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Ο Μ Α Δ Ε Σ  

 

Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα είναι σήμερα πιο εμφανείς από ποτέ. 

23,1% του συνολικού πληθυσμού ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, ενώ 27,4% του 

πληθυσμού διαβιεί σε οικήματα μικρότερης χωρητικότητας σε σχέση με τα άτομα που 

διαμένουν στην πραγματικότητα, 32,9% δηλώνει ότι δεν δύνανται να θερμάνει επαρκώς 

την κατοικία του και 65,3% των ατόμων χωρίς πόρους αναφέρουν ότι καθυστερούν να 

αποπληρώσουν τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού και της 

θέρμανσης τους. Η κρίση και η πολιτική λιτότητας έχουν αφήσει περισσότερο από το 

ένα τρίτο του πληθυσμού χωρίς υγειονομική περίθαλψη. Η ανεργία άγγιξε το 26,6% το 

πρώτο τρίμηνο του 2015, η διάρκεια του επιδόματος ανεργίας μειώθηκε στους 12 

μήνες, ύστερα από τους οποίους δεν υπάρχει ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Το 

ποσοστό των ατόμων, που δηλώνουν ότι δεν μπόρεσαν να καλύψουν τα ζητήματα 

υγείας που προέκυψαν, αυξήθηκε από την έναρξη της κρίσης, από 17,1% του 

πληθυσμού το 2008 σε 20,5% το 2013 (Πηγές: Eurostat 2015 και ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2013, 2014 

και 2015). 

Με το παρόν, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος καταγράφουμε τις νομοθετικές αλλαγές 

που συντελούνται σε σχέση με τον τομέα της κοινωνικής προστασίας. Η πρωτοβουλία 

αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος για τη μείωση των 

προβλημάτων κατά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη όλων των ατόμων, 

ανεξάρτητα από το διοικητικό καθεστώς ή την οικονομική κατάστασή τους. 

Το συγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο, πρώτο από τα τέσσερα που θα εκδοθούν, θα 

βοηθήσει τους εξυπηρετούμενους από τις υπηρεσίες μας και τους εμπλεκόμενους 

φορείς να κατανοήσουν τις συνέπειες της πρόσφατης νομοθεσίας όσον αφορά στην 

πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική προστασία των ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων καθώς και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής της χώρας. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, αναφέρονται οι σχετικές ρυθμίσεις του Τρίτου Μνημονίου 

μεταξύ της Ελλάδας και των εταίρων της καθώς και ο νέος νόμος 4332/2015 για την 

κτήση της ελληνικής ιθαγένειας. 
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Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης 
αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τις απόψεις 
των συγγραφέων και αποτελεί δική τους 
ευθύνη. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
αντικατοπτρίζει τις απόψεις του EPIM, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και/ή 
του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους 
Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα 
Τρόφιμα ή οποιοδήποτε άλλο φορέα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και ο Οργανισμός δεν αποδέχονται 
οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρήση των 
πληροφοριών που περιέχει.  

https://mdmeuroblog.files.wordpress.com/2014/05/mdm-intl-network-full-report-11-countries-22-may-2015.pdf


 
Ι. Ρυθμίσεις ν. 4336/2015 («Τρίτο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Ευρωπαίων Εταίρων») 
 
Ο νόμος 4336/2015 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 14.08.2015 και περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την υλοποίηση 
της συμφωνίας χρηματοδότησης. Τους προσεχείς μήνες αναμένεται να ψηφιστούν οι σχετικοί εφαρμοστικοί νόμοι που θα 
εξειδικεύουν τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις. 
 
 

Αλλαγές στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                        

 

Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι 

αρχές θα αποφασίσουν αν θα 

επαναφέρουν το τέλος των 5 ευρώ 

για τις επισκέψεις στα νοσοκομεία, 

βάσει κριτηρίων που δεν έχουν 

διευκρινιστεί ακόμα,  ή αν θα 

λάβουν ισοδύναμα δημοσιονομικά 

μέτρα προκειμένου να αποφύγουν 

την επαναφορά αυτού του 

δυσμενούς μέτρου. 
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Μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης 

και νέες περικοπές στα κονδύλια των 

διαγνωστικών εξετάσεων. Τα δημόσια 

νοσοκομεία ήδη οφείλουν μεγάλα 

ποσά στους προμηθευτές τους και μια 

περαιτέρω μείωση της φαρμακευτικής 

δαπάνης αναμένεται να οδηγήσει στη 

μείωση των προμηθειών 

φαρμακευτικού υλικού τόσο ποιοτικά 

όσο και ποσοτικά και συνακόλουθα 

στην πτώση του επιπέδου ασφαλείας 

και ποιότητας που οφείλουν να 

παρέχουν οι δημόσιες δομές υγείας 

στους πολίτες. Οι περικοπές στις 

διαγνωστικές εξετάσεις υπολογίζεται 

ότι θα έχουν ως αποτέλεσμα να 

αυξηθεί περαιτέρω η οικονομική 

συμμετοχή των πολιτών. 

 

Μείωση των τιμών των γενοσήμων 

φαρμάκων καθώς και των 

σκευασμάτων που έχουν χάσει την 

πατέντα προστασίας τους κατά 

32,5% της τιμής των πρωτοτύπων 

για τα πρώτα και για τα δεύτερα 

κατά 50%. Τα συγκεκριμένα μέτρα 

αναμένεται να έχουν ως 

αποτέλεσμα τη μείωση των εξόδων 

των ασθενών, γεγονός που ωφελεί 

κυρίως αυτούς που έχουν υψηλά 

ιατρικά έξοδα και/ή χαμηλά 

εισοδήματα. 
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Αλλαγές στις Συντάξεις 

Αν και υπάρχουν μέτρα που δεν έχουν κοστολογηθεί ακόμα, καθώς και άλλα που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, το 

Μνημόνιο δεσμεύει τις κυβερνήσεις της Ελλάδας για περικοπές 0,25% του ΑΕΠ για το 2015 και 1% για το 2016, δηλαδή για 

περικοπές ύψους 2,25 δισ. Ευρώ. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής: 
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 Όσοι συνταξιοδοτούνται νωρίτερα, θα 

λαμβάνουν μόνο το ποσό που αντιστοιχεί 

στις εισφορές που έχουν πληρώσει μέχρι να 

συμπληρώσουν τα 67 έτη. Για όσους 

αποχωρήσουν από την εργασία τους με 

μειωμένη σύνταξη επιβάλλεται, εκτός από 

την ήδη προβλεπόμενη από την ισχύουσα 

νομοθεσία μείωση κατά 6% ανά έτος, 

επιπλέον ποσοστό μείωσης 10% μέχρι τη 

συμπλήρωση του διαμορφούμενου νέου 

ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. 

Απώτερος στόχος είναι η σταδιακή αύξηση 

των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με 

στόχο την  κατάργηση των 

συνταξιοδοτήσεων πριν από τα 67 ή τα 62 

με 40 έτη ασφάλισης από την 1η 

Ιανουαρίου 2022.  
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Όσοι συνταξιοδοτούνται μετά τις 30 

Ιουνίου 2015 θα παίρνουν την κατώτατη 

σύνταξη με εισοδηματικά κριτήρια, τα 

οποία δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί, 

και εφόσον έχουν συμπληρώσει τα 67 

έτη. 

 

Έμμεση μείωση των συντάξεων θα 

επέλθει μέσω της αύξησης των εισφορών 

υγείας που πληρώνουν οι συνταξιούχοι 

στην κύρια σύνταξη από το 4% στο 6% 

καθώς και μέσω της επιβολής ίδιας 

αύξησης στην επικουρική. 

 

 

Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ για όλους 

τους συνταξιούχους έως τα τέλη 

Δεκεμβρίου του 2019, αρχίζοντας με το 

ανώτερο 20% των δικαιούχων τον 

Μάρτιο του 2016. 

 

Επίδομα του Ελάχιστα Εγγυημένου Εισοδήματος 

Τα πιλοτικά σχέδια εφαρμογής του Ελάχιστα Εγγυημένου Εισοδήματος, του επιδόματος που χορηγείται σε 
πολίτες που ζουν υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας, πραγματοποιήθηκαν σε δεκατρείς δήμους σε διάστημα έξι 
μηνών, ξεκινώντας απ’ το Σεπτέμβριο του 2014. Περίπου 27.000 άτομα, που αντιμετώπιζαν πρόβλημα 
διαβίωσης λόγω της οικονομικής κρίσης, έλαβαν υποστήριξη. Οι αρχές, ύστερα από αξιολόγηση της Παγκόσμιας 
Τράπεζας, θα προσδιορίσουν τις λεπτομέρειες για τη βαθμιαία εθνική εφαρμογή από 1η Απριλίου 2016 
προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως σε όλη την επικράτεια έως το τέλος του 2016, ωφελώντας περίπου 700.000 
άτομα. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://www.energo-eke.gr/  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας σε παιδιά πολιτών τρίτων χωρών, 
στη «δεύτερη γενιά μεταναστών» (άρθρα 1 επ.) 

Με το νόμο προβλέπονται οι προϋποθέσεις, ώστε τα παιδιά των 
πολιτών τρίτων χωρών που γεννιούνται ή/και ζουν στην Ελλάδα να 
μπορούν, να αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια. Το ζήτημα είναι άμεσης 
κοινωνικής προτεραιότητας καθώς ύστερα από απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την οποία οι σχετικές ρυθμίσεις του 
νόμου του 2010 κρίθηκαν αντισυνταγματικές, εκκρεμούσε νέα 
νομοθετική ρύθμιση για ένα πολύ σημαντικό αριθμό παιδιών 
μεταναστευτικής γενιάς. 

Ειδικότερα, για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα μπορούν να 
αποκτήσουν ιθαγένεια, αν εγγραφούν στην α΄ τάξη του δημοτικού 
σχολείου και φοιτούν σε αυτό κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής 
τους. Επιπλέον, απαιτείται ο ένας τουλάχιστον γονέας τους να ζούσε 
συνεχώς νόμιμα στη χώρα για τουλάχιστον πέντε έτη πριν από τη 
γέννησή τους ή δέκα μετά από αυτή, και να κατέχει σήμερα κάποιον 
από τους μακράς διάρκειας τίτλους παραμονής που προβλέπει ρητά η 
ρύθμιση. Για τα παιδιά που ήρθαν στην Ελλάδα σε μικρή ηλικία 
χρειάζονται τα εννιά χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή έξι χρόνια 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ για τα παιδιά που έχουν 
ολοκληρώσει τη φοίτηση σε ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ, αρκεί να έχουν και 
απολυτήριο λυκείου. Από τη στιγμή που θα αποκτήσουν την ελληνική 
ιθαγένεια αποκτούν πλήρες δικαίωμα πρόσβασης στην υγειονομική 
περίθαλψη ως Έλληνες πολίτες. Στις 25.08.2015 εκδόθηκε η σχετική 
εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ όπου παρέχονται, προς ενημέρωσή των 
ενδιαφερομένων, οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή 
των παραπάνω διατάξεων (άρθρα 1-3) του νέου νόμου, καθώς και 
υποδείγματα για τις απαραίτητες αιτήσεις. Αναλυτικά οι προϋποθέσεις 
υπαγωγής στο νόμο και η σχετική εγκύκλιος εδώ: 
http://www.ypes.gr/el/Generalsecretariat_PopulationSC/diefthinsi_itha
geneias/  

Θεσμοθέτηση Ενιαίας Υπεύθυνης Διαχειριστικής Αρχής στο Υπουργείο 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τη διαχείριση και την 
εκταμίευση των πολυετών προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Η 
σύσταση αυτής της αρχής θα επιτρέψει την εισροή κονδυλίων της τάξης 
των 474 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο την κάλυψη των επειγουσών 
αναγκών διαχείρισης των εντεινόμενων ροών πολιτών τρίτων χωρών. 
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ΙΙ. Νόμος 4332/2015: Ιθαγένεια στα παιδιά πολιτών τρίτων χωρών «δεύτερης γενιάς» και βελτιώσεις σε ζητήματα αδειών 

διαμονής πολιτών τρίτων χωρών. 

Με τον ανωτέρω νόμο, που δημοσιεύτηκε στις 9 Ιουλίου 2015 επέρχονται αποφασιστικές τομές στον Κώδικα Ελληνικής 

Ιθαγένειας, κυρίως στη βάση μιας αντίληψης που σκοπό έχει να διασφαλίσει την ομαλή ανάπτυξη και ένταξη στην Ελληνική 

κοινωνία των αλλοδαπών παιδιών που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στην Ελλάδα. Παράλληλα τροποποιούνται ορισμένες 

διατάξεις μεταναστευτικού δικαίου που διευθετούν ζητήματα νομιμότητας της διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.  

Άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών (άρθρα 8 

και 18) 

- Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους: 
επανεντάσσεται στην μεταναστευτική νομοθεσία η 
συγκεκριμένη άδεια που είχε αποσυρθεί από την 
προηγούμενη κυβέρνηση και περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, τη χορήγηση άδειας διαμονής σε 
περιπτώσεις που ο πολίτης τρίτης χώρας 
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Όσοι 
παρακολουθούν εγκεκριμένο κατά το νόμο 
θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής εξάρτησης 
καθώς και όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα 
υγείας αποτελούν δυο από τις κατηγορίες που 
δικαιούνται να λάβουν άδεια διαμονής για 
ανθρωπιστικούς λόγους. 

- Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους: 
διευθετείται το καθεστώς παραμονής ανθρώπων 
που είχαν εκπέσει της νομιμότητας λόγω της 
οικονομικής κρίσης ή/και ανθρώπων που έχουν 
αναπτύξει σοβαρούς βιοτικούς δεσμούς και 
διαμένουν επί χρόνια στην Ελλάδα. Προβλέπεται 
επαναφορά στη νομιμότητα με απλούστευση 
διαδικασιών για όσους κατέχουν άδεια διαμονής 
στην Ελλάδα για πέντε τουλάχιστον έτη κατά την 
τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της σχετικής 
αίτησης και δίνεται επίσης η δυνατότητα εξαγοράς 
των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών, για να 
αντιμετωπιστεί η περίπτωση ανθρώπων που 
εξέπεσαν της νομιμότητας, ή που θα εκπέσουν στο 
μέλλον ενόψει της οικονομικής κρίσης. 

- Καθεστώς αναστολής απόφασης απέλασης: 
δίνεται η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές, μετά 
την πρώτη καταγραφή και ταυτοποίηση των 
ανθρώπων που εισέρχονται στις πύλες εισόδου της 
χώρας, να χορηγούν αυτόματα αυτό το καθεστώς, 
όπως γίνεται και σήμερα για τους Σύριους που 
εισέρχονται στη χώρα. Παρ’ όλα αυτά το 
Προεδρικό Διάταγμα, που θα ορίζει τα ειδικότερα 
δικαιώματα (εργασία, κοινωνική ασφάλιση κτλ) 
αυτής της κατηγορίας πολιτών τρίτων χωρών, δεν 
έχει εκδοθεί ακόμα. 




