
 

 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

 

Σοβαρά εμπόδια στην πρόσβασή τους στο σύστημα περίθαλψης συναντούν οι έλληνες ασθενείς, 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Τομέα Οικονομικών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 

Υγείας. Η έρευνα, η οποία διεξήχθη το διάστημα Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2013 σε δείγμα 1600 

ασθενών, έδειξε μεταξύ άλλων ότι:  

 Το 60% των χρονίως πασχόντων αντιμετωπίζει οικονομικούς περιορισμούς ή λίστες 

αναμονής στην πρόσβασή του στις υπηρεσίες υγείας.  

 Οι χρονίως πάσχοντες έχουν μειώσει κατά 30% τις επισκέψεις τους σε Υπηρεσίες Π.Φ.Υ. 

κατά την τριετία 2011-2013.  

 Οι χρονίως πάσχοντες έχουν μειώσει κατά 50% τις δαπάνες για την Π.Φ.Υ. κατά την 

τριετία 2011-2013.  

 

Δυσοίωνες οι προβλέψεις  

Προοδευτική μείωση του προσδόκιμου ζωής στην Ελλάδα   

 

Κατά τρία χρόνια έχει μειωθεί από το 2009 το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα, ενώ για πρώτη φορά 

καταγράφεται αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας.  

 

Η δημόσια δαπάνη υγείας συρρικνώθηκε κατά 40% από το 2009 έως το 2013 και η φαρμακευτική 

δαπάνη μειώθηκε κατά περίπου 60% (από 5,5 εκατομμύρια το 2009 σε 2,37 το 2013). 

 

Σε κίνδυνο η Δημόσια Υγεία  

 

Τα τελευταία χρόνια κάνουν την εμφάνισή τους ξεχασμένα νοσήματα, εξαιτίας της ανεπαρκούς 

εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού. Σε αυτό έχει συντελέσει και η επιδείνωση των συνθηκών 

διαβίωσης λόγω της οικονομικής κρίσης. Έτσι, παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων 

πολιομυελίτιδας, φυματίωσης, ελονοσίας, ηπατίτιδας, λύσσας, AIDS κ.λπ. 

 

Επίσης, η αιθαλομίχλη η οποία  κάνει την εμφάνισή της τους χειμερινούς μήνες σε συνδυασμό με 

τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης μεγάλου μέρους του πληθυσμού, συμβάλει στην αύξηση των 

αναπνευστικών και καρδιαγγειακών νοσημάτων.  



 

 

 

Ο Προϋπολογισμός για την ΠΦΥ το 2014 

 

Την ίδια στιγμή, ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για το 2014 είναι σημαντικά μειωμένος σε σχέση με 

το 2013. Ειδικότερα, τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ για το 2014 είναι 5.253 εκατ. ευρώ (από 7.441 εκατ. 

ευρώ το 2013) και τα έξοδα 5.193 εκατ. ευρώ (από 7.326 εκατ. ευρώ το 2013). Παρουσιάζεται 

δηλαδή μείωση κατά 2,2 δισ. ευρώ.  

Μειωμένη είναι και η επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Από 1.108 εκατ. 

ευρώ το 2013, φθάνει στα 774 εκατ. ευρώ το 2014 (μείωση κατά 334 εκατ. ευρώ).  

Οι ασφαλιστικές εισφορές προβλέπονται επίσης μειωμένες κατά 87 εκατ. ευρώ (από 3.942 εκατ. 

ευρώ το 2013, φθάνουν στα 3.855 εκατ. το 2014).  

Μειωμένη κατά 352 εκατ. ευρώ παρουσιάζεται και η εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη 

(από 2.371 εκατ. ευρώ το 2013 σε 2.019 εκατ. ευρώ το 2014).  

Φθίνουσα πορεία έχουν και οι λοιπές παροχές ασθενείας, οι οποίες εμφανίζονται μειωμένες κατά 

539 εκατ. ευρώ (από 2.179 εκατ. ευρώ το 2013, σε 1.640 εκατ. ευρώ το 2014).  

 

 

 


