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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η έκθεση αυτή, µε τη χρήση δηµοσιευµένων και µη στοιχείων, αποβλέπει στο να
τεκµηριώσει και αναλύσει την έκταση, την απασχόληση και τις δραστηριότητες
µεταναστών στον τοµέα υγείας στην Ελλάδα.
Το επίπεδο της υγείας στην Ελλάδα, όπως φαίνεται από τυπικούς δείκτες επίδοσης,
είναι πάνω από τον µέσο όρο του ΟΟΣΑ, µε κόστος ωστόσο να διατίθενται στον
τοµέα σχετικά µεγαλύτεροι χρηµατικοί και ανθρώπινοι πόροι. Οι υπηρεσίες υγείας
παρέχονται από πολλά δηµόσια ταµεία υγείας µε βάση το επάγγελµα ή τον κλάδο
απασχόλησης του ασφαλισµένου, µε άνισους ωστόσο όρους. Τα χαρακτηριστικά
αυτά του τοµέα υγείας επηρεάζουν τη σχέση του µε την µετανάστευση.
Μολονότι η Ελλάδα έχει εναρµονισθεί µε τη σχετική ευρωπαϊκή νοµοθεσία, δύσκολα
εντοπίζεται µια πολιτική για τους µετανάστες, όσο αφορά τα επαγγέλµατα υγείας.
Ένας αλλοδαπός ο οποίος επιθυµεί να ασκήσει ένα ιατρικό ή παραϊατρικό επάγγελµα
στην Ελλάδα οφείλει να ακολουθήσει µια πολύ συγκεκριµένη διαδικασία που
περιλαµβάνει ακαδηµαϊκή αναγνώριση, επαγγελµατική αναγνώριση, εγγραφή στον
σχετικό επιστηµονικό σύλλογο και απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος. Εκτός
αυτού, υπήκοοι τρίτων χωρών δεν µπορούν να εργασθούν στις δηµόσιες υπηρεσίες
υγείας.
Η απασχόληση στον τοµέα της υγείας και κοινωνικής πρόνοιας αυξάνει σταθερά και
το 2005 έφτασε τις 220.000 άτοµα, αριθµός που αντιστοιχεί στο 5,1% του συνόλου
των απασχολούµενων. Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι ο αριθµός των ιατρών αυξάνεται
συνεχώς και εκδηλώνεται ανησυχία για το πλεόνασµα σε ιατρούς. ∆εδοµένης αυτής
της υπερπροσφοράς ιατρών, έχουν αρχίσει να λαµβάνονται µέτρα για τη
σταθεροποίηση του αριθµού των φοιτητών ιατρικής. Από την άλλη πλευρά, ο αριθµός
των νοσοκόµων / νοσηλευτών θεωρείται ανεπαρκής.
Οι αλλοδαποί ιατροί στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν ένα µάλλον µικρό ποσοστό επί
του συνόλου. Επιπλέον, προέρχονται κυρίως από την Κύπρο και την Αλβανία και
πολλοί από αυτούς εργάζονται για την απόκτηση της ειδικότητάς τους στην Ελλάδα.
Ανάλογη κατάσταση εµφανίζεται και στους οδοντιάτρους. Οι αλλοδαποί ιατροί στην
Ελλάδα αντιµετωπίζουν υψηλή ανεργία ή υποαπασχόληση. Σε αυτό το πλαίσιο, η
Ελλάδα δεν είναι χώρα που προσελκύει ιατρούς από το εξωτερικό. Αντιθέτως,
θεωρείται χώρα που περισσότερο εξάγει παρά εισάγει ιατρούς. Τουλάχιστον, όµως, η
µετανάστευση έχει εν µέρει µειώσει την έλλειψη νοσοκόµων.
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Στην Ελλάδα, οι δείκτες υγείας, όπως η µέση αναµενόµενη διάρκεια ζωής κατά τη
γέννηση ή στην ηλικία των 65, η γενική και βρεφική θνησιµότητα, εµφανίζουν σε
γενικές γραµµές αξιόλογη βελτίωση κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Όπως δείχνουν τα
συγκριτικά στατιστικά στοιχεία, οι δείκτες αυτοί βρίσκονται υψηλότερα από τον µέσο
όρο του ΟΟΣΑ και σχεδόν στα ίδια επίπεδα των 15 της ΕΕ. Παρ’ όλα αυτά, ο τρόπος
ζωής - όπως δείχνουν η κατά κεφαλήν κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών και
καπνού, καθώς και τα ποσοστά παχυσαρκίας - υποδεικνύει ότι από αυτή την άποψη η
Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον µέσο όρο της Ευρώπης των 15.
Η Ελλάδα έχει να επιδείξει έναν υψηλό και αυξανόµενο αριθµό ιατρών ανά 1000
κατοίκους. Για παράδειγµα, το 1998 υπήρχαν 4,2 ιατροί ανά 1000 κατοίκους, ενώ
στον ΟΟΣΑ ο αντίστοιχος αριθµός ήταν 2,9. Το 2004 ο αριθµός αυτός έφτασε το 5,1.
Από την άλλη πλευρά, ο αριθµός των νοσοκόµων ανά 1000 κατοίκους, αν και
αυξάνεται σταδιακά, παραµένει χαµηλός, στο 3,7 συγκριτικά µε το 8,1 στις χώρες του
ΟΟΣΑ.
Οι δαπάνες για την υγεία παρουσιάζουν αύξηση ως ποσοστό επί του συνόλου του
ΑΕΠ, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση του αριθµού των µεγαλύτερων σε ηλικία
ατόµων στον πληθυσµό, καθώς και στις νέες ιατρικές τεχνολογίες. Εκτιµάται πως
ανέρχεται στο 9 τοις εκατό, ελαφρώς υψηλότερο από τον µέσο όρο του ΟΟΣΑ. Ένα
χαρακτηριστικό των δαπανών για την υγεία στην Ελλάδα που αξίζει να αναφέρουµε,
είναι ότι µόλις το 55 % προέρχεται από το δηµόσιο, γεγονός που συνεπάγεται ότι
πολλά ποσά στον τοµέα της υγείας καταβάλλονται ιδιωτικά και άτυπα.
Μολονότι στην Ελλάδα θεσπίστηκε µε τον Ν. 1397 το 1983 το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας (ΕΣΥ), πρόκειται στην ουσία για ένα σύστηµα που καλύπτει τις µη αστικές
περιοχές, µέσω του δικτύου των κέντρων υγείας, και διοικεί τα δηµόσια νοσοκοµεία.
Υπάρχουν επίσης 30 περίπου ταµεία υγείας τα οποία καλύπτουν µεγάλες ή µικρές
οµάδες εργαζοµένων µε βάση το επάγγελµα ή τον κλάδο απασχόλησης. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα η παροχή υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα να είναι µάλλον
κατακερµατισµένη και άνιση ανάλογα µε το επάγγελµα και την περιοχή. Σε αυτά τα
πλαίσια, η λήψη αποφάσεων διασπάται ανάµεσα σε διαφορετικές αρχές. Παρ’ όλα
αυτά, οι κύριες αρχές είναι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(υπεύθυνο για το ΕΣΥ) και το Υπουργείο Απασχόλησης (υπεύθυνο για πολλά ταµεία
υγείας που παρέχουν επίσης υπηρεσίες υγείας). Πρόσφατα, υπήρξε µία προσπάθεια
να αποκεντρωθούν οι παροχές υγείας σε περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, ιατροί που
κατέχουν πανεπιστηµιακές θέσεις έχουν σηµαντικό θεσµικό ή έστω ανεπίσηµο ρόλο
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (∆αβάκη και Μοσιαλός, 2005, Ζηλίδης, 2005).
Όπως συνέβη και σε άλλες χώρες, η µετανάστευση δηµιούργησε νέες προκλήσεις
στον τοµέα της υγείας. Πρώτον, γεννήθηκε το ζήτηµα της ιατρικής φροντίδας για
τους µετανάστες, µαζί µε αλληλένδετα γλωσσικά και επικοινωνιακά προβλήµατα. Το
δεύτερο ζήτηµα αφορά στην αλλαγή του επιδηµιολογικού προφίλ, καθώς νέες
επιδηµίες ή ασθένειες που είχαν σχέση µε τους µετανάστες εµφανίστηκαν. Τρίτον, τα
έντονα µεταναστευτικά ρεύµατα από τις γειτονικές χώρες αύξησαν τη ζήτηση για
υπηρεσίες υγείας στα νοσοκοµεία κάποιων συνοριακών Ελληνικών περιοχών και
συνάµα δηµιούργησαν την ανάγκη για συνεργασία σε θέµατα υγείας σε περιφερειακό
επίπεδο µε γειτονικές χώρες. Τέταρτον, οι µετανάστες, κυρίως οι γυναίκες, κάλυψαν
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συγκεκριµένες ελλείψεις στον τοµέα της υγείας, όπως η παροχή νοσηλευτικής
φροντίδας, καθώς και φροντίδας των ηλικιωµένων.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν οι µετανάστες στην πλειοψηφία τους ήταν
παράνοµοι, υπήρχε µια όλο και µεγαλύτερη ανησυχία για την εκµετάλλευση του
εθνικού συστήµατος υγείας από τους παράνοµους µετανάστες. Το ζήτηµα ήταν ότι
κατά την περίοδο εκείνη µετανάστες έρχονταν στην Ελλάδα µε σκοπό να λάβουν
δωρεάν ιατρική και νοσοκοµειακή φροντίδα. Ως αποτέλεσµα, το δεύτερο πρόγραµµα
νοµιµοποίησης προέβλεπε την απαγόρευση της δωρεάν ιατρικής και νοσοκοµειακής
περίθαλψης για τους µετανάστες που δεν είχαν επίσηµα έγγραφα, µε εξαίρεση τα
παιδιά και τα έκτακτα περιστατικά. Αυτή είναι η γενική πολιτική του Ελληνικού
κράτους αναφορικά µε την παράνοµη µετανάστευση και την υγεία.
Η σχέση ανάµεσα στην µετανάστευση και τον τοµέα της υγείας στην Ελλάδα
ορίζεται στη βάση των γενικών διαρθρωτικών χαρακτηριστικών του εθνικού τοµέα
υγείας, που χαρακτηρίζεται από πλεόνασµα ιατρών και σηµαντικές ελλείψεις σε
νοσηλευτικό προσωπικό. Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να αναγνωρισθεί το γεγονός ότι
οι αλλοδαπές νοσοκόµες συµπληρώνουν τις Ελληνίδες. Αντιθέτως, δεν φαίνεται να
υπάρχει παρόµοια τάση και στην περίπτωση των αλλοδαπών ιατρών. Μολονότι δεν
υπάρχουν συστηµατικά στοιχεία, αποτελεί ευρεία πεποίθηση το γεγονός ότι η Ελλάδα
είναι µια χώρα που εξάγει ιατρούς.

3. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η µελέτη αυτή έλαβε χώρα στα πλαίσια του Ελληνικού Εθνικού Κόµβου Επαφής και
πραγµατοποιήθηκε από το ΚΕΠΕ, µε χρήση του δικού του δυναµικού και
ακολουθώντας τις προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο
Μετανάστευσης. Η πραγµατοποίηση αυτής της µελέτης έγινε µε τη βοήθεια πολλών
ειδικών και παραγόντων του τοµέα της υγείας, οι οποίοι παρείχαν στοιχεία,
πληροφορίες και πηγές αναφοράς, ενώ απήντησαν σε συγκεκριµένες ερωτήσεις και
αφιέρωσαν χρόνο σε σχετικές συζητήσεις.
Το υλικό που χρησιµοποιήθηκε και αναλύθηκε στην µελέτη αυτή περιλαµβάνει
άρθρα και µελέτες που έχουν δηµοσιευθεί σε επιστηµονικά περιοδικά, καθώς και
εργασίες που έχουν παρουσιασθεί σε συνέδρια και ακαδηµαϊκές συναντήσεις, ή
βιβλία και µελέτες που έχουν δηµοσιευθεί από Ερευνητικά Κέντρα αναφορικά µε το
Ελληνικό Σύστηµα Υγείας. Η πρόσβαση στα έγγραφα αυτά είναι εύκολη και
υπάρχουν διαθέσιµα αντίγραφά τους. Επίσης, µελετήθηκε ενδελεχώς το σχετικό
Ελληνικό και Ευρωπαϊκό νοµοθετικό πλαίσιο. Ένα άλλο µέρος του υλικού που
χρησιµοποιήθηκε περιλαµβάνει υλικό που έχει δηµοσιευθεί από κρατικούς φορείς,
όπως υπουργεία που ασχολούνται µε ορισµένες πλευρές του θέµατος (π.χ. τα
Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας), καθώς και άλλους
οργανισµούς (π.χ Τοπικούς Ιατρικούς και Οδοντιατρικούς Συλλόγους).
Χρησιµοποιήσαµε στατιστικά στοιχεία που λάβαµε από την Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία, τον ΟΟΣΑ, το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), και τα κρατικά
όργανα για την αναγνώριση ακαδηµαϊκών και επαγγελµατικών τίτλων (∆ΟΑΤΑΠ,
ITE, ΣAEI). Επιπλέον, συγκεντρώθηκαν επίκαιρα στοιχεία από επαγγελµατικούς
ιατρικούς συλλόγους (µέσω συνεντεύξεων και ερωτηµατολογίων), από νοσοκοµεία,
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ενδιαφερόµενους παράγοντες (πανεπιστήµια, τεχνολογικά ινστιτούτα
επαγγελµατικά σωµατεία), καθώς και από κρατικούς αξιωµατούχους.

και

Έτσι λοιπόν, τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν προέρχονται κυρίως από
τις ακόλουθες πηγές. Από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, δηµοσιευµένα και µη
στοιχεία από την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, από τον ΟΟΣΑ (αναφορικά µε τον
αριθµό των ιατρών και τις συγκρίσεις σε διεθνές επίπεδο), καθώς και από διοικητικές
πηγές (ιατρικούς επαγγελµατικούς συλλόγους, κρατικά όργανα για την αναγνώριση
ακαδηµαϊκών και επαγγελµατικών τίτλων).
Η έλλειψη επαρκών και λεπτοµερών στοιχείων για την µετανάστευση αποτέλεσε
σοβαρό πρόβληµα στην έρευνα για το συγκεκριµένο θέµα της αναφοράς αυτής,
δηλαδή την µετανάστευση και τον τοµέα της υγείας στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό
δεν αποτελεί έκπληξη, δεδοµένου ότι η Ελλάδα µεταµορφώθηκε µόλις πρόσφατα σε
χώρα µε µετανάστες, και εξακολουθεί να παρουσιάζει υψηλά ποσοστά µη
καταγεγραµµένων µεταναστών που εργάζονται σε ιδιωτικούς τοµείς. Η συνεισφορά
της µελέτης αυτής ήταν η αναγνώριση από πολλές αρµόδιες αρχές της ανάγκης
συλλογής πληροφοριών σχετικά µε τον τοµέα της υγείας αναφορικά µε την
προέλευση και τη ροή των µεταναστών.
Προκειµένου να ξεπεράσουµε την έλλειψη στοιχείων, στην αναφορά αυτή
βασιστήκαµε κυρίως σε επίσηµα και όσο το δυνατόν περισσότερα αξιόπιστα
στοιχεία. Προσπαθήσαµε επίσης να χρησιµοποιήσουµε στοιχεία που λάβαµε από
διοικητικές πηγές, όπου η εγγραφή είναι υποχρεωτική, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα
στοιχεία αυτά είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικά.
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4. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α
Η Ελληνική πολιτική για τους µετανάστες στον τοµέα της υγείας ρυθµίζεται από τις
γενικές αρχές της µεταναστευτικής πολιτικής, καθώς και από την ενσωµατωµένη
Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Μολονότι το νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά µε τη
µετανάστευση από το 2001 έχει προβλέψει για την εξειδίκευση των τοπικών αναγκών
σε εργατικό δυναµικό ανά ειδικότητα και τη µεταβίβαση των αναγκών αυτών στις
Ελληνικές πρεσβείες και προξενεία για την παροχή βίζας στους υποψήφιους
µετανάστες, στην πράξη κάτι τέτοιο δεν έχει ακόµη εφαρµοσθεί. Στην
πραγµατικότητα, οι υπήκοοι τρίτων κρατών που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα είναι
όλοι εκείνοι που νοµιµοποιήθηκαν µέσω των τριών σχετικών προγραµµάτων. Καθώς
δεν ποσοστώσεις στην εισροή µεταναστών, είναι δύσκολο να µιλήσουµε για πολιτική
αναφορικά µε τους µετανάστες στην υγεία ή σε οποιονδήποτε άλλο τοµέα. Επιπλέον,
δεν υπάρχουν διµερείς ή πολύπλευρες συµφωνίες που να αφορούν στις προσλήψεις ή
τις ανταλλαγές ιατρικού προσωπικού. Είναι βέβαια δύσκολο να υποστηρίξει κανείς
ότι η απουσία πολιτικής για την πρόσληψη µεταναστών στον τοµέα υγείας
δηµιουργεί κάποιο πρόβληµα σε αυτόν.
Η Ελλάδα ακολουθεί τις Κοινοτικές οδηγίες στον τοµέα της υγείας. Ως εκ τούτου,
υπήκοοι κρατών της ΕΕ έχουν τα ίδια εργασιακά δικαιώµατα µε τους Έλληνες, µε
την έννοια ότι µπορούν να εργασθούν σε ολόκληρο τον τοµέα της υγείας,
συµπεριλαµβανοµένου του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ).
Ένας αλλοδαπός που επιθυµεί να ασκήσει ιατρικό ή παραϊατρικό επάγγελµα στην
Ελλάδα οφείλει να κατέχει ορισµένους ακαδηµαϊκούς και επαγγελµατικούς τίτλους
και να ακολουθήσει µια συγκεκριµένη υποχρεωτική διαδικασία που περιλαµβάνει την
ακαδηµαϊκή αναγνώριση, επαγγελµατική αναγνώριση (όπου αυτό απαιτείται),
εγγραφή στο σχετικό επαγγελµατικό σύλλογο και απόκτηση άδειας ασκήσεως
επαγγέλµατος.
Η ακαδηµαϊκή αναγνώριση παρέχεται από το ∆ιαπανεπιστηµιακό Οργανισµό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφορικής (∆ΟΑΤΑΠ) και για τους
φυσιοθεραπευτές το πτυχίο πρέπει να αναγνωρισθεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογικών
Επαγγελµάτων (ΙΤΕ). Πρέπει να κατατεθούν τα πρωτότυπα πανεπιστηµιακά πτυχία ή
διπλώµατα (ή επικυρωµένη φωτοτυπία) µαζί µε την επίσηµη µετάφρασή τους, και να
καταβληθεί ένα συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό. Για µετανάστες που είναι υπήκοοι
τρίτων χωρών χρειάζεται να κατατεθεί επιπλέον στο ∆ΟΑΤΑΠ η άδεια παραµονής
και εργασίας. Η ακαδηµαϊκή αναγνώριση των πτυχίων από ξένα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, που είναι ήδη αναγνωρισµένα ως ισότιµα των Ελληνικών, απαιτεί
εξετάσεις σε κάποια µαθήµατα ανάλογα µε τον τοµέα σπουδών. Για τους ιατρούς, για
παράδειγµα, η αναγνώριση του πανεπιστηµιακού τους πτυχίου απαιτεί να περάσουν
από εξετάσεις στα µαθήµατα της παθολογίας, χειρουργικής, παιδιατρικής και
µαιευτικής. Η διαδικασία για την ακαδηµαϊκή αναγνώριση ιατρικών πτυχίων διαρκεί
σε πολλές περιπτώσεις αρκετά χρόνια και υπάρχουν υποψήφιοι που εγκαταλείπουν
µετά από πολλές προσπάθειες.
Η επαγγελµατική εµπειρία αναγνωρίζεται από το Συµβούλιο Αναγνώρισης
Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙ), ένα όργανο
που εποπτεύεται από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η
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διαδικασία αυτή αφορά σε επαγγέλµατα που υπόκεινται σε νοµοθετικό πλαίσιο υπό
τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 89/48/EC, τροποποιηµένης από την Οδηγία
2001/19/ EC, και ενσωµατωµένης στην Ελληνική Νοµοθεσία µε το Προεδρικό
∆ιάταγµα 165/2000. Μολονότι η οδηγία αφορά µόνο σε υπηκόους χωρών της ΕΕ,
εφαρµόζεται επίσης σε περιπτώσεις που ο αιτών κατέχει πτυχίο από τρίτη χώρα. Στην
περίπτωση αυτή, ο αιτών υπήκοος τρίτης χώρας πρέπει να έχει πτυχίο που έχει
αναγνωρισθεί από χώρα της ΕΕ (εκτός της Ελλάδας) και να έχει ασκήσει το
συγκεκριµένο επάγγελµα στην χώρα αυτή για τουλάχιστον τρία χρόνια. Παρ’ όλα
αυτά, δεν έχει θεσπισθεί στην Ελλάδα κάποιο επίσηµο πλαίσιο που να µεριµνά για
όλες τις άλλες περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που θέλουν αναγνώριση της
επαγγελµατικής τους εµπειρίας. Έτσι, στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την
Οδηγία, η προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία δεν αναγνωρίζεται. Σύµφωνα µε την
τροπολογία του 2001, τα ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλµατα περιλαµβάνονται
επίσης στα ελεγχόµενα επαγγέλµατα που καλύπτει η οδηγία (επαγγέλµατα όπως
νοσηλευτής, οδοντίατρος, ιατρός, µαία). Έτσι, σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη
διαδικασία, ο αιτών οφείλει να καταθέσει στο ΣΑΕΙ µια αίτηση µαζί µε όλα τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά. Από τη στιγµή που ο υποψήφιος έχει καταθέσει όλα τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά (επικυρωµένα και µεταφρασµένα επίσηµα στα
Ελληνικά), το Συµβούλιο εκδίδει µία απόφαση σχετικά µε την αίτηση µέσα σε 4
µήνες. Αφού κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά, το Συµβούλιο τα εξετάζει και
εκδίδει µία Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Κατάρτισης για τον υποψήφιο. Εάν
το Συµβούλιο κρίνει απαραίτητο και ανάλογα µε συγκεκριµένες συνθήκες, µπορεί να
ζητηθεί από τον αιτούντα είτε να παρουσιάσει αποδείξεις της εµπειρίας άσκησης του
εν λόγω επαγγέλµατος στην χώρα του και µέλος της ΕΕ, είτε να συµπληρώσει µια
περίοδο προσαρµογής, ή να δοκιµαστεί µε ένα τεστ καταλληλότητας στην χώραµέλος της ΕΕ που τον φιλοξενεί. Μόνο ένα από τα παραπάνω µπορεί να του ζητηθεί.
Επί της αρχής, απόδειξη για την επιπλέον επαγγελµατική εµπειρία ενδέχεται να
ζητηθεί εάν η επαγγελµατική εκπαίδευση και άσκηση διήρκεσε τουλάχιστον ένα
χρόνο λιγότερο από αυτό που απαιτείται στη χώρα υποδοχής. Επιπλέον, µπορεί να
ζητηθεί από τον υποψήφιο να συµπληρώσει µια περίοδο προσαρµογής ή να
δοκιµαστεί µε ένα τεστ καταλληλότητας, εφόσον υπάρχουν σηµαντικές διαφορές
ανάµεσα στο περιεχόµενο της εκπαίδευσής του και σε εκείνο που απαιτείται στη
χώρα υποδοχής, ή σε σχέση µε το φάσµα των δραστηριοτήτων που καλύπτει το
συγκεκριµένο επάγγελµα στη χώρα προέλευσης και τη χώρα υποδοχής.
Το τρίτο στάδιο στη διαδικασία είναι να λάβει ο ενδιαφερόµενος µια άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος την οποία εκδίδει η ∆ιεύθυνση Υγείας της αρµόδιας Νοµαρχίας.
Πρέπει να κατατεθεί το πρωτότυπο πανεπιστηµιακό πτυχίο / δίπλωµα (ή επικυρωµένη
φωτοτυπία) µαζί µε την επίσηµη µετάφρασή του. Για µετανάστες που είναι υπήκοοι
τρίτων κρατών χρειάζεται επιπλέον µια άδεια παραµονής και εργασίας, καθώς και
ένα πιστοποιητικό αµοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών. Πρέπει επίσης να
καταβληθεί ένα συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό ανάλογα µε την ειδικότητα, και να
υποβληθεί ένα αντίγραφο ποινικού µητρώου.
Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας απαιτεί την πρώτη εγγραφή του κάθε
ενδιαφερόµενου στον ανάλογο επαγγελµατικό σύλλογο. Στην περίπτωση αυτή,
λοιπόν, τα συγκεκριµένα δικαιολογητικά προς υποβολή είναι τα ακόλουθα: άδεια
παραµονής και εργασίας, ποινικό µητρώο, άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, πρωτότυπο
και επίσηµα µεταφρασµένο πανεπιστηµιακό πτυχίο / δίπλωµα (ή επικυρωµένο
αντίγραφο), επίσηµη επαλήθευση και ισοτιµία του πτυχίου από το ∆ΟΑΤΑΠ,
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υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει «δεν έχω τεθεί υπό κηδεµονία και δεν τίθεται κανένα
εµπόδιο στην εφαρµογή του Ν. 1565/1939 σχετικά µε τον κώδικα άσκησης
επαγγέλµατος», βεβαίωση από το Ταµείο Συντάξεων Ιατρικών Επαγγελµάτων ότι
έχει πληρωθεί το δικαίωµα εγγραφής, δήλωση εγγραφής µέλους στον επαγγελµατικό
σύλλογο (ετήσια δήλωση που συµπληρώνεται από όλα τα µέλη, ανεξάρτητα από την
επαγγελµατική τους δραστηριότητα, είτε σε νοσοκοµεία, είτε αυτο-απασχολούνται)
και µία φωτογραφία.
Όσον αφορά στη γνώση της ελληνικής γλώσσας, χρειάζεται ένα πιστοποιητικό
παρακολούθησης κρατικής/ δηµόσιας σχολής για την εκµάθηση της ελληνικής,
καθώς µία υπεύθυνη δήλωση για να δηλωθεί η απαραίτητη γνώση της Ελληνικής.
Επίσης, πριν την εγγραφή στο σύλλογο, ο αιτών θα περάσει από συνέντευξη στα
Ελληνικά την οποία θα διεξαγάγει ο Γενικός Γραµµατέας του συλλόγου.
Οι εργασιακές σχέσεις των αλλοδαπών στον τοµέα της υγείας στην Ελλάδα, όπως και
αυτές των Ελλήνων, υπαγορεύονται από τον εργοδότη τους, δηλαδή το κράτος, τα
ταµεία υγείας, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα ιδιωτικά κέντρα υγείας ή την
ανεξάρτητη άσκηση. Το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας (δηµόσια νοσοκοµεία, περιφερειακά κέντρα υγείας)
απασχολείται σε πλήρη και αποκλειστική βάση, µε την εξαίρεση των διδασκόντων
των ιατρικών σχολών και των στρατιωτικών ιατρών, οι οποίοι µπορούν να έχουν και
τα ιδιωτικά τους ιατρεία. Στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), το µεγαλύτερο
ταµείο κοινωνικής ασφάλισης και υγείας, το οποίο έχει τις δικές του υγειονοµικές
υπηρεσίες, το ιατρικό προσωπικό απασχολείται συνήθως σε καθεστώς έµµισθης ηµιαπασχόλησης, ενώ τα µέλη του µπορούν να διατηρούν και ιδιωτικά ιατρεία
ταυτόχρονα. Τα άλλα ταµεία, ειδικά τα µικρότερα, συνήθως πληρώνουν για τις
υπηρεσίες ιδιωτικών γιατρών σε περιοδική βάση ή ανάλογα µε τον αριθµό των
επισκέψεων ασθενών. Σε αυτά τα πλαίσια, οι υπήκοοι χωρών της ΕΕ µπορούν να
εργασθούν σε όλο το φάσµα του τοµέα της υγείας στην Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει και
για τους υπηκόους τρίτων χωρών µε την εξαίρεση του δηµόσιου τοµέα, όπου δεν
µπορούν να εργασθούν.
Ένας σηµαντικός αλλά άγνωστος αριθµός υπηκόων χωρών εκτός ΕΕ παρέχει
υπηρεσίες ιδιωτικής νοσηλείας αποκλειστικά σε βάση συγκεκριµένου ασθενή ή
ηµερήσιας και νυχτερινής νοσηλείας, ακόµη και στα δηµόσια νοσοκοµεία. Οι
νοσοκόµες αυτές είναι ανεξάρτητες, δεν πληρώνονται από τα νοσοκοµεία, αλλά από
τους ίδιους τους ασθενείς, οι οποίοι µπορούν να αποζηµιωθούν για µέρος των
χρηµάτων αυτών από το ασφαλιστικό ταµείο τους, εφόσον ο διευθυντής της κλινικής
κρίνει ότι η υπηρεσία αυτή τους ήταν απαραίτητη. Τα νοσοκοµεία σε συνεργασία µε
το σωµατείο των νοσοκόµων / νοσηλευτών αυτών απαιτούν ένα ορισµένο επίπεδο
προσόντων για να τους επιτρέψουν να εργασθούν στο χώρο του νοσοκοµείου.

5. Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η απασχόληση στον τοµέα της «υγείας και κοινωνικής πρόνοιας» (ορίζεται ως Ν από
τη Eurostat) φτάνει τα 220.000 άτοµα το 2005, αριθµός που αντιστοιχεί στο 5,1% του
συνόλου εργαζοµένων (πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού). Ο αριθµός των
απασχολούµενων έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία χρόνια, καθώς το 1998 οι αριθµοί
αυτοί ήταν 185.000 και 4,6% αντίστοιχα. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι εύκολο να
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αποκλείσουµε αυτούς που εργάζονται στην πρόνοια και να πιστοποιήσουµε ποιοι
εργάζονται στην υγεία.
Έχει επίσης παρατηρηθεί ένας σταθερά αυξανόµενος αριθµός ιατρών. Σύµφωνα µε
την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, µε βάση πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από
τους σχετικούς επαγγελµατικούς συλλόγους, ο αριθµός των ιατρών από 47.944 το
2000 αυξήθηκε σε 52.335 το 2003, ενώ το 1990 ήταν 34.336. Έτσι λοιπόν, κατά τη
δεκαετία του 1990 ο ετήσιος ρυθµός αύξησης των ιατρών ήταν 3,4%, ενώ κατά τα
τελευταία χρόνια η αύξηση αυτή έχει ελαττωθεί περίπου στο 1%. Ο αριθµός των
ιατρών αυτή τη στιγµή είναι σίγουρα σηµαντικά υψηλότερος από την τελευταία
καταγραφή του 2003. Ένας σηµαντικός αριθµός ιατρών έχει αποφοιτήσει από ξένα
πανεπιστήµια και είναι στη διαδικασία ακαδηµαϊκής αναγνώρισης των πτυχίων τους.
Στις εξετάσεις του ∆εκεµβρίου του 2005 για την αναγνώριση πτυχίων ιατρικής
υπέβαλλαν αίτηση σχεδόν 2.500 άτοµα, ενώ το ποσοστό επιτυχίας ήταν µάλλον
χαµηλό (λιγότερο από 13%). Επιπλέον, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις νέων ιατρών
που περιµένουν αυτή τη στιγµή να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν την ειδικότητά τους,
οι οποίοι ενδεχοµένως να µην είναι ενεργά µέλη των τοπικών ιατρικών συλλόγων
τους και για αυτό το λόγο να µην συµπεριλαµβάνονται στους αριθµούς της
Στατιστικής Υπηρεσίας (Στάθης, 2005:39).
Η αξιοσηµείωτη αύξηση του αριθµού των ιατρών εκτιµάται από πολλούς
εµπλεκόµενους στο χώρο της υγείας, κυρίως ιατρούς, ως πλεόνασµα, τουλάχιστον
κατά την τελευταία δεκαετία. Στηρίζουν το επιχείρηµά τους στο γεγονός ότι ο
αριθµός των ιατρών ανά 1000 κατοίκους στην Ελλάδα βρίσκεται αρκετά υψηλότερα
από τον µέσο όρο του ΟΟΣΑ. Το 1993 ο αριθµός αυτός ήταν στο 3.8 στην Ελλάδα,
από τους υψηλότερους στον ΟΟΣΑ όπου ο µέσος όρος ήταν 2.4. Ανέβηκε στο 4.4
στο 2003, ενώ ο µέσος όρος του ΟΟΣΑ ήταν 2.9. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο αριθµός
των ιατρών στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλότερος από τον αντίστοιχο σε πολλές
ανεπτυγµένες χώρες, όπως η Βρετανία και οι ΗΠΑ. Εποµένως, δεν µπορεί να
ισχυρισθεί κανείς ότι υπάρχει έλλειψη ιατρών. Τουναντίον, εκφράζεται σήµερα
ανησυχία για την περίσσεια ιατρών. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν θέσεις στο
δηµόσιο τοµέα υγείας σε επαρχιακές περιοχές, οι οποίες συµπληρώνονται µε
δυσκολία, καθώς θεωρούνται από τους ιατρούς ως περιοριστικές για την καριέρα
τους. Το ίδιο συµβαίνει και µε ορισµένες ειδικότητες που οδηγούν σε θέσεις εργασίας
στα εργαστήρια των νοσοκοµείων και κλινικών (Στάθης, 2005: 53). Ο σχετικά
υψηλός αριθµός ιατρών στην Ελλάδα θα µπορούσε να εξηγηθεί εάν λάβει κανείς
υπόψη τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του
συστήµατος υγείας. Οι επιτυχηµένοι ιατροί κερδίζουν υψηλές αµοιβές, γεγονός που
έλκει τους νέους ανθρώπους να σπουδάσουν ιατρική.
Μια πρόσφατη απογραφή του προσωπικού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Πρόνοιας δείχνει ότι το Υπουργείο απασχολεί σχεδόν 110.000 άτοµα εκ των οποίων
το 22.5% είναι ιατροί, το 43.2 νοσηλευτές και το 11% παραϊατρικό προσωπικό. Η
πλειοψηφία των υπαλλήλων του Υπουργείου, σχεδόν 100.000, απασχολείται στα
δηµόσια νοσοκοµεία, ενώ για τους ιατρούς η συγκέντρωση αυτή φτάνει το 98.3 %.
Στα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες στα
ασφαλισµένα µέλη τους, απασχολούνται 9.300 ιατροί, η µεγάλη πλειοψηφία των
οποίων, σχεδόν 6.500, απασχολούνται επί συµβάσει. Επιπλέον, εκτιµάται ότι περίπου
2000 ιατροί ανήκουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό των ιατρικών σχολών, καθώς και
στις Ένοπλες ∆υνάµεις. Ως αποτέλεσµα, περίπου 6 στους 10 ιατρούς απασχολούνται
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στο ευρύτερο δηµόσιο σύστηµα υγείας. Οι υπόλοιποι κατά πάσα πιθανότητα
απασχολούνται αποκλειστικά στον ιδιωτικό τοµέα, δηλαδή σε ιδιωτικά ιατρεία,
νοσοκοµεία, διαγνωστικά κέντρα, ενώ κάποιοι απασχολούνται πλήρως ή µερικώς σε
θέσεις που δεν σχετίζονται αποκλειστικά µε το επάγγελµά τους, πχ σε γυµναστήρια,
µονάδες φροντίδας για τους ηλικιωµένους και ιδιωτικές κλινικές.
Σε αυτά τα πλαίσια, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι ξένοι ιατροί στην Ελλάδα
αντιπροσωπεύουν ένα µάλλον µικρό ποσοστό. Αν και δεν υπάρχουν σχετικά
δηµοσιευµένα στοιχεία, καταφέραµε να επιβεβαιώσουµε το γεγονός αυτό
χρησιµοποιώντας πληροφορίες που λάβαµε από τους µεγαλύτερους ιατρικούς
συλλόγους. Τα µέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ανέρχονται σε 22.182 εκ των
οποίων τα 542 είναι αλλοδαποί, δηλαδή το 2.44%. Τα µέλη του Συλλόγου που είναι
υπήκοοι τρίτων χωρών ανέρχονται σε 192, δηλαδή 0.86%. Παρόµοια ποσοστά
αλλοδαπών κοινοτικών και µη ιατρών παρουσιάζει και ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά.
Έτσι λοιπόν, στην Αττική, η οποία απορροφά περίπου το 1/3 όλων των ιατρών στην
Ελλάδα, οι ιατροί από χώρες της ΕΕ είναι περίπου 1.6% κι εκείνοι από τρίτες χώρες
λιγότερο από 1%. Περίπου η ίδια κατάσταση παρουσιάζεται και στους ιατρικούς
συλλόγους της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, ενώ ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά
δείχνουν τα Ιωάννινα, όπου το ποσοστό ιατρών από µη κοινοτικές χώρες πλησιάζει το
2%, ενδεχοµένως λόγω της γειτνίασης µε την Αλβανία. Ένα σχετικό εύρηµα είναι το
γεγονός ότι οι περισσότεροι αλλοδαποί ιατροί –µέλη των ιατρικών συλλόγων έχουν
εγγραφεί σε αυτούς για πρώτη φορά από το 1990 και µετά.
Ανάλογη φαίνεται να είναι η κατάσταση και µε τους οδοντιάτρους. Ενδεικτικό είναι
το γεγονός ότι στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, που συγκεντρώνει περισσότερο
από το 40% του συνόλου των οδοντιάτρων στη χώρα, από τα 5502 µέλη, µόνο 48
είναι αλλοδαποί, το οποίο ισοδυναµεί µε το 0.8%. Ένας εκ των αλλοδαπών αυτών
οδοντιάτρων έχει Αλβανική υπηκοότητα.
Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε πως ένα σηµαντικό µερίδιο των
προαναφερθέντων χαµηλών ποσοστών ξένων ιατρών και οδοντιάτρων στην Ελλάδα
ανήκει στους Κυπρίους καθώς και στους αλλοδαπούς υπηκόους µε Ελληνικές ρίζες
(οµογενείς), κυρίως από την Αλβανία. Επίσης, ένα σηµαντικό ποσοστό των
αλλοδαπών ιατρών βρίσκεται ουσιαστικά στο στάδιο της ειδικότητας.
Η εικόνα, λοιπόν, της απασχόλησης αλλοδαπών ιατρών δεν δείχνει ιδιαίτερα θετική.
Στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, 71 από τα 542 ξένα µέλη δηλώνουν ότι δεν
εργάζονται πουθενά. Καθώς αυτά τα νούµερα είναι τρόπον τινά αντιπροσωπευτικά
της συνολικής κατάστασης των αλλοδαπών ιατρών στην Ελλάδα, αποδεικνύεται πως
αυτοί αντιµετωπίζουν σοβαρό πρόβληµα ανεργίας, ή τουλάχιστον υποαπασχόλησης.
Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού αναφορικά µε
την ανεργία και τον τοµέα της υγείας την άνοιξη του 2005 φανερώνουν τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά της κατάστασης (Πίνακας 1). Η ανεργία των αποφοίτων ιατρικών
σχολών είναι 4.8% σε σύγκριση µε το συνολικό 9.6%. Οι γυναίκες απόφοιτοι
παρουσιάζουν ένα πολύ µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας (8.8%) από τους άνδρες
(2.6%), το οποίο µπορεί εύκολα να θεωρηθεί ως ανεργία τριβής. Στην περίπτωση των
αποφοίτων παραϊατρικών σχολών, η ανεργία είναι υψηλότερη από τον µέσο όρο,
φτάνοντας το 10.6%, µε τις γυναίκες να έχουν πολύ υψηλότερα ποσοστά (12.1%) από
τους άνδρες (4.0%).
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Σε αυτά τα πλαίσια, εικάζεται ότι η Ελλάδα είναι µία χώρα που εξάγει παρά εισάγει
ιατρούς. Στοιχεία τα οποία ελήφθησαν από το Βρετανικό Ιατρικό Σύλλογο δείχνουν
ότι 238 από τα µέλη του έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους στην Ελλάδα. Επιπλέον,
δεδοµένου ότι η εγγραφή στο σύλλογο αυτό δεν είναι υποχρεωτική (µόνο 68% των
ιατρών είναι µέλη), καθώς και ότι οι Έλληνες υπήκοοι που έχουν αποφοιτήσει από
Βρετανικά πανεπιστήµια δεν υπολογίζονται ως «Έλληνες», µπορούµε να υποθέσουµε
ότι ο αριθµός των Ελλήνων ιατρών στο Ηνωµένο Βασίλειο είναι µάλλον πολύ
µεγαλύτερος. Αντίστοιχες πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί από τον Ιταλικό
Ιατρικό Σύλλογο, δείχνουν ότι είναι εγγεγραµµένοι ως µέλη 270 Έλληνες ιατροί, ενώ
υπήρξαν 63 εγγραφές Ελλήνων το 2005, 62 το 2004 και 42 το 2003.
Αυτή τη στιγµή, η Ελλάδα δεν µοιάζει να είναι χώρα που έλκει µεγάλο αριθµό
αλλοδαπών ιατρών. Στις πιο πρόσφατες εξετάσεις (∆εκέµβριος 2005) για την
αναγνώριση ξένων πτυχίων ιατρικής από το ∆ΟΑΤΑΠ, από τους 2530 υποψηφίους,
περίπου το 2.8% ήταν αλλοδαποί. Οι υπόλοιποι ήταν Έλληνες υπήκοοι που
αποφοίτησαν από ξένα πανεπιστήµια, κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη και την
Ιταλία. Από το 2000, το ∆ΟΑΤΑΠ έχει αναγνωρίσει ξένα πτυχία ιατρικής για περίπου
5300 Έλληνες και 392 αλλοδαπούς (7.3%). Οι ανάλογοι αριθµοί για τους
οδοντιάτρους είναι 1776 και 112 αντίστοιχα, ενώ για τους φαρµακοποιούς 1069 και
59.
Τέλος, ο αριθµός των πράξεων αναγνώρισης επαγγελµατικής εµπειρίας πολιτών της
ΕΕ που εκδόθηκαν από το ΣΑΕΙ, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/48/EU,
είναι πολύ χαµηλός, µόλις 10 περιπτώσεις, από αρχής της ενσωµάτωσης της Οδηγίας
στην Ελληνική νοµοθεσία το 2000.
Αν και τα διαθέσιµα στοιχεία αναφορικά µε τους µέτοικους ιατρούς είναι µάλλον
περιορισµένα, ανάλογα στοιχεία για το νοσηλευτικό προσωπικό είναι ακόµη πιο
σπάνια. Αυτό συµβαίνει επειδή η ίδρυση του Σωµατείου Νοσηλευτών είναι µάλλον
πρόσφατη, και πολλές νοσοκόµες/ νοσηλευτές, ειδικά αλλοδαπές/οί, δεν έχουν
εγγραφεί ακόµη. Οι µόνες σχετικές πληροφορίες που καταφέραµε να
συγκεντρώσουµε προέρχονται από την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της άνοιξης
του 2004, σχετικά µε την απασχόληση στον τοµέα «υγείας και κοινωνικής εργασίας»
ανάλογα µε το επάγγελµα (διψήφια κατάταξη). Όπως δείχνει ο Πίνακας 2, από τα
210,012 άτοµα που εργάζονται στον τοµέα, τα 4,817 είναι αλλοδαποί, µε τους µη
κοινοτικούς να κυριαρχούν. Αν και η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού ως
δειγµατοληπτική έρευνα υπόκειται σε στατιστικά λάθη, ειδικά όταν αφορά σε µικρά
δείγµατα, είναι λογικό να λάβουµε υπόψη τις πληροφορίες που µας παρέχει καθώς
ευσταθούν σε σχέση µε αυτές που έχουµε ήδη αναφέρει στη µελέτη αυτή.
Αποδεικνύεται ότι οι αλλοδαποί εκπροσωπούν ένα µάλλον µικρό ποσοστό των
απασχολούµενων στον τοµέα της υγείας (2.2%). Αλλοδαποί (πολίτες ΕΕ αλλά και
τρίτων χωρών) εργάζονται ως επιστήµονες, προφανώς ιατροί, τεχνικοί και
επιστηµονικοί βοηθοί, ενώ εκείνοι που παρέχουν προσωπικές υπηρεσίες, καθώς και
εργαζόµενοι σε σπίτια και πωλήσεις (στην πλειοψηφία µάλλον νοσοκόµες/
νοσηλευτές) προέρχονται κυρίως από µη κοινοτικές χώρες. Ένα αξιοσηµείωτο
συµπέρασµα που πηγάζει από την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού είναι ότι η
πλειοψηφία των αλλοδαπών εργαζοµένων στον τοµέα της υγείας, όπως και των
Ελλήνων εργαζοµένων, είναι γυναίκες, εικόνα που δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά, σε
σύγκριση µε την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού του 1998.
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Οι πληροφορίες που προέρχονται από το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
επιβεβαιώνουν ότι οι αλλοδαποί που απασχολούνται στην υγεία και την κοινωνική
εργασία είναι ένα µικρό ποσοστό (3.1%) του συνόλου (Πίνακας 3).
Από την άλλη πλευρά, οι αλλοδαποί εργαζόµενοι, κυρίως από τρίτες χώρες,
αντιπροσωπεύουν ένα µάλλον υψηλό ποσοστό (σχεδόν 70%) εκείνων που
απασχολούνται σε σπίτια. Όπως φαίνεται, η πλειοψηφία του προσωπικού αυτού
προσφέρει κυρίως υπηρεσίες σε ηλικιωµένα ή ανάπηρα άτοµα. Αξίζει να σηµειωθεί
ότι αυτή η κατηγορία αλλοδαπού προσωπικού µειώθηκε σηµαντικά ανάµεσα στο
2004 και το 2005.
Η γενική άποψη που επικρατεί στην Ελλάδα, η οποία στηρίζεται και από τα στοιχεία
της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού, είναι ότι οι αλλοδαπές εργαζόµενες, κυρίως από
γειτονικές χώρες, οι οποίες απασχολούνται ως εσωτερικές οικιακές βοηθοί
φροντίζοντας ηλικιωµένα άτοµα, έχουν συνεισφέρει εξαιρετικά στην παροχή
φροντίδας σε ηλικιωµένους, ειδικά στην Ελληνική κοινωνία που γερνά. Από την
άλλη πλευρά, εκφράζεται και η άποψη ότι το γεγονός αυτό ίσως να καθυστερεί τη
διάδοση των µονάδων φροντίδας για τους ηλικιωµένους.

6. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ο αριθµός των εισακτέων φοιτητών στις Ελληνικές Ιατρικές Σχολές, όπως σε όλες τις
ανώτατες σχολές, είναι περιορισµένος και ορίζεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο
Παιδείας. Η εισαγωγή είναι αποτέλεσµα της επιτυχούς συµµετοχής στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις για την Εισαγωγή στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση.
Η διάρκεια των σπουδών είναι έξι χρόνια και είναι δωρεάν, όπως άλλωστε όλη η
Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση. Οι ιατροί λαµβάνουν την άδεια να ασκήσουν την
ιατρική αµέσως µόλις ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Επιπλέον, ένας ιατρός που
επιθυµεί να εργασθεί στο δηµόσιο σύστηµα υγείας, αλλά και σε πολλές άλλες θέσεις,
πρέπει να λάβει πρόσθετη κατάρτιση στη γενική ιατρική ή σε κάποια ειδικότητα. Η
διάρκεια της ειδικότητας ποικίλλει ανάλογα µε το αντικείµενο, από 4 µέχρι 7 χρόνια.
Παρ’ όλα αυτά, πριν ξεκινήσει την ειδικότητά του, κάθε ιατρός πρέπει να υπηρετήσει
σε ένα Αγροτικό Ιατρείο στη δικαιοδοσία του τοπικού Κέντρου Υγείας.
Εκτός από την Ιατρική Σχολή, η Σχολή των Επιστηµών Υγείας των πανεπιστηµίων
περιλαµβάνουν σήµερα το Φαρµακευτικό Τµήµα (5 έτη σπουδών), την Οδοντιατρική
Σχολή (5 έτη) και εδώ και µερικά χρόνια τη Νοσηλευτική (4 έτη).
Σπουδές σχετικές µε την υγεία προσφέρουν επίσης τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα (ΤΕΙ), τα οποία δέχονται αποφοίτους της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
κατόπιν επιτυχούς συµµετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την Εισαγωγή στην
Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση. Τα ΤΕΙ προσφέρουν διάφορα πτυχία στις
παραϊατρικές επιστήµες, όπως µαιευτική, φυσιοθεραπεία, κοινωνική εργασία και
νοσηλευτική. Οι σπουδές διαρκούν επτά εξάµηνα, συν ένα εξάµηνο πρακτικής
εξάσκησης.
Αξίζει να σηµειωθεί πως απόφοιτοι µέσης εκπαίδευσης µπορούν επίσης να
παρακολουθήσουν πρακτικές σπουδές στον τοµέα της υγείας στα Ινστιτούτα
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Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Οι σπουδές αυτές διαρκούν από δύο έως τέσσερα
εξάµηνα και η πλειοψηφία των φοιτούντων εκπαιδεύονται στην νοσηλευτική.
Αλλοδαποί µαθητές που έχουν που έχουν ολοκληρώσει την µέση εκπαίδευση στην
Ελλάδα µπορούν να συµµετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την Εισαγωγή
στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση σε ισότιµη βάση µε τους Έλληνες
συµµαθητές τους. Όσον αφορά στους αλλοδαπούς µαθητές που ολοκλήρωσαν την
µέση εκπαίδευση στη χώρα προέλευσής τους, πρέπει να περάσουν από ειδικές
εξετάσεις που οργανώνονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας, µε την
προϋπόθεση ότι ούτε οι ίδιοι οι υποψήφιοι, ούτε οι γονείς τους έχουν Ελληνική
υπηκοότητα ή ιθαγένεια. Ο αριθµός των εισακτέων τέτοιων κατηγοριών είναι πολύ
συγκεκριµένος. Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Ν. Φ 152/Β6/1504/30-5-2001
(ΦΕΚ 659 Τ. Β’), η οποία αφορά στην «Είσοδο Σπουδαστών στην Ανώτατη
Εκπαίδευση», ορίζεται πως οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις
πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Πρέπει επίσης να συµπληρώσουν µια αίτηση υποψηφίου όπου
δηλώνουν τις σχολές και τα τµήµατα που προτιµούν. Η αίτηση αυτή δίνεται στους
υποψηφίους κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους.
Όσον αφορά στην εγγραφή τους, οι επιτυχόντες που εισάγονται σε Σχολή ή Τµήµα
Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ οφείλουν επίσης να παρουσιάσουν ένα πιστοποιητικό
γλωσσοµάθειας για την Ελληνική γλώσσα. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται
κατόπιν σχετικών εξετάσεων του Πανεπιστηµίου Αθηνών ή του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης ˙ γίνεται επίσης δεκτό το πιστοποιητικό του τρίτου τουλάχιστον
επιπέδου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας της Θεσσαλονίκης. Εάν ο επιτυχών δεν
κατέχει το πιστοποιητικό αυτό, µπορεί να εγγραφεί το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος, µε
τον όρο ότι θα έχει αποκτήσει το απαιτούµενο πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας.
Αλλιώς, δεν θα έχει πλέον δικαίωµα εγγραφής.
Όσον αφορά στην αναγνώριση των τίτλων εκπαίδευσης και κατάρτισης υπηκόων µη
κοινοτικών χωρών στον τοµέα της υγείας, ακολουθείται η διαδικασία που
περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.
Λαµβάνοντας υπόψη το πλεόνασµα σε ιατρούς στην Ελλάδα, το οποίο βρίσκεται και
σε συστηµατική αύξηση µε την εισροή Ελλήνων αποφοίτων ιατρικών σχολών από
ξένα πανεπιστήµια (ειδικά από τα Βαλκάνια και την Ιταλία), τέθηκε σε εφαρµογή ένα
σχέδιο σταθεροποίησης του αριθµού των φοιτητών ιατρικής1. Επιπλέον, οι εξετάσεις
αναγνώρισης του ∆ΟΑΤΑΠ έχουν γίνει αυστηρότερες τα τελευταία χρόνια, γεγονός
το οποίο θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ένα µέσο ελέγχου της εισροής νέων ιατρών.
Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη σε νοσηλευτικό προσωπικό συνέβαλε στην ίδρυση
νέων σχετικών τµηµάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Είναι δύσκολο να βρει κανείς περιορισµούς ή και κίνητρα για να µείνουν οι ιατροί
στην Ελλάδα. Αντιθέτως, είναι πολύ πιθανό ότι οι Έλληνες ιατροί που επιδιώκουν µια
καριέρα στο εξωτερικό είναι πολύ περισσότεροι από τους αλλοδαπούς ιατρούς που
έρχονται να εργασθούν στην Ελλάδα.

1

Κατά την περίοδο 200-2004 ο αριθµός των εισακτέων φοιτητών στις ιατρικές και άλλες σχετικές
σχολές µειώθηκε κατά 12 µε 16% (Στάθης, 2005, σελ.63)
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η Ελλάδα έχει ενσωµατώσει τις Κοινοτικές Οδηγίες σχετικά µε τον τοµέα της υγείας
στην νοµοθεσία της. Ως αποτέλεσµα, οι πολίτες της ΕΕ έχουν τα ίδια εργασιακά
δικαιώµατα µε τους Έλληνες, υπό την έννοια ότι µπορούν να απασχοληθούν στο
σύνολο του τοµέα υγείας, συµπεριλαµβανοµένου του Εθνικού Συστήµατος Υγείας
(ΕΣΥ).
Οποιοσδήποτε αλλοδαπός επιθυµεί να ασκήσει ιατρικό ή παραϊατρικό επάγγελµα
οφείλει να κατέχει ορισµένους ακαδηµαϊκούς και επαγγελµατικούς τίτλους και να
ακολουθήσει µια πολύ συγκεκριµένη υποχρεωτική διαδικασία που περιλαµβάνει την
ακαδηµαϊκή αναγνώριση, την επαγγελµατική αναγνώριση (όπου απαιτείται), την
εγγραφή στο σχετικό επιστηµονικό σύλλογο και την έκδοση άδειας ασκήσεως
επαγγέλµατος.
Μολονότι το νοµικό πλαίσιο µεριµνά για την πρόσκληση ορισµένων ατόµων ως
µεταναστών εργαζοµένων βάσει των εγχώριων αναγκών ανά ειδικότητα, στην πράξη
αυτό δεν έχει ακόµη εφαρµοσθεί. Επιπλέον, δεν υπάρχουν ποσοστώσεις στον αριθµό
των µεταναστών, ούτε διµερείς ή πολύπλευρες συµφωνίες που να αφορούν την
πρόσληψη ή την ανταλλαγή ιατρικού προσωπικού, εποµένως είναι δύσκολο να
µιλήσουµε για ρητή µεταναστευτική πολιτική στην υγεία ή οποιοδήποτε άλλο τοµέα.
Από την άλλη πλευρά, δεν µπορούµε να ισχυρισθούµε πως η απουσία πολιτικής για
προσλήψεις µεταναστών στον τοµέα υγείας δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στη
λειτουργία του τοµέα, σε µια χώρα που παρουσιάζει βελτίωση των δεικτών επίδοσης
στην υγεία και µε πόρους άνω του µέσου όρου του ΟΟΣΑ.
Η σχέση ανάµεσα στην µετανάστευση και τον τοµέα της υγείας στην Ελλάδα
προσδιορίζεται στη βάση των γενικών διαρθρωτικών στοιχείων του εθνικού τοµέα
υγείας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από πλεόνασµα ιατρών και σηµαντικές ελλείψεις
νοσηλευτικού προσωπικού.
Η Ελλάδα εµφανίζει έναν υψηλό και συνεχώς αυξανόµενο αριθµό ιατρών ανά 1000
κατοίκους. Το γεγονός αυτό συµπίπτει µε τη συστηµατική εισροή Ελλήνων
αποφοίτων ξένων ιατρικών σχολών. Το 2003 ο αριθµός των ιατρών ήταν 52335 σε
σύγκριση µε τους 34336 του 1990. Ένας σηµαντικός αριθµός ιατρών που
αποφοίτησαν από ξένες ιατρικές σχολές είναι ακόµη στη διαδικασία ακαδηµαϊκής
αναγνώρισης των πτυχίων τους. Ως αποτέλεσµα, η Ελλάδα φαίνεται να είναι µια
χώρα που εξάγει ιατρούς. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει µια σταθερή έλλειψη σε
νοσηλευτές.
Στα πλαίσια αυτά, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι αλλοδαποί ιατροί στην
Ελλάδα αντιπροσωπεύουν ένα µάλλον µικρό ποσοστό επί του συνόλου. Προέρχονται
κυρίως από την Κύπρο και την Αλβανία (οµογενείς) και πολλοί από αυτούς είναι
σχετικά νέοι και κάνουν την ειδικότητά τους. Επίσης, το ποσοστό απασχόλησης των
ιατρών αυτών δεν φαίνεται ικανοποιητικό, καθώς ένα υψηλό ποσοστό δηλώνουν ότι
δεν εργάζονται πουθενά. Εποµένως, η Ελλάδα δεν αποτελεί χώρα που προσελκύει
πολλούς αλλοδαπούς ιατρούς.
Όσον αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό, η Ελλάδα παρουσιάζει ένα πολύ
χαµηλότερο δείκτη από τον µέσο όρο του ΟΟΣΑ. Οι µετανάστριες νοσοκόµες
αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό κοµµάτι του νοσηλευτικού προσωπικού της χώρας.

14

Προέρχονται κυρίως από τις γειτονικές χώρες, εργάζονται ως αυτοαπασχολούµενες
αποκλειστικές ηµερήσιες ή νυχτερινές στο χώρο των νοσοκοµείων, ή φροντίζουν
ηλικιωµένους, συνήθως ως οικιακές βοηθοί.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Ποσοστά Ανεργίας Αποφοίτων Ιατρικών και Παραϊατρικών Τµηµάτων
Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Απόφοιτοι Ιατρικών Σχολών

4.84

2.62

8.79

Τεχνικοί Ιατρικών Επαγγελµάτων

10.60

4.01

12.09

Σύνολο

9.6

5.8

15.2

Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, άνοιξη 2005
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Μέλη Ιατρικών Συλλόγων ανά εθνικότητα 2006
Έλληνες

ΕΕ

Τρίτης
Χώρας

Σύνολο

ΕΕ%

Τρίτης %

Σύνολο
%

Αθήνα

21640

350

192

22182

1.58

0.87

2.44

Πειραιάς

3341

52

34

3427

1.52

0.99

2.51

Θεσ/νίκη

7563

123

69

7755

1.59

0.89

2.48

Πάτρα

1699

23

11

1733

1.33

0.63

1.96

Ιωάννινα

1237

19

24

1280

1.48

1.88

3.36

Σύνολο

35480

567

330

36377

1.56

0.91

2.47

Πηγή: Στοιχεία από Επαγγελµατικούς Συλλόγους
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Απασχόληση στην υγεία και την κοινωνική εργασία, άνοιξη 2004
Έλληνες

ΕΕ

Τρίτη χώρα

Σύνολο

Ιατροί & άλλοι επιστήµονες

69673

658

806

71137

Τεχνικοί & επιστ. Βοηθοί

59238

405

637

60280

Παροχή προσωπικών υπηρεσιών

33051

0

1376

34427

Οικιακοί βοηθοί & πωλητές

10702

0

754

11456

Υπόλοιπα επαγγέλµατα

41431

84

197

41712

σύνολο

214095

1147

3770

219012

Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, άνοιξη 2004
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Αριθµός ασφαλισµένων εργαζοµένων στο ΙΚΑ

Έλληνες

ΕΕ 24

Τρίτη χώρα

Σύνολο

Ιανουάριος 2004
Υγεία & Κοιν.
Εργασία

65914

399

1654

67967

Ιδιωτικά
νοικοκυριά

6578

349

18033

24960

Σύνολο

1536343

9316

207513

1753172

Μάιος 2004
Υγεία & Κοιν.
Εργασία

66046

413

1654

68113

Ιδιωτικά
νοικοκυριά

5812

305

15811

21928

Σύνολο

1616190

12556

225944

1854690

Μάιος 2005
Υγεία & Κοιν.
Εργασία

68618

470

1751

70839

Ιδιωτικά
νοικοκυριά

5728

266

12915

18909

Σύνολο

1603491

13154

213488

1830133

Πηγή: ΙΚΑ
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