεσ χρζωςθσ και vα ςυγκεvτρϊvoυv τα ίδια ςτoιχεία για όλoυσ τoυσ 
αςκεvείσ, αςχζτωσ ταμείoυ ι φπαρξθσ αςφάλιςθσ. Η παρoχι υπθρεςιϊv υγείασ και 
θ χρθματoδότθςι τoυσ κα είvαι ζτςι αυςτθρά κακoριςμζvεσ και ξεχωριςτζσ. 
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Οπωσ τα αςφαλιςτικά ταμεία ελζγχoυv τoυσ λoγαριαςμoφσ πoυ τoυσ ςτζλvει τo 
υγειovoμικό ςφςτθμα, κα υπάρχει υπθρεςία Αvαςφαλίςτωv και Οικovoμικά 
Αδυvάτωv θ oπoία κα χρεϊvεται τθv κάθε κατθγoρία αςκεvϊv και θ oπoία κα 
εξoφλεί τoυσ δικoφσ τθσ λoγαριαςμoφσ με ξεχωριςτό πρoχπoλoγιςμό (εvα oιovεί 
“ταμείo αvαςφαλίςτωv”). Εξυπακoφεται ότι θ υπθρεςία κα ζχει τθv διoικθτικι 
ικαvότθτα vα ελζγχει τισ υγειovoμικζσ δαπάvεσ πoυ καλείται vα πλθρϊςει.   

Επι μζρoυσ αλλαγζσ: 

! Υπερεζίες πoσ πρέπεη vα δεκηoσργεζoύv: 
o Αvαζθάιηζηoη/Απoρoη Αvά θαηεγoρία.  Πηζαvώς ξετφρηζηά 
ηκήκαηα γηα: 

- Απoρoη Μεηρώoσ 
- Ξέvoη Κoηvoηηθoί13 
- Ξέvoη παράvoκoη 

τθv oυςία αυτό πoυ απαιτείται είvαι μια υπθρεςία θ oπoία vα παραλαμβάvει τα 
παραςτατικά όλωv εκείvωv oι oπoίoι δεv ζχoυv ταμείo και oι oπoίoι ςιμερα 
αvτιμετωπίηovται από τισ υπθρεςίεσ τωv voςoκoμείωv .  Με αυτό τov τρόπo τα 
voςoκoμεία κα απελευκερωκoφv από αυτι τθv εργαςία, θ oπoία κα αvατεκεί ςε 
εξειδικευμζvα άτoμα. 

! Αιιαγές ζηεv δηαδηθαζία τρέφζες ιoγαρηαζκώv από πιεσράς 
voζoθoκείφv: 
" Πρoζεζκίες 
" Κσρώζεης γηα κε ηήρεζε δηαδηθαζίας/ πρoζεζκηώv. 

- Δπηβάρσvζε κε ηόθoσς σπερεκερίας 
- Γηoηθεηηθές θσρώζεης γηα σπαιιήιoσς 

" Γηoηθεηηθές αιιαγές γηα vα δηεσθoιύvoσv δηαδηθαζία τρέφζες 
- Αζθoπες δηαθoρές αvά ηακείo/ θαηεγoρία αζθαιηζκέvφv 
- Δvηαία έvησπα / εvηαηoπoίεζε δηαδηθαζηώv ηακείφv 
- Παρoσζία εθπρoζώπφv ηακείφv ζηα voζoθoκεία.   

! Κέvηρα Υγείας.  Αv σπάρτεη έvα ηκήκα ηoσ ζσζηήκαηoς πoσ δεv 
τρεώvεη, ζα δεκηoσργήζεη κηα “ηρύπα” πoσ ζα αθσρώζεη ό,ηη αιιαγές 
γίvovηαη αιιoύ. 
" Φρέφζε σπερεζηώv  

- Τακεία 
- Ξέvoη ηoσρίζηες 
- Ξέvoη εργάηες 

" Απαηηoύκεvες εvέργεηες γηα vα κπoρoύv vα τρεώvoσv ηα θέvηρα 
σγείας 

" Πηζαvόηεηα εξαίρεζες θέvηρφv από ηo ζύζηεκα. 

Σημειώvεται ότι o Ν2519 πρoβλζπει τηv δυvατότητα είςπραξησ voςηλείωv από 
Κζvτρα Υγείασ.  Εκκρεμεί όμωσ η ζκδoςη τησ Υπoυργικήσ Απόφαςησ πoυ υλoπoιεί 
τηv ςυγκεκριμζvη πρωτoβoυλία. 

! Αιια εηδηθά σγεηovoκηθά  πρoβιήκαηα δηoίθεζες 
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Είvαι γvωςτό τo πρόβλθμα τθσ μθ αvαηιτθςθσ χρθμάτωv για κoιvoτικoφσ υπθκόoυσ ακόμθ και όταv 
αυτά ειvαι απαιτθτά. 
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" Αερoκεηαθoρές 
" Νoζειεία ζηo εξφηερηθό 
" Κoηvoηηθoί σπήθooη 

- Γηαδηθαζία τρέφζες: Πρoβιήκαηα 
- Αvαζθάιηζηoη θoηvoηηθoί; 

" Αιιoη αιιoδαπoί 
- Γηαθραηηθές ζσκθφvίες 

" Φρovηθή θιηκάθφζε αιιαγώv 

 

Δ. Νζo ςφςτθμα πρoαιρετικισ αςφάλιςθσ 

Γεvικι ιδζα.  Οι αλλαγζσ κα ζχoυv απoτζλεςμα ζvα ςoβαρό αρικμό ατόμωv πoυ 
τϊρα “εξυπθρετoφvται” από τo ςφςτθμα απόρωv vα αvτιμετωπίςoυv ςεβαςτζσ 
oικovoμικζσ απαιτιςεισ από τα voςoκoμεία.  Αυτό ίςωσ γίvει ςε ςτιγμζσ αςκζvειασ 
όταv  τα άτoμα αυτά είvαι ιδιαίτερα κoιvωvικά ευάλωτα.  Για τov λόγo αυτό 
επιβάλλεται vα υπάρχει εvαλλακτικι και ελκυςτικι δίoδoσ. 

! Καηεγoρίες αηόκφv ζε “θίvδσvo” (άηoκα πoσ εvδέτεηαη vα 
ζηακαηήζoσv vα σπάγovηαη ζηo ζύζηεκα απόρφv) 
" Γηαδεσγκέvες γσvαίθες κεηά ηεv πάρoδo έηoσς από ηo δηαδύγηo, 

αv δεv θρovηίζoσv vα αζθαιηζηoύv πρoαηρεηηθά. 
" Τζηγγάvoη πoσ ζα έπρεπε vα είvαη αζθαιηζκέvoη ζηo ΤΔΒΔ 
" Αγρόηες πoσ δεv είvαη αζθαιηζηηθά εvήκερoη ζηov ΟΓΑ. 
" Ξέvoη εργάηες ΟΓΑ 
" Παράvoκo εργαηηθό δσvακηθό 
" Βoρεηoεπεηρώηες  
" Απoρρηθζέvηες επεηδή σπερβαίvoσv ηα oηθ. Κρηηήρηα 
" Αηoκα πoσ γηα γραθεηoθραηηθoύς ιόγoσς δεv θρόvηηζαv vα 

απoθηήζoσv βηβιηάρηo. 

 

Για τα άτoμα αυτά είvαι ςθμαvτικό vα υπάρχει διακζςιμθ εvαλλακτικι λφςθ. 

" Πηζαvόηεηα vέoσ είδoσς Αζθάιηζες ζε Μερική Αζθάλιζη Υγείας, δει. 
- Αζθάιηζηρo κεvηαίo ζεκαvηηθά τακειόηερα ηoσ IΚΑ (π.τ. 

50% ή πηo θάηφ. Πηζαvώς ζσγθρίζηκo κε ηo ζεκερηvό 
αζθάιηζηρo ηoσ ΟΓΑ - αιιά κόvo γηα σγεία, ότη ζύvηαξε) 

- Η κερηθή αζθάιηζε ζα σζηερεί ζε παρoτές ασηής ηoσ 
IΚΑ, αιιά θαη ηoσ ΟΓΑ: Σεκαvηηθή ζσκκεηoτή ηoσ 
αζθαιηζκέvoσ ζε όια ηα έξoδα (π.τ. 30%) κε πιαθόv 
πέραv ηoσ oπoίoσ πιερώvεη ηo IΚΑ (50%) θαη ηo Γεκόζηo 
(50%). Διάτηζηε τρέφζε αvά πράξε (π.τ. 1000 δρτ)  

! Γσvαηόηεηα ηκεκαηηθής ζσκκεηoτής ηoσ ζσζηήκαηoς αζθάιηζες 
(ηακείφv) κέζφ ηες ιoγηθής ηες δηαδoτηθής αζθάιηζες γηα ασηoύς πoσ 
είταv δηαηειέζεη αζθαιηζκέvoη γηα ζεκαvηηθά τρovηθά δηαζηήκαηα. 

 

θμειϊvεται ότι τo κζμα αυτό γεvικεφει τθv ςημεριvή δυvατότθτα πρoαιρετικισ 
αςφάλιςθσ τωv διαηευγμζvωv γυvαικϊv.  Διαφoρζσ: 
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 Αζθάιηζε κόvo γηα σγεία (ότη γηα ζύvηαξε), θαη γηα κηθρόηερo παθέηo 
από ό,ηη o ΟΓΑ. 

 Πηζαvώς Γσvαηόηεηα αvηηθαηάζηαζες κε ηδηφηηθή αζθάιηζε, εθόζov o 
εvδηαθερόκεvoς ηo πρoηηκά

 
 

Πίvακασ 2 
ιςχφoυςα Κατάςταςθ: Δικαιoλoγθτικά για χoριγθςθ βιβλιαρίoυ από 
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