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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το θέμα της παρούσας διατριβής, αφορά στην οδηγία 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής 

των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής 

περίθαλψης στην ΕΕ και ειδικότερα εστιάζει στην ελληνική περίπτωση.Σκοπός της 

εργασίας είναι, να εξετάσει το πώς και σε ποιο βαθμό, εφαρμόζεται η οδηγία στην 

ΕΕ, ενώ διερευνά και εμβαθύνει στην ελληνική περίπτωση. Η  εργασία, αποτελείται 

από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύεται η έννοια της εσωτερικής 

αγοράς της ΕΕ και η σημασία του άρθρου 26 ΣΛΕΕ στην ύπαρξη του φαινομένου της 

διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Η εσωτερική αγορά, ως ένας χώρος χωρίς 

εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των 

προσώπων, των υπηρεσιών, των εμπορευμάτων και των κεφαλαίων σε συνδυασμό με 

τη νομολογία, εξασφάλισαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το δικαίωμα των 

ασθενών να αναζητούν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η πολιτική υγείας της ΕΕ, καθώς επίσης και ο 

ρόλος των διαφορετικών συστημάτων υγείας μεταξύ των κρατών μελών. Το τρίτο 

κεφάλαιο, ασχολείται με το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 

στην ΕΕ, ενώ επικεντρώνεται κυρίως στον συντονιστικό Κανονισμό 883/2004, καίτοι 

λόγω της αλληλένδετης σχέσης με τη διασυνοριακή περίθαλψη. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο, αναλύεται η οδηγία 2011/24/ΕΕ, καθώς επίσης και ο τρόπος που 

εφαρμόζεται στην ΕΕ. Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει την οδηγία, όπως 

ενσωματώθηκε στο ελληνικό εθνικό δίκαιο και το ρόλο του ΕΟΠΥΥ ως εθνικό 

σημείο επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη στην Ελλάδα.  
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σημείο επαφής. 
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ABSTRACT 

The subject of this thesis concerns Directive 2011/24 / EU on the application of 

patients' rights in cross-border healthcare in the EU and focuses especially on the 

Greek case. The purpose of the thesis is to examine how and to what is the extention 

of  the directive in the EU, while investigating and deepening on the  Greek case. The 

work consists of five chapters. In the first chapter, the concept of the EU internal 

market and the importance of Article 26 TFEU on the existence of cross-border 

healthcare are analyzed. The internal market, as an area without internal borders in 

which the free movement of persons,goods and capital, combined with case law, have 

ensured the right of patients to seek healthcare in another EU Member State in the 

best possible way. The second chapter presents the EU health policies, as well as the 

role of different health systems between Member States. The third chapter deals with 

the co-ordination of social security systems in the EU, while it focuses mainly on 

coordinating Regulation 883/2004, due to its effect relationship with cross-border 

care. In the fourth chapter, the Directive 2011/24 / EU is analyzed, as well as the way 

it is applied in the EU. The fifth chapter presents the directive as incorporated into 

Greek national law and the role of Greek National Provider of Health Services and its 

authority as a national contact point for cross-border health care in Greece.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: EU Internal Market, patient rights, cross-border healthcare, coordination 

of social security systems, national contact point. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Οδηγία 2011/24/ΕΕ
1
 είναι το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας προσπάθειας να 

υπάρξει εκείνο το νομικό πλαίσιο στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ώστε να διαφαίνονται 

επακριβώς οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης  Διασυνοριακής Περίθαλψης, 

Παράλληλα, η Οδηγία παρέχει σαφείς κανόνες για την άσκηση των δικαιωμάτων των 

Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την πρόσβαση και αποζημίωση σε υπηρεσίες υγείας 

που λαμβάνουν σε άλλο κράτος - μέλος (κ-μ). Σημαντικός στόχος, είναι η παροχή 

πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα των υγειονομικών 

υπηρεσιών σε διασυνοριακή βάση, ώστε να βοηθηθεί ο ασθενής για ενημερωμένες 

επιλογές πριν την αναχώρησή του για σκοπούς υγειονομικής περίθαλψης στο 

εξωτερικό, όπως επίσης η καθιέρωση και διασφάλιση επίσημης συνεργασίας μεταξύ 

των συστημάτων υγείας των κ-μ. Όλο αυτό το νομικό πλαίσιο λειτουργεί με τέτοιο 

τρόπο, ώστε η εφαρμογή του, αφενός να διατηρεί την αυτονομία των Συστημάτων 

Υγείας της ΕΕ, αφετέρου να προστατεύονται τα δικαιώματα των ασθενών οι οποίοι 

αναζητούν θεραπεία εκτός της χώρας τους. 

Το άρθρο 26 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 14 ΣΕΚ)
2
 αποτελεί τον πυρήνα της διασυνοριακής 

περίθαλψης. Η έννοια της εσωτερικής αγοράς και κατ’ επέκταση οι ελευθερίες που 

απορρέουν μέσα από αυτή, είναι ο θεμέλιος λίθος του οικοδομήματος της ΕΕ. Η 

ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων,
3
  αφορά στους πολίτες που ζουν και 

εργάζονται σε άλλο κ-μ, αφορά στους ασθενείς που αναζητούν περίθαλψη σε κ-μ 

διάφορο του κ-μ ασφάλισής τους, και στους  επαγγελματίες υγείας,
4
 οι οποίοι 

                                                           
1ΟΔΗΓΊΑ 2011/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 9ης Μαρτίου 

2011 «περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης» 

4.4.2011  EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  L 88/45 

 

2« Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη 

κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις των 

Συνθηκών». Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ενοποιημένη 

απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Πρωτόκολλα - Παραρτήματα - Δηλώσεις οι 

οποίες προσαρτώνται στην Τελική Πράξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης η οποία υιοθέτησε τη Συνθήκη της 

Λισαβώνας που υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007 - Πίνακας αντιστοιχίας  Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 326 

της 26/10/2012 σ. 0001 - 0390 

3Βλ. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων 

κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς και στις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας ΕΕ L 

149 της 05.07.1971 

 

 

4 Βλ.30.9.2005   EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/22 ΟΔΗΓΊΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την 

αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων  
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παρέχουν υπηρεσίες υγείας σε άλλο κ-μ. Από την άλλη πλευρά, η ελεύθερη 

κυκλοφορία προϊόντων,
5
 βρίσκει εφαρμογή στην πολιτική διακίνησης των φαρμάκων 

και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. 

Το Δικαστήριο με τη νομολογία
6
, έχει προσφέρει τα μέγιστα σε πλήθος υποθέσεων 

που αφορούσαν στη διεκδίκηση του δικαιώματος των ασθενών, πρωτίστως να 

αναζητήσουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κ-μ της ΕΕ, και κατόπιν να 

αποζημιώνονται από το κ-μ της ασφάλισής τους, για τις παροχές υγείας που τους 

παρασχέθηκαν και κατέβαλαν οι ίδιοι. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στα πλαίσια χρήσης 

της διασυνοριακής περίθαλψης, οι αποφάσεις του Δικαστηρίου έπαιξαν καθοριστικό 

ρόλο, καλύπτοντας με τη νομολογία κενά ερμηνειών, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις 

των Συνθηκών και σύμφωνα με τις αρχές του ευρωπαϊκού Δικαίου. Γι’αυτό το λόγο, 

η θέση του Δικαστηρίου στην εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών που 

αναζητούν περίθαλψη σε άλλο κ-μ εκτός του κ-μ ασφάλισής τους, ήταν και είναι 

αποφασιστικής σημασίας.    

                                                           
5 Βλ. Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 28 (πρώην άρθρο 23 της ΣΕΚ) « Η 

Ένωση περιλαμβάνει τελωνειακή ένωση που εκτείνεται στο σύνολο των εμπορευματικών συναλλαγών και 

περιλαμβάνει την απαγόρευση των εισαγωγικών και εξαγωγικών δασμών και όλων των φορολογικών επιβαρύνσεων 

ισοδυνάμου αποτελέσματος μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και την υιοθέτηση κοινού δασμολογίου στις σχέσεις 

τους με τις τρίτες χώρες». Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση - 

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Πρωτόκολλα - Παραρτήματα - 

Δηλώσεις οι οποίες προσαρτώνται στην Τελική Πράξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης η οποία υιοθέτησε τη 

Συνθήκη της Λισαβώνας που υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007 - Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 326 της 

26/10/2012 σ. 0001 - 0390 

 

 

6Βλ. Υπόθεση C-158/96 - Kohll κατά Union des caisses de maladie [Περατωθείσα υπόθεση] Απόφαση του 

Δικαστηρίου της 28ης Απριλίου 1998. Raymond Kohll κατά Union des caisses de maladie. Αίτηση για την έκδοση 

προδικαστικής αποφάσεως: Cour de cassation - Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Ελεύθερη παροχή 

υπηρεσιών - Επιστροφή ιατρικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε άλλο κράτος μέλος - Προηγούμενη 

έγκριση του οικείου ταμείου - Δημόσια υγεία - Οδοντοθεραπεία. Συλλογή της Νομολογίας 1998 I-01931Απόφαση 

ECLI:EU:C:1998:171 

Βλ. Υπόθεση C-120/95 - Decker κατά Caisse de maladie des employés privés [Περατωθείσα υπόθεση] Απόφαση 

του Δικαστηρίου της 28ης Απριλίου 1998. Nicolas Decker κατά Caisse de maladie des employés privés. Αίτηση 

για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Conseil arbitral des assurances sociales - Μεγάλο Δουκάτο του 

Λουξεμβούργου. Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων - Άρθρα 30 και 36 της Συνθήκης ΕΚ - Επιστροφή 

ιατρικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε άλλο κράτος μέλος - Προηγούμενη έγκριση του αρμοδίου 

ασφαλιστικού ταμείου - Αγορά γυαλιών. Υπόθεση C-120/95. Συλλογή της Νομολογίας 1998 I-01831 Απόφαση 

ECLI:EU:C:1998:167 

Βλ. Υπόθεση  C-444/05 – Stamatelaki Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 19ης Απριλίου 2007. 

Αικατερίνη Σταματελάκη κατά ΝΠΔΔ Οργανισμού Ασφαλίσεως Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). Αίτηση για 

την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών - Ελλάς. Περιορισμοί στην ελεύθερη 

παροχή υπηρεσιών - Απόδοση των δαπανών νοσηλείας που έχουν πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικά θεραπευτήρια - 

Δικαιολόγηση και αναλογικότητα της αρνήσεως αποδόσεως. Υπόθεση C-444/05. Συλλογή της Νομολογίας 2007 

I-03185 Απόφαση  ECLI:EU:C:2007:231 
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Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι η υγεία αποτελεί έναν ιδιαιτέρως ευαίσθητο τομέα, 

η ΕΕ λειτουργούσε πάντα στα πλαίσια της  αρχής της επικουρικότητας,
7
 σύμφωνα με 

τις διατάξεις των Συνθηκών, επιτρέποντας στα κ-μ να διατηρούν την αυτονομία τους 

σε σχέση με την διαμόρφωση, τη χρηματοδότηση και την οργάνωση των Συστημάτων 

Υγείας τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η πολιτική υγείας που ασκούσε η ΕΕ, θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως ήπια και σίγουρα όχι ενιαία, παρά τις προσπάθειες που 

αφορούσαν τόσο  στον Συντονισμό Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ των 

κ-μ, όσο και στην εφαρμογή τους. 

Το ευρωσκεπτικιστικό ρεύμα πιθανόν να λειτουργεί ανασταλτικά στην πορεία προς 

την ολοκλήρωση. Οι επιπτώσεις που προκαλεί στον τομέα της υγείας και ειδικότερα 

στην εφαρμογή της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ, αποτυπώνονται στις χαμηλές ροές 

κινητικότητας των ασθενών αλλά και των επαγγελματιών υγείας, όπως επίσης και 

στη σύγχυση εφαρμογής μεταξύ του Συντονιστικού Κανονισμού
8
 και της Οδηγίας. 

Ο Συντονιστικός Κανονισμός προήλθε ως αποτέλεσμα της εξασφάλισης επαρκούς 

προστασίας, των Ευρωπαίων πολιτών κ-μ εντός της ΕΕ, κατά την άσκηση του 

δικαιώματός τους στην ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή σε οποιοδήποτε κ-μ. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο λόγος ύπαρξης του Συντονιστικού Κανονισμού, έγκειται 

στη μη εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης σε ένα ενιαίο 

ευρωπαϊκό σύστημα. Η εναρμόνιση δεν επετεύχθη, καθώς τα συστήματα κοινωνικής 

ασφάλισης των κ-μ προήλθαν από βαθιά ριζωμένες παραδόσεις και αντιλήψεις, όπως 

επίσης και από εθνικές πολιτικές επιλογές. Βάσει αυτού, τα κ-μ διατηρούν την 

αυτονομία τους να νομοθετούν για τον τρόπο, τις προϋποθέσεις και τον υπολογισμό 

των παροχών που χορηγούνται, όπως επίσης και για τις εισφορές που θα πρέπει να 

καταβάλλονται. Από την άλλη πλευρά, ο Συντονιστικός Κανονισμός, θεσπίζει 

κοινούς κανόνες και αρχές, ώστε να συμπνέουν όλα τα εθνικά συστήματα κοινωνικής 

ασφάλισης, και να κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των πολιτών των κ-μ, σε 

περίπτωση προσωρινής ή μόνιμης διαμονής σε άλλο κ-μ. 

Στην περίπτωση που πολίτης κ-μ της ΕΕ αναζητά διασυνοριακή περίθαλψη και 

εφόσον το δικαιούται, μπορεί να κάνει χρήση είτε της Οδηγίας 2011/24/ ΕΕ, είτε του 

                                                           
7 Βλ. 30.3.2010 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΑΠΌΔΟΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ 2010/C 83/01 « Η δράση της Ένωσης αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται οι ευθύνες των 

κρατών μελών όσον αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, καθώς και την οργάνωση και 

την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης. Στις ευθύνες των κρατών μελών εμπίπτει η 

διαχείριση των υγειονομικών υπηρεσιών και της ιατρικής περίθαλψης, καθώς και η κατανομή των πόρων που 

διατίθενται για τις υπηρεσίες αυτές». 

8 Το 1958, το Συμβούλιο θέσπισε δύο κανονισμούς σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση των διακινούμενων 

εργαζομένων, που αντικαταστάθηκαν ακολούθως από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, ο οποίος 

συμπληρώθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (κανονισμός (ΕΟΚ) του Συμβουλίου αριθ. 574/72). Οι πολίτες της 

Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας καλύπτονται επίσης μέσω της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και οι πολίτες της Ελβετίας μέσω της συμφωνίας ΕΕ-Ελβετίας. Το 2004, εγκρίθηκε ο 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 (ο συντονιστικός κανονισμός) για την αντικατάσταση και επέκταση του 

κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71. Τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 988/2009 και συμπληρώθηκε 

από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 987/2009 (ο εκτελεστικός κανονισμός), ο οποίος αποσκοπούσε στη διασάφηση των 

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των διάφορων ενδιαφερόμενων μερών καθορίζοντας τα αναγκαία μέτρα που 

πρέπει να λαμβάνονται ώστε τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του να ταξιδεύουν και να 

διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος χωρίς απώλεια δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης.  
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Συντονιστικού Κανονισμού. Ωστόσο, είναι φανερό, ότι παρουσιάζεται σύγχυση κατά 

την εφαρμογή τους και οι λόγοι είναι πολλοί. Από τους σημαντικότερους λόγους 

είναι, ότι οι διατάξεις του Κανονισμού, έρχονται πολλές φορές σε αντίθεση με τα 

άρθρα της Οδηγίας. Επιπλέον, ο Κανονισμός δεν έχει ενσωματωθεί στην Οδηγία. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν εθνικές κυβερνήσεις οι οποίες δεν έχουν 

ενσωματώσει την Οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο ή δεν την έχουν ενσωματώσει  

πλήρως, παρότι όφειλαν να το πράξουν έως τις 25 Οκτωβρίου 2013. 

Η Οδηγία ενσωματώθηκε στο ελληνικό εθνικό δίκαιο στις 9 Δεκεμβρίου 2013
9
. Ο 

ΕΟΠΥΥ
10

 ορίστηκε ως το Εθνικό Σημείο Επαφής. Παράλληλα, από 1
η
  Ιανουαρίου 

2017 λειτουργεί ο ΕΦΚΑ
11

 (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης). Πρόκειται για 

ένα νέο Οργανισμό στον οποίο, καταβάλλουν τις εισφορές τους όλοι οι εργαζόμενοι 

είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτοαπασχολούμενοι και από αυτόν, λαμβάνουν την κύρια 

σύνταξή τους όλοι οι συνταξιούχοι. Συνεπώς, μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΕΦΚΑ, υπάρχει 

μια διασύνδεση στο βαθμό που αφορά, αφενός στην παροχή και αφετέρου, στις 

απολαβές του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. 

Παρά το γεγονός ότι η Οδηγία ενσωματώθηκε στο ελληνικό εθνικό δίκαιο, εντούτοις 

η χρήση διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, 

ιδιαιτέρως αυτή που αφορά στην  προγραμματισμένη. Οι Έλληνες σε μεγάλο 

ποσοστό, δεν είναι αρκετά ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους σε σχέση με την 

αναζήτηση διασυνοριακής περίθαλψης, κι’ αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος μη 

χρησιμοποίησής της. Ακόμη όμως και στην περίπτωση εκείνη, όπου κάνουν χρήση 

της διασυνοριακής τα εμπόδια που συναντούν σε σχέση με την επιστροφή χρημάτων 

(αποζημίωση) αλλά και τις διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται, είναι αρκετά 

αποθαρρυντικά. Επιπλέον, αν και η Οδηγία αφορά στα δικαιώματα των ασθενών, 

εντούτοις φαίνεται ότι, όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και πολλά κ-μ, δεν διευκολύνουν, 

αλλά  αντιθέτως παρακωλύουν τη δυνατότητα χρήσης διασυνοριακής περίθαλψης. 

Αυτό αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην αναφορά  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
12

 

                                                           
9 Βλ. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 

261 9 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4213 Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής 

των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/ 4.4.2011) και 

άλλες διατάξεις. 

10Βλ. http://www.eopyy.gov.gr Το ελληνικό Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) υπάγεται στη Δ/νση Διεθνών 

Ασφαλιστικών Σχέσεων του ΕΟΠΥΥ και έχει ως σκοπό την παροχή της πληροφορίας στους πολίτες, οι οποίοι 

έκαναν ή επιθυμούν να κάνουν χρήση της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ για τα δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της 

διασυνοριακής περίθαλψης. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το κατάλληλο πλαίσιο, ώστε ο ασθενής να 

μπορεί πλέον να λάβει τη θεραπεία που έχει ανάγκη, σε δημόσιο ή ιδιωτικό πάροχο Α/βάθμιας ή Β/θμιας 

υγειονομικής περίθαλψης, να καταβάλει τα έξοδα της θεραπείας και εν συνεχεία να του επιστραφεί το ποσό το 

οποίο θα του είχε επιστραφεί για την ίδια θεραπεία, εάν αυτή είχε παρασχεθεί στη χώρα. Απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι η εν λόγω θεραπεία να προβλέπεται στον κανονισμό παροχών ασθενείας σε είδος, στον οποίο ο ασθενής 

υπάγεται 

 

11 http://www.efka.gov.gr/  

12 Βλ. 4.9.2015 COM(2015) 421 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί 

εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 

http://www.eopyy.gov.gr/
http://www.efka.gov.gr/
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Η Ελλάδα οφείλει να εκσυγχρονιστεί σε επίπεδο τεχνολογίας της πληροφορικής στον 

τομέα της υγείας. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαία η ενημέρωση, η επιμόρφωση και η  

εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, των επαγγελματιών υγείας, ώστε να είναι σε 

θέση να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εποχής. Σημαντικό δε,  είναι να 

ενεργοποιήσει και να  αναπτύξει τα αντανακλαστικά που απαιτούνται, ώστε να 

λειτουργήσει η διασυνοριακή περίθαλψη για την Ελλάδα, ως οικονομικός πόρος. Για 

να πραγματοποιηθεί όμως αυτό, επιβάλλεται η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου και 

καλά σχεδιασμένου οργανωτικού πλαισίου που θα ανταποκρίνεται στην επίτευξη του 

στόχου. Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και κατευθυντήριων γραμμών με τα κ-μ 

της ΕΕ, είναι μια καλή αρχή. 

Όπως διαφαίνεται, ο δρόμος προς την ολοκλήρωση είναι μακρύς και γίνεται με μικρά 

και όχι πάντα, τολμηρά  βήματα, τόσο από την Ελλάδα, όσο και από τα υπόλοιπα 

κράτη μέλη. Αν το τέλος του δρόμου είναι η πολιτική ολοκλήρωση, τότε απαιτείται 

σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς και από όλες τις εθνικές κυβερνήσεις εντός 

την επικράτειας της ΕΕ, η συνειδητοποίηση και η προσήλωση προς την ίδια 

κατεύθυνση. Πολλές φορές, οι εθνικές πρακτικές υπαγορεύουν την προσκόλληση σε 

παραδοσιακές αντιλήψεις, οι οποίες έχει αποδειχτεί ότι, κάθε άλλο παρά βοηθούν 

στην ανάπτυξη. Η δημιουργία ενός ενιαίου ταμείου ασφάλισης στην ΕΕ, ενδεχομένως 

να έπαιζε σημαντικό ρόλο, επιτυγχάνοντας την οικονομική αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα, πολύ περισσότερο από τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, 

που όπως φαίνεται, προσπαθούν να συντονίζονται αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό, ώστε να 

συγκλίνουν. Η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά του πλανήτη με  500.000.000 πληθυσμό, 

μπορεί να ενδυναμώσει την οικονομία της, αναπτύσσοντας ένα σχέδιο 

εξισορρόπησης  του διαφορετικού οικονομικό status των κ-μ της, με την καινοτομία 

στον τρόπο ασφαλιστικής κάλυψης των Ευρωπαίων πολιτών. Όπως φαίνεται, η αρχή 

και το τέλος του δρόμου, είναι η πραγμάτωση και η εκπλήρωση του ορισμού της 

εσωτερικής αγοράς, έτσι όπως αποδόθηκε με το άρθρο 26 ΣΛΕΕ.  
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1
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

 «… Η Ευρώπη δεν θα φτιαχτεί µονοµιάς, ή βάσει ενός σχεδίου. Θα φτιαχτεί µέσω 

συγκεκριµένων επιτευγµάτων που θα δηµιουργήσουν µιαν εκ των πραγµάτων 

αλληλεγγύη». 

                                                                            Απόσπασµα από τη δήλωση Σουµάν
13

 

Η ίδρυση της κοινής αγοράς, ήταν το όραμα που πραγματοποιήθηκε με τη Συνθήκη 

της Ρώμης το 1958
14

. Αφορούσε σε ένα είδος οικονομικής συνεργασίας μεταξύ του 

Βελγίου,της Δυτικής Γερμανίας, της Γαλλίας, του Λουξεμβούργου, της Ιταλίας και 

Ολλανδίας, και δεν είναι τυχαίο το γεγονός, πως θεωρείται ο προάγγελος γέννησης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Τα κράτη που την υπέγραψαν, επεδίωκαν την 

εξάλειψη των εμπορικών φραγμών, με απώτερο στόχο, την αύξηση της οικονομικής 

ευημερίας και τη συμβολή σε μια «ολοένα στενότερη ένωση των λαών της Ευρώπης». 

Η κοινή αγορά επιτεύχθηκε με την τελωνειακή ένωση το1968, την κατάργηση των 

ποσοστώσεων, την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και των εργαζομένων και μιας 

ορισμένης φορολογικής εναρμόνισης με τη γενική θέσπιση του ΦΠΑ το 1970. 

Ωστόσο, η ελευθερία διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών και η ελευθερία 

εγκατάστασης, εξακολουθούσαν να παραμένουν περιορισμένες λόγω συνεχιζόμενων 

πρακτικών κατά του ανταγωνισμού τις οποίες επέβαλαν οι δημόσιες αρχές. Το 

γεγονός ότι δεν σημειωνόταν πρόοδος ως προς τον επιδιωκόμενο στόχο, ήταν 

αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της υπερβολικά λεπτομερούς μεθόδου νομοθετικής 

εναρμόνισης και στον κανόνα ,που απαιτούσε ομοφωνία για τη λήψη αποφάσεων στο 

Συμβούλιο. 

Στη συνέχεια, η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1986
15

 προχώρησε στην αναθεώρηση 

της Συνθήκης της Ρώμης και είχε ως στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής 

                                                           
13 Βλ. Η Διακήρυξη Σουμάν, που παρουσιάστηκε από τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν στις 9 

Μαΐου 1950, πρότεινε τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, τα μέλη της οποίας θα 

διαχειρίζονταν από κοινού την παραγωγή άνθρακα και χάλυβα. 

14Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0023  

 Συνθήκη της Ρώμης (ΕΟΚ) Υπογράφηκε στις 25 Μαρτίου 1957 και εφαρμόστηκε από την 1η Ιανουαρίου 1958 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ  Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (δεν έχει δημοσιευτεί στην 

Επίσημη Εφημερίδα) Διαδοχικές τροποποιήσεις της Συνθήκης έχουν ενσωματωθεί  στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή 

η ενοποιημένη έκδοση προορίζεται μόνο για σκοπούς αναφοράς. Τελευταία ενημέρωση 14.03.2017 

. 

  

 

15 Βλ. Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. Ημερομηνία υπογραφής 28.2.1986. Έναρξη ισχύος 1.7.1987. Επίσημη 

εφημερίδα ΕΕ L 196 της 29.6.1987 

   

   

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0023
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:11957E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:02016ME/TXT-20160901
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ολοκλήρωσης. Η επίτευξη του στόχου που είχε τεθεί, υλοποιούσε την έννοια της 

εσωτερικής αγοράς, ορίζοντάς την ως «έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον 

οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των 

υπηρεσιών και των κεφαλαίων». Ισχυροποίησε επίσης τον μηχανισμό λήψης 

αποφάσεων, καθιερώνοντας την ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία για το κοινό 

δασμολόγιο, την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων 

και τη σύγκλιση των εθνικών νομοθεσιών. Η 31
η
 Δεκεμβρίου 1992 ορίστηκε ως η 

ακριβής προθεσμία για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Η συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)
16

, η οποία υπογράφτηκε στο Maastricht στις 

7 Φεβρουαρίου 1992 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1993, αντιπροσωπεύει 

ένα νέο στάδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δεδομένου, ότι άνοιξε  το δρόμο για 

την πολιτική ολοκλήρωση. 

 Η Συνθήκη της Λισαβόνας
17

 προέκυψε ουσιαστικά από την αποτυχημένη 

προσπάθεια θέσπισης του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, μετά την καταψήφιση της 

σχετικής Συνθήκης από τη  Γαλλία και την  Ολλανδία το 2005 σε σχετικά 

δημοψηφίσματα. Ωστόσο, η Συνθήκη της Λισαβόνας ενσωματώνει το 90% περίπου 

του κειμένου του Συντάγματος. καθώς εκσυγχρονίζει το θεσμικό πλαίσιο και τη 

λειτουργία του συστήματος θεσμών/οργάνων της ΕΕ. Στο άρθρο 4 της ΣΛΕΕ
18

 

ορίζεται επακριβώς, ότι μεταξύ των τομέων που αφορούν στις συντρέχουσες 

αρμοδιότητες της Ένωσης και των κρατών μελών και μάλιστα σε κύρια θέση, είναι 

αυτή, της εσωτερικής αγοράς. 

Σε σχέση με την νομοθετική προσέγγιση, και σύμφωνα με το άρθρο 114 της  ΣΛΕΕ, 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη 

συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδουν τα μέτρα τα σχετικά με την προσέγγιση των 

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που έχουν 

ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.Υπάρχουν 

όμως περιπτώσεις, στις οποίες δεν εφαρμόζεται, κατά τη Συνθήκη, η συγκεκριμένη 

διαδικασία  όπως, στις φορολογικές διατάξεις, στις διατάξεις για την ελεύθερη 

                                                           
16 Βλ.  Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη του Maastricht). Επίσημη εφημερίδα ΕΕ C 191 της 

29.7.1992 

    

 

17 Βλ. Συνθήκη της Λισαβόνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και της 

Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ) (ΕΕ C 306 της 17.12.2007). Άρχισε να ισχύει την 1η 

Δεκεμβρίου 2009. 

18 Βλ.  Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ενοποιημένη απόδοση 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Πρωτόκολλα - Παραρτήματα - Δηλώσεις οι οποίες 

προσαρτώνται στην Τελική Πράξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης η οποία υιοθέτησε τη Συνθήκη της 

Λισαβώνας που υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007 - Πίνακας αντιστοιχίας Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 326 της 

26/10/2012 σ. 0001 - 0390 
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κυκλοφορία των προσώπων και στις διατάξεις για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα 

των μισθωτών. 

Το άρθρο 18 ΣΛΕΕ
19

, με την απαγόρευση διακρίσεων μέσω ιθαγένειας, εκφράζει εξ’ 

ολοκλήρου την έννοια της εσωτερικής αγοράς. Το τεράστιας σημασίας άρθρο 18,όχι 

μόνο μετουσιώνει μια διαχρονική αξία που έχει πρωτεύουσα θέση σε όλα σχεδόν τα 

Δίκαια των περισσοτέρων κρατών του κόσμου, αλλά χαρακτηρίζει τις αρχές και το 

πνεύμα του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Η ελευθερία κυκλοφορίας των προσώπων, 

των υπηρεσιών, των προϊόντων και των κεφαλαίων είναι το αποτέλεσμα εφαρμογής 

του συγκεκριμένου άρθρου. Πρόκειται για θεμελιώδεις ελευθερίες, που αποδίδουν 

δικαιώματα, και παράλληλα προωθούν το πνεύμα της οικονομικής ανάπτυξης. Η 

Συνθήκη, όπως επίσης και η νομολογία του Δικαστηρίου
20

 
21

 
22

 με πλήθος 

αποφάσεων, διασφαλίζουν την απαγόρευση των διακρίσεων με βάση την ιθαγένεια. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η νομολογία του Δικαστηρίου αφορά τόσο στις περιπτώσεις 

άμεσης διάκρισης
23

, όσο και έμμεσης
24

. Οι παραπάνω ερμηνείες, όπως επίσης και η 

                                                           
19 Βλ.  Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ενοποιημένη απόδοση 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Πρωτόκολλα - Παραρτήματα - Δηλώσεις οι οποίες 

προσαρτώνται στην Τελική Πράξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης η οποία υιοθέτησε τη Συνθήκη της 

Λισσαβώνας που υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007 - Πίνακας αντιστοιχίας  Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 326 

της 26/10/2012 σ. 0001 - 0390ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗ  Άρθρο 1 

(πρώην άρθρο 12 της ΣΕΚ) Εντός του πεδίου εφαρμογής των Συνθηκών και με την επιφύλαξη των ειδικών 

διατάξεών τους, απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγενείας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, δύνανται να λαμβάνουν μέτρα για την 

απαγόρευση των διακρίσεων αυτών. 

20 Βλ. Υπόθεση  C-147/79 - Hochstrass κατά Δικαστηρίου[Περατωθείσα υπόθεση] Κύρια διαδικασία Απόφαση 

του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 16ης Οκτωβρίου 1980. René Hochstrass κατά Δικαστηρίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Υπάλληλοι-Αποζημίωση εκπατρισμού. Υπόθεση 147/79. Απόφαση  

ECLI:EU:C:1980:238 Συλλογή της Νομολογίας  1980 03005 ελληνική 1980:III/00191 

21 Βλ. Υπόθεση  C-43/95 - Data Delecta Aktiebolag και Forsberg [Περατωθείσα υπόθεση] Κύρια διαδικασία 

Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 26ης Σεπτεμβρίου 1996. Data Delecta Aktiebolag και Ronny 

Forsberg κατά MSL Dynamics Ltd. Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Högsta Domstolen - 

Σουηδία. Ίση μεταχείριση - Δυσμενής διάκριση λόγω ιθαγενείας - Υποχρέωση εγγυοδοσίας για τα δικαστικά 

έξοδα (Cautio judicatum solvi). Υπόθεση C-43/95. Απόφαση  ECLI:EU:C:1996:357 Συλλογή της Νομολογίας 

1996 I-04661 

22 Βλ. Υπόθεση  C-45/93 - Επιτροπή κατά Ισπανίας [Περατωθείσα υπόθεση] Κύρια διαδικασία Απόφαση του 

Δικαστηρίου της 15ης Μαρτίου 1994. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Ισπανίας. 

Παράβαση κράτους μέλους - Άρθρα 7 και 59 της Συνθήκης ΕΟΚ - Δυσμενής διάκριση - Είσοδος στα μουσεία. 

Υπόθεση C-45/93. Συλλογή της Νομολογίας  1994 I-00911Απόφαση ECLI:EU:C:1994:101 

23 Βλ.Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής  Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 180 της 

19/07/2000 σ. 0022 – 0026 Άρθρο 2 Η έννοια των διακρίσεων 1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η αρχή 

της ίσης μεταχείρισης σημαίνει την απουσία άμεσης ή έμμεσης διάκρισης λόγω φυλετικής ή εθνοτικής 

καταγωγής. 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1: α) συντρέχει άμεση διάκριση όταν, για λόγους φυλετικής ή 

εθνοτικής καταγωγής, σε ένα πρόσωπο επιφυλάσσεται μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν της οποίας 

τυγχάνει, έτυχε ή θα ετύγχανε ένα άλλο πρόσωπο, σε ανάλογη κατάσταση· 

 

 24 βλ. Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής  Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 180 της 

19/07/2000 σ. 0022 – 0026 Άρθρο 2 Η έννοια των διακρίσεων 1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η αρχή 

της ίσης μεταχείρισης σημαίνει την απουσία άμεσης ή έμμεσης διάκρισης λόγω φυλετικής ή εθνοτικής 

καταγωγής. 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου συντρέχει έμμεση διάκριση όταν μια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη 
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κατοχύρωση της απαγόρευσης της διάκρισης, κατοχυρώθηκαν το 2000, μετά την 

έκδοση των οδηγιών  (οδηγία 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ)
25

, από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή.  

Ενδιαφέρον στοιχείο, είναι η θέσπιση ιθαγένειας της Ένωσης με το άρθρο 20 

ΣΛΕΕ
26

, ενώ Πολίτης της ΕΕ ορίζεται κάθε πρόσωπο, που έχει την υπηκοότητα ενός 

κράτους μέλους. Αξιοσημείωτη είναι η υπογράμμιση του άρθρου στην εθνική 

ιθαγένεια, η οποία όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται,  δεν αντικαθίσταται από την 

ιθαγένεια της Ένωσης, αντιθέτως η δεύτερη προστίθεται στην πρώτη. Πιθανόν, αυτή 

η αναφορά, συνάδει με την αρχή της ΕΕ,  ελλείψει νομιμοποίησής της, να μην 

καταστρατηγήσει τα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι πολίτες των κρατών μελών, 

ως πολίτες του κάθε έθνους ξεχωριστά. 

Θεωρητικά, η απαγόρευση διακρίσεων στο Κοινοτικό Δίκαιο επεκτείνεται, με μια 

σημαντική αρχή, που αφορά στην αμοιβαία αναγνώριση. Βάσει της αρχής ορίζεται, 

ότι η νομοθεσία ενός όποιου κράτους μέλους, είναι ισοδύναμη ως προς τα 

αποτελέσματά της με την εγχώρια νομοθεσία. Η απόφαση του Δικαστηρίου στην 

υπόθεση «Cassis de Dijon»
27

, ήταν αυτή που όρισε την αρχή της αμοιβαίας 

                                                                                                                                                                      
διάταξη, κριτήριο ή πρακτική μπορεί να θέσει πρόσωπα συγκεκριμένης φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής σε 

μειονεκτική θέση συγκριτικά με άλλα πρόσωπα, εκτός εάν η διάταξη, το κριτήριο ή η πρακτική αυτή 

δικαιολογείται αντικειμενικά από ένα θεμιτό σκοπό και τα μέσα επίτευξης αυτού του σκοπού είναι πρόσφορα και 

αναγκαία. 

25 Βλ.  Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής  Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 180 της 

19/07/2000 σ. 0022 – 0026 και Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη 

διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία  Επίσημη Εφημερίδα 

αριθ. L 303 της 02/12/2000 σ. 0016 - 0022 

 

  

26 Βλ.  Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ενοποιημένη απόδοση 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Πρωτόκολλα - Παραρτήματα - Δηλώσεις οι οποίες 

προσαρτώνται στην Τελική Πράξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης η οποία υιοθέτησε τη Συνθήκη Λισσαβώνας 

που υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007 - Πίνακας αντιστοιχίας Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 326 της 

26/10/2012 σ. 0001 - 0390 Άρθρο 20 (πρώην άρθρο 17 της ΣΕΚ) 1. Θεσπίζεται ιθαγένεια της Ένωσης. Πολίτης 

της Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους μέλους. Η ιθαγένεια της Ένωσης 

προστίθεται και δεν αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια. 2. Οι πολίτες της Ένωσης έχουν τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες. Έχουν μεταξύ άλλων: α) το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και 

διαμονής στο έδαφος των κρατών μελών, β) το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και στις δημοτικές εκλογές στο κράτος μέλος κατοικίας τους, υπό τους ίδιους 

όρους με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους, γ) το δικαίωμα να απολαύουν στο έδαφος τρίτης χώρας, στην 

οποία δεν αντιπροσωπεύεται το κράτος μέλος την υπηκοότητα του οποίου έχουν, της διπλωματικής και 

προξενικής προστασίας κάθε κράτους μέλους, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων του 

κράτους αυτού, δ) το δικαίωμα να αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το δικαίωμα να προσφεύγουν στον 

Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, καθώς και το δικαίωμα να απευθύνονται στα θεσμικά και στα συμβουλευτικά όργανα 

της Ένωσης σε μία από τις γλώσσες των Συνθηκών και να λαμβάνουν απάντηση στην ίδια γλώσσα. Τα 

δικαιώματα αυτά ασκούνται υπό τους όρους και εντός των ορίων που ορίζονται από τις Συνθήκες και από τα 

μέτρα που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους. 

 

27 Βλ. Υπόθεση  C-267/91 - Keck και Mithouard [Περατωθείσα υπόθεση] Κύρια διαδικασία Απόφαση του 

Δικαστηρίου της 24ης Νοεμβρίου 1993. Ποινικές δίκες κατά Bernard Keck και Daniel Mithouard. Αιτήσεις για 

την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Tribunal de grande instance de Strasbourg - Γαλλία. Ελεύθερη 
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αναγνώρισης, ως από τις σημαντικότερες  για την εύρυθμη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς. Σταδιακά, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, κάλυψε και την 

ελευθερία παροχής υπηρεσιών με την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων
28

 για 

την ΕΕ.  

1.1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Η απονομή του δικαιώματος στους πολίτες της ΕΕ, να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός 

της επικράτειας, αποδίδεται με το άρθρο 45 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 39 της ΣΕΚ). Αφού 

προηγουμένως ορίστηκε η απαγόρευση άμεσων και έμμεσων διακρίσεων λόγω 

ιθαγένειας (άρθρο 18 ΣΛΕΕ), το Κοινοτικό Δίκαιο προχώρησε στην εξασφάλιση της 

άσκησης του δικαιώματος των πολιτών των κρατών μελών, να ζουν και να  

εργάζονται σε οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ένωσης, απολαμβάνοντας τα ίδια 

δικαιώματα με τους ημεδαπούς. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο άρθρο 45 

παρ.2 ΣΛΕΕ «Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων συνεπάγεται την κατάργηση 

κάθε διακρίσεως λόγω ιθαγενείας μεταξύ των εργαζομένων των κρατών μελών, όσον 

αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και τους άλλους όρους εργασίας». Φαίνεται 

λοιπόν, ότι στα πλαίσια της λειτουργίας και ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς, αλλά 

και μέσα από τις ιδρυτικές αξίες και αρχές της Ένωσης, προωθήθηκε η άρση των 

εμποδίων που αφορούσαν στην επιλογή των ευρωπαίων πολιτών να ζουν και να 

εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος. Οι περιορισμοί που τέθηκαν στην απόλαυση αυτού 

του δικαιώματος, περιελάμβαναν την επίκληση λόγων δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας 

υγείας και δημόσιας τάξης. Επιπλέον, το άρθρο δεν  εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για 

απασχόληση στη δημόσια διοίκηση. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί, ότι 

σύμφωνα με το ευρωπαϊκό Δίκαιο
29

,για να θεωρείται κάποιος εργαζόμενος, θα πρέπει 

να παρέχει υπηρεσίες υπό τη διεύθυνση κάποιου άλλου. Οι υπηρεσίες αυτές θα 

πρέπει να είναι προϊόν πραγματικής και γνήσιας οικονομικής δραστηριότητας και να 

λαμβάνεται αμοιβή. Η νομολογία του Δικαστηρίου, είναι κομβικής σημασίας για τη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ο σημαντικός ρόλος του, εδραιώνεται μέσα από 

πλήθος αποφάσεων
30

,
31

 οι οποίες υλοποίησαν το πνεύμα της αρχής που αφορά στην 

                                                                                                                                                                      
κυκλοφορία των εμπορευμάτων - Απαγόρευση της μεταπωλήσεως σε τιμή κάτω του κόστους. Συνεκδικασθείσες 

υποθέσεις C-267/91 και C-268/91. Συλλογή της Νομολογίας 1993 I-06097 σουηδική XIV/I-00431 φινλανδική 

XIV/I-00477 Απόφαση  ECLI:EU:C:1993:905 

28 Βλ. 30.9.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/22 ΟΔΗΓΊΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την 

αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 

29 Βλ. Υπόθεση  C-66/85 - Lawrie-Blum κατά Land Baden-Württemberg [Περατωθείσα υπόθεση] Κύρια 

διαδικασία Απόφαση του Δικαστηρίου της 3ης Ιουλίου 1986. Deborah Lawrie-Blum κατά Land Baden-

Württemberg. Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Bundesverwaltungsgericht - Γερμανία. 

Εργαζόμενος - Ασκούμενος καθηγητής. Υπόθεση 66/85. Συλλογή της Νομολογίας 1986 02121 σουηδική 

VIII/00661 φινλανδική VIII/00687Απόφαση  ECLI:EU:C:1986:284 

30 Βλ. Υπόθεση C-138/02 - Collin [Περατωθείσα υπόθεση Κύρια διαδικασία Απόφαση του Δικαστηρίου 

(ολομέλεια) της 23ης Μαρτίου 2004. Brian Francis Collins κατά Secretary of State for Work and Pensions. 

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Social Security Commissioner - Ηνωμένο Βασίλειο. Ελεύθερη 

κυκλοφορία των προσώπων - Άρθρο 48 της Συνθήκης ΕΚ (νυν, κατόπιν τροποποιήσεως, άρθρο 39 ΕΚ) - Έννοια 

του 'εργαζομένου' - Επίδομα κοινωνικής ασφαλίσεως που καταβάλλεται στους αιτούντες εργασία - Προϋπόθεση 

διαμονής - Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Υπόθεση C-138/02. Συλλογή της Νομολογίας 2004 I-02703 

Απόφαση ECLI:EU:C:2004:172  
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ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, αλλά και των δικαιωμάτων που 

απολαμβάνουν, με τη μορφή κοινωνικών παροχών, είτε αναζητώντας, είτε ως έχοντες 

εργασία  Όσον αφορά στα δικαιώματα των εργαζομένων στην ΕΕ, κατοχυρώνονται 

μέσα από το παράγωγο δίκαιο, το οποίο περιλαμβάνει, τον Κανονισμό 492/2011/ΕΕ 

(ΕΕ 2011 L 141/1)
32

, ο οποίος αντικατέστησε τον Κανονισμό 1612/68/ΕΟΚ
33

 για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης, την Οδηγία 

2004/38/ΕΚ (ΕΕ 2004 L 158/77)
34

 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών, και όχι μόνο 

των εργαζομένων, της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν 

και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών-μελών. Ειδικότερα, και για 

θέματα κοινωνικής ασφάλισης, έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο, ο Κανονισμός ΕΟΚ 

1408/71
35

. Τα  κράτη μέλη, δεν εναρμονίστηκαν στον τομέα της υγείας, κάθε ένα από 

αυτά διατηρούσε την αυτονομία του στο να σχεδιάζει, να νομοθετεί και να 

χρηματοδοτεί το σύστημα υγείας που επέλεγε. Η αρχή της επικουρικότητας 

λειτούργησε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ ΕΕ και κρατών μελών ελλείψει και της 

πολιτικής βούλησης, ώστε να επιτευχθεί η ολοκλήρωση και σε αυτό το επίπεδο. 

Ωστόσο, πολίτες κυκλοφορούσαν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο για εργασία, 

διαμονή, σπουδές. Έτσι λοιπόν, βρέθηκε μια ενδιάμεση λύση, με σκοπό να 

συντονίζονται μεταξύ τους τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Με αυτό τον 

τρόπο, προέκυψε ο Κανονισμός 1408/71, ο οποίος αποτέλεσε  ορόσημο για την 

                                                                                                                                                                      
31 Βλ. Υπόθεση  C-292/89 - The Queen κατά Immigration Appeal Tribunal, ex parte Antonissen [Περατωθείσα 

υπόθεση] Κύρια διαδικασία Απόφαση του Δικαστηρίου της 26ης Φεβρουαρίου 1991. The Queen κατά 

Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen. Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής 

αποφάσεως: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Ηνωμένο Βασίλειο. Ελευθερη κυκλοφορία των 

εργαζομένων - Δικαίωμα διαμονής - Αναζήτηση εργασίας - Κατά χρόνον περιορισμός. Υπόθεση C-292/89. 

Συλλογή της Νομολογίας1991 I-00745 σουηδική XI/I-00055 φινλανδική XI/I-00067Απόφαση  

ECLI:EU:C:1991:80   

32 Βλ. 27.5.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωση L 141/1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 492/2011 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 5ης Απριλίου 2011 που αφορά την 

ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης 

 

 

33 Βλ. 31968R1612 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητας  Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 257 της 

19/10/1968 σ. 0002 – 0012 Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 5 τόμος 1 σ. 0033  Δανική ειδική έκδοση: Σειρά 

I Κεφάλαιο 1968(II) σ. 0467  Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 5 τόμος 1 σ. 0033 Αγγλική ειδική έκδοση: Σειρά 

I Κεφάλαιο 1968(II) σ. 0475  Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 05 τόμος 1 σ. 0033 Ισπανική ειδική έκδοση: 

Κεφάλαιο 05 τόμος 1 σ. 0077  Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 05 τόμος 1 σ. 0077  

34 Βλ. ΟΔΗΓΙΑ 2004/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης 

Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να 

κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 

73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ 

35 Βλ. 31971R1408 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των 

συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της 

Κοινότητας  Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 149 της 05/07/1971 σ. 0002 – 00 Δανική ειδική έκδοση: Σειρά I 

Κεφάλαιο 1971(II) σ. 0366  Αγγλική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1971(II) σ. 0416  Ελληνική ειδική έκδοση: 

Κεφάλαιο 05 τόμος 1 σ. 0073 Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 05 τόμος 1 σ. 0098 Πορτογαλική ειδική έκδοση 

: Κεφάλαιο 05 τόμος 1 σ. 0098 Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 5 τόμος 1 σ. 0057 Σουηδική ειδική έκδοση: 

Κεφάλαιο 5 τόμος 1 σ. 0057 
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ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, διότι συντόνισε  τις εθνικές νομοθεσίες 

κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου να προστατεύονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα 

των προσώπων που διακινούνταν εντός της ΕΕ. Σκοπός της ΕΕ ήταν, να διατηρήσουν 

τα κράτη μέλη την αυτονομία τους στο σχεδιασμό της πολιτικής υγείας, ταυτόχρονα 

όμως επιδίωκαν, οι κανόνες συντονισμού των εθνικών νομοθεσιών περί κοινωνικής 

ασφάλισης , να εντάσσονται τόσο στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

προσώπων, όσο και να συμβάλλουν στη βελτίωση του επιπέδου ζωής τους και των 

συνθηκών απασχόλησής τους. Το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού αφορούσε σε 

μισθωτούς, μη μισθωτούς εργαζόμενους  που είχαν την ιθαγένεια κράτους μέλους ή 

τρίτης χώρας, απάτριδες, πρόσφυγες, οι οποίοι κατοικούσαν  στην επικράτεια 

κράτους μέλους και υπόκειντο στη νομοθεσία ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, 

καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους και τους επιζώντες τους. Η εφαρμογή του 

επεκτάθηκε, στους επιζώντες των εν λόγω εργαζομένων ανεξάρτητα από την 

ιθαγένεια των τελευταίων, καθώς και στους δημόσιους υπαλλήλους και στους 

σπουδαστές. Χαρακτηριστικό του εν λόγω Κανονισμού ήταν η ισότητα μεταχείρισης 

που εφαρμοζόταν για τα πρόσωπα  τα οποία υπόκειντο στον Κανονισμό. Βάσει 

αυτού, απολάμβαναν τα ίδια δικαιώματα και είχαν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους 

υπηκόους του κράτους μέλους στο οποίο διέμεναν. Φαίνεται λοιπόν, ότι η ΕΕ 

προσηλωμένη στις αρχές και αξίες που αποτελούσαν τη βάση του οικοδομήματός της 

και με την πρόθεση να αναπτυχθεί κατά το δυνατόν καλύτερα η εσωτερική αγορά, 

θέσπιζε τους κανόνες ώστε να γεφυρώσει τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών μελών 

με την Ένωση. Το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, αφορούσε σε μια ευρεία γκάμα 

του κλάδου της κοινωνικής ασφάλισης όπως, οικογενειακές παροχές, παροχές 

ασθενείας και μητρότητας, παροχές αναπηρίας, παροχές γήρατος,  παροχές 

επιζώντων, παροχές εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών, παροχές 

ανεργίας  και επιδόματα θανάτου. Συνέχεια του 1408/71, αποτέλεσε ο Κανονισμός  

883/04/ΕΚ (ΕΕ 2004 L166/1),
36

 ο οποίος αναλύεται σε ειδικό κεφάλαιο. 

1.2  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών στην ΕΕ συνάδει με την ενδυνάμωση και 

ισχυροποίηση της εσωτερικής αγοράς. Η χρήση της, αποτελεί ένα δυνατό όπλο 

ανταγωνιστικότητας έναντι άλλων οικονομιών, και η πρόθεση της Ένωσης ήταν, 

μέσω των Συνθηκών, να ενεργοποιήσει εκείνους τους μηχανισμούς, οι οποίοι θα 

απέδιδαν μέγιστα οφέλη στα κράτη μέλη. Η προσφορά και η κάλυψη θέσεων 

εργασίας, αλλά και η δυναμική που αναπτύσσεται στα πλαίσια της εσωτερικής 

αγοράς, τόσο  μέσω της ελευθερίας εγκατάστασης παρόχων υπηρεσιών, όσο και 

μέσω της κινητικότητας των αποδεκτών των υπηρεσιών, δίνει θετικό πρόσημο στη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομική ανάπτυξη και η βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου των κρατών μελών, ήταν εκ της γενέσεως, τα ζητούμενα στη 

σύσταση και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Σύμφωνα με το άρθρο 56 ΣΛΕΕ
37

 

                                                           
36Βλ.  30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/1ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕK) αριθ..883/2004 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για τον 

συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας 

 

37 Βλ. Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ενοποιημένη απόδοση 
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(πρώην άρθρο 49 της ΣΕΚ) απαγορεύονται οι περιορισμοί της ελεύθερης παροχής 

υπηρεσιών εντός της Ένωσης, και οι οποίοι περιορισμοί αφορούν τους υπηκόους των 

κρατών μελών που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο  κράτος μέλος από εκείνο του 

αποδέκτου της παροχής υπηρεσιών. Στη συνέχεια, μέσω του άρθρου 57 της 

Συνθήκης
38

, ορίζεται η έννοια της υπηρεσίας ως «οι παροχές που κατά κανόνα 

προσφέρονται αντί αμοιβής, εφόσον δεν διέπονται από τις διατάξεις τις σχετικές με την 

ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των κεφαλαίων και των προσώπων». Από 

τα παραπάνω άρθρα, προκύπτουν εμφανώς δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο, 

έχει να κάνει με την οικονομική συναλλαγή δεδομένου, ότι παρέχονται υπηρεσίες 

έναντι αμοιβής. Το δεύτερο στοιχείο, είναι το διασυνοριακό ως αναγκαία προϋπόθεση 

χρήσης της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον ορίζεται, ότι η δραστηριότητα 

μπορεί να παρέχεται κατά τρόπο προσωρινό στο κράτος μέλος όπου ασκεί 

δραστηριότητα ο πάροχος υπηρεσιών, με τους ίδιους ακριβώς όρους , που το κράτος 

μέλος επιβάλλει και στους υπηκόους του. Επιπλέον, το άρθρο αναφέρεται σε κάθε 

οικονομική δραστηριότητα που αναλαμβάνεται. Σ’ αυτό το σημείο, είναι εμφανής η 

αρχή της απαγόρευσης διακρίσεων, αλλά και η άμεσα συνδεδεμένη με την 

προηγούμενη, αρχή της ίσης μεταχείρισης. Παράλληλα, φαίνεται το αλληλένδετο της 

σχέσης μεταξύ της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών με την ελευθερία εγκατάστασης, 

έτσι όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 49 της Συνθήκης
39

. Η απαγόρευση περιορισμού 

της ελεύθερης εγκατάστασης εντός της επικράτειας της ΕΕ, επεκτείνεται τόσο σε 

φυσικά, όσο και σε νομικά πρόσωπα, που δεν ασκούν μισθωτή εργασία, και οι οποίοι 

υποχρεούνται να λειτουργήσουν σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους που 

                                                                                                                                                                      
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Πρωτόκολλα - Παραρτήματα - Δηλώσεις οι οποίες 

προσαρτώνται στην Τελική Πράξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης η οποία υιοθέτησε τη Συνθήκη της 

Λισσαβώνας που υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007 - Πίνακας αντιστοιχίας Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 326 

της 26/10/2012 σ. 0001 – 0390 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άρθρο 56 (πρώην άρθρο 49 της ΣΕΚ) Στο 

πλαίσιο των κατωτέρω διατάξεων, οι περιορισμοί της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ένωσης 

απαγορεύονται όσον αφορά τους υπηκόους των κρατών μελών που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος άλλο 

από εκείνο του αποδέκτου της παροχής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα 

με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, δύνανται να επεκτείνουν το ευεργέτημα των διατάξεων του παρόντος 

κεφαλαίου και σε υπηκόους τρίτου κράτους που παρέχουν υπηρεσίες και είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της 

Ένωσης. 

 

38 Βλ. Άρθρο 57 (πρώην άρθρο 50 της ΣΕΚ) Κατά την έννοια των Συνθηκών, ως υπηρεσίες νοούνται οι παροχές 

που κατά κανόνα προσφέρονται αντί αμοιβής, εφόσον δεν διέπονται από τις διατάξεις τις σχετικές με την 

ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των κεφαλαίων και των προσώπων. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν 

ιδίως: α) βιομηχανικές δραστηριότητες, β) εμπορικές δραστηριότητες, γ) βιοτεχνικές δραστηριότητες, δ) 

δραστηριότητες των ελευθέρων επαγγελμάτων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου που αφορά το 

δικαίωμα εγκαταστάσεως, εκείνος που παρέχει υπηρεσία δύναται για την εκτέλεση αυτής να ασκήσει προσωρινά 

τη δραστηριότητά του στο κράτος μέλος όπου παρέχεται η υπηρεσία με τους ίδιους όρους που το κράτος αυτό 

επιβάλλει στους δικούς του υπηκόους. 

39  Βλ. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Άρθρο 49 (πρώην άρθρο 43 της ΣΕΚ) Στο πλαίσιο των κατωτέρω 

διατάξεων, οι περιορισμοί της ελευθερίας εγκαταστάσεως των υπηκόων ενός κράτους μέλους στην επικράτεια 

ενός άλλου κράτους μέλους απαγορεύονται. Η απαγόρευση αυτή εκτείνεται επίσης στους περιορισμούς για την 

ίδρυση πρακτορείων, υποκαταστημάτων ή θυγατρικών εταιρειών από τους υπηκόους ενός κράτους μέλους που 

είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους. Η ελευθερία εγκαταστάσεως περιλαμβάνει την 

ανάληψη και την άσκηση μη μισθωτών δραστηριοτήτων, καθώς και τη σύσταση και τη διαχείριση επιχειρήσεων, 

και ιδίως εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 54, δεύτερη παράγραφος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 

ορίζονται από τη νομοθεσία της χώρας εγκαταστάσεως για τους δικούς της υπηκόους, με την επιφύλαξη των 

διατάξεων του κεφαλαίου της παρούσας Συνθήκης που αναφέρονται στην κυκλοφορία κεφαλαίων. 
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επιλέγουν να ασκήσουν δραστηριότητα. Ταυτόχρονα όμως, οι ίδιοι κανόνες ισχύουν 

και για τους υπηκόους του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Η νομολογία του 

Δικαστηρίου
40

, με αποφάσεις σταθμούς, μετουσίωσε την έννοια της ελεύθερης 

εγκατάστασης, παρέχοντας στους πολίτες και κατ’ επέκταση στην εσωτερική αγορά, 

τη δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης και απλοποίησης των διαδικασιών. Μέσα από 

τις διατάξεις των Συνθηκών, φαίνεται ξεκάθαρα, ότι η άρσεις των απαγορεύσεων 

σχετικά με την ελευθερία κυκλοφορίας εργαζομένων και παροχής υπηρεσιών, 

συγκλίνουν στα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι ευρωπαίοι πολίτες, έτσι όπως 

εκφράζονται με την απαγόρευση διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, με την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης αλλά και με το δικαίωμα εγκατάστασης. Με δεδομένο,  ότι ο τομέας 

των υπηρεσιών αποτελούσε το βασικό μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης της 

εσωτερικής αγοράς, ενεργοποιήθηκαν  τάχιστα οι διεργασίες άρσης των περιορισμών. 

Η αρχή έγινε, με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης
41

 σύμφωνα με την οποία, 

προκειμένου για την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και με αναγνώριση της 

σημαντικότητας του ρόλου τους στην οικονομική ανάπτυξη, δεν απαιτείτο 

εναρμόνιση μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών. Εξαίρεση αποτελούσαν εκείνες οι 

περιπτώσεις, που αφορούσαν στην προστασία των καταναλωτών. Το 2006, εκδόθηκε 

η Οδηγία 2006/123
42

, η οποία θέσπισε το γενικό νομικό πλαίσιο, με σκοπό να 

διευκολύνει την άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών και 

την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλό ποιοτικό 

επίπεδο υπηρεσιών. Η Οδηγία, δεν συμπεριέλαβε τις υπηρεσίες υγείας, 

χαρακτηριζόμενες ως «υπηρεσίες μη οικονομικού γενικού ενδιαφέροντος». Έτσι, 

χάθηκε η ευκαιρία και το πλεονέκτημα από τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών 

μελών, να εναρμονίσουν τις νομοθεσίες τους ούτως ώστε, να επιτελεσθεί η 

ολοκλήρωση και μέσα από τον τομέα της υγείας, χωρίς να κρίνεται απαραίτητη η 

χρήση της αρχής  της επικουρικότητας, όπως και ο σύνθετος όσο και πολύπλοκος 

συντονισμός  των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. 

1.3 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΥΓΕΙΑΣ  

Η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών των κρατών μελών εντός της ΕΕ, προς 

αναζήτηση εργασίας και παροχή υπηρεσιών, είναι θεμελιακά  κατοχυρωμένο 

δικαίωμα από τη Συνθήκη και τη νομολογία του Δικαστηρίου. Ωστόσο, εναπόκειται 

στις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών  μελών το νομικό πλαίσιο πρόσβασης σε ένα 

                                                           
40Βλ. Υπόθεση  C-9/02 - de Lasteyrie du Saillant [Περατωθείσα υπόθεση] Κύρια διαδικασία   Απόφαση του 

Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 11ης Μαρτίου 2004. Hughes de Lasteyrie du Saillant κατά Ministère de 

l'Économie, des Finances et  de l'Industrie. Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Conseil d'État - 

Γαλλία. Ελευθερία  εγκαταστάσεως - Άρθρο 52 της Συνθήκης ΕΚ (νυν, κατόπιν τροποποιήσεως, άρθρο 43 ΕΚ) - 

Φορολογική νομοθεσία - Μεταφορά της φορολογικής κατοικίας σε άλλο κράτος μέλος - Τρόπος φορολογήσεως 

της υπεραξίας κινητών αξιών. Υπόθεση C-9/02. Συλλογή της Νομολογίας 2004 I-02409 Απόφαση  

ECLI:EU:C:2004:138 

41 Βλ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες 16.06.1999 Αμοιβαία αναγνώριση στην 

ενιαία αγορά της ΕΕ COM (1999) 299 τελικό –  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ  Η αμοιβαία αναγνώριση στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου 

δράσης για την εσωτερική αγορά 

42Βλ. 27.12.2006  EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 376/36 ΟΔΗΓΊΑ 2006/123/ΕΚ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις 

υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά 
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συγκεκριμένο επάγγελμα, και το οποίο  αφορά στην κατοχή ειδικών επαγγελματικών 

προσόντων, τα οποία είθισται να αποκτούνται στο κράτος σπουδών. Αυτό αποτελεί 

ένα εµπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, δεδομένου ότι οι πολίτες που 

διαθέτουν τα προσόντα για να ασκήσουν το επάγγελμά τους σε άλλο κράτος μέλος να 

μην μπορούν, γιατί στο κράτος υποδοχής απαιτούνται άλλοι τίτλοι σπουδών ή 

πιστοποιητικά για το ίδιο επάγγελμα. Επομένως, αν και μέσω της Συνθήκης και της 

νομολογίας του Δικαστηρίου απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση λόγω ιθαγένειας 

όπως επίσης και απαγόρευση του  περιορισμού στην ελεύθερη εγκατάσταση των 

εργαζομένων, εντούτοις παρατηρείται ένας περιορισμός, με τις απαιτήσεις των 

εθνικών κυβερνήσεων σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα. Άλλωστε, αυτή είναι 

και η κατεύθυνση που δίνεται στα κράτη μέλη και από τη Συνθήκη μέσω του άρθρου  

53
43

. Ο συντονισμός των εθνικών κυβερνήσεων για τα επαγγελματικά προσόντα, 

αποδείχθηκε στην πράξη μια μακροχρόνια και σύνθετη διαδικασία, με πλήθος 

Οδηγιών 
44

 
45

 
46

. Τελικά, προέκυψε η Οδηγία 2005/36/ΕΚ
47

, η οποία  θέσπισε κανόνες 

σύμφωνα με τους οποίους, το κράτος μέλος που εξαρτά την ανάληψη ή την άσκηση 

νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος στην επικράτειά του, από την κατοχή 

καθορισμένων επαγγελματικών προσόντων αναγνωρίζει, για την ανάληψη και την 

άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν 

αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη  δίνοντας στον κάτοχό τους το 

δικαίωμα να ασκεί εκεί αυτό το επάγγελμα. Σχετικά με τον όρο, που εισήχθη μέσω 

της Οδηγίας, «νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα», είναι «…η επαγγελματική 

δραστηριότητα ή το σύνολο επαγγελματικών δραστηριοτήτων των οποίων η ανάληψη, η 

άσκηση ή ένας από τους όρους άσκησης εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα, δυνάμει 

                                                           
43Βλ. Άρθρο 53 (πρώην άρθρο 47 της ΣΕΚ) 1. Για να διευκολύνουν την ανάληψη και την άσκηση μη μισθωτών 

δραστηριοτήτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 

νομοθετική διαδικασία, εκδίδουν οδηγίες για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και 

άλλων τίτλων καθώς και τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών 

μελών που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση μη μισθωτών δραστηριοτήτων. 2. Ως προς τα ιατρικά, 

παραϊατρικά και φαρμακευτικά επαγγέλματα, η προοδευτική κατάργηση των περιορισμών προϋποθέτει τον 

συντονισμό των όρων ασκήσεώς τους στα διάφορα κράτη μέλη. 

44 Βλ.31989L0048 Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με ένα γενικό σύστημα 

αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης 

διάρκειας τριών ετών Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 019 της 24/01/1989 σ. 0016 – 0023 Φινλανδική ειδική έκδοση: 

Κεφάλαιο 6 τόμος 2 σ. 0192 Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 6 τόμος 2 σ. 0192 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της 21ης Δεκεμβρίου 1988  σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών  

(89/48/ΕΟΚ) 

45Βλ.  31992L0051 Οδηγία 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 σχετικά με ένα δεύτερο γενικό 

σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ Επίσημη 

Εφημερίδα αριθ. L 209 της 24/07/1992 σ. 0025 – 0045  ΟΔΗΓΙΑ 92/51/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης 

Ιουνίου 1992 σχετικά με ένα δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο 

συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ 

46 Βλ. 31999L0042 Οδηγία 1999/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 1999 

για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης των προσόντων σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες που 

καλύπτονται από τις οδηγίες ελευθέρωσης, καθώς και μεταβατικών μέτρων, και για τη συμπλήρωση του γενικού 

συστήματος αναγνώρισης των διπλωμάτων  Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 31/07/1999 σ. 0077 - 0093 

47Βλ.  30.9.2005  EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/22 ΟΔΗΓΊΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την 

αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
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νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, από την κατοχή καθορισμένων 

επαγγελματικών προσόντων. Ειδικότερα, όρο άσκησης συνιστά η χρήση επαγγελματικού 

τίτλου που περιορίζεται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, 

μόνο σε όποιον κατέχει συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν». Τα παραπάνω 

αποδεικνύουν, πόσο δύσκολη ήταν για τα κράτη μέλη, η διαδικασία εναρμόνισης, 

έστω και μέσω του συντονισμού. Εντούτοις, για τα παραϊατρικά επαγγέλματα η 

διαδικασία εναρμόνισης  προχώρησε και εξελίχθηκε  σχετικά γρήγορα, μέσα από το 

«σύστημα αυτόματης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων». Αυτό συνέβη, γιατί 

υπήρχε αφενός ζήτηση στην ΕΕ, για τους συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους 

και αφετέρου, γιατί η εκπαίδευση δεν διέφερε δραματικά από το ένα κράτος μέλος σε 

ένα άλλο. Το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Πράσινης Βίβλου (COM 2011) 

0367) ,πρότεινε νομοθετική πρωτοβουλία για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων 

αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, με σκοπό να διευκολυνθεί η 

κινητικότητα των εργαζομένων και να προσαρμοστούν η κατάρτιση και οι τρέχουσες 

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Στη συνέχεια η Επιτροπή, δημοσίευσε  πρόταση 

αναθεώρησης της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα (COM(2011)0883), βάσει 

των αποτελεσμάτων διαβούλευσης. Οι σημαντικότερες βασικές προτάσεις 

αφορούσαν στην καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Ταυτότητας, στην 

εναρμόνιση των ελάχιστων απαιτήσεων κατάρτισης και στην  αυτόματη αναγνώριση 

για το επάγγελμα του γιατρού, του οδοντιάτρου, του νοσηλευτή, της μαίας, του 

φαρμακοποιού και  του κτηνιάτρου. Στόχος της πρότασης ήταν, να διευκολυνθεί και 

να βελτιωθεί η κινητικότητα των επαγγελματιών υγείας, ώστε να καλυφθούν τα κενά 

στις θέσεις του συγκεκριμένου τομέα, λόγω της έλλειψης που επικρατούσε στην ΕΕ. 

Η πρόταση της Commission αποτυπώθηκε στην Οδηγία 2013/55/ΕΕ
48

. Όμως,  παρά 

την έκδοση Οδηγιών, είναι κοινώς παραδεκτό, ότι οποιοδήποτε σύστημα 

υγειονομικής περίθαλψης δεν καθίσταται λειτουργικό, αν δεν διαθέτει ικανό αριθμό 

εργαζομένων και  με τις κατάλληλες δεξιότητες. Όπως αναφέρει ο Wismar, πολλές 

χώρες  εξαρτώνται από ξένους επαγγελματίες υγείας για την αναπλήρωση του 

εργατικού τους δυναμικού. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, το 35% των 

γιατρών, εκπαιδεύτηκε σε άλλο κράτος.
49

 Ο Young επισημαίνει, ότι οι αυξήσεις στη 

μετανάστευση των επαγγελματιών υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν 

τροφοδοτηθεί  από διεθνείς εκστρατείες προσλήψεων, που ξεκίνησαν από την Εθνική 

Υπηρεσία Υγείας και από ιδιωτικούς παρόχους τη δεκαετία του 1990 και τις αρχές 

του 2000, καθώς και από τις διαδοχικές διευρύνσεις της ΕΕ.
50

 Σύμφωνα με τον 

                                                           
48 Βλ. 28.12.2013 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/132 ΟΔΗΓΊΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση 

της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής 

αγοράς («κανονισμός IMI») (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

49Βλ. Wismar M, Maier C, Glinos I et al. 2011b. Health professional mobility and health systems: Evidence from 

17 European countries. Brussels: World Health Organization. 

50Βλ. Young R. 2011. A major destination country: The United Kingdom and its changing recruitment policies. In: 

Wismar M, Maier C, Glinos I et al. (eds). Health Professional Mobility in Europe: Evidence from 17 European 

countries. Brussels: European Observatory on Health Systems and Policies. 

Βλ.Young R, Noble J, Mahon A et al. 2010. Evaluation of international recruitment of health professionals in 

England. Journal of Health Services Research & Policy, 15(4):195–204. 
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Γληνό
51

, με μεγάλες διαφορές στο μισθό μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και τη 

μεγάλη μετανάστευση εντός αυτής, ο ανταγωνισμός  για εκπαιδευμένους 

επαγγελματίες υγείας είναι δύσκολος για χώρες, όπως η Ρουμανία, η Ουγγαρία, η 

Εσθονία και η Ελλάδα, οι οποίες έχουν σημειώσει αύξηση στον αριθμό γιατρών και 

νοσηλευτών που μεταναστεύουν από το 2009. Αξιοσημείωτη είναι η διαπίστωση των 

Ognyanova
52

 και Wismar, οι οποίοι αναφέρουν, πως είναι σημαντικό να 

αναγνωρίσουμε, ότι για ορισμένες χώρες η απώλεια ακόμα και μικρού αριθμού 

επαγγελματιών υγείας, μπορεί να έχει αντίκτυπο στις περιοχές που δεν καλύπτονται 

επαρκώς. Κρίνεται λοιπόν επιβεβλημένος, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό 

επίπεδο, ο σχεδιασμός του προσωπικού των επαγγελματιών υγείας. Είναι πλέον 

διαπιστωμένο, ότι αρκετά κράτη μέλη εμφανίζουν αγκυλώσεις στη δημιουργία ενός 

πλαισίου που αφορά στην εκπαίδευση, στην επαγγελματική κατάρτιση, στις 

στρατηγικές πρόσληψης και διατήρησης εργαζομένων στη συνεχή επαγγελματική 

εξέλιξη. Δεδομένου ότι η βιωσιμότητα των συστημάτων  υγείας στην ΕΕ είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με το επαρκές και άρτια καταρτισμένο προσωπικό, είναι αναγκαίος ο 

διάλογος μεταξύ των κρατών μελών εν όψει των προκλήσεων που παρουσιάζονται. 

1.4  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου στην υγεία, κατοχυρώνεται μέσα από το άρθρο 35 

του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ
53

. Τα δικαιώματα των ασθενών στην 

ευρωπαϊκή ήπειρο συγκεκριμενοποιήθηκαν ως  ανθρώπινα δικαιώματα, μόλις πριν 

λίγες δεκαετίες. Ιδιαίτερα σημαντική για τα δικαιώματα των ασθενών στην Ευρώπη 

ήταν, η διαβούλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ στις 28-30 

Μαρτίου 1994 υπό την αιγίδα, του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία (ΠΟΥ) 

στην Ευρώπη. Στόχος ήταν, να καθοριστούν αρχές και στρατηγικές για την 

προώθηση των δικαιωμάτων των ασθενών, στο πλαίσιο της διαδικασίας 

μεταρρύθμισης της υγειονομικής περίθαλψης που διεξάγεται στα  περισσότερα  

κράτη της Ευρώπης. Με το άρθρο 152 (πρώην άρθρο 129) της  Συνθήκης του 

Άμστερνταμ
54

, κατοχυρώνεται το δικαίωμα προστασίας της υγείας, για τους πολίτες 

                                                           
51Βλ. Glinos I. 2012. Worrying about the wrong thing: patient mobility versus mobility of health care 

professionals. Journal of Health Services Research & Policy, 17(4):254–6 

52 Βλ.  Ognyanova D, Maier CB, Wismar M et al. 2012. Mobility of health professionals pre and post 2004 and 

2007 EU enlargements: Evidence from the EU project PROMeTHEUS. Health Policy, 108:122–32. 

53 Βλ. 18.12.2000 EL ΕΠΙΣΗΜΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ C 364/1 ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2000/ C 364/01) Άρθρο 35 Προστασία της 

υγείας. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στην πρόληψη σε θέματα υγείας και να απολαύνει ιατρικής 

περίθαλψης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. Κατά τον 

καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου 

προστασίας της υγείας του ανθρώπου. 

54 Βλ. https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_el.pdf  ΣΥΝΘΗΚΗ 

ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ  ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΤΙΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 

ΠΡΑΞΕΙΣ «Άρθρο 129 1. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της 

Κοινότητας, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου. Η δράση της Κοινότητας, η 

οποία συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές, αποβλέπει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας καθώς και στην πρόληψη 

της ανθρώπινης ασθενείας σε όλες τις μορφές της και στην αποτροπή των πηγών κινδύνου για την ανθρώπινη 

υγεία. Η δράση αυτή καλύπτει την καταπολέμηση των μεγάλων πληγών της ανθρωπότητας στον τομέα της υγείας, 

ευνοώντας τη διερεύνηση των αιτίων τους, της μετάδοσης και της πρόληψης τους, καθώς και την ενημέρωση και 

την διαπαιδαγώγηση στον τομέα της υγείας. Η Κοινότητα συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών για τη 

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_el.pdf
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των κρατών μελών της Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο, «κατά τον καθορισμό και την 

εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Κοινότητας, εξασφαλίζεται υψηλού 

επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου». Παρά το γεγονός  ότι, τα κράτη μέλη 

της ΕΕ συμφώνησαν στην από κοινού προσπάθεια για τη λήψη όλων των μέτρων που 

οδηγούν στην προστασία της υγείας, δεν κατάφεραν να εναρμονίσουν τις εθνικές 

πολιτικές τους σε μια ενιαία πολιτική για την  Ένωση
55

. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 

λειτουργούν συμπληρωματικά με τις δράσεις των κρατών μελών για την υγεία, 

ενθαρρύνοντας παράλληλα την κοινή συνεργασία, με στόχο τη βελτίωση της 

συμπληρωματικότητας των υγειονομικών τους υπηρεσιών ιδιαίτερα στις 

παραμεθόριες περιοχές. Επιπλέον, η Επιτροπή ανέλαβε ένα διασυνδετικό ρόλο 

μεταξύ των  κρατών  μελών, ώστε να αναδεικνύεται και να προβάλλεται  κάθε 

χρήσιμη πρωτοβουλία που αφορά στον  καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών και 

δεικτών, στην οργάνωση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και στην 

προετοιμασία των στοιχείων που είναι αναγκαία για την τακτική παρακολούθηση και 

αξιολόγηση. Πάνω σε αυτή τη βάση, τα κράτη μέλη κατέστησαν σαφές, πως τα 

συστήματα υγείας, αποτελούν αποκλειστικό τομέα της εθνικής τους πολιτικής. 

Ωστόσο, η δημιουργία της εσωτερικής αγοράς, έφερε τα κράτη μέλη μπροστά σε 

καινούργια δεδομένα. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και κατ’ επέκταση η 

εγκατάσταση μισθωτών, μη μισθωτών εργαζομένων σε άλλο κράτος μέλος, οδηγούσε 

με μαθηματική ακρίβεια σε μια νέα εποχή γεμάτη προκλήσεις. Σε αυτή τη νέα εποχή, 

άνθρωποι μετακινούνταν εντός της ΕΕ για αναζήτηση εργασίας, για διαμονή ή 

σπουδές. Οι άνθρωποι αυτοί, σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας της εσωτερικής 

αγοράς, απολάμβαναν τα ίδια δικαιώματα με τους υπηκόους του κράτους μέλους που 

διέμεναν. Ταυτόχρονα, ήταν αποδέκτες των παροχών κοινωνικής ασφάλισης και 

καλύπτονταν για υγειονομική περίθαλψη από τον Κανονισμό 1408/71
56

. Ωστόσο, οι 

διατάξεις των άρθρων του Κανονισμού, έρχονταν ουκ ολίγες φορές, σε αντιπαράθεση 

με τους πολίτες των κρατών μελών στις περιπτώσεις εκείνες όπου έκαναν χρήση 

διασυνοριακής περίθαλψης. Συνήθως, αφορούσε σε επιστροφή εξόδων για παροχή 

υπηρεσιών υγείας, οι οποίες παρασχέθηκαν σε άλλο κράτος μέλος . Η αντιπαράθεση 

αυτή, οδηγούσε πολλές φορές στο ΔΕΕ προς επίλυση των διαφορών, και δεν είναι 

λίγες οι περιπτώσεις εκείνες, όπου η νομολογία του Δικαστηρίου συνέβαλε τα 

μέγιστα στην ουσιαστική εφαρμογή της Συνθήκης περί ελεύθερης κυκλοφορίας 

                                                                                                                                                                      
μείωση της βλάβης που προκαλούν στην υγεία τα ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης και της 

πρόληψης.  

 

55 Βλ. Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ενοποιημένη απόδοση 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Πρωτόκολλα - Παραρτήματα - Δηλώσεις οι οποίες 

προσαρτώνται στην Τελική Πράξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης η οποία υιοθέτησε τη Συνθήκη της 

Λισσαβώνας που υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007 - Πίνακας αντιστοιχίας  Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 326 

της 26/10/2012 σ. 0001 – 0390  ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Άρθρο 168 (πρώην  άρθρο 152 της ΣΕΚ) 

56 Βλ. 31971R1408 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των 

συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της 

Κοινότητας Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 149 της 05/07/1971 σ. 0002 – 005 Δανική ειδική έκδοση: Σειρά I 

Κεφάλαιο 1971(II) σ. 0366 Αγγλική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1971(II) σ. 0416 Ελληνική ειδική έκδοση: 

Κεφάλαιο 05 τόμος 1 σ. 0073 Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 05 τόμος 1 σ. 0098 Πορτογαλική ειδική έκδοση 

: Κεφάλαιο 05 τόμος 1 σ. 0098 Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 5 τόμος 1 σ. 0057 Σουηδική ειδική έκδοση: 

Κεφάλαιο 5 τόμος 1 σ. 0057 
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προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Στην 

πραγματικότητα, επρόκειτο για την απόκλιση μεταξύ του νομικού πλαισίου των 

εθνικών κυβερνήσεων από τη μια, και του πλαισίου λειτουργίας της ενιαίας αγοράς 

από την άλλη. Η σημαντικότητα του ζητήματος, δεν αφορούσε μόνο στην 

διαφορετική αντίληψη των εθνικών κυβερνήσεων σε σχέση με την ουσιαστική 

θεμελίωση του οικοδομήματος της ΕΕ. Πολύ περισσότερο, αφορούσε στη μεγάλη 

γκάμα των ασθενών, οι οποίοι αναζητούσαν περίθαλψη σε ένα αβέβαιο και 

συγκεχυμένο νομικό περιβάλλον. Ειδικότερα, το προφίλ των ανθρώπων που 

μετακινούνται  αναζητώντας περίθαλψη, αφορά  σε πέντε τύπους, σύμφωνα με 

έρευνα
57

 που πραγματοποιήθηκε για την κινητικότητα των ασθενών στην ΕΕ. Η 

πρώτη κατηγορία, περιλαμβάνει τους τουρίστες οι οποίοι, ενώ βρίσκονται σε 

διακοπές σε ένα κράτος μέλος, χρειάζεται να τους παρασχεθεί υγειονομική 

περίθαλψη. Σε αυτή την περίπτωση, εφαρμόζονταν οι συμφωνίες του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), για τη διευκόλυνση της, μέσω του εντύπου E111, 

παρέχοντας το δικαίωμα θεραπείας κατά τη διάρκεια προσωρινής  επίσκεψης. Η 

δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει εκείνους τους πολίτες που συνταξιοδοτούνται σε 

άλλο κράτος μέλος , και επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα υγειονομικής 

περίθαλψης του κράτους μέλους που κατοικούν. Η τρίτη κατηγορία αποτελείται από 

ανθρώπους, που μοιράζονται στενούς πολιτιστικούς ή γλωσσικούς δεσμούς  με το 

κράτος μέλος που παρέχεται η υγειονομική φροντίδα. Είναι διαπιστωμένο, ότι σε 

εθνότητες που χωρίζονται από σύνορα κρατών, οι άνθρωποι αναζητούν θεραπεία 

κοντά στη χώρα η οποία, βρίσκεται στην άλλη πλευρά των συνόρων. Η τέταρτη 

κατηγορία περιλαμβάνει τους ασθενείς, που διασχίζουν τα σύνορα για να λάβουν 

υγειονομική περίθαλψη, έχοντας ενημερωθεί για την ποιότητα, το κόστος και την 

προσβασιμότητα σε άλλο κράτος μέλος.  Επιπλέον αφορά στους ασθενείς, που 

επιλέγουν να ταξιδέψουν σε διαφορετικό κράτος μέλος της ΕΕ, λόγω της μεγάλης 

λίστας αναμονής στο κράτος κατοικίας τους ή ακόμα και γιατί αναζητούν φθηνότερη 

θεραπεία από αυτή που παρέχεται στην πατρίδα τους. Η πέμπτη και αριθμητικά η  

λιγότερο σημαντική κατηγορία, αφορά ασθενείς, που στέλνονται στο εξωτερικό από 

το δικό τους σύστημα υγείας, προκειμένου να τους παρασχεθεί υγειονομική 

φροντίδα. Πρόκειται για μικρά κράτη με χαμηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας 

το οποίο, δεν είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού. Η υγειονομική 

περίθαλψη που παρέχεται σε αυτή την κατηγορία κατευθύνεται συνήθως από 

Δημόσιο πάροχο με στόχο, τη διασφάλιση της συνέχισης της περίθαλψης, την 

κάλυψη των πρόσθετων εξόδων και την κατάλληλη επιλογή των παρόχων στο 

εξωτερικό. Τέλος, κάποιοι  ασθενείς ταξιδεύουν σε άλλο κράτος μέλος, προς  

αναζήτηση εξαιρετικά εξειδικευμένης υγειονομικής περίθαλψης. Φαίνεται πως, οι 

περισσότεροι ασθενείς προτιμούν να αναζητούν περίθαλψη όσο το δυνατόν 

πλησιέστερα στο σπίτι τους, κοντά στους συγγενείς τους, σε ένα σύστημα με το οποίο 

είναι εξοικειωμένοι και κυρίως, μιλούν την ίδια γλώσσα με τους παρόχους υπηρεσιών 

υγείας. Ωστόσο, η κινητικότητα των ασθενών μπορεί να είναι ένα σημαντικό 

                                                           
57 Βλ. Magdalene Rosenmöller, Martin McKee, Rita Baeten « Patient Mobility in the European Union Learning 

from experience» World Health Organization 2006, on behalf of the Europe 4 Patients project and  

EuropeanObservatory on Health Systems and Policies, Publications, WHO Regional Office for Europe, 

Scherfigsvej 8, DK-2100, Printed and bound in Great Britain by The Cromwell Press, Trowbridge, 

Wilts.Copenhagen Ø, Denmark 
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φαινόμενο σε κράτη μέλη που διαθέτουν και αναπτύσσουν υποδομές για τουρισμό 

υγείας, όπως επίσης και σε παραμεθόριες περιοχές στις οποίες οι πάροχοι 

ακολουθούν και επενδύουν σε συγκεκριμένες στρατηγικές. Τα συστήματα υγείας, 

αποσκοπούν στην εξασφάλιση υψηλής ποιότητας φροντίδας προσβάσιμης σε όλους, 

με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Η κινητικότητα των ασθενών μπορεί να 

αποτελέσει ευκαιρία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Από τη μια πλευρά, το 

κράτος μέλος που παρέχει υγειονομική περίθαλψη, μπορεί να αυξήσει τα έσοδά του 

καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο τις δαπάνες του και επενδύοντας. Από την άλλη 

πλευρά, πιθανόν να αποκαλύψει αστοχίες και αδυναμίες του συστήματος υγείας, 

όμως αυτό, μπορεί να θέσει και τις βάσεις για βελτίωσή του.    

1.5  Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, θεμελίωσε το οικοδόμημά της πάνω σε αξίες και αρχές, που 

προσδιόριζαν το σκοπό της σύστασής της. Το όραμα για κοινωνική συνοχή και 

αλληλεγγύη, σε συνδυασμό με την ποιότητα ζωής και την άνοδο του βιοτικού 

επιπέδου για τους πολίτες της ΕΕ, μετουσιώθηκε σε πράξη μέσα από τα άρθρα των 

Συνθηκών
58

. Το μοντέλο της Ένωσης, προωθεί την ειρηνική συνεργασία, τον 

σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την ελευθερία, τη δημοκρατία, και την 

ισότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών εθνών και λαών. Ταυτόχρονα, στοχεύει στη  

διαμόρφωση ενός  νέου πλαισίου αύξησης της ανταγωνιστικότητας, με απώτερο 

στόχο την οικονομική ανάπτυξη του ενιαίου χώρου, έχοντας ως προτεραιότητα την 

ευημερία των πολιτών των κρατών μελών. Η έννοια της κοινής, αργότερα εσωτερικής 

αγοράς
59

, σήμαινε στην πράξη, το δικαίωμα των ανθρώπων να κυκλοφορούν 

ελεύθερα, να ζουν και να εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος. Επιπλέον, διασφάλιζε τη 

δυνατότητα της ελεύθερης διακίνησης αγαθών, καθώς και την ελεύθερη παροχή 

υπηρεσιών. Ωστόσο, η αρχή της επικουρικότητας, αποτέλεσε την ασφαλιστική 

                                                           
58 Βλ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η παρούσα έκδοση περιέχει το κείμενο της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως υπογράφηκε στις7 Φεβρουαρίου 1992 στο Μάαστριχτ.   

 «Άρθρο 2 Η Κοινότητα έχει ως αποστολή, με τη δημιουργία κοινής αγοράς, οικονομικής και νομισματικής 

ένωσης και με την εφαρμογή των κοινών πολιτικών ή οράσεων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 3 Α, να προάγει 

την αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων στο σύνολο της Κοινότητας, μια σταθερή 

και διαρκή, μη πληθωριστική και σεβόμενη το περιβάλλον ανάπτυξη, έναν υψηλό 6αθμό σύγκλισης των 

οικονομικών επιδόσεων, ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, την άνοδο του βιοτικού 

επιπέδου και της ποιότητας ζωής, την οικονομική και κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών 

μελών.» 

59 Βλ.  Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ενοποιημένη απόδοση 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Πρωτόκολλα - Παραρτήματα - Δηλώσεις οι οποίες 

προσαρτώνται στην Τελική Πράξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης η οποία υιοθέτησε τη Συνθήκη της 

Λισσαβώνας που υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007 - Πίνακας αντιστοιχίας Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 326 

της 26/10/2012 σ. 0001 – 0390 ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι Η 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Άρθρο 26 (πρώην άρθρο 14 της ΣΕΚ) 1. Η Ένωση θεσπίζει τα μέτρα για την εγκαθίδρυση 

ή τη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των Συνθηκών. 2. Η 

εσωτερική αγορά περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη 

κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις 

των Συνθηκών. 3. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, προσδιορίζει τους προσανατολισμούς και τις 

προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εξασφάλιση ισόρροπης προόδου σε όλους τους σχετικούς τομείς. 
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δικλείδα στις σχέσεις  μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων των κρατών μελών και την 

Ένωση. Ειδικότερα, στον τομέα της υγείας, ο ρόλος των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, 

είναι συμπληρωματικός, παρέχοντας στα κράτη μέλη την αυτονομία να 

χρηματοδοτούν, να σχεδιάζουν και να λειτουργούν τα συστήματα υγείας τους. Ο 

περιοριστικός ρόλος της Ένωσης στον τομέα της υγείας, δεν επέτρεψε την επίτευξη 

της ολοκλήρωσης μέσα από τη θεσμοθέτηση κοινών πολιτικών. Αυτό είχε ως 

συνέπεια, τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν, κάθε ένα ξεχωριστά, τις αρχές του 

συστήματος υγείας που επέλεγαν, και οι πολίτες της ΕΕ να βρίσκονται εκτεθειμένοι 

μέσα σε ένα περιβάλλον σύγχυσης μεταξύ Κανονισμών, Συνθηκών και πολιτικών των 

εθνικών κυβερνήσεων των κρατών μελών. Στην πορεία, φάνηκε έμπρακτα η 

αδυναμία των κρατών μελών να προχωρήσουν στη διαδικασία ολοκλήρωσης, και η 

έλλειψη πολιτικής βούλησης της ΕΕ να την επιταχύνει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και 

με σημείο αναφοράς την έννοια της εσωτερικής αγοράς, οι πολίτες της Ένωσης 

ενεργοποιούσαν το μηχανισμό της, κυκλοφορώντας από το ένα κράτος μέλος σε ένα 

άλλο, αναζητώντας εργασία, εκπαίδευση, περίθαλψη. Ειδικά γι’ αυτή την τελευταία 

περίπτωση, το Δικαστήριο, βρέθηκε πολλές φορές στη θέση του να κατοχυρώσει με 

τη νομολογία, το δικαίωμα των πολιτών, να κάνουν χρήση  διασυνοριακής 

περίθαλψης. Ο ρόλος του Δικαστηρίου ήταν κομβικός, και η σημαντικότητά του 

διακρίνεται από το πλήθος των αποφάσεων που θεωρούνται σταθμοί στη δημιουργία 

ενός νομικού πλαισίου για την ΕΕ. Μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα υπόθεση, αφορούσε 

στον υπήκοο του Λουξεμβούργου  Raymond Kohll
60

, ο οποίος  άσκησε προσφυγή 

προς το ΔΕΚ, με αφορμή τη διαφορά μεταξύ του ίδιου και της ασφαλιστικής του 

Union des caisses de maladie (UCM), σχετικά με αίτηση για χορήγηση έγκρισης που 

έκανε προκειμένου να μπορέσει η ανήλικη κόρη του, να υποβληθεί σε θεραπευτική 

αγωγή από ορθοδοντικό εγκατεστημένο στην Γερμανία. Προηγουμένως, είχε δεχτεί 

την αρνητική γνωμοδότηση του ελεγκτή γιατρού της κοινωνικής ασφάλισης, με την 

αιτιολογία, ότι αφενός η συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή δεν ήταν επείγουσα και 

αφετέρου, η θεραπεία μπορούσε να γίνει στο Λουξεμβούργο. Ο Kohll άσκησε 

προσφυγή κατά της αρνητικής αυτής απόφασης ενώπιον του διαιτητικού συμβουλίου 

κοινωνικών ασφαλίσεων υποστηρίζοντας, ότι οι προβαλλόμενες διατάξεις αντίκεινται 

προς το άρθρο 59 της Συνθήκης, σύμφωνα με το οποίο, παρέχεται στους φορείς που 

είναι νόμιμα εγκαταστημένοι στη χώρα καταγωγής τους το δικαίωμα παροχής 

υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος, το οποίο δεν μπορεί να αντιταχθεί υποστηρίζοντας 

ότι οι όροι παροχής είναι διαφορετικοί σε αυτό. Mόνο σημαντικοί λόγοι γενικού 

συμφέροντος μπορεί να δικαιολογήσουν εξαίρεση από τη γενική αρχή, υπό τον όρο, 

ότι αυτή είναι ανάλογη με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, το 

Λουξεμβούργο επικαλέστηκε τον Κανονισμό 1408/71 (άρθρο 22)
61

. Το ΔΕΚ 

                                                           
60 Βλ.Υπόθεση  C-158/96 - Kohll κατά Union des caisses de maladie Συλλογή της Νομολογίας 1998 I-01931   

Απόφαση ECLI:EU:C:1998:171 

61 Το άρθρο 22 του κανονισμού 1408/71 ορίζει, μεταξύ άλλων, τα εξής: «1. Ο μισθωτός ή μη μισθωτός, ο οποίος 

πληροί τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία του αρμοδίου κράτους προϋποθέσεις για να έχει δικαίωμα παροχών, 

αφού ληφθούν υπόψη ενδεχομένως οι διατάξεις του άρθρου 18, και: (...) γ) ο οποίος έλαβε την έγκριση του 

αρμοδίου φορέα να μεταβεί στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, για να υποβληθεί στην κατάλληλη για την κατά 

σταση του θεραπεία, Ι έχει δικαίωμα: i) παροχών εις είδος που χορηγούνται, για λογαριασμό του αρμοδίου φορέα 

από τον φορέα του τόπου διαμονής ή κατοικίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται από τον φορέα 

αυτόν, σαν να ήταν ασφαλισμένος σε αυτόν- η διάρκεια χορηγήσεως των παροχών αυτών διέπεται πάντως από τη 

νομοθεσία του αρμοδίου κράτους· ii) παροχών εις χρήμα που καταβάλλονται από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με 

τη νομοθεσία που εφαρμόζεται από τον φορέα αυτόν. Πάντως, οι παροχές αυτές δύνανται, κατόπιν συμφωνίας 
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υπογράμμισε, ότι το κοινοτικό δίκαιο δεν θίγει την εξουσία των κρατών μελών να 

ρυθμίζουν τα συστήματα της κοινωνικής ασφάλισής τους. Επομένως, ελλείψει 

εναρμόνισης σε κοινοτικό επίπεδο, εναπόκειται στην νομοθεσία κάθε κράτους μέλους 

να καθορίσει αφενός, τις προϋποθέσεις του δικαιώματος ή της υποχρέωσης  

υπαγωγής σ' ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και αφετέρου, τις προϋποθέσεις  

χορήγησης των  δικαιωμάτων επί παροχών. Ωστόσο, η διαφορά ενώπιον του 

Δικαστηρίου, αφορά θεραπευτική αγωγή από ορθοδοντικό,  εγκατεστημένο σε άλλο 

κράτος μέλος . Η παρεχόμενη έναντι αμοιβής υπηρεσία, θεωρείται  υπηρεσία, υπό την 

έννοια του άρθρου 60 της Συνθήκης, το οποίο ρητώς αναφέρεται στα ελεύθερα 

επαγγέλματα. Η εθνική νομοθεσία (Λουξεμβούργο), υπό αυτές τις συνθήκες, 

αποθαρρύνει τους ασφαλισμένους  να απευθύνονται σε παρόχους υπηρεσιών υγείας 

που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος  και συνιστά, τόσο για τους 

παρόχους ,όσο και για τους ασθενείς τους, εμπόδιο στην ελεύθερη παροχή 

υπηρεσιών. Τελικά, το Δικαστήριο απεφάνθη θετικά υπέρ του Kohll ενώ παράλληλα, 

ενθάρρυνε το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ να αναζητούν υπηρεσίες υγείας σε άλλο 

κράτος μέλος και των παρόχων να τις προσφέρουν. Επίσης, υπογράμμισε την ισχύ 

των οδηγιών περί αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων, τίτλων και πιστοποιητικών 

προς διευκόλυνση της εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Παρόμοια 

περίπτωση είναι και η υπόθεση Decker
62

, υπήκοος του Λουξεμβούργου, η οποία 

αφορούσε σε αίτηση επιστροφής χρημάτων για αγορά διορθωτικών φακών από 

οπτικό στο Βέλγιο, χρησιμοποιώντας συνταγή από οφθαλμίατρο του Λουξεμβούργου. 

Η εθνική κυβέρνηση του Λουξεμβούργου, επικαλέστηκε και σε αυτή την περίπτωση 

το άρθρο 22 του Κανονισμού 1408/71 και αρνήθηκε την έγκριση, ενώ από την άλλη 

πλευρά ετίθετο ζήτημα παρεμπόδισης της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων. 

Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός, ότι όχι μόνο το Λουξεμβούργο αλλά και 

πολλά κράτη μέλη σε ανάλογες περιπτώσεις, έθεταν ζήτημα «κινδύνου και σοβαρού 

πλήγματος στη χρηματοοικονομική ισορροπία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης». 

Αυτός συνήθως, ήταν ένας λόγος αρνητικής γνωμοδότησης σε αίτηση χορήγησης 

έγκρισης. Θεωρούσαν, ότι ελλόχευε ο κίνδυνος της υπέρμετρης εκροής πόρων μέσω 

αποζημιώσεων δεδομένου, ότι τα κράτη μέλη διέθεταν την αυτονομία της 

χρηματοδότησης των συστημάτων υγείας τους αλλά και του συστήματος κοινωνικής 

ασφάλισής τους. Η επίκληση «λόγων γενικού συμφέροντος» από την πλευρά των 

εθνικών κυβερνήσεων έχει να κάνει, με τις αμφιβολίες που διατηρούσαν σχετικά με 

τις αρνητικές επιπτώσεις  χρηματοδότησης και την ισορροπία του συστήματος 

κοινωνικής ασφάλισης. Κατά συνέπεια, επικαλούνταν λόγους βιωσιμότητας του 

ασφαλιστικού συστήματος. Το Δικαστήριο και στην υπόθεση Decker θεώρησε, ότι η 

                                                                                                                                                                      
μεταξύ του αρμοδίου φορέα και του φορέα του τόπου διαμονής ή κατοικίας, να καταβάλλονται από τον τελευταίο 

αυτό φορέα, για λογαριασμό του πρώτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία του αρμοδίου κράτους. 2. (...) Η έγκριση που 

απαιτείται δυνάμει της παραγράφου 1, στοιχείο γ', δεν δύναται να μη δοθεί εφόσον η σχετική θεραπεία 

περιλαμβάνεται στις παροχές π ου προβλέπονται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους, στο έδαφος του οποίου 

κατοικεί ο ενδιαφερόμενος, και εφόσον η θεραπεία αυτή δεν δύναται να του παρασχεθεί μέσα στα χρονικά όρια 

που είναι κανονικά αναγκαία για την παροχή της στο κράτος μέλος του τόπου κατοικίας του εάν ληφθεί υπόψη η 

τρέχουσα κατάσταση της υγείας του και η πιθανή εξέλιξη της ασθένειας. 

62 Βλ. Υπόθεση C-120/95 - Decker κατά Caisse de maladie des employés privés Συλλογή της Νομολογίας1998 I-

01831 Απόφαση ECLI:EU:C:1998:167 
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προηγούμενη έγκριση για αγορά ιατρικών προϊόντων από πάροχο υγείας 

εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, δεν συνάδει με την ελεύθερη κυκλοφορία 

εμπορευμάτων και επομένως τον δικαιώνει. Η σημαντικότητα του ρόλου του 

Δικαστηρίου, έγκειται στην ερμηνεία τόσο του άρθρου 49 ΕΚ
63

, όσο και του άρθρου 

22 του (Κανονισμού) ΕΟΚ 1408/71, τα οποία σε πλείστες των περιπτώσεων έρχονταν 

σε αντιπαράθεση, όταν ετίθετο ζήτημα χρήσης διασυνοριακής περίθαλψης. 

Αξιοσημείωτη επίσης  είναι, η υπόθεση Σταματελάκη
64

, της οποίας το ιστορικό είχε 

ως εξής: Ο Δημήτριος Σταματελάκης, Έλληνας υπήκοος, ήταν ασφαλισμένος στο 

Ταμείο Εμπόρων. Έπασχε δε, από καρκίνο στην ουροδόχο κύστη, και γι’ αυτό το 

λόγο, νοσηλεύτηκε σε ιδιωτική κλινική (London Bridge Hospital ) της Μεγάλης 

Βρετανίας., προκαταβάλοντας το ποσό των 13.600 λιρών Αγγλίας. Στη συνέχεια 

αιτήθηκε, τόσο ο ίδιος, όσο και η σύζυγός του (ο κ. Σταματελάκης είχε πεθάνει), την 

απόδοση δαπανών, και η οποία απορρίφθηκε, βάσει του εθνικού νομικού πλαισίου
65

 

ότι, δεν επιτρέπεται η απόδοση δαπανών νοσηλείας σε ιδιωτικά θεραπευτήρια του 

εξωτερικού παρά μόνο σε παιδιά ηλικίας έως 14 ετών. Επομένως το ερώτημα που 

προκύπτει είναι, αν παραβιάζεται το άρθρο 49 ΕΚ, μέσω της προαναφερθείσας  

εθνικής ρύθμισης και η οποία μάλιστα, όπως αναφέρεται, προβλέπει τη δυνατότητα 

απόδοσης των σχετικών δαπανών, στην περίπτωση που η νοσηλεία  λάβει χώρα σε 

δημόσιο θεραπευτήριο του εξωτερικού, ύστερα από έγκριση, και μόνο για την 

περίπτωση εκείνη κατά την οποία, δεν μπορεί να παρασχεθεί εγκαίρως ιατρική 

φροντίδα από τον ασφαλιστικό φορέα του ασφαλισμένου σε συμβεβλημένο 

θεραπευτήριο. Φαίνεται λοιπόν καθαρά, η ανάγκη προσδιορισμού ενός πλαισίου, 

δεδομένης της σύγχυσης και του συγκρουσιακού καθεστώτος σε κάθε περίπτωση 

χρήσης διασυνοριακής περίθαλψης. Από τη μια πλευρά ο Κανονισμός 1408/71(άρθρο 

22) με τις διατάξεις περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης σε 

μισθωτούς, μη μισθωτούς εργαζόμενους και τα μέλη της οικογένειάς τους,  που 

διακινούνται εντός της Κοινότητας, και η αρωγή του στη δημιουργία του εθνικού 

κανονιστικού πλαισίου
66

, ενώ από την άλλη πλευρά, το Κοινοτικό Δίκαιο
67

, έτσι 

                                                           
63 Βλ. άρθρο 49 της ΣΕΚ Στο πλαίσιο των κατωτέρω διατάξεων, οι περιορισμοί της ελεύθερης παροχής 

υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ένωσης απαγορεύονται όσον αφορά τους υπηκόους των κρατών μελών που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο του αποδέκτου της παροχής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, δύνανται να επεκτείνουν το 

ευεργέτημα των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου και σε υπηκόους τρίτου κράτους που παρέχουν υπηρεσίες και 

είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της Ένωσης. 

 

64 Βλ. Υπόθεση  C-444/05 – Stamatelaki Συλλογή της Νομολογίας 2007 I-03185Απόφαση  ECLI:EU:C:2007:231  

 

65 Βλ. άρθρο 40, παράγραφος 1, του νόμου 1316/1983 (ΦΕΚ3 Α') το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του 

νόμου 1759/1988 3 (ΦΕΚ 50 Α'), ΥΑ Φ7/Οικ. 15, της 7ης Ιανουαρίου 1997 (ΦΕΚ 22 Β'), ΥΑ 35/1385/1999 

(ΦΕΚ 1814 Β') 

 

 

66 Ο Κανονισμός «λειτουργεί αποκλειστικά μεταξύ ασφαλιστικών φορέων των κρατών μελών», επιβάλλοντας 

«ενιαία κριτήρια ως προς τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η άρνηση χορηγήσεως της εγκρίσεως και 

συμβάλλει στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπαγομένων σε εκ του νόμου σύστημα κοινωνικής 

ασφαλίσεως»  
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όπως εκφράζεται από το άρθρο 49 ΕΚ. Όμως, στη συγκεκριμένη υπόθεση, και κατά 

την αξιολόγηση του περιορισμού της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, τίθεται θέμα 

διάκρισης, εφόσον η εθνική νομοθεσία δεν εμποδίζει τη νοσηλεία είτε σε δημόσια 

είτε ιδιωτικά θεραπευτήρια της χώρας, ενώ αντίθετα δυσχεραίνει τη μετακίνηση του 

ασθενούς σε ιδιωτικό θεραπευτήριο άλλου κράτους μέλους, με τη μη καταβολή των 

δαπανών. Αντιστρόφως φαίνεται, πως η εθνική κανονιστική ρύθμιση, ευνοεί την 

παροχή υπηρεσιών εντός της ελληνικής επικράτειας. Βέβαια, τα κράτη μέλη 

επικαλούνται επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, στην προσπάθειά τους να 

δικαιολογήσουν την παρεμπόδιση ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, όπως τον «κίνδυνο 

σοβαρής διατάραξης της οικονομικής ισορροπίας του εθνικού συστήματος κοινωνικής 

ασφάλισης», την «εξασφάλιση της ποιοτικής, κατάλληλης και προσιτής σε όλους 

περίθαλψης» και τη «διατήρηση, του δυναμικού περίθαλψης ή του επιπέδου ιατρικών 

υπηρεσιών, σε εθνικό έδαφος». Το Δικαστήριο, έχει αναγνωρίσει σε πολλές υποθέσεις 

την ύπαρξη τέτοιου  κινδύνου
68

. Ωστόσο είναι φανερό, ότι με αυτό τον τρόπο οι 

εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών ομοιάζουν σαν να υποσκάπτουν το Ενωσιακό 

οικοδόμημα. Επί παραδείγματι, ενώ είναι κατοχυρωμένη η αμοιβαία αναγνώριση 

διπλωμάτων, επαγγελματικών τίτλων και πιστοποιητικών, εντούτοις, αποτελεί πάγια 

τακτική των κρατών μελών, η αμφισβήτηση του προαναφερθέντος δικαιώματος. Από 

την άλλη πλευρά, χαρακτηρίζεται  εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η άποψη του Geelhoed
69

 

σχετικά με τις εντάσεις και τις τριβές που προκαλούνται από τη συνύπαρξη 

περιχαρακωμένων εθνικών συστημάτων περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης των 

κρατών μελών, και τον τρόπο που αλληλεπιδρούν εντός της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. 

Σύμφωνα με τον Geelhoed, οι τριβές αυτές οφείλονται σε ορισμένους παράγοντες, οι 

οποίοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ο πρώτος παράγοντας εστιάζεται στις 

περιορισμένες δυνατότητες των συστημάτων υγείας τα οποία, ναι μεν στηρίζονται 

στην οργάνωση και χρηματοδότηση από τις εθνικές κυβερνήσεις, αλλά τόσο οι 

υποδομές, όσο και οι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι, είναι πεπερασμένοι. Αυτό 

συμβαίνει, γιατί η ζήτηση υπερβαίνει πάντα την προσφορά των ιατρικών υπηρεσιών 

και χωρίς να υπάρχει η διορθωτική λειτουργία που επιτελεί ο μηχανισμός των τιμών, 

όπως συμβαίνει στα ιδιωτικά συστήματα υγείας. Παράλληλα, σύμφωνα με το 

σκεπτικό του Geelhoed, η πρόοδος της τεχνολογίας συχνά αυξάνει τη ζήτηση, χωρίς 

να παρέχει δυνατότητες κάλυψης της ήδη υπάρχουσας. Επιπλέον, οι επενδύσεις στον 

τομέα της υγείας, δεν συνάδουν με τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση υπηρεσιών υγείας. 

Αυτό συνήθως συμβαίνει, γιατί οι αποσβέσεις επενδύσεων, είναι μακροχρόνιες και ο 

                                                                                                                                                                      
67 Η  Συνθήκη «επιτρέπει σε όλους τους υπηκόους των κρατών μελών που είναι εγκατεστημένοι εντός της 

Κοινότητας να ζητούν την απόδοση, σύμφωνα με τον πίνακα αμοιβών του κράτους μέλους όπου είναι 

ασφαλισμένοι, των ιατρικών εξόδων στα οποία υποβλήθηκαν εντός άλλου κράτους μέλους χωρίς να τους έχει 

χορηγηθεί έγκριση» 

 

68Βλ.  ΔΕΚ ΥΠΟΘΕΣΗ C-158/96 - Kohll κατά Union des caisses de maladie 

    Βλ. ΔΕΚ ΥΠΟΘΕΣΗ C-157/99 - Smits και Peerbooms 

   Βλ. ΔΕΚ ΥΠΟΘΕΣΗ C-385/99 - Müller-Fauré και van Riet 

   Βλ. ΔΕΚ ΥΠΟΘΕΣΗ C-372/04 - Watts 

69 Ο Geelhoed ήταν ο γενικός εισαγγελέας στην  υπόθεση Watts (ΔΕΚ  C-372/04) 
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χρόνος  μπορεί να διαφέρει σημαντικά από κράτος σε κράτος. Συνέπεια αυτού του 

γεγονότος είναι, το κόστος μιας παρεχόμενης υπηρεσίας από παρόμοια επένδυση, να 

είναι υψηλότερο ή χαμηλότερο, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος  της απόσβεσης. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, θεωρείται αναπόφευκτη η ύπαρξη λιστών αναμονής για τους 

ασθενείς, οι οποίες αποτελούν και τη χρυσή τομή μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Ο 

δεύτερος παράγοντας, αφορά στον πλουραλισμό των διαφορετικών συστημάτων 

υγείας και  κοινωνικής ασφάλισης εντός της Ένωσης. Κάποια συστήματα είναι 

δημόσια η περίθαλψη παρέχεται δωρεάν, ενώ η χρηματοδότηση καλύπτεται από το 

δημόσιο. Άλλα συστήματα είναι μικτά, τα οποία χρηματοδοτούνται είτε από δημόσιες 

ή ιδιωτικές πηγές ή και από τις δύο, ενώ η περίθαλψη παρέχεται είτε σε είδος, είτε 

έναντι δαπάνης, και η οποία στη συνέχεια αποδίδεται στον ασθενή. Τέλος, σύμφωνα 

με το ιδιωτικό σύστημα υγείας, ο ασθενής καταβάλλει το ποσό που αναλογεί για την 

περίθαλψή του, το οποίο στη συνέχεια επιστρέφεται στον ίδιο, από τον ασφαλιστικό 

του φορέα. Βάσει της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας τους, άλλα συστήματα 

υγείας είναι ευέλικτα, και άλλα αυστηρά ως προς τη διαχείρισή τους. Ο τρίτος 

παράγοντας, συνίσταται στην ελευθερία παροχής και λήψης  υπηρεσιών υγείας στην 

ΕΕ με τη μορφή της κινητικότητας των ασθενών. Η κινητικότητα, οδηγεί στο άνοιγμα 

μιας αγοράς  διασυνοριακών υπηρεσιών υγείας, η οποία δημιουργεί προβλήματα, όχι 

τόσο σε ότι αφορά στην πρόσβαση σε άλλο κράτος μέλος, όσο στη χρηματοδότηση 

της περίθαλψης. Η σπουδαιότητα της νομολογίας του Δικαστηρίου έγκειται, στη 

θέσπιση βασικών αρχών για την επίλυση προβλημάτων που άπτονται της 

χρηματοδότησης των διασυνοριακών παρεχόμενων υπηρεσιών και ασφάλισης υγείας, 

αλλά κυρίως στην εφαρμογή των τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών της  ΕΕ. 

1.6  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Η έναρξη υλοποίησης του στόχου για τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς, ξεκίνησε με 

τη Συνθήκη της Ρώμης, όπου δεσμεύτηκαν τα κράτη μέλη να καταργήσουν σταδιακά 

τους τελωνειακούς δασμούς και τους φόρους με ανάλογο αποτέλεσμα. Η προσπάθεια 

των κρατών μελών για διασφάλιση της οικονομικής και κοινωνικής προόδου μέσω 

κοινών δράσεων, προκειμένου να καταργηθούν εμπορικοί και άλλοι φραγμοί μεταξύ 

τους, επετεύχθη την 1
η
 Ιουλίου 1968.Η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, 

αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις αρχές της  ΣΛΕΕ.
70

 Όσον αφορά στην πολιτική της 

ΕΕ για τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και λόγω του ότι εντάσσεται 

στον ευαίσθητο τομέα της υγείας, ακολουθήθηκε η αρχή του άρθρου 168 ΣΛΕΕ
71

, 

περί προστασίας της δημόσιας υγείας. Η στρατηγική της ΕΕ στο συγκεκριμένο τομέα 

συνίσταται, εκτός της προστασίας της υγείας των πολιτών και στην οικονομική 

ανάπτυξη δεδομένου, ότι η φαρμακευτική βιομηχανία, συνεισφέρει τα μέγιστα στην 

ευημερία της ΕΕ. Σχετικά με την διαφύλαξη της δημόσιας  υγείας, η χορήγηση άδειας 

                                                           
70 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ. Άρθρο 28 (πρώην άρθρο 23 της ΣΕΚ) 1. Η Ένωση περιλαμβάνει 

τελωνειακή ένωση που εκτείνεται στο σύνολο των εμπορευματικών συναλλαγών και περιλαμβάνει την 

απαγόρευση των εισαγωγικών και εξαγωγικών δασμών και όλων των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδυνάμου 

αποτελέσματος μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και την υιοθέτηση κοινού δασμολογίου στις σχέσεις τους με τις 

τρίτες χώρες. 

71 Βλ.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT ΣΛΕΕ.ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 

Άρθρο 168 (πρώην άρθρο 152 της ΣΕΚ)  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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κυκλοφορίας, η ταξινόμηση και η επισήμανσή τους, υπάγεται στο ρυθμιστικό πλαίσιο 

της ΕΕ, μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ),
72

 ο οποίος είναι 

αρμόδιος για την αξιολόγηση των φαρμάκων εκ της ιδρύσεώς του το 1993. Το 1995, 

τέθηκε σε εφαρμογή μια διαδικασία έγκρισης με το διφυή στόχο, την κατοχύρωση 

του υψηλότερου επιπέδου υγείας και την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των 

φαρμάκων. Ο στόχος αυτός πραγματοποιήθηκε με την οδηγία 2001/83/ΕΚ
73

 και τον 

κανονισμό (ΕΚ) 726/2004
74

. Στη συνέχεια, το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρότεινε 

την «Δέσμη μέτρων περί φαρμάκων»,
75

 ενώ ειδικοί κανονισμοί έχουν εγκριθεί για τα 

ορφανά φάρμακα, με τον κανονισμό ΕΚ 141/2000
76

, τα φάρμακα για παιδιά, με τον 

κανονισμό ΕΚ 1901/2006
77

, και τις προηγμένες θεραπείες με τον κανονισμό ΕΚ 

1394/2007.
78

 Στην ΕΕ, οι σπάνιες ασθένειες ορίζονται, ως οι ασθένειες που πλήττουν 

πέντε άτομα στα δέκα χιλιάδες, ενώ ορφανά καλούνται τα φάρμακα γι’ αυτές τις 

ασθένειες,
79

 ενώ η οδηγία 2011/62/ΕΕ
80

, που  αφορά στα ψευδεπίγραφα φάρμακα, 

ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών το 2013. Σχετικά με τα 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα, η ΕΕ πέρασε στο ενωσιακό δίκαιο τις προϋποθέσεις 

κυκλοφορίας τους στην αγορά, τη διαδικασία αξιολόγησης και συμμόρφωσης  καθώς 

                                                           
72 Βλ. http://www.ema.europa.eu/ema/  

73  Βλ. https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/files/eudralex/vol-

1/dir_2001_83_cons2009/2001_83_cons2009_el.pdf ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεμβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα 

φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (EE L 311 της 28.11.2001, σ. 67) 

74 Βλ. https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/files/eudralex/vol-1/reg_2004_726/reg_2004_726_el.pdf  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 726 /2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 

31ης Μαρτίου 2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα 

φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Φαρμάκων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (EE L 136 της 30.4.2004, σ. 1) 

75 Βλ. http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/communication_el.pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνοπτική παρουσίαση της έκθεσης για την έρευνα στο φαρµακευτικό κλάδο 

76 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32000R0141 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 141/2000 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1999, για τα ορφανά φάρμακα 

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 018 της 22/01/2000 σ. 0001 - 0005 

77 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0001:0019:en:PDF REGULATION 

(EC) No 1901/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 December 2006 on 

medicinal products for paediatric use and amending Regulation (EEC) No 1768/92, Directive 2001/20/EC, 

Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004 

78 Βλ. http://it-asso.com/gxp/eudralex_v27/contents/vol-1/reg_2007_1394/reg_2007_1394_el.pdf 10.12.2007 EL 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 324/121ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1394/2007 ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Νοεμβρίου 2007 για τα φάρμακα 

προηγμένων θεραπειών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

726/2004 

79 Βλ. https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/files/eudralex/vol-1/reg_2000_141_cons-2009-

07/reg_2000_141_cons-2009-07_el.pdf ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 141/2000 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 1999 για τα ορφανά φάρμακα (EE L 18 της 

22.1.2000, σ. 1) 

80 Βλ.https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/files/eudralex/vol-1/dir_2011_62/dir_2011_62_el.pdf L 174/74 

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/62/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για την τροποποίηση της οδηγίας 

2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, όσον αφορά την 

πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού. 

http://www.ema.europa.eu/ema/
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/dir_2001_83_cons2009/2001_83_cons2009_el.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/dir_2001_83_cons2009/2001_83_cons2009_el.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/reg_2004_726/reg_2004_726_el.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/communication_el.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32000R0141
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0001:0019:en:PDF
http://it-asso.com/gxp/eudralex_v27/contents/vol-1/reg_2007_1394/reg_2007_1394_el.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/reg_2000_141_cons-2009-07/reg_2000_141_cons-2009-07_el.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/reg_2000_141_cons-2009-07/reg_2000_141_cons-2009-07_el.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/dir_2011_62/dir_2011_62_el.pdf
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επίσης και τις προϋποθέσεις  για την κλινική έρευνα και τη χρήση συσκευασίας και 

επισήμανσης.
81
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81http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2012/0542/COM

_COM(2012)0542_EL.pdf ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του 

κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 Βρυξέλλες, 26.9.2012 COM(2012) 

542 final 2012/0266 (COD)  

82 Βλ. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2012/0541/COM_

COM(2012)0541_EL.pdf ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα Βρυξέλλες, 26.9.2012 COM(2012) 541 final 2012/0267 

(COD) 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2012/0542/COM_COM(2012)0542_EL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2012/0542/COM_COM(2012)0542_EL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2012/0541/COM_COM(2012)0541_EL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2012/0541/COM_COM(2012)0541_EL.pdf
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2
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ 

«Κάντε τους ανθρώπους να εργάζονται μαζί, να τους δείξουμε ότι πέρα από τις 

διαφορές τους και τα γεωγραφικά σύνορα εκεί βρίσκεται το κοινό συμφέρον».  

                                                                                              JEAN MONNET 

Ο  Δεύτερος  Παγκόσμιος  Πόλεμος  άφησε πίσω του εκατομμύρια νεκρούς και 

τραυματίες, πρόσφυγες, ισοπεδωμένες πόλεις  και στάχτες. Πάνω σ’ αυτές τις 

στάχτες, κάποιοι οραματίστηκαν ένα αύριο χωρίς πόλεμο, χωρίς αντεκδικήσεις, χωρίς 

μίσος. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα της Ευρωπαϊκής, Κοινότητας τότε, Ένωση σήμερα. 

Πριν από εξήντα χρόνια, υλοποιήθηκε ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο, που το βασικό του 

χαρακτηριστικό, ο πυρήνας και η ουσία συμπυκνωνόταν σε  δύο μόνο λέξεις . 

Εσωτερική αγορά. Μια κοινή αγορά για τα κράτη μέλη της, μέσα στην οποία 

κυκλοφορούν ελεύθερα άνθρωποι, υπηρεσίες, αγαθά και κεφάλαια. Σήμερα, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 508 εκατομμύρια κατοίκους,
83

αποτελεί έναν σημαντικό 

παγκόσμιο παίκτη
84

, είναι η μεγαλύτερη οικονομία, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας και 

εξαγωγέας, κορυφαίος επενδυτής και αποδέκτης ξένων επενδύσεων, καθώς και ο 

μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας παγκοσμίως. Με δεδομένο, ότι οι κάτοικοί της 

αντιστοιχούν στο 7 % του παγκόσμιου πληθυσμού, η ΕΕ παράγει το ένα τέταρτο του 

παγκόσμιου πλούτου με όρους ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ). Το 

επίτευγμα αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι η απτή απόδειξη της θεωρίας «η ισχύς εν τη 

ενώσει». Στις πολιτικές που η Ένωση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα, 

διακρίνεται η συνέπεια των προγραμμάτων και η προσπάθεια επίτευξης των στόχων. 

Ωστόσο, στον τομέα της υγείας, τα κράτη μέλη δεν θέλησαν να παραχωρήσουν την 

αυτονομία τους κι’ όσο κι’ αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, η ιστορία έδειξε ότι 

ελλείψει ενσωμάτωσης, πολλές φορές  κυριαρχεί σύγχυση, αλληλεπίδραση και 

αλληλοεπικάλυψη ανάμεσα στα διαφορετικά συστήματα υγείας των κρατών μελών. 

Η  πολιτική για την υγεία στην Ένωση, ανήκει στις συντρέχουσες αρμοδιότητες και 

βάσει αυτού, λειτουργεί με την αρχή της επικουρικότητας.
85

 Είναι δε 

καταγεγραμμένη στο Κοινοτικό Δίκαιο, η έμφαση που δίνεται στην επικουρικότητα, 

με σκοπό, να διατηρήσουν τα κράτη μέλη την αυτονομία στο σχεδιασμό, τη 

χρηματοδότηση και τη λειτουργία των συστημάτων υγείας τους. Στο άρθρο 129 

ΣΕΕ
86

 είναι αισθητή  η πρόθεση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για «εξασφάλιση 

                                                           
83 Βλ.https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_el  

  Βλ.https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/9a2c5c3e-0d03-11e6-ba9a- 01aa75ed71a1  

«Εμπόριο Το ελεύθερο εμπόριο, μοχλός οικονομικής ανάπτυξης» Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον 

Φεβρουάριο του 2016.Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια» 

85 Κατά το άρθρο 5 παρ. 3 ΣΕΕ η αρχή της επικουρικότητας ορίζεται ως εξής «η Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον 

και κατά τον βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη 

μέλη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή των 

αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης». 

86 Βλ.  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ   «ΤΙΤΛΟΣΧ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Άρθρο 129 1. Η 

Κοινότητα συμβάλλει στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου, ενθαρρύνοντας 

τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας τη δράση τους. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_el
https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/9a2c5c3e-0d03-11e6-ba9a-%2001aa75ed71a1
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υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου» που σημαίνει, ότι επιδιώκει τη 

μέριμνα και τη βελτίωση της υγείας των πολιτών των κρατών μελών, όπως επίσης 

επιζητά διακαώς τη συμμετοχή, πάντα στο πλαίσιο της συνεργασίας και της αρωγής. 

Ωστόσο, το άρθρο 129, δεν όριζε αρμοδιότητες στα κράτη μέλη σχετικά με την 

επίτευξη των στόχων, ενώ δεν διευκρίνιζε την έννοια του «υψηλού επιπέδου 

προστασία της υγείας» ως προς το τι σημαίνει υψηλό επίπεδο, σε ποιο σημείο τίθεται 

το όριο του υψηλού και πώς τελικά αυτό μετριέται. Επιπλέον, δεν ήταν ξεκάθαρο αν 

ο «συντονισμός των δραστηριοτήτων» των κρατών μελών αφορούσε την υιοθέτηση 

κοινών ή παρόμοιων στόχων, προγραμμάτων, πολιτικών ή απλά στην ανταλλαγή 

πληροφοριών. Εν κατακλείδι, η δράση της Κοινότητας στο άρθρο 129, περιορίζεται 

στην πρόληψη ασθενειών, στη διερεύνηση των αιτιών και του τρόπου μετάδοσής 

τους, ενώ δηλώνει προθυμία να αναλάβει  ενημερωτικά και εκπαιδευτικά 

προγράμματα για την υγεία, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στην εναρμόνιση της 

νομοθεσίας των κρατών μελών στον τομέα της δημόσιας υγείας.. Στη συνέχεια, η 

Συνθήκη του Άμστερνταμ
87

, αντικαθιστά το άρθρο 129 με το άρθρο 152, στο οποίο 

διακρίνεται η ανάγκη λήψης μέτρων
88

 σε διάφορους τομείς της υγείας. Παρόλα αυτά, 

υφίσταται έντονα το σκεπτικό, ότι «…..η δράση της Κοινότητας στον τομέα της 

δημόσιας υγείας αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται στο παραμικρό οι αρμοδιότητες των 

κρατών μελών σε ό,τι αφορά την οργάνωση και την παροχή των υγειονομικών 

υπηρεσιών και της ιατρικής περίθαλψης». Είναι φανερό, ότι στον τομέα της υγείας, η 

ΕΕ είναι πολύ προσεκτική, τόσο στη διατύπωση των άρθρων, όσο και στις ενέργειες 

που επιτελεί. Έως και τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, τα βήματα προς την ολοκλήρωση 

είναι αργά, περιοριστικά και καθόλου τολμηρά, όχι μόνο από την πλευρά της ΕΕ 

αλλά πολύ περισσότερο από τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών μελών. Το 2000, 

στη Σύνοδο κορυφής στη Νίκαια, υιοθετείται ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της ΕΕ
89

, όπου αναγνωρίζεται το δικαίωμα της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 

ισότητας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Στο δικαίωμα της 

αλληλεγγύης, βασική παράμετρο αποτελεί η προστασία της υγείας, όπως αναφέρεται 

συγκεκριμένα στο άρθρο 35: «Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στην 

πρόληψη σε θέματα υγείας και να απολαμβάνει ιατρικής περίθαλψης, σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. Κατά τον 

καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης 

                                                           
87 Βλ.  Μεταρρυθμιστική προηγούμενων συνθηκών - Προσχέδιο:16 και 17 Ιουνίου 1997 - Υπογραφή:2 

Οκτωβρίου 1997 - Σε ισχύ: 1 Μαΐου 1999 

88 Το Συμβούλιο, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 189 Β και μετά από διαβούλευση με την 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων 

του παρόντος άρθρου θεσπίζοντας: α) μέτρα με υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια 

των οργάνων και ουσιών ανθρώπινης προέλευσης, του αίματος και των παραγώγων του. Αυτά τα μέτρα δεν 

εμποδίζουν τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να εισάγουν αυστηρότερα προστατευτικά μέτρα·6) κατά παρέκκλιση 

από το άρθρο 43, μέτρα στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα με άμεσο στόχο την προστασία της 

δημόσιας υγείας- γ) μέτρα ενθάρρυνσης της προστασίας και της βελτίωσης της υγείας του ανθρώπου, εκτός 

οιασδήποτε εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών. Το Συμβούλιο, 

αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, διατυπώνει επίσης συστάσεις για τους 

σκοπούς του παρόντος άρθρου.  

 

89 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT 26.10.2012 EL Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 326/391 ΧΆΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΏΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ 2012/C 326/02 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT
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εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου». Η Σύνοδος  

Κορυφής της Λισαβόνας το Μάρτιο του 2000, έφερε άλλο αέρα στο σκέπτεσθαι των 

θεσμικών οργάνων, αφού οι ηγέτες των εθνικών κυβερνήσεων, συμφώνησαν σ' ένα 

νέο στρατηγικό στόχο. Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
90

 διαπιστώνοντας, ότι η 

ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με «μια μεγάλη ποιοτική μεταλλαγή, η οποία προκύπτει από 

την παγκοσμιοποίηση και τις προκλήσεις μιας νέας οικονομίας καθοδηγούμενης από τη 

γνώση», έθεσε έναν σημαντικό στρατηγικό στόχο  η Ένωση θα πρέπει έως το 2010 

«να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την 

υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις 

εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». Μέσα σ’ αυτό το εκσυγχρονιστικό 

πλαίσιο, εγκαινιάζεται η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού (ΑΜΣ). Πρόκειται για ένα 

εργαλείο, που σκοπό έχει την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ, με βασικά 

χαρακτηριστικά τη γνώση και την κοινωνική συνοχή. Σ’ αυτή τη νέα «μορφή 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης», καθορίζονται στόχοι και κατευθυντήριες γραμμές  με 

συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα επίτευξής τους. Η σημαντικότητα της ΑΜΣ, 

έγκειται στη διαδικασία λειτουργίας της. Αφορά στην προσέγγιση των προβλημάτων 

με διαβούλευση, στην ανταλλαγή και χρησιμοποίηση βέλτιστων πρακτικών, και 

τέλος στον επανέλεγχο και ανατροφοδότηση των εθνικών  επιδόσεων των κρατών 

μελών. Στον τομέα της υγείας, και με τον τίτλο « Συντονισµένη στρατηγική για τον 

εκσυγχρονισµό της κοινωνικής προστασίας»
91

 προσδιορίστηκε η «….εξασφάλιση 

υψηλού επιπέδου και βιώσιμη υγειονομική περίθαλψη», ως ένα από τα ζητούμενα για 

στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Το 2001, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο στο Γκέτεμποργκ
92

, ελέγχοντας τα στοιχεία που απαιτούνται για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων σε μια γηράσκουσα κοινωνία και διαπιστώνοντας την 

αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, έθεσε 

σε εφαρμογή την ΑΜΣ, ορίζοντας τρεις στόχους: πρόσβαση όλων ανεξαρτήτως 

εισοδήματος, υψηλό ποιοτικό επίπεδο της προσφοράς περίθαλψης και τέλος, 

οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων περίθαλψης. Σύμφωνα με τον ορισμό, που 

δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία (ΠΟΥ), για την πολιτική υγείας
93

 

«είναι μια επίσημη δήλωση ή διαδικασία μέσω των θεσμικών οργάνων (κυρίως της 

κυβέρνησης), η οποία θέτει τις προτεραιότητες και τις παραμέτρους προκειμένου να 

γίνει ανάληψη δράσης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες για την υγεία, οι 

διαθέσιμοι πόροι και οι όποιες άλλες πολιτικές πιέσεις» φαίνεται, ότι δεν 

διαμορφώθηκε ένα «Κοινοτικό Σύστημα Υγείας». Όπως αναφέρει ο Οικονόμου
94

, η 

υγεία, σημαντικό κομμάτι της Κοινωνικής Πολιτικής, δεν αποτέλεσε βασικό στοιχείο 

                                                           
90 Βλ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - « ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010 » ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ (Σχέδιο κοινής ενδιάμεσης 

έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή του λεπτομερούς προγράμματος των επακόλουθων εργασιών σχετικά με τους 

στόχους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη) {SEC(2003) 1250} [COM (2003) 685 

τελικό - δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. 

91 Βλ.  COM(1999) 347 τελικό  

92  Βλ. COM(2001) 723 τελικό: Tο µέλλον της υγειονοµικής περίθαλψης και της µέριµνας για τους ηλικιωµένους: 

εξασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης, της ποιότητας και της οικονοµικής βιωσιµότητας. 

93 Βλ.  (WHO, 1998a, p. 10) 

94 Βλ.  Οικονόμου Χ., «Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα & στις Ευρωπαϊκές Κοινωνίες», εκδόσεις Διόνικος, 

κεφάλαιο 3,  σελ.113 
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της πορείας προς την οικονομική ολοκλήρωση και εναρμόνιση. Τα κράτη μέλη 

διατήρησαν τις διαφορές τους ως προς το επίπεδο υγείας του πληθυσμού, τους 

δείκτες κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, τη χρηματοδότηση και την παροχή 

υπηρεσιών υγείας. Τον Ιούνιο του 2006, το Συμβούλιο εξέδωσε δήλωση
95

 σχετικά με 

τις κοινές αξίες και αρχές στα συστήματα υγείας της ΕΕ, στις οποίες 

συγκαταλέγονται οι γενικές αξίες της καθολικότητας, της πρόσβασης σε ποιοτική 

περίθαλψη, της ισοτιμίας και της αλληλεγγύης. Τονίστηκε επίσης, ότι τα  συστήματα 

υγείας της ΕΕ είναι κεντρικό στοιχείο των υψηλών επιπέδων κοινωνικής προστασίας 

στην Ευρώπη, και συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη καθώς και 

στην αειφόρο ανάπτυξη. Ωστόσο επισημάνθηκε, ότι οι αποφάσεις για το εύρος της 

υγειονομικής περίθαλψης που δικαιούνται οι πολίτες, οι μηχανισμοί χρηματοδότησης 

και παροχής της, όπως ο βαθμός χρησιμοποίησης των μηχανισμών της αγοράς και 

των ανταγωνιστικών πιέσεων στη διαχείριση των συστημάτων υγείας, πρέπει να 

λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2007) 

τίθεται ένα σημαντικό ζήτημα σχετικά με τον προσδιορισμό αρμοδιότητας, ώστε να 

εξασφαλισθεί η εφαρμογή αυτών των αρχών στη διασυνοριακή υγειονομική 

περίθαλψη. Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη ύπαρξης ενός σαφούς πλαισίου, το οποίο 

είναι αποφασιστικής σημασίας, τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τους 

επαγγελματίες υγείας που παρέχουν την περίθαλψη. Η Στρατηγική προσέγγιση της 

ΕΕ
96

 για την περίοδο 2008-2013 εκφράστηκε με την Λευκή Βίβλο και με το moto 

«Μαζί για την υγεία». Για το σκοπό αυτό τέθηκαν τρεις στόχοι: 

1.Προαγωγή της καλής υγείας σε μια Ευρώπη που γηράσκει. 

2.Προστασία των πολιτών από τους κινδύνους για την υγεία. 

3.Προώθηση δυναμικών συστημάτων υγείας και νέων τεχνολογιών. 

Τέλος, το πρόγραμμα «Υγεία για την ανάπτυξη»
97

 (2014-2020) αποτελεί το τρίτο 

πολυετές πρόγραμμα δράσης της ΕΕ. Βοηθά και στηρίζει τα κράτη μέλη με στόχο: 

1.Την υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων προκειμένου να καταστούν τα 

συστήματα υγείας καινοτόμα και βιώσιμα. 

2. Τη βελτίωση της πρόσβασης σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική 

περίθαλψη. 

3. Την προαγωγή της καλής υγείας των Ευρωπαίων πολιτών και την πρόληψη των 

νόσων 

                                                           
95 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52006XG0622(01) 22.6.2006 EL Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 146/1 Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις κοινές αξίες και αρχές στα 

συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006/C 146/01) 

96 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52008DC0482  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.7.2008 COM(2008) 482 τελικό EΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την εφαρμογή του προγράμματος για τη 

δημόσια υγεία το 2007  

97 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:sp0017 Πρόταση κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη θέσπιση του τρίτου 

πολυετούς προγράμματος δράσης της ΕΕ στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Υγεία για 

την ανάπτυξη» [COM(2011) 709 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52006XG0622(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52008DC0482
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:sp0017
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4. Την προστασία των πολιτών της ΕΕ από διασυνοριακές απειλές 

Όπως φαίνεται τόσο από τη συνολική πολιτική υγείας της ΕΕ, όσο και από τους 

στόχους που θέτει, κρίνεται απαραίτητη η καθιέρωση κανόνων στην υγειονομική 

περίθαλψη, με σημείο αναφοράς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, 

την ασφάλεια των ασθενών αλλά και το δικαίωμά τους να αναζητούν περίθαλψη σε 

άλλο κράτος μέλος. Το μεγάλο ζητούμενο, είναι η βιωσιμότητα των συστημάτων 

υγείας στην ΕΕ, δεδομένου ότι είναι ο παράγοντας που ασκεί σημαντική επίδραση 

στην προσφορά και ζήτηση των υπηρεσιών υγείας  

2.1 ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία, ορίζει ως σύστημα υγείας «το σύνολο των 

ενεργειών των οποίων ο πρωταρχικός σκοπός είναι η προαγωγή, η αποκατάσταση και η 

διατήρηση της υγείας.»
98

 Ο όρος σύστημα υγείας εντάσσεται στις επιστήμες 

οργάνωσης και διοίκησης. Σύμφωνα με τον Λιαρόπουλο, μπορούμε  να ορίσουμε το 

σύστημα υγείας, ως ένα συγκεκριμένο τρόπο οργάνωσης και διοίκησης των 

ανθρώπινων και υλικών πόρων του τομέα της υγείας, που μέσα από την 

προγραμματισμένη ανάπτυξη των υπηρεσιών, στοχεύει στη μεγιστοποίηση της 

στάθμης υγείας του πληθυσμού, στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων της 

κοινωνίας.
99

 Τα συστήματα υγείας στην ΕΕ αντανακλούν το επίπεδο προόδου, 

πολιτισμού, ανάπτυξης και κυρίως το επίπεδο της κοινωνικής πολιτικής κάθε κράτους 

μέλους, ενώ σύμφωνα με την κατάταξη που παρατίθεται από τα Αρχεία Ελληνικής 

Ιατρικής
100

 στην ΕΕ διακρίνονται τέσσερα πρότυπα οργάνωσης και διοίκησης των 

Συστημάτων Υγείας. Το πρώτο, αφορά στο αγγλοσαξονικό μοντέλο, το οποίο  

αναπτύχθηκε στην Αγγλία από τον Sir William Beveridge. Οι βασικές αρχές του 

μοντέλου είναι, η διασφάλιση της ίσης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, η 

κοινωνική ισότητα, η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των πόρων και η 

γεωγραφική αποκέντρωση των Υπηρεσιών Υγείας. Η Αγγλία και η Ιρλανδία 

αποτελούν τις πιο αντιπροσωπευτικές χώρες του αγγλοσαξονικού μοντέλου. Το 

δεύτερο σύστημα οργάνωσης και διοίκησης, είναι το ηπειρωτικό μοντέλο και 

αναφέρεται στην πολιτική φιλοσοφία και τις μεταρρυθμίσεις που πρότεινε ο Bismark 

στη Γερμανία το 1883. Η κύρια ιδέα του Bismark ήταν η δημιουργία ενός 

ασφαλιστικού συστήματος, που θα βασίζεται στην αυτονομία και την αυτοδιαχείριση 

των επιμέρους εργατικών και επαγγελματικών ασφαλιστικών ταμείων. Η Γερμανία 

και λοιπές χώρες υιοθέτησαν το σύστημα αυτό. Το τρίτο πρότυπο οργάνωσης και 

διοίκησης είναι το σκανδιναβικό μοντέλο, όπου η κεντρική και κυρίως η τοπική 

αυτοδιοίκηση είναι επιφορτισμένες με την οικονομική διαχείριση και αξιολόγηση του 

συστήματος κοινωνικής και υγειονομικής φροντίδας. Η Σουηδία με τη Δανία και τις 

λοιπές σκανδιναβικές χώρες αποτελούν το σύνολο των βορειοευρωπαϊκών χωρών 

που έχουν υιοθετήσει τη φιλοσοφία αυτού του μοντέλου. Τέλος, το νοτιοευρωπαϊκό 

μοντέλο αποτελεί ένα αυτόνομο πρότυπο οργάνωσης των Υπηρεσιών Υγείας. Το 

                                                           
98 Βλ. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1497333/pdf/pubhealthrep011600300268.pdf.  

99 Βλ. Λιαρόπουλος, Λ., 2007, Οργάνωση Υπηρεσιών και Συστημάτων Υγείας, πρώτος τόμος, εκδ. Βήτα, Αθήνα, 

σ. 202. 

100 Βλ. ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE VOLUME 22(1), 2005. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1497333/pdf/pubhealthrep011600300268.pdf
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μοντέλο αυτό έχει τις ρίζες του τόσο στη φιλοσοφία του Sir William Beveridge όσο 

και σ’ αυτήν του Bismark. Οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν στις χώρες της Νότιας 

Ευρώπης κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και 1980 είχαν ως κύριο στόχο 

την καθιέρωση ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το πρότυπο οργάνωσης 

στηρίχθηκε στο αγγλοσαξονικό μοντέλο. Γενικά, τα συστήματα υγείας σύμφωνα με 

την Καλογεροπούλου και τον Μουρδουκούτα, έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
101

  

Η χρηματοδότηση είναι κεντρική και ενιαία και προέρχεται είτε από τη φορολογία 

κυρίως, είτε από ασφαλιστικές εισφορές. Επιπλέον, η κάλυψη του πληθυσμού είναι 

πλήρης και καθολική και γίνεται με βάση τις ανάγκες του, καθώς επίσης υπάρχει 

διαχωρισμός των επιπέδων υγείας σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο.  

     

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
101 Βλ. Καλογεροπούλου, Μ. και Μουρδουκούτας, Π., 2007. Υπηρεσίες Υγείας, τόμος Α, εκδόσεις Κλειδάριθμος, 

Αθήνα, σελ. 85 
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3
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

« Κάθε πρόσωπο που διαμένει και διακινείται νομίμως  εντός της Ένωσης έχει 

δικαίωμα στις παροχές κοινωνικής ασφάλειας και στα κοινωνικά  πλεονεκτήματα, 

σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές»
102

 

Το θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων
103

 εντός της ΕΕ, 

υπαγόρευσε την αναγκαιότητα θέσπισης ενός συντονιστικού πλαισίου κοινωνικής 

ασφάλειας. Η διαφορετικότητα μεταξύ των εθνικών συστημάτων κοινωνικής 

ασφάλισης, εμπόδιζε την πλήρη εκπλήρωση αυτής της ελευθερίας. Έτσι ανατέθηκε
104

 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη 

συνήθη νομοθετική διαδικασία, να λαμβάνουν στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης 

τα αναγκαία μέτρα για την εγκαθίδρυση της ελεύθερης  κυκλοφορίας των μισθωτών 

μη μισθωτών εργαζομένων, ιδίως με τη θέσπιση ενός συστήματος, που να τους 

εξασφαλίζει. Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης
105

 και σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Eurostat, στα τέλη του 2014, περί τα 15,3 εκατομμύρια άτομα, δηλαδή το 3% των 

πολιτών της ΕΕ, διέμεναν σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό του οποίου είναι 

πολίτες. Επιπλέον, σε δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου το 2010 φάνηκε, ότι το 

10% των ερωτηθέντων στην ΕΕ, είχαν διαμείνει και εργαστεί σε άλλο κράτος μέλος 

στο παρελθόν, ενώ το 17%, σκόπευε να ασκήσει το δικαίωμά του στο μέλλον. Με 

δεδομένο, ότι κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την πολιτική υγείας και 

κοινωνικής ασφάλισης που θεσπίζει
106

, ο συντονιστικός κανονισμός, προέκυψε ως ο 

                                                           
102 Βλ. 18.12.2000 EL  Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 364/1 «ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» Άρθρο 34 κοινωνική ασφάλεια και κοινωνική αρωγή 

παράγραφος 2. 

103 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT  Ενοποιημένη απόδοση 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Πρωτόκολλα - Παραρτήματα - Δηλώσεις οι οποίες προσαρτώνται στην 

Τελική Πράξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης η οποία υιοθέτησε τη Συνθήκη της Λισσαβώνας που υπογράφηκε 

στις 13 Δεκεμβρίου 2007 - Πίνακας αντιστοιχίας Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 326 της 26/10/2012 σ. 0001 – 0390 

Άρθρο 45 (πρώην άρθρο 39 της ΣΕΚ) 1. Εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της 

Ένωσης. 2. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων συνεπάγεται την κατάργηση κάθε διακρίσεως λόγω 

ιθαγενείας μεταξύ των εργαζομένων των κρατών μελών, όσον αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και τους 

άλλους όρους εργασίας. 

 

104 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT Άρθρο 48 (πρώην άρθρο  

42 της ΣΕΚ) 

105 Βλ. http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_3.1.3.pdf σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία 

εργαζομένων 

106 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT  Άρθρο 168 ΣΛΕΕ (πρώην 

άρθρο 152 της ΣΕΚ) «Η δράση της Ένωσης αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται οι ευθύνες των κρατών μελών όσον 

αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, καθώς και την οργάνωση και την παροχή 

υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης. Στις ευθύνες των κρατών μελών εμπίπτει η διαχείριση των 

υγειονομικών υπηρεσιών και της ιατρικής περίθαλψης, καθώς και η κατανομή των πόρων που διατίθενται για τις 

υπηρεσίες αυτές». Επίσης, βλ. Άρθρο 156 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 140 της ΣΕΚ) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι του άρθρου 151 και με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων των Συνθηκών, η Επιτροπή προωθεί τη 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και διευκολύνει το συντονισμό της δράσης τους σε όλους τους τομείς της 

κοινωνικής πολιτικής που υπάγονται στο παρόν κεφάλαιο, ιδίως επί θεμάτων που έχουν σχέση με: - την 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_3.1.3.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT


43 
 

αναγκαίος συνδετικός κρίκος μεταξύ των εθνικών συστημάτων κοινωνικής 

ασφάλισης της ΕΕ, και με απώτερο στόχο, την προστασία των διακινούμενων 

εργαζομένων. Τα θεμέλια του κανονισμού για τον  συντονισμό συστημάτων 

κοινωνικής ασφάλειας, είναι τα ίδια με εκείνα που στηρίζουν το οικοδόμημα της ΕΕ. 

Το άρθρο 18 της  ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 12 της ΣΕΚ), βάσει του οποίου απαγορεύεται 

κάθε διάκριση λόγω ιθαγένειας, όπως επίσης και το άρθρο 21 της ΣΛΕΕ (πρώην 

άρθρο 18 της ΣΕΚ), το οποίο αναφέρει ρητά, ότι κάθε πολίτης της Ένωσης, έχει 

δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, 

ερμηνεύονται μέσα από τον συντονιστικό κανονισμό και την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης
107

. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε, τη σπουδαιότητα του ρόλου 

του ΔΕΕ, το οποίο σε πλήθος υποθέσεων για θέματα κοινωνικής ασφάλισης, όρισε 

την αναγκαιότητα και το αλληλένδετο της σχέσης μεταξύ των άρθρων της Συνθήκης 

και των διατάξεων του κανονισμού. Με άλλα λόγια, η ελεύθερη κυκλοφορία των 

εργαζομένων, δεν θα μπορούσε να είναι εφικτή, χωρίς την κατοχύρωση των 

ασφαλιστικών δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων εντός της ΕΕ.
108

 Ο 

κανονισμός για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, έχει την 

απαρχή του στη Συνθήκη της Ρώμης, όπου το 1959 τέθηκαν σε ισχύ ο κανονισμός 

3/58 και ο εφαρμοστικός του 4/58. Στη συνέχεια, αντικαταστάθηκαν από τον 

κανονισμό 1408/71
109

 ο οποίος συμπληρώθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό ΕΟΚ 

του Συμβουλίου 574/72
110

. Το 2004, εγκρίθηκε ο συντονιστικός κανονισμός 

                                                                                                                                                                      
απασχόληση, - το εργατικό δίκαιο και τους όρους εργασίας, - την επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση, - 

την κοινωνική ασφάλιση, - την προστασία από τα επαγγελματικά ατυχήματα και ασθένειες, - την υγιεινή της 

εργασίας, - το συνδικαλιστικό δικαίωμα και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ εργοδοτών και 

εργαζομένων. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή, ενεργώντας σε διαρκή συνεννόηση με τα κράτη μέλη, εκπονεί 

μελέτες, εκφέρει γνώμες και διοργανώνει διαβουλεύσεις, τόσο για τα προβλήματα που ανακύπτουν σε εθνικό 

επίπεδο όσο και για τα προβλήματα που ενδιαφέρουν διεθνείς οργανισμούς, ιδίως με πρωτοβουλίες για τον 

καθορισμό κατευθυντηρίων γραμμών και δεικτών, την οργάνωση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και την 

προετοιμασία των στοιχείων που είναι αναγκαία για την τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο τηρείται πλήρως ενήμερο. 

 

107 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02004R0883-20140101 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 

αριθ. 883/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004για 

το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας 2004R0883 — EL — 01.01.2014 — 006.003  (ΕΕ L 166, 

30.4.2004, p.1) αιτιολογική σκέψη 5 «Στο πλαίσιο του συντονισμού αυτού, είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί, εντός 

της Κοινότητας, ίση μεταχείριση των ενδιαφερομένων προσώπων, δυνάμει των διαφόρων εθνικών νομοθεσιών», 

και αιτιολογική σκέψη 8 «Η γενική αρχή της ίσης μεταχείρισης έχει ιδιαίτερη σημασία για εργαζομένους, οι 

οποίοι δεν κατοικούν στο κράτος μέλος όπου απασχολούνται, συμπεριλαμβανομένων των μεθοριακών 

εργαζομένων». 

108 Βλ. Υπόθεση  Bosman C-352/06, απόφαση της  20ής Μαΐου 2008 ECLI:EU:C:2008:290, βλ. Υπόθεση 

Dammer κατά Securex και RKW C-168/88, Απόφαση της 14ης Δεκεμβρίου 1989. Συλλογή της Νομολογίας 1989 

04553, βλ. Υπόθεση Bronzino κατά Kindergeldkasse C-228/88 Απόφαση της 22ας Φεβρουαρίου 1990 

ECLI:EU:C:1990:85 

109 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:31971R1408 31971R1408 Κανονισμός (ΕΟΚ) 

αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως 

στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 149 

της 05/07/1971 σ. 0002 – 0050 Δανική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1971(II) σ. 0366. Αγγλική ειδική έκδοση: 

Σειρά I Κεφάλαιο 1971(II) σ. 0416 Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 05 τόμος 1 σ. 0073. Ισπανική ειδική 

έκδοση: Κεφάλαιο 05 τόμος 1 σ. 0098. Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 05 τόμος 1 σ. 0098. Φινλανδική 

ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 5 τόμος 1 σ. 0057. Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 5 τόμος 1 σ. 0057. 

110 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:31972R0574 31972R0574 Κανονισμός (ΕΟΚ) 

αριθ. 574/72 του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 1972 περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02004R0883-20140101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:31971R1408
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:31972R0574
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883/2004
111

, που αντικατέστησε και επέκτεινε τον 1408/71, ενώ τροποποιήθηκε από 

τον κανονισμό ΕΚ 988/2009 και συμπληρώθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό 

987/2009
112

. Οι παραπάνω κανονισμοί, κάλυπταν αρχικά τους μισθωτούς, κατόπιν 

συμπεριέλαβαν και τους μη μισθωτούς εργαζόμενους, τα μέλη της οικογένειάς τους, 

όπως επίσης και τους απάτριδες και πρόσφυγες. Στη συνέχεια,  το πεδίο εφαρμογής 

τους επεκτάθηκε τους δημοσίους υπαλλήλους και στους φοιτητές. Οι πολίτες της 

Ισλανδίας, της Νορβηγίας και του Λιχτενστάιν, καλύπτονται μέσω της συμφωνίας 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ενώ οι πολίτες της Ελβετίας, μέσω της 

συμφωνίας Ελβετίας – ΕΕ. Ο εκσυγχρονισμένος συντονισμός
113

, εφαρμόζεται στην 

ΕΕ από το 2010, περιλαμβάνοντας τους ενοποιημένους κανονισμούς 883/2004 και 

987/2009. Από τον Ιανουάριο 2011, ο κανονισμός 1231/2010, επέκτεινε το πεδίο 

εφαρμογής του στους υπηκόους τρίτων χωρών, που διαμένουν νόμιμα εντός της ΕΕ 

και τελούν υπό διασυνοριακό καθεστώς, ενώ καλύπτονται τα μέλη της οικογένειάς 

τους και οι επιζώντες, με την προϋπόθεση, ότι διαμένουν στην ΕΕ. Τέλος, 

ακολούθησε ο τροποποιητικός  κανονισμός  465/2012
114

, που περιλαμβάνει και 

ειδικές διατάξεις για μη μισθωτούς μεθοριακούς εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν 

περιέλθει σε πλήρη ανεργία. Βασική αρχή του συντονιστικού κανονισμού είναι, ότι οι 

πολίτες που κυκλοφορούν εντός της ΕΕ, υπάγονται σε ένα σύστημα κοινωνικής 

ασφάλειας ενός μόνο κράτους μέλους,
115

(εκεί όπου ασκείται επαγγελματική 

δραστηριότητα) για την αποφυγή εμπλοκής πολλών εθνικών νομοθεσιών, οι οποίες 

μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω σύνθετες και πολύπλοκες καταστάσεις. Το άρθρο 

48 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 42 της ΣΕΚ) και μέσω του κανονισμού, εξασφαλίζει το 

                                                                                                                                                                      
1408/71 «περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που 

διακινούνται εντός της Κοινότητας» Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 074 της 27/03/1972 σ. 0001 – 0083 Δανική 

ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1972(I) σ. 0149 .Αγγλική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1972(I) σ. 0159. 

Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 05 τόμος 1 σ. 0138. Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 05 τόμος 1 σ. 0156. 

Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 05 τόμος 1 σ. 0156. Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 5 τόμος 1 σ. 

0106. Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 5 τόμος 1 σ. 0106   

111 Βλ. 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕK) αριθ..883/2004 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για τον 

συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας 

 

112 Βλ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2009. L 284/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για καθορισμό 

της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 

ασφάλειας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και την Ελβετία) 

113 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32010R1231 29.12.2010 EL Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 344/1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Νοεμβρίου 2010 για την επέκταση της εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι 

οποίοι δεν διέπονται ήδη από τους κανονισμούς αυτούς μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους 

114 Βλ.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32012R0465 8.6.2012 EL Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 149/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 

115 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02004R0883-20140101 αιτιολογική σκέψη 15 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32010R1231
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32012R0465
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02004R0883-20140101
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δικαίωμα των διακινούμενων εργαζομένων, να συνυπολογίζονται
116

 στις  παροχές 

τους οι προηγούμενες περίοδοι ασφάλισης, εργασίας ή διαμονής σε άλλα κράτη μέλη. 

Σύμφωνα με τον προσδιορισμό της εφαρμοστέας νομοθεσίας , οι εργαζόμενοι σε ένα 

κράτος μέλος καλύπτονται από τη νομοθεσία ενός μόνο κράτους μέλους, και σε ένα 

μόνο καταβάλλουν εισφορές,
117

ενώ δεν παρέχεται δικαίωμα σε παροχές ίδιας φύσεως 

στην περίπτωση, που ο εργαζόμενος, ο οποίος διαμένει σε κράτος μέλος καταβάλλει 

υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη την 

ίδια χρονική περίοδο.
118

  Σκοπός της συγκεκριμένης αρχής, είναι η αποφυγή 

απόκτησης αθέμιτων πλεονεκτημάτων, χάριν της ελεύθερης κυκλοφορίας 

εργαζομένων. Αξιοσημείωτο επίσης  είναι, ότι οι παροχές του εργαζόμενου σε άλλο 

κράτος μέλος, καταβάλλονται ανεξάρτητα με τον τόπο κατοικίας του εν λόγω 

εργαζόμενου.
119

  Με αυτόν τον τρόπο, προστατεύεται το ήδη κατοχυρωμένο 

δικαίωμα των εργαζομένων, της καταβολής παροχών από την εργασία τους, 

οπουδήποτε και αν βρίσκεται η κατοικία τους. Οι διατάξεις του  κανονισμού 

883/2004, αφορούν σχεδόν όλους τους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης, όπως  

παροχές ασθένειας, μητρότητας και ισοδύναμες παροχές πατρότητας, αναπηρίας, 

γήρατος, επιζώντων , εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας, προ 

σύνταξης, ανεργίας, οικογενειακές παροχές και επιδόματα θανάτου.
120

 Η Διοικητική 

Επιτροπή είναι το αρμόδιο όργανο, η οποία χειρίζεται όλα τα διοικητικά θέματα και 

θέματα ερμηνείας  που αφορούν στον κανονισμό ενώ διευκολύνει την εφαρμογή του 

κοινοτικού δικαίου, είναι αρωγός της συνεργασίας των κρατών μελών, ενθαρρύνει 

και προάγει τη χρήση νέων τεχνολογιών, εγκρίνει τους κοινούς κανόνες δομής για τις 

υπηρεσίες επεξεργασίας των δεδομένων ιδίως σε θέματα ασφάλειας και χρήσης των 

προτύπων. Εν κατακλείδι, αναλαμβάνει οτιδήποτε άπτεται της αρμοδιότητάς της, 

δυνάμει του κανονισμού ή όποιας συμφωνίας ή ρύθμισης συνάπτεται στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, καθορίζει τα 

στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση των λογαριασμών 

                                                           
116 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02004R0883-20140101 Άρθρο 6 

Συνυπολογισμός περιόδων. Εκτός εάν προβλέπει άλλως ο παρών κανονισμός, ο αρμόδιος φορέας κράτους μέλους, 

η νομοθεσία του οποίου εξαρτά: την απόκτηση, διατήρηση, διάρκεια ή ανάκτηση δικαιώματος για παροχές, την 

υπαγωγή σε νομοθεσία, ή την πρόσβαση σε ή την εξαίρεση από υποχρεωτική ασφάλιση ή προαιρετική υπαγωγή 

στην ασφάλιση ή προαιρετική ασφάλιση ή συνέχιση στην ασφάλιση, από τη συμπλήρωση περιόδων ασφάλισης, 

μισθωτής δραστηριότητας, μη μισθωτής δραστηριότητας ή κατοικίας, πρέπει να λαμβάνει υπόψη, στο βαθμό που 

είναι αναγκαίο, τις περιόδους ασφάλισης, μισθωτής δραστηριότητας, μη μισθωτής δραστηριότητας ή κατοικίας 

που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε άλλου κράτους μέλους, σαν να επρόκειτο για 

περιόδους που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που αυτός εφαρμόζει. 

 

117 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02004R0883-20140101 άρθρο 11 

«προσδιορισμός της εφαρμοστέας νομοθεσίας»  

118 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02004R0883-20140101 άρθρο 10 

«απαράδεκτο συρροής παροχών» 

119 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02004R0883-20140101 άρθρο 7 «άρση των 

ρητρών κατοικίας» 

120 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02004R0883-20140101 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 

αριθ. 883/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για 

το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και 

για την Ελβετία)  (ΕΕ L 166, 30.4.2004, p.1) άρθρα 17 - 70 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02004R0883-20140101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02004R0883-20140101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02004R0883-20140101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02004R0883-20140101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02004R0883-20140101
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σχετικά με τις δαπάνες που βαρύνουν τους φορείς των κρατών μελών σύμφωνα με 

τον κανονισμό και εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς μεταξύ των εν λόγω 

φορέων. Η αξιολόγηση του συντονισμού, έγκειται στην πρόθεση της δημιουργίας 

του. Ο στόχος δεν είναι η εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των 

κρατών μελών αλλά ο συντονισμός τους. Οι εθνικές κυβερνήσεις των κρατών μελών 

εμφανίζονται απρόθυμες να προχωρήσουν στην εξάλειψη διατάξεων και νομοθετικών 

περιορισμών, που θα διευκόλυναν και θα απλοποιούσαν τη λειτουργία του 

συντονισμού και τελικά τη σύγκλιση.  

3.1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΚΑΑ) 

Η Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης προέκυψε από την αναγκαιότητα διευκόλυνσης, 

όσον αφορά  στην πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά τη διάρκεια 

επίσκεψης σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ από αυτό της κατοικίας του ασφαλισμένου. 

Η αρχή της ΕΚΑΑ, συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υγείας με τους ίδιους όρους 

και το ίδιο κόστος, όπως και για τους πολίτες που είναι ασφαλισμένοι στη χώρα αυτή. 

Στη συνέχεια, το κόστος αποζημιώνεται από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης  του 

κράτους μέλους  του ασφαλισμένου. Η ΕΚΑΑ, εκτός από τα κράτη μέλη της ΕΕ, 

ισχύει και για την Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία. 
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4
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η ΟΔΗΓΙΑ 2011/24/ΕΕ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

Η οδηγία 2011/24/ΕΕ,
121

 προέκυψε από την ανάγκη ύπαρξης ενός σαφώς  

καθορισμένου πλαισίου για τις περιπτώσεις εκείνες, όπου οι πολίτες διακινούνταν 

εντός της ΕΕ, προς αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος από 

αυτό της κατοικίας τους. Ωστόσο, η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, πολλά 

χρόνια πριν τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία, λειτούργησε μέσα από τις διατάξεις του 

συντονιστικού κανονισμού, ο οποίος ακόμα και σήμερα,  αποτελεί επιλεκτικό μέσο 

προς χρήση. Το άρθρο 45 της ΣΛΕΕ
122

, αποτέλεσε το επιστέγασμα για τη θεμελίωση 

του δικαιώματος των εργαζομένων να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της ΕΕ, ενώ  

εξασφαλίστηκε η απόλαυση ίδιων παροχών για όλους όσους διέμεναν σε άλλο κράτος 

μέλος. Η απόδοση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας μισθωτών μη 

μισθωτών εργαζομένων, επισφραγίστηκε με το άρθρο 48 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 42 

της ΣΕΚ) αφού δίνεται η δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

Συμβούλιο, «…αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 

λαμβάνουν στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης τα αναγκαία μέτρα για την 

εγκαθίδρυση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων».Αξιοσημείωτος, είναι και 

η ρόλος του Δικαστηρίου, το οποίο συνέβαλε τα μέγιστα, αρχικά με τις αποφάσεις 

του  Kohll και Decker
123

,και στη συνέχεια παγιώνοντας τη νομολογία του με μια 

σειρά αποφάσεων. Το Δικαστήριο διευκρίνισε, ότι η  υγειονομική περίθαλψη εμπίπτει 

στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης, μετουσιώνοντας την έννοια της εσωτερικής 

αγοράς με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα υπογραμμίστηκε, ότι ο 

περιορισμός της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης ενός συστήματος 

ασφάλισης ασθένειας στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους, πλην της περίθαλψης σε 

άλλο κράτος κατόπιν έγκρισης, δεν συνάδει με τις θεμελιώδεις αρχές της Συνθήκης 

για ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών. Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου, 

εξασφάλισαν σε κάθε ευρωπαίο πολίτη το δικαίωμα, να λαμβάνει περίθαλψη σε κάθε 

                                                           
121  4.4.2011  EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/45 ΟΔΗΓΊΑ 2011/24/ΕΕ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των 

δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 

122Βλ.  Άρθρο 45 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 39 της ΣΕΚ) 1.Εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 

εντός της Ένωσης.2.Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων συνεπάγεται την κατάργηση κάθε διακρίσεως 

λόγω ιθαγενείας μεταξύ των εργαζομένων των κρατών μελών, όσον αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και τους 

άλλους όρους εργασίας.3.Με την επιφύλαξη των περιορισμών που δικαιολογούνται για λόγους δημοσίας τάξεως, 

δημοσίας ασφαλείας και δημοσίας υγείας, η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων περιλαμβάνει το δικαίωμά 

τους: α) να αποδέχονται κάθε πραγματική προσφορά εργασίας, β)να διακινούνται ελεύθερα για τον σκοπό αυτό 

εντός της επικρατείας των κρατών μελών, γ)να διαμένουν σε ένα από τα κράτη μέλη με τον σκοπό να ασκούν εκεί 

ορισμένη εργασία σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που διέπουν την 

απασχόληση των εργαζομένων υπηκόων αυτού του κράτους μέλους, δ)να παραμένουν στην επικράτεια ενός 

κράτους μέλους και μετά την άσκηση σ’ αυτό ορισμένης εργασίας, κατά τους όρους που θα αποτελέσουν 

αντικείμενο κανονισμών που θα εκδώσει η Επιτροπή. 

123 Βλ. Υπόθεση Kohll κατά Union des caisses de maladie C-158/96 Συλλογή της Νομολογίας 1998 I-01931 

Απόφαση της 28ης Απριλίου 1998. ECLI:EU:C:1998:171 και Υπόθεση Decker κατά Caisse de maladie des 

employés privés C-120/95 Συλλογή της Νομολογίας 1998 I-01831 Απόφαση της 28ης Απριλίου 1998 

ECLI:EU:C:1998:167  
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άλλο κράτος μέλος και να του αποδίδονται από τον ασφαλιστικό του φορέα τα έξοδά 

της μέχρι του ύψους μίας ίδιας ή παρόμοιας περίθαλψης, που θα παρεχόταν στο 

κράτος ασφάλισης. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν επιθυμούσαν την ένταξη των 

υπηρεσιών υγείας στη ρύθμιση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς για την 

ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Αυτό είχε ως συνέπεια, την αποτυχημένη προσπάθεια 

της Επιτροπής, να συμπεριληφθούν οι υπηρεσίες υγείας στην οδηγία 2006/123/ΕΚ
124

 

σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Παρόλα αυτά, οι προκλήσεις της 

εποχής, η ολοένα αυξανόμενη μετακίνηση και διαμονή  πολιτών εντός της 

επικράτειας της ΕΕ, αλλά και η πληθώρα υποθέσεων που έφταναν στο Δικαστήριο, 

κατέστησε επιβεβλημένη την ύπαρξη ενός πλαισίου για όσους αναζητούσαν 

υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος από αυτό της κατοικίας τους. Ο 

διάλογος  μεταξύ των ενδιαφερόμενων  μερών συνεχίστηκε, για να καταλήξει το 2006 

σε μια πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου με θέμα «Κοινές αξίες και αρχές στα 

συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
125

 Επισημάνθηκαν οι θεμελιακές αξίες 

της καθολικότητας, της πρόσβασης σε ποιοτική περίθαλψη, της ισοτιμίας και της 

αλληλεγγύης, οι οποίες αποτελούν ένα σύνολο αξιών, που συμμερίζεται η Ευρώπη. 

Εντούτοις, υπογραμμίστηκε η διαφορετικότητα των συστημάτων υγείας και 

τονίστηκε ότι «οι αποφάσεις για το εύρος της υγειονομικής περίθαλψης που 

δικαιούνται οι πολίτες και για τους μηχανισμούς χρηματοδότησης και παροχής της, 

όπως π.χ. ο βαθμός χρησιμοποίησης των μηχανισμών της αγοράς και των 

ανταγωνιστικών πιέσεων στη διαχείριση των συστημάτων υγείας, πρέπει να 

λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο». Επίσης, αναγνωρίστηκε η αξία που θα μπορούσε να 

έχει οποιαδήποτε κατάλληλη πρωτοβουλία με σκοπό τη διασφάλιση της σαφήνειας 

όσον αφορά τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών, όταν μετακινούνται από το ένα 

κράτος σε ένα άλλο, ενώ διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα λήψης νομικής μορφής, για 

τις αξίες και αρχές, με στόχο την ασφάλεια του δικαίου. Ήταν πλέον φανερό, ότι η 

ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις είχαν τεθεί σε διαδικασία έντονου προβληματισμού 

λόγω πολλών παραγόντων. Η κινητικότητα των ασθενών, οι εξελίξεις που 

αφορούσαν στην υγειονομική περίθαλψη στην ΕΕ, ο προβληματισμός για την 

εξισορρόπηση των ατομικών αναγκών με τους διαθέσιμους πόρους ενώ ο πληθυσμός  

της Ευρώπης γηράσκει, οι αυξανόμενες προσδοκίες και η πρόοδος της ιατρικής και 

της τεχνολογίας δεν άφηναν περιθώρια για οπισθοδρόμηση. Στις 24 Απριλίου 2011, 

τέθηκε σε ισχύ η οδηγία 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής δικαιωμάτων των ασθενών στο 

πλαίσιο της διασυνοριακής περίθαλψης, ενώ τα κράτη μέλη ανέλαβαν την υποχρέωση 

να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο, έως τις 25 Οκτωβρίου 2013. Νομική 

                                                           
124 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32006L0123 27.12.2006 EL Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 376/36 ΟΔΗΓΊΑ 2006/123/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά 

 

 

125 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2006.146.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2006:146:TOC 22.6.2006 EL Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 146/1 Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις κοινές αξίες και αρχές στα 

συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006/C 146/01) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32006L0123
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2006.146.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2006:146:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2006.146.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2006:146:TOC
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βάση της οδηγίας
126

, είναι το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ το οποίο ορίζει, ότι κατά την 

επίτευξη εναρμόνισης πρέπει να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της 

δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη και όσες νέες εξελίξεις βασίζονται σε 

επιστημονικά δεδομένα. Παράλληλα η εν λόγω οδηγία, ορίζει, ότι το σημείο 

αναφοράς είτε κατά τον καθορισμό είτε κατά την εφαρμογή όλων των πολιτικών 

είναι, η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας, σύμφωνα 

με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ.
127

 Η επίκληση του άρθρου 114 της ΣΛΕΕ ως νομική 

βάση αλλά και του άρθρου 168 της ΣΛΕΕ, δημιουργεί ένα προστατευτικό πλαίσιο, το 

οποίο παραπέμπει στο ρυθμιστικό περιβάλλον της εσωτερικής αγοράς, ειδικότερα δε 

στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών υγείας, και στην κινητικότητα των ασθενών. 

Ωστόσο, είναι φανερή η πρόθεση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να λειτουργήσουν 

σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και αναλογικότητας
128

,προφανώς 

σεβόμενοι την επιθυμία των κρατών μελών να διατηρήσουν την αυτονομία στο 

σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας τους. Η 

προσήλωση των πρώτων να μην προχωρήσουν σε διαδικασία εναρμόνισης και η τάση 

των δεύτερων να μην επιθυμούν μια κοινή πολιτική στην υγειονομική περίθαλψη, 

δημιουργεί προβληματισμό ως προς τη δυσχέρεια υλοποίησης της ολοκλήρωσης και 

αν μη τι άλλο, της παρεμπόδισης  στόχευσης προς την κατεύθυνση αυτή. Εντούτοις, 

θεσπίζονται οι κανόνες για εύκολη πρόσβαση σε ασφαλή και ποιοτική διασυνοριακή  

υγειονομική περίθαλψη, πάντα μέσα από το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των κρατών 

μελών. Εκτός των άλλων, μέσα στους βασικούς στόχους της οδηγίας, είναι η 

ενημέρωση των ασθενών, σε περίπτωση που θελήσουν να ασκήσουν το δικαίωμά 

τους για χρήση διασυνοριακής περίθαλψης, με την παροχή όλων των πληροφοριών 

που απαιτούνται και αφορούν τόσο στην πρόσβαση, όσο και στο αίτημα 

αποζημίωσης από υπηρεσίες υγείας που λαμβάνουν σε άλλο κράτος μέλος. Η 

ενημέρωση επίσης αφορά και στη δυνατότητα επιλογών του ασθενούς σε αναζήτηση 

διασυνοριακής περίθαλψης. Οι επιλογές συνίστανται στην ασφάλεια και την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών δεδομένου, ότι αποτελούν και τα δύο μαζί σημαντικό  

κριτήριο αξιολόγησης και ζητούμενο ειδικά τα τελευταία χρόνια. 

4.1 ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ 

Την αρμοδιότητα της ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών των κρατών 

μελών, σχετικά με τα δικαιώματά τους όσον αφορά στη διασυνοριακή περίθαλψη, 

έχουν αναλάβει τα εθνικά σημεία επαφής (ΕΣΕ) σε κάθε κράτος μέλος.
129

 Δεν έχουν 

                                                           
126 Βλ.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0024 αιτιολογική σκέψη (2) της 

οδηγίας 2011/24/ΕΕ.    

127 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0024 αιτιολογική σκέψη (1) της 

οδηγίας 2011/24/ΕΕ 

128 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0024 αιτιολογική σκέψη (64) της 

οδηγίας 2011/24/ΕΕ και επίσης: άρθρο 1 παράγραφος 1 οδηγίας 2011/24/ΕΕ «…..με πλήρη σεβασμό των εθνικών 

αρμοδιοτήτων σε θέματα οργάνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης». 

129 Βλ.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0024 οδηγία 2011/24/ΕΕ 

αιτιολογική σκέψη (48) « Είναι αναγκαίο να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση για όλες τις ουσιαστικές πτυχές της 

διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου να μπορούν οι ασθενείς να ασκούν εμπράκτως τα 

δικαιώματά τους για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη ένας 

μηχανισμός για να παρέχεται αυτή η ενημέρωση είναι να οριστούν εθνικά σημεία επαφής εντός ενός εκάστου 

κράτους μέλους. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται υποχρεωτικά στους ασθενείς θα πρέπει να 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0024
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όλα τα ΕΣΕ στην ΕΕ ίδια δομή. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ένα κεντρικό ΕΣΕ με 

περιφερειακά τμήματα, άλλα κράτη μέλη έχουν διαφορετικά ΕΣΕ για τους ασθενείς 

που υποδέχονται ως κράτος μέλος  θεραπείας και άλλα για τους ασθενείς τους που 

αναζητούν διασυνοριακή περίθαλψη ως κράτος μέλος ασφάλισης. Επίσης, δεν 

υπάγονται όλα τα ΕΣΕ της ΕΕ στον ίδιο φορέα. Ορισμένα υπάγονται στο Υπουργείο 

Υγείας, άλλα στον ασφαλιστικό φορέα του πολίτη και άλλα σε ανεξάρτητους φορείς. 

Ωστόσο, έχει φανεί,
130

 πως οι αιτήσεις για προγραμματισμένη διασυνοριακή 

περίθαλψη  προς τα ΕΣΕ, είναι  ελάχιστες. Αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς  έρευνα του 

Ευρωβαρόμετρου
131

 έδειξε, ότι λιγότεροι από δύο στους δέκα πολίτες θεωρούν πως 

είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με τα δικαιώματά τους για διασυνοριακή 

υγειονομική περίθαλψη, ενώ μόνο ένας στους δέκα γνωρίζει την ύπαρξη των ΕΣΕ. 

Αξίζει να σημειωθεί, πως δεν υπάρχει ένα κοινό πρωτόκολλο, για όλα τα κράτη μέλη, 

ώστε να πληροφορούν τους πολίτες σχετικά με τη διασυνοριακή περίθαλψη. Όταν οι 

ασθενείς επιθυμούν να ενημερωθούν, ορισμένα ΕΣΕ παραπέμπουν σε νομικά 

έγγραφα, άλλα παρέχουν πληροφορίες με πολλές λεπτομέρειες και άλλα κατευθύνουν 

προς διευθύνσεις στο διαδίκτυο. Δυστυχώς, δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί τα 

αντανακλαστικά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, εν όψει των προκλήσεων της 

εποχής, ώστε να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη, η οποία δεν θα είναι ασαφής και δεν 

θα χαρακτηρίζεται από αοριστία σε ότι αφορά την χρήση της διασυνοριακής 

περίθαλψης. Αυτό που κάνει την κατάσταση πιο σύνθετη, είναι η ύπαρξη δύο 

ενεργών  νομικών καθεστώτων, η οδηγία από τη μια πλευρά και ο κανονισμός από 

την άλλη, με συνέπειες κατά τη χρήση τους, που εγείρουν ερωτηματικά και 

αμφιβολίες ως προς την ορθή διαχείρισή τους. Το γεγονός ότι το μεγάλο ζητούμενο 

είναι η ποιότητα και η ασφάλεια των ασθενών, και παρά το ότι τα κράτη μέλη 

αξιολογούν την παροχή των υπηρεσιών υγείας με βάσει αυτά τα κριτήρια, εντούτοις 

ελάχιστα ΕΣΕ παρέχουν πληροφορίες για την ποιότητα και  την ασφάλεια, ενώ άλλα 

δεν παρέχουν καμιά πληροφορία επ’ αυτού. 

                                                                                                                                                                      
προσδιορίζονται επακριβώς. Εν τούτοις, τα εθνικά σημεία επαφής μπορούν να παρέχουν αυτοβούλως 

περισσότερες πληροφορίες, επίσης και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πληροφορίες θα πρέπει να 

παρέχονται από τα εθνικά σημεία επαφής στους ασθενείς σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο 

βρίσκεται το σημείο επαφής. Οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα»  

Βλ. αιτιολογική σκέψη 49 «Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν ως προς τη μορφή και τον αριθμό των 

εθνικών σημείων επαφής τους. Αυτά τα εθνικά σημεία επαφής μπορούν επίσης να είναι ενσωματωμένα ή 

θεμελιωμένα σε δραστηριότητες των υπαρχόντων κέντρων ενημέρωσης, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται 

σαφώς ότι αποτελούν ταυτόχρονα εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Τα εθνικά 

σημεία επαφής θα πρέπει να θεσπίζονται κατά τρόπο αποτελεσματικό και διαφανή και να διαβουλεύονται με 

οργανώσεις ασθενών, φορείς ασφάλισης υγειονομικής περίθαλψης και παρόχους υγειονομικής μέριμνας. Τα 

εθνικά σημεία επαφής θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για παροχή πληροφοριών σχετικά με τις 

κύριες πλευρές της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Η Επιτροπή θα πρέπει να συμπράξει με τα κράτη 

μέλη για να διευκολυνθεί η συνεργασία όσον αφορά τα εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική 

περίθαλψη, συν τοις άλλοις καθιστώντας τις σχετικές πληροφορίες διαθέσιμες σε ενωσιακό επίπεδο. Η ύπαρξη 

εθνικών σημείων επαφής δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να δημιουργούν άλλα συνδεδεμένα σημεία 

επαφής σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, τα οποία να αντικατοπτρίζουν την ιδιάζουσα οργάνωση του οικείου 

συστήματος υγειονομικής περίθαλψης». 

130 Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής 

των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης» σλδ 7. 

131 Βλ. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_425_sum_en.pdf  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_425_sum_en.pdf
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4.2 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕ    

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ  

Σύμφωνα με την οδηγία,
132

 σε συγκεκριμένες  περιπτώσεις απαιτείται έγκριση πριν ο 

ενδιαφερόμενος ασθενής κάνει χρήση της διασυνοριακής περίθαλψης. Αυτές οι 

περιπτώσεις αφορούν, είτε σε υγειονομική περίθαλψη που υπόκειται σε απαιτήσεις 

τέτοιες, ώστε να χρειάζεται η εξασφάλιση επαρκούς και μόνιμης πρόσβασης σε ένα 

περιβάλλον ποιοτικής νοσοκομειακής περίθαλψης στο κράτος μέλος θεραπείας, είτε 

για να υλοποιηθεί ο στόχος της μείωσης των εξόδων και της, κατά το δυνατό, 

πρόληψης σπατάλης χρηματικών, τεχνικών και ανθρώπινων πόρων. Επιπλέον, 

απαιτείται προηγούμενη έγκριση, όταν περιλαμβάνεται τουλάχιστον μία 

διανυκτέρευση του ασθενούς, σε παθήσεις που γίνεται χρήση πολύ εξειδικευμένης 

και δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού, όπως επίσης και για 

θεραπείες, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό. 

Τέλος, μπορεί να περιοριστεί η χρήση διασυνοριακής περίθαλψης μέσω έγκρισης 

στην περίπτωση, όπου υπάρχουν αμφιβολίες, σοβαρές και συγκεκριμένες  για την 

ποιότητα και την  ασφάλεια της περίθαλψης, από τον πάροχο της  υγειονομικής 

περίθαλψης σε ένα κράτος μέλος. Ωστόσο, σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής των 

δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής 

περίθαλψης,
133

 οι προϋποθέσεις  που απαιτούνται προκειμένου να εγκριθεί η χρήση 

διασυνοριακής περίθαλψης, θα πρέπει να είναι αναγκαίες και ανάλογες προς τον 

επιδιωκόμενο στόχο, και δεν θα πρέπει να αποτελούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή 

αδικαιολόγητο εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών. Παρά το γεγονός, 

ότι σαφώς υποδεικνύεται
134

 στα κράτη μέλη, ότι το κράτος μέλος ασφάλισης θα 

πρέπει να δημοσιοποιεί ποιά υγειονομική περίθαλψη υπόκειται σε προηγούμενη 

έγκριση, όπως και να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με αυτό, 

υπάρχουν κράτη μέλη, τα οποία δεν το έχουν πράξει.
135

 Αρκετά κράτη μέλη δεν 

αναφέρουν το είδος της πάθησης που απαιτεί άκρως εξειδικευμένη περίθαλψη, άλλα 

δεν έχουν αποσαφηνίσει τα κριτήρια χρήσης διασυνοριακής περίθαλψης με 
                                                           
132 Βλ.  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L002 άρθρο 8, « υγειονομική 

περίθαλψη που μπορεί να υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση» οδηγία 2011/24/ΕΕ   

133 Βλ. 

https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/cross_border_care/docs/2015_operation_report_dir201124eu_el.pdf 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «Έκθεση της 

Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο 

πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης» Βρυξέλλες, 4.9.2015 COM(2015) 421 final Η παρούσα 

έκθεση παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση της μεταφοράς, και καλύπτει τις πλέον σημαντικές και συναφείς 

διατάξεις, όπως η εφαρμογή της προηγούμενης έγκρισης, το επίπεδο της κινητικότητας των ασθενών, οι πρακτικές 

επιστροφής των εξόδων, η ενημέρωση των ασθενών και η συνεργασία στο πλαίσιο της οδηγίας. 

134 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0024 άρθρο 8 παράγραφος 7 

οδηγίας 2011/24/ΕΕ 

135 Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής 

των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης» σλδ.3-4  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L002
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/2015_operation_report_dir201124eu_el.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0024


52 
 

προηγούμενη έγκριση, ενώ κάποια άλλα θεωρούν, ότι οι ασθενείς τους δεν γνωρίζουν 

αν μια θεραπεία υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση, με αποτέλεσμα  να αιτούνται 

ακόμα και για τις παθήσεις που δεν ήταν αναγκαίες. Αξιοσημείωτη είναι η 

διαπίστωση, ότι ο αριθμός των αιτούντων χρήσης διασυνοριακής περίθαλψης με το 

σύστημα προηγούμενης έγκρισης, είναι μικρός.
136

  Πρέπει να τονίσουμε, ότι 

σημαντικό ρόλο παίζει η ενημέρωση των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά τα δικαιώματά 

τους στην παροχή διασυνοριακής περίθαλψης. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι ενώ η 

προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών έληξε στις 

25 Οκτωβρίου 2013, κινήθηκαν διαδικασίες επί παραβάσει κατά 26 κρατών μελών 

λόγω καθυστερημένης ή ελλιπούς κοινοποίησης των εν λόγω μέτρων.
137

 

Ενδεχομένως, η έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης από μέρους των εθνικών 

κυβερνήσεων προς τους πολίτες των κρατών μελών πηγάζει, από την αδυναμία των 

πρώτων να εκτιμήσουν τις ταμειακές εκροές που πιθανόν απαιτηθούν σε περίπτωση 

μεγάλου όγκου αιτήσεων προς έγκριση. Για να μπορέσει να λειτουργήσει η 

διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη στην πράξη, κρίνεται απαραίτητη, η 

συναινετική διάθεση προσέγγισης του φαινομένου από τα κράτη μέλη, όπως επίσης η 

εύρεση κοινής συνισταμένης μεταξύ των διαφορετικών  συστημάτων υγείας και των 

ασφαλιστικών ταμείων της ΕΕ. 

4.3  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Η αποζημίωση που λαμβάνει ο ασθενής σε περίπτωση χρήσης διασυνοριακής 

περίθαλψης, είναι μέχρι το ποσό, σύμφωνα με το προκαθορισμένο  τιμολόγιο και 

πίνακα αμοιβών του κράτους μέλους ασφάλισης, σαν να παρέχονταν οι 

συγκεκριμένες υπηρεσίες υγείας στο κράτος μέλος της  ασφάλισής του, με την 

επιφύλαξη του κανονισμού 883/2004 και τις βασικές προϋποθέσεις που ορίζονται.
138

 

Το ίδιο άρθρο ορίζει, ότι τα κράτη μέλη απολαμβάνουν του δικαιώματος της μη 

έγκρισης αποζημίωσης επικαλούμενα επιτακτικούς  λόγους γενικού συμφέροντος,
139

 

                                                           
136 Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής 

των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης» σλδ.3  

137 Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής 

των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης» σλδ. 2 

138 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0024 άρθρο 7  

α) εάν ένα κράτος μέλος περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και σύμφωνα 

με τον κανονισμό αυτό έχει αναγνωρίσει δικαιώματα σε παροχές ασθένειας για τους συνταξιούχους και τα μέλη 

των οικογενειών τους, οι οποίοι κατοικούν σε διαφορετικό κράτος μέλος, θα τους παρέχει υγειονομική περίθαλψη 

δυνάμει της παρούσας οδηγίας καταβάλλοντας τα έξοδα εφόσον διαμένουν στο έδαφός του, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία του, ως εάν τα άτομα αυτά διέμεναν στο εν λόγω κράτος μέλος που περιλαμβάνεται στο εν λόγω 

παράρτημα· 

β) εάν η παρεχόμενη σύμφωνα με την παρούσα οδηγία υγειονομική περίθαλψη δεν υπόκειται σε προηγούμενη 

έγκριση είτε δεν παρέχεται σύμφωνα με τον τίτλο III, κεφάλαιο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, και 

παρέχεται στο έδαφος εκείνου του κράτους μέλος το οποίο, σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό και τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 987/2009, είναι εντέλει υπεύθυνο για την επιστροφή των εξόδων, τα έξοδα καλύπτονται από το εν 

λόγω κράτος μέλος. Το κράτος μέλος αυτό δύναται να καλύψει τα έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα 

με τους όρους, προϋποθέσεις, κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και κανονιστικές και διοικητικές διατυπώσεις που 

έχει ορίσει, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι συμβατά προς τη ΣΛΕΕ. 

139  Βλ. αιτιολογική σκέψη  (12) οδηγίας 2011/24/ΕΕ Η έννοια των «επιτακτικών λόγων γενικού συμφέροντος» 

στους οποίους αναφέρονται ορισμένες διατάξεις της παρούσας οδηγίας αναπτύχθηκε από το Δικαστήριο στο 

πλαίσιο της νομολογίας του για τα άρθρα 49 και 56 της ΣΛΕΕ και ενδέχεται να εξακολουθήσει να εξελίσσεται. Το 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0024
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οι οποίοι οφείλουν να περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία και αναλογικά, και σε 

καμία περίπτωση δεν θα πρέπει είτε να εγείρουν ζήτημα διάκρισης, είτε να 

παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, υπηρεσιών και προϊόντων.
140

 

Υποχρεούνται  δε τα κράτη μέλη σε  κοινοποίηση της απόφασής τους προς την 

Επιτροπή.
141

 Ωστόσο, καίτοι η Επιτροπή δεν έχει λάβει ουδεμία κοινοποίηση, και τα 

κράτη μέλη βάσει της μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο, συνιστούν, σε 

πολλές των περιπτώσεων περιορισμό της αποζημίωσης.
142

 Επί παραδείγματι, σε 

κάποια κράτη μέλη τα τιμολόγια επιστροφής εξόδων βασίζονται στο κόστος που 

βαραίνει το κράτος μέλος ασφάλισης από ιδιώτη ή μη συμβεβλημένο πάροχο 

υγειονομικής περίθαλψης, το οποίο είναι σημαντικά χαμηλότερο από το κόστος 

δημοσίου ή συμβεβλημένου παρόχου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τη μη ενθάρρυνση 

των πολιτών προς αναζήτηση διασυνοριακής περίθαλψης δεδομένου, ότι το ποσό που 

προκαταβάλλεται από τον ασθενή στο κράτος μέλος θεραπείας, είναι κατά πολύ 

υψηλότερο από αυτό που θα λάβει από το κράτος μέλος ασφάλισής του. Επιπλέον, 

άλλα κράτη μέλη, απαιτούν από τους ασθενείς  ιατρικά αποδεικτικά έγγραφα 

αναγκαιότητας χρήσης διασυνοριακής περίθαλψης, πράγμα που έρχεται σε πλήρη 

αντίθεση αφενός με την ιδρυτική αρχή της Συνθήκης περί ελεύθερης κυκλοφορίας 

προσώπων, και αφετέρου με την οδηγία 2011/24/ΕΕ, όπως ορίζεται μέσα από τα 

άρθρα της.
143

  Τίθεται επίσης σε πολλές περιπτώσεις ζήτημα διάκρισης, γιατί αρκετά 

κράτη μέλη με θέσπιση στη νομοθεσία τους, απαιτούν από τους ασθενείς που 

επιθυμούν να κάνουν χρήση διασυνοριακής περίθαλψης και πριν προβούν σε αυτή, 

γνωμάτευση για την πάθησή τους και μάλιστα από ιατρό του κράτους μέλους 

ασφάλισής τους.Υποχρεώνονται επίσης, καίτοι εντός της επικράτειας της ΕΕ και 

μέσα από το ρυθμιστικό περιβάλλον της εσωτερικής αγοράς, σε επίσημη μετάφραση 

της γλώσσας του κράτους μέλους ασφάλισης, όλων των δικαιολογητικών που έλαβαν 

στο κράτος μέλος θεραπείας.  Ωστόσο, αυτό δεν συνάδει με την αρχή της αμοιβαίας 

αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων που έχει θεσπιστεί από την ΕΕ. Από την 

                                                                                                                                                                      
Δικαστήριο έχει αποφανθεί σε αρκετές περιπτώσεις ότι επιτακτικοί λόγοι γενικού συμφέροντος μπορούν να 

δικαιολογήσουν την επιβολή εμποδίου στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, όπως απαιτήσεις σχεδιασμού 

προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής και μόνιμη πρόσβαση σε ένα ισόρροπο φάσμα ποιοτικής νοσοκομειακής 

περίθαλψης στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή για να υλοποιηθεί ο στόχος της περιστολής των εξόδων και της 

πρόληψης, στον βαθμό του δυνατού, της σπατάλης χρηματικών, τεχνικών και ανθρώπινων πόρων. Ομοίως, το 

Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει ότι ο στόχος της διατήρησης ισόρροπων και ανοικτών σε όλους ιατρικών και 

νοσοκομειακών υπηρεσιών δύναται επίσης να εμπίπτει, για λόγους δημόσιας υγείας, σε μια εκ των παρεκκλίσεων 

που προβλέπονται στο άρθρο 52 της ΣΛΕΕ εφόσον συμβάλλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της 

υγείας. Το Δικαστήριο έχει επίσης αποφανθεί ότι η διάταξη αυτή της ΣΛΕΕ επιτρέπει στα κράτη μέλη να 

περιορίζουν την ελεύθερη παροχή ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών εφόσον η διατήρηση του δυναμικού 

περίθαλψης ή του επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών στο έδαφός τους είναι ουσιαστική για τη δημόσια υγεία.  

 

140  Βλ. άρθρο 7 παράγραφος  11 οδηγίας 2011/24/ΕΕ  

141 Βλ. άρθρο 7 παράγραφος  11 οδηγίας 2011/24/ΕΕ 

 

142 Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής 

των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης»   

143 Βλ. οδηγία 2011/24/ ΕΕ άρθρο 7 παράγραφοι 9 και 11 
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άλλη πλευρά, οι Legido
144

 και Quigley αναφέρουν ότι, έχοντας υπόψη το 

μεταναστευτικό ρεύμα των επαγγελματιών υγείας εντός της ΕΕ, εκφράζεται η 

ανησυχία για την ασφάλεια και την ποιότητα της περίθαλψης δεδομένου, ότι οι 

διαφορές στις πρακτικές των γιατρών μεταξύ των κρατών, είναι δυνατό να 

επηρεάσουν την υγειονομική περίθαλψη, την ασφάλεια των ασθενών αλλά και την 

ποιότητα της περίθαλψης. 

4.4  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΥΓΕΙΑ (e – health) ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ  

Η ασάφεια σχετικά με την επιστροφή εξόδων επεκτείνεται  και στο πεδίο της 

ηλεκτρονικής υγείας, η οποία ούτως ή άλλως, συνιστά διασυνοριακή υγειονομική 

περίθαλψη παρεχόμενη εξ’ αποστάσεως.
145

 Εντούτοις, ορισμένα κράτη μέλη δεν 

αποζημιώνουν τους ασθενείς που κάνουν χρήση ηλεκτρονικής υγείας ενώ άλλα, δεν 

προβλέπουν καν τη συγκεκριμένη πρακτική  υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, η 

ηλεκτρονική υγεία μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα, μέσω των εργαλείων και των 

υπηρεσιών που διαθέτει, να βελτιώσει την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την 

παρακολούθηση και τη διαχείριση. Η Επιτροπή εξέδωσε την εκτελεστική απόφαση 

2011/890/ΕΕ σχετικά με το δίκτυο για την ηλεκτρονική υγεία στις 22 Δεκεμβρίου 

2011.
146

  Το δίκτυο σκοπό έχει να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών 

κυβερνήσεων των κρατών μελών με κατευθυντήριες οδηγίες, εκθέσεις δεδομένων 

των ασθενών καθώς με εκθέσεις σχετικά με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στο 

πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»(CEF).
147

  Όπως 

αναφέρει ο Knaup
148

, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στην 

εργασία για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών αρχείων υγείας, που θα διευκόλυναν τη 

διαλειτουργικότητα των συστημάτων υγείας σε όλη την ΕΕ. Ωστόσο, η ηλεκτρονική 

ανταλλαγή δεδομένων εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση ακόμα και εντός των 

κρατών μελών, λόγω της έλλειψης τεχνικής διαλειτουργικότητας και των ανησυχιών 

σχετικά με την εμπιστευτικότητα και τα νομικά ζητήματα. Σύμφωνα με τον 

Edwards
149

  ένα επιτυχημένο παράδειγμα χρήσης της ηλεκτρονικής υγείας στην 

                                                           
144 Βλ. Legido-Quigley H, Passarani I, Knai C et al. 2011b. Cross-border healthcare in Europe: clarifying patients’  

rights. BMJ, 342(7793):364–7. 

145 Η επιστροφή των εξόδων για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη προβλέπεται εάν η εν λόγω υγειονομική 

περίθαλψη περιλαμβάνεται στις παροχές που δικαιούται ο ασφαλισμένος στο κράτος μέλος ασφάλισης (άρθρο 7 

παράγραφος 1, οδηγία 2011/24ΕΕ) και το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να επιβάλει, μεταξύ άλλων στην 

περίπτωση υγειονομικής περίθαλψης μέσω τηλεϊατρικής, τους ίδιους όρους και κριτήρια επιλεξιμότητας όπως και 

για την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται στο έδαφός του. Αφετέρου, το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

θεσπίζει την αρχή σύμφωνα με την οποία η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του 

κράτους μέλους θεραπείας και, σε περίπτωση τηλεϊατρικής, η υγειονομική περίθαλψη θεωρείται ότι παρέχεται στο 

κράτος μέλος όπου ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης έχει την έδρα του [άρθρο 3, στοιχείο δ)].  

146 Βλ. https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/ehealth/docs/decision_ehealth_network_en.pdf  

147 Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής 

των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης» σλδ.11  

148 Βλ. Knaup P, Bott O, Kohl C et al. 2007. Electronic patient records: moving from islands and bridges towards 

electronic health records for continuity of care.Yearbook of Medical Informatics, 2007:34–46. PubMed PMID: 

17700902. Date Revised: 20080909. Date Created: 20070816. Date Completed: 20080416.Update Code: 

20101124. Publication Type: journal article. 

149Βλ. Edwards J. 2006. Case Study: Denmark’s achievements with healthcare information exchange. https://www-

304.ibm.com/industries/ca/en/healthcare/fi les/gartner-case_study-denmarks_achievementswHIE.pdf  

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/decision_ehealth_network_en.pdf
https://www-304.ibm.com/industries/ca/en/healthcare/fi%20les/gartner-case_study-denmarks_achievementswHIE.pdf
https://www-304.ibm.com/industries/ca/en/healthcare/fi%20les/gartner-case_study-denmarks_achievementswHIE.pdf
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Ευρώπη, είναι το δίκτυο MedCom στη Δανία, στο οποίο οι κλινικοί γιατροί ανέλαβαν 

να αναπτύξουν εθνικά πρότυπα για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων και 

εξασφάλισαν την ευρεία υιοθέτησή τους στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Ωστόσο, 

απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε ότι αφορά τη διασυνοριακή  διαβίβαση των 

προσωπικών δεδομένων των ασθενών. Ο Kierkegaard
150

 αναφέρει, ότι η 

ποικιλομορφία των πολιτικών ποιότητας και ασφάλειας των συστημάτων υγείας και η 

διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων, αποτελούν προκλήσεις για την 

εφαρμογή των ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων των ασθενών. Γι’ αυτό το λόγο, 

κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή του κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου, σχετικά με 

την εναρμόνιση στη διαχείριση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των 

ασθενών για την ΕΕ. Από την άλλη πλευρά, αξιοσημείωτο είναι, ότι η τηλεϊατρική 

είναι σε θέση να συμβάλλει στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας 

περίθαλψης δεδομένου, ότι η χρήση της συνάδει με την ανταλλαγή πληροφοριών και 

δεδομένων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων και φυσικών προσώπων στην 

διασυνοριακή περίθαλψη, ενώ η τεχνολογία που διαθέτει την καθιστά στις πρώτες 

θέσεις  της ιατρικής επιστημονικής κοινότητας. Επί παραδείγματι, η δυνατότητα 

αποστολής ψηφιακών εικόνων υψηλής ευκρίνειας σε ολόκληρο τον κόσμο επέτρεψε 

στα βρετανικά νοσοκομεία, να αναθέτουν υπηρεσίες του ακτινολογικού τμήματος σε 

άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, όπου το κόστος είναι μικρότερο.
151

 Όπως  προαναφέρθηκε, 

η ηλεκτρονική υγεία και η τηλεϊατρική, αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην υλοποίησή 

τους, λόγω της έλλειψης διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών 

συστημάτων, των διαφορετικών κανονιστικών, χρηματοπιστωτικών και νομοθετικών 

πολιτικών στα συστήματα υγείας καθώς επίσης και λόγω πολιτισμικών και 

γλωσσικών εμποδίων με αποτέλεσμα, η ποιότητα περίθαλψης, να καθίσταται ασαφής. 

Δεδομένου, ότι η τεχνολογία εξελίσσεται και οι απαιτήσεις για ποιοτική παροχή 

υπηρεσιών υγείας συνδέεται με τον έλεγχο του κόστους, πιθανόν οι καταρτισμένοι 

επαγγελματίες και οι ευέλικτες υπηρεσίες υγείας, που παρέχονται με χαμηλό κόστος 

χρησιμοποιώντας την τεχνολογία μέσα σε ένα σαφές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, 

αποτελούν όλους τους σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχή υλοποίηση των 

διασυνοριακών υπηρεσιών τηλεϊατρικής. 

4.5 Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ  

2011/24/ΕΕ 

Η κινητικότητα των ασθενών είναι ένα θέμα που απασχολεί την ΕΕ δεδομένου, ότι 

έχει επιπτώσεις στην παροχή των υπηρεσιών υγείας, στα συστήματα υγείας καθώς 

και στη μετακίνηση των επαγγελματιών υγείας από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο. 

Είναι φανερό, ότι οι ροές των ασθενών εντός της ΕΕ αυξάνουν τις συζητήσεις για τα 

κριτήρια πρόσβασης σε ένα ασφαλές, ποιοτικό και διαρκώς αξιολογούμενο 

περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης. Από τα στοιχεία
152

 όμως  προκύπτει το 

                                                           
150 Βλ.Kierkegaard P. 2011. Electronic health record: Wiring Europe’s healthcare. Computer Law & Security 

Review, 27(5):503–15. 

151 Βλ. Katharine Footman, Cécile Knai, Rita Baeten, Ketevan Glonti, Martin McKee Cross-border health care in 

Europe σλδ. 28-29 World Health Organization 2014 (acting as the host organization for, and secretariat of, the 

EuropeanObservatory on Health Systems and Policies) 

152  Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί 

εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης» σλδ. 13-14   
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συμπέρασμα, ότι η κινητικότητα των ασθενών στην προγραμματισμένη υγειονομική 

περίθαλψη στο πλαίσιο της οδηγίας και του κανονισμού, κυμαίνεται σε χαμηλά 

ποσοστά σε αντίθεση με τη μη προγραμματισμένη περίθαλψη, η οποία είναι 

υψηλότερη. Σημαντικό ρόλο σε αυτό, πιθανόν έχουν παίξει οι αγκυλώσεις που 

φαίνεται να παρουσιάζουν τα ΕΣΕ δεδομένου, ότι αφενός δεν εμφανίζουν μια κοινή 

γραμμή πληροφόρησης με ενιαίο σημείο αναφοράς για όλη την ΕΕ συνολικά και 

αφετέρου, δεν ενημερώνουν επαρκώς τους πολίτες, ώστε να γνωρίσουν τα 

δικαιώματά τους σε περίπτωση αναζήτησης διασυνοριακής περίθαλψης. Ακόμα και 

στην περίπτωση που οι ασθενείς γνωρίζουν την ύπαρξη του ΕΣΕ δεν είναι βέβαιο, ότι 

θα λάβουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο πληροφόρησης και πολύ περισσότερο, ότι δεν 

θα «χαθούν» μέσα στο σύνθετο και πολύπλοκο νομικό περιβάλλον μεταξύ της 

οδηγίας και του κανονισμού. Η απροθυμία των κρατών μελών να εμπλέξουν τις 

υπηρεσίες παροχής υγείας στο ρυθμιστικό περιβάλλον της εσωτερικής αγοράς, και 

παρά το γεγονός ότι η νομολογία κωδικοποίησε το πλαίσιο περί εφαρμογής της 

διασυνοριακής περίθαλψης με την οδηγία, εντούτοις οι εθνικές κυβερνήσεις, 

καθυστέρησαν την εφαρμογή της με αποτέλεσμα την άγνοια των πολιτών ως προς το 

δικαίωμα χρήσης της. Ακόμα και στην περίπτωση, που ορισμένα κράτη μέλη 

ενσωμάτωσαν πλήρως την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο, υπάρχουν άλλα κράτη 

μέλη που δημιουργούν εμπόδια στην άσκηση του δικαιώματος των ασθενών για 

διασυνοριακή περίθαλψη. Η έκδηλη ανησυχία των εθνικών κυβερνήσεων για 

διατάραξη της οικονομίας τους καθώς και ο προβληματισμός τους για τις πιθανές 

εκροές λόγω επιστροφής χρημάτων, εκδηλώνεται πολλές φορές ως πολιτική επιλογή 

με τη μορφή μέτρων για τη διασυνοριακή περίθαλψη. Επι παραδείγματι, δεν γίνεται 

σαφές ποιες θεραπείες απαιτούν προηγούμενη έγκριση, ενώ τα χαμηλότερα ποσά 

επιστροφής από το κράτος μέλος ασφάλισης, από αυτά που έχει προκαταβάλλει ο 

ασθενής,  λειτουργούν ως αντικίνητρο. Επιπλέον, οι επαχθείς διοικητικές απαιτήσεις 

των κρατών μελών , είναι ένας βασικός λόγος αποτροπής των ασθενών να κάνουν 

χρήση διασυνοριακής περίθαλψης. Ωστόσο οι ασθενείς, αισθάνονται καλύτερα σε ένα 

οικείο περιβάλλον που μιλάνε την ίδια γλώσσα, γνωρίζουν την κουλτούρα και έχουν 

δίπλα τους συγγενείς και φίλους. Από την άλλη πλευρά, η εσωτερική αγορά 

λειτουργεί για τους πολίτες  ως ένας προσβάσιμος χώρος, όπου μπορούν να 

αναζητήσουν διασυνοριακή περίθαλψη ερευνώντας για το καλύτερο επιστημονικά 

καταρτισμένο, ποιοτικά βελτιωμένο και ασφαλές για τους ίδιους, υγειονομικό 

περιβάλλον. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό είναι το ζήτημα που προκύπτει 

σχετικά με τη συνέχιση της θεραπείας μετά τη χρήση διασυνοριακής περίθαλψης. Τα 

ερωτήματα που εγείρονται, αφορούν στον τρόπο που είναι διαχειρίσιμα τα 

περιστατικά ασθενών, οι οποίοι αφού τους παρασχεθεί διασυνοριακή περίθαλψη, 

απαιτείται παρακολούθηση. Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η θεραπεία, είναι 

σημαντική η εφαρμογή της τηλε ιατρικής, ώστε να υπάρχει επαφή του ασθενούς με 

τον ιατρό στο κράτος μέλος θεραπείας, καθώς επίσης και η επαφή των 

επαγγελματιών υγείας του κράτους μέλους ασφάλισης με τους επαγγελματίες υγείας 

του κράτους μέλους θεραπείας. Εν κατακλείδι, όλα καταλήγουν στην ανάγκη 

ύπαρξης ενός συνεργατικού κλίματος μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και σε ένα 

συναινετικό περιβάλλον, που στόχο θα έχει την ασφαλή, ποιοτική και ολοκληρωμένη 

παροχή υπηρεσιών υγείας, αναγνωρίζοντας σε κάθε πολίτη το δικαίωμα για 

πρόσβαση και χρήση της διασυνοριακής περίθαλψης. 
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4.6 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ  ΣΥΝΤΑΓΕΣ  

Η οδηγία 2011/24/ΕΕ περιλαμβάνει με το άρθρο 11 τη θέσπιση μέτρων, που αφορούν 

στην αμοιβαία αναγνώριση διασυνοριακών συνταγών. Τα περισσότερα από αυτά τα 

μέτρα προβλέπονται στην εκτελεστική οδηγία 2012/52/ΕΕ.
153

 Σύμφωνα με την 

οδηγία, εξασφαλίζεται η αναγνώριση των συνταγών στην ΕΕ για φάρμακα, τα οποία 

είναι εγκεκριμένα και κυκλοφορούν στην αγορά ενός κράτους μέλους ,ενώ μπορούν 

να χρησιμοποιούνται σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία. 

Σύμφωνα με τον Matrix Insight Executive Agency for Health and Consumers
154

 

εκτιμάται, ότι το 17% των φαρμακοποιών στην ΕΕ καλείται να εκτελέσει μια 

διασυνοριακή συνταγή, τουλάχιστον πέντε φορές το μήνα. Ωστόσο, μια έρευνα
155

 που 

αφορούσε στην αναγνώριση διασυνοριακών συνταγών από τους φαρμακοποιούς 

αποκαλύπτει, ότι σχεδόν οι μισοί φαρμακοποιοί, στους οποίους θα δοθεί συνταγή από 

άλλο κράτος μέλος, δεν θα διαθέσει το φάρμακο. Η οδηγία ορίζει, ότι οι 

φαρμακοποιοί έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν για λόγους δεοντολογίας τη χορήγηση 

φαρμάκου, για το οποίο η συνταγή έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος, στο οποίο ο 

φαρμακοποιός θα είχε δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγησή του, αν η συνταγή είχε 

εκδοθεί στο κράτος μέλος ασφάλισης. Επιπλέον, τίθενται περιορισμοί στην εκτέλεση 

μιας διασυνοριακής συνταγής, οι οποίοι  αφορούν στις περιπτώσεις προστασίας της 

ανθρώπινης υγείας, καθώς επίσης και όταν υπάρχουν αμφιβολίες, σχετικά με τη 

γνησιότητα, το περιεχόμενο ή και τη δυνατότητα κατανόησης μιας συνταγής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
153 Βλ.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0052 Εκτελεστική Οδηγία 

2012/52/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν την 

αναγνώριση των ιατρικών συνταγών οι οποίες εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη (ΕΕ L 356 της 22.12.2012, σ. 68) 

154 Βλ. Matrix Insight Executive Agency for Health and Consumers 2012. Health Reports for Mutual Recognition 

of Medical Prescriptions: State of Play 24 January 2012. http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/docs/matrix_ 

mutual_recognition_prescriptions_en.pdf.  

155 Βλ. San Miguel L, Baeten R, Remmen R et al. 2013. Obstacles to the recognition of medical prescriptions 

issued in one EU country and presented in another. The European Journal of Public Health 

http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/docs/matrix_%20mutual_recognition_prescriptions_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/docs/matrix_%20mutual_recognition_prescriptions_en.pdf
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5
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η ΟΔΗΓΙΑ 2011/24/ΕΕ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

5.1 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Το σύστημα υγείας ενός κράτους, αντικατοπτρίζει τον πολιτισμό, την ευημερία και 

την ανάπτυξή του. Το ελληνικό σύστημα υγείας θεωρείται μεικτό σύστημα, αφού 

συνυπάρχουν στοιχεία από το μοντέλο Bismarck και από το μοντέλο  Beveridge 

δεδομένου, ότι υφίσταται η συμμετοχή, ως προς τη δομή του,  τόσο του δημόσιου 

όσο και του ιδιωτικού φορέα Η χρηματοδότηση του ελληνικού συστήματος υγείας 

γίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω της γενικής φορολογίας, από την 

κοινωνική ασφάλιση, με τα ασφαλιστικά ταμεία και από τις ιδιωτικές πληρωμές, το 

διαθέσιμο ατομικό εισόδημα και την ιδιωτική ασφάλιση. Ο Ν.1397/1983
156

 αποτελεί 

τη μεγαλύτερη νομοθετική ρύθμιση στο ελληνικό υγειονομικό σύστημα και πιθανόν 

τη σοβαρότερη προσπάθεια μεταρρύθμισης στο χώρο της υγείας. Το ΕΣΥ 

ευαγγελίστηκε την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, ενώ 

οι θεμελιώδεις αρχές του συνίστανται στην αναγνώριση της υγείας ως κοινωνικό 

αγαθό, στην παροχή των υπηρεσιών και στην κατανομή των πόρων, στην 

αποκέντρωση, στην εφαρμογή ενός ενιαίου πλαισίου ανάπτυξης, λειτουργίας, 

προγραμματισμού και σχεδιασμού των υπηρεσιών υγείας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 

οργανώνεται και υλοποιείται η παροχή των υπηρεσιών υγείας, μέσω τριών βαθμίδων 

περίθαλψης. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη παρέχεται από τα εξωτερικά ιατρεία των 

δημόσιων νοσοκομείων, από τα κέντρα υγείας, τα πολυιατρεία μέσω των ταμείων 

κοινωνικής ασφάλισης, από τα δημοτικά ιατρεία καθώς επίσης και από τα ιδιωτικά 

ιατρεία και τα διαγνωστικά κέντρα. Η δευτεροβάθμια περίθαλψη, η οποία αφορά σε 

νοσηλεία του ασθενούς, παρέχεται από τα δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ, από τα 

νοσοκομεία εκτός ΕΣΥ (στρατιωτικά νοσοκομεία) και από τα ιδιωτικά νοσοκομεία. 

Τέλος, η τριτοβάθμια περίθαλψη πραγματοποιείται μέσα από τα περιφερειακά και 

ειδικά νοσοκομεία, όπως επίσης από τις ερευνητικές μονάδες και τα ειδικά 

επιστημονικά κέντρα, παρέχοντας υψηλού επιπέδου και εξειδικευμένη υγειονομική 

περίθαλψη. Η εικόνα που παρουσίαζε το ΕΣΥ, αφορούσε σε διογκωμένα 

δημοσιονομικά ελλείμματα και χρέη λόγω υπερκοστολόγησης υπηρεσιών, 

ανεξέλεγκτης συνταγογράφησης, καθώς επίσης και λόγω αδυναμίας συλλογής 

εσόδων  από το κράτος. Είναι φανερό, ότι οι παράγοντες που έπαιξαν αρνητικό ρόλο 

στην πορεία του ΕΣΥ, ήταν η απουσία ενός πλήρους και οργανωμένου σχεδίου 

λειτουργίας του, οι αντιστάσεις της κοινωνικής ασφάλισης, η παραδοσιακή 

κουλτούρα του υγειονομικού κλάδου, καθώς επίσης και η έλλειψη μηχανοργάνωσης. 

Επιπλέον, η μη αξιολόγηση δομών και προσώπων, ήταν ένας ακόμα λόγος στην 

καθοδική πορεία του ελληνικού συστήματος υγείας. Τον Μάϊο του 2010, η Ελλάδα 

τέθηκε υπό επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

                                                           
156 Βλ. Ν.1397/1983 ΦΕΚ 143/Α/07.10.1983 – Εθνικό Σύστημα Υγείας. 
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Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξαιτίας των δημοσίων ελλειμμάτων, 

του δημοσίου χρέους και της κρίσης δανεισμού. Όπως ήταν αναμενόμενο, η 

κατάσταση αυτή οδήγησε σε οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις, ενώ άσκησε 

δυσμενείς  επιδράσεις στο σύστημα υγείας. Τα ελλείμματα των δημόσιων 

νοσοκομείων, όπως επίσης και των ασφαλιστικών οργανισμών υγείας αυξάνονταν με 

δραματικούς ρυθμούς, ενώ ο ιδιωτικός τομέας αντιμετώπιζε πρόβλημα ρευστότητας. 

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον δημιουργείται ο Εθνικός Οργανισμός Υπηρεσιών 

Υγείας (ΕΟΠΥΥ),
157

  ο οποίος προκύπτει από τη συνένωση επτά μεγάλων 

ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ Οίκος Ναύτου) με 

σκοπό, να παρέχει υπηρεσίες, σε είδος και χρήμα, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

φροντίδας. Την περίοδο αυτή, ο ΕΟΠΥΥ απορροφά όλες τις υγειονομικές μονάδες 

του ΙΚΑ και λειτουργεί ταυτόχρονα ως πάροχος και αγοραστής υπηρεσιών υγείας. 

Στη συνέχεια, με το Ν.4368/2014
158

 αλλάζει η φυσιογνωμία και ο ρόλος του, ο οποίος 

παραμένει μόνο ως αγοραστής υπηρεσιών υγείας, τόσο από το δημόσιο, όσο και από 

τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, λαμβάνονται μέτρα, που σκοπό έχουν τον 

περιορισμό των δαπανών του συστήματος υγείας, όπως η θεσμοθέτηση των ΚΕΝ,
159

 

η ανάπτυξη ενός συστήματος προμηθειών υγείας,
160

 καθώς επίσης και η ανάπτυξη 

του πληροφοριακού συστήματος του ΕΟΠΥΥ, παρέχοντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

στους πολίτες και τη σύνδεσή του με τους παρόχους υγείας, μέσω των εφαρμογών e- 

ΔΑΠΥ και e-prescription. Ακολούθησαν μέτρα, τα οποία συμβάλλουν στην αύξηση 

των εσόδων
161

 και μέτρα για την αύξηση της πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες 

υγείας,
162

 ενώ προσφάτως ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα 

υγείας,
163

 με στόχο, την ενημέρωση, την πρόληψη και την αποκατάσταση της υγείας 

των πολιτών. 

                                                           
157 Βλ.  Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ. 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». 

158 Βλ. Ν.4368/2014(ΦΕΚ.  Α/38/2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ 

και λοιπές διατάξεις»  

159 Βλ. ΦΕΚ 1702/Β/01.08.2011 Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ (το ΚΕΝ 

αποτελεί ένα νέο τρόπο αποζημίωσης των νοσηλίων των δημόσιων νοσοκομείων) 

160 Βλ. Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ. 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». 

161 Όπως, η θεσμοθέτηση του clawback, όπου καθορίζεται ανώτατη μηνιαία δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για τους ιδιώτες 

παρόχους υγείας, οι οποίοι οφείλουν να επιστρέψουν στον ΕΟΠΥΥ τα χρήματα που ξεπερνούν αυτό το ανώτατο 

ποσό  και θεσμοθέτηση του rebate,που είναι υποχρεωτική έκπτωση επί του τιμολογίου των παρεχόμενων 

υπηρεσιών από τους ιδιώτες παρόχους υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των φαρμακοποιών, καθώς επίσης και 

αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στο κόστος των υπηρεσιών υγείας και των συνταγογραφούμενων φαρμάκων. 

162 Βλ. ΦΕΚ 1465/2014 και 1753/2014 σχετικά με τη  θεσμοθέτηση του HealthVoucher το οποίο χρηματοδοτείται 

από το ΕΣΠΑ και παρέχει δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας σε πρώην 

ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ με εισόδημα μικρότερο των 15000 ευρώ ετησίως και της νοσοκομειακής και 

φαρμακευτικής κάλυψης των ανασφάλιστων. Επίσης, με το ν.4368/2016 και την ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-

2016 θεσπίζεται για πρώτη φορά το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την 

παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες. Η πλέον θεμελιώδης αλλαγή που εισάγει το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο είναι η εξίσωση του δικαιώματος 

ασφαλισμένων, ανασφάλιστων και πρώην κατόχων Ατομικού Βιβλιαρίου Οικονομικά Αδυνάμου ή Ανασφάλιστου 

ως προς την πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Η υγειονομική κάλυψη που εγγυάται το νέο πλαίσιο είναι 

πλήρης και περιλαμβάνει τη νοσηλευτική, διαγνωστική και φαρμακευτική κάλυψή τους.   

163 Βλ. Ν.4486/2017 ΦΕΚ 115/Α/7-8-2017 Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες 

ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 
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5.2 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, αποτελεί τον κύριο άξονα του ελληνικού 

μοντέλου κοινωνικής προστασίας, το οποίο συνάδει με το σύστημα κοινωνικής 

ασφάλισης για την προστασία των εργαζομένων, το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας 

για την φροντίδα των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης και το εθνικό  

σύστημα υγείας για την κάλυψη όλων των ατόμων, που διαμένουν εντός της 

ελληνικής επικράτειας.
164

 Διοικητικά συντονίζεται και εποπτεύεται, από το 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Ιστορικά, ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλειας στην Ελλάδα, εμφανίστηκε με το 

διάταγμα της 15
ης

 Δεκεμβρίου 1836, με το οποίο συστήθηκε το Ναυτικό Απομαχικό 

Ταμείο (ΝΑΤ).Η νομοθετική κατοχύρωση του θεσμού, πραγματοποιήθηκε το 1922, 

με το ν.2868/1922
165

 «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως των εργατών και των 

ιδιωτικών υπαλλήλων». Ο νόμος αυτός, αποτέλεσε και τη βάση για την ίδρυση 

κλαδικών ασφαλιστικών ταμείων, κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου. Το 1934 

ψηφίστηκε ο βασικός νόμος 6298/1934 «περί κοινωνικών ασφαλίσεων», ενώ 

προωθήθηκαν νομοθετικά μέτρα για την ίδρυση φορέων κύριας ασφάλισης, όπως του 

Ταμείου Ασφαλίσεων Εμπόρων (ΤΑΕ), και του Ταμείου Επαγγελματιών και 

Βιοτεχνών (ΤΕΒΕ). Το 1935 καθιερώθηκε η υποχρεωτική ασφάλιση όλων των 

μισθωτών στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), ο οποίος αποτέλεσε και τον 

γενικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης των μισθωτών. Ο Αναγκαστικός νόμος 

1846/51
166

 με τις διαδοχικές τροποποιήσεις του, αποτέλεσε και το θεσμικό πλαίσιο 

του φορέα. Το 1961, με την ίδρυση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, σχεδόν 

καλύπτεται το σύνολο του αγροτικού πληθυσμού. Στη δεκαετία 1990, προωθήθηκαν 

σημαντικές παρεμβάσεις για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του 

συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες κατέληξαν στο ν.3029/2002.
167

 Οι 

παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν σε ζητήματα οργάνωσης, χρηματοδότησης και 

χορήγησης των ασφαλιστικών παροχών, με έμφαση στις συνταξιοδοτικές παροχές. Η 

χρηματοδότηση του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης υλοποιείται, για 

το μεν δημόσιο σύστημα ασφάλισης, από το κράτος, τους εργοδότες και τους 

εργαζόμενους, ενώ για τα επαγγελματικά ταμεία, από τις εισφορές των εργοδοτών και 

των εργαζομένων. Την 1/1/2017 ξεκίνησε να λειτουργεί ο Ενιαίος Φορέας 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
168

 ο οποίος αποτελεί τη σύγχρονη μετεξέλιξη του 

                                                                                                                                                                      
 

 

164 Βλ. http://www.ggka.gr/asfalistiko_main.htm  

165 Βλ. Ν. 2868/1922 - Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως των εργατών και των ιδιωτικών υπαλλήλων ΦΕΚ  

119/Α`/20.7.1922 

 

 

166 Βλ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 1846/51Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 179/Α/1-8-51) 

167 Βλ. Ν.3029/2002 - ΦΕΚ Α 160/11-7-2002 Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. 

168 Βλ. Ν.43287/2016, ΦΕΚ Α 85 12.05.2016 

http://www.ggka.gr/asfalistiko_main.htm
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ΙΚΑ. Πρόκειται για ένα υπερταμείο, το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και 

αποτελεί τον κύριο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, στον οποίο εντάσσονται 

αυτοδίκαια όλοι οι υφιστάμενοι φορείς, ενώ όλα τα περιουσιακά στοιχεία και έσοδα, 

οδηγούνται στο νέο φορέα. Στόχος του, είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης των 

σφαλισμένων, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, καθώς επίσης και η καταπολέμηση 

της γραφειοκρατίας, μέσω της ενοποίησης των εντασσόμενων φορέων στον ΕΦΚΑ. 

Στην πορεία των χρόνων φάνηκαν οι βαθιές στρεβλώσεις  του ελληνικού συστήματος 

κοινωνικής ασφάλισης, που οδήγησαν σε δραματική επιδείνωση των δεικτών του, η 

οποία γιγαντώθηκε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η ύπαρξη ελλειμμάτων 

λόγω κακής διαχείρισης, ο πολυκερματισμός του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 

που εκφράζεται μέσω του εύρους των συντάξεων και του πολυεπίπεδου των 

παροχών, η ελαστικότητα απόκτησης σύνταξης αλλά και η αδυναμία ελέγχου του 

ακριβούς αριθμού συνταξιούχων, είναι μερικές μόνο από τις πολλές αδυναμίες του 

ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Η γήρανση του πληθυσμού, που 

καθιστά το δημογραφικό σε υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα στη χώρα μας, τα οικτρά 

αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς επίσης και το μικρό ποσοστό των 

εργαζομένων σε σχέση με τον αριθμό των συνταξιούχων,
169

 είναι οι μεγάλες 

προκλήσεις, που καλείται να αντιμετωπίσει το πολιτικό σύστημα και οι πολίτες. 

5.3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/24/ΕΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η οδηγία 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στη 

διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και η Εκτελεστική οδηγία 2012/52/ΕΕ
170

 περί 

αναγνώρισης των ιατρικών συνταγών, οι οποίες εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη, 

ενσωματώθηκαν στο ελληνικό εθνικό δίκαιο στις 9 Δεκεμβρίου 2013 με το 

ν.4213/2013.
171 Οι Κανονιστικές πράξεις στο εθνικό μας δίκαιο, που διέπουν τη 

διασυνοριακή περίθαλψη και συμπληρώνουν το νομικό πλαίσιο είναι η Απόφαση Δ.Σ 

ΕΟΠΥΥ
172

, που αφορά στη σύσταση, στη λειτουργία και στην οργάνωση του εθνικού 

σημείου επαφής, η Υπουργική Απόφαση
173

, η οποία ορίζει τις διοικητικές διαδικασίες 

για τη χρήση της διασυνοριακής περίθαλψης, η Υπουργική Απόφαση,
174

 η οποία 

                                                           
169 Το ελληνικό ασφαλιστικό είναι διανεμητικό σύστημα, δηλαδή οι τωρινοί εργαζόμενοι πληρώνουν μέσω των 

εισφορών τους τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων. Τα διανεμητικά συστήματα δουλεύουν καλά όταν 

υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι και λίγοι συνταξιούχοι. Όταν αυτό αντιστρέφεται, όπως συνέβη στη χώρα μας, 

παρουσιάζουν μεγάλα προβλήματα  

170Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0052 22.12.2012 EL Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 356/68 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/52/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 

20ής Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν την αναγνώριση των ιατρικών συνταγών 

οι οποίες εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη 

171 Βλ. Ν.4213/2013 (ΦΕΚ 261/9-12-2013/Α΄)  

172 Βλ Απόφαση ΔΣ ΕΟΠΥΥ Νο 264/166/17-03-2014: Σύσταση, λειτουργία και οργάνωση του Εθνικού Σημείου 

Επαφής στη Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων Κ.Υ. ΕΟΠΥΥ.  

173 Βλ. Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. Υ9α/76908/05-09-2014 (ΦΕΚ 2425/Β’/11-09-14): Διοικητικές διαδικασίες 

για τη χρήση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 9 του ν. 4213).  

174 Βλ. Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. Υ9α/79323/15-09-2014 (ΦΕΚ 2459/Β’/16-09-14):Καθορισμός των 

περιπτώσεων υγειονομικής περίθαλψης που μπορεί να υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση (άρθρο 8 του ν. 

4213/13). 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0052
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καθορίζει τις περιπτώσεις της υγειονομικής περίθαλψης, που υπόκεινται σε 

προηγούμενη έγκριση και τέλος, η Κοινή Υπουργική Απόφαση,
175

 η οποία θέτει τις 

γενικές αρχές για την αποζημίωση στην περίπτωση, όπου ο ασφαλισμένος κάνει 

χρήση της διασυνοριακής περίθαλψης. Ως εθνικό σημείο επαφής (ΕΣΕ) για την 

Ελλάδα, ορίστηκε ο ΕΟΠΥΥ και ειδικότερα, η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών 

Σχέσεων,
176

  η οποία συνεπικουρείται στο έργο της από τις Υγειονομικές Περιφέρειες 

της χώρας. Το ελληνικό εθνικό δίκαιο στα πλαίσια της διασυνοριακής περίθαλψης, 

όπως και η οδηγία, δεν καλύπτει τη μακροχρόνια περίθαλψη για τη στήριξη ατόμων, 

σχετικά με την καθημερινή εκτέλεση εργασιών, μεταμοσχεύσεις, καθώς επίσης και 

εθνικά προγράμματα εμβολιασμών κατά λοιμωδών νόσων. Επίσης, δεν καλύπτει τους 

κατόχους της ΕΚΑΑ, ενώ διακρίνεται από την προγραμματισμένη περίθαλψη, βάσει 

του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όρους και 

διαδικασίες, οι οποίες αναλύονται παρακάτω. Η διασυνοριακή περίθαλψη χωρίς 

προηγούμενη έγκριση καλείται πρωτοβάθμια, ενώ η, με προηγούμενη έγκριση 

καλείται δευτεροβάθμια. Στην περίπτωση, όπου ο ασφαλισμένος ΕΟΠΥΥ θελήσει να 

αποζημιωθεί για χρήση διασυνοριακής περίθαλψης, η οποία του παρασχέθηκε χωρίς 

προέγκριση και ο ίδιος προκατάβαλλε το ποσό στο κράτος μέλος θεραπείας, 

απαιτείται η προσκόμιση συγκεκριμένων εγγράφων προς τις οικείες Περιφερειακές 

Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ. Ειδικότερα, απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου, 

χρήσης διασυνοριακής χωρίς προηγούμενη έγκριση, ιατρική βεβαίωση του γιατρού 

του κράτους μέλους θεραπείας σχετικά με τις ιατρικές πράξεις που διενεργήθηκαν ή 

για την αναγκαιότητα χορήγησης συγκεκριμένης  φαρμακευτικής αγωγής ή 

πρόσθετης περίθαλψης, καθώς επίσης και συμπληρωματικών εξόδων, στα οποία 

έχουν υποβληθεί άτομα με μια ή περισσότερες αναπηρίες. Επίσης, πρέπει να 

προσκομιστεί βεβαίωση ιδιώτη ή Νοσηλευτικού Ιδρύματος, από το οποίο να 

προκύπτει το νομικό καθεστώς λειτουργίας του, καθώς και όλες οι πρωτότυπες 

εξοφλητικές αποδείξεις, είτε πρόκειται για υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στον 

ασθενή, είτε για φαρμακευτική αγωγή ή ιατροτεχνολογικά βοηθήματα, συνοδευόμενα 

από ιατρική βεβαίωση της αναγκαιότητάς τους. Αυτό που έρχεται σε πλήρη αντίθεση 

με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και παροχής υπηρεσιών 

εντός της ΕΕ, είναι η απαίτηση σύμφωνα με το ελληνικό εθνικό δίκαιο, της θεώρησης 

και επίσημης μετάφρασης όλων ανεξαιρέτως των δικαιολογητικών, από το ελληνικό 

Προξενείο. Συνιστά δε, έμμεσο εμπόδιο στο δικαίωμα του ασθενή να λειτουργήσει 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 της ΣΛΕΕ
177

 δεδομένου, ότι ναι μεν δεν απαγορεύει το 

ελληνικό εθνικό δίκαιο την κινητικότητα των ασθενών εντός της ΕΕ, αλλά 

παρεμποδίζει  αυτή την κινητικότητα με τα συγκεκριμένα μέτρα, που επιβάλλονται 

προκειμένου να λάβει αποζημίωση για χρήση διασυνοριακής περίθαλψης. Συνιστά 

επίσης εμπόδιο στην παροχή υπηρεσιών, γιατί απαιτείται η θεώρηση και η επίσημη 

                                                           
175 Βλ. Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. Υ9α/87340/08-10-14 (ΦΕΚ 2774/Β’/16-10-14):Γενικές αρχές για τον 

υπολογισμό των εξόδων που πρόκειται να επιστραφούν σε ασφαλισμένο στα πλαίσια της διασυνοριακής 

υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 7 του ν.4213/13). 

 

176 Βλ. ν.4213/13, άρθρο 6, εδάφιο 1. 

177 « Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη 

κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις 

των Συνθηκών». 
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μετάφραση από την ελληνική πρεσβεία, ώστε να γίνουν δεκτά προς έλεγχο και 

απόδοση της δαπάνης. Το δεδομένο αυτό όμως, αντιβαίνει την χωρίς σύνορα 

εσωτερική αγορά, καθώς επίσης και τις διατάξεις των Συνθηκών της ΕΕ. Από την 

άλλη πλευρά, η οδηγία 2005/36/ΕΚ
178

 περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσώπων, 

ήδη ενσωματώθηκε στο ελληνικό εθνικό δίκαιο.
179

 Ωστόσο, η απαίτηση θεώρησης 

των παραστατικών, δεν συνάδει με τις αρχές της προαναφερθείσας οδηγίας πολύ 

περισσότερο δε, εφόσον πρόκειται  για νομικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, το οποίο 

ασκείται στα πλαίσια και βάσει των αρχών της εσωτερικής αγοράς. Στο πρώτο εδάφιο 

του άρθρου 18 ΣΛΕΕ, ορίζεται ρητά, ότι απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω 

ιθαγένειας, με την επιφύλαξη της ύπαρξης ειδικότερων διατάξεων στις Συνθήκες. 

Ωστόσο, η υποχρέωση του ασφαλισμένου να θεωρεί επισήμως τα παραστατικά, προ 

της κατάθεσής τους στην αρμόδια αρχή για απόδοση δαπανών, συνιστά έμμεση 

διάκριση δεδομένου, ότι η απαίτηση αυτή δεν θα υφίστατο, εάν οι εν λόγω ιατρικές 

πράξεις είχαν πραγματοποιηθεί εντός της ελληνικής επικράτειας, καθώς επίσης εάν 

είχε χορηγηθεί στον ασθενή φαρμακευτικό σκεύασμα ή του είχαν παρασχεθεί 

ιατροτεχνολογικά βοηθήματα. Όσον αφορά στη χρήση διασυνοριακής περίθαλψης με 

προηγούμενη έγκριση και προκειμένου να επιστραφούν τα έξοδα στον ασφαλισμένο, 

απαιτείται η εκπλήρωση ένταξης σε  μια σειρά συγκεκριμένων παθήσεων και 

κριτηρίων.
180

 Ειδικότερα, απαιτείται προέγκριση στις παθήσεις που κρίνεται 

αναγκαία η παραμονή σε νοσηλευτικό ίδρυμα για τουλάχιστον μια διανυκτέρευση, 

καθώς επίσης και ανεξαρτήτως των ημερών διανυκτέρευσης, στις περιπτώσεις, στις 

οποίες απαιτείται η χρήση πολύ εξειδικευμένης και  δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή 

ιατρικού εξοπλισμού, καθώς και όσων παθήσεων η θεραπεία παρουσιάζει κίνδυνο για 

τον ασθενή ή τον πληθυσμό. Στην προαναφερθείσα κατηγορία, περιλαμβάνονται 

εκείνες οι παθήσεις, των οποίων η θεραπεία με τις ανάλογες ιατρικές πράξεις, 

αντιστοιχούν με το σύστημα αποζημίωσης ΚΕΝ
181

 και έχουν Μέση Διάρκεια 

Νοσηλείας (ΜΔΝ), μεγαλύτερη της μιας ημέρας.
182

 Επίσης, στην παραπάνω 

                                                           
178 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32005L0036 30.9.2005 EL Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/22 ΟΔΗΓΊΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 

προσόντων 

179 Βλ. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, ΦΕΚ 78,25 Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 38 

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 

180 Βλ. ν.4213/2013 άρθρο 8, ΥΑ αρ.Υ9α/79323/15-09-2014 (ΦΕΚ 2459/Β’/16-09-2014) 

181 Βλ. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 

Υ4α/οικ.18051Τροποποίηση της αριθ. Υ4α/οικ.85649/27−7−2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Κλειστά 

Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ» (ΦΕΚ 1702/Β΄/2011),όπως μετέπειτα τροποποιήθηκε με 

την αριθ. Υ4α/οικ.13740/27.3.2012 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της αριθ. Υ4α/οικ.85649/27.7.2011 

κοινής υπουργικής απόφασης “Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ” (ΦΕΚ 1702/ 

Β΄/2011)» (ΦΕΚ 940/Β΄/2012). 

182 Βλ. ΚΥΑ Υ4α/οικ.18051 ΦΕΚ 946/27-3-2012 « Όταν κάποια νοσηλεία υπερβαίνει τη μέση διάρκεια 

νοσηλείας (ΜΔΝ) του κάθε ανωτέρω KEN, τα ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν τη δαπάνη για τις πρόσθετες 

ημέρες νοσηλείας (ημερήσιο νοσήλιο και εξαιρούμενα αυτού), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 

1320/10−2−1998 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 99), όπως έχει τροποποιηθεί με βάση της αναπροσαρμογή του 

νοσηλίου της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.85649/27−7−11 και Υ4α/οικ.105604/27−9−11 κοινών υπουργικών αποφάσεων, 

πλέον ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή ιατρικών εξετάσεων με βάση το παρατηρητήριο του άρθρου 24 του Ν. 

3846/2010 και το κοστολόγιο του δημοσίου αντιστοίχως (στο 80% της πρώτης στήλης του κρατικού τιμολογίου)». 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32005L0036
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κατηγορία εντάσσονται και όσων παθήσεων η θεραπεία δεν έχει ανάλογη 

αντιστοίχιση με ΚΕΝ, αλλά αποζημιώνεται με ημερήσιο νοσήλιο.
183

  Όταν 

συντρέχουν οι παραπάνω συνθήκες, τίθενται στην κρίση της αρμόδιας Επιτροπής 

μόνο στην περίπτωση, που κατά την έγγραφη εκτίμηση του παρόχου, χρήζει 

νοσηλείας, με τουλάχιστον μιας διανυκτέρευσης. Τέλος, στη χρήση διασυνοριακής 

περίθαλψης με προέγκριση, υπάγονται και οι σπάνιες παθήσεις, η θεραπεία των 

οποίων αποζημιώνεται από τον Οργανισμό.
184

 Βάσει των προαναφερθέντων 

παθήσεων και κριτηρίων για υπαγωγή στο καθεστώς της προηγούμενης έγκρισης με 

απώτερο στόχο την επιστροφή των εξόδων φαίνεται, πως το σημείο αναφοράς στο 

ελληνικό εθνικό δίκαιο, είναι η υλοποίηση του στόχου για περιστολή των εξόδων, 

καθώς και της κατά το δυνατόν μείωσης της σπατάλης χρηματικών, τεχνικών και 

ανθρώπινων πόρων δεδομένου ότι, ακόμα και στην περίπτωση που ο ασθενής πληροί 

τις προϋποθέσεις, συναρτήσει των κριτηρίων, δεν είναι βέβαιη η λήψη της έγκρισης, 

αφού εναπόκειται στην αρμόδια Επιτροπή να εκτιμήσει την κατάσταση και αναλόγως 

να αποφανθεί. Βαρύνουσα σημασία αποτελεί στην έγκριση και ο χρόνος, ο οποίος 

συνδέεται με το κόστος. Είναι φανερό, ότι τυγχάνουν εντονότερου και 

λεπτομερέστερου ελέγχου εκείνες οι περιπτώσεις, που απαιτούν τουλάχιστον μια ή 

παραπάνω από μια διανυκτέρευση. Όπως επίσης αναφέρεται στο άρθρο 8  ν. 

4213/2013 παράγραφος 2, «Το σύστημα της προηγούμενης έγκρισης……περιορίζονται 

στα απολύτως αναγκαία και αναλογικά προς τον επιδιωκόμενο στόχο». Τα ερωτήματα 

που τίθενται, έχουν να κάνουν με τον πρωτεύοντα στόχο. Είναι ο βασικός στόχος η 

πραγμάτωση της εσωτερικής αγοράς, η οποία υπαγορεύει την ελεύθερη κυκλοφορία 

των προσώπων, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το δικαίωμα του ασθενούς, του έχοντα 

την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, του προστατευμένου επίσης τόσο από το εθνικό όσο και 

από το ενωσιακό δίκαιο, να επιλέξει, μέσα στις ήδη διαμορφωμένες συνθήκες  της εν 

λόγω αγοράς, το καλύτερο δυνατό για την υγεία του με τα δικά του προσωπικά 

κριτήρια; Επί παραδείγματι, ορίζεται στο ν.4213 άρθρο 8 παράγραφος 5, ότι ο φορέας 

παροχών ασθενείας σε είδος, μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση έγκρισης, στην 

                                                                                                                                                                      
 

183 Βλ. Κ.Υ.Α. αριθμ. ΕΜΠ5/17.11.2012 Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β/3-

11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού 

Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 

Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 1233/Β'/11-4-2012) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει (Τροποποίηση της υπ' 

αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β/3-11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός 

Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 1233/Β'/11-4-2012) κοινή υπουργική απόφαση και 

ισχύει) Πηγή: http://www.taxheaven.gr  

 

184 Βλ. ΚΥΑ αριθ.ΕΜΠ5/ΦΕΚ Β.3054/18-11-2012 άρθρο 10,  βλ. ν. 4213/2013 άρθρο 8 παρ.4 « Όταν ένας 

ασθενής ο οποίος πάσχει ή πιθανολογείται ότι πάσχει από σπάνια ασθένεια, υποβάλλει αίτηση για προηγούμενη 

έγκριση, μπορεί να διενεργηθεί κλινική αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες του τομέα. Εάν δεν μπορούν να 

εντοπισθούν εμπειρογνώμονες ή εάν η γνώμη του εμπειρογνώμονα δεν οδηγεί σε ασφαλές συμπέρασμα, ο φορέας 

παροχών ασθένειας σε είδος μπορεί να ζητήσει επιστημονική συμβουλή», βλ. ν. 4213/2013 άρθρο 12 «Η Ελλάδα, 

στο πλαίσιο της ανάπτυξης συνεργασίας σε επίπεδο διάγνωσης και θεραπείας και γενικότερα της 

ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των επαγγελματιών Υγείας σε θέματα που αφορούν στις Σπάνιες Παθήσεις, με 

απόφαση του Υπουργού Υγείας: α) Δημιουργεί μόνιμη Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Σπανίων Παθήσεων και 

καθορίζει τις αρμοδιότητές της. β) Αναγνωρίζει το ORPHANET ως την επίσημη βάση δεδομένων για τις Σπάνιες 

Παθήσεις. 

http://www.taxheaven.gr/
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περίπτωση που η εν λόγω υγειονομική περίθαλψη μπορεί να παρασχεθεί σε ελληνικό 

έδαφος εντός ιατρικώς αποδεκτής προθεσμίας, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση 

της υγείας και την πιθανή εξέλιξη της ασθένειας του ασθενούς. Όσον αφορά στην 

προσκόμιση των δικαιολογητικών για λήψη έγκρισης, εκτός της ιατρικής  

γνωμάτευσης υπογεγραμμένη από διευθυντή Δημόσιου, Κρατικού, Στρατιωτικού ή 

Ιδιωτικού Νοσοκομείου, όπου θα περιγράφεται επακριβώς το είδος της πάθησης, το 

ιστορικό και αιτιολογημένα θα περιγράφεται η προτεινόμενη θεραπεία,  απαιτούνται 

επίσης και βεβαιώσεις από δύο τουλάχιστον νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας σε 

περίπτωση που η προτεινόμενη υγειονομική περίθαλψη δεν μπορεί να παρασχεθεί σε 

ελληνικό έδαφος εντός προθεσμίας ιατρικώς αποδεκτής. Τι σημαίνει όμως η φράση 

«ιατρικώς αποδεκτή προθεσμία». Πιθανόν, η προθεσμία να είναι αποδεκτή για το 

ελληνικό υγειονομικό περιβάλλον, αλλά να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο σε ένα 

άλλο κράτος μέλος, όπου αναζητεί ο ασφαλισμένος διασυνοριακή περίθαλψη. Και 

δεν  είναι λίγες οι φορές, που η νομολογία του Δικαστηρίου
185

 σε παρόμοιες 

υποθέσεις, έχει διατυπώσει την άπόψή του επ’ αυτού. Είναι γνωστό κατά πάγια 

νομολογία, ότι το άρθρο 49 ΕΚ, απαγορεύει την εφαρμογή οποιασδήποτε εθνικής 

ρύθμισης, που έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται η παροχή υπηρεσιών μεταξύ των 

κρατών μελών δυσκολότερη απ’ ότι η παροχή υπηρεσιών, που πραγματοποιείται 

αποκλειστικά στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους.
186

 Από την άλλη πλευρά, δεν είναι 

το ζητούμενο για τα κράτη μέλη να ενεργοποιήσουν, μέσω της εθνικής  νομοθεσίας 

τους, εκείνους τους μηχανισμούς που θα οδεύουν προς την ολοκλήρωση; Ακόμα και 

στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος λάβει την έγκριση για χρήση διασυνοριακής και 

αφού επιστρέψει, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει όλα τα παραστατικά, 

δικαιολογητικά και αποδείξεις, θεωρημένα και επισήμως μεταφρασμένα από το 

εκάστοτε ελληνικό προξενείο. Τα έγγραφα ελέγχονται από την Αρμόδια Υπηρεσία 

Ελέγχου και Εκκαθάρισης του ΕΟΠΥΥ, ενώ το ποσό που τελικώς επιστρέφεται στον 

ασθενή, ανέρχεται έως του ποσού, είτε της εκάστοτε ασφαλιστικής τιμής που αφορά 

σε πράξη ή ομάδα πράξεων - εξετάσεων και ελλείψει αυτής, βάσει της τιμής του 

ισχύοντος Κρατικού Τιμολογίου, είτε του ΚΕΝ  ή ελλείψει αυτού του Ημερησίου 

Ανοικτού Νοσηλίου με τις εκάστοτε πρόσθετες δαπάνες ειδών, όπως 

ιατροτεχνολογικών συσκευών, αφαιρουμένης σε κάθε περίπτωση της συμμετοχής του 

ασθενούς σε διαγνωστικές εξετάσεις ή νοσηλεία όπως προβλέπεται στην ισχύουσα 

εθνική νομοθεσία και στον ΕΚΠΥ. Η απαίτηση του ελληνικού εθνικού δικαίου, για 

την προσκόμιση πλήθους  δικαιολογητικών από πλευράς ασθενούς, προκειμένου να 

λάβει αποζημίωση, καθώς επίσης η υποχρεωτική θεώρηση και επίσημη μετάφραση 

των παραστατικών, συνιστά παρεμπόδιση χρήσης της διασυνοριακής περίθαλψης, 

πιθανόν λόγω αδυναμίας προγραμματισμού και συντονισμού των υγειονομικών 

υπηρεσιών, φόβου διατάραξης της χρηματοοικονομικής ισορροπίας του συστήματος 

υγείας και του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης καθώς επίσης και αδυναμίας 

εξισορρόπησης μεταξύ, αφενός του σκοπού της ελεύθερης κυκλοφορίας των ασθενών 

και παροχής υπηρεσιών, και αφετέρου της απροθυμίας ένταξης σε ένα υπερεθνικό 

                                                           
185 Βλ. Υπόθεση C-372/04 – Watts Απόφαση της 16ης Μαΐου 2006 Συλλογή της Νομολογίας 2006 I-04325 

Απόφαση ECLI:EU:C:2006:325   

186 Βλ. απόφαση της 5ης Οκτωβρίου 1994, C-381/93, Επιτροπή κατά Γαλλίας, Συλλογή 1994, σ. Ι-5145, σκέψη 

17, και προπαρατεθείσες αποφάσεις Kohll, σκέψη 33, και Smits και Peerbooms, σκέψη 61 
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σχήμα πολιτικής ολοκλήρωσης. Μια σημαντική παράμετρος στη χρήση 

διασυνοριακής περίθαλψης, είναι η ενημέρωση των πολιτών από το ελληνικό ΕΣΕ. 

Το 2014, σε έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών 

στην ΕΕ
187

 φάνηκε, ότι οι Έλληνες ερωτηθέντες αν γνωρίζουν την ύπαρξη ΕΣΕ,
188

 

απάντησαν αρνητικά σε ποσοστό 91%. Δεν είναι τυχαίο, ότι κατά το έτος 2015, ο 

ΕΟΠΥΥ, ως το Ελληνικό Εθνικό Σημείο Επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική 

περίθαλψη, έλαβε συνολικά 575 αιτήσεις πληροφόρησης. Από αυτές, οι 155 

υποβλήθηκαν γραπτώς, οι 300 μέσω τηλεφώνου, ενώ οι 120 αυτοπροσώπως.
189

 

Σχετικά με τις αιτήσεις για προηγούμενη έγκριση, στην περίπτωση που αναζητάται 

περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ, υπάρχει δυσκολία στον διαχωρισμό μεταξύ αυτών 

που εξετάζονται σύμφωνα με την οδηγία 2011/24/ΕΕ και όσων εξετάζονται βάσει του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ 883/2004. Η στενή σχέση μεταξύ των δύο νομικών μέσων 

(Οδηγία, Κανονισμός) δημιουργεί σε πολλές περιπτώσεις τριβές και σύγχυση. Όταν 

ένα άτομο ζητά προηγούμενη έγκριση, με σκοπό να του παρασχεθεί διασυνοριακή 

υγειονομική περίθαλψη, συνήθως δε λαμβάνει υπόψη του το νομικό πλαίσιο βάσει 

του οποίου πρόκειται τελικά να εγκριθεί η αίτησή του. Αυτό συνήθως διευκρινίζεται 

σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν το αίτημα είναι σε διαδικασία επεξεργασίας, και όλες 

οι πληροφορίες και οι επιλογές γίνονται εμφανείς. H Ελλάδα παρέλαβε συνολικά το 

2015 δώδεκα αιτήσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν τρεις και εννέα αποσύρθηκαν ή δεν 

έγιναν δεκτές,
190

 ενώ ο μέσος χρόνος επεξεργασίας των αιτήσεων είναι 3,4 μήνες. Η 

επεξεργασία συνάδει με τον τύπο υγειονομικής περίθαλψης που αναζητάται, ενώ 

διακρίνονται τρεις τύποι ανάλογα με τις παροχές. Ο πρώτος τύπος, αφορά στην 

υγειονομική περίθαλψη, η οποία υπόκειται σε απαιτήσεις σχεδιασμού σχετικά με την 

εξασφάλιση επαρκούς και μόνιμης πρόσβασης σε ισορροπημένο φάσμα θεραπείας, 

υψηλής ποιότητας στο κράτος μέλος, ή στην προσπάθεια ελέγχου του κόστους και 

αποφυγής στο μέτρο του δυνατού οποιασδήποτε σπατάλης χρηματοοικονομικών, 

τεχνικών και ανθρώπινων πόρων και η οποία περιέχει νοσοκομειακή περίθαλψη 

διάρκειας μίας ημέρας. Στον δεύτερο τύπο, ανήκει η υγειονομική περίθαλψη, η οποία 

εκτός των ίδιων χαρακτηριστικών που διαθέτει με τον πρώτο τύπο, περιλαμβάνει και 

τη χρήση ιδιαίτερα εξειδικευμένων και δαπανηρών ιατρικών υποδομών ή ιατρικό 

εξοπλισμό. Τέλος, ο τρίτος τύπος υγειονομικής περίθαλψης, περιλαμβάνει θεραπείες 

που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον ασθενή, υγειονομική περίθαλψη η οποία 

περιλαμβάνει θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον πληθυσμό, 

καθώς επίσης και  υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται από πάροχο υγειονομικής 

περίθαλψης, η οποία, κατά περίπτωση, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά και 

συγκεκριμένα προβλήματα.
191

 Γενικά οι Έλληνες, δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν σε 

                                                           
187 Βλ. http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_425_fact_el_el.pdf  

188 Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ» 

(ΕΡΕΥΝΑ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 2014)  

189 Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής 

των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης» 

190 Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής 

των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης» 

191 Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής 

των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης»  

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_425_fact_el_el.pdf
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άλλο κράτος μέλος, προκειμένου να κάνουν χρήση υπηρεσιών υγείας. Από τον μικρό 

αριθμό αιτήσεων για προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη με προηγούμενη 

έγκριση, που κατατέθηκαν
192

 προκύπτουν κάποια συμπεράσματα, σχετικά με την 

χρήση της διασυνοριακής περίθαλψης στην Ελλάδα. Εκτός της ελάχιστης 

πληροφόρησης και της ελλιπούς ενημέρωσης των πολιτών, σημαντικό ρόλο παίζει το 

κόστος, πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Το 

υψηλό κόστος της υγειονομικής περίθαλψης σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, σε 

σύγκριση με τα χαμηλά ποσοστά επιστροφής σύμφωνα με το σύστημα των εθνικών 

τιμολογίων, συνήθως αποθαρρύνουν τους Έλληνες ασθενείς να επιλέξουν τη χρήση 

της οδηγίας. Ένα επιπλέον μειονέκτημα,  είναι η γεωγραφικά απομακρυσμένη θέση 

της Ελλάδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που προστίθεται αρνητικά στην 

απροθυμία των ασθενών να επιλέξουν την υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος 

μέλος, λόγω των δαπανών  διαμονής και μετακίνησης, ως πρόσθετο βάρος. Η 

κουλτούρα επίσης είναι ένας σημαντικός παράγοντας δεδομένου, ότι οι  Έλληνες 

αισθάνονται πιο ασφαλείς δίπλα στα αγαπημένα τους πρόσωπα, συγγενείς και φίλους, 

νοιώθουν πιο οικεία σε ένα περιβάλλον που μιλάνε την ίδια γλώσσα, έχουν τις ίδιες 

καταβολές και γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας ενός συστήματος, όπως για 

παράδειγμα το σύστημα υγείας της χώρας τους, ανεξάρτητα αν τα ποιοτικά του 

χαρακτηριστικά δεν τους καλύπτουν εξ’ ολοκλήρου.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
192 Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής 

των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης» 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η οδηγία 2011/24/ΕΕ, αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην προσπάθεια της ΕΕ για την 

εκπλήρωση του δικαιώματος των ασθενών, να αναζητούν υγειονομική περίθαλψη σε 

άλλο κράτος μέλος. Η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, έχει χαρακτηριστεί ως 

φαινόμενο δεδομένου ότι επηρεάζει, σε μια αμφίδρομη σχέση, τα συστήματα υγείας 

και κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ, την κινητικότητα τόσο των ασθενών, όσο και των 

επαγγελματιών υγείας. Το άρθρο 26 ΣΛΕΕ υλοποίησε το λόγο ύπαρξης της ΕΕ, 

στοιχειοθετώντας μ’ αυτό τον τρόπο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός sui generis 

δρώντος, ενός θεσμικού οικοδομήματος με υφή διακυβερνητικού και υπερεθνικού 

χαρακτήρα. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος, που η διασυνοριακή υγειονομική 

περίθαλψη αποτελεί τόσο μεγάλη πρόκληση. Η εσωτερική αγορά, νοείται ως ο 

χώρος, όπου μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα οι άνθρωποι, να εργάζονται και να 

διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος, όπου οι υπηρεσίες παρέχονται επίσης ελεύθερα, 

όπως ελεύθερα διακινούνται εμπορεύματα και κεφάλαια. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο 

και εξ’ αιτίας αυτού του πλαισίου, εδραιώθηκαν οι θεμελιώδεις αρχές που συνθέτουν 

την εικόνα της ΕΕ. Αλληλεγγύη, ισότητα, ελευθερία, κοινωνική συνοχή είναι μερικές 

μόνο από τις αρχές, οι οποίες αποτυπώθηκαν στα άρθρα των Συνθηκών. Ωστόσο, το 

Δικαστήριο, εκλήθη με πολλές υποθέσεις, να διαχειριστεί τη γενεσιουργό αρχή της 

ΕΕ περί ελεύθερης  κυκλοφορίας από τη μια, και την απροθυμία αποδοχής των 

εθνικών κυβερνήσεων αυτής της αρχής, από την άλλη. Η νομολογία, συνέβαλε τα 

μέγιστα στη διασυνοριακή περίθαλψη δεδομένου, ότι κωδικοποίησε στο ενωσιακό 

δίκαιο τις διατάξεις της Συνθήκης, εξασφαλίζοντας το δικαίωμα της ελεύθερης 

κυκλοφορίας όλων των πολιτών εντός της επικράτειας της ΕΕ και όπως έχει 

διατυπωθεί, δεν δημιούργησε νέα δικαιώματα παρά επιβεβαίωσε τα ήδη υπάρχοντα. 

Παρόλα αυτά, όπως αρχικά αναφέρθηκε, η οδηγία 2011/24//ΕΕ αποδείχτηκε, ότι είναι 

ένα μικρό βήμα προς την κοινή πολιτική. Η κινητικότητα των ασθενών, διατηρείται 

σε χαμηλά επίπεδα και αυτό είναι συνέπεια πολλών παραγόντων. Είναι φανερό, ότι οι 

πολίτες δεν ενημερώνονται επαρκώς σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική 

περίθαλψη. Τα ΕΣΕ δεν κατάφεραν, τουλάχιστον προς το παρόν, να εκπληρώσουν το 

ρόλο τους στο μέγιστο δυνατό, με αποτέλεσμα η πληροφόρηση που λαμβάνουν οι 

πολίτες να είναι ελλιπής. Είναι χαρακτηριστικό, πως  μόνο δύο στους δέκα πολίτες 

στην ΕΕ είναι ενημερωμένοι για τη χρήση διασυνοριακής περίθαλψης, ενώ ένας 

στους δέκα γνωρίζει την ύπαρξη των ΕΣΕ. Αντιστοίχως και σε ποσοστό 91% δεν  

γνωρίζουν οι Έλληνες το ρόλο και την αρμοδιότητα του ΕΣΕ. Γενικά, δεν υπάρχει 

ενιαία δομή για το σύνολο των ΕΣΕ στην ΕΕ, καθώς επίσης ένα κοινό  πρωτόκολλο 

για τα κράτη μέλη, το οποίο να αντικατοπτρίζει την ταυτόσημη ή έστω ομοιογενή 

σύνθεσή του. Δεδομένου, ότι το ζητούμενο είναι η σαφής, άμεση, έγκυρη και 

ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη χρήση διασυνοριακής 

περίθαλψης, καθίσταται επιβεβλημένη η συνεργασία μεταξύ των ΕΣΕ στην ΕΕ. 

Ενδεχομένως, ένα ενιαίο πρωτόκολλο με κατευθυντήριες οδηγίες χρήσης 

διασυνοριακής περίθαλψης, θα βοηθούσε τόσο τους ασθενείς, όσο και τα κράτη μέλη. 

Οι ασθενείς, αισθάνονται καλύτερα να λαμβάνουν περίθαλψη σε οικείο περιβάλλον, 

να βρίσκονται δίπλα σε συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα, και κυρίως να μιλάνε 

την ίδια γλώσσα. Η μη επιθυμία απομάκρυνσης των ασθενών από το στενό τους 
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περιβάλλον, είναι και ένας από τους λόγους, που αναπτύσσεται διασυνοριακή 

συνεργασία παροχής υπηρεσιών υγείας σε περιοχές κοντά στα σύνορα κρατών μελών. 

Γενικά, το θέμα της επικοινωνίας της ποιότητας και της ασφάλειας, είναι μεγίστης 

σημασίας, αφού αποτελούν βασικά κριτήρια επιλογής χρήσης διασυνοριακής 

περίθαλψης. Ειδικότερα, διαπιστώνεται ένας προβληματισμός, που αφορά στη 

συνέχιση της θεραπείας, αφού παρασχεθεί περίθαλψη στον ασθενή σε άλλο κράτος 

μέλος. Ο διάλογος, ο οποίος έχει ανοίξει εστιάζει στον τρόπο επικοινωνίας του 

ασθενούς με τους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι παρείχαν περίθαλψη στον ασθενή. 

Από τη μια πλευρά, το γλωσσικό εμπόδιο λειτουργεί ανασταλτικά, αλλά από την 

άλλη, μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα, η ηλεκτρονική χρήση των υπηρεσιών υγείας 

(e- health, τηλεϊατρική) καθώς οι προκλήσεις είναι τέτοιες, ώστε οδηγούν προς αυτή 

την κατεύθυνση. Μάλιστα, η ΕΕ ήδη προωθεί ένα φιλόδοξο σχέδιο εξέλιξης και 

ανάπτυξης των τεχνολογιών στον τομέα της υγείας. Η ποιότητα και η ασφάλεια, 

βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα της ΕΕ ως σημαντικές παράμετροι αξιολόγησης 

των παρόχων υπηρεσιών υγείας, αλλά και των ασθενών, οι οποίοι επιλέγουν 

διασυνοριακή περίθαλψη, βάσει αυτών των χαρακτηριστικών πρωτίστως. Είναι πολύ 

σημαντικό για τους πολίτες που αναζητούν διασυνοριακή περίθαλψη, να βεβαιωθούν, 

ότι υπάρχουν συστήματα υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας και οι 

πολιτικές σε εθνικό επίπεδο, είναι το πρώτο βήμα για την αξιολόγηση της ποιότητας. 

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ και εντός των κρατών μελών, όσον 

αφορά τις προσεγγίσεις, που έχουν υιοθετήσει και το βαθμό στον οποίο έχουν 

εφαρμόσει προγράμματα για την εξασφάλιση της ποιότητας περίθαλψης. Η Ελλάδα, 

είναι ένα από τα κράτη μέλη, που θεωρείται αναγκαία η αναβάθμιση των 

πληροφοριακών της συστημάτων. Το σημαντικότερο όμως βήμα που οφείλει να 

πράξει, είναι αφενός η εκ των βάθων εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των 

εμπλεκόμενων στην παροχή υπηρεσιών υγείας, είτε αφορά στην αξιοποίηση και 

σωστή διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων , είτε στις δομές και αφετέρου, η 

ενεργοποίηση των αντανακλαστικών που απαιτούνται ούτως ώστε να μπορεί να 

συμμετάσχει στις εξελίξεις. Η πρόοδος της τεχνολογίας και η άμεση εξάρτησή της 

από την οικονομική ανάπτυξη, δεν αφήνει περιθώρια για οπισθοδρομήσεις και 

αγκυλώσεις, οι οποίες παραπέμπουν σε ξένες προς το ευρωπαϊκό κεκτημένο 

πρακτικές. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόταση, η οποία φιλοδοξεί να αποφέρει 

έσοδα στην εθνική οικονομία, διατυπώνεται από την εγχώρια επιστημονική ιατρική 

κοινότητα τα τελευταία χρόνια και αφορά στην εφαρμογή του ιατρικού τουρισμού σε 

ένα γενικότερο τομέα τουρισμού, μαζί με τον ιαματικό τουρισμό και τον τουρισμό 

ευεξίας. Στον ιατρικό τουρισμό, ο ασθενής επιλέγει να ταξιδέψει προκειμένου να του 

παρασχεθεί μια ιατρική υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη του το κόστος και την 

ποιότητα της υπηρεσίας, το χρόνο αναμονής στην πατρίδα του καθώς επίσης το 

συνδυασμό ιατρικής περίθαλψης με ταξίδι ψωχαγωγίας. Δεδομένου, ότι η Ελλάδα 

διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο πρσωπικό καθώς επίσης και σχετικές υποδομές, 

είναι δυνατή η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού μέσω κέντρων αποκατάστασης για 

ομάδες ατόμων ειδικών κατηγοριών, όπως άτομα τρίτης ηλικίας και ασθενείς με 

νευρολογικές ή μυοσκελετικές  παθήσεις, κέντρων εξωσωματικής και 

υποβοηθούμενης γονιμοποίησης καθώς επίσης  μονάδων αιμοκάθαρσης, κέντρων 

πλαστικής χειρουργικής και γενικά μια ευρεία γκάμα παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Η 

Ελλάδα, θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το συγκριτικό της πλεονέκτημα ως κράτος 
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μέλος της ΕΕ και να προσφέρει ποιοτικές και ανταγωνιστικές υπηρεσίες. Για να είναι 

όμως ο στόχος εφικτός και ρεαλιστικός, απαιτούνται σημαντικές θεσμικές και 

οργανωτικές αλλαγές και απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

Το μεγάλο ερώτημα που εγείρεται είναι γιατί, ενώ στα πλαίσια της εσωτερικής 

αγοράς, άνθρωποι κυκλοφορούν στην ΕΕ, επαγγελματίες υγείας διαμένουν και 

εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος, πάροχοι υπηρεσιών υγείας δραστηριοποιούνται σε 

κράτος διαφορετικό του κράτους κατοικίας τους, εντούτοις η διασυνοριακή 

περίθαλψη παρουσιάζει τόσο μικρά ποσοστά.. Πιθανόν, ο λόγος να είναι ο ίδιος με 

εκείνον,  που δεν επέτρεψε στις υπηρεσίες υγείας να ενταχθούν στο ίδιο θεσμικό 

πλαίσιο με τις λοιπές υπηρεσίες. Γενικά οι εθνικές κυβερνήσεις των κρατών μελών, 

παρουσιάζουν αδυναμία ελέγχου των συστημάτων υγείας τους έναντι της δυναμικής 

που ασκείται με την διασυνοριακή περίθαλψη. Ένας σημαντικός παράγοντας, είναι η 

διαφορά μεταξύ του συντονιστικού κανονισμού 883/2004 και της οδηγίας 

2011/24/ΕΕ. Η δυνατότητα των πολιτών να επιλέγουν το μέσο (κανονισμός- οδηγία), 

σε συνδυασμό με το σχεδόν αντίθετο θεσμικό πλαίσιο του ενός μέσου από το άλλο, 

οδηγεί σε παρανοήσεις, αντιφατικότητες και αοριστίες. Το γεγονός, ότι παρά την 

ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, εξακολουθεί να μην 

είναι σαφείς οι όροι και οι προϋποθέσεις  χρήσης διασυνοριακής περίθαλψης, 

σημαίνει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις, κάθε άλλο παρά προσηλωμένες είναι στην ιδέα 

της ολοκλήρωσης. Επιπλέον, ο μικρός αριθμός αιτήσεων για προγραμματισμένη 

διασυνοριακή περίθαλψη στην ΕΕ, φανερώνει την  τάση των εθνικών κυβερνήσεων 

να παρεμποδίζουν εμμέσως , την άσκηση του δικαιώματος των πολιτών για επιλογή 

υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος. Επι παραδείγματι στην Ελλάδα, η 

οποία κατέχει το κεντρικό κομμάτι της παρούσας εργασίας, απαιτείται η επίσημη 

μετάφραση και θεώρηση όλων των παραστατικών από την εκάστοτε ελληνική 

πρεσβεία, σε περίπτωση που ασθενής έχει μεταβεί σε άλλο κράτος μέλος 

προκειμένου να λάβει υγειονομική περίθαλψη. Η πρακτική αυτή, κάθε άλλο παρά 

συμπνέει με το άρθρο 26 ΣΛΕΕ.Ο αντίκτυπος της οδηγίας, ενδεχομένως να 

ενεργοποιήσει τις εθνικές κυβερνήσεις, ώστε να οργανώσουν, να προγραμματίσουν 

και να εξελίξουν τα συστήματα υγείας τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε  το όφελος που 

θα αποκομίσουν από τη χρήση της  διασυνοριακής περίθαλψης, να υπερκαλύπτει την 

τάση συγκράτησής της. Η διασυνοριακή περίθαλψη, είναι δυνατό να οδηγήσει τα 

κράτη μέλη σε αυξημένες μετρήσεις δεικτών ποιότητας, να διευκρινιστούν τα 

τιμολόγια, να δημιουργηθούν μηχανισμοί υπολογισμού του κόστους, καθώς και να 

επιφέρει  αλλαγές στα συστήματα χρηματοδότησης και  μεγαλύτερη διαφάνεια. Τα 

κράτη μέλη διακρίνονται από έναν προστατευτισμό, άλλα περισσότερο και άλλα 

λιγότερο, ως προς τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισής τους. Αυτό αφορά ιδιαίτερα 

στις εκροές πόρων αυτών των συστημάτων, για την παροχή υπηρεσιών υγείας στους 

πολίτες τους, σε άλλα κράτη μέλη. Από την άλλη πλευρά, η παγκοσμιοποίηση, έχει 

επιδράσει στον τρόπο χρηματοδότησης και παροχής υπηρεσιών υγείας, επιφέροντας 

επιπτώσεις στην προσφορά και τη ζήτηση των υγειονομικών υπηρεσιών, στη 

διαθεσιμότητα και την πρόσβαση σε αυτές. Σε αυτό το κομβικό σημείο, καλούνται οι 

εθνικές κυβερνήσεις, να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους στη διαμόρφωση και 

άσκηση πολιτικής υγείας. Οι προκλήσεις που παρουσιάζονται καθιστούν αναγκαία 

την ενιαία πολιτική, δεδομένου, ότι υπερβαίνουν τις δυνατότητες των εθνικών 

κυβερνήσεων. Πιθανόν, η δημιουργία ενός κοινού ασφαλιστικού ταμείου στην ΕΕ, θα 
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μπορούσε να αποτελέσει τη βάση ή έστω ένα ακόμα βήμα προς την πολιτική 

ολοκλήρωση. Αξίζει να καταβληθεί η προσπάθεια δεδομένου, ότι τα οφέλη που 

ενδέχεται να προκύψουν από τη σύγκλιση σε μια ενιαία πολιτική υγείας, θα είναι 

μεγαλύτερα από ότι τώρα. Η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη στην ΕΕ, είναι το 

κλειδί για την απελευθέρωση μιας δυναμικής, η οποία αυτή τη στιγμή συμπιέζεται 

από τα κράτη μέλη με πολλούς τρόπους. Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 

των κρατών μελών, η μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας, με τη 

δέσμευση για ποιότητα και ασφάλεια, για αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 

είναι σε θέση να απελευθερώσει αυτή τη δυναμική. Η ΕΕ είναι η μεγαλύτερη αγορά 

του πλανήτη. Αυτό, θα πρέπει να προβληματίσει τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών 

μελών πρωτίστως, όταν τίθενται μπροστά σε πολιτικές επιλογές.  
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