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Το ελληνικό σύστημα υγείας  

 

      Το ελληνικό σύστημα υγείας χαρακτηρίζεται ως μεικτό και βασίζεται 

στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης 

και σε μικρότερο βαθμό στην ιδιωτική ασφάλιση και τον ιδιωτικό τομέα 

παροχής υπηρεσιών υγείας. Το ΕΣΥ παρέχει ιατρική κάλυψη συνολικά 

στον πληθυσμό που διαμένει νόμιμα στη χώρα, ενώ τα Ταμεία 

Κοινωνικής Ασφάλισης προσφέρουν υπηρεσίες υγείας, πρωτίστως 



πρωτοβάθμια, στους δικαιούχους τους. Ιδιωτικά ιατρεία, νοσοκομεία και 

μαιευτήρια καλύπτουν επίσης ένα σημαντικό κομμάτι της ζήτησης. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ασφάλιση στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική και 

καλύπτει τους εργαζόμενους και συνταξιούχους και τα εξαρτημένα από 

αυτούς μέλη. Για τους αλλοδαπούς που προέρχονται από χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν την κάλυψή 

τους σε συνεργασία με τα ασφαλιστικά ταμεία των χωρών τους.      

     Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας προσφέρονται κατά κανόνα δωρεάν 

στα αγροτικά ιατρεία, τα δημοτικά πολυϊατρεία, τα πολυϊατρεία που 

λειτουργούν μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα περιφερειακά κέντρα 

υγείας, τα εξωτερικά ιατρεία και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών 

των νοσοκομείων. Όσον αφορά τη δευτεροβάθμια περίθαλψη και τη 

φαρμακευτική κάλυψη το κόστος καλύπτεται είτε εξ’ ολοκλήρου είτε 

μερικώς από τα ασφαλιστικά ταμεία για όσους είναι ασφαλισμένοι ή από 

το ταμείο απορίας για τους Έλληνες ανασφάλιστους με χαμηλό 

εισόδημα.  

      Το ΕΣΥ χρηματοδοτείται από το κράτος (τον κεντρικό 

προϋπολογισμό) και από τις συνεισφορές των ασφαλισμένων και 

εργοδοτών στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Παρόλα αυτά οι ιδιωτικές 

πηγές χρηματοδότησης αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% της 

συνολικής δαπάνης για την υγεία. Οι δαπάνες των ιδιωτών αφορούν:  



α) το ποσοστό συμμετοχής του ασθενούς, ανάλογα με τον τύπο 

κοινωνικής ασφάλισής του, στην κάλυψη της δαπάνης υπηρεσιών που 

του προσφέρονται από το ΕΣΥ. Για υπηρεσίες του ΕΣΥ και για την 

αγορά φαρμάκων ο ωφελούμενος πολλές φορές χρειάζεται να καλύψει 

ένα τμήμα της δαπάνης. Oι ανασφάλιστοι υποχρεούνται κατά κανόνα, να 

καλύψουν το συνολικό κόστος, και σε περίπτωση νοσηλείας να 

προκαταβάλουν το 50% της δαπάνης.  

β) κάλυψη της δαπάνης ιδιωτικών ιατρείων, διαγνωστικών κέντρων και 

νοσοκομείων.  

γ) αμοιβές εκτός του συστήματος («φακελάκια»), οι οποίες είναι 

διαδεδομένες στην παροχή δευτεροβάθμιας περίθαλψης εντός του 

εθνικού συστήματος υγείας.    

      Έτσι, παρόλο που η Ελλάδα διαθέτει δημόσιο σύστημα υγείας που 

καλύπτει συνολικά τον πληθυσμό, οι απευθείας πληρωμές από τα 

ιδιωτικά νοικοκυριά παραμένουν από τις υψηλότερες στην Ευρώπη ως 

ποσοστό των συνολικών δαπανών για την περίθαλψη.  

      Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ΕΣΥ εξάλλου είναι η συγκέντρωση 

των εξυπηρετούμενων στα νοσοκομεία των μεγάλων αστικών κέντρων 

με επακόλουθο το συνωστισμό και τις μεγάλες λίστες αναμονής, οι 

χρόνιες ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, οι ελλείψεις σε εξοπλισμό 

και υποδομές.  

 



 

 

Δικαίωμα χρήσης του συστήματος υγείας από τους 

μετανάστες  

 

       Η πρόσβαση των μεταναστών στο ΕΣΥ αποτελεί βασική παράμετρο 

της ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία, της διασφάλισης της δημόσιας 

υγείας και του σεβασμού του ανθρώπινου δικαιώματος στην αξιοπρέπεια 

και τη ζωή. Στην Ελλάδα, ένα μεγάλο τμήμα του μεταναστευτικού 

πληθυσμού, οι μετανάστες «χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα», στερείται 

της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.     

      Το ζήτημα της υγείας των μεταναστών εισήλθε στην πολιτική 

ατζέντα μετά το 2000. Η τυπική πρόσβαση στις δωρεάν υπηρεσίες του 

ΕΣΥ υπήρξε και παραμένει συνάρτηση της επίσημης απασχόλησης και 

του νόμιμου καθεστώτος, κανένα από τα οποία δεν ίσχυε για την 

πλειοψηφία των μεταναστών στην Ελλάδα στη διάρκεια της δεκαετίας 

του 1990, πριν τις δύο διαδικασίες νομιμοποίησης. Τον Ιούλιο του 2000, 

το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας δημοσίευσε Εγκύκλιο σχετικά με την 

«ιατρική περίθαλψη και νοσηλεία» για υπηκόους χωρών εκτός της Ε.Ε. 

Σύμφωνα με αυτήν και ο νόμιμος μετανάστης μπορεί να έχει δωρεάν 



πρόσβαση στο ΕΣΥ, εφόσον κατέχει βιβλιάριο υγείας εκδιδόμενο από το 

ασφαλιστικό ταμείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.  

       Ο μεταναστευτικός νόμος του 2001 (Ν. 2910/2001) χορήγησε 

επίσημα ίσα δικαιώματα με αυτά των Ελλήνων στους ξένους πολίτες που 

διαμένουν νόμιμα στη χώρα, όσον αφορά στην εθνική ασφάλιση και 

κοινωνική προστασία. Ο ασφαλιστικός φορέας που καλύπτει τους 

περισσότερους μετανάστες «με έγγραφα» είναι το Ι.Κ.Α. Οι παροχές που 

δικαιούται ο ασφαλισμένος και τα εξαρτημένα μέλη της οικογένειάς του 

είναι ίδιες με αυτές των Ελλήνων ασφαλισμένων: ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη, νοσοκομειακή περίθαλψη, επίδομα ασθενείας, ατυχήματος, 

μητρότητας, σύνταξη και λοιπές παροχές.  

        Εντούτοις λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη έκταση της άτυπης 

εργασίας, πολλοί νόμιμα διαμένοντες μετανάστες στερούνται κοινωνικής 

ασφάλισης και επομένως δωρεάν πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες 

υγείας. Επιπλέον, η πρόσβαση στο σύστημα υγείας παρακωλύεται από τις 

πολύμηνες καθυστερήσεις που παρατηρούνται για την ανανέωση των 

αδειών παραμονής.  

      Οι μετανάστες δεν απολαμβάνουν επίσης παροχές κοινωνικής 

πρόνοιας, όπως το βιβλιάριο περίθαλψης ανασφάλιστων που προβλέπει 

την κάλυψη της δαπάνης για νοσοκομειακή περίθαλψη και κάποια 

προνοιακά επιδόματα (επίδομα τετραπληγίας κα). Οι μετανάστες 

ελληνικής καταγωγής (ομογενείς) μπορούν να επωφεληθούν από τις 



υπηρεσίες δημόσιας υγείας εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα 

έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου για τους ανασφάλιστους που παίρνουν 

επίδομα πρόνοιας, του σχετικού βιβλιαρίου υγείας. Σε κάθε περίπτωση, 

το μέλος του νοικοκυριού που είναι ασφαλισμένο ή παίρνει επίδομα 

πρόνοιας καλύπτει και τα υπόλοιπα (εξαρτημένα) μέλη της οικογένειας. 

Οι ομογενείς έχουν ακόμη τη δυνατότητα αυτασφάλισης στον Οργανισμό 

Γεωργικών Ασφαλίσεων.  

       Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 266/1999, τα ίδια ισχύουν και 

για τους αλλοδαπούς των οποίων η παραμονή στην Ελλάδα έχει εγκριθεί 

για ανθρωπιστικούς λόγους ή έχει οριστεί σε αυτούς προθεσμία η οποία 

δεν έχει εκπνεύσει ακόμα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Προεδρικού 

Διατάγματος 61/1999. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν και οι αλλοδαποί 

ασθενείς με HIV ή άλλες μεταδοτικές ασθένειες, οι οποίοι μπορούν να 

επωφεληθούν της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και 

νοσηλείας, εφόσον όμως η κατάλληλη θεραπεία δεν εφαρμόζεται στη 

χώρα προέλευσής τους. Έχουν επίσης δικαίωμα σε προσωρινή άδεια 

παραμονής και εργασίας (Ν. 2955/2001).  

          Σε αλλοδαπούς που δεν βρίσκονται νόμιμα στην χώρα και δεν 

έχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από 

διεθνείς συμβάσεις, θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής, δεν επιτρέπεται 

να προσφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία από φορείς του δημοσίου και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εξαιρούνται τα νοσοκομεία, θεραπευτήρια 



και κλινικές, όταν πρόκειται για ανήλικα παιδιά και για αλλοδαπούς που 

εισάγονται εκτάκτως για νοσηλεία (Άρθρο 84/Ν.3386/2005).  

       Τα δικαιώματα των μεταναστών «χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα» 

είναι πράγματι πολύ περιορισμένα στην Ελλάδα συγκριτικά με πολλές 

χώρες της Ε.Ε., όσον αφορά την πρόσβασή τους στο σύστημα υγείας. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για την «Υγειονομική 

Περίθαλψη Αλλοδαπών»: «για τους αλλοδαπούς μη νόμιμα 

ευρισκόμενους στην Ελλάδα θα παρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες 

αποκλειστικά σε περιπτώσεις επείγοντος περιστατικού και μέχρι τη 

σταθεροποίηση της υγείας τους».  

      Η ερμηνεία της διάταξης όμως καθίσταται προβληματική από τη 

στιγμή που «[η] έκτακτη/επείγουσα ιατρική περίθαλψη [...] την οποία και 

μόνο επιτρέπει, δε μπορεί να οριστεί εύκολα. Δε μπορεί κάποιος να 

απαντήσει με ευκολία και σιγουριά ποια περιστατικά θα κάλυπτε η 

διάταξη» (Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 2007).       

   Σημαντικό έλλειμμα προκύπτει, για παράδειγμα, όσον αφορά τον 

προγεννητικό έλεγχο ο οποίος αν και απαραίτητος για τη διασφάλιση της 

υγείας αλλά και της ζωής του εμβρύου και της εγκύου «δεν καλύπτεται 

από το γράμμα του Νόμου, εκτός αν πρόκειται για ανήλικες 

κυοφορούσες» (Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 

2007). Πρόβλημα αντιμετωπίζουν, επίσης, όσοι πάσχουν από χρόνια 



νοσήματα ή χρειαστεί να κάνουν κάποια επέμβαση ή δαπανηρή θεραπεία 

δεδομένης και της κατά κανόνα δυσχερούς οικονομικής τους θέσης.  

       Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει επίσης στους ασυνόδευτους 

ανηλίκους, που εάν και βάση του νόμου δικαιούνται πρόσβαση στις 

υπηρεσίες υγείας ακόμα και όταν δεν διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα, 

δεν απολαμβάνουν της προστασίας που ορίζει το διεθνές δίκαιο καθώς 

μεταξύ άλλων δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι χώροι για τη στέγασή τους. 

Αποτέλεσμα της ελλιπούς προστασίας είναι να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία 

τους καθώς συχνά πέφτουν θύματα σωματεμπορίας, θύματα εργασιακής 

εκμετάλλευσης, ενώ διαβιούν σε άθλιες συνθήκες (Εθνική Επιτροπή για 

τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 2007). Θα πρέπει ακόμη να γίνει 

αναφορά στην παράγραφο 4 του άρθρου 85 (Ν.3386/2005) που 

προβλέπει ότι: «Οι υπάλληλοι των παραπάνω υπηρεσιών και φορέων που 

παραβαίνουν [αυτές] τις διατάξεις διώκονται πειθαρχικά και 

τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ποινικού κώδικα, για 

παράβαση καθήκοντος».  

       Στην πραγματικότητα ο Νόμος του 2005 διατηρεί τις αυστηρές 

διατάξεις του Νόμου 2910/2001 που περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την 

πρόσβαση των «άτυπων» μεταναστών στις υπηρεσίες υγείας. Καταργεί 

μόνο τη διάταξη του άρθρου 54, «η οποία προέβλεπε την υποχρέωση των 

διευθυντών θεραπευτηρίων να ενημερώνουν τις αστυνομικές αρχές για 

την άφιξη σε αυτά αλλοδαπών» (Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 



Ανθρώπου, 2007). Οι παραπάνω διατάξεις έχουν στην πράξη παραμείνει 

ανενεργές καθώς οι Έλληνες λειτουργοί υγείας αρνήθηκαν να τις 

εφαρμόσουν, ενώ πολλοί γιατροί ακολουθώντας τον Κώδικα Ιατρικής 

Δεοντολογίας «επιλέγουν να παράσχουν ιατρική φροντίδα 

παρακάμπτοντας τις επιταγές του νόμου». Πολλοί μετανάστες "χωρίς 

έγγραφα" καταφεύγουν επίσης στα πολυϊατρεία μη κυβερνητικών 

οργανώσεων.  

       Ειδική κατηγορία αποτελούν οι έγκλειστοι μετανάστες και αιτούντες 

άσυλο που φιλοξενούνται στα κέντρα διοικητικής κράτησης. Τα άτομα 

που εισέρχονται στην Ελλάδα παράνομα συλλαμβάνονται και κρατούνται 

σε κέντρα διοικητικής κράτησης. Αξιόπιστες αναφορές για ορισμένα από 

τα κλειστά κέντρα κράτησης περιγράφουν πολύ άσχημες συνθήκες 

διαβίωσης με σημαντικά προβλήματα στις εγκαταστάσεις και τις 

συνθήκες υγιεινής και ελλιπή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, όπως 

απουσία βασικού ιατρικού εξοπλισμού, δυσχερή ή αδύνατη παραπομπή 

στο νοσοκομείο, απουσία ψυχολόγου και διερμηνέων.  

         Χαρακτηριστική είναι επίσης η απουσία συγκεκριμένου 

πρωτοκόλλου για τον ιατρικό έλεγχο που πρέπει να γίνεται στους 

αιτούντες άσυλο και τους άτυπους μετανάστες κατά την άφιξή τους. Οι 

Norredam κ.α. (2005)
 
συγκρίνοντας τις πολιτικές των 25 κρατών μελών 

της Ε.Ε. που αφορούν στην πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στην 

περίθαλψη διαπιστώνουν ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική από τις 25 χώρες 



μέλη που στερείται ιατρικού πρωτοκόλλου για τους νεοαφιχθέντες 

μετανάστες και αιτούντες άσυλο. Στις υπόλοιπες χώρες εφαρμόζονται 

σχέδια που περιλαμβάνουν εξέταση για φυματίωση, οροθετικότητα στον 

ιό HIV, γενική κλινική και ψυχολογική εξέταση. Στην Ελλάδα το 

πρωτόκολλο για τον ιατρικό έλεγχο εφαρμόζεται μόνο κατά τη 

διαδικασία αίτησης των αιτούντων άσυλο για άδεια εργασίας.  
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