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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

  Εδώ και πολλά χρόνια, ο τομέας της υγείας είναι το πρόσφορο έδαφος για την 

ανάπτυξη πρακτικών κακής χρήσης των δημοσίων δαπανών με αποτέλεσμα να 

παρατηρούνται πρακτικές διαφθοράς από τους εμπλεκόμενους (γιατροί, νοσηλευτές, 

ασθενείς, πολιτικό – διοικητικό κατεστημένο). Όπως είναι φυσικό η Ελλάδα δεν 

μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση λόγω της μεταβατικής περιόδου μετά την 7ετία, όπου 

γινόταν λόγος για αναπτυξιακό πρότυπο οπότε και το ελληνικό σύστημα υγείας 

αναβαθμίστηκε και απέκτησε δημόσιο χαρακτήρα. Στα χρόνια που ακολούθησαν 

πολλές προσπάθειες έγιναν για να περιοριστεί η σπατάλη στις δαπάνες υγείας, και να 

περιοριστούν τα φαινόμενα διαφθοράς, ωστόσο καμία δεν τελεσφόρησε. 

 

  Δυστυχώς αυτή η δυσάρεστη κατάσταση συνεχίζεται μέχρι και τώρα και βρίσκεται σε 

έξαρση λόγω της οικονομικής κρίσης της Ελλάδας και των περικοπών στις δαπάνες 

υγείας. Επομένως, το κατατετμημένο και παθογόνο Ε.Σ.Υ. χαρακτηρίζεται από 

διαφθορά και επηρεάζεται από τις παράνομες πρόσθετες αμοιβές βάσει των σχετικών 

μελετών που έχουν διεξαχθεί και αναφέρονται στην εργασία.  

 

  Στην παρούσα εργασία αναλύεται το εννοιολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο της 

παραοικονομίας, με ποιες μορφές συναντάται στις υπηρεσίες υγείας, πως 

προσδιορίζεται και πως δύναται να αντιμετωπιστεί. Επιπρόσθετα, η εργασία 

περιλαμβάνει και αναλύει αποτελέσματα μελέτης με τη χρήση ερωτηματολογίου, που 

πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Ελλάδας, σκιαγραφώντας αντιπροσωπευτικά την 

παρούσα κατάσταση. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

παραοικονομία , «σκιώδης» οικονομία, διαφθορά , πρόσθετες πληρωμές, «φακελάκια», 

φοροδιαφυγή. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

  Τα συστήματα υγείας συγκροτούν πολύπλοκους μηχανισμούς υπηρεσιών στους 

οποίους παρεμβαίνουν, τόσο τα δημόσια, όσο και τα ιδιωτικά συμφέροντα και 

απορροφούν ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του πλούτου των κοινωνιών. Κατά συνέπεια 

το ερώτημα που ανακύπτει είναι εάν και σε ποιο βαθμό οι υπηρεσίες που παρέχουν 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και τις ανάγκες των πολιτών. Αν και το ερώτημα 

αυτό έχει τεθεί, εντούτοις τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλές στρεβλώσεις 

και περιοχές διαφθοράς της οικονομίας, που πρέπει να ελεγχθούν και να 

καταπολεμηθούν αμείλικτα. Οι πυλώνες που διαβρώνουν το σύστημα υγείας στην χώρα 

μας είναι, η κατασπατάληση, η απάτη, η παραοικονομία, η φοροδιαφυγή και η 

διαφθορά.  

  Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) στην Ελλάδα, αποτελεί ένα διαρκές διακύβευμα 

γύρω από το οποίο αντιπαρατίθεται ισχυρά οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. 

Χαρακτηρίζεται από διαφθορά, κακοδιοίκηση, υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση και 

επηρεάζεται από τις παράνομες πρόσθετες αμοιβές βάσει των σχετικών μελετών που 

έχουν διεξαχθεί. Το σημείο αυτό αποτέλεσε και το κίνητρο μας για να μελετήσουμε το 

φαινόμενο της παραοικονομίας στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα.  

  Κύριος σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η αποτύπωση του φαινομένου της 

παραοικονομίας στην υγεία, μέσω των χρημάτων που έχουν καταβάλλει οι ασθενείς 

(χρήστες των υπηρεσιών υγείας) κυρίως χωρίς απόδειξη σε επαγγελματίες του χώρου 

της υγείας και ειδικά τους γιατρούς. Η προοπτική της μελέτης της παραοικονομίας της 

υγείας στην Ελλάδα είναι αρκετά πολύπλοκη όσο πολύπλοκοι είναι και οι παράγοντες 

που την επηρεάζουν και τη διαμορφώνουν και αυτό έχει σαν συνέπεια να εγείρονται 

κάποια ερωτήματα, και τα οποία έχουν ως εξής:  

 Ποιο είναι το θεωρητικό υπόβαθρο αναφορικά με τα φαινόμενα της 

παραοικονομίας και της διαφθοράς, σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο; 

 Πως διαμορφώνεται το φαινόμενο της παραοικονομίας και της διαφθοράς στην 

υγεία σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο; 

 Τι προκύπτει αναφορικά με την παραοικονομία στην υγεία μέσα από μελέτη σε 

αξιόπιστο δείγμα πληθυσμού; 

  Η δομή της εργασίας, βάσει της οποίας θα δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, 

είναι η ακόλουθη. Στο πρώτο κεφάλαιο, αρχικά γίνεται μια εννοιολογική προσέγγιση 

των φαινομένων της παραοικονομίας, δηλ. του όρου που αποτελεί τη βάση για τη 

μελέτη μας, και της διαφθοράς.  
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  Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται πληρέστερη αναφορά στην παρουσία της διαφθοράς 

στον χώρο της υγείας. Βασικά, γίνεται εκτενής αναφορά στα στοιχεία της Διεθνούς 

Διαφάνειας για τη διαφθορά στον υγειονομικό τομέα ανά τον κόσμο, αποτυπώνεται η 

τυπολογία της διαφθοράς στην υγεία με συνηθέστερη αυτών το λεγόμενο «φακελάκι», 

όπως συμβαίνει στη χώρα μας.  

  Ακολούθως, στο τρίτο κεφάλαιο¸ επιχειρείται μια αναλυτική αναφορά τόσο στη 

μεθοδολογία όσο και στο περιεχόμενο της μελέτης που διεξήχθη για την παραοικονομία 

και το «φακελάκι» στην υγεία. Μεθοδολογικά, λοιπόν, η μελέτη διεξήχθη σε δείγμα 

310 ατόμων με δομημένο ερωτηματολόγιο, η μετέπειτα ανάλυση με το λογισμικό 

στατιστικής ανάλυσης SPSS και η αποτύπωση των αποτελεσμάτων. Έγινε μια πρώτη 

εξαγωγή συμπερασμάτων για το ποσό που καταβάλλουν οι ασθενείς σε γιατρούς χωρίς 

απόδειξη αλλά και η περαιτέρω αναγωγή του στο σύνολο της κοινωνίας. Επιπρόσθετα, 

παρουσιάζονται αποτελέσματα ελέγχων, προκειμένου να εντοπιστούν θετικές και 

αρνητικές συσχετίσεις δημογραφικών μεταβλητών με τις βασικές μεταβλητές μας.  

  Η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται με τις συμπερασματικές παρατηρήσεις/επίλογος 

στον οποίο συνοψίζονται τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 

προγενέστερη ανάλυση και με τα ανάλογα μεθοδολογικά εργαλεία που ήταν 

ενδεδειγμένα για την εργασία, με την βιβλιογραφία (τόσο ελληνόγλωσση όσο και 

ξενόγλωσση).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
: Εννοιολογικοί προσδιορισμοί και οριοθετήσεις.  

 

1.1. Η παραοικονομία.  

 

    Η έννοια της οικονομικής δραστηριότητας η οποία δεν καταγράφεται, είτε για τον 

λόγο ότι την αποκρύπτουν αυτοί που τη διεξάγουν, είτε για τον λόγο ότι οι στατιστικές 

υπηρεσίες δεν διαθέτουν την κατάλληλη προς αυτό οργάνωση, έχει επικρατήσει στη 

χώρα μας να ονομάζεται παραοικονομία (underground economy). Αποκαλείται έτσι 

πιθανόν για να δώσει στον όρο κάποια χροιά παραβάσεως της εννόμου τάξεως και των 

κανόνων λειτουργίας της οικονομίας.  

 

   Όπως υποστηρίζει ο Καθηγητής Φρίντριχ Σνάιντερ, η παραοικονομία είναι οι 

οικονομικές δραστηριότητες που δημιουργούν προστιθέμενη αξία και άρα θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται στο εθνικό εισόδημα, αλλά δεν καταγράφονται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες στατιστικής. Αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη της παραοικονομίας είναι  η 

παραγωγική δραστηριότητα να δημιουργεί προστιθέμενη αξία, δηλαδή να βελτιώνει την 

ευημερία αυτών που την ασκούν.  

 

   Αρκετά συχνά οι όροι παραοικονομία και φοροδιαφυγή συγχέονται. Ωστόσο, για τον 

Feige (Feige, 1979) φοροδιαφυγή (tax evasion) έγκειται στο μη δηλούμενο 

δημοσιονομικό εισόδημα και αναφέρεται τόσο στην τρέχουσα όσο και στη μη τρέχουσα 

οικονομική δραστηριότητα. Δύναται να έχουμε παραοικονομία χωρίς φοροδιαφυγή, 

όπως και φοροδιαφυγή χωρίς παραοικονομία. Από την στιγμή που η συνολική 

οικονομική δραστηριότητα αποτελείται από την επίσημη ή ορατή οικονομική 

δραστηριότητα, οι παράγοντες που την επηρεάζουν επιδρούν και στην παραοικονομία. 

Ως τέτοιοι νοούνται:   

1. Το μέγεθος της φορολογικής επιβάρυνσης. 

2. Το μέγεθος της ανεργίας.  

3. Θεσμικοί περιορισμοί και έλεγχοι.  

4. Το μέγεθος της παρεχόμενης κοινωνικής ασφάλισης.  

5. Ο βαθμός οικονομικής ανάπτυξης.  

6. Ο ρόλος του κράτους και ο βαθμός αποδοχής της κρατικής εξουσίας.  

  Το εύρος επίδρασης της παραοικονομίας είναι εκτενέστατο. Επιδρά στην αξιοπιστία 

των επίσημων στατιστικών στοιχείων, στα οποία βασίζεται ο σχεδιασμός της 

οικονομικής πολιτικής μιας χώρας, καθώς και σε όλους τους επιμέρους τομείς της 

οικονομικής πολιτικής, π.χ.  σπατάλες στην υγεία, διαφθορά.  
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  Άμεση συνέπεια της παραοικονομίας είναι η αναποτελεσματική κατανομή των 

παραγωγικών πόρων καθώς δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παραοικονομούν 

μειώνοντας τους μισθούς των εργαζομένων τους, διαμορφώνοντας αναλόγως την 

ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα τους. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που 

παραοικονομούν εξαιτίας της αδυναμίας τους να εισαχθούν στις κεφαλαιαγορές για να 

αυξήσουν τα κεφάλαιά τους, δεν δημιουργούν επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου, αλλά 

λειτουργούν με τεχνικές εντάσεως εργασίας με δυσμενείς συνέπειες για τη 

μακροπρόθεσμη εφαρμογή τεχνικών παραγωγής. Τέλος η παραοικονομία έχει και 

κοινωνικές συνέπειες αφού λειτουργεί αποσυνθετικά για τα κοινωνικά πρότυπα και 

δείχνει την έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς.  

 

  Ωστόσο, γεγονός είναι  ότι, η παραοικονομία συμβάλλει εν μέρει και στην ανάπτυξη 

της επίσημης οικονομίας. Οι υποστηρικτές της άποψης αυτής εστιάζουν στο γεγονός 

ότι η παραοικονομία εξυπηρετεί βραχυχρόνιους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής, 

που υπονομεύουν μακροπρόθεσμα την οικονομική ανάπτυξη
1
.  

 

    Κατά γενική ομολογία, η παραοικονομία είναι δύσκολο να μετρηθεί. Ωστόσο, έχουν 

γίνει κάποιες προσπάθειες εκτίμησης της (βλ. Πίνακα 1) με στοιχεία από τον 

Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ένα μεγάλο τμήμα των εισοδημάτων, που δημιουργούνται στην παραοικονομία, επιστρέφονται σ' αυτή 

μέσω της δαπάνης σε αγαθά και υπηρεσίες. Σε μερικές περιπτώσεις, δημιουργείται πρόσθετη ευημερία 

που δεν θα μπορούσε να υπάρξει στην επίσημη οικονομία (καθώς τα οικονομικά μεγέθη που 

καταγράφονται στις επίσημες στατιστικές σειρές είναι μικρότερα από τα πραγματικά εξαιτίας της 

παραοικονομίας). Μάλιστα σε κατάσταση ύφεσης η παραοικονομία αμβλύνει τις δυσμενείς επιπτώσεις 

της ύφεσης..  
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Πίνακας 1 
“Το μέγεθος της παραοικονομίας σε επιλεγμένες χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. (% του Α.Ε.Π.)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Πηγή: Manolas G. et al. 2013.  

 

 Η σκιώδης οικονομία στις Η.Π.Α. φθάνει πλέον το 8% του Α.Ε.Π. και έχει 

διπλασιαστεί από το 2009 και μετά. Ανέρχεται στο ποσό του 1 τρις $. Το 2012, η 

Ελλάδα ήταν 1η ανάμεσα σε 21 κράτη – μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. σε επίπεδο 

παραοικονομίας. Το ύψος της είναι 45 δις ευρώ, δηλ. ίσο με το 25% του Α.Ε.Π. Όπως 

απέδειξε η Διεθνής Έρευνα του Ινστιτούτου Οικονομικών Υποθέσεων (Schneider & 

Williams, 2013), για τη σκιώδη οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο αν και η κατάσταση 

ΧΩΡΑ 1989 - 1990 1999 – 2000 2010 

Αυστρία 6,9 9,8 17,9 

Βέλγιο 10,8 18 14,4 

Δανία 9 15,2 11,7 

Γαλλία 11,8 1 14,7 

Γερμανία 11,8 16 14,7 

Ελλάδα 22,6 28,7 25,2 

Ιρλανδία 11 15,9 13,2 

Ιταλία 22,8 27,1 22,2 

Ολλανδία 11,9 13,1 10,3 

Πορτογαλία 15,9 22,7 19,7 

Ισπανία 16,1 22,7 19,8 

Σουηδία 15,8 19,2 15,6 

Η.Β. 9,6 12,7 11,1 

Ελβετία 6,7 8,6 8,3 

Καναδάς 12,8 16 12,7 

Ιαπωνία 8,8 11,2 9,7 

Η.Π.Α. 6,7 8,7 7,8 
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στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται 

στην πρώτη θέση. Ένα επιπλέον στοιχείο που ενισχύει την παραοικονομία είναι η 

ανασφάλιστη εργασία. Σε διεθνές επίπεδο καθοριστικές αιτίες για την εμφάνιση της 

παραοικονομίας είναι η βαριά φορολογία, οι αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές, η 

εργατική νομοθεσία αλλά και η διαρκώς μειούμενη εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις. 

Όπως τονίζεται, στη μελέτη, η μείωση των φορολογικών βαρών θα μπορούσε να 

οδηγήσει στον περιορισμό της παραοικονομίας και σε λιγότερη ανασφάλιστη εργασία.  

 

1.2. Η διαφθορά.  

 

  Η διαφθορά είναι ένα φαινόμενο, που παρατηρείται όταν κάποιος κατέχει δημόσιο 

αξίωμα και μπαίνει στον πειρασμό να το χρησιμοποιήσει προς όφελος του. Κατά την 

Παγκόσμια Τράπεζα, ο έλεγχος της διαφθοράς αποτελεί δείκτη καλής διακυβέρνησης. 

Η διαφθορά ενισχύει τις κοινωνικές ανισότητες, δηλητηριάζει την κοινωνική 

συμβίωση, το πολιτικό σύστημα, τις ανθρώπινες σχέσεις και έχει μεγάλο οικονομικό 

κόστος. Παρουσιάζεται η διαφθορά στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα αλλά και 

στο διεθνές περιβάλλον. Στον μεν ιδιωτικό τομέα γίνεται λόγος για διαφθορά από 

ιδιώτη προς ιδιώτη, ενώ στην περίπτωση του δημοσίου τομέα από ιδιώτη προς δημόσιο 

λειτουργό αλλά και από δημόσιο λειτουργό προς δημόσιο λειτουργό. Πρακτικά, 

αναφέρεται κατά κύριο λόγο στην εξασφάλιση διαφόρων ρυθμίσεων, στην προνομιακή 

πρόσβαση σε δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, στην χαριστική εξασφάλιση δημοσίων 

προμηθειών και συμβάσεων, σε παράνομες προσλήψεις στο δημόσιο. Η διαφθορά δεν 

συνδέεται αποκλειστικά με το ατομικό όφελος, αφού σε πολλές περιπτώσεις οι 

ωφελούμενοι είναι η οικογένεια, οι φίλοι το πολιτικό κόμμα. Πιο αναλυτικά, μια 

ταξινόμηση των τύπων της διαφθοράς είναι η ακόλουθη:  

 Δωροδοκία – Χρηματισμός: Αναφέρεται σε διευκολύνσεις που κάνουν οι 

δημόσιοι λειτουργοί και για τις υπηρεσίες τους αυτές πληρώνονται σε χρήμα ή 

σε είδος, από τους ωφελούμενους. 

 Κατάχρηση – Υπεξαίρεση χρημάτων: Κλοπή δημοσίων πόρων από άτομα που 

έχουν επιφορτιστεί με το έργο της διαχείρισης τους.  

 Απάτη: Απόκρυψη ή διαστρέβλωση πληροφοριών από δημόσιους λειτουργούς 

για ίδιο όφελος, καθώς και ο στρουθοκαμηλισμός των λειτουργών αυτών στο 

οικονομικό έγκλημα.  

 Εκβιασμός: Αναφέρεται στην εκβιαστική απόσπαση χρημάτων από ιδιώτες, 

επιχειρήσεις κλπ. με τη μορφή δώρων ή πληρωμών κάτω από το τραπέζι.  

 Ευνοιοκρατία – Νεποτισμός: Η χρησιμοποίηση της δημόσιας εξουσίας προς 
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όφελος της οικογένειας ή φίλων που έχουν δημόσια εξουσία.  

  Βάσει των προαναφερομένων προκύπτει ότι, η διαφθορά δεν συνδέεται κατ' ανάγκη 

με τη δωροδοκία ή τον χρηματισμό. Ανάλογα με τη θέση του δημόσιου λειτουργού που 

εμπλέκεται στη διαφθορά αυτή διακρίνεται σε πολιτική ή γραφειοκρατική. Η μεν 

πρώτη συναντάται στα ανώτατα πεδία των πολιτικών αρχών (π.χ. αρχηγοί κρατών, 

Υπουργοί, ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί), ενώ η δεύτερη συναντάται από τη δημόσια 

διοίκηση κατά την καθημερινή παροχή υπηρεσιών, π.χ. νοσοκομεία, εφορίες.  

 

  Η διαφθορά συνδέεται άμεσα με την κρατική ισχύ. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η 

μείωση του κρατικού μηχανισμού συνεπάγεται την εξάλειψη φαινομένων διαφθοράς. 

Γι' αυτό και η εξάπλωση του φαινομένου έχει άμεση σχέση με τον τρόπο που το κράτος 

επιτελεί τις λειτουργίες του, παρά με την έκταση των δραστηριοτήτων του. Πρακτικά, 

στο δημόσιο τομέα, η διαφθορά δημιουργεί αρνητικές επιδράσεις στην οικονομική 

ανάπτυξη μιας χώρας εφόσον επηρεάζει πολλά μεγέθη που προσδιορίζουν το Α.Ε.Π. Το 

περιεχόμενο της διαφθοράς, επηρεάζεται από πολιτικούς, κοινωνικούς, θεσμικούς και 

οικονομικούς όπως:  

 Το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. 

 Το μέγεθος του κράτους.  

 Ο συγκεντρωτικός ή ο αποκεντρωτικός χαρακτήρας του συστήματος        

διοίκησης.  

 Ο κρατικός παρεμβατισμός δια μέσω κανονιστικών ρυθμίσεων.  

 Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός διακριτικής ευχέρειας που έχουν στη λήψη 

αποφάσεων οι κρατικοί λειτουργοί λόγω πολυνομίας, αντιφατικότητας και 

ασάφειας των διατάξεων ή δυνατότητας για υποκειμενική εκτίμηση και τρόπου 

εκτέλεσης των καθηκόντων τους, τόσο μεγαλύτερη είναι η δυνατότητα 

εμφάνισης της διαφθοράς. 

 Ο τρόπος πρόσληψης, το κύρος που έχει η εργασία καθώς και το επίπεδο 

αμοιβών στο δημόσιο τομέα επηρεάζουν την έκταση της διαφθοράς.  

 Η ύπαρξη και η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου στο δημόσιο 

τομέα, τόσο για την πρόληψη, όσο και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς.  

 Το ύψος των ποινών που προβλέπονται σε περίπτωση αποκάλυψης της 

διαφθοράς το οποίο πρέπει να είναι μεγάλο και οι διαδικασίες να μην είναι 

χρονοβόρες.  
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   Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) κ. Λέανδρος Ρακιντζής 

(2011), υποστηρίζεται ότι μια σειρά παραγόντων όταν συντρέχουν υποθάλπτουν τη 

διαφθορά. Τέτοιοι είναι: α. Τα γραφειοκρατικά εμπόδια, οι αόριστες ή επάλληλες 

αρμοδιότητες και η ύπαρξη πολλαπλών ρυθμιστικών κανόνων. β. Η ανεξέλεγκτη 

εξουσία που παρέχεται σε κάποιους αρμόδιους για να αποφασίζουν που πιθανόν να 

ασκείται χωρίς διάκριση και λογικούς περιορισμούς, συχνά με μόνη την επίκληση της 

πολιτικής βούλησης. γ. Η έλλειψη προληπτικού και η βραδύτητα του κατασταλτικού 

ελέγχου. δ. Η βραδύτητα γύρω από την απονομή δικαιοσύνης και η ανεπάρκεια των 

δικαστηρίων να επιβάλλουν το νόμο.  

 

  Από τα ανωτέρω προκύπτει η στενότατη σχέση της διαφθοράς με τη φοροδιαφυγή και 

την παραοικονομία. Το μέγεθος της τελευταίας εξαρτάται άμεσα από τα κίνητρα των 

οικονομικών μονάδων να στραφούν προς αυτή και από τις δυνατότητες που παρέχει το 

κράτος. Σημαντικό ρόλο, λοιπόν, παίζει ο βαθμός οργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών 

και η διάρθρωση του συστήματος βεβαίωσης – είσπραξης φόρων. Η διαφθορά, κατά 

πολλούς, αποτελεί πράξη αντίδρασης που εμφανίζεται όταν είναι κατάλληλες οι 

συνθήκες. Άρα, η παραοικονομία εξαρτάται άμεσα από το μέγεθος της διαφθοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
: Η παραοικονομία και η διαφθορά στον χώρο της υγείας.    

 

2.1. Γενικά  

 

    Τα προβλήματα στο χώρο της υγείας συναντώνται σε όλο το εύρος των υπηρεσιών 

της και κυρίως τα νοσοκομεία. Κατά κύριο λόγο οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι 

χαμηλής ποιότητας. Κύρια αίτια είναι (Τσιτσιφλή και συν. 2012): 

 Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

 Οι άσκοπες μετακινήσεις μεταξύ φορέων και υπηρεσιών.  

 Η ελλιπής ενημέρωση.  

 Οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων. 

 Οι υψηλοί χρόνοι διεκπεραίωσης αιτημάτων.  

 Η μη φιλική αντιμετώπιση.  

 Η διαφθορά και η αδιαφάνεια (κακή χρήση οικονομικών και προμηθειών).  

 Το μεγάλο κόστος ιατρικών πράξεων και φαρμακευτικής αγωγής. 

 Ο ανεπαρκής έλεγχος και  

 Η αδυναμία συνολικής αντιμετώπισης του ασθενούς.   

 

  Η παραοικονομική δραστηριότητα στο χώρο της υγείας ενσωματώνεται ως μέγεθος 

στην ιδιωτική δαπάνη υγείας 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 

(Κονδύλης, 2009). Πρόκειται για φαινόμενο απάτης που πραγματοποιείται όταν 

κάποιος εσκεμμένα προκαλεί ή βοηθά κάποιον να προκαλέσει οικονομική ζημιά, 

σχετιζόμενη με τις παροχές φορέων υπηρεσιών υγείας. Αυτή μπορεί να προκληθεί από 

παρόχους υλικών και υπηρεσιών, όπως γιατροί, κλινικές, φαρμακοποιοί, φαρμακευτικές 

εταιρείες και προμηθευτές ή ακόμα και από τους ίδιους τους ασφαλισμένους, με βασικό 

τους κίνητρο τους αυξανόμενους οικονομικούς δεσμούς μεταξύ ορισμένων εξ' αυτών. 

Πιθανοί συνδυασμοί είναι μεταξύ γιατρού – ασφαλισμένου, γιατρού – φαρμακευτικής 

εταιρείας, ασφαλισμένου – νοσοκομείου, νοσοκομείου – φαρμακευτικής εταιρείας, 

φαρμακευτικής εταιρείας – φορέα υγείας σε διοικητικό επίπεδο κλπ. Τέτοια φαινόμενα 

απάτης συναντώνται όχι μόνο σε τοπικό και εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. 

Μάλιστα πολλές από αυτές κατά τη νομοθεσία Διεθνούς Δικαίου του Ο.Η.Ε., ανήκουν 

στην κατηγορία του διεθνούς εγκλήματος.  
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    Η υγεία και οι τομείς που την απαρτίζουν αποτελούν το πλέον πρόσφορο έδαφος για 

την ανάπτυξη φαινομένων παραοικονομίας. Ωστόσο, η σύλληψη των φαινομένων 

απάτης εκτιμάται ως αρκετά υποτιμημένη και κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. 

Κύριες αιτίες είναι οι εξής: α. Δεν αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τις διωκτικές 

αρχές. β. Υπάρχει έλλειμμα προωθητικών ενεργειών για τη διαμόρφωση συνείδησης 

των εμπλεκομένων στο χώρο της υγείας (γιατρών, φαρμακοποιών, ασθενών κλπ.), δηλ. 

ενός από τους βασικότερους παράγοντες αντιμετώπισης της απάτης. γ. Αυτοί που 

διαπράττουν την απάτη, είναι συνήθως και αυτοί που πληρώνουν για την εκτέλεση των 

συνταγών (προσωπικά ή μέσω των ασφαλιστικών ταμείων), π.χ. φαρμακοποιός. δ. 

Αυτοί που διαπράττουν την απάτη, βρίσκουν τρόπους ώστε να ξεπερνούν μέτρα, 

διαδικασίες και τεχνολογίες για την ανίχνευση της.  

 

    Ο κύριος λόγος είναι η δαπάνη μεγάλων ποσών από φορείς υγείας του δημοσίου και 

του ιδιωτικού τομέα, χωρίς παράλληλα να έχουν θεσπιστεί οι αντίστοιχοι κανόνες 

ελέγχου και η τήρηση τους. Στην έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας (2006) εκτιμάται 

πως οι συνολικές δαπάνες παγκοσμίως στον τομέα της υγείας ανέρχονται στα 3 δις €. 

Το 1/3 του ποσού αυτού δαπανάται στις χώρες της Ε.Ε. που πλέον απαρτίζεται από 28 

κράτη – μέλη. Όλες οι χώρες ξοδεύουν περίπου 3 – 19% του Α.Ε.Π. σε υπηρεσίες 

υγείας ενώ εκτιμάται ότι το 2050 υπολογίζεται ότι οι δαπάνες αυτές θα ανέλθουν στο 6 

– 7,6% του Α.Ε.Π.  αντίστοιχα. Αδιαμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι ο χώρος της 

υγείας έχει μεταλλαχθεί σε μία αρκετά κερδοφόρα βιομηχανία ανά τον κόσμο. 

 

     Σ’ όλα τα επίπεδα παροχής υπηρεσιών υγείας (βλ. Πίνακα 2) υπάρχουν και δρουν 

ισχυρές και περίπλοκες οργανώσεις, επαγγελματιών υγείας (ιατρών – νοσηλευτών 

κ.τ.λ.) , ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας, προμηθευτών φαρμάκων, υγειονομικών 

υλικών, κλπ., ένα πλέγμα συμφερόντων, αλλά και συγκρούσεων συμφερόντων, το 

οποίο αποσκοπεί σε μεγαλύτερο μερίδιο της δαπάνης για την υγεία με διάφορες 

παρεμβάσεις φορέων που αποφασίζουν και το οποίο λειτουργεί κυρίως με τις υπόγειες 

διαδρομές της παραοικονομίας στον υγειονομικό τομέα με κύριο στόχο τα δημόσια 

νοσοκομεία. 
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Πίνακας 2 

«Η τυπολογία της διαφθοράς στην υγεία» 

 Τύποι διαφθοράς Επιλέξιμες 

στρατηγικές άμβλυνσης 

ΡΥΘΜΙΣΗ 

Πολιτική Υγείας 

- Πολιτική επιρροή στον ορισμό της 

πολιτικής για την υγεία, στην ιεράρχηση 

των προτεραιοτήτων, τα πρωτογενή σε 

σχέση με τη νοσοκομειακή περίθαλψη κλπ. 

- Αύξηση της διαφάνειας και της πρόσβασης 

σε έγκαιρες, ακριβείς και σχετικές 

πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία 

και τα σχέδια των πολιτικών και των νόμων. 

- Ενίσχυση της συμμετοχής των 

ενδιαφερομένων στη λήψη αποφάσεων 

- Εφαρμογή των διεθνών προτύπων 

(Π.Ο.Υ., πολιτικές για τα ναρκωτικά, την 

κατασκευή, την επιλογή και τιμή). 

- Ρύθμιση/παρακολούθηση την 

αλληλεπίδρασή της ενδιαφερόμενα μέρη 

Η χρηματοδότηση  

της υγείας 

- Πολιτική επιρροή και δωροδοκίες 

ρύθμιση της αγοράς, την ασφάλιση 

συσκευασίες κλπ. 

Ποιότητας των προϊόντων, 

υπηρεσίες, τις εγκαταστάσεις  

και επαγγελματίες 

- Δωροδοκίες και πολιτικές σκέψεις στον 

ορισμό της πολιτικής για τα ναρκωτικά. 

- Σύστημα διαπίστευσης για τους 

επαγγελματίες της υγείας, κλπ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 

Διαδικασίες του προϋπολογισμού 

- Πολιτική επιρροή και δωροδοκίες,  

κατανομή των πόρων.  

- Διαρροές του προϋπολογισμού , 

υπεξαίρεση και της απάτης στη μεταφορά 

των προϋπολογισμών: εκτροπής του 

δημόσιου σε ιδιωτικούς λογαριασμούς 

- Δημόσιες δαπάνες και Δείκτες 

Δημοσιονομικής Ευθύνης. 

- Την παρακολούθηση των ροών πόρων.  

- Αύξηση της εσωτερικής διαφάνειας 

- Ενίσχυση των εξωτερικών ελέγχων 

- Η διαφάνεια του προϋπολογισμού και τη 

συμμετοχής 

Χρεώσεις για τις υπηρεσίες 

- Ψευδείς χρεώσεις για τις                             

(μη) διαθέσιμες υπηρεσίες. 

- Πάνω από παροχή υπηρεσιών 

- Ενίσχυση της λογιστικής 

- Αυξημένοι εξωτερικοί έλεγχοι 

- Ηθική και τα μέτρα αυτορρύθμισης 

- Διαφάνεια στην τιμολόγηση  

των υπηρεσιών 

Η διαχείριση  

της μισθοδοσίας των 

εργαζομένων 

- Άφαντοι εργαζόμενοι 

- Εκβιασμός του μεριδίου των μισθών 

- Εκκαθάριση μισθοδοσίας και διαχείρισης  

της διαφάνειας στις προσλήψεις, την 

εκχώρηση, και τα συστήματα προώθησης 

- Χρησιμοποιώντας τον ιδιωτικό τομέα για 

να επιταχυνθεί την πρόσληψη και την 

ανάπτυξη 

Χρήση των εσόδων 

από τα τέλη 

- Κλοπή της επίσημης τελών χρήσης 

- Κατάχρηση καθεστώς φοροαπαλλαγής για 

φτωχά και ευάλωτα άτομα  

- Βελτίωση του προϋπολογισμού  

και λογιστικά συστήματα 

- Αύξηση της εσωτερικής διαφάνειας 

- Ενίσχυση των εξωτερικών ελέγχων 

Χρήση των πόρων 
- Κλοπή ή παράνομη χρήση των 

εξοπλισμού, οχημάτων, άλλων εισροών 

- Οι κώδικες δεοντολογίας  

και ηθικής κατάρτισης 

- Ενίσχυση των συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Κατασκευή και αποκατάσταση 

των υγειονομικών 

εγκαταστάσεων 

- Δωροδοκία για να επηρεαστούν οι 

δημόσιες συμβάσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας 

υποβολής προδιαγραφών προσφορών . 

- Δωροδοκία για να επηρεαστεί η 

παρακολούθηση και η επιθεώρηση των 

εγκαταστάσεων 

- Συμπαιγνία μεταξύ των εργολάβων 

- Διαφανής κατευθυντήριες γραμμές  

και πρότυπα 

- Μέγιστη δημοσίευση πληροφοριών 

- Χρήση του e - συμβάσεων ώστε να 

βελτιώσουν αποδοτικότητα και να 

αποθαρρύνουν τη διαφθορά 

- Δημιουργία βάσεων δεδομένων  

για τις δημόσιες συμβάσεις 

- Χρήση του λογισμικού  

εντοπισμού της απάτης 

- Ενίσχυση των συστημάτων  

εσωτερικού ελέγχου 

- Διεξαγωγή ελέγχων εξοπλισμού και 

αξιολογήσεις των συμβάσεων συντήρησης 

- Αναγκαστικοί εξωτερικοί έλεγχοι, 

συμπεριλαμβανομένων των έλεγχοι 

εξοπλισμού 

- Συμμετοχή στην εποπτεία. 

- Αύξηση της διαφάνειας και της  ευθύνης 

Εξοπλισμός και προμήθειες 

- Δωροδοκία (για να επηρεαστεί η 

κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων). 

- Διαδικασία για τον καθορισμό των 

προδιαγραφών αγαθών και ιατρικού 

εξοπλισμού 

- Δωροδοκίες και εκβιασμοί (για να 

επηρεαστεί  παρακολούθηση και ο έλεγχος) 

- Συμπαιγνία μεταξύ των εργολάβων 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Έγκριση 

- Έγκριση για την επιτάχυνση της 

διαδικασίας ή να κερδίσει την έγκριση για 

τα ναρκωτικά εγγραφής , τα ναρκωτικά 

ποιότητα έλεγχο ή την πιστοποίηση των 

ορθών παρασκευαστικών πρακτικών 

- Συστήματα με έμφαση  

στην διαφάνεια και τη λογοδοσία 

- Πρόγραμμα Χρηστής Διακυβέρνησης 

Φαρμάκων (GGM) της Π.Ο.Υ. 

- Φάρμακα για τη Συμμαχία  

για τη διαφάνεια  

- Ανεξάρτητη υπηρεσία ρύθμισης  

των φαρμάκων. 

- Διαφάνεια των νόμων και των προτύπων 

- Ενίσχυση των συστημάτων διαχείρισης 

των φαρμάκων 

- Πληροφοριακά συστήματα 

- Διαφάνεια και λογοδοσία στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων 

- Δημοσιοποίηση πληροφοριών και 

συμμετοχή των ενδιαφερομένων 

- Αυτο - ρύθμιση του φαρμακευτικού τομέα  

Προμήθεια 

- Προμήθεια δωροδοκίες, συμπαιγνία και 

της πολιτικής εκτιμήσεις να επηρεάσουν 

την προδιαγραφές των προσφορών & των 

διαδικασία υποβολής προσφορών, όπως 

δωροδοκίες, εκβιασμούς, 

- Συμπαιγνία στην παρακολούθηση και τον 

έλεγχο της διαδικασίας σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων & παράδοσης των φαρμάκων 

Διανομή 

- Δωροδοκία για να επηρεαστεί η 

επιθεώρηση φαρμάκων. 

- Κλοπή, εκτροπή και μεταπώληση 

φάρμακων (κατά μήκος της αλυσίδας 

διανομής) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Συναντήσεις  

- Χάρισμα και νεποτισμός στην επιλογή 

του Υπουργείου, το τμήμα και το 

προσωπικό επίπεδο εγκατάστασης 

- Η πώληση και η αγορά των θέσεων και τις 

προσφορές (κάθετη της διαφθοράς ) 

- Διαφάνεια στις προσλήψεις, την 

εκχώρηση, και τα συστήματα προώθησης 

- Δημοσίευση εκπαιδευτικό υπόβαθρο και 

τα προσόντα των βασικών στελεχών 

 - Η οικοδόμηση μιας επαγγελματικής 

ομάδας διαχειριστών της υγείας από το 

υφιστάμενο μόνιμο προσωπικό ή πρόσληψη 

επαγγελματιών διαχειριστών στον 

υγειονομικό τομέα 

- Χρησιμοποιώντας τον ιδιωτικό τομέα για 

την επιτάχυνση των προσλήψεων και της 

εφαρμογής  

- Χρήση των πλήκτρων ή την προώθηση 

δήλωση των περιουσιακών στοιχείων 

- Παρακολούθηση των σχετικών 

υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένης της 

ενσωμάτωσης τους στις εγχώριες και διεθνή 

πολιτικά εκτεθειμένο προσώπων 

Διαπίστευση των επαγγελματιών 

υγείας 

- Δωροδοκίες, εκβιασμοί, συμπαιγνία, 

νεποτισμό στην αδειοδότηση, διαπίστευση 

και πιστοποίηση των υγείας του 

προσωπικού στον τομέα 

- Ενίσχυση της αυτο - ρύθμισης και 

εποπτεία των επαγγελματικών ενώσεων 

υγείας των εργαζομένων 

- Δειγματοληπτικοί έλεγχοι προσόντων  

Διαχείριση του χρόνου 
- Αποχή και χρήση στο κοινό μετ 

'αποδοχών για την ιδιωτική πρακτική 

- Αποτελεσματικά κίνητρα 

- Συχνές επιθεωρήσεις  

- Κυρώσεις σε βάρος των εργαζομένων  

που απουσιάζουν χωρίς άδεια 

- Πρόσληψη υγειονομικού προσωπικού 

Εκπαίδευση  

και πρακτική 

- Δωροδοκίες 

- Κατάρτιση για την εισαγωγή στην Ιατρική 

Σχολή & να λάβουν ευνοϊκή βαθμολογία 

- Νεποτισμός, ευνοιοκρατία, δωροδοκίες 

- Χρήση ημερήσιων αποζημιώσεων 

- Ενίσχυση της διαφάνειας και της ευθύνης 

- Δημοσίευση πληροφοριών σχετικά  

με τα κριτήρια επιλογής 

- Μηχανισμοί Παραπόνων 

- Εσωτερικός έλεγχος και εποπτεία 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Παροχή υπηρεσιών 

σε επίπεδο εγκαταστάσεων 

- Άτυπες πληρωμές  

που απαιτούνται από τους ασθενείς 

- Χρήση των δημόσιων εγκαταστάσεων  

και αναλωσίμων για τη θεραπεία ασθενών 

σε ιδιώτες 

- Ανήθικη παραπομπή  

σε ιδιώτες για πρακτική ή εργαστήρια 

- Κλοπή,μεταπώληση  

και προμήθεια στα φάρμακα  

- Τυποποίηση τελών χρήσης με εξαιρέσεις ή 

επιδοτήσεις (για φιλοξενία φτωχών) 

- Αύξηση των παροχών υγείας στους 

εργαζόμενους, με την μορφή αμοιβής  

- Αύξηση της διαφάνειας και της ευθύνης 

- Πληροφοριακά συστήματα, για κατανομή 

και αποθήκευση φαρμάκων  

- Τακτική επικοινωνία για την απογραφή 

- Έλεγχος – παρακολούθηση. 

- Χρήση των δελτίων υγείας 

Πηγή: Hussmann, 2011.   

 

    Η ύπαρξη κρουσμάτων διαφθοράς είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, που 

αντιμετωπίζει σήμερα ο χώρος της υγείας, τα οποία όμως δεν πρέπει να τα δει κανείς 
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αποσπασματικά ή απομονωμένα από την εν γένει οργάνωση και λειτουργία του. 

Χρειάζεται να ερευνηθούν ενδελεχώς οι δυσλειτουργίες του υγειονομικού συστήματος. 

Ακολούθως, αναγκαία είναι η ανάδειξη των σημείων που εκτρέφουν τη διαφθορά, και 

την απάτη, με αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών πόρων και την επιβάρυνση των 

δημοσίων οικονομικών. Οι περιοχές τέλος υψηλού κινδύνου της παραοικονομίας στον 

υγειονομικό τομέα εντοπίζονται κυρίως: 

1. Στα δημόσια νοσοκομεία ως ‘φακελάκι’, στα χειρουργικά κυρίως περιστατικά ή 

στην κατάχρηση ανάλωσης προσθετικών υλικών στα ορθοπεδικά ή 

καρδιοχειρουργικά περιστατικά.  

2. Στα παράνομα ιατρεία ιατρών του Ε.Σ.Υ., αλλά και στο νόμιμο απογευματινό 

ιατρείο των Νοσοκομείων, όταν αυτό στεγάζεται σε ιδιωτικούς χώρους με 

Δελτία Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.), το οποίο παραχωρεί το Νοσοκομείο, 

χωρίς έλεγχο όμως των ιατρικών επισκέψεων, που πραγματοποιούνται στα 

ιατρεία αυτά.  

3. Στη μεθοδευμένη κατεύθυνση περιστατικών προς τον ιδιωτικό τομέα, είτε 

αφορούν ιδιωτικές κλινικές, είτε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.  

4. Στις πλασματικές εξετάσεις, που γράφονται σε βιβλιάρια ασθενών, οι οποίες δεν 

εκτελούνται, αλλά εισπράττονται. 

5. Με τη διανομή σε κλινικούς γιατρούς και όχι μόνον των υπερκερδών, που 

δημιουργούνται, υπό την μορφή επιμορφωτικών ταξιδιών, χορηγιών, ερευνών, 

συσκευών ως δώρων κ.ά.  

6. Στην καταχρηστική υπερ - συνταγογράφηση, αλλά και στη παραγωγή πλαστών 

συνταγών με τη χρήση πλαστών σφραγίδων γιατρών εν αγνοία του γιατρού, τις 

απάτες με βιβλιάρια υγείας - αποθανόντων, με συνταγολόγια ασφαλιστικών 

φορέων (χρεώσεις πλασματικών ημερών νοσηλείας, παράνομη συνταγογράφηση σε 

φύλλα συνταγολογίων κοκ). 

7. Στη συνειδητή απόκρυψη φορολογικών στοιχείων με την αποφυγή έκδοσης 

παραστατικού στα πάσης φύσεως ιατρεία.  

 Ακόμη, οι περιοχές υψηλού κινδύνου σπατάλης και διαφθοράς στα δημόσια 

νοσοκομεία, εντοπίζονται κυρίως: 

 Στην παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών (δωροδοκία των επαγγελματιών 

υγείας). 

 Στις διαδικασίες προμηθειών, ακόμη και στην τροφοδοσία παρατηρείται 

υπερβολική σπατάλη και χαμηλής ποιότητας τρόφιμα.  

 Σε όλο τον κύκλο προμήθειας και διάθεσης των φαρμάκων. 
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 Στη διανομή των πόρων και το, σύστημα χρηματοδότησης (σύνταξη και   

παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμών).  

 Στην τιμολόγηση υπηρεσιών. 

 Στα περισσότερα νοσοκομεία δεν καταρτίζονται προϋπολογισμοί αλλά και αυτοί 

που καταρτίζονται δεν τηρούνται, αλλά ούτε απολογισμοί και ισολογισμοί. 

  Η παρεμπόδιση επομένως της κατάχρησης και ο έλεγχος της σπατάλης, της 

παραοικονομίας και της διαφθοράς είναι επιβεβλημένος, προκειμένου να αυξηθούν οι 

διαθέσιμοι πόροι και να είναι αποδοτικότερη η χρήση των υπαρχόντων πόρων για να 

βελτιωθεί τελικά η γενική κατάσταση της υγείας του πληθυσμού. Ο αποτελεσματικός 

έλεγχος της σπατάλης, της παραοικονομίας και της διαφθοράς θα είχε ως συνέπεια τη 

μείωση του δημοσίου ελλείμματος, αφού η υπερχρέωση των δημοσίων νοσοκομείων 

και των ασφαλιστικών ταμείων συντελούν, μεταξύ των άλλων, στην εκτίναξή του.  

 

2.2. Ποσοτικά δεδομένα ανά τον κόσμο.  

 

  Η παρούσα οικονομική συγκυρία είναι η σκληρότερη των τελευταίων ετών. 

Φαινόμενα σήψης και διαφθοράς εμφανίζονται σε όλους τους τομείς της οικονομίας, 

ανά τον κόσμο. Οι χειρότερες συνέπειες εμφανίζονται στο χώρο της υγείας με τη 

διαπίστωση φαινομένων παραοικονομίας.  

 

   Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Διαφάνειας (2012) επί συνόλου 174 χωρών η πιο 

διεφθαρμένη χώρα είναι η Σομαλία και η Δανία εμφανίζεται με το μικρότερο ποσοστό 

διαφθοράς παγκοσμίως. Η Ελλάδα, είναι η πρώτη σε διαφθορά χώρα από όλα τα κράτη 

– μέλη της Ε.Ε. - 27 βρισκόμενη διεθνώς στην 94η θέση.   

    Την πρώτη θέση στην κατάταξη των υποθέσεων διαφθοράς καταλαμβάνει ο κλάδος 

υγείας (8 εκ. υποθέσεις) και ακολουθούν οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, το 

εκπαιδευτικό σύστημα, οι αδειοδοτήσεις, οι εφορίες, η αστυνομία, οι πολεοδομίες, η 

δικαιοσύνη και τα τελωνεία (Δεβελέγκος, 2013). Η συνηθέστερη μορφή διαφθοράς στο 

χώρο της υγείας είναι η καταβολή άτυπης/πρόσθετης πληρωμής στους γιατρούς 

(European Commission, 2013).  

   

   Στην Ελλάδα, η παραοικονομία ανέρχεται στα 46,5 δις, από τα οποία τα 1,76 δις € 

προέρχονται από άτυπες πληρωμές (σύμφωνα με έρευνα της Σίσκου, 2006). Μια χώρα 

εξίσου επηρεασμένη από την οικονομική κρίση, αν και σε επίπεδο διαφθοράς είναι 

στην 66η θέση, είναι και η Ρουμανία. Εκεί, οι δημόσιες δαπάνες υγείας αυξήθηκαν από 

2,9% του Α.Ε.Π. το 1990 σε 3,7% του Α.Ε.Π. το 2007. Επικρατεί κακοδιαχείριση των 
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πόρων στα νοσηλευτικά ιδρύματα με εμφάνιση των άτυπων πληρωμών οι οποίες 

φθάνουν το 41% του συνόλου των πληρωμών
2
. 

  

  Επιπρόσθετα, οι άτυπες πληρωμές που αποτελούν το επιστέγασμα της παραοικονομίας 

στην υγεία  φθάνουν το 84% των συνολικών δαπανών για την υγεία στο Αζερμπαϊτζάν 

και οι άτυπες πληρωμές αντιστοιχούν στο 70 – 80% των αντίστοιχων δαπανών στη 

Γεωργία, από τις οποίες εκτιμάται ότι το 50% θα είναι ανεπίσημες. Εκεί τα νοικοκυριά 

είναι πρόθυμα να καταβάλλουν μέχρι και 12 λάρι όταν ο μηνιαίος μισθός ήταν μόλις 

15. Σε άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, αποτελεί σημαντική 

μορφή χρηματοδότησης της υγειονομικής περίθαλψης, με το να αντιστοιχούν στο 56% 

των συνόλου των δαπανών υγείας στη Ρωσία και 30% στην Πολωνία. Την ώρα που στη 

Ρωσία η παραοικονομία αντιστοιχεί στο 15 – 20% του Α.Ε.Π.. Ακολούθως, στο 

Τατζικιστάν οι δαπάνες των νοικοκυριών αντιστοιχούσαν σε 8,58$ ανά άτομο, 

συγκριτικά με τις δαπάνες των Η.Π.Α. που ήταν 3,75$. Το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται 

στην περίπτωση της Αλβανίας όπου σύμφωνα με μια έρευνα (Tomimi & Maarse, 2009) 

όπου το 67% των ερωτηθέντων ήταν πρόθυμοι να προβούν σε άτυπες πληρωμές των 

γιατρών. Παλαιότερα, σε ανάλογη έρευνα (2002) τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το εν 

λόγω ποσό ήταν 70%, επί των συνολικών δαπανών υγείας. Σύμφωνα με μια έρευνα της 

Παγκόσμιας Τράπεζας (1999), στη Σλοβακία το 71% των επισκέψεων αφορούσαν 

γενικούς γιατρούς και το 59% εξειδικευμένους γιατρούς. Ακολούθως, στη Λετονία σε 

σχετική Ετήσια Έκθεση (2000) εκτιμήθηκε ότι το 25% περίπου των ασθενών 

προέβησαν σε άτυπες πληρωμές, ενώ κατέβαλαν ποσά σε κάθε επίσκεψη μόλις το 

5,7%. Η πρωτεύουσα της χώρας Ρίγα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό για τέτοιες 

παράνομες πληρωμές με 46,1%. 

   Στη Βουλγαρία η παραοικονομία της το 2007 αντιστοιχούσε στο 33% του Α.Ε.Π. Για 

το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτιμά ότι το ποσό αυτό είναι 32%. Ακολουθούν η 

Ρουμανία με 29%, η Λιθουανία με 28,5% και η Εσθονία με 28,2%. Στην αντίπερα όχθη 

βρίσκεται η Αυστρία με μόλις το 7,6% του Α.Ε.Π. μόλις να αφορά την παραοικονομία. 

Στην πρωτεύουσα της διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των άτυπων πληρωμών με το 

51% των ερωτηθέντων να έχουν καταβάλλει ποσά χωρίς απόδειξη για 1 γιατρό ή 

οδοντίατρο. Οι σχετικές δαπάνες αυξήθηκαν από 9% το 1992 σε 21% το 1997. Όπως 

επίσης το ανεπίσημο κόστος μιας χειρουργικής επέμβασης μπορεί να έφθανε και το 

                                                           
2
 Σε έρευνα του Κέντρου Πολιτικής και Υγείας της Ρουμανίας αποκαλύφθηκε ότι για το 2001 το 39% 

των ευκατάστατων οικογενειών και το 33% των οικογενειών με χαμηλότερο εισόδημα κατέβαλαν 

ανεπίσημες αμοιβές ή δώρα για ιατρικές υπηρεσίες. 
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80% πάνω από ένα μηνιαίο μισθό. Στο Κιργιστάν οι ανεπίσημες πληρωμές των 

ασθενών ήταν 11% το 1993 και εκτοξεύθηκε σε 50% το 1996. Όπως αναφέρεται 1 

στους 3 ασθενείς δανείστηκε χρήματα για ενδονοσοκομειακή φροντίδα, καθώς και το 

45% των ασθενών σε αγροτικές περιοχές για την κάλυψη των νοσηλίων τους πωλούσαν 

προϊόντα ή ζώα. Από την άλλη, στο Καζακστάν ενώ οι τέτοιου τύπου ανεπίσημες 

πληρωμές ήταν σχεδόν ανύπαρκτες το 1991, το 1996 το 30% των επισκέψεων των 

ασθενών είχαν επίσημες ή ανεπίσημες πληρωμές. Σύμφωνα με στοιχεία του 2006, 

υπήρχε αναντιστοιχία ανάμεσα στους φτωχούς και τους πλούσιους αναφορικά με τη 

νοσοκομειακή τους περίθαλψη. Οι πρώτοι για να την εξασφαλίσουν δαπάνησαν το 

252% του μισθού τους ενώ οι πλούσιοι μόλις το 54% αυτού. 

  Στην περίπτωση της Τσεχίας οι άτυπες πληρωμές δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές. Σε μια 

έρευνα του υγειονομικού προσωπικού και των δημοσίων υπαλλήλων (2000), μόλις το 

5%  των ερωτηθέντων ομολόγησε ότι δέχθηκε κάτι περισσότερο από ένα μικρό 

δωράκι.
3
 Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι άτυπες πληρωμές είναι αναλογικές. Και 

αυτό γιατί ενώ τα φτωχά άτομα πληρώνουν λιγότερα σε απόλυτους όρους από τους 

πλούσιους, ωστόσο δαπανούν περισσότερο ως ποσοστό του εισοδήματός τους. Τέτοιες 

περιπτώσεις διαπιστώθηκαν στην Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, το Κιργιστάν, 

το Καζακστάν και τη Μολδαβία. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, το ποσοστό του 

οικογενειακού εισοδήματος που δαπανήθηκε για άτυπες πληρωμές ήταν 4,1% στη 

Ρουμανία, 4,4% στη Βουλγαρία, 9,1% στην Αλβανία και 20,6% στη Γεωργία.  

  Αξιοπρόσεκτο είναι ότι, σε κάποιες χώρες, οι πάροχοι της υγειονομικής φροντίδας 

προβαίνουν και σε διαφοροποίηση τιμών, δηλ. σε διακρίσεις τιμών ανάλογα με την 

οικονομική δυνατότητα του κάθε ασθενούς, όπως συνέβη στη Γεωργία. Από την άλλη 

στην περίπτωση της Αρμενίας, παρατηρήθηκε μια αρνητική διάθεση για την 

υγειονομική φροντίδα των ασθενών που αδυνατούν να καταβάλλουν άτυπες πληρωμές. 

Στην Ουγγαρία, οι ανεπίσημες δαπάνες υγείας αντιστοιχούν στο 1,5-4,6% του συνόλου 

των δαπανών υγείας, στο 3,6% στη Βουλγαρία και στο 0,3 - 0,5% στην  Πολωνία.  

  Οι άτυπες πληρωμές έχουν και δυσάρεστες συνέπειες, μια εκ των οποίων είναι η 

υπονόμευση των προσπαθειών για ενίσχυση της λογοδοσίας (από τις κυβερνήσεις) με 

απόρροια την αύξηση της διαφθοράς σε χώρες της Κ.Α.Ε. και όχι μόνο.  Η σχέση 

μεταξύ της διαφθοράς και άτυπων πληρωμών είναι σύνθετη και αμφίδρομη. Επομένως, 

                                                           
3
 Οι χαμηλές αμοιβές από μόνες τους δεν εξηγούν πλήρως την προδιάθεση του υγειονομικού προσωπικού 

να αποδέχονται άτυπες πληρωμές. Στην περίπτωση της Ελλάδας (με την καθιέρωση του Ε.Σ.Υ.)  οι 

αυξήσεις στους μισθούς των γιατρών δεν επηρέασαν καθόλου τη αποδοχή από μέρους τους χρημάτων ή 

άλλων δώρων εκτός του μισθού τους. 
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η έλλειψη πόρων δημιουργεί την ανάγκη για επιπλέον εισόδημα. Ως εκ τούτου, οι 

άτυπες πληρωμές τείνουν να γίνουν καθεστώς με την πάροδο του χρόνου. Οπότε και σε 

συνδυασμό με την έλλειψη ρυθμίσεων και ελέγχου αυξάνονται ραγδαία οι υποθέσεις 

διαφθοράς στη δημόσια πολιτική, και διαβρώνουν την εμπιστοσύνη στις κυβερνητικές 

πρακτικές. 

 

2.3. Η διεφθαρμένη υγεία στην Ελλάδα.    

 

  Η παραοικονομία διεθνώς, και ειδικά στην Ελλάδα, αναδεικνύει τομείς της δημόσιας 

ζωής για τους οποίους οι πολίτες εκφράζουν απλά και μόνο απογοήτευση. Σύμφωνα με 

έρευνα της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάς (2013) μετά τα πολιτικά κόμματα, τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) και, το κοινοβούλιο/νομοθετικό σώμα, οι υπηρεσίες 

φαρμακευτικής και ιατρικής περίθαλψης είναι τέταρτες στη σειρά κατάταξης σε 

επίπεδο διαφθοράς. Ο στρατός είναι τελευταίος στη σειρά. Χαρακτηριστικά, το 23% 

όσων ήρθαν σε επαφή με κάποια υπηρεσία ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης 

ανέφεραν ότι έδωσαν φακελάκι τους τελευταίους 12 μήνες.  

   Εδώ και αρκετά χρόνια το φαινόμενο της παραοικονομίας στο χώρο της υγείας τείνει 

να εδραιωθεί, γεγονός που οφείλεται στη γρήγορη μεγέθυνση του συστήματος με 

ιδιαίτερα ανορθολογικό τρόπο. Τέτοια φαινόμενα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο 

καθώς η υγεία είναι το πρώτο αγαθό στις προτιμήσεις των καταναλωτών και γιατί στην 

αγορά υπηρεσιών υγείας ελαχιστοποιείται η κυριαρχία του καταναλωτή λόγω 

ασύμμετρης πληροφόρησης. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι η επιλογή των 

αγαθών και υπηρεσιών υγείας δεν πραγματοποιείται στην ουσία από τον καταναλωτή-

χρήστη αλλά από τον προμηθευτή-γιατρό, προκαλεί ένα ευνοϊκό κλίμα για οικονομικές 

συναλλαγές οι οποίες δεν καταγράφονται και δεν είναι εύκολο να μετρηθούν. 

Πρόκειται για τις λεγόμενες άτυπες πληρωμές οι οποίες αποτελούν μέρος της ιδιωτικής 

δαπάνης υγείας, Το ύψος των πληρωμών αυτών ανέρχεται στο 95% των ιδιωτικών 

δαπανών υγείας. Επιπλέον, σύμφωνα με μελέτες φαίνεται να υπάρχει θετική συσχέτιση 

μεταξύ εισοδήματος και κατανάλωσης υπηρεσιών υγείας. Όπως διαπιστώνουν οι 

Souliotis & Kyriopoulos (2003) οι αυξανόμενες δαπάνες υγείας, ως ποσοστό του 

Α.Ε.Π. αποτυπώνονται σε  υψηλότερη επιβάρυνση των νοικοκυριών. Οι δαπάνες υγείας 

στην Ελλάδα ως ποσοστό του Α.Ε.Π. το 2007 ήταν 8,9% κατά μέσο όρο στις χώρες του 

Ο.Ο.Σ.Α. και 9,6% με βάσει τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας, οπότε και η χώρα 

καταλάμβανε την 11η θέση με βάση το συγκεκριμένο κριτήριο κατάταξης των χωρών-

μελών του Ο.Ο.Σ.Α. 

  Οι κατά κεφαλή δαπάνες υγείας το 2009 ήταν $2.984 στις χώρες μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. 
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και $2.727 στην Ελλάδα (18η θέση). Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι υψηλές δαπάνες 

υγείας οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην εκτίναξή τους κατά την εικοσαετία 1990 - 

2010. Κατά το διάστημα 1980 - 2007, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των δαπανών 

υγείας ήταν περίπου διπλάσιος από αυτόν αύξησης του Α.Ε.Π. χωρίς να οδηγηθούμε σε 

ανάλογη βελτίωση της κατάστασης της υγείας του πληθυσμού.
4
  

 

Πίνακας 3 

«Μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης (%) δαπανών υγείας & Α.Ε.Π., 1980 – 2007» 

 1980 – 1989 1990 - 1999 2000 - 2007 

Συνολικές δαπάνες υγείας 1,9 5,2 7,2 

Δημόσιες δαπάνες υγείας 2 5,1 7,3 

Ιδιωτικές δαπάνες υγείας 1,9 5,2 7,1 

Α.Ε.Π. 0,9 2,1 4,2 

Συνολικές δαπάνες υγείας 
ως % του Α.Ε.Π. 

1,2 3 2,9 

Δημόσιες δαπάνες υγείας 
ως % του Α.Ε.Π. 

1,2 2,9 2,9 

Ιδιωτικές δαπάνες υγείας 
ως % του Α.Ε.Π. 

1,1 3,1 2,7 

               Πηγή: ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. - ΑΔΕΔΥ (2012)  

   

    Η ελληνική οικονομία την επταετία 2003 – 2009, είχε σχεδόν καταρρεύσει με το 

αθροιστικό πρωτογενές έλλειμμα να έχει φτάσει στα €50 δις. Ειδικότερα, η συνολική 

αύξηση της δημόσιας δαπάνης υγείας αντιστοιχούσε στο 14,5% του συνολικού 

ελλείμματος (δηλ. €7,3 δις). Το Α.Ε.Π. έφτασε τα €58 δις και το 10% αυτού δούλεψε 

καλά για λίγους και η άνοδος της δημόσιας δαπάνης υγείας ήταν το 12,5% του Α.Ε.Π.   

 

    Την τριετία που ακολούθησε 2009 – 2011 στα πλαίσια της συνολικής 

δημοσιονομικής προσαρμογής το έλλειμμα ήταν €24 δις με το 2013 να εκτιμάται ότι θα 

κλείσει με πλεόνασμα €1 δις. Το 20% αφορούσε τη προσαρμογή μόνο από τον 

υγειονομικό τομέα. Οι δαπάνες υγείας στο σύνολο τους μειώθηκαν κατά 18,97% από 

€23,2 δις το 2009 σε €18,8 δις το 2011. Ειδικότερα, οι δημόσιες δαπάνες υγείας 

                                                           
4
 O μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των συνολικών δαπανών υγείας σε σταθερές τιμές για την περίοδο 

2000 - 2007 ήταν υψηλότερος από αυτόν για τις περιόδους 1980-1989 και 1990-1999, φτάνοντας το 

7,2% (ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε.-ΑΔΕΔΥ, 2012). 
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μειώθηκαν από €16,1 δις σε €12,4 δις. το 2011, ενώ οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας ήταν το 

34% του συνόλου, όπως και το 2008, παρά την εκτεταμένη οικονομική ύφεση. Η 

προώθηση της νοσοκομειακής φροντίδας γινόταν σε βάρος της πρόληψης, αυξάνοντας 

κατά πολύ το κόστος των υπηρεσιών υγείας. Επομένως, η ποιότητα των υπηρεσιών 

υποβαθμίστηκε έχοντας σημαντικά κενά με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πολύ 

μεγάλης κατηγορίας ατόμων εκτιθέμενων σε ακραίο κίνδυνο, τους άπορους και τους 

ανασφάλιστους (Λιαρόπουλος, 2013). 

 

  Το ελληνικό σύστημα υγείας από το ιδιαίτερα αυξημένο υψηλό ποσοστό των 

ιδιωτικών δαπανών. Οι άμεσες πληρωμές αντιστοιχούν στο 37,6% του συνόλου των 

δαπανών υγείας και οι δαπάνες για ιδιωτική ασφάλιση στο 2,1%, με αποτέλεσμα οι 

ιδιωτικές δαπάνες να ανέρχονται στο 37,9%.  Ακόμη, η χρηματοδοτική του ενίσχυση 

μέσω του κρατικού προϋπολογισμού φθάνει μόλις το 29,1% του συνόλου των δαπανών 

υγείας και από την κοινωνική ασφάλιση μόλις το 31,2%.  Ως εκ τούτου, ο δημόσιος 

χαρακτήρας του συστήματος υγείας αμφισβητείται πλήρως. 

 

  Το πρόβλημα της υψηλής ιδιωτικής δαπάνης ενισχύεται ακόμη περισσότερο από το 

γεγονός ότι η επίπτωση του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα είναι αντίστροφα 

προοδευτική λόγω της εκτεταμένης φοροδιαφυγής αλλά και από τον μεγάλο όγκο 

παραοικονομίας. Έτσι, η δικαιοσύνη στη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας δεν 

επιτυγχάνεται και οι δαπάνες υγείας επιβαρύνουν υπέρμετρα τα χαμηλότερα 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα (ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε-ΑΔΕΔΥ, 2012). Κατά συνέπεια, ο 

προϋπολογισμός για την υγεία για το 2011 μειώθηκε κατά € 1,4 δισ. ευρώ. Το ποσό των 

€568 εκ. διαφυλάχθηκε μέσω των μειώσεων μισθών και επιπρόσθετων πόρων που 

προέκυψαν περικόπτοντας λειτουργικές δαπάνες νοσοκομείων ύψους €840 εκ. Όλα 

αυτά οδηγούν μοιραία σε παραοικονομικές συναλλαγές στον χώρο της υγείας οι  οποίες 

τείνουν να γίνουν και καθεστώς. Κατά κύριο λόγο οφείλονται (Γαϊτανάρη, 2007: 30 – 

32), σε δημογραφικούς, επιδημιολογικούς, κοινωνικοοικονομικούς, υγειονομικούς και 

παράγοντες που έχουν να κάνουν με την προσφορά των υπηρεσιών υγείας.  
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Πίνακας 4: 

«Μελέτες ποσοτικής εκτίμησης της παραοικονομικής δραστηριότητας  

στον υγειονομικό τομέα, Ελλάδα 1974 – 2013» 

  

    Η μέτρηση της παραοικονομικής δραστηριότητας στον  υγειονομικό τομέα, αποτελεί 

ένα δυσχερές μεθοδολογικό φαινόμενο. Οι περισσότερες μάλιστα απόπειρες ποσοτικής 

εκτίμησης στην Ελλάδα στηρίζονται στην έμμεση μέθοδο (Κονδύλης, 2009) την 

απόκλιση δηλαδή δηλωθέντος εισοδήματος επαγγελματιών υγείας και δηλωθείσας, 

πλην φαρμακευτικής, ιδιωτικής δαπάνης υγείας των νοικοκυριών (indirect approach 

expenditure – income deviation), μέθοδος η οποία κατά κοινή ομολογία προσεγγίζει τα 

κατώτερα όρια της παραοικονομίας. 

 

    Βάσει των δεδομένων, η παραοικονομική δραστηριότητα στον τομέα υγείας στην 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΤΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Παυλόπουλος Π., 1987 1984 Άμεση μέθοδος 39,9 δις δρχ. - - 

Νιάκας Δ., Σκουτέλης Γ., 
Κυριόπουλος Ι., 1990 

1982 Έμμεση μέθοδος 22 δις δρχ. 13,00% 27,00% 

1987 Έμμεση μέθοδος 105 δις δρχ. 23,00% 38,00% 

Κυριόπουλος Γ., 1992 

1974 

Έμμεση μέθοδος 

1,9 δις δρχ. 7,50% 26,70% 

1982 27,3 δις δρχ. 17,50% 51,60% 

1988 143,5 δις δρχ. 25,10% 65,00% 

Κυριόπουλος Ι., 
Καραλής Γ., 1997 

1994 Έμμεση μέθοδος 269 δις δρχ. 16,9% Σ.Δ.Υ. 49,2% Ι.Δ.Υ. 

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

2008 
2005 Άμεση μέθοδος 

176 εκ. ευρώ (2,9% Ι.Δ.Υ.) μόνο οι υπόγειες 
πληρωμές σε δημόσια νοσοκομεία 

Liaropoulos L. et. al. (2008) 2008 Άμεση μέθοδος  

Το 36% των ερωτηθέντων έχει καταβάλλει πρόσθετη 
πληρωμή τουλάχιστον 1 φορά σε γιατρό, εκ των 

οποίων το 42% υπό τον φόβο μήπως δεν 
εξυπηρετηθεί και το 20% επειδή το απαίτησε ο 

γιατρός.  

Τσιρώνα Χρ. (2010) 2010 Άμεση μέθοδος 

Μόλις το 74,4% (44,4% για καισαρική και 30% για 
τοκετό) των γυναικών έδωσε φακελάκι στον γιατρό,  

το 37,5% στους νοσοκόμους, το 45,6% στις μαίες και 
33,7%  στους τραυματιοφορείς. Τα αντίστοιχα 

ποσοστά για τον τοκετό είναι 14,4%, 24,4% και 
14,4% 

Αντώνογλου Δ., 2013 Απρίλιος 2013 Άμεση μέθοδος 

Το 39% (117 άτομα) των νοσηλευθέντων σε δημόσια 
νοσοκομεία δήλωσαν τουλάχιστον μία άτυπη 
πληρωμή προς γιατρούς, η οποία σε κάποιες 

περιπτώσεις χαρακτηρίστηκε ως «φακελάκι» και σε 
άλλες ως φιλοδώρημα Αξιοσημείωτος είναι ο χαμηλός 
βαθμός αντίστασης τόσο των γιατρών όσο και των 

ιδίων των ασθενών προς αυτές τις συναλλαγές. 
Συγκεκριμένα, μόλις το 3% (9 άτομα) των γιατρών 

αρνήθηκε να λάβει προσφερόμενη άτυπη αμοιβή από 
τους ασθενείς και επίσης μόνο το 13% (39 άτομα) 
των ασθενών αρνήθηκε να δώσει κάποια πρόσθετη 
αμοιβή σε γιατρούς όταν αυτοί άμεσα τη ζήτησαν. 
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Ελλάδα (βλ. Πίνακας 4), κυμαίνεται ανάλογα με το έτος εξέτασης και την μελέτη, από 

27 – 65%, επί της συνολικής ιδιωτικής δαπάνης υγείας στην χώρα αντιστοιχώντας στο 

0,34 – 1,9 του Α.Ε.Π. 

 

    Προκύπτει λοιπόν, ότι παρά το γεγονός ότι το Ε.Σ.Υ. έχει κοινωνικό χαρακτήρα και 

θα έπρεπε να προσφέρει δωρεάν περίθαλψη κατά τη στιγμή της χρήσης, αυτό στην 

πράξη δεν ισχύει, με τους ασθενείς να ξοδεύουν σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους 

για τις υπηρεσίες αυτές. Η οικονομική κρίση την οποία βιώνει η χώρα ενδέχεται να 

οδηγήσει στη δημιουργία δύο αντίθετων πιέσεων στο φαινόμενο των άτυπων 

πληρωμών: οι μεν ασθενείς να είναι λιγότερο πρόθυμοι να καταβάλουν τις πρόσθετες, 

άτυπες πληρωμές, οι δε ιατροί να είναι περισσότερο επίμονοι στην απαίτηση των 

αμοιβών αυτών. Συνεπώς, δεδομένης της σημαντικής επιβάρυνσης των οικογενειακών 

προϋπολογισμών για υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ισχυρό 

ρυθμιστικό πλαίσιο με ικανούς μηχανισμούς ελέγχου και διασταύρωσης των 

συναλλαγών υγείας, προκειμένου να μειωθούν οι άτυπες πληρωμές που επιβαρύνουν 

τον οικογενειακό αλλά και τον κρατικό προϋπολογισμό (Κυριόπουλος κ.α., 

Σεπτέμβριος 2011: 47). Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν δημοσιοποιηθεί 

αρκετές περιπτώσεις απάτης σε βάρος των φορέων υγείας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
: Μελέτη για την παραοικονομία στην υγεία. 

 

3.1. Σκοπός, σχεδιασμός και υποθέσεις της μελέτης.  

 

    Σκοπός της μελέτης μας είναι να διερευνήσουμε και να καταγράψουμε φαινόμενα 

παραοικονομίας στην υγεία («φακελάκι», μη έκδοση αποδείξεων, παράκαμψη 

αναμονής κ.τ.λ.). Η μελέτη μας διεξήχθη κατά τη διάρκεια Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 

2014. Για τον προσδιορισμό του πληθυσμού μελέτης εφαρμόστηκε η μη τυχαία 

δειγματοληψία ή δειγματοληψία ευκολίας (convenience sampling)
5
, η οποία επιτρέπει τη 

χρησιμοποίηση οποιασδήποτε διαθέσιμης ομάδας μελών του πληθυσμού μιας έρευνας. 

Η δειγματοληψία διεξήχθη κατά κύριο λόγο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της 

Αθήνας, της Καστοριάς, της Κοζάνης, των Σερρών και του Κιλκίς. Σαφέστερα, 

επιλέξαμε να διανείμουμε τα ερωτηματολόγια κυρίως σε ευπαθείς ηλικιωμένες ομάδες, 

καθόσον έχουν περισσότερες εμπειρίες υγείας, γι’ αυτό και προσεγγίσαμε χώρους όπου 

παρευρίσκονται αυτές οι ηλικιακές ομάδες όπως: Κ.Α.Π.Η., κοινωνικά ιατρεία, 

νοσοκομεία, Κ.Ε.Π. Υγείας, ιατρεία Δήμων και ιατρεία Π.Ε.Δ.Υ.. Η ανταπόκριση του 

ερωτώμενου δείγματος ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική σε ποσοστό 58%, απαντώντας 

στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Αποτελέσματα της μελέτης θα παρουσιαστούν 

παρακάτω, με την βοήθεια σχημάτων και επεξηγήσεων. Επιπρόσθετα, διεξάχθηκαν οι 

έλεγχοι (X-square, Phi και Cramer – V) προκειμένου να εντοπιστούν συσχετίσεις 

δημογραφικών και λοιπών μεταβλητών, που επηρεάζουν ή δεν επηρεάζουν τις βασικές 

μεταβλητές μας, που αναφέρονται στο φακελάκι και στην έκδοση απόδειξης. 

 

3.2. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

  

 Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης μας επικεντρώνεται στην αποτύπωση των 

βασικών στοιχείων του δείγματος της χρήσης των υπηρεσιών υγείας αλλά και του 

τρόπου πληρωμής τους.  

 

 

                                                           
5
 Στην δειγματοληψία ευκολίας ή διαθεσιμότητας (convenience sampling), το δείγμα αποτελείται από τις 

μονάδες του πληθυσμού που είναι διαθέσιμες εκείνη τη χρονική στιγμή. Είναι η περισσότερο 

συνηθισμένη πρακτική δειγματοληψίας χωρίς ωστόσο να διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα στον 

πληθυσμό από τον οποίο προέρχεται το δείγμα. Η κυριότερη πηγή μεροληψίας (σφάλματος) είναι ο 

τρόπος επιλογής των συμμετεχόντων καθώς το δείγμα αποτελείται από όσα μέλη του πληθυσμού είναι 

εύκολο να εντοπιστούν ή/και έχουν θετική στάση προς την έρευνα..  
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3.2.1. Τα βασικά στοιχεία του δείγματος.  

 

 Από το δείγμα μελέτης των 310 ερωτωμένων ατόμων το 71,6% ήταν άνδρες και το   

28,1% γυναίκες. Επιπρόσθετα, η ηλικιακή τους κατανομή κατά πλειοψηφία ανήκει 

στους άνω των 65 ετών. Το 29% των ερωτωμένων εντοπίζεται στη  ηλικιακή ομάδα 

των 50 - 65 ετών ενώ στις νεότερες ηλικίες των 35 - 50 ετών συναντούμε το 21,3% του 

δείγματός μας (βλ. Σχήμα 1).  

 

 
Σχήμα 1 

«Η ηλικιακή κατανομή του δείγματος» 

 

 

  Σημαίνον στοιχείο για την ανάλυση της έρευνας μας ήταν και ο τόπος μόνιμης 

κατοικίας των ερωτωμένων (βλ. Σχήμα 2). 
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Σχήμα 2 

«Τόπος μόνιμης κατοικίας του δείγματος» 

 

 

  

   Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία του δείγματος ήταν έγγαμοι/ες και άνω των 65 ετών. 

Ακολούθως, το 17,4% ήταν από άγαμοι/ες,  το 9,4% διαζευγμένοι και το 8,7%  ήταν 

χήροι/ες.  

 

   Το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των ερωτωμένων παρουσιάζει ενδιαφέρον (βλ. Σχήμα 3), 

με το 39% να είναι απόφοιτοι γυμνασίου/λυκείου, το 32% απόφοιτοι δημοτικού, ενώ το 

υπόλοιπο 24,2% απόφοιτοι Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Σημαντικό είναι να σημειωθεί πως μόνο το 

6,1% δεν έχουν καμιά εκπαίδευση.  
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Σχήμα 3 

«Ποιό είναι το εκπαιδευτικό σας επίπεδο;» 

 

 

 

 

 

         Συνεχίζοντας και όσον αφορά την οικονομική κατάσταση του δείγματος οι 

ερωτώμενοι αξιολογούν ότι είναι ικανοποιητική κατά 43,2% (με μηνιαίο εισόδημα από 

501 έως 1.000€) έπειτα μόλις το 27,7% έχει εισόδημα κάτω των 500€ ενώ το 23,9% 

έχει εισόδημα από 1.001 έως 1.500€. Τέλος, μόνο 13 ερωτώμενοι έχουν εισόδημα άνω 

των 1.500€ (βλ. Σχήμα 4). 
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Σχήμα 4 

«Ποιο είναι το μηνιαίο καθαρό εισόδημά σας;» 

 

 

 

 

         
 

Σχήμα 5 

«Από πού προέρχεται το εισόδημά σας;» 
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   Η πλειοψηφία των ερωτωμένων (βλ. Σχήμα 5) είναι συνταξιούχοι και χαρακτήρισε ως 

μέτρια την οικονομική του κατάσταση (39,4%). Το 25,2% ως κακή, το 22,3% ως καλή, 

ενώ μόλις το 0,3% ως πολύ καλή (βλ. Σχήμα 6).  

 

  
 

Σχήμα 6 

«Πως αξιολογείτε την οικονομική σας κατάσταση;» 
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   Όσον αφορά την επαγγελματική ιδιότητα των ερωτωμένων του δείγματος (βλ. Σχήμα 

7) μας το 23,9% είναι τεχνίτες - εργάτες, το 19,4% ελεύθεροι επαγγελματίες, το 17,7% 

γεωργοί και κτηνοτρόφοι, το 16,5% αυτοαπασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών, το 

12,6% υπάλληλοι γραφείου, το 7,4% έμποροι-πωλητές και τέλος το 1,6% ανώτερα 

διοικητικά στελέχη. 

 

 

    
  

 

Σχήμα 7 

«Ποιο είναι το επάγγελμά σας;»  
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  Η πλειοψηφία του δείγματός μας είναι ασφαλισμένοι (βλ. Σχήμα 8). Στον ασφαλιστικό 

φορέα του ΙΚΑ είναι ασφαλισμένοι το 40,3% του δείγματός μας, έπειτα στο ΤΕΒΕ 

(28,4%), στον ΟΓΑ (15,8%), στον ΟΠΑΔ (7,2%), στον ΟΑΕΕ (5,5%) και τέλος στο 

Ταμείο Εμπόρων το 0,6% (βλ. Σχήμα 9). 

 

 

 

 

Σχήμα 8 

«Είστε ασφαλισμένος/η;» 
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Σχήμα 9 

«Ποιος είναι ο ασφαλιστικός σας φορέας;» 

 

 

 

 

 

 

Οι ανασφάλιστοι είναι μόνο 2,3% ενώ η πλειοψηφία του δείγματος (91,3%) δεν 

διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση σε αντίθεση με το 8,4% που διαθέτει (βλ. Σχήμα 10). 
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Σχήμα 10 

«Έχετε ιδιωτική ασφάλιση;» 

 

 

 

3.2.2. Αποτελέσματα χρήσης υπηρεσιών υγείας και τρόπου πληρωμής τους. 

 

  Σε άμεση συνάρτηση με τα βασικά στοιχεία του δείγματος των ερωτωμένων, αναγκαίο 

είναι να αποτυπώσουμε τα αποτελέσματα της μελέτης και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν 

την μη έκδοση αποδείξεων και το «φακελάκι» στις υπηρεσίες υγείας. Συγκεκριμένα, 

από το δείγμα μας το 88,4% έχει κάνει χρήση υπηρεσιών υγείας του τελευταίους 

δώδεκα (12) μήνες, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί οι εμπειρίες υγείας και 

παραοικονομίας είναι πρόσφατες και οι ερωτώμενοι μπορούν να εκφράσουν τα 

πρόσφατα περιστατικά παραοικονομίας που αντιμετώπισαν (βλ. Σχήμα 11).  
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Σχήμα 11 

«Τους τελευταίους 12 μήνες έχετε κάνει χρήση υπηρεσιών υγείας;» 

 

 

 

 Όσον αφορά τους λόγους χρήσης υπηρεσιών υγείας (βλ. Σχήμα 12) διαπιστώσαμε ότι η 

πλειοψηφία εξετάστηκε από ιατρό ενώ το 24,5% υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση. 
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Σχήμα 12 

«Για ποιο λόγο έχετε κάνει χρήση υπηρεσιών υγείας;» 

 

 

  Επιπρόσθετα, το 9% αποτελείται από αυτούς που δεν χρησιμοποίησαν υπηρεσίες 

υγείας και από αυτούς που δεν απάντησαν.  

 

   Η πλειοψηφία των ερωτωμένων  (βλ. Σχήμα 13) «κατέφυγε» στο δημόσιο 

νοσοκομείο, το 24,5% σε ιδιώτες ιατρούς/οδοντίατρους, το 9,4% σε πολυϊατρείο του 

Π.Ε.Δ.Υ., το 6,1% σε ιδιωτική κλινική, το 3,5% σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο ενώ 

τέλος το 0,3% σε άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (εθελοντισμός, κοινωνικά 

ιατρεία κ.τ.λ.). Το 9% αποτελείται από αυτούς που δεν απάντησαν.  
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Σχήμα 13 

«Σε ποιον φορέα απευθυνθήκατε για να λάβετε υπηρεσίες υγείας;» 
   

 

  Στην ερώτηση εάν χρειάστηκε το ερωτώμενο δείγμα μας να πληρώσει για κάποιες από 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες (βλ. Σχήμα 14), η πλειοψηφία 56,2% απάντησαν πως 

χρειάστηκε να καταβάλλουν χρήματα ώστε να λάβουν υπηρεσίες υγείας. Αντίθετα, στο 

34,2% προσφέρθηκαν υπηρεσίες υγείας χωρίς να καταβάλλει χρηματικό αντίτιμο. Το 

9,4% αποτελείται από αυτούς που δεν απάντησαν. 
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Σχήμα 14 

«Χρειάστηκε να πληρώσετε για κάποια  

από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και σε ποιους φορείς;» 
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  Το σύνολο του δείγματός μας που απάντησε θετικά στην προηγούμενη ερώτηση έχει 

καταβάλλει αθροιστικά 79.705€ για πληρωμές προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας, με 

ελάχιστη τιμή το 1€ και μέγιστη τιμή τα 5.000€. Ο μέσος όρος πληρωμών για 

υπηρεσίες υγείας διαμορφώνεται στα 450,31€ για το σύνολο του δείγματος που 

απάντησε θετικά στην παραπάνω ερώτηση.  

 

  Επιπρόσθετα, ένα από τα σημαντικά ερωτήματα της έρευνάς μας είναι η έκδοση 

απόδειξης (βλ. Σχήμα 15). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό πως η πλειοψηφία του δείγματός 

μας 52,9% που πλήρωσε για υπηρεσίες υγείας έλαβε απόδειξη, ενώ μόλις το 3,9% δεν 

έλαβε απόδειξη. Το υπόλοιπο 43,2% τους δείγματός μας δεν απάντησε στην 

συγκεκριμένη ερώτηση, αφήνοντας υπόνοιες για την συμμετοχή του στο φαινόμενο 

αυτό.  

 

 
 

 

Σχήμα 15 

«Λάβατε απόδειξη για τα χρήματα που πληρώσατε;» 
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  Ένα ακόμη ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα για το φαινόμενο της παραοικονομίας 

που προκύπτει από την μελέτη μας είναι ότι το 40,6% των ασθενών έλαβαν απόδειξη 

για ολόκληρο το χρηματικό ποσό που κατέβαλαν, ενώ μόλις το 9% για το 50% του 

χρηματικού ποσού και το 3,2% για άλλο ποσοστό. Το 47,1% τους δείγματός μας δεν 

απάντησε στην συγκεκριμένη ερώτηση, αφήνοντας υπόνοιες για την συμμετοχή του 

στο φαινόμενο αυτό. 

  

    Τα αποτελέσματα αυτά είναι απαισιόδοξα για την καταπολέμηση της 

παραοικονομίας και οφείλονται σε ελέγχους από αρμόδιες Υπηρεσίες (Οικονομική 

Αστυνομία, Σ.Δ.Ο.Ε.) καθώς και σε αμφισβητούμενες πιθανές καταγγελίες πελατών – 

ασθενών (βλ. Σχήμα 16). 

 

 

 

«Σχήμα 16 

«Για ποιο ποσοστό από τα χρήματα που πληρώσατε λάβατε απόδειξη;» 

 

 Ένα ακόμη ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα για το αρνητικό φαινόμενο της 

παραοικονομίας στην υγεία είναι το γεγονός ότι το 28,7% των ερωτωμένων έχουν 

δώσει φακελάκι (βλ. Σχήμα 17).  
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Σχήμα 17  

«Έχετε δώσει φακελάκι;» 

  

 

  Αντίθετα, το 69,7% αποτελείται από αυτούς που δεν έδωσαν φακελάκι, ενώ το 1,6% 

δεν απάντησε αφήνοντας υπόνοιες ένοχης συμμετοχής στο φαινόμενο. Το ποσοστό 

28,7%, είναι ιδιαίτερο υψηλό. Ο λόγος, οι φορείς, ο τελικός αποδέκτης που λαμβάνει το 

φακελάκι και οι γενικότερες επιπτώσεις αναλύονται στα κάτωθι σχήματα.  

 

    Σχετικά με το ποσό που έδωσε το δείγμα μας για φακελάκι ώστε να λάβει υπηρεσίες 

υγείας, έχουμε να πούμε πως για το χρονικό διάστημα από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο του 

2014, από το ερωτώμενο δείγμα μας 310 ατόμων τα 91 άτομα έδωσαν φακελάκι 

συνολικής αθροιστικής αξίας 61.230€ , με μέγιστη τιμή τα 3.000€ και ελάχιστη τιμή τα 

50€. Ο μέσος όρος ποσού για φακελάκι, που αναλογεί σε κάθε άτομο τους δείγματος 

που συμμετείχε στην παραοικονομία είναι 658,38€. Το 1,6% αποτελείται από αυτούς 

που δεν απάντησαν. Τα ποσά αυτά φαντάζουν υπέρογκα αν πολλαπλασιαστούν και 

αναλογικά αποδοθούν στο συνολικό πληθυσμό της Ελλάδας σε ετήσιο χρονικό 

ορίζοντα! 
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Σχήμα 18 

«Σε ποιους φορείς έχετε δώσει φακελάκι;» 
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 Από το συνολικό ποσοστό 28,7% του δείγματός μας που απάντησαν θετικά στο ότι 

έδωσαν φακελάκι, η πλειοψηφία αυτών 74,2% το έδωσε στο δημόσιο νοσοκομείο και 

το 10,1% στο κέντρο υγείας του Ε.Σ.Υ. και το υπόλοιπο 15,7% σε άλλον φορέα 

(δημοτικά ιατρεία, πολυιατρεία υπηρεσιών δημοσίων υπαλλήλων) (βλ. Σχήμα 18). 

 

 

Σχήμα 19 

«Για ποιο λόγο δώσατε φακελάκι;» 

 

 

  Σημαντικό αποτέλεσμα της έρευνας μας είναι ότι το φακελάκι ισχύει και έχει 

καθιερωθεί στις χειρουργικές επεμβάσεις (βλ. Σχήμα 19), έτσι το 51,6% δίνει φακελάκι 

για να χειρουργηθεί. Το 19,8% δίνει φακελάκι για να εξεταστεί από ιατρό, το 13,2% για 

να νοσηλευτεί, ενώ το 10,9% για άλλο λόγο. Το 2,2% αποτελείται από αυτούς που δεν 

απάντησαν. 
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Σχήμα 20 

«Ποιος σας ζήτησε φακελάκι;» 

 

 

 

  Στην πλειοψηφία του δείγματός μας 77% ζητήθηκε φακελάκι από τον ιατρό (βλ. 

Σχήμα 20), προκειμένου να προσφέρει υπηρεσίες υγείας. Ενώ μόλις στο 6,9%  δείγμα 

μας ζητήθηκε φακελάκι από λοιπό προσωπικό (π.χ. τραυματιοφορείς). Το 16% 

αποτελείται από αυτούς που δεν απάντησαν. 
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Σχήμα 21 

«Τι ειδικότητας ήταν ο ιατρός που δώσατε φακελάκι;» 

 

 

   Σε συνέχεια της ανωτέρω ερώτησης (βλ. Σχήμα 21) και προκειμένου να ερευνήσουμε 

ποιες ειδικότητες ιατρών είναι επιρρεπείς στο φακελάκι, θέσαμε στο δείγμα μας την 

παρακάτω ερώτηση. Έτσι, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματά μας περισσότερα 

χρήματα για φακελάκι δόθηκαν σε παθολόγους, ακολουθούν οι ορθοπεδικοί με 12,5%, 

οι οφθαλμίατροι , ουρολόγοι και δερματολόγοι με 10,4%, 8,3% και 8,3% αντίστοιχα.  

 

   Από τα αποτελέσματα των ερωτήσεών μας στο δείγμα μας παρατηρούμε πως η 

πλειοψηφία του δείγματός μας έδωσε φακελάκι (βλ. Σχήμα 22) για να μειώσει τον 

χρόνο αναμονής (34,88%) και για να τύχει καλύτερης αντιμετώπισης (34,88%). 

Σημαντικό, είναι πως από τα αμέσως μεγαλύτερα ποσοστά (19,77%) είναι τα άτομα του 

δείγματός μας που δίνουν φακελάκι ώστε να αποκτήσουν προσβασιμότητα στις 

υπηρεσίες υγείας, προδίδοντας τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της υγείας. 
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Σχήμα 22 

«Γιατί δώσατε φακελάκι;» 

 

 

 

 

 Η πλειοψηφία του δείγματος που έδωσε φακελάκι 79,55% το έδωσε πριν την παροχή 

υπηρεσιών, επειδή του ζητήθηκαν. Ενώ το 13,64% το έδωσε χωρίς να του ζητηθούν, 

για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους. Μόλις, το 6,82% το έδωσε μετά την παροχή 

υπηρεσιών, αφού βέβαια του ζητήθηκαν και προς εξασφάλιση των ορθών ιατρικών και 

διαδικαστικών αποτελεσμάτων (βλ. Σχήμα 23). 
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Σχήμα 23: 

«Πότε δώσατε το φακελάκι;» 

 

 

 

 

  

  Όσον αφορά τις επιπτώσεις που έχει στο εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης το 

φακελάκι που έδωσε το ερωτώμενο δείγμα μας (βλ. Σχήμα 24), παρατηρούμε πως για 

το 40% του δείγματος που έδωσε φακελάκι έχει μέτρια επίπτωση, για το 30% έχει 

σημαντική επίπτωση και για το 29% έχει μικρή επίπτωση στην οικονομική κατάσταση 

και κατάσταση διαβίωσης. 
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Σχήμα 24: 

«Τι επιπτώσεις είχαν τα χρήματα που δώσατε για φακελάκι  

στο εισόδημά και στις συνθήκες διαβίωσης σας;» 
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3.2.3. Συσχετίσεις μεταβλητών, έλεγχοι X-square, Phi και Cramer V.   

Έχοντας διεξάγει σημαντικά στατιστικά στοιχεία από τις ερωτήσεις της έρευνά μας, θα 

προχωρήσουμε σε ελέγχους συσχετίσεων μεταβλητών, προκειμένου να εξετάσουμε εάν 

και κατά πόσο οι μελετώμενες μεταβλητές συσχετίζονται με τις δυο σημαντικές 

ερωτήσεις της έρευνάς μας, το «φακελάκι» και την «έκδοση απόδειξης». Σαφέστερα, 

όπως έχουμε ορίσει και στην μεθοδολογία μας, θα χρησιμοποιήσουμε τον έλεγχο X-

square. Με αυτό τον έλεγχο θα βρούμε την τιμή «p-value», η οποία θα μας δώσει: 

στατιστικά σημαντική (p<0,05) ή μη στατιστικά σημαντική (p>0,05) συσχέτιση των 

εξεταζόμενων μεταβλητών μας, με τις υπό ερώτηση βασικές μεταβλητές μας 

(φακελάκι, απόδειξη). 

Έπειτα από στατιστική επεξεργασία στο SPSS, προκύπτει πως το «φακελάκι» 

συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά με το επάγγελμα, την ηλικιακή ομάδα, την 

οικογενειακή και οικονομική κατάσταση, την εκπαίδευση, το εισόδημα και την 

προέλευση εισοδήματος (p<0,001 σε όλες τις περιπτώσεις). Αντίθετα, δεν προκύπτει 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των ποσοστών των ατόμων που έδωσαν 

φακελάκι με βάση το φύλο (p=0,354), τον τόπο διαμονής (p=0,828), την ασφάλιση 

(p=0,089), τον ασφαλιστικό φορέα (p=0,068) και την ύπαρξη ή όχι ιδιωτικής 

ασφάλισης (p=0,167). Όσον αφορά την έκδοση απόδειξης, επηρεάζεται και 

συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά με το εισόδημα (p<0,001), την προέλευση 

εισοδήματος (p<0,001), τον τόπο διαμονής (p=0,029), το επάγγελμα (p<0,001) και την 

ύπαρξη ή όχι ιδιωτικής ασφάλισης (p<0,037). Αντιθέτως, είναι ανεξάρτητη (αρνητική 

συσχέτιση) με το φύλο (p=0,513), την ηλικιακή ομάδα (p=0,132), οικογενειακή και 

οικονομική κατάσταση (p=0,486 & p=0,137), την εκπαίδευση (p=0,203), την ασφάλιση 

(p=0,786) και τον ασφαλιστικό φορέα (p=0,550). 

Προχωρώντας και επιλέγοντας μόνο τις μεταβλητές που σχετίζονται στατιστικά 

σημαντικά με το «φακελάκι» και στην έκδοση απόδειξης, με την βοήθεια του SPSS 

εξάγονται οι συντελεστές Phi & Cramer-V, ώστε για να αποτυπωθεί η ένταση της 

συνάφειας μεταξύ αυτών των συγκρινόμενων μεταβλητών. Οι συγκεκριμένοι 

συντελεστές λαμβάνουν τιμές από 0 έως 1. Όσο οι τιμές αυτές πλησιάζουν προς τη 

μονάδα τόσο υψηλότερο είναι ο βαθμός εξάρτησης των υπό έλεγχο μεταβλητών ενώ 

αντίθετα τιμές κοντά στο 0 υποδηλώνουν τη μη ύπαρξη σχέσης αλληλεξάρτησης, με το 

p-value και στις δύο περιπτώσεις να επιδέχεται αντίστροφης ερμηνείας καθιστώντας 

στατιστικά σημαντική τη συσχέτιση των μεταβλητών όταν λαμβάνει τιμή χαμηλότερη 
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του επιπέδου σημαντικότητας α=0,05.  

Σχετικά με την μεταβλητή «έκδοση απόδειξης» και την συσχέτισή της με το εισόδημα, 

(Πίνακας 30 του παραρτήματος ΙΙΙ), παρατηρούμε πως το σύνολο των ασθενών που 

το εισόδημα τους κυμαίνεται από 501 έως 1000 ευρώ αλλά και αυτών που κυμαίνεται 

από 1501 έως 2000 ευρώ έλαβε απόδειξη σε αντίθεση με τους ασθενείς που το 

εισόδημα κυμαίνεται από 1001 έως 1500 ευρώ καθώς το 21,7% αυτών δεν έλαβε 

απόδειξη αποτελώντας το 83,3% του συνολικού αριθμού των ασθενών που δεν έλαβαν 

απόδειξη. Επιπλέον το 6,5% των ασθενών που το εισόδημα τους δεν ξεπερνά τα 500 

ευρώ επίσης δεν έλαβε απόδειξη αποτελώντας το 16,7% των συμμετεχόντων στην 

έρευνα που απάντησαν αρνητικά όσον αφορά τη λήψη ή μη απόδειξης. Εν συνεχεία, 

παρατηρείται ότι τα ποσοστά των μισθωτών και συνταξιούχων ασθενών που έλαβαν 

απόδειξη είναι εξαιρετικά υψηλά αγγίζοντας το 97,0% και το 98,8% αντίστοιχα, ενώ 

αντίθετα σημαντικά χαμηλότερο είναι το ποσοστό των ελεύθερων επαγγελματιών που 

έλαβαν απόδειξη αγγίζοντας μόλις το 65,4% και αποτελώντας το 75,0% των ασθενών 

που δεν έλαβαν απόδειξη επί του συνόλου του δείγματος (Πίνακας 31 του 

παραρτήματος ΙΙΙ). 

Αναφορικά, με την μεταβλητή επάγγελμα παρατηρείται ότι το ποσοστό των εμπόρων ή 

πωλητών που δεν έλαβαν απόδειξη διαφοροποιείται σημαντικά από τα ποσοστά των 

ασθενών λοιπών επαγγελμάτων καθώς αγγίζει το 42,9% αποτελώντας το 75,0% του 

συνολικού αριθμού των ασθενών που δεν έλαβαν απόδειξη. Επιπλέον, προκύπτει ότι το 

9,1% των υπαλλήλων γραφείου και το 8,3% των εργατοτεχνιτών επίσης δεν έλαβε 

απόδειξη αποτελώντας το υπόλοιπο 25,0% επί του συνολικού αριθμού των ασθενών 

που δεν έλαβαν απόδειξη (Πίνακας 32 του παραρτήματος ΙΙΙ). Όσον αφορά την 

συσχέτιση μεταξύ της μεταβλητής «έκδοση απόδειξης» και τόπου διαμονής, προκύπτει 

ότι κατά κύριο λόγο οι ασθενείς που δεν έλαβαν απόδειξη διαμένουν στην Αθήνα και 

δευτερευόντως στην επαρχεία αποτελώντας το 58,3% και 33,3% του συνόλου των 

ασθενών που δεν έλαβαν απόδειξη με το υπόλοιπο 8,3% να είναι κάτοικοι της 

Θεσσαλονίκης (Πίνακας 33 του παραρτήματος ΙΙΙ).  

Παράλληλα η στατιστικά σημαντική συσχέτιση της λήψης απόδειξης και της ύπαρξης ή 

μη ιδιωτικής ασφάλισης προκύπτει από το γεγονός ότι το ποσοστό των ατόμων που έχει 

ιδιωτική ασφάλιση και δεν έλαβε απόδειξη είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό των 

ασθενών που δεν έχουν ιδιωτική ασφάλιση αγγίζοντας το 25,0% (έναντι μόλις 6%) 

(Πίνακας 34 του παραρτήματος ΙΙΙ). Για να δούμε τι γίνεται όμως και με το 
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«φακελάκι». Παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση του ποσοστού των ασθενών έως 

65 ετών που έδωσαν φακελάκι και του ποσοστού των ασθενών άνω των 65 ετών. 

Συγκεκριμένα, το ποσοστό των ασθενών από 26 έως 35, από 35 έως 50 και από 50 έως 

65 που δηλώνουν ότι έδωσαν φακελάκι ισούται με 52,9%, 40,9% και 42,2% αντίστοιχα, 

ενώ αντίθετα μόλις το 10,0% των ασθενών ηλικίας άνω των 65 ετών συμμετείχε σε 

αυτήν την μορφή της παραοικονομίας. Επιπλέον, ο μοναδικός ασθενής του δείγματος 

ηλικίας κάτω των 25 ετών δηλώνει και αυτός ότι έδωσε φακελάκι. Ως εκ τούτου 

προκύπτει ότι οι νεότεροι ασθενείς είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με το φακελάκι σε 

σχέση με τους γηραιότερους (Πίνακας 35 του παραρτήματος ΙΙΙ).  

Από τα αποτελέσματα που προκύπτουν φαίνεται πως μέρος της πλειοψηφίας των 

ασθενών που είναι χήροι συνηθίζουν να μην αντιστέκονται στο «φακελάκι» καθώς το 

74,1% αυτών απαντά θετικά στην αντίστοιχη ερώτηση, ενώ σημαντικά χαμηλότερα 

είναι τα ποσοστά των άγαμων (23,1%), των έγγαμων (27,6%) και των διαζευγμένων 

(6,9%) που έδωσαν φακελάκι (Πίνακας 36 του παραρτήματος ΙΙΙ).  

Επίσης, παρατηρείται ότι το «φακελάκι» συνδέεται περισσότερο με ασθενείς των 

οποίων το εκπαιδευτικό υπόβαθρο είναι υψηλότερο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

κατά κύριο λόγο είναι απόφοιτοι γυμνασίου-λυκείου (40,5%) ή ΤΕΙ (58,6%). Το 

ποσοστό των αποφοίτων ΑΕΙ που έδωσαν φακελάκι αγγίζει το 25,7%, ενώ αντίθετα 

χαμηλότερα είναι τα ποσοστά των ασθενών που έδωσαν φακελάκι  και είτε δεν έχουν 

καμία εκπαίδευση είτε είναι απόφοιτοι Δημοτικού αγγίζοντας το 10,5% και 10,9% 

αντίστοιχα (Πίνακας 37 του παραρτήματος ΙΙΙ).  

Το «φακελάκι» συνδέεται περισσότερο με τους ασθενείς που ανήκουν σε ψηλότερες 

εισοδηματικές κατηγορίες καθότι το 47,9% των ασθενών που  το εισόδημα τους 

αντιστοιχεί σε  1.001 έως 1.500 ευρώ και έδωσαν φακελάκι αγγίζει το 47,9% ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό των ασθενών που το εισόδημα του ξεπερνά τα 1501 ευρώ 

εκτινάσσεται στο 92,3%. αντίθετα οι ασθενείς που ανήκουν σε χαμηλότερες 

εισοδηματικές κλίμακες δίνουν φακελάκι σε σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά μη 

συμμετέχοντας στο συγκεκριμένο φαινόμενο (Πίνακας 38 του παραρτήματος ΙΙΙ).  

Στην πλειοψηφία τους οι μισθωτοί και οι ελεύθεροι επαγγελματίες δίνουν φακελάκι 

καθώς τα ποσοστά των ασθενών που ανήκουν στις συγκεκριμένες επαγγελματικές 

κατηγορίες αντιστοιχούν σε 54,1% και 59,4% ενώ αντίθετα οι συνταξιούχοι απαντούν 

ότι έδωσαν φακελάκι σε ποσοστό μόλις 13,4% (Πίνακας 39 του παραρτήματος ΙΙΙ). 
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Αναφορικά με την μεταβλητή της «οικονομικής κατάστασης» συσχετίζεται στενά με το 

«φακελάκι» και ιδιαίτερα οι ασθενείς με μέτρια και καλή οικονομική κατάσταση 

συμμετέχουν, δίνοντας «φακελάκι» σε ποσοστά που αγγίζουν το 50,8% και 30,3% 

αντίστοιχα, αποτελώντας το 69,3% και  22,7% του συνόλου των ασθενών που έδωσαν 

φακελάκι, ενώ μόλις το 6,4% των εχόντων κακή οικονομική κατάσταση ασθενών 

απαντούν ότι έδωσαν φακελάκι (Πίνακας 40 του παραρτήματος ΙΙΙ). 

Τέλος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα ελέγχων οι ασθενείς που ανήκουν στην 

επαγγελματική κατηγορία των εμπόρων-πωλητών απαντούν ότι έδωσαν φακελάκι σε 

πολύ υψηλό ποσοστό το οποίο αγγίζει το 78,3%. Ακολουθούν τα διοικητικά στελέχη 

(40,0%), οι αυτοαπασχολούμενων στις υπηρεσίες (36,0%), οι υπάλληλοι γραφείου 

(31,6%) και οι ελεύθεροι επαγγελματίες (30,0%), ενώ χαμηλότερα είναι τα ποσοστά 

συμμετοχής στο «φακελάκι» από μέρους των εργατοτεχνικών και των γεωργών 

(Πίνακας 41 του παραρτήματος ΙΙΙ). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 

  Η λειτουργία της οικονομίας αντανακλά, ως επί το πλείστον, τον τρόπο λειτουργίας 

της κοινωνίας. Γι’ αυτό και συχνά διαπιστώνονται κρούσματα σήψης, διαφθοράς και 

παραοικονομίας σε όλες τις επιμέρους εκφάνσεις του δημοσίου τομέα, ειδικότερα στον 

χώρο της υγείας με ολέθριες συνέπειες στην κοινωνική συνοχή.  

 

  Στην χώρα μας, κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, το φαινόμενο της 

παραοικονομίας αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Στο ελληνικό σύστημα υγείας, 

ειδικότερα, συνυπάρχουν οι παροχές υγείας διαμέσου συμβολαιακών συστημάτων, 

κοινωνικής ασφάλισης και Ε.Σ.Υ.  

 

  Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, βασικός μας στόχος ήταν (βάσει του θεωρητικού 

πλαισίου) και σε συνδυασμό με την ενδεδειγμένη μελέτη μέσω ενός δομημένου 

ερωτηματολογίου, να μελετήσουμε ενδελεχώς για το φαινόμενο της παραοικονομίας 

στην υγεία. Για τον σκοπό αυτό επιλέξαμε ως πληθυσμό – στόχο τους ανθρώπους που 

ανήκουν σε ευπαθείς ηλικιακές ομάδες (όπως Κ.Α.Π.Η., κοινωνικά ιατρεία, Δημοτικά 

Ιατρεία, Π.Ε.Δ.Υ. κλπ), καθώς κάνουν αυξημένη χρήση των υπηρεσιών υγείας σε όλο 

το εύρος τους. Έτσι οδηγηθήκαμε σε μια σειρά από συμπεράσματα.  

 

 Αρχικά, επισημαίνουμε το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό των ερωτωμένων που έδωσαν 

φακελάκι που φθάνει το 28,71%, ίσως γιατί δεν έχει απομακρυνθεί η νοοτροπία αυτή 

από τον ασθενή. Ωστόσο, το 3,87% των ερωτωμένων δεν έλαβε απόδειξη για τα 

χρήματα που κατέβαλλε, ενώ το 43,23% δεν απάντησε καθόλου κάτι που υποκρύπτει 

την ενοχή των ερωτωμένων, θεωρώντας τον εαυτό τους ως «συνεργό» στο φαινόμενο 

αυτό.  

  Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως το «φακελάκι» συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά 

με το επάγγελμα, την ηλικιακή ομάδα, την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση, 

την εκπαίδευση, το εισόδημα και την προέλευση εισοδήματος Όσον αφορά την έκδοση 

απόδειξης, επηρεάζεται και συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά με το εισόδημα, την 

προέλευση εισοδήματος, τον τόπο διαμονής, το επάγγελμα και την ύπαρξη ή όχι 

ιδιωτικής ασφάλισης. 

   Σε περίοδο οικονομικής κρίσης όπως ακριβώς βιώνει η Ελλάδα, όπως ανέδειξε η 

μελέτη μας η παραοικονομία της υγείας έχει εδραιωθεί σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό 
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γεγονός που καταδεικνύει από την μια πλευρά την ανασφάλεια των ασθενών για μη 

ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, και την λανθασμένη νοοτροπία του ιατρικού προσωπικού 

που πιέζουν να τους δοθεί φακελάκι και από την άλλη πλευρά την ελλειμματική 

οργάνωση του ελεγκτικού μηχανισμού που θα είχε αναστείλει την εμφάνιση των 

κρουσμάτων διαφθοράς και κακοδιαχείρισης (ώστε να αποφευχθούν οι ολέθριες 

συνέπειες τόσο για τους πολίτες όσο και για τον Κρατικό Προϋπολογισμό).  

 

  Προτείνουμε, λοιπόν, να θωρακιστεί ο δημόσιος τομέας με το αναγκαίο ελεγκτικό 

δίκτυο που θα καταστείλει αλλά και θα προλαμβάνει τέτοιου είδους φαινόμενα. Πέρα 

από τις γενικές κατευθύνσεις, χρήσιμο είναι να δοθούν στοχευμένες οδηγίες για 

υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων προς δύο άξονες τόσο αναφορικά με την ενίσχυση 

της διαφάνειας – πρόληψη της διαφθοράς/παραοικονομίας όσο και σχετικά με τον 

έλεγχο και την καταπολέμηση/καταστολή των ιδίων φαινομένων. 

 

   Σε πρώτο στάδιο, θα πρέπει να ενισχυθούν οι υποδομές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

με άμεσο στόχο τη εξασφάλιση της διαφάνειας. Γι’ αυτό και θα πρέπει να αναπτυχθούν 

οι παρεχόμενες εν λόγω υπηρεσίες με προτεραιότητα την καταπολέμηση των εστιών 

διαφθοράς. Πιο συγκεκριμένα, πρακτική που εξασφαλίζει και μείωση του κόστους είναι 

η ανάπτυξη βασικών εφαρμογών που θα αποτελέσουν τα δομικά στοιχεία (building 

blocks) για την υιοθέτησή τους ως καταλύτες (enablers) για την περαιτέρω ανάπτυξη 

λύσεων. Ειδικότερα, χρειάζεται να υλοποιηθεί ο εντοπισμός μητρώων και καθορισμός 

ιδιοκτητών μητρώων, εξασφάλιση του πλαισίου διάθεσης αυτών για ανάπτυξη 

υπηρεσιών και δια-λειτουργικότητα. Παράλληλα, αναγκαία είναι η παροχή 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας προγραμματισμού ιατρικών πράξεων για την καταπολέμηση 

των φαινομένων διαφθοράς στο χώρο της υγείας (ραντεβού ιατρικών επισκέψεων και 

χειρουργείων) με ταυτόχρονη υποχρέωση τήρησης ψηφιακής πληροφορίας και 

διαβαθμισμένης διάθεσής της μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, 

προτείνουμε την εξασφάλιση παρεμβάσεων στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο με 

ταυτόχρονη απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και μείωση των διοικητικών 

βαρών. Δεν θα πρέπει να λησμονηθεί ο επαναπροσδιορισμός του πλαισίου λειτουργίας 

της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με στόχο τη συμβολή στη 

διαφάνεια. 

 

  Επιπρόσθετα, σε μια δεύτερη φάση είναι η διατύπωση προτάσεων για στοχευμένες 

παρεμβάσεις και βελτιώσεις αναφορικά με την λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. 



Παραοικονομία στην Υγεία – Μελέτη με χρήση ερωτηματολογίου στην Ελλάδα © (Δημήτριος Ι. Αντώνογλου, Ιανουάριος 2015) 

 

61 

 

Κρίνεται εν πολλοίς, επιβεβλημένη η υιοθέτηση θεσμού αξιολόγησης και πιστοποίησης 

φορέων της ελληνικής δημόσιας διοίκησης σε σχέση με το επίπεδο διαφάνειας, 

ενίσχυση του κοινού πλαισίου αξιολόγησης. Βέβαια, απαραίτητοι είναι οι μηχανισμοί 

απολογισμού και υιοθέτηση δεικτών προόδου, σε σχέση κυρίως με την εξυπηρέτηση 

του πολίτη και τη διαφάνεια με παράλληλη ανατροφοδότηση και μηχανισμός 

υλοποίησης επεμβατικών ενεργειών, όπως: ο προσδιορισμός αποκλειστικών 

προθεσμιών για την ανταπόκριση της δημόσιας διοίκησης σε συναλλαγές και 

αλληλεπίδραση με τον πολίτη, η δημοσιοποίηση των διοικητικών πράξεων βάσει του 

συστήματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Ν. 3861/2010), διαφάνεια του μηχανισμού των προμηθειών, η 

εφαρμογή του νόμου για την καλή νομοθέτηση (better regulation).    

 

  Επιπρόσθετα, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας 

καθορίζεται από το ανθρώπινο δυναμικό αυτού, γι’ αυτό και είναι αναγκαία η 

αξιοποίηση του και η ενίσχυση του ρόλου του πολίτη. Παρά ταύτα, η στασιμότητα που 

διαπιστώνεται στην πορεία του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να γίνεται αξιοκρατική 

επιλογή του, αξιολόγηση, συμμετοχή του πολίτη στη διαδικασία της αξιολόγησης με 

παράλληλη αλλαγή της κουλτούρας – τόσο για τον δημόσιο υπάλληλο όσο και για τον 

πολίτη – για υπακοή στους νόμους με την ενδεδειγμένη κάθε φορά εκπαίδευση και 

ενημέρωση.  

 

   Εν κατακλείδι, αν και η λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών είναι κυρίως 

παράγοντας καταστολής των φαινομένων διαφθοράς, σημαίνουσα είναι η ύπαρξη του 

σωστού σχεδιασμού των δομών των μηχανισμών αυτών και της αποτελεσματικής 

λειτουργίας τους ως παράγοντας πρόληψης της διαφοράς και ενίσχυσης της διαφάνειας. 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε την υλοποίηση μηχανισμού θεσμικής και νομικής 

θωράκισης των ελεγκτών, την ανάπτυξη θεσμού και αποτελεσματικού μηχανισμού 

ελέγχου των ελεγκτών, την συνεχή εκπαίδευση στελεχών ελεγκτικών μηχανισμών 

καθώς και την στελέχωση μιας ειδικής υπηρεσίας που θα δίνει τη δυνατότητα στον 

πολίτη να ασκεί κριτική και να σχολιάζει δημόσια έγγραφα, υπηρεσίες αλλά και το 

προσωπικό της δημόσιας διοίκησης με το οποίο αλληλεπιδρά. Σε κάθε σύστημα υγείας, 

όπως της Ελλάδας σημασία δεν έχει μόνο η πρόληψη αλλά  και ο έλεγχος σε 

συνδυασμό με την καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς και παραοικονομίας. Γι’ αυτό 

και πρέπει να ληφθούν νομοθετικές και οργανωτικές πρωτοβουλίες, αναφορικά με την 

επιτάχυνση κατά την απονομή ποινικής δικαιοσύνης και την ταχεία εκδίκαση των 

πειθαρχικών υποθέσεων, όπως η πρόβλεψη αποκλειστικών προθεσμιών για την 
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ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και η παρακολούθηση των υποθέσεων μέσω 

βάσεων δεδομένων. Επιπρόσθετα, χρειάζεται εντατικοποίηση των προσπαθειών στην 

κατεύθυνση της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών και του νομοθετικού 

πλαισίου, ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών και γραφείων εσωτερικού ελέγχου 

και σύσταση αντίστοιχων υπηρεσιακών μονάδων όπου δεν υπάρχουν.  

 

   Δεν θα πρέπει να λησμονηθεί η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις αρμοδιότητες 

και το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών, με διατύπωση προτάσεων αναφορικά με τις 

ελεγκτικές διαδικασίες και την ύπαρξη των ελεγκτικών μηχανισμών. Προτείνουμε, την 

συγχώνευση των ελεγκτικών σωμάτων ή σύσταση ενός μόνο ελεγκτικού σώματος για 

τον καλύτερο συντονισμό των ελέγχων, την πλήρη αξιοποίηση της διαθέσιμης 

τεχνολογίας κατά τη διενέργεια των ελέγχων και απεριόριστη πρόσβαση από τους 

ελεγκτικούς μηχανισμούς σε όλα τα στοιχεία και δεδομένα που διαθέτει η διοίκηση, την 

τυποποίηση των ελέγχων και προγραμματισμός τους ώστε να επιτυγχάνεται ο έλεγχος 

επαρκούς δείγματος κάθε φορά. Επίσης, χρειάζεται ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου 

προστασίας όσων και ιδίως των δημοσίων υπαλλήλων που καταγγέλλουν ή παρέχουν 

πληροφορίες για τη διάπραξη παράνομων πράξεων, δημιουργία μοναδικής πύλης 

εισόδου – υποδοχής καταγγελιών στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης. Ωστόσο, 

κρίνεται επιβεβλημένη η απαγόρευση διενέργειας περαιτέρω Ένορκης Διοικητικής 

Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) ή πειθαρχικής ανάκρισης για τη διερεύνηση πράξεων ή παραλείψεων 

όταν έχει ήδη διενεργηθεί σχετικός έλεγχος και έχει συνταχθεί πόρισμα ή έκθεσης 

ελέγχου για το ίδιο περιστατικό από σώμα ή υπηρεσία επιθεώρησης και ελέγχου. Σε 

γενικές γραμμές για να καταπολεμηθεί η διαφθορά και η παραοικονομία στον χώρο της 

υγείας θα πρέπει οπωσδήποτε να χαρτογραφηθούν πλήρως τα περιστατικά 

παραοικονομίας στο σύνολο του χώρου της υγείας, όπου είναι δυνατόν. Όσες προτάσεις 

και αν γίνουν εκείνο που θα βοηθήσει το σύστημα υγείας είναι η εφαρμογή μέσω της 

προσπάθειας για επίτευξη αρχικά μικρών και ευέλικτων στόχων (προγράμματα πιλότοι) 

και στη συνέχεια απολογισμός και προγραμματισμός νέων ενεργειών με 

επαναχρησιμοποίηση των καλών πρακτικών και ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η 

προσαρμογή στις απαιτήσεις της Διακήρυξης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Απάτης και 

Διαφθοράς στην Υγεία (European Health Fraud & Corruption Network/E.H.F.C.N.) σε 

συνδυασμό με την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Αντιμετώπισης της 

Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.   
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http://www.transparency.gr/
http://www.transparency.org/
http://www.ygeianet.gr/
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

 

Α. ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

1. ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ; 

 Ναι             

 Όχι  

 

2. ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ – ΛΟΓΟΥΣ ; 
 Εξέταση από ιατρό  

 Εξέταση από οδοντίατρο  

 Διαγνωστική - εργαστηριακή εξέταση  

 Νοσηλεία - παρακολούθηση και θεραπεία  

 Νοσηλεία - χειρουργική επέμβαση  

 Άλλο (αναφέρατε)…………………………………………………………………………………………… 

 

3.  ΣΕ ΠΟΙΟ – ΠΟΙΟΥΣ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΑΤΕ; 
 Δημόσιο νοσοκομείο (πανεπιστημιακό, ΕΣΥ)  

 Κέντρο υγείας του ΕΣΥ   

 Πολυϊατρείο του ασφαλιστικού σας ταμείου ΠΕΔΥ 

 Ιδιωτική κλινική 

 Ιδιώτη ιατρό ή οδοντίατρο (συμβεβλημένο ή μη με το ταμείο σας)  

 Ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο (συμβεβλημένο ή μη με το ταμείο σας)  

 Άλλο (αναφέρατε)………………………………………………………………………................................... 

 

4. ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ - ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ  ΤΙΣ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ;  

 δημόσιο νοσοκομείο (πανεπιστημιακό, ΕΣΥ, του ασφαλ. Ταμείου)       ναι [    ]    όχι [    ]    

Ποσό:……………….€ 

 κέντρο υγείας του ΕΣΥ                                                                            ναι [    ]    όχι [    ]   

Ποσό:……………….€ 

 πολυϊατρείο του ασφαλιστικού σας ταμείου  ΠΕΔΥ                                ναι [    ]    όχι [    ]   

Ποσό:……………….€ 

 ιδιωτική κλινική                                                                                       ναι [    ]    όχι [    ]   

Ποσό:……………….€ 

 ιδιώτη ιατρό ή οδοντίατρο (συμβεβλημένο ή μη με το ταμείο σας)      ναι [    ]    όχι [    ]   

Ποσό:……..………….€ 

 ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο (συμβεβλημένο ή μη με το ταμείο σας)  ναι [    ]    όχι [    ]   

Ποσό:…………..…….€ 

 άλλο (αναφέρατε)…………………………………………………………………………............... 

 

5. ΑΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑΙ, ΠΗΡΑΤΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΑ 

ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ;   

 Ναι           

  Όχι 

 

6. ΑΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑΙ, ΠΗΡΑΤΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ: 
 Όλο το χρηματικό ποσό που πληρώσατε (100%) 

 Για το μισό χρηματικό ποσό που πληρώσατε (50%) 

 Άλλο ποσοστό (αναφέρατε)….………………………………………………………………………………. 

 

7. ΕΧΕΤΕ ΔΩΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ  «ΦΑΚΕΛΑΚΙ»; 

 Ναι 
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 Όχι 

 

8. ΑΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑΙ, ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΩΣΑΤΕ ΓΙΑ 

«ΦΑΚΕΛΑΚΙ»; 
 Ποσό:………………….€ 

 

9. ΣΕ ΠΟΙΟΝ-ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΡΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΔΩΣΕΙ 

«ΦΑΚΕΛΑΚΙ»; 

 Δημόσιο νοσοκομείο (πανεπιστημιακό, ΕΣΥ)  

 Κέντρο υγείας του ΕΣΥ   

 Πολυϊατρείο του ασφαλιστικού σας ταμείου ΠΕΔΥ 

 Άλλο(αναφέρατε)……………………………………………………………………………………………… 

 

10. ΓΙΑ ΠΟΙΟ-ΟΥΣ ΛΟΓΟ-ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΩΣΑΤΕ 

ΦΑΚΕΛΑΚΙ;  

 Εξέταση από ιατρό  

 Εξέταση από οδοντίατρο  

 Διαγνωστική - εργαστηριακή εξέταση  

 Νοσηλεία - παρακολούθηση και θεραπεία  

 Νοσηλεία - χειρουργική επέμβαση  

 Άλλο (αναφέρατε)………………………………………………………………………………………… 

 

10. ΠΟΙΟΣ-ΟΙ ΣΑΣ ΖΗΤΗΣΕ-ΑΝ «ΦΑΚΕΛΑΚΙ»;  

 Ιατρός 

 Οδοντίατρος 

 Νοσηλευτής 

 Λοιπό προσωπικό (αναφέρατε)……………………………………………………………………………… 

 

11. ΕΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΙΑΤΡΟΣ, ΤΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΙΑΤΡΟΣ ΗΤΑΝ; 

 Αναισθησιολόγος 

 Γενικός Ιατρός 

 Δερματολόγος 

 Καρδιολόγος 

 Νευρολόγος 

 Ορθοπεδικός 

 Ουρολόγος 

 Οφθαλμίατρος 

 Παθολόγος 

 Ρευματολόγος 

 Ψυχίατρος 

 άλλο (αναφέρατε)…………………………………………………………………………………………..…… 

 

12. ΓΙΑΤΙ ΔΩΣΑΤΕ «ΦΑΚΕΛΑΚΙ»;  
 Για να αποκτήσω πρόσβαση στις υπηρεσίες 

 Για να μειώσω το χρόνο αναμονής 

     Για να τύχω καλύτερης αντιμετώπισης 

 Άλλο (αναφέρατε)………………………………………………………………………………................. 

 

13. ΤΟ «ΦΑΚΕΛΑΚΙ» ΤΟ ΔΩΣΑΤΕ... 
   Πριν την παροχή των υπηρεσιών, επειδή μου ζητήθηκαν        
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   Μετά την παροχή των υπηρεσιών, επειδή μου ζητήθηκαν        

   Χωρίς να μου ζητηθούν, για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου   

   Χωρίς να μου ζητηθούν, διότι το θεώρησα αναγκαστικό  

   Άλλο (αναφέρατε)…………………………………………………………………………………………… 

 

14. ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΩΣΑΤΕ ΓΙΑ «ΦΑΚΕΛΑΚΙ» ΤΙ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΘΕΩΡΕΙΤΕ 

ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΑΣ;  

 Σημαντική 

 Μέτρια  

 Μικρή 

 Καθόλου 

 

Β. ΓΕΝΙΚΑ – ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. ΦΥΛΟ   
 Άνδρας  

 Γυναίκα 

 

2. ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ     

 έως 25  

 από 26 έως 35 

 από 35 έως 50 

 από 50 έως 65 

 από 65 και άνω 

 

3. ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ  

 Θεσσαλονίκη 

 Αθήνα 

 επαρχία 

 

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  

  Άγαμος/η  

  Έγγαμος/η     

  Διαζευγμένος/η  

  Χήρος/α 

  Άλλο (αναφέρατε)………………………………………………………………………………….. 

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

  καμία 

  Δημοτικό 

 Γυμνάσιο , Λύκειο  

 Ανώτερη (ΤΕΙ)  

 Ανώτατη (ΑΕΙ)  

 Μεταπτυχιακό 

 Διδακτορικό 

 

6. ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ                  

 
 έως 500€ 

 από 501 – 1000€  

 από 1.001 έως 1.500€ 

 από 1.501 έως 2.000€ 

 από 2.001 έως 2.500€ 
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 από 2.501 € και άνω 

 

7. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ   

 Μισθός (εξαρτημένη εργασία)  

 Σύνταξη  

 Ελεύθερο επάγγελμα  

 Άλλο (αναφέρατε)………….......................................................................................................... ......... 

 

8. ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 Πολύ καλή 

 Καλή 

 Μέτρια  

 Κακή  

 Πολύ κακή 

 

9. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

 Τεχνίτης – εργάτης 

 Γεωργός, κτηνοτρόφος κ.λπ. 

 Αυτοαπασχολούμενος στην παροχή υπηρεσιών 

 Έμπορος ή πωλητής 

 Υπάλληλος γραφείου 

 Ανώτερο διοικητικό στέλεχος 

 Επιστήμων, ελεύθερος επαγγελματίας κ.λπ. 

 Μη εργαζόμενος  

     

10. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑΣ:      

 Ναι  (αναφέρατε ποιος)……………………………………………………………………………… 

 Όχι 

 

11. ΕΧΕΤΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

 
 Ναι      

 Όχι 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (SPSS) 

 

Πίνακας 1 

Τους τελευταίους 12 μήνες  
έχετε κάνει χρήση υπηρεσιών υγείας; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 274 88,4 88,4 88,4 

2 36 11,6 11,6 100,0 

Total 310 100,0 100,0  

 

 
Πίνακας 2 

Για ποιο λόγο έχετε κάνει χρήση των υπηρεσιών υγείας; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 28 9,0 9,0 9,0 

1 147 47,4 47,4 56,5 

2 20 6,5 6,5 62,9 

3 19 6,1 6,1 69,0 

4 20 6,5 6,5 75,5 

5 76 24,5 24,5 100,0 

Total 310 100,0 100,0  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Πίνακας 3 

Σε ποιους φορείς απευθυνθήκατε; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 28 9,0 9,0 9,0 

1 142 45,8 45,8 54,8 

2 4 1,3 1,3 56,1 

3 29 9,4 9,4 65,5 

4 19 6,1 6,1 71,6 

5 76 24,5 24,5 96,1 

6 11 3,5 3,5 99,7 

7 1 ,3 ,3 100,0 

Total 310 100,0 100,0  
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Πίνακας 4 

Σε ποιόν φορέα απευθυνθήκατε  
για να λάβετε υπηρεσίες υγείας; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 28 9,0 9,0 9,0 

1 141 45,5 45,5 54,5 

2 5 1,6 1,6 56,1 

3 19 6,1 6,1 62,3 

4 19 6,1 6,1 68,4 

5 76 24,5 24,5 92,9 

6 21 6,8 6,8 99,7 

7 1 ,3 ,3 100,0 

Total 310 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 5 

Χρειάστηκε να πληρώσετε για κάποια από τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες υγείας & σε ποιους φορείς; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 29 9,4 9,4 9,4 

1 175 56,5 56,5 65,8 

2 106 34,2 34,2 100,0 

Total 310 100,0 100,0  

 

Πίνακας 6 

Πόσα χρήματα πληρώσατε; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 133 42,9 42,9 42,9 

1 1 ,3 ,3 43,2 

5 2 ,6 ,6 43,9 

7 7 2,3 2,3 46,1 

10 2 ,6 ,6 46,8 

15 1 ,3 ,3 47,1 

20 2 ,6 ,6 47,7 

25 17 5,5 5,5 53,2 

35 26 8,4 8,4 61,6 

40 11 3,5 3,5 65,2 

50 33 10,6 10,6 75,8 

60 2 ,6 ,6 76,5 

65 2 ,6 ,6 77,1 
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80 2 ,6 ,6 77,7 

100 5 1,6 1,6 79,4 

125 5 1,6 1,6 81,0 

150 12 3,9 3,9 84,8 

155 2 ,6 ,6 85,5 

200 6 1,9 1,9 87,4 

250 2 ,6 ,6 88,1 

300 2 ,6 ,6 88,7 

500 1 ,3 ,3 89,0 

600 1 ,3 ,3 89,4 

700 1 ,3 ,3 89,7 

800 3 1,0 1,0 90,6 

1000 8 2,6 2,6 93,2 

1500 3 1,0 1,0 94,2 

1600 1 ,3 ,3 94,5 

1800 3 1,0 1,0 95,5 

2000 5 1,6 1,6 97,1 

3000 3 1,0 1,0 98,1 

4500 5 1,6 1,6 99,7 

5000 1 ,3 ,3 100,0 

Total 310 100,0 100,0  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Πίνακας 8 

Για ποιο ποσό από τα χρήματα  
που πληρώσατε λάβατε απόδειξη; 

  Frequency Percent Valid Percent CumulativePerce 

Valid 0 146 47,1 47,1 47,1 

1 126 40,6 40,6 87,7 

2 28 9,0 9,0 96,8 

3 10 3,2 3,2 100,0 

Total 310 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 7 
Λάβατε απόδειξη για τα χρήματα που πληρώσατε; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 134 43,2 43,2 43,2 

1 164 52,9 52,9 96,1 

2 12 3,9 3,9 100,0 

Total 310 100,0 100,0  
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Πίνακας 9 

Έχετε δώσει φακελάκι; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 5 1,6 1,6 1,6 

1 89 28,7 28,7 30,3 

2 216 69,7 69,7 100,0 

Total 310 100,0 100,0  

 
Πίνακας 10 

Πόσα χρήματα δώσατε για φακελάκι; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 219 70,6 70,6 70,6 

50 8 2,6 2,6 73,2 

80 1 ,3 ,3 73,5 

100 15 4,8 4,8 78,4 

150 2 ,6 ,6 79,0 

200 9 2,9 2,9 81,9 

250 1 ,3 ,3 82,3 

300 9 2,9 2,9 85,2 

400 3 1,0 1,0 86,1 

500 13 4,2 4,2 90,3 

600 3 1,0 1,0 91,3 

800 4 1,3 1,3 92,6 

1000 9 2,9 2,9 95,5 

1500 1 ,3 ,3 95,8 

2000 5 1,6 1,6 97,4 

2500 6 1,9 1,9 99,4 

3000 2 ,6 ,6 100,0 

Total 310 100,0 100,0  

 

Πίνακας 11 

Σε ποιους έχετε δώσει φακελάκι; 
 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 66 74,2 74,2 74,2 

2 9 10,1 10,1 84,3 

4 14 15,7 15,7 100,0 

Total 89 100,0 100,0  
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Πίνακας 12 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πίνακας 13 

Ποιος σας ζήτησε φακελάκι; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 14 16,1 16,1 16,1 

1 67 77,0 77,0 93,1 

4 6 6,9 6,9 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

 

Πίνακας 14 

Τι ειδικότητα ήταν ο γιατρός που σας ζήτησε φακελάκι; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 13 27,1 27,1 27,1 

2 3 6,3 6,3 33,3 

3 4 8,3 8,3 41,7 

4 2 4,2 4,2 45,8 

5 1 2,1 2,1 47,9 

6 6 12,5 12,5 60,4 

7 4 8,3 8,3 68,8 

8 5 10,4 10,4 79,2 

9 9 18,8 18,8 97,9 

12 1 2,1 2,1 100,0 

Total 48 100,0 100,0  

Για ποιο λόγο δώσατε φακελάκι; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 2,2 2,2 2,2 

1 18 19,8 19,8 22,0 

3 2 2,2 2,2 24,2 

4 12 13,2 13,2 37,4 

5 47 51,6 51,6 89,0 

6 10 11,0 11,0 100,0 

Total 91 100,0 100,0  
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Πίνακας 15 

Γιατί δώσατε φακελάκι; 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Πίνακας 16 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Πίνακας 17 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 17 19,8 19,8 19,8 

2 30 34,9 34,9 54,7 

3 30 34,9 34,9 89,5 

4 9 10,5 10,5 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Πότε δώσατε φακελάκι; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 70 79,5 79,5 79,5 

2 6 6,8 6,8 86,4 

3 12 13,6 13,6 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

Τι επιπτώσεις είχαν τα χρήματα που δώσατε για φακελάκι 
στο εισόδημα & τις συνθήκες διαβίωσης σας; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 27 30,0 30,0 30,0 

2 36 40,0 40,0 70,0 

3 26 28,9 28,9 98,9 

4 1 1,1 1,1 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Πίνακας 18 

Φύλο 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 ,3 ,3 ,3 

1 222 71,6 71,6 71,9 

2 87 28,1 28,1 100,0 

Total 310 100,0 100,0  
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Πίνακας 19 
Η ηλικιακή κατανομή του δείγματος 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 ,3 ,3 ,3 

1 3 1,0 1,0 1,3 

2 18 5,8 5,8 7,1 

3 66 21,3 21,3 28,4 

4 90 29,0 29,0 57,4 

5 132 42,6 42,6 100,0 

Total 310 100,0 100,0  

 

 
 

Πίνακας 20 

Τόπος κατοικίας του δείγματος; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 ,3 ,3 ,3 

1 144 46,5 46,5 46,8 

2 104 33,5 33,5 80,3 

3 61 19,7 19,7 100,0 

Total 310 100,0 100,0  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πίνακας 22 

Ποιο είναι το εκπαιδευτικό σας επίπεδο;  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

 Percent 

Valid 0 1 ,3 ,3 ,3 

1 19 6,1 6,1 6,5 

Πίνακας 21 

Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 ,3 ,3 ,3 

1 54 17,4 17,4 17,7 

2 199 64,2 64,2 81,9 

3 29 9,4 9,4 91,3 

4 27 8,7 8,7 100,0 

Total 310 100,0 100,0  
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2 94 30,3 30,3 36,8 

3 121 39,0 39,0 75,8 

4 40 12,9 12,9 88,7 

5 35 11,3 11,3 100,0 

Total 310 100,0 100,0  

 
 

Πίνακας 23 

Ποιο είναι το καθαρό μηνιαίο σας εισόδημα; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 3 1,0 1,0 1,0 

1 86 27,7 27,7 28,7 

2 134 43,2 43,2 71,9 

3 74 23,9 23,9 95,8 

4 13 4,2 4,2 100,0 

Total 310 100,0 100,0  

 

 
Πίνακας 24 

Από πού προέρχεται το εισόδημα σας;  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 ,6 ,6 ,6 

1 86 27,7 27,7 28,4 

2 166 53,5 53,5 81,9 

3 32 10,3 10,3 92,3 

4 24 7,7 7,7 100,0 

Total 310 100,0 100,0  

 
Πίνακας 25 

Πως αξιολογείτε την οικονομική σας κατάσταση; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 ,3 ,3 ,3 

1 1 ,3 ,3 ,6 

2 69 22,3 22,3 22,9 

3 122 39,4 39,4 62,3 

4 78 25,2 25,2 87,4 

5 39 12,6 12,6 100,0 

Total 310 100,0 100,0  
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Πίνακας 26 

Ποιο είναι το επάγγελμα σας; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 ,3 ,3 ,3 

1 74 23,9 23,9 24,2 

2 55 17,7 17,7 41,9 

3 51 16,5 16,5 58,4 

4 23 7,4 7,4 65,8 

5 39 12,6 12,6 78,4 

6 5 1,6 1,6 80,0 

7 60 19,4 19,4 99,4 

8 2 ,6 ,6 100,0 

Total 310 100,0 100,0  

 
 

Πίνακας 27 

Είστε ασφαλισμένος/η; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 ,3 ,3 ,3 

1 302 97,4 97,4 97,7 

2 7 2,3 2,3 100,0 

Total 310 100,0 100,0  

 
 

Πίνακας 28 

Ποιος είναι ο ασφαλιστικός σας φορέας; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 7 2,3 2,3 2,3 

ΙΚΑ 125 40,3 40,3 42,6 

ΟΑΕΕ 17 5,5 5,5 48,1 

ΟΓΑ 49 15,8 15,8 63,9 

ΟΠΑΔ 22 7,1 7,1 71,0 

Τα.ΕΜΠΟΡ 2 ,6 ,6 71,6 

ΤΕΒΕ 88 28,4 28,4 100,0 

Total 310 100,0 100,0  
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Πίνακας 29 

Έχετε ιδιωτική ασφάλιση;  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 ,3 ,3 ,3 

1 26 8,4 8,4 8,7 

2 283 91,3 91,3 100,0 

Total 310 100,0 100,0  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (SPSS) 

 

Πίνακας 30: Έλεγχος συσχέτισης έκδοσης ή μη απόδειξης με μεταβλητή εισοδήματος 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

BFINCOME * AERECIEPT 174 56,1% 136 43,9% 310 100,0% 

 

BFINCOME * AERECIEPT Crosstabulation 

   AERECIEPT 

Total    1 2 

BFINCOME 1 

έως 

500
 

ευρώ 

Count 29 2 31 

% within BFINCOME 93,5% 6,5% 100,0% 

% within AERECIEPT 17,9% 16,7% 17,8% 

% of Total 16,7% 1,1% 17,8% 

2 

501 

έως 

1000 

ευρώ 

Count 85 0 85 

% within BFINCOME 100,0% ,0% 100,0% 

% within AERECIEPT 52,5% ,0% 48,9% 

% of Total 48,9% ,0% 48,9% 

3 

1001 

έως 

1500 

ευρώ 

Count 36 10 46 

% within BFINCOME 78,3% 21,7% 100,0% 

% within AERECIEPT 22,2% 83,3% 26,4% 

% of Total 20,7% 5,7% 26,4% 

4 

1501 

έως 

2000 

ευρώ 

Count 12 0 12 

% within BFINCOME 100,0% ,0% 100,0% 

% within AERECIEPT 7,4% ,0% 6,9% 

% of Total 6,9% ,0% 6,9% 

Total Count 162 12 174 

% within BFINCOME 93,1% 6,9% 100,0% 

% within AERECIEPT 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 93,1% 6,9% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 22,977
a
 3 ,000 

Likelihood Ratio 24,331 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 3,756 1 ,053 

N of Valid Cases 174   

a. 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,83. 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,363 ,000 

Cramer's V ,363 ,000 

N of Valid Cases 174  

 

Πίνακας 31: Έλεγχος συσχέτισης έκδοσης ή μη απόδειξης με μεταβλητή προέλευση εισοδήματος 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

BGINCOMECOMING * 

AERECIEPT 

175 56,5% 135 43,5% 310 100,0% 
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BGINCOMECOMING * AERECIEPT Crosstabulation 

   AERECIEPT 

Total    1 2 

BGINCOMECOMING 1 

μισθός 

Count 65 2 67 

% within 

BGINCOMECOMING 

97,0% 3,0% 100,0% 

% within AERECIEPT 39,9% 16,7% 38,3% 

% of Total 37,1% 1,1% 38,3% 

2 

σύνταξη 

Count 81 1 82 

% within 

BGINCOMECOMING 

98,8% 1,2% 100,0% 

% within AERECIEPT 49,7% 8,3% 46,9% 

% of Total 46,3% ,6% 46,9% 

3 

ελεύθερο 

επάγγελμα 

Count 17 9 26 

% within 

BGINCOMECOMING 

65,4% 34,6% 100,0% 

% within AERECIEPT 10,4% 75,0% 14,9% 

% of Total 9,7% 5,1% 14,9% 

Total Count 163 12 175 

% within 

BGINCOMECOMING 

93,1% 6,9% 100,0% 

% within AERECIEPT 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 93,1% 6,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 37,020
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 25,146 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 17,970 1 ,000 

N of Valid Cases 175   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,78. 
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Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,460 ,000 

Cramer's V ,460 ,000 

N of Valid Cases 175  

 

 

Πίνακας 32: Έλεγχος συσχέτισης έκδοσης ή μη απόδειξης με μεταβλητή επάγγελμα 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

BIJOB * AERECIEPT 176 56,8% 134 43,2% 310 100,0% 
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BIJOB * AERECIEPT Crosstabulation 

   AERECIEPT 

Total    1 2 

BIJOB 1 

τεχνίτης 

εργάτης 

Count 30 1 31 

% within BIJOB 96,8% 3,2% 100,0% 

% within AERECIEPT 18,3% 8,3% 17,6% 

% of Total 17,0% ,6% 17,6% 

2 

γεωργός 

Count 21 0 21 

% within BIJOB 100,0% ,0% 100,0% 

% within AERECIEPT 12,8% ,0% 11,9% 

% of Total 11,9% ,0% 11,9% 

3 

αυτό- 

απασχολο

ύμενος 

υπηρεσίες 

Count 42 0 42 

% within BIJOB 100,0% ,0% 100,0% 

% within AERECIEPT 25,6% ,0% 23,9% 

% of Total 23,9% ,0% 23,9% 

4 

έμπορος 

ή 

πωλητής 

Count 12 9 21 

% within BIJOB 57,1% 42,9% 100,0% 

% within AERECIEPT 7,3% 75,0% 11,9% 

% of Total 6,8% 5,1% 11,9% 

5 

υπάλληλ

ος 

γραφείου 

Count 20 2 22 

% within BIJOB 90,9% 9,1% 100,0% 

% within AERECIEPT 12,2% 16,7% 12,5% 

% of Total 11,4% 1,1% 12,5% 

6 

αν. 

διοικητικ

ό 

στέλεχος 

Count 2 0 2 

% within BIJOB 100,0% ,0% 100,0% 

% within AERECIEPT 1,2% ,0% 1,1% 

% of Total 1,1% ,0% 1,1% 

7 

Επιστήμων

, ελ. 

επαγγελμα

τίας 

Count 37 0 37 

% within BIJOB 100,0% ,0% 100,0% 

% within AERECIEPT 22,6% ,0% 21,0% 

% of Total 21,0% ,0% 21,0% 

Total Count 164 12 176 

% within BIJOB 93,2% 6,8% 100,0% 
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% within AERECIEPT 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 93,2% 6,8% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 51,202
a
 6 ,000 

Likelihood Ratio 36,695 6 ,000 

Linear-by-Linear Association ,062 1 ,804 

N of Valid Cases 176   

a. 8 cells (57,1%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,14. 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,539 ,000 

Cramer's V ,539 ,000 

N of Valid Cases 176  
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Πίνακας 33: Έλεγχος συσχέτισης έκδοσης ή μη απόδειξης με μεταβλητή τόπος διαμονής 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

BCLIVING * AERECIEPT 176 56,8% 134 43,2% 310 100,0% 

 

  

BCLIVING * AERECIEPT Crosstabulation 

   AERECIEPT 

Total    1 2 

BCLIVING 1 

Θεσσαλονίκη 

Count 77 1 78 

% within BCLIVING 98,7% 1,3% 100,0% 

% within AERECIEPT 47,0% 8,3% 44,3% 

% of Total 43,8% ,6% 44,3% 

2 

Αθήνα 

Count 49 7 56 

% within BCLIVING 87,5% 12,5% 100,0% 

% within AERECIEPT 29,9% 58,3% 31,8% 

% of Total 27,8% 4,0% 31,8% 

3 

Επαρχία 

Count 38 4 42 

% within BCLIVING 90,5% 9,5% 100,0% 

% within AERECIEPT 23,2% 33,3% 23,9% 

% of Total 21,6% 2,3% 23,9% 

Total Count 164 12 176 

% within BCLIVING 93,2% 6,8% 100,0% 

% within AERECIEPT 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 93,2% 6,8% 100,0% 

 

  

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,092
a
 2 ,029 

Likelihood Ratio 8,300 2 ,016 
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Linear-by-Linear Association 4,134 1 ,042 

N of Valid Cases 176   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,86. 

 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,201 ,029 

Cramer's V ,201 ,029 

N of Valid Cases 176  
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Πίνακας 34: Έλεγχος συσχέτισης έκδοσης ή μη απόδειξης με μεταβλητή ιδιωτική ασφάλιση 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

BKPRIVATEINSURANCE * 

AERECIEPT 

176 56,8% 134 43,2% 310 100,0% 

BKPRIVATEINSURANCE * AERECIEPT Crosstabulation 

   AERECIEPT 

Total    1 2 

BKPRIVATEINSURANCE 1 

Έχει 

ιδιωτική 

ασφάλιση 

Count 6 2 8 

% within 

BKPRIVATEINSURANCE 

75,0% 25,0% 100,0% 

% within AERECIEPT 3,7% 16,7% 4,5% 

% of Total 3,4% 1,1% 4,5% 

2 

Δεν έχει 

ιδιωτική 

ασφάλιση 

Count 158 10 168 

% within 

BKPRIVATEINSURANCE 

94,0% 6,0% 100,0% 

% within AERECIEPT 96,3% 83,3% 95,5% 

% of Total 89,8% 5,7% 95,5% 

Total Count 164 12 176 

% within 

BKPRIVATEINSURANCE 

93,2% 6,8% 100,0% 

% within AERECIEPT 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 93,2% 6,8% 100,0% 

 

  

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,361
a
 1 ,037   

Continuity Correction
b
 1,878 1 ,171   

Likelihood Ratio 2,799 1 ,094   

Fisher's Exact Test    ,095 ,095 

Linear-by-Linear Association 4,336 1 ,037   

N of Valid Cases 176     
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a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,55. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi -,157 ,037 

Cramer's V ,157 ,037 

N of Valid Cases 176  
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Πίνακας 35: Έλεγχος συσχέτισης «φακελάκι» με μεταβλητή ηλικιακή ομάδα 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

BBAGEGROUP * 

AGFAKELAKI 

304 98,1% 6 1,9% 310 100,0% 

 

 

BBAGEGROUP * AGFAKELAKI Crosstabulation 

   AGFAKELAKI 

Total    1 2 

BBAGEGROUP 1 

έως 25 

Count 1 0 1 

% within BBAGEGROUP 100,0% ,0% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 1,1% ,0% ,3% 

% of Total ,3% ,0% ,3% 

2 

από 26 

έως 35 

Count 9 8 17 

% within BBAGEGROUP 52,9% 47,1% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 10,2% 3,7% 5,6% 

% of Total 3,0% 2,6% 5,6% 

3 

από 35 

έως 50 

Count 27 39 66 

% within BBAGEGROUP 40,9% 59,1% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 30,7% 18,1% 21,7% 

% of Total 8,9% 12,8% 21,7% 

4 

από 50 

έως 65 

Count 38 52 90 

% within BBAGEGROUP 42,2% 57,8% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 43,2% 24,1% 29,6% 

% of Total 12,5% 17,1% 29,6% 

5 

από 65 

και 

άνω 

Count 13 117 130 

% within BBAGEGROUP 10,0% 90,0% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 14,8% 54,2% 42,8% 

% of Total 4,3% 38,5% 42,8% 

Total Count 88 216 304 
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% within BBAGEGROUP 28,9% 71,1% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 28,9% 71,1% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 42,206
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 45,910 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 32,829 1 ,000 

N of Valid Cases 304   

a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,29. 

 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,373 ,000 

Cramer's V ,373 ,000 

N of Valid Cases 304  

 

 

 

 

 

 



Παραοικονομία στην Υγεία – Μελέτη με χρήση ερωτηματολογίου στην Ελλάδα © (Δημήτριος Ι. Αντώνογλου, Ιανουάριος 2015) 

 

93 

 

Πίνακας 36: Έλεγχος συσχέτισης «φακελάκι» με μεταβλητή οικογενειακή κατάσταση 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

BDSTATUS * AGFAKELAKI 304 98,1% 6 1,9% 310 100,0% 

 

 

BDSTATUS * AGFAKELAKI Crosstabulation 

   AGFAKELAKI 

Total    1 2 

BDSTATUS 1 

άγαμος 

Count 12 40 52 

% within BDSTATUS 23,1% 76,9% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 13,6% 18,5% 17,1% 

% of Total 3,9% 13,2% 17,1% 

2 

έγγαμος 

Count 54 142 196 

% within BDSTATUS 27,6% 72,4% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 61,4% 65,7% 64,5% 

% of Total 17,8% 46,7% 64,5% 

3 

διαζευγ

μένος 

Count 2 27 29 

% within BDSTATUS 6,9% 93,1% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 2,3% 12,5% 9,5% 

% of Total ,7% 8,9% 9,5% 

4 

χήρος 

Count 20 7 27 

% within BDSTATUS 74,1% 25,9% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 22,7% 3,2% 8,9% 

% of Total 6,6% 2,3% 8,9% 

Total Count 88 216 304 

% within BDSTATUS 28,9% 71,1% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 28,9% 71,1% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 34,646
a
 3 ,000 

Likelihood Ratio 33,426 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 11,528 1 ,001 

N of Valid Cases 304   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 7,82. 

 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,338 ,000 

Cramer's V ,338 ,000 

N of Valid Cases 304  
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Πίνακας 37: Έλεγχος συσχέτισης «φακελάκι» με μεταβλητή εκπαίδευση 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

BEKPAIDEYSI * 

AGFAKELAKI 

304 98,1% 6 1,9% 310 100,0% 

 

BEKPAIDEYSI * AGFAKELAKI Crosstabulation 

   AGFAKELAKI 

Total    1 2 

BEKPAIDEYSI 1 

καμία 

Count 2 17 19 

% within BEKPAIDEYSI 10,5% 89,5% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 2,3% 7,9% 6,3% 

% of Total ,7% 5,6% 6,3% 

2 

δημοτικό 

Count 10 82 92 

% within BEKPAIDEYSI 10,9% 89,1% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 11,4% 38,0% 30,3% 

% of Total 3,3% 27,0% 30,3% 

3 

γυμνάσιο 

λύκειο 

Count 49 72 121 

% within BEKPAIDEYSI 40,5% 59,5% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 55,7% 33,3% 39,8% 

% of Total 16,1% 23,7% 39,8% 

4 

Τ.Ε.Ι. 

Count 18 19 37 

% within BEKPAIDEYSI 48,6% 51,4% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 20,5% 8,8% 12,2% 

% of Total 5,9% 6,3% 12,2% 

5 

Α.Ε.Ι. 

Count 9 26 35 

% within BEKPAIDEYSI 25,7% 74,3% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 10,2% 12,0% 11,5% 

% of Total 3,0% 8,6% 11,5% 

Total Count 88 216 304 

% within BEKPAIDEYSI 28,9% 71,1% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 28,9% 71,1% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 32,759
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 35,267 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 11,594 1 ,001 

N of Valid Cases 304   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 5,50. 

 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,328 ,000 

Cramer's V ,328 ,000 

N of Valid Cases 304  
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Πίνακας 38: Έλεγχος συσχέτισης «φακελάκι» με μεταβλητή εισόδημα 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

BFINCOME * AGFAKELAKI 302 97,4% 8 2,6% 310 100,0% 

 

BFINCOME * AGFAKELAKI Crosstabulation 

   AGFAKELAKI 

Total    1 2 

BFINCOME 1 

έως 500 

ευρώ 

Count 18 65 83 

% within BFINCOME 21,7% 78,3% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 20,5% 30,4% 27,5% 

% of Total 6,0% 21,5% 27,5% 

2 

από 

501-

1000 

ευρώ 

Count 23 110 133 

% within BFINCOME 17,3% 82,7% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 26,1% 51,4% 44,0% 

% of Total 7,6% 36,4% 44,0% 

3 

από 

1001- 

1500 

ευρώ 

Count 35 38 73 

% within BFINCOME 47,9% 52,1% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 39,8% 17,8% 24,2% 

% of Total 11,6% 12,6% 24,2% 

4 

από 

1501 – 

2000 

ευρώ 

Count 12 1 13 

% within BFINCOME 92,3% 7,7% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 13,6% ,5% 4,3% 

% of Total 4,0% ,3% 4,3% 

Total Count 88 214 302 

% within BFINCOME 29,1% 70,9% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 29,1% 70,9% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 48,897
a
 3 ,000 

Likelihood Ratio 47,024 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 30,768 1 ,000 

N of Valid Cases 302   

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,79. 

 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,402 ,000 

Cramer's V ,402 ,000 

                                  N of Valid Cases 302  
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Πίνακας 39: Έλεγχος συσχέτισης «φακελάκι» με μεταβλητή προέλευση εισοδήματος 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

BGINCOMECOMING * 

AGFAKELAKI 

303 97,7% 7 2,3% 310 100,0% 

 

BGINCOMECOMING * AGFAKELAKI Crosstabulation 

   AGFAKELAKI 

Total    1 2 

BGINCOMECOMING 1 

μισθός 

Count 46 39 85 

% within 

BGINCOMECOMING 

54,1% 45,9% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 52,3% 18,1% 28,1% 

% of Total 15,2% 12,9% 28,1% 

2 

σύνταξη 

Count 22 142 164 

% within 

BGINCOMECOMING 

13,4% 86,6% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 25,0% 66,0% 54,1% 

% of Total 7,3% 46,9% 54,1% 

3 

ελ. 

επάγγελμα 

Count 19 13 32 

% within 

BGINCOMECOMING 

59,4% 40,6% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 21,6% 6,0% 10,6% 

% of Total 6,3% 4,3% 10,6% 

4 

άλλο 

Count 1 21 22 

% within 

BGINCOMECOMING 

4,5% 95,5% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 1,1% 9,8% 7,3% 

% of Total ,3% 6,9% 7,3% 

Total Count 88 215 303 

% within 

BGINCOMECOMING 

29,0% 71,0% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 29,0% 71,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 66,063
a
 3 ,000 

Likelihood Ratio 67,217 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 11,839 1 ,001 

N of Valid Cases 303   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 6,39. 

 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,467 ,000 

Cramer's V ,467 ,000 

                                       N of Valid Cases 303  
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Πίνακας 40: Έλεγχος συσχέτισης «φακελάκι» με μεταβλητή οικονομικής κατάστασης 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

BHECONOMICSTATUS * 

AGFAKELAKI 

304 98,1% 6 1,9% 310 100,0% 

 

 

BHECONOMICSTATUS * AGFAKELAKI Crosstabulation 

   AGFAKELAKI 

Total    1 2 

BHECONOMICSTATUS 1 

πολύ 

καλή 

Count 0 1 1 

% within 

BHECONOMICSTATUS 

,0% 100,0% 100,0% 

% within AGFAKELAKI ,0% ,5% ,3% 

% of Total ,0% ,3% ,3% 

2 

καλή 

Count 20 46 66 

% within 

BHECONOMICSTATUS 

30,3% 69,7% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 22,7% 21,3% 21,7% 

% of Total 6,6% 15,1% 21,7% 

3 

μέτρια 

Count 61 59 120 

% within 

BHECONOMICSTATUS 

50,8% 49,2% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 69,3% 27,3% 39,5% 

% of Total 20,1% 19,4% 39,5% 

4 

κακή 

Count 5 73 78 

% within 

BHECONOMICSTATUS 

6,4% 93,6% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 5,7% 33,8% 25,7% 

% of Total 1,6% 24,0% 25,7% 

5 

πολύ 

κακή 

Count 2 37 39 

% within 

BHECONOMICSTATUS 

5,1% 94,9% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 2,3% 17,1% 12,8% 
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% of Total ,7% 12,2% 12,8% 

Total Count 88 216 304 

% within 

BHECONOMICSTATUS 

28,9% 71,1% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 28,9% 71,1% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 58,433
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 65,607 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 23,146 1 ,000 

N of Valid Cases 304   

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,29. 

 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,438 ,000 

Cramer's V ,438 ,000 

N of Valid Cases 304  
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Πίνακας 41: Έλεγχος συσχέτισης «φακελάκι» με μεταβλητή επάγγελμα 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

BIJOB * AGFAKELAKI 304 98,1% 6 1,9% 310 100,0% 

 

BIJOB * AGFAKELAKI Crosstabulation 

   AGFAKELAKI 

Total    1 2 

BIJOB 1 

τεχνίτης 

εργάτης 

Count 11 62 73 

% within BIJOB 15,1% 84,9% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 12,5% 28,7% 24,0% 

% of Total 3,6% 20,4% 24,0% 

2 

γεωργός 

Count 9 46 55 

% within BIJOB 16,4% 83,6% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 10,2% 21,3% 18,1% 

% of Total 3,0% 15,1% 18,1% 

3 

αυτοαπασχολού

μενος υπηρεσίες 

Count 18 32 50 

% within BIJOB 36,0% 64,0% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 20,5% 14,8% 16,4% 

% of Total 5,9% 10,5% 16,4% 

4 

έμπορος 

πωλητής 

Count 18 5 23 

% within BIJOB 78,3% 21,7% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 20,5% 2,3% 7,6% 

% of Total 5,9% 1,6% 7,6% 

5 

υπάλληλος 

γραφείου 

Count 12 26 38 

% within BIJOB 31,6% 68,4% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 13,6% 12,0% 12,5% 

% of Total 3,9% 8,6% 12,5% 

6 

αν. 

Διοικητικό 

στέλεχος 

Count 2 3 5 

% within BIJOB 40,0% 60,0% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 2,3% 1,4% 1,6% 

% of Total ,7% 1,0% 1,6% 
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7 

επιστήμων, 

ελ. 

επαγγελματίας 

Count 18 42 60 

% within BIJOB 30,0% 70,0% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 20,5% 19,4% 19,7% 

% of Total 5,9% 13,8% 19,7% 

Total Count 88 216 304 

% within BIJOB 28,9% 71,1% 100,0% 

% within AGFAKELAKI 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 28,9% 71,1% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 39,931
a
 6 ,000 

Likelihood Ratio 38,053 6 ,000 

Linear-by-Linear Association 6,681 1 ,010 

N of Valid Cases 304   

a. 2 cells (14,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,45. 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,362 ,000 

Cramer's V ,362 ,000 

                                    N of Valid Cases 304  

 

 


