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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα κειέηε έρεη ηίηιν: «Απφθηεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ κε βάζε ηελ 

αξρή ηνπ value-based procurement». Ο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάδεημε ηνπ ελ 

ιφγσ ζέκαηνο εληνπίδνληαη ζηε ζπκβνιή ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ηφζν ζηελ 

αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία φζν θαη ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ κίαο ρψξαο. 

 

Ζ πξνψζεζε ηεο αλσηέξσ αξρήο ζηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο απνηειεί ζήκεξα έλα απφ 

ηα πην βαζηθά θαη επίθαηξα ζέκαηα φρη κφλν ζε εζληθφ αιιά θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, 

ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηεο πγείαο, θαζψο ε πίεζε πνπ αζθήζεθε γηα ζπξξίθλσζε ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ άξρηζε λα απεηιεί ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ. Σπγθεθξηκέλα, ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, πνπ αθνξά ζηε κειέηε καο, ην 

αίηεκα ζπζηνιήο ησλ δεκφζησλ πγεηνλνκηθψλ δαπαλψλ άζθεζε αξλεηηθφ αληίθηππν 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Τν απνηέιεζκα ήηαλ λα νδεγεζνχκε ζε έλαλ θαχιν 

θχθιν απμεκέλεο δήηεζεο γηα ππεξεζίεο πγείαο θαη ζρεηηθψλ δαπαλψλ. Ζ εμειίμεηο 

απηέο ψζεζαλ ηελ επξσπατθή θνηλφηεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε εμεχξεζεο κίαο 

απνηειεζκαηηθήο ιχζεο. 

Υπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, πηνζεηήζεθε ε Οδεγία 2014/24/ΔΔ ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο 

πξνκήζεηεο, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ην Ν.4412/2016, 

απνηειψληαο ην αθεηεξηαθφ ζεκείν εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηνπ value-based 

procurement. Δληνχηνηο, ζηελ πξάμε ε αξρή απηή δελ εθαξκφδεηαη πιήξσο νχηε απφ ηε 

ρψξαο καο, νχηε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ζηε κειέηε καο, αθφηνπ αλαιχζνπκε ην 

πθηζηάκελν κνληέιν απφθηεζεο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ 

ζηνπο αζζελείο, ζην ζχζηεκα πγείαο θαη ζηελ θνηλσλία, ζα επηρεηξήζνπκε λα 

απνδείμνπκε πσο ε πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ αξρή 

ηνπ value-based procurement (αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε θξηηήξην ηε ζρέζε 

θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηηκήο-πνηφηεηαο) αληί ηνπ price-based procurement 

(αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή), ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία ελφο πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνχ, θαηλνηφκνπ, απνδνηηθνχ, 
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αλζξσπνθεληξηθνχ θαη βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα 

πξνσζεζεί απφ ηηο θπβεξλήζεηο ε εθαξκνγή ηεο. 

 

Δπίζεο, ζα παξνπζηάζνπκε έλα νιηζηηθφ ζρέδην ζην νπνίν ζα πξέπεη λα εληαρζεί ε 

αλσηέξσ αξρή πξνθεηκέλνπ λα απνθέξεη ηα κέγηζηα δπλαηά νθέιε ζηνπο αζζελείο, ην 

ζχζηεκα πγείαο θαη ηελ θνηλσλία. Τν σο άλσ ζρέδην ζα μεθηλάεη απφ ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ αλαγθψλ γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, ζα ζπλερίδεη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

θαηλνηφκσλ αιιά θαη ησλ πθηζηάκελσλ ηερλνινγηψλ πγείαο θαη ζα νινθιεξψλεηαη κε 

ηε δηαδηθαζία επηινγήο εθείλσλ ησλ ππφ πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ηα 

νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα απνδψζνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηελ πγεία, βειηηζηνπνηψληαο 

ηαπηφρξνλα ην θφζηνπο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

 

Μεζνδνινγία 

Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο 

(ζεσξεηηθφ κέξνο), αξζξνγξαθίαο θαη επηζηεκνληθψλ κειεηψλ, κειέηε θαη αλάιπζε ηεο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ νδεγηψλ ηεο Δ.Δ ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ηα 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα θαη ηέινο, εμεηάζηεθαλ κειέηεο πεξηπηψζεσλ εθαξκνγήο 

ηεο αξρήο ηνπο value-based procurement πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε ζεσξία.  

Ζ απνπζία ειιεληθψλ θαη μέλσλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ γηα ηελ αξρή ηνπ value-

based procurement θαη νη πεξηνξηζκέλεο πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο απνηέιεζαλ 

παξάγνληεο πνπ δπζθφιεςαλ ηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο κειέηεο.  

Λέμεηο θιεηδηά: Value-based procurement, πξνκήζεηεο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο, θφζηνο-απνηειεζκαηηθφηεηα, ηηκή-πνηφηεηα, Ν.4412/2016. 
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Summary 

This study is titled: "Acquisition of medical devices on the basis of the principle of 

value-based procurement". The factors that have led to highlighting this issue are 

identified by the contribution of medical devices to both increasing health expenditure 

and improving the health of the population of a country. 

The promotion of the above principle in public procurement is today one of the most 

basic and prevailing issues not only at national but also at European level, particularly 

in the health sector, as the pressure which has been exerted on shrinking public 

spending began to pose a threat to the quality of provided goods and services. In 

particular, in the health sector, which concerns our study, the contraction of public 

health expenditure has had a negative impact on the efficiency, performance and 

innovation of the healthcare delivery system. As a result, we have been led into a 

vicious cycle of increased demand for health services and related costs. These 

developments have prompted the European community to find an effective solution. 

Under these circumstances, the adopted Directive 2014/24 / EU related to Public 

Procurement, has been incorporated into Greek law by Law 4412/2016, becoming the 

starting point for the application of the principle of value-based procurement. However, 

in practice, this principle is not fully implemented by either our country or the majority 

of developed countries. 

Taking the above into consideration, in our study, after analyzing the current model of 

medical devices and its impact on patients, the health system and society, we will 

attempt to demonstrate that the procurement of medical devices, according to the 

principle of value-based procurement (the assignment of public contracts on the basis of 

cost-effectiveness and price-quality) instead of price-based procurement, contributes to 

creating more effective, innovative, efficient, anthropocentric and sustainable health 

system and as such, it should therefore be promoted by governments. 

We will also present a holistic plan, which this principle should be integrated to in order 

that the maximum benefits are brought to patients, the health system and society. The 

above plan will start with the assessment of the needs for medical devices, will continue 

with the assessment of innovative and existing health technologies and will be 

completed by the selection procedure for those devices that will be able to supply added 
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medical devices value in health, while at the same time optimizing the cost of providing 

healthcare. 

Methodology  

In order to analyze the subject, what was required was a review of the relevant literature 

(theoretical part), articles and scientific studies, analysis of national legislation and EU 

directives on medical devices, public procurement and case studies referring to the 

implementation of value-based procurement. 

The absence of Greek and foreign bibliographic literature for the value-based 

procurement principle and the limited case studies have been factors that have made the 

study process more difficult. 

Keywords 

Value-based procurement, medical devices procurement, public procurement contracts, 

cost-effectiveness, price-quality, N.4412 / 2016 
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Σηνπο γνλείο κνπ… πνπ κε έκαζαλ λα πηζηεύσ πσο αθαηόξζσην είλαη κόλν όηη δελ 

έρνπκε πξνζπαζήζεη θαη ζην ζύδπγό κνπ.. πνπ κε ππνκνλή θαη αγάπε κε βνεζάεη λα 

πξαγκαηνπνηώ ηα όλεηξά κνπ.  

  



9 
 

 
 

 

Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 

Κεθάιαην 1
ν
 : Τγεία θαη Γεκόζηεο Γαπάλεο Τγείαο .................................................. 13 

1.1 Δηζαγσγή ......................................................................................................... 13 

1.2      Ζ πγεία σο δεκφζην αγαζφ θαη νη ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ ...................................... 15 

1.3 Ζ πγεία σο ζεκειηψδεο δηθαίσκα ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν .............. 16 

1.4 Βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο ....................................... 18 

1.5 Γαπάλεο Υγείαο................................................................................................ 19 

1.5.1 Ζ Δμέιημε ησλ δαπαλψλ πγείαο ζηελ Διιάδα απφ ην 1995 έσο ζήκεξα ....... 20 

1.5.2 Σρέζε χςνπο δαπαλψλ πγείαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζπζηήκαηνο πγείαο

 ................................................................................................................................. 21 

1.6  Σρέζε  ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, επηπέδνπ πγείαο θαη δαπαλψλ πγείαο .... 25 

1.7  Ζ αγνξά ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν ....... 28 

1.8 Σρέζε πνηφηεηαο  ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη πξνκεζεηψλ ζηα δεκφζηα 

ειιεληθά λνζνθνκεία .................................................................................................. 29 

Κεθάιαην 2
ν
 : Ννκηθό πιαίζην ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ θαη θξηηήξηα 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ .................................................................................. 31 

2.1 Τν λνκηθφ πιαίζην ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ................................... 31 

2.2 Πεξί πξνκεζεηψλ ησλ ειιεληθψλ λνζνθνκείσλ ηνπ Δ.Σ.Υ. ............................ 32 

2.2.1 Κξηηήξηα αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζην ρψξν ηεο πγείαο .................. 34 

2.2.2  Κξηηήξηα αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ – ε πεξίπησζε ηνπ Νφκνπ 

4412/2016 πεξί Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ ....... 36 

Κεθάιαην 3
ν
 : Ζ αξρή ηνπ «value-based procurement»............................................ 42 

3.1 Δλλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο αξρήο ηνπ “value-based procurement” ..... 42 

3.2 Αξλεηηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ ηζρχνληνο κνληέινπ απφθηεζεο ηαηξνηερλνινγηψλ 

πξντφλησλ (price-based procurement) ........................................................................ 44 

Κεθάιαην 4
ν
 : Μειέηεο πεξηπηώζεσλ γηα ηα νθέιε απόθηεζεο ηαηξνηερλνινγηθώλ 

πξντόλησλ ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ  value-based procurement ............................ 48 

4.1 Δηζαγσγηθά ...................................................................................................... 48 

4.1.1 1ε κειέηε πεξίπησζεο: Σνπεδία: Ζ θαηλνηνκία σο θξηηήξην αλάζεζεο .. 48 

4.1.2  2ε κειέηε πεξίπησζεο: Σνπεδία: Τν ζπλνιηθφ θφζηνο θξνληίδαο σο θξηηήξην 

αλάζεζεο ................................................................................................................. 49 

4.1.3  3ε κειέηε πεξίπησζεο: Ννξβεγία: Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ  αζζελψλ σο θξηηήξην 

αλάζεζεο ................................................................................................................. 50 



10 
 

 
 

4.1.4  4ε κειέηε πεξίπησζεο: Καλαδάο: Σπκθσλία θαηακεξηζκνχ θηλδχλνπ σο 

θξηηήξην αλάζεζεο ................................................................................................... 52 

Κεθάιαην 5
ν
 : Αμηνιόγεζε Σερλνινγηώλ Τγείαο θαη Αμηνιόγεζε αλαγθώλ γηα 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα.......................................................................................... 54 

5.1 Αμηνιφγεζε Τερλνινγηψλ Υγείαο ......................................................................... 54 

5.1.1 Δλλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο θαη ζηφρνη ηεο Αμηνιφγεζεο Τερλνινγηψλ 

Υγείαο ...................................................................................................................... 55 

5.1.2 Αμηνιφγεζε Τερλνινγηψλ Υγείαο θαη value based procurement ................... 57 

5.1.3 Ζ Αμηνιφγεζε Τερλνινγηψλ Υγείαο ζηελ Διιάδα ........................................ 58 

5.2 Αμηνιφγεζε αλαγθψλ γηα ηερλνινγίεο πγείαο ...................................................... 59 

5.2.1 Δθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο αλαγθψλ θαη ηεο κηθξναπνηίκεζεο γηα 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζε επίπεδν λνζνθνκείνπ ............................................. 62 

Σπκπεξάζκαηα ............................................................................................................ 66 

Βηβιηνγξαθία-Αξζξνγξαθία ........................................................................................ 70 

Παξάξηεκα .................................................................................................................... 75 

 

  



11 
 

 
 

πληνκνγξαθίεο 

B.C.G.: Boston Consulting Group 

F.D.A.: Food and Drug Administration 

I.N.A.H.T.A.: International Network of Agencies for Health Technology Assessment 

Α.Δ.Π. : Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ 

Α.Σ.Τ. : Αμηνιφγεζε Τερλνινγηψλ Υγείαο 

Δ&Α: Έξεπλα θαη Αλάπηπμε 

Δ.Δ. : Δπξσπατθή Έλσζε 

Δ.Κ.Α.Π.Σ.Τ. : Δζληθφ Κέληξν Αμηνιφγεζεο ηεο Πνηφηεηαο & Τερλνινγίαο ζηελ 

Υγεία 

ΔΛ.ΣΑΣ. : Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή 

ΔΛ.Δ.ΒΗ.Σ. : Διιεληθή Δηαηξεία Βηνταηξηθήο Τερλνινγίαο 

Δ..Τ. : Δζληθφ Σχζηεκα Υγείαο 

Η.Ο.Β.Δ. : Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ 

ΗΝ.ΒΗ.Σ. : Ηλζηηηνχην Βηνταηξηθήο Τερλνινγίαο 

Ο.Ο..Α. : Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

Π.Γ. : Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

Π.Ο.Τ. : Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Υγείαο 

.Λ.Τ. : Σχζηεκα Λνγαξηαζκψλ Υγείαο 

Φ.Δ.Κ. : Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο 

 

 

 

 

 

Copyright © 2017 Βαζηιηθή Νηθνιφπνπινπ  

 Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

κε ηελ επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο 



12 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Γειψλσ ξεηά φηη ε παξνχζα εξγαζία απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντφλ πξνζσπηθήο 

εξγαζίαο, δελ παξαβηάδεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηξίησλ θαη 

δελ είλαη πξντφλ κεξηθήο ή νιηθήο αληηγξαθήο».  

 

Αζήλα, 29/10/2017 

 

 

 Υπνγξαθή 

 

 

 

Νηθνιφπνπινπ Βαζηιηθή 



13 
 

 
 

Κεθάιαην 1
ν
 : Τγεία θαη Γεκόζηεο Γαπάλεο Τγείαο 

1.1 Δηζαγσγή 

 

Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ηνκείο πνιηηηθήο δξάζεο κίαο πνιηηείαο είλαη ε 

πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο κέζσ ηεο εμαζθάιηζεο ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ, απνδνηηθνχ θαη θνηλσληθά δίθαηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.  

Ωζηφζν, ε ξαγδαία αχμεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο δηεζλψο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πξφζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, αλάγθαζε πνιιέο θπβεξλήζεηο λα πξνβνχλ ζηε 

ζπξξίθλσζή ησλ πξνυπνινγηζκψλ πγείαο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηε ιήςε κέηξσλ 

ηα νπνία είραλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, θαζψο επίζεο θαη ζηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο. Υπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο γηα απφθηεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ πνπ αθνξνχλ ζηε κειέηε καο, άξρηζαλ λα αλαηίζεληαη 

θπξίσο κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή. 

Σήκεξα, πνπ νη επηπηψζεηο ηεο αλσηέξσ πνιηηηθήο είλαη εκθαλείο ζην επίπεδν ηεο 

πξνζθεξφκελεο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, αλαδεηνχληαη λένη ηξφπνη 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ πγεία. Έλαο ηέηνηνο ηξφπνο είλαη ε αξρή ηνπ 

value-based procurement, πνπ ζεκαίλεη φηη θαηά ηελ επηινγή πξντφλησλ, αλαιφγσο ηνπ 

αληηθείκελνπ ηεο ζχκβαζεο, ζα ιακβάλνληαη ππφςε κε απμεκέλε βαξχηεηα θαη 

πνηνηηθά θξηηήξηα πέξαλ ηελ ηηκήο, φπσο ε χπαξμε θαηλνηφκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ελψ 

παξάιιεια ζα κπνξεί ε επηινγή λα γίλεηαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ηεο ζρέζεο θφζηνπο-

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Απηή ε λέα πξνζέγγηζε θξίλεηαη φηη ζα νδεγήζεη ζε πην 

απνηειεζκαηηθά, απνδνηηθά, θαηλνηφκα θαη βηψζηκα ζπζηήκαηα πγείαο. 

Καζψο ε ζπκκεηνρή ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ζην εηήζην θφζηνο ελφο 

λνζνθνκείνπ, άξα θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζπλνιηθά, είλαη εμαηξεηηθά κεγάιε, 

παξάιιεια φκσο, ε ζπκβνιή ηνπο ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ 

είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή, ζηε κειέηε καο ζα επηθεληξσζνχκε ζηε δηαδηθαζία 

απφθηεζεο ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο πξντφλησλ.  

Σηφρνο ηεο κειέηεο είλαη λα απνδείμνπκε πσο ε πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ value-based procurement, αληί ηνπ price-based 
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procurement (αλάζεζε ζπκβάζεσλ κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή) ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία ελφο πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνχ, θαηλνηφκνπ, απνδνηηθνχ, 

αλζξσπνθεληξηθνχ θαη βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. 

Γηα λα θαηαζηεί απηφ δπλαηφ απαηηείηαη έλα νξγαλσκέλν, νιηζηηθφ θαη καθξνπξφζεζκν 

ζρέδην ην νπνίν ζα μεθηλάεη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ θαηλνηφκσλ θαη πθηζηάκελσλ 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ αλαγθψλ γηα ηελ απφθηεζή ηνπο θαη ζα 

θαηαιήγεη ζηελ επηινγή εθείλσλ ησλ πξντφλησλ ηα νπνία ζα απνδίδνπλ πξνζηηζέκελε 

αμία ζηελ πγεία, βειηηζηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ην θφζηνο παξνρήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. 

Ζ παξνχζα κειέηε δηαξζξψλεηαη ζε δχν κέξε, ην γεληθφ θαη ην εηδηθφ. Σην γεληθφ 

κέξνο (Κεθάιαην 1ν θαη 2ν) δίλεηαη ν νξηζκφο ηεο πγείαο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο, 

παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ην λνκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο απφ 

ηελ ειιεληθή πνιηηεία, πξνζδηνξίδνληαη ελλνηνινγηθά νη δεκφζηεο δαπάλεο θαη 

αλαιχεηαη ε εμέιημή ηνπο ζηελ Διιάδα, παξνπζηάδεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο δηάρπζεο ησλ 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ κε ηελ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, πεξηγξάθεηαη ην 

λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα θαη αλαιχνληαη ηα θξηηήξηα 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζην ρψξν ηεο πγείαο. 

Σην εηδηθφ κέξνο (Κεθάιαην 3ν έσο θαη 5ν), δίλεηαη ε έλλνηα ηεο αξρήο ηνπ value-based 

procurement, πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη νη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο ηεο 

ηζρχνπζαο κεζφδνπ απφθηεζεο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ (price-based 

procurement), παξαηίζεληαη πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο ηεο 

αξρήο ηνπ value-based procurement, αλαιχεηαη ε ζεκαζία ηεο Αμηνιφγεζεο ησλ 

Τερλνινγηψλ Υγείαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ αλαγθψλ γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα 

ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ αξρή, πεξηγξάθεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 

σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηέινο, ε κειέηε νινθιεξψλεηαη κε ην 

πξνηεηλφκελν κνληέιν γηα ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ, σο πξνο ηελ 

απφθηεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ απφ ηα θξαηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, θαη κε 

ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο. 
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1.2  Ζ πγεία σο δεκόζην αγαζό θαη νη ηδηαηηεξόηεηέο ηνπ 

 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Υγείαο (Π.Ο.Υ)
1
 ζην ζπλέδξην πνπ δηεμήρζε ζηε Νέα 

Υφξθε ην 1946, φξηζε ηελ πγεία, ρξεζηκνπνηψληαο αηνκηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα, 

σο: «ε θαηάζηαζε ηεο πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο θαη φρη 

κφλν ε απνπζία αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο». Τνλ σο άλσ νξηζκφ ηνλ ζπλαληάκε ζην 

Πξννίκην ηνπ Σπληάγκαηνο ηνπ Π.Ο.Υ, φπσο απηφ εγθξίζεθε ην ελ ιφγσ έηνο, θαηφπηλ 

ππνγξαθήο απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο 61 θξαηψλ. Ο νξηζκφο κάιηζηα έθηνηε δελ 

ηξνπνπνηήζεθε πνηέ (WΖΟ). 

 

Αλαθνξηθά κε ηε δεκόζηα πγεία, ην 1923, ν Winslow δηαηχπσζε έλαλ νξηζκφ πνπ 

εμαθνινπζεί έσο θαη ζήκεξα λα παξακέλεη επίθαηξνο: «δεκφζηα πγεία είλαη ε επηζηήκε 

θαη ε ηέρλε λα πξνιακβάλεηαη ε λφζνο, λα επηκεθχλεηαη ε δσή, λα πξνάγεηαη ε θπζηθή 

πγεία θαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, κέζα απφ ηελ νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα ηεο 

θνηλσλίαο γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνλ έιεγρν ησλ ινηκσδψλ λφζσλ, ηελ 

εθπαίδεπζε θάζε αηφκνπ ζηελ αηνκηθή πγηεηλή, ηελ νξγάλσζε ησλ ηαηξηθψλ θαη 

λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε θαη πξνιεπηηθή ζεξαπεία 

ησλ λφζσλ θαη ηελ αλάπηπμε κηαο «θνηλσληθήο κεραλήο» πνπ λα εμαζθαιίδεη ζε θάζε 

άηνκν έλα επίπεδν δσήο ηθαλφ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ» (Καξαθχιιεο, 2011, 

ζ. 13). 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε έλλνηα ηεο πγείαο είλαη ζπλπθαζκέλε ζην λνπ καο κε ην θξάηνο, 

σζηφζν, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ επηζπκεηνχ ή άξηζηνπ βαζκνχ εκπινθήο ηνπ θξάηνπο 

ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα δελ έρεη πάςεη λα απαζρνιεί ηνπο επηζηήκνλεο αιιά θαη ηελ 

θνηλή γλψκε, ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Σχκθσλα κε ηνλ Rice (2006) ππάξρνπλ αδηαθηινλίθεηνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην 

θξάηνο νθείιεη λα δηαδξακαηίδεη ηζρπξφ ξφιν αλαθνξηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.  

                                                           
1
 Σθνπφο ηνπ Π.Ο.Υ. είλαη ε απφθηεζε ηνπ αλψηεξνπ δπλαηνχ επηπέδνπ πγείαο ζε φινπο ηνπο ιανχο ηεο 

γεο. Υπέξ απηνχ ηνπ ζθνπνχ πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα ζε θάζε θξάηνο, ελζαξξχλεη 

ηαηξηθέο έξεπλεο ρνξεγψληαο ππνηξνθίεο, νξγαλψλεη εξγαζηήξηα θαη πιήζνο εθζέζεσλ θαη ζεκηλαξίσλ 

γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πγείαο.   
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Οη ιφγνη απηνί είλαη απνηέιεζκα κίαο ζεηξάο ηδηαηηεξνηήησλ πνπ παξνπζηάδεη ν ηνκέαο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζπλνςίδνληαη ζηνπο φξνπο: αζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο
2
  

θαη πξνθιεηή δήηεζε
3
. 

 

1.3 Ζ πγεία σο ζεκειηώδεο δηθαίσκα ζε εζληθό θαη επξσπατθό επίπεδν 

 

Ζ πξνζηαζία ηνπ αγαζνχ ηεο πγείαο απνηειεί ζεκειηψδεο δηθαίσκα ην νπνίν 

πξνζηαηεχεηαη απφ ην ηζρχνλ ειιεληθφ Σχληαγκα θαζφηη ζρεηίδεηαη κε ηελ ίδηα ηελ 

αλζξψπηλε χπαξμε, ελψ παξάιιεια, απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, φπσο επίζεο θαη γηα ηελ επεκεξία ηνπ ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ.  

Σπγθεθξηκέλα, ν ζπληαθηηθφο λνκνζέηεο θαηνρπξψλεη ην σο άλσ δηθαίσκα ζε ηξία 

άξζξα. Πξψηνλ, ζην άξζξν 21 παξ. 3 πνπ νξίδεη φηη: «ην Κξάηνο κεξηκλά γηα ηελ πγεία 

ησλ πνιηηψλ θαη παίξλεη εηδηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λεφηεηαο, ηνπ γήξαηνο, 

ηεο αλαπεξίαο θαη γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ απφξσλ». Γεχηεξνλ, ζην άξζξν 7 παξ. 2 πνπ 

νξίδεη φηη: «ηα βαζαληζηήξηα, νπνηαδήπνηε ζσκαηηθή θάθσζε, βιάβε πγείαο ή άζθεζε 

ςπρνινγηθήο βίαο, θαζψο θαη θάζε άιιε πξνζβνιή ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο 

απαγνξεχνληαη θαη ηηκσξνχληαη, φπσο λφκνο νξίδεη». Τέινο, ζην άξζξν 5 παξ. 5 ηνπ 

Σπληάγκαηνο, ην νπνίν ζεζπίζηεθε κεηά ηε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 2001, θαη 

ην νπνίν θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο γελεηηθήο 

ηαπηφηεηαο, νξίδνληαο φηη:  «θαζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο 

γελεηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. Νφκνο νξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία θάζε πξνζψπνπ 

έλαληη ησλ βηνταηξηθψλ παξεκβάζεσλ».  

Ζ δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο πγείαο φκσο δελ πξέπεη λα απνηειεί απιψο ζπληαγκαηηθή 

πξφβιεςε, αιιά κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ κεηαξξπζκίζεσλ θαη 

                                                           
2
 Αζπκκεηξίαο πιεξνθφξεζεο ζεκαίλεη φηη ν ηαηξφο δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλε γλψζε, γηα ηελ νπνία ν 

αζζελήο δελ είλαη επαξθψο ελεκεξσκέλνο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ 

πάζεζε ηνπ αιιά θαη ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηεο. Γηα πεξηζζφηεξα βιέπε: Arrow (1963) 

θαη Υθαληφπνπινο (2006). 
3
 Τν θαηλφκελν ηεο πξνθιεηήο δήηεζεο αλαπηχρζεθε  πξψηε θνξά απφ ηνλ Evans  (1974) θαη ζεκαίλεη 

φηη επεηδή νη ηαηξνί ιακβάλνπλ νη ίδηνη γηα ινγαξηαζκφ ησλ αζζελψλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεία 

πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ελδέρεηαη λα νξίζνπλ ζεξαπεία πςειφηεξνπ θφζηνπο θαη πνζφηεηαο απφ απηή 

πνπ ζα επέιεγε ν αζζελήο εάλ είρε ηέιεηα πιεξνθφξεζε. Ζ ηάζε απηή  ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε 

ππεξθαηαλάισζε ππεξεζηψλ πγείαο πνπ κπνξεί λα κελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ 

αζζελνχο. Γηα πεξηζζφηεξα βιέπε: Αλησλνπνχινπ (2014) θαη Κνληνχιε-Γείηνλα (1997). 
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δνκηθψλ αιιαγψλ, ην νπνίν ζα ζηεξίδεηαη ζε αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο θαη ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα, αλαθνξηθά κε ηε δεκνγξαθηθή ζχλζεζε, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πξνθίι, 

ηελ θιηληθή πξαθηηθή ηεο ρψξαο θαζψο θαη ην είδνο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο 

(Κνπξήο, Σνπιηψηεο, & Φηιαιήζεο, 2007). 

Σηε ινγηθή απηή, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1983 ςεθίζηεθε ζηελ Διιάδα ν Νφκνο 1397/1983
4
 

κε ηνλ νπνίν ηδξχζεθε ην Δζληθφ Σχζηεκα Υγείαο ηεο ρψξαο καο. Σχκθσλα κε ηνλ σο 

άλσ Νφκν, ε πγεία ζεσξείηαη θνηλσληθφ αγαζφ.  

Σην άξζξν 1 πεξηγξάθνληαη νη άμνλεο πνπ απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ηνπ ειιεληθνχ 

ζπζηήκαηνο πγείαο. Σπγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 1 παξ. 1 θαη 2, νξίδεηαη φηη: «ην θξάηνο 

έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ» θαη φηη: 

«νη ππεξεζίεο πγείαο παξέρνληαη ηζφηηκα ζε θάζε πνιίηε, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάζηαζε, κέζα απφ εληαίν θαη 

απνθεληξσκέλν εζληθφ ζχζηεκα πγείαο». 

Σχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.3370/2005
5
 «ε δεκφζηα πγεία είλαη επέλδπζε γηα ηε 

δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηεο ρψξαο. Ωο δεκφζηα πγεία 

νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πνιηηείαο θαη ηεο θνηλσλίαο 

πνπ είλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο θαη απνβιέπνπλ ζηελ πξφιεςε λνζεκάησλ, 

ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, ζηελ αχμεζε ηνπ 

πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο … Ζ δεκφζηα πγεία 

είλαη, πξσηίζησο, άζθεζε δεκφζηαο πνιηηηθήο θαη γίλεηαη κε ηελ επζχλε ηνπ θξάηνπο».  

Σε θνηλνηηθφ επίπεδν, παξά ηηο πξνζπάζεηεο λα πξνζηαηεπηεί ην δηθαίσκα ζηελ πγεία 

κέζσ ηεο πξνψζεζεο λνκηθψλ πξσηνβνπιηψλ (π.ρ. Φάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) θαη ηεο εθαξκνγήο θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ, ε νξγάλσζε θαη 

ε εμαζθάιηζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. εμαθνινπζεί λα εκπίπηεη ζην πεδίν ηεο απνθιεηζηηθήο ηνπο 

αξκνδηφηεηαο. Ζ Δ.Δ. ιεηηνπξγεί απιψο ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηηο εζληθέο 

πνιηηηθέο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε Δ.Δ., φπσο πξνβιέπεη ε ηδξπηηθή ηεο ζπλζήθε, έρεη ηελ ππνρξέσζε, 

κέζσ ηεο ράξαμεο πνιηηηθψλ, λα πξνζηαηεχεη ην αγαζφ ηεο πγείαο θαη λα βξίζθεηαη ζε 

                                                           
4
 Ν.1397/1983 «Δζληθφ Σχζηεκα Υγείαο» (Φ.Δ.Κ. 143/η. Α’/07-10-1983) 

5
Ν.3370/2005 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 

176/η. Α’/11-07-2005) 
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ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηελ πξφιεςε 

αζζελεηψλ πνπ απεηινχλ ηνλ άλζξσπν θαη ηελ απνηξνπή ησλ παξαγφλησλ πνπ κπνξεί 

λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε ζσκαηηθή θαη ηε ςπρηθή πγεία ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. 

 

Ζ Δ.Δ. πινπνηεί ηελ πνιηηηθήο ηεο γηα ηελ πγεία κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο «Μαδί γηα ηελ 

Υγεία» ζηεξίδνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ επξχηεξε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» 

γηα κηα έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε. Ζ εμαζθάιηζε ηεο πγείαο 

άιισζηε απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ απηψλ. Ζ ζηξαηεγηθή πνπ 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε ηε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν απνηειεί ην ηξίην πξφγξακκα ηεο 

Δ.Δ (2014-2020)
6
 γηα ηελ πγεία θαη ν ζπλνιηθφο ηνπ πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζηα 

449,4 εθαη. επξψ  (Δπξσπατθή Δπηηξνπή). 

 

1.4   Βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο 

 

Τν θξάηνο δελ αλαιακβάλεη κφλν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο αιιά θπξίσο έρεη ηελ 

επζχλε δεκηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα ππεξεηεί ηελ αξρή ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο 

(Υθαληφπνπινο Γ. Ν., 2006).  

Ωο απνηειεζκαηηθόηεηα νξίδεηαη ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ νη νπνίνη ηέζεθαλ 

θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο (Κπξηφπνπινο, 

Οηθνλφκνπ, Γεσξγνχζε, & Γείηνλα, 1999). Οη ζηφρνη κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε 

δεηήκαηα πνηφηεηαο, πξφζβαζεο, ηζφηεηαο, αιιά ζπλεζέζηεξα αθνξνύλ ηελ θιηληθή 

απνηειεζκαηηθόηεηα, δειαδή ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζην 

επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ (Arah, Klazinga, Delnoij, Asbroek, & Custers, 2003).  

Ζ αξρή ηεο ηζόηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο έρεη έληνλε πνιηηηθή ρξνηά 

γηαηί βαζίδεηαη ζε εζηθά θξηηήξηα γηα ηελ θνηλσληθά επηζπκεηή δηαλνκή ησλ πφξσλ 

πγείαο. Ζ αξρή απηή έρεη πνιιέο δηαζηάζεηο θαη κπνξεί ελδεηθηηθά λα εμεηαζηεί σο πξνο 

                                                           
6
 Γηα πεξηζζφηεξα γηα ην ηξίην Πξφγξακκα ηεο Δ.Δ  γηα ηελ Υγεία βιέπε: Καλνληζκφο 282/2014/Δ.Δ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 11εο Μαξηίνπ 2014, πεξί ζέζπηζεο ηξίηνπ 

Πξνγξάκκαηνο γηα ηε δξάζε ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο (2014-2020) θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 

απφθαζεο αξηζ. 1350/2007/ΔΚ:  http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm θαη 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0282&from=EL 

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0282&from=EL
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ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ, ηελ θαηαλνκή θαη ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ 

θαηαλνκή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο (Υθαληφπνπινο Γ. Ν., 2006).  

Ζ απνδνηηθόηεηα αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηηο ππεξεζίεο 

ή ην ζχζηεκα πγείαο ζε ζρέζε κε ηνπο πφξνπο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 

νηθνλνκηθνί, πιηθνί θαη αλζξψπηλνη (Κπξηφπνπινο, Οηθνλφκνπ, Γεσξγνχζε, & Γείηνλα, 

1999).  

Τν θπξίαξρν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη ζε ζρέζε κε ηελ αξρή ηεο απνδνηηθφηεηαο είλαη 

θαηά πόζν ε αύμεζε ησλ δαπαλώλ ζρεηίδεηαη κε ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο 

ηνπ πιεζπζκνύ, δειαδή κε ηελ θιηληθή απνηειεζκαηηθφηεηα. (Υθαληφπνπινο Γ. Ν., 

2006).  Σηελ επφκελε ελφηεηα ζα εμεηαζηεί ε ελ ιφγσ ζρέζε. 

Δπίζεο, ζε ζρέζε κε ηελ ηαπηφρξνλε ηθαλνπνίεζε ησλ αλσηέξσ αξρψλ ηίζεηαη ην 

εξψηεκα αλ απηέο ζηηο κέξεο καο κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ ηαπηφρξνλα θαη αλ λαη 

ηφηε κε πνηνλ ηξφπν. Ζ απάληεζε ζην ελ ιφγσ εξψηεκα ζα δνζεί ζηα επφκελα 

θεθάιαηα ηεο κειέηεο. 

 

1.5  Γαπάλεο Τγείαο 

 

Ζ πξνζηαζία, ε πξναγσγή θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ζπλεπάγεηαη δαπάλεο πνπ 

απνθαινχληαη πγεηνλνκηθέο δαπάλεο. Αλαιπηηθφηεξα, θαηά ην Σχζηεκα Λνγαξηαζκψλ 

Υγείαο (Σ.Λ.Υ.) πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο (OECD, 2000) κε ηνλ φξν Υγεηνλνκηθή Γαπάλε ελλννχκε ην ζχλνιν ηεο 

δαπάλεο ζε δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο –κέζσ ηεο ρξήζεο ηαηξηθήο,  λνζνθνκεηαθήο θαη 

παξαταηξηθήο γλψζεο θαη ηερλνινγίαο- απνζθνπνχλ ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ηελ 

πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ, ζηε ζεξαπεία λνζεκάησλ θαη ηε κείσζε ηεο πξφσξεο 

ζλεζηκφηεηαο, ζηε θξνληίδα ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ 

ρξφληεο παζήζεηο ή πνπ ε θαηάζηαζε πγείαο ηνπο ζρεηίδεηαη κε θάπνηα βιάβε ή 

αληθαλφηεηα θαη ζηελ παξνρή θαη δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ πγείαο, αζθάιηζεο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο. 
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1.5.1 Ζ Δμέιημε ησλ δαπαλώλ πγείαο ζηελ Διιάδα από ην 1995 έσο ζήκεξα 

 

Σήκεξα, ηελ πνξεία ηνπ κεγέζνπο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία κπνξνχκε λα 

ηελ αμηνινγήζνπκε ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχεη εηεζίσο ε 

Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΤΑΤ.) γηα ηε Φξεκαηνδφηεζε ησλ Γαπαλψλ Υγείαο, 

ζε εζληθφ επίπεδν, κε βάζε ην εγρεηξίδην Σπζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ Υγείαο (Σ.Λ.Υ.) 

2011, ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο.Σ.Α.)
7
.  

 

Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Ο.Ο.Σ.Α, θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε όιεο ηηο ρώξεο 

ηεο Δ.Δ ην πνζνζηό δαπαλώλ πγείαο (δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ) δηαρξνληθά 

απμάλεηαη. Γηα ηελ πεξίνδν 1995-2013, ην πνζνζηφ δαπαλψλ πγείαο σο πνζνζηφ ηνπ 

Α.Δ.Π. ζηελ Διιάδα ήηαλ ζηαζεξά πςειφηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. 

Σήκεξα, αλ θαη κεησκέλν ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζε 

πςειά επίπεδα.  

Ζ ηαρχηαηε αχμεζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ πγείαο, νδήγεζε ζε ζεκαληηθά ειιείκκαηα 

ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία πνπ θάιππηαλ ζρεηηθέο δαπάλεο θαη ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο 

θχξηνπο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ησλ κεγάισλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ειιεηκκάησλ.  

Σηελ Διιάδα, απφ ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ δαπαλψλ πγείαο ην κεγαιχηεξν κεξίδην 

θαηέρνπλ νη ηδησηηθέο δαπάλεο, νη νπνίεο απφ ην 2008 έσο θαη ζήκεξα βξίζθνληαη 

ζρεδφλ ζηαζεξέο σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. (ιίγν θάησ απφ ην 4%) (ην 2008 ήηαλ ζην 

3,9% ηνπ Α.Δ.Π.). 

Τν πνζνζηφ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ απφ ην 1995 θαη κεηά, πνπ βξίζθεηαη ζε ρακειά 

επίπεδα ζε ζρέζε κε ηνλ θνηλνηηθφ κέζν φξν (4,2% έλαληη 5,5%), αξρίδεη λα απμάλεηαη 

ξαγδαία κε απνηέιεζκα έσο θαη ην 2009 λα έρεη αγγίμεη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

6,8% (θζάλνληαο ηνλ θνηλνηηθφ κέζν φξν). Μέρξη ην 2013, αλ θαη ζεκείσζε ειαθξά 

θάκςε, έκεηλε ζε επίπεδα άλσ ηνπ 6% (Σηαθιφγινπ, Οηθνλνκίδεο, Παγνπιάηνο, 

Τξηαληφπνπινο, & Φηιηππφπνπινο, 2016), παξά ην γεγνλφο φηη νη ππνρξεψζεηο ηεο 

                                                           
7
 Τν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ παξαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Σ.Λ.Υ. απνξξέεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Καλνληζκνχ (Δ.Κ.) αξηζκ.1338/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ ππφ 

ςήθηζε Δθαξκνζηηθνχ Καλνληζκνχ απηνχ. Ζ ΔΛ.ΣΤΑΤ. κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ αλσηέξσ Δθαξκνζηηθνχ 

Καλνληζκνχ ππνρξενχηαη γηα ηελ απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ Σ.Λ.Υ. ζηε Eurostat θαη ηνπο Γηεζλείο 

Οξγαληζκνχο (Ο.Ο.Σ.Α. θαη Παγθφζκην Οξγαληζκφ Υγείαο). Μέρξη ην Μάξηην ηνπ 2015 ε απνζηνιή ησλ 

ζηνηρείσλ ζηνπο αλσηέξνπ Οξγαληζκνχο ήηαλ ζε εζεινληηθή βάζε. 
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Διιάδνο απφ ηα πξνγξάκκαηα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο επέβαιαλ νξηδφληηα 

κέηξα πεξηθνπψλ ζηελ πγεία, ψζηε ε δεκφζηα δαπάλε λα κελ μεπεξάζεη ην 6% ηνπ 

Α.Δ.Π. 

Ωζηφζν, απφ ην 2014 θαη έπεηηα νη δεκφζηεο δαπάλεο αξρίδνπλ λα αθνινπζνχλ 

εληνλφηεξε πησηηθή πνξεία. Σπγθεθξηκέλα, ην 2014 πέθηνπλ ζην 4,9% ηνπ Α.Δ.Π. ελψ 

ην 2015 αλεβαίλνπλ κφιηο ζην 5%. Τελ ίδηα ζηηγκή ζηελ Δ.Δ. ν κέζνο φξνο ησλ ελ ιφγσ 

δαπαλψλ απφ ην 2009 παξακέλεη ακεηάβιεηνο ζην 7,8%. Σηηο ηδησηηθέο δαπάλεο, 

σζηφζν, δελ ζεκεηψζεθε αλάινγε χθεζε. Σε φηη αθνξά ηε ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ 

πγεία (δεκφζηα θαη ηδησηηθή) απφ ην 2010 έσο θαη ην 2015 βξίζθεηαη γχξσ ζην 8,5%, 

ζπγθεθξηκέλα ην 2015 ήηαλ 8,38% (ΔΛΣΤΑΤ, 2017). 

Μειεηψληαο ηα παξαπάλσ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, γελλάηαη ε απνξία αλ ε αύμεζε ησλ 

δαπαλώλ πνπ επήιζε ηα ηειεπηαία ρξόληα πξάγκαηη βειηίσζε ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Καηά πφζν δειαδή νη εηζξνέο θαη νη 

πφξνη πνπ δηνρεηεχηεθαλ ζην ζχζηεκα πγείαο θαηάθεξαλ λα επηθέξνπλ θάπνην 

απνηέιεζκα.  

 

1.5.2 ρέζε ύςνπο δαπαλώλ πγείαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ζπζηήκαηνο πγείαο 

 

Τν χςνο ησλ δεκφζησλ πγεηνλνκηθψλ δαπαλψλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη ζην 5-10% ηνπ 

Α.Δ.Π., απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν αλαθνξάο θαη βαζηθφ πεδίν πνιηηηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο γηα φια ηα αλαπηπγκέλα θξάηε ηα ηειεπηαία ρξφληα (ΗΟΒΔ, 2011).  

 

Αξθεηά έηε πξηλ ηε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή χθεζε,  νη πνιηηηθέο πγείαο, αλεμάξηεηα απφ 

ηε κνξθή νξγάλσζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ζπλέθιηλαλ ζηνλ 

έιεγρν φρη κφλν ηνπ επηκέξνπο θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο αιιά θαη ζηε 

ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο. Ο έιεγρνο ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο πγείαο επηβιήζεθε 

εμαηηίαο ηεο ζπλερνχο θαη αλεμέιεγθηεο αχμεζήο ηνπο κε ζπλέπεηα ηε ζηέξεζε 

δεκνζίσλ δαπαλψλ απφ ηνπο ππφινηπνπο θνηλσληθνχο ηνκείο (Κνληνχιε-Γείηνλα, 

1997).  

 

Τα ηειεπηαία ρξφληα, ε αλάγθε πεξηζηνιήο ησλ δαπαλψλ πγείαο εληάζεθε εμαηηίαο ηεο 

παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ε νπνία έπιεμε δξακαηηθά ηελ επξσπατθή 



22 
 

 
 

θνηλφηεηα, θαη ηδηαηηέξσο ηε ρψξα καο, αλαγθάδνληαο ηηο θπβεξλήζεηο λα ιακβάλνπλ 

ζπλερψο κέηξα κε βαζηθφ ζηφρν ηε κείσζή ηνπο. 

 

Δλψ ινηπφλ νη δαπάλεο πγείαο απνηέιεζαλ θηλεηήξηα δχλακε ηεο αλάπηπμεο ηα πξψηα 

κεηαπνιεκηθά ρξφληα, ηνλ 21
ν
 αηψλα θαηαιήγνπλ λα ζεσξνχληαη «θνξηίν». Μέρξη ηα 

κηζά ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, ην θφζηνο ηεο πγείαο ζηα αλεπηπγκέλα θξάηε δελ 

απαζρνινχζε ηηο  θπβεξλήζεηο δηφηη ε εμέιημε ησλ δαπαλψλ πγείαο ζπκβάδηδε κε ην 

Α.Δ.Π. (Αλησλνπνχινπ, 2002) (Γνχια, 2014). Σην ζεκεξηλφ φκσο αβέβαην νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ νη δεκφζηεο νηθνλνκίεο πξέπεη λα επαλεμεηάζνπλ ην «θνξηίν» δαπαλψλ 

πγείαο, λα αμηνινγήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα εληνπίζνπλ 

ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνχο νχησο ψζηε λα επηηχρνπλ κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηα εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο. 

 

Σηελ Διιάδα, ήδε απφ ην 2010, ζην πιαίζην ηνπ Μλεκνλίνπ Οηθνλνκηθήο θαη 

Φξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο, ν θιάδνο ηεο πγείαο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ησλ 

δξάζεσλ εμνξζνινγηζκνχ. Ζ 3
ε 

επηθαηξνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ Μλεκνλίνπ (2011) έζεζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο αλαθνξηθά κε ην αλψηαην χςνο ησλ δεκφζησλ πγεηνλνκηθψλ 

δαπαλψλ, νη νπνίεο, φπσο παξαηεξήζακε, κέρξη ηφηε ζπλερψο απμάλνληαλ. 

Σπγθεθξηκέλα, πξνέβιεπε ε δεκφζηα δαπάλε γηα ηελ πγεία λα κελ μεπεξάζεη ην 6% ηνπ 

Α.Δ.Π. Υπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή κία ζεηξά απφ κέηξα κε ζηφρν 

ηελ πεξηζηνιή ηνπο (ΗΟΒΔ, 2011). 

 

Τελ ψξα φκσο πνπ ε νηθνλνκηθή χθεζε απαηηεί ηε κείσζε δαπαλψλ βιέπνπκε ε δήηεζε 

γηα ππεξεζίεο πγείαο ζπλερψο λα απμάλεηαη. Ζ αχμεζε απηή ζπλδέεηαη θαηαξράο κε 

αληηθεηκεληθνχο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο θαη δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο πνπ ηζρχνπλ 

δηεζλψο (ΗΟΒΔ, 2011). Οη παξάγνληεο απηνί ζπλνπηηθά πεξηιακβάλνπλ: ην 

δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ παξαγσγή λέσλ πςεινχ 

θφζηνπο ηερλνινγηψλ πγείαο, ηε κεηαβνιή ηνπ επηδεκηνινγηθνχ πξνηχπνπ κε ηε 

ζηαδηαθή κείσζε ησλ παξαδνζηαθψλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ, ηελ εκθάληζε λέσλ 

ινηκψμεσλ θαη ηελ επηθξάηεζε ησλ «λνζεκάησλ ηνπ πνιηηηζκνχ», φπσο είλαη ηα 

θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, νη λενπιαζίεο, ηα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα θ.ιπ. Δπίζεο, 

ην θαηλφκελν ηεο πξνθιεηήο δήηεζεο νδεγεί ζε αχμεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο θαη ζε 

ππεξθαηαλάισζε άζθνπσλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ.  
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Τέινο, θαηαιπηηθά επεξεάδεη ε ζπλερήο εμέιημε θαη αλαβάζκηζε ηεο βηνταηξηθήο 

ηερλνινγίαο θαη ε παξαηεξνχκελε επηηάρπλζε ζηε δηείζδπζε θαη ζηε δηάρπζή ηεο. 

Δθηφο απφ ηελ αξρηθή επέλδπζε γηα αγνξά βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο, ε ζπληήξεζε θαη 

ην απαηηνχκελν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο θάζε ηαηξηθήο 

πξάμεο.  

 

Σηελ Διιάδα, ε αύμεζε ησλ δαπαλώλ πγείαο νθείιεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ  θαη 

ζηνλ αλαπνηειεζκαηηθό ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, φπσο επίζεο θαη 

ζην θαηλφκελν ηεο θαθνδηαρείξηζεο ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ γηα ηελ πγεία. Σχκθσλα 

κε κειέηε ηνπ Ο.Ο.Σ.Α., ην ζχζηεκα πγείαο ηεο Διιάδαο ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί 

ρσξίο επηπξφζζεηεο δαπάλεο, εθφζνλ αληηκεησπίδνληαλ απνηειεζκαηηθά νη 

ζπγθεθξηκέλεο παζνγέλεηεο θαη ζηξεβιψζεηο (ΗΟΒΔ, 2011). 

 

Σχκθσλα κε έθζεζε ηνπ Ο.Ο.Σ.Α. (2016) ε Διιάδα έρεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 

γηαηξψλ αλαινγηθά κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ 

Ο.Ο.Σ.Α. αιιά ηαπηφρξνλα κία απφ ηηο ρακειφηεξεο αλαινγίεο λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ
8
. 

Δληνχηνηο, παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρεη ππεξπξνζθνξά γηαηξψλ, επαξθείο ππνδνκέο 

παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (Υπνπξγείν Υγείαο, 2016) ελψ παξάιιεια έρεη 

εμαζθαιηζηεί ε θαζνιηθή πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, ν κέζνο 

Έιιελαο πνιίηεο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηε 

ρψξα καο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε θιηληθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε ηθαλνπνίεζε 

ησλ αζζελψλ, δελ είλαη απνηέιεζκα ηεο πνζφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο, 

αιιά ζπλάξηεζε ηεο πνηφηεηαο απηψλ. 

Σπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ «Δζληθή Σηξαηεγηθή Υγείαο» πνπ εθπφλεζε ην 

Υπνπξγείν Υγείαο (2016, ζ. 19), επηθαινχκελε δεδνκέλα ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ (2013): 

                                                           
8
 Με βάζε ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο έθζεζεο ηνπ Ο.Ο.Σ.Α, ην 2013, ε Διιάδα είρε 6,29 γηαηξνχο 

αλά 1.000 θαηνίθνπο, θαηαγξάθνληαο κεγάιε αχμεζε απφ ην 2000, φηαλ είρε 4,33 γηαηξνχο. Ζ δηαθνξά 

απφ ηηο άιιεο ρψξεο είλαη κεγάιε. Ζ Απζηξία, πνπ είλαη δεχηεξε ζηε ζεηξά, είρε 4,99 γηαηξνχο αλά 1.000 

θαηνίθνπο ην 2013 θαη ε ηξίηε ζηε ζεηξά Γεξκαλία είρε 4,05 γηαηξνχο, ελψ ν κέζνο φξνο ησλ ρσξψλ ηνπ 

Ο.Ο.Σ.Α. ήηαλ 3,27 γηαηξνί. Όζνλ αθνξά ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ην 2013 ζηελ Διιάδα 

αληηζηνηρνχζαλ 3,62 ζε 1.000 θαηνίθνπο απφ 2,72 ην 2000. Φακειφηεξν αξηζκφ απφ ηελ Διιάδα είραλ 

κφλν ην Μεμηθφ (2,62) θαη ε Τνπξθία (1,83), ελψ ν κέζνο φξνο ησλ ρσξψλ ηνπ Ο.Ο.Σ.Α. ήηαλ 9,09 

λνζνθφκνη γηα 1.000 θαηνίθνπο. Σηελ πξψηε ζέζε ήηαλ ε Διβεηία (17,36). Γηα πεξηζζφηεξα βιέπε: 

Ο.Ο.Σ.Α. (2016) 
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«Ζ πνηόηεηα ηεο πεξίζαιςεο είλαη θάησ ηεο βέιηηζηεο θαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ζεσξείηαη φηη δελ αληηζηνηρεί ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ πιεζπζκνχ. Τν ζύζηεκα ζην ζχλνιφ 

ηνπ είλαη εηεξνβαξέο θαη αλαπνηειεζκαηηθό, ελψ ε δπζιεηηνπξγηθή ζρέζε κεηαμχ 

πνιηηψλ θαη παξφρσλ έρεη αιινηώζεη ηελ εκπηζηνζύλε ζηηο δεκφζηεο αξρέο θαη ζηνπο 

παξφρνπο ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο. Ζ δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο είλαη 

θαηαθεξκαηηζκέλε θαη ζηεξείηαη ζπλέρεηαο, ελψ ε θξνληίδα είλαη ζπρλά 

αλαπνηειεζκαηηθή θαη ζε γεληθέο γξακκέο αδηθαηνιφγεηα αθξηβή. Τα ρξήκαηα ησλ 

Διιήλσλ πνιηηψλ «δελ πηάλνπλ ηφπν» : ζπρλά δελ ιακβάλνπλ ηε θξνληίδα πνπ 

ρξεηάδνληαη, ζπρλά ιακβάλνπλ θξνληίδα πνπ δελ ρξεηάδνληαη θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο πιεξψλνπλ ππεξβνιηθά πνιιά ρξήκαηα. Τν άκεζν θφζηνο γηα αζζελείο 

πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ πιεξσκή ηεο πεξίζαιςήο ηνπο επηηείλεη ηελ νηθνλνκηθή 

δπζρέξεηα, ζε έλα πιεζπζκφ πνπ ήδε πηέδεηαη έληνλα».  

Απηά ζπκβαίλνπλ θαζψο ππάξρεη ε εζθαικέλε αληίιεςε πσο ζηφρνο ελφο πγεηνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη απιά θαη κφλν ε παξνρή πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο θαη φρη 

ε δηαηήξεζε θαη ε βειηίσζε ηεο ίδηαο ηεο πγείαο. 

Ωζηφζν, απφ ηελ πιεπξά ηνπ αζζελή είλαη ζαθέο φηη ε παξνρή πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο 

απφ κφλε ηεο δελ είλαη ν ζηφρνο αιιά απιψο ην κέζν γηα λα επηηεπρζεί θαη λα 

δηαηεξεζεί έλα θαιφ επίπεδν πγείαο. Σπλεπψο, αλάκεζα ζηελ επηινγή γηα πεξηζζφηεξε 

πγεηνλνκηθή θξνληίδα ή γηα πεξηζζφηεξε πγεία, ε επηινγή ελφο αζζελνχο είλαη 

πξνθαλήο. 

Δληνχηνηο, ηα ζπζηήκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, δηεζλψο, εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

πξνζεισκέλα ζηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο θαη φρη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

πγείαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο κέζσ ηεο νπνίαο απηφ ζα επηηεπρζεί (Teperi, Porter, & 

Vuorenkosk, 2009).  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε αχμεζε ησλ 

δαπαλψλ γηα ηελ πγεία δελ ζπλεπάγεηαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ελίζρπζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ. 

Ωο εθ ηνχηνπ, θχξην κέιεκα ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο δηεζλψο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο Διιάδαο, ζα πξέπεη λα είλαη ε θαζνιηθή πξφζβαζε ζε επαξθείο, θαηάιιειεο, 

πνηνηηθέο, απνηειεζκαηηθέο θαη απνδνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο θαη φρη κφλν ε παξνρή 

ππεξεζηψλ πγείαο. Υπφ απηφ ην πξίζκα, ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη ε απφδνζεο αμίαο 
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ζηελ πγεία ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο παξνρήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, θαη φρη κία ζηείξα πνιηηηθή ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία. 

Απφ φινπο εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα 

παξνρέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, άξα θαη ζηε  αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία, 

εκείο ζα εζηηάζνπκε ζηε βηνταηξηθή ηερλνινγία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηξφπν 

απφθηεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, άξα θαη ζηνλ ηξφπν 

δηαρείξηζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ γηα ηελ απφθηεζε απηψλ. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

πξνβαίλνπκε ζε απηήλ ηελ επηινγή έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηα ηαηξνηερλνινγηθά 

πξντφληα απνηεινχλ ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηφζν γηα ηηο δαπάλεο ελφο λνζνθνκείνπ φζν 

θαη γηα ην επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. Τε ζρέζε απηή ζα αλαιχζνπκε ζηελ επφκελε 

ελφηεηα. 

 

1.6  ρέζε  ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ, επηπέδνπ πγείαο θαη δαπαλώλ 

πγείαο 

 

Τα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα πεξηιακβάλνπλ έλα επξχ θάζκα πξντφλησλ ηα νπνία 

έρνπλ σο ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο, ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ θαη ηνπ 

επίπεδν ηεο παξερφκελεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. Σε απηά πεξηιακβάλνληαη ζπζθεπέο 

νη νπνίεο έρνπλ ζηφρν ηε δηάγλσζε, ηελ πξφιεςε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ 

αλαθνχθηζε κίαο αζζέλεηαο, ηε ζεξαπεία ή ηελ επαλφξζσζε ηξαχκαηνο ή αλαπεξίαο, 

φπσο επίζεο θαη ηε δηεξεχλεζε, ηελ αληηθαηάζηαζε ή ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αλαηνκίαο. 

Σε απηά ινηπφλ ζπγθαηαιέγνληαη απφ απιά ρεηξνπξγηθά γάληηα, γάδεο, θαθνί επαθήο, 

test εγθπκνζχλεο, δηαγλσζηηθά-απεηθνληζηηθά κεραλήκαηα (π.ρ. καγλεηηθφο θαη 

αμνληθφο ηνκνγξάθνο) κέρξη πνιχπινθα εκθπηεχζηκα κεραλήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ φιεο ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο (Βνδίθεο & Καζθαξέιε, 2012). 

 

Ζ ζπκβνιή ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο πγείαο 

ηνπ πιεζπζκνχ είλαη αδηακθηζβήηεηε. Τα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα φληαο αλαγθαία 

γηα ηελ πξφιεςε, ηε δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία θαη ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ αζζελεηψλ, 

παζήζεσλ θαη αλαπεξηψλ, ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ βειηίσζε ηεο πγείαο θαη 

ηεο πνηφηεηαο δσήο ελψ ηαπηφρξνλα ζψδνπλ δσέο. Τα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, θαη 

εηδηθφηεξα νη βνεζεηηθέο ζπζθεπέο (π.ρ. αθνπζηηθά βαξεθνΐαο), είλαη επίζεο ζεκαληηθά 



26 
 

 
 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε, επηηξέπνληαο ζηα άηνκα κε αλαπεξία λα ζπλερίζνπλ λα είλαη 

ιεηηνπξγηθά. Φσξίο απηά νη ηαηξηθέο δηαδηθαζίεο ξνπηίλαο – απφ ηελ επίδεζε ελφο 

δηαζηξέκκαηνο ζηνλ αζηξάγαιν σο ηε δηάγλσζε ηνπ ηνχ HIV/AIDS ή ηελ εκθχηεπζε 

ελφο ηερλεηνχ ηζρίνπ – ζα ήηαλ αδχλαηεο (ΠΟΥ κηθξ ΗΝΒΗΤ, 2014). 

 

Δπίζεο, ράξηλ ζηε ζπλεηζθνξά ηεο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο, νη πεξηπηψζεηο επψδπλσλ 

ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ έρνπλ ειαηησζεί, ν ρξφλνο απνθαηάζηαζεο θαη 

απνζεξαπείαο ησλ αζζελψλ έρεη πεξηνξηζηεί θαη ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο έρνπλ 

κεησζεί (Βνδίθεο & Καζθαξέιε, 2012). Απφ κεηξήζεηο έρεη απνδεηρζεί φηη ν ζχγρξνλνο 

βηνταηξηθφο εμνπιηζκφο ησλ λνζνθνκείσλ ζπληειεί ζην γεγνλφο φηη ην 95% ησλ 

λνζειεπνκέλσλ εμέξρνληαη δψληεο απφ ηα λνζνθνκεία.  

 

Τα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα εθηφο απφ ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ 

πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, παξάιιεια, αζθνχλ κία ζπλερψο απμαλφκελε επίδξαζε ζηηο 

δαπάλεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Σπγθεθξηκέλα, ε αλάπηπμε θαη ε επέθηαζε ησλ 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ζην ρψξν ησλ λνζνθνκείσλ ελνρνπνηήζεθε σο έλαο απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο, 

ζε πνζνζηφ πνπ εθηηκάηαη φηη αγγίδεη ην 50% (Κατηειίδνπ, 2006). Ζ επίδξαζε ηνπο ζε 

επίπεδν δαπαλψλ θαίλεηαη μεθάζαξα απφ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο εηήζηεο 

δαπάλεο πξνκεζεηψλ ελφο λνζνθνκείνπ, ην νπνίν θηάλεη ην 40%, κε ηηο δαπάλεο γηα 

θάξκαθα λα αθνινπζνχλ κε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 30% (Παιιεθαξάθεο, 2013).  

 

Τν ελ ιφγσ θφζηνο πξνθχπηεη (Παππνχο, 2007) ηφζν απφ ηελ απφθηεζε φζν θαη απφ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ. Σε απηφ ην θφζηνο πεξηιακβάλνληαη νη 

άκεζεο δαπάλεο θαη νη έκκεζεο δαπάλεο. Οη άκεζεο αθνξνχλ ηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο 

θαη ζπληήξεζεο, φπσο ην αξρηθφ θφζηνο αγνξάο, ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, νη 

δηνξζσηηθέο επηζθεπέο, ην θφζηνο πξνζαξκνγήο ηεο θηηξηαθήο ππνδνκήο, ην θφζηνο 

εγθαηάζηαζεο, ηα αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, ην θφζηνο αλαβαζκίζεσλ θ.α. Δλψ νη 

έκκεζεο αθνξνχλ ηηο δαπάλεο γηα ηνπο απαηηνχκελνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, ην θφζηνο 

εθπαίδεπζήο ηνπο θ.α. 

 

Δθηφο φκσο απφ ην πςειφ θφζηνο απφθηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ (π.ρ. καγλεηηθφο ηνκνγξάθνο) ππάξρεη θαη ν θίλδπλνο 

πξαγκαηνπνίεζεο αλεμέιεγθηα κεγάινπ αξηζκνχ ηαηξηθψλ πξάμεσλ πνπ κεγηζηνπνηνχλ 
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ηηο δαπάλεο ηεο λνζνθνκείν-θεληξηθήο πεξίζαιςεο. Σπγθεθξηκέλα, ζηελ Διιάδα, ην 

2009, νη καγλεηηθέο ηνκνγξαθίεο αλά 1.000 θαηνίθνπο, ήηαλ ππεξδηπιάζηεο ηνπ κέζνπ 

φξνπ ησλ ρσξψλ ηνπ Ο.Ο.Σ.Α.  (Γνχια, 2014). 

 

Σε φηη αθνξά ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ζηελ 

ρώξα καο, απηφ ραξαθηεξίδεηαη σο αλαπνηειεζκαηηθό. Μεγάινο αξηζκφο κειεηψλ 

(ΗΟΒΔ, 2011) θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε παξαηεξνχκελε αύμεζε πνπ 

ζεκείσζαλ νη δαπάλεο γηα αγνξά ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ δελ ήηαλ απφξξνηα 

ηεο ηηκήο ηνπο, αιιά απνηέιεζκα θπξίσο ηεο αλνξζνινγηθήο πνζόηεηαο θαη 

πνηόηεηαο ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ πνπ πξνκεζεχνληαλ νη θνξείο παξνρήο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Υπφ απηφ ην θαζεζηψο, είλαη αλακελφκελν φρη κφλν λα 

απμάλεηαη ε ζπαηάιε αιιά θαη λα πνιιαπιαζηάδνληαη νη πηζαλφηεηεο λα πξνθχςνπλ 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ αζζελψλ. 

 

Δπίζεο, σο θξάηνο απνηεινύκε έλα από ηα ηειεπηαία ηεο Δ.Δ αλαθνξηθά κε ηελ 

πηνζέηεζε κεραληζκώλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ηερλνινγηώλ πγείαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, ζηελ ηηκνιφγεζε, 

απνδεκίσζε θαη ρξήζε ηνπο. Σην πιαίζην απηφ, ε θαηαγξαθή, ε κέηξεζε, ε αμηνιφγεζε 

θαη ε ινγνδνζία γηα ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ, γηα ην 

πξαγκαηηθφ θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ θαη γηα ηα πγεηνλνκηθά 

απνηειέζκαηα θαη ηνπο δείθηεο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε (ΗΟΒΔ, 2011). 

 

Σπλεπψο, ην ελδηαθέξνλ ηεο Γηνίθεζεο ζε φηη αθνξά ηε ρξήζε ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ζηελ εμαζθάιηζε εθείλσλ ησλ πνιηηηθψλ πνπ 

κεγηζηνπνηνχλ ην φθεινο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο ζε φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο (ΔΛΔΒΗΤ, 2017).  

Σπλνςίδνληαο, ε ξαγδαία εμέιημε ηεο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά 

ζηελ εμέιημε ηνπ ζχγρξνλνπ λνζνθνκείνπ θαη επηδξά κε δηηηφ ηξφπν: α) ζην επίπεδν 

ηνπ αζζελή, βειηηψλνληαο ην επηπέδν πγείαο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ θαη β) ζην 

επίπεδν ηνπ λνζνθνκείνπ, φπνπ δεζκεύεη έλα κεγάιν κέξνο ησλ δηαζέζηκσλ 

νηθνλνκηθώλ πόξσλ ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο επεξεάδνληαο παξάιιεια ηελ 

πνηόηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο.  
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Σπλεπψο γηα λα κπνξέζεη ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο λα βειηηψζεη ην επίπεδν πγείαο 

ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ρσξίο λα απεηιείηαη ε νηθνλνκηθή ηνπ βησζηκφηεηα ζα πξέπεη λα 

βειηηψζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνκεζεχεηαη ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα. 

 

1.7  Ζ αγνξά ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ ζε εζληθό θαη επξσπατθό 

επίπεδν 

 

Σε φηη αθνξά ηελ αγνξά ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε 

κειέηε ηεο ICAP Group Α.Δ (2011), ν θιάδνο απνηειείηαη απφ κεγάιν αξηζκφ 

εηζαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ. Τα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζηελ εγρψξηα ειιεληθή αγνξά 

δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηεο πςειήο ηερλνινγίαο. Οη ειιεληθέο ηαηξνηερλνινγηθέο 

επηρεηξήζεηο παξάγνπλ νξηζκέλεο κφλν θαηεγνξίεο πξντφλησλ, φπσο γάδεο, αληιίεο 

έγρπζεο θαξκάθσλ, επηδεζκηθφ πιηθφ, πιηθά ηερλεηνχ λεθξνχ θ.α. Ο κεγάινο φγθνο 

θαη ηα πιένλ εμεηδηθεπκέλα πξντφληα, φπσο είλαη ην νξζνπεδηθφ πιηθφ θαη ηα ηαηξηθά 

κεραλήκαηα, είλαη εηζαγφκελα. 

 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο ελ ιφγσ αγνξάο, έσο θαη ην 2009, 

αλαπηπζζφηαλ κε πςεινχο ξπζκνχο. Απφ ην 2010 θαη χζηεξα φκσο άξρηζε λα 

αθνινπζεί κία έληνλα θαζνδηθή πνξεία. Γηα λα αληηιεθζνχκε ηελ αηηία πνπ θξχβεηαη 

πίζσ απφ απηήλ ηελ κείσζε αξθεί λα έρνπκε ζην λνπ καο φηη ην κεγαιχηεξν κεξίδην 

ησλ πσιήζεσλ ηεο αγνξάο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ην απνξξνθάεη ν δεκφζηνο 

ηνκέαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δεκφζηα λνζνθνκεία, ζε πνζνζηφ πνπ εθηηκάηαη κεηαμχ 

65%-70% ηα ηειεπηαία ρξφληα, ν νπνίνο ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν πξνέβε ζε 

παξεκβάζεηο κείσζεο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ πγείαο. Σηε κείσζε απηή ζπλέβαιε 

απνθαζηζηηθά  θαη ε δεκηνπξγία ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ
9
, ζην βαζκφ πνπ 

θαηαδεηθλύεη σο βαζηθό θξηηήξην πξνκήζεηαο ηελ ηηκή θαη δελ δίδεη ηελ 

απαηηνύκελε βαξύηεηα ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηελ πνηόηεηα ησλ 

πξντόλησλ.  

 

Ζ ζεκαζία ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ζε επξσπατθφ επίπεδν, απνδεηθλχεηαη 

απφ ην γεγνλφο φηη ζηνλ επξσπατθφ ρψξν θπθινθνξνχλ ζήκεξα πεξηζζφηεξα απφ 

                                                           
9
 Ν.3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Υπνπξγείν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Νφκν 3846/2010 (άξζξν 24). 
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500.000 ηαηξνηερλνινγηθά θαη in vitro δηαγλσζηηθά πξντφληα. Ο ηνκέαο απαζρνιεί 

πάλσ απφ 500.000 άηνκα ζε πεξίπνπ 25.000 εηαηξείεο, ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ είλαη 

πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο. Δλψ, νη εηήζηεο πσιήζεηο αγγίδνπλ ηα 

100 δηζ. επξψ (Consilium, 2017). 

 

Σχκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Σχλδεζκν ηεο Βηνκεραλίαο Ηαηξηθήο Τερλνινγίαο, ηε 

MedTech, απφ ην 10,4% ηνπ Δπξσπατθνχ Α.Δ.Π. πνπ δαπαλάηαη ζηελ πγεία, ην 7,5% 

απνηειεί ζπλεηζθνξά ηεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο (MedTech Europe, from diagnosis to 

cure), κε ην 6,7% λα αθνξά ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα θαη ην 0,8 in vitro δηαγλσζηηθά. 

 

Τα παξαπάλσ δεδνκέλα επεμεγνχλ ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ε βηνταηξηθή ηερλνινγία 

απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα φρη κφλν ηεο πγείαο θαη ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ αιιά θαη 

ηεο νηθνλνκίαο ζπλνιηθά.  

 

1.8  ρέζε πνηόηεηαο  ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ θαη πξνκεζεηώλ ζηα 

δεκόζηα ειιεληθά λνζνθνκεία 

 

Βαζηθφο αγνξαζηήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ είλαη ηα λνζνθνκεία. Γελ αξθεί 

φκσο ε αγνξά νπνηνπδήπνηε ηαηξνηερλνινγηθνχ πξντφληνο. Δίλαη αλαγθαίν 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα πξνζδνθψκελα νθέιε απφ ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ 

πγείαο, νη αγνξαζηέο λα πξνκεζεχνληαη πνηνηηθά θαη θαηάιιεια ηαηξνηερλνινγηθά 

πξντφληα κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ελφο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο θάζε ζπζηήκαηνο 

παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Αξθεηέο θνξέο έρνπλ απαζρνιήζεη ηφζν ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο φζν θαη ηηο 

ειεγθηηθέο θαη εηζαγγειηθέο Αξρέο δεηήκαηα θαθήο πνηφηεηαο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ πγείαο πνπ έρνπλ νδεγήζεη έσο θαη ην ζάλαην.  Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

πεξίπησζε αλάθιεζεο, ην 2010, ησλ εκθπηεπκάησλ ζηήζνπο ηεο εηαηξείαο Poly 

Implant Prothese, ε νπνία απαζρφιεζε έληνλα ηνλ Τχπν αιιά θαη ηε δηθαηνζχλε, 

θαζψο ηα ζπγθεθξηκέλα ελζέκαηα απνδείρηεθε φηη πεξηείραλ βηνκεραληθή ζηιηθφλε.  

Σηα λνζνθνκεία ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα μεθηλάλε απφ ηηο πξνκήζεηεο. Κάζε 

πξφβιεκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο πξνκήζεηεο επεξεάδεη ην ηειηθφ αγαζφ πνπ είλαη ε 

πγεία. Τν πγεηνλνκηθφ πιηθφ κάιηζηα ζεσξείηαη ηδηαίηεξα επαίζζεην ζε ζέκαηα 
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πνηφηεηαο θαη γηα απηφ ην ιφγν απαηηείηαη πξνκήζεηα πςειήο πνηφηεηαο 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα ζηηο πξνδηαγξαθέο. 

Απηφ ζεκαίλεη, κε νηθνλνκηθνχο φξνπο, φηη ην επίπεδν ρξεζηκφηεηαο άξα θαη 

σθειηκφηεηαο πνπ απνιακβάλεη ν θάζε αζζελήο απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα πνπ 

θάλεη ρξήζε, εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηά ηνπο, ε νπνία είλαη απνηέιεζκα επηινγήο ηνπ 

Τκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 

πκπεξαζκαηηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ αλαπνηειεζκαηηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο, ηε θαθνδηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ γηα ηελ πγεία, ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ζηηο δαπάλεο ελφο λνζνθνκείνπ, ηε 

ζπκβνιή ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ αλαγθαηφηεηα 

απφθηεζεο πνηνηηθψλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, θαζίζηαηαη επηβεβιεκέλν λα 

επαλαζρεδηαζηεί ην πθηζηάκελν κνληέιν απφθηεζεο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο 

πξνθεηκέλνπ ην δεκφζην λα παξέρεη πνηνηηθή, απνηειεζκαηηθή, θαηάιιειε θαη 

νηθνλνκηθά βηψζηκε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. 

Σηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηεο σο άλσ πξνζπάζεηαο θνκβηθφ ξφιν κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα απφθηεζε 

ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Γηα λα κπνξέζνπκε φκσο λα πξνηείλνπκε θαηάιιεια 

εξγαιεία θαη κεζφδνπο γηα ην ελ ιφγσ εγρείξεκα πξναπαηηείηαη γλψζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.  

 

Υπφ απηφ ην πξίζκα, ζην επφκελν θεθάιαην, αθνχ αξρηθά εμεηάζνπκε ην λνκηθφ 

πιαίζην πνπ δηέπεη ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, θαηφπηλ ζα αλαιχζνπκε ηα θξηηήξηα 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ απφθηεζε απηψλ. 
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Κεθάιαην 2
ν
 : Ννκηθό πιαίζην ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ θαη 

θξηηήξηα αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

 

2.1 Σν λνκηθό πιαίζην ησλ ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ 

 

Τν λνκηθφ πιαίζην ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ απνηειείηαη απφ ηξεηο Οδεγίεο, νη 

νπνίεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ απνθαινχκελσλ Οδεγηψλ Νέαο Πξνζέγγηζεο: 

1. ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ (Σπκβνχιην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 1993), πνπ 

αθνξά ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγίεο 

98/79/ΔΚ, 2000/70/ΔΚ θαη 2001/104/ΔΚ (Δλαξκφληζε Δζληθήο Ννκνζεζίαο: 

ΓΥ8δ/Γ.Π.νηθ130648/ΦΔΚ 2198Β/02-10-2009). 

2. ηελ Οδεγία 90/385/ΔΟΚ (Σπκβνχιην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 1990), 

πνπ αθνξά ηα ελεξγά εκθπηεχζηκα ηαηξηθά βνεζήκαηα, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε 

ζηε ζπλέρεηα απφ ηηο Οδεγίεο 93/42/ΔΟΚ θαη 93/68/ΔΟΚ (Δλαξκφληζε Δζληθήο 

Ννκνζεζίαο: ΓΥ8δ/Γ.Π.νηθ130644/ΦΔΚ 2197Β/02-10-2009). 

3. Τελ Οδεγία 98/79/ΔΚ (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη Σπκβνχιην ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 1998), πνπ αθνξά ηα ηαηξνηερλνινγηθά βνεζήκαηα, 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηάγλσζε in vitro (Δλαξκφληζε Δζληθήο Ννκνζεζίαο: 

ΓΥ8δ/νηθ3607/892/ΦΔΚ 1060Β'/10-8-01. 

Τν ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο ηξεηο αλσηέξσ νδεγίεο 

ρξνλνινγείηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990. Απφ ηελ πεξίνδν απηή έσο ην 2012 δελ είρε 

ππάξμεη θακία πξνζπάζεηα αλαζεψξεζήο ηνπο. 

Ωζηφζν, ε εκθάληζε πξνβιεκάησλ ηα νπνία ζπλδένληαη κε απνθιίζεηο ζηελ εξκελεία 

θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ, νη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαζψο θαη 

πεξηζηαηηθά θαθήο ιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ π.ρ. ην 

ζθάλδαιν κε ηα εκθπηεχκαηα ζηήζνπο PIP – αλάδεημαλ ηελ αλάγθε αλαζεψξεζεο ησλ 

ελ ιφγσ νδεγηψλ.   

Ζ αλαζεψξεζε είρε σο βαζηθφ ζηφρν ηε δηακφξθσζε ελφο αλζεθηηθνχ, δηαθαλνχο, 

πξνβιέςηκνπ θαη βηψζηκνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη πςειφ 

επίπεδν αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη ηαπηφρξνλα ζα ππνζηεξίδεη ηελ θαηλνηνκία. 

Υπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ην 2012, ε Δπηηξνπή ππέβαιε δέζκε κέηξσλ απνηεινχκελε 

απφ δχν λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο θαη κηα ζρεηηθή αλαθνίλσζε. Σηφρνο απηψλ ησλ κέηξσλ 
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ήηαλ λα εθζπγρξνληζηεί ε ηζρχνπζα λνκνζεζία ψζηε ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα θαη 

ηα in vitro δηαγλσζηηθά ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα λα είλαη αζθαιή, λα κπνξνχλ λα 

δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά νιφθιεξεο ηεο Δ.Δ. θαη ηα λέα θαηλνηφκα πξντφληα λα 

δηαηίζεληαη έγθαηξα ζηνπο αζζελείο. Ζ δέζκε θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα πξντφλησλ: απφ 

επηδέζκνπο θαη ηεζη εγθπκνζχλεο έσο βεκαηνδφηεο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, 

κεραλήκαηα αθηίλσλ Φ θαη γελεηηθά ηεζη. 

Ζ σο άλσ λνκνζεζία κεηαμχ άιισλ έρεη σο ζηφρν λα εληζρχζεη ηνλ έιεγρν ησλ 

πξντφλησλ ηφζν πξνηνχ απηά δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά, ψζηε λα ειέγρεηαη σο πξνο ηε 

ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο πξνβιεπφκελεο απαηηήζεηο, φζν θαη κεηά ηελ θπθινθνξία 

ηνπο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ζα βειηησζεί ε πνηφηεηα, ε αζθάιεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ. Δπίζεο, ε λέα λνκνζεζία επηδηψθεη ηε δεκηνπξγία 

ζπζηήκαηνο απνθιεηζηηθήο ηαπηνπνίεζεο πξντφλησλ πνπ ζα θαζηζηά επθνιφηεξε ηελ 

αλάθιεζε ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ θαη ζα βνεζά ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

απνκηκήζεσλ. 

Σπγθεθξηκέλα, νη θαλνληζκνί πνπ πξνηάζεθαλ είλαη ν  2012/0266 (COD) γηα ηα 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα θαη ν 2012/0267 (COD) γηα ηα in vitro δηαγλσζηηθά 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα. 

Τν Σπκβνχιην εμέδσζε ηνπο λένπο θαλνληζκνχο ζηηο 7 Μαξηίνπ 2017, θαη ζηηο 5 

Απξηιίνπ 2017 ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηνπο ελέθξηλε. 

Δληνχηνηο, γηα λα κπνξέζνπλ νη θαηαζθεπαζηέο θαη νη αξρέο λα πξνζαξκνζηνχλ, νη λένη 

θαλφλεο ζα ηζρχζνπλ κφλν κεηά απφ κεηαβαηηθή πεξίνδν. Σπγθεθξηκέλα, νη λένη 

θαλφλεο ζα αξρίζνπλ λα ηζρχνπλ ηξία ρξφληα κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ θαλνληζκψλ 

φζνλ αθνξά ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, θαη πέληε ρξφληα κεηά ηε δεκνζίεπζε φζνλ 

αθνξά ηα in vitro δηαγλσζηηθά ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα (Consilium, 2017). 

 

2.2 Πεξί πξνκεζεηώλ ησλ ειιεληθώλ λνζνθνκείσλ ηνπ Δ..Τ. 

 

Σην Ν.4412/2016
10

, ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 2, δίδεηαη ν νξηζκφο γηα ηηο πξνκήζεηεο. Ωο 

«δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ» θαη σο «ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ» λννχληαη νη 

                                                           
10

 Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), (Φ.Δ.Κ. 147/η. Α’/08-08-2016) 
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ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ αγνξά, ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, ηε 

κίζζσζε ή ηε κίζζσζε-πψιεζε, κε ή ρσξίο δηθαίσκα αγνξάο, πξντφλησλ.  

Πξφθεηηαη δειαδή γηα αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη δεκφζηνη 

θνξείο, ελ επξεία θαη ζηελή έλλνηα, απφ πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη θαινχληαη κε ηε κνξθή 

δηαγσληζκνχ λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην πιαίζην ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο 

δεκνζηφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Οη πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ, 

νινθιεξψλνληαη κε γξαπηέο ζπκβάζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηνπο φξνπο 

ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ θνξέα (αλαζέηνπζα αξρή) θαη ησλ ηδησηψλ-

επηρεηξήζεσλ (πξνκεζεπηψλ). 

Οη δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ δηαδξακαηίδνπλ θνκβηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκία 

θάζε ρψξαο. Σηα πεξηζζφηεξα θξάηε νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

πξνζδηνξίδνληαη κέζσ θαλνληζηηθψλ πιαηζίσλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ απνθπγή ηεο 

ππέξκεηξεο ζπαηάιεο, ηεο θαθνδηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηεο 

δηαθζνξάο. 

Οη πξνκήζεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο παξνπζηάδνπλ κία ηδηαηηεξφηεηα πνπ θαζηζηά ην 

ξφιν ηνπο θνκβηθφ γηα ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή δσή ελφο ηφπνπ. Ζ ηδηαηηεξφηεηα απηή 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη ηεο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο νη 

δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ θαινχληαη λα ηζνξξνπήζνπλ αλάκεζα ζηελ  ηθαλνπνίεζε ησλ 

ρξεζηψλ ππεξεζηψλ πγείαο, κέζσ ηεο απφθηεζεο θαηάιιεισλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, θαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη νη πξνκήζεηεο πγείαο ηνπ δεκνζίνπ αλέθαζελ δηέπνληαλ απφ έλα 

απζηεξφ θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη δχζθνιν σο πξνο ηελ εξκελεία ηνπ, ην νπνίν δξνχζε 

πεξηνξηζηηθά σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο άζθεζεο κίαο επέιηθηεο, ζχγρξνλεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο πξνκεζεηψλ. Απηφ ην πεξίπινθν ζεζκηθφ πιαίζην ήηαλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ππεχζπλν γηα ηελ πξφθιεζε πιεζψξαο ζηξεβιψζεσλ φπσο ήηαλ ε φρη 

πάληα ελδεδεηγκέλε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα πξνκεζεηψλ. 

Με ην Ν.4412/2016 έγηλε κία πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ, 

ζηελ πξάμε φκσο ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάςακε εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη. 

Οη δεκφζηεο ζπκβάζεηο ηδαληθά ζα έπξεπε, κέζσ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ηηο 

δηέπεη, λα απνηεινχλ εθαιηήξην γηα θαηλνηφκεο πξσηνβνπιίεο ζηνλ θιάδν ησλ 
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ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, κέζσ ηεο αγνξάο πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο θαη 

αμίαο (Sorenson & Kanavos, 2011). Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα απμαλφηαλ ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ζα βειηησλφηαλ ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο 

θαη πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ παξάιιεια, ζα βειηησλφηαλ θαη ε νηθνλνκηθή 

βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. 

Ωζηφζν, ζηηο δηαδηθαζίεο ζπκβάζεσλ παξαηεξείηαη ην εμήο παξάδνμν. Δλψ ηα 

ζπζηήκαηα πγείαο, ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, επηδηψθνπλ λα βειηηψζνπλ ηε ζρέζε 

θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηελ ίδηα ζηηγκή επηδηψθνπλ ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ 

νχησο ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο αλά κνλάδα, γεγνλφο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα 

εκπνδίδεηαη ε εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κνριφ 

βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο παξνρήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (Torbica & Cappellaro, 2010).  

Παξάιιεια, ζηελ Διιάδα κέρξη θαη ην 2008, φπνπ αλαγθαζηήθακε λα πξνβνχκε ζε 

πεξηζηνιή ησλ πγεηνλνκηθψλ καο δαπαλψλ, ζπλέβαηλε έλα αθφκε παξάδνμν. Δλψ νη 

δαπάλεο γηα ηελ πγεία αθνινπζνύζαλ κία ζπλερή απμεηηθή πνξεία, νη δείθηεο 

πξνζδόθηκνπ δσήο θαη παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ πιεζπζκνύ δελ 

βειηηώλνληαλ. Τν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεη πσο ην ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθφ αθφκα θαη ηελ πεξίνδν πνπ «επελδχακε» ζηελ θιάδν ηεο 

πγείαο (Ληαξφπνπινο, Σίζθνπ, Κατηειίδνπ, & Θενδψξνπ, 2008). 

Σπλεπψο, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απνηειεί θνκβηθφ 

ζεκείν γχξσ απφ ην νπνίν ηα ζπζηήκαηα πγείαο θαινχληαη λα αλαπηπρζνχλ θαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ. Ζ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ πξνυπνζέηεη ηελ εηζαγσγή λέσλ 

δηαδηθαζηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ, νη νπνίεο ζα επηθέξνπλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε πνηνηηθνχ, αλαγθαίνπ θαη θαηάιιεινπ 

ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ εμαζθαιίδεη καθξνπξφζεζκα ηελ νηθνλνκηθή 

βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. 

 

2.2.1 Κξηηήξηα αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζην ρώξν ηεο πγείαο 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο πξνκήζεηεο ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ, ηα νπνία απνηεινχλ θαη ην 

βαζηθφ πειάηε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ 
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ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, νη βαζηθνί λφκνη πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρχ είλαη ν 

Ν.4412/2016, ν Ν.3580/2007
11

 θαη ν Ν. 3918/2011
12

. Τν Μάην ηνπ 2017 ςεθίζηεθε 

αιιά δελ έρεη αθφκα ηεζεί ζε εθαξκνγή ν Ν.4472/2017
13

 
14

 ν νπνίνο ζα θαηαξγήζεη 

ηφζν ηνλ Ν.3580/2007 φζν θαη ηνλ 3928/2001 ελψ παξάιιεια ζα επηθέξεη νξηζκέλεο 

ηξνπνπνηήζεηο ζην Ν.4412/2016
15

. 

Ο Ν. 4412/2016 θαηήξγεζε κεηαμχ άιισλ ην Π.Γ. 60/2007
16

 πνπ απνηεινχζε 

πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί 

ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ 

Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 16εο 

Ννεκβξίνπ 2005. 

Σην ελ ιφγσ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, ζην άξζξν 51 κε ηίηιν «Κξηηήξηα αλάζεζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ» (άξζξν 53 νδεγίαο 2004/18/ΔΚ), πξνβιέπνληαλ δχν θξηηήξηα αλάζεζεο 

ηεο ζχκβαζεο. Τν θξηηήξην ηεο απνθιεηζηηθά ρακειφηεξεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο θαη ην 

θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο. 

Ο πξψηνο ηχπνο δηαγσληζκνχ, ήηαλ έλα απιφ κεηνδνηηθφ ζχζηεκα πξνζθνξψλ, ην 

νπνίν ζην άξζξν 52 πξνέβιεπε (άξζξν 55 γηα ηελ νδεγία 2004/18/ΔΚ) πσο αλ θάπνηα 

πξνζθνξά ζεσξείην ππεξβνιηθά ρακειή, χζηεξα απφ αλεπαξθείο δηεπθξηλίζεηο ηνπ 

                                                           
11

 Ν.3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 134 /η. Α΄/18-6-2007). 

 
12

 Ν.3918/2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 31/η. Α΄/02-

03-2011. 

 
13

 Ν.4472/2017 «Σπληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο Γεκνζίνπ θαη ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4387/2016, 

κέηξα εθαξκνγήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, κέηξα θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη 

εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο, Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο 2018-2021 θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 74/η. Α΄/19-05-2017). 

 
14

 Ο Ν. 4472/2017 φηαλ εθαξκνζηεί ζα θαηαξγήζεη ηφζν ην λφκν 3918/2011 φζν θαη ην Ν. 3580/2008, 

ζπζηήλνληαο ηελ Δζληθή Κεληξηθή Αξρή Πξνκεζεηψλ Υγείαο (Δ.Κ.Α.Π.Υ.), ε νπνία ζα είλαη λνκηθφ 

πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ην νπνίν ζα ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο. Σθνπφο ηνπ λένπ 

νξγαληζκνχ ζα είλαη ε εμαζθάιηζε πινπνίεζεο θεληξηθνπνηεµέλσλ Πξνκεζεηψλ, φπσο επίζεο θαη ν 

έιεγρνο αλάισζεο, θαηαλάισζεο, ηηκνιφγεζεο φινπ ηνπ εθνδηαζηηθνχ θχθινπ πξνκήζεηαο πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο.  

15
 Άξζξν 47 Ν.4472/2017. 

16
 ΠΓ 60/2007Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί 

ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» 

(Φ.Δ.Κ 64/η.Α'/16-3-2007). 
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ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή γηα ηε ζχλζεζε ηεο πξνζθνξάο πξνο ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο 

κπνξνχζε λα απνξξηθζεί. 

Ο δεχηεξνο ηχπνο δηαγσληζκνχ, πξνέβιεπε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο 

θξηηήξηα ζπλδεφκελα κε ην αληηθείκελν απηήο. Γηα ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ ππάγνληαλ 

ζην θνηλνηηθφ δίθαην ηα θξηηήξηα αλάζεζεο ήηαλ: ε πνηφηεηα, ε ηηκή, ε ηερληθή αμία, ηα 

αηζζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα πεξηβαιινληνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο, ε απνδνηηθφηεηα, ε εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε θαη ε ηερληθή 

ζπλδξνκή, ε εκεξνκελία παξάδνζεο θαη ε πξνζεζκία παξάδνζεο ή εθηέιεζεο. 

Με ην Ν.4412/2016 ηα θξηηήξηα απηά αλαδηακνξθψζεθαλ, ρσξίο σζηφζν λα 

παξνπζηάδνληαη ζηελ πξάμε νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Τν ζθεπηηθφ πίζσ απφ ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο είρε σο ηδενινγηθή 

αθεηεξία ηε νηθνλνκηθή χθεζε κε ηελ νπνία ε Δπξψπε ήξζε αληηκέησπε ηελ ηειεπηαία 

ζρεδφλ δεθαεηία θαη είρε σο λνκηθή βάζε ηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ
17

 θαη 2014/25/ΔΔ
18

. 

 

2.2.2  Κξηηήξηα αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ – ε πεξίπησζε ηνπ Νόκνπ 

4412/2016 πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

 

Ζ νηθνλνκηθή χθεζε θαη ε ζπλεπαγφκελεο πνιηηηθέο δεκνζηνλνκηθήο ιηηφηεηαο πνπ 

πιήηηνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη 

ν δεκφζηνο ηνκέαο δαπαλά ην 18% ηνπ Α.Δ.Π. ηνπ γηα ηελ αγνξά αγαζψλ, ππεξεζηψλ 

θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ, θαηέζηεζε αδήξηηε αλάγθε ηελ βέιηηζηε ρξήζε ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ.  

Υπφ απηφ ην πξίζκα, απνθαζίζηεθε ε αλαζεψξεζε ησλ νδεγηψλ πνπ δηέπνπλ ηεο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ «λνκνζέηε» ήηαλ κε εχθνια κέζα θαη κε 

απιφ θαη δηαθαλή ηξφπν λα ζπλνκνινγνχληαη ζπκβάζεηο νη νπνίεο ζα πξνάγνπλ ηνλ 

αληαγσληζκφ κέζσ αγνξψλ πνπ ζα πξνζθέξνπλ ηελ θαιχηεξε ζρέζε πνηφηεηαο – ηηκήο 

(value for money). 

                                                           
17

 Οδεγία 2014/24/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2014  

ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ. 
18

 Οδεγία 2014/25/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνχιηνπ, ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2014, 

ζρεηηθά κε ηηο πξνκήζεηεο θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ 

κεηαθνξψλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2004/17/ΔΚ. 
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Δηδηθφηεξα νη Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ, νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία κε ην Ν. 4412/2016,  έρνληαο σο απψηεξν ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» γηα κηα έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνχ αλάπηπμε, δίλνπλ ηδηαίηεξε πιένλ έκθαζε ζηε ζπλεθηίκεζε 

θνηλσληθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ θξηηεξίσλ θαη ζηελ πξνώζεζε ησλ επελδύζεσλ 

ζηελ θαηλνηνκία. 

Με ην άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016 πξνζδηνξίδεηαη ην έλα θαη κνλαδηθφ πιένλ θξηηήξην 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Πξφθεηηαη γηα ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο 

απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο. Δθ πξψηε φςεσο δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη 

θαηαξγνχληαη νη κεηνδνηηθνί δηαγσληζκνί, νη δηαγσληζκνί δειαδή πνπ έρνπλ σο 

απνθιεηζηηθφ θξηηήξην ηε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην. Δθείλν πνπ δηαθνξνπνηείηαη είλαη κφλν ε νξνινγία θαζψο πιένλ 

ν φξνο «πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά» πεξηιακβάλεη θαη ηα 

δχν θξηηήξηα αλάζεζεο. Γειαδή πεξηιακβάλεη θαη ηηο αλαζέζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε 

πνηνηηθά θξηηήξηα (κε νηθνλνκηθά) θαη απηέο πνπ ζηεξίδνληαη κφλν ζηε ηηκή. 

Σηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 86, νξίδεηαη φηη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά πξνζδηνξίδεηαη ζηε βάζε είηε ηεο ηηκήο, είηε ηνπ θφζηνπο, είηε ηεο 

βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο. 

Ζ πεξίπησζε ηεο αλάζεζεο κε θξηηήξην ηελ ηηκή αθνξά ζηελ νπζία ηνπο απινχο 

κεηνδνηηθνχο δηαγσληζκνχο πνπ πξνβιέπνληαλ ζηελ  Οδεγία 2004/18/ΔΚ. Σπλεπψο, ην 

ελ ιφγσ θξηηήξην δελ θαηαξγείηαη, απιά πιένλ εκπεξηέρεηαη ζηελ έλλνηα ηεο πιένλ 

ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο. Τν ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην επηιέγεηαη 

φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη πσο ε ηηκή απνηειεί ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο πξνζθνξά.  

Άξα εμαθνινπζεί λα αλήθεη ζηελ επηινγή ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα επηιέμεη σο 

θξηηήξην αλάζεζεο ηελ κεηνδνζία. Σηελ πξάμε, ζηελ πεξίπησζε ησλ Γεκφζησλ 

Ννζνθνκείσλ ηνπ Δ.Σ.Υ πνπ αθνξνχλ ζηε κειέηε καο, νη αλαζέζεηο ζπκβάζεσλ 

γίλνληαη θαηά θχξην ιφγν κε θξηηήξην ηελ ηηκή, δειαδή ην κέρξη πξφηηλνο θξηηήξην ηεο 

κεηνδνζίαο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (θπξίσο γηα κεραλήκαηα) κε θξηηήξην ηε 

ζρέζε πνηφηεηαο-ηηκήο. Τν θξηηήξην ηεο ζρέζεο θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο δείρλεη 

λα κέλεη αλελεξγφ. 
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Σηελ πεξίπησζε ηεο αλάζεζεο κε θξηηήξην ην θφζηνο, ππνινγίδεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζε ζπλάξηεζε κε ην θφζηνο (ρξήζε πξνζέγγηζεο θφζηνπο-

απνηειεζκαηηθφηεηαο), πξφθεηηαη γηα ηε ιεγφκελε απνδνηηθφηεηα πνπ απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο θάζε ζπζηήκαηνο πγείαο. Σχκθσλα κε ην Νφκν, κία 

κέζνδνο εμεχξεζεο ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο ζε 

ζρέζε κε ην θφζηνο είλαη ε θνζηνιφγεζε ηνπ θχθινο δσήο ελφο πξντφληνο, ππεξεζίαο ή 

έξγνπ. Τν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη ζε απηφ ην ζεκείν είλαη πσο ζα αμηνινγεζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα φηαλ δελ ππάξρνπλ ζηε ρψξα καο κέρξη ζηηγκήο ζρεηηθά 

δεδνκέλα. Σηηο επφκελεο ελφηεηεο ζα κειεηήζνπκε ην ελ ιφγσ δήηεκα. 

Τν άξζξν 87 πεξηγξάθεη ηελ έλλνηα ηεο θνζηνιφγεζεο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ ππφ 

πξνκήζεηα πξντφληνο, ππεξεζίαο ή έξγνπ. Ζ έλλνηα απηή θαιχπηεη φια ηα είδε θφζηνπο, 

εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ, πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ 

δσήο ηνπ πξντφληνο, ππεξεζίαο ή έξγνπ.  

Τν εζσηεξηθφ θφζηνο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο απφθηεζεο, ρξήζεο (π.ρ. θφζηνο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο), ζπληήξεζεο θαη ηέινο ην θφζηνο ηεο απφξξηςεο ζην ηέινο 

ηνπ θχθινπ δσήο (π.ρ. θφζηνο αλαθχθισζεο θαη θφζηνο θαηαζηξνθήο). 

Τν εμσηεξηθφ θφζηνο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη εμαηηίαο εμσηεξηθψλ 

πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ην πξντφλ, φπσο είλαη  ε 

ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθαιεί ε θαηαζθεπή ή ε ρξήζε ηνπ πξντφληνο. Όια απηά 

ιακβάλνληαη ππφςε εθφζνλ κπνξνχλ λα επαιεζεπηνχλ αληηθεηκεληθά θαη λα 

απνηηκεζνχλ ρξεκαηηθά. 

Σχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 86, ην ζηνηρείν ηνπ θφζηνπο κπνξεί λα ιακβάλεη ηε 

κνξθή ζηαζεξήο ηηκήο ή θφζηνπο βάζεη ηνπ νπνίνπ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα 

αληαγσλίδνληαη απνθιεηζηηθά βάζεη πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ (Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή 

Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ, 2014). 

Ζ Κνζηνιόγεζε πλνιηθνύ Κύθινπ Εσήο ε νπνία ελζσκαηψλεη ηελ απφθηεζε, ηε 

ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη ηε δηάζεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, έρεη νπζηαζηηθά 

σο ζηόρν λα απαληήζεη ζην εξώηεκα «Πνην είλαη ην ειάρηζην θόζηνο ζπλνιηθνύ 

θύθινπ δσήο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεζηαθώλ ζηόρσλ ή 

ζηόρσλ πνιηηηθήο;» θαη όρη ζην εξώηεκα «Πνην είλαη ην θόζηνο αγνξάο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο;». Όηαλ απνθαζίδεηαη πνηα ελαιιαθηηθή ιχζε ζα επηιεγεί γηα 
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ηελ ηθαλνπνίεζε κίαο αλάγθεο ή ηελ παξνρή κίαο ππεξεζίαο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα θφζηε πνπ πεξηιακβάλεη ε θάζε επηινγή. 

Αλ θαη ε Κνζηνιφγεζε Σπλνιηθνχ Κχθινπ Εσήο πξαγκαηεχεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, δελ ζα πξέπεη λα 

μερλάκε φηη δηαθνξεηηθέο ιχζεηο κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο δηάξθεηεο 

δσήο. Σπλεπψο, ην θφζηνο ηεο επηιεγφκελεο ιχζεο ζα πξέπεη λα αλάγεηαη ζε εηήζηα 

κεγέζε, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζσζηή ζχγθξηζε ηνπ θφζηνπο δηαθνξεηηθψλ ιχζεσλ 

(Public procurement best practice guide, 2008). 

Σην απιφ παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο αλαγσγήο ηνπ θφζηνπο 

ζε εηήζηα κεγέζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθξίζεσλ. 

Τν Τκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Φ Ννζνθνκείνπ απαηηεί ηελ πξνκήζεηα 10 βεκαηνδνηψλ. Ο 

βεκαηνδφηεο Α ηεο εηαηξείαο Φ πνπ έρεη Σπλνιηθφ Κφζηνο Εσήο 3.000 επξψ θαη 

δηάξθεηα δσήο 8 ρξφληα, έρεη εηήζην θφζηνο 375 επξψ.  Ο βεκαηνδφηεο Β ηεο εηαηξείαο 

Υ πνπ έρεη Σπλνιηθφ Κφζηνο Εσήο 2.000 επξψ αιιά δηάξθεηα δσήο κφλν 5 ρξφληα, έρεη 

εηήζην θφζηνο 400 επξψ. Ο βεκαηνδφηεο κε ην πςειφηεξν Κφζηνο Σπλνιηθνχ Κχθινπ 

Εσήο έρεη ην ρακειφηεξν εηήζην θφζηνο. Ζ δηάξθεηα δσήο κίαο ιχζεο ζα εμαξηάηαη 

βεβαίσο απφ ηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ην νπνίν ε ιχζε είλαη 

απαξαίηεηε, θαζψο θαη απφ ηελ αλζεθηηθφηεηα ηεο ιχζεο ζην ρξφλν.  

Σην παξαπάλσ παξάδεηγκα αλ ν βεκαηνδφηεο είλαη απαξαίηεηνο κφλν γηα 5 ρξφληα 

γηαηί κεηά ζα πξέπεη ζχκθσλα κε ηελ ηαηξηθή πξαθηηθή λα αληηθαηαζηαζεί θαη ην 

Κφζηνο Σπλνιηθνχ Κχθινπ Εσήο ηνπ Β βεκαηνδφηε γηα ηα 5 πξψηα ρξφληα είλαη 400 

επξψ έλαληη 600 ηνπ άιινπ βεκαηνδφηε, ηφηε ζα επηιεγεί ν βεκαηνδφηεο Β θαζψο 

πξνζθέξεη ηελ θαιχηεξε ζρέζε πνηφηεηαο-ηηκήο.  

Αλ φκσο ν βεκαηνδφηεο είλαη απαξαίηεηνο γηα 8 ρξφληα ηφηε πην ζπκθέξνπζα 

νηθνλνκηθά πξνζθνξά ζηε βάζε ηεο ζρέζεο πνηφηεηα-ηηκήο ζα είλαη ν βεκαηνδφηεο Α. 

Σηελ πξαγκαηηθφηεηα ην θξηηήξην απηφ δελ εθαξκφδεηαη πνηέ. Ζ έιιεηςε ζρεηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ θαη ε ζπλεπαθφινπζε αλάιπζή ηνπο αλαθνξηθά κε ηα 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα (θαη φρη κφλν) δελ επηηξέπεη ηέηνηνπ είδνπο επηινγέο. 

Τέινο, πξνβιέπεηαη ε πεξίπησζε ηεο αλάζεζεο κε θξηηήξην ηε βέιηηζηε ζρέζε 

πνηφηεηαο-ηηκήο. Σην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν αλάζεζεο κίαο ζχκβαζεο ε ζρέζε 
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πνηφηεηαο-ηηκήο εθηηκάηαη βάζεη θξηηεξίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, 

πνηνηηθώλ, πεξηβαιινληηθώλ θαη/ή θνηλσληθώλ πηπρώλ πνπ ζπλδένληαη κε ην 

αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

Σηελ πεξίπησζε ινηπφλ πνπ επηιεγεί ην ελ ιφγσ θξηηήξην ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα 

θαζνξηζηνχλ ηα επηκέξνπο θξηηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ θαιχηεξε αλαινγία πνηφηεηαο-ηηκήο, ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

παξαηίζεηαη ελδεηθηηθφο/κε εμαληιεηηθφο θαηάινγνο πηζαλψλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο. 

Μεξηθά απφ απηά είλαη: ε πνηφηεηα θαη ηα θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, ε 

εμππεξέηεζε θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζε, νη φξνη παξάδνζεο, φπσο ε 

εκεξνκελία παξάδνζεο θαη ε παξνρή εγγχεζεο. 

Καηά ηελ παξ.10 ηνπ άξζξν 86, ε αλαζέηνπζα αξρή δηεπθξηλίδεη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο ηε ζρεηηθή ζηάζκηζε πνπ πξνζδίδεη ζε θαζέλα απφ ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ 

επηιεγεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο. Αλ δελ είλαη δπλαηή ε ζηάζκηζε γηα αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή επηζεκαίλεη ηα θξηηήξηα κε θζίλνπζα ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο. Σηηο δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ε βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο 

θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο
19

.  

Όηαλ ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά δελ πξνζδηνξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο θαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο έρνπλ ππνρξέσζε ππνβνιήο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηφηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν ιφγν ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο 

πξνο ηε βαζκνινγία ηεο. Σπγθξηηηθή ηηκή πξνζθνξάο είλαη ε ηηκή πνπ ππνινγίδεηαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο θαη, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηε 

δηαθήξπμε, ην θφζηνο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ζηε δηαθήξπμε ηνλ 

αθξηβή ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο πξνζθνξάο (π.ρ. κε καζεκαηηθφ 

ηχπν) (άξζξν 86 παξ.13 ηνπ Ν.4412/2016) (Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ 

Σπκβάζεσλ, 2014).  

                                                           
19

 Ζ βαζκνινγία είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν ηεο παξ. 11 θπκαίλεηαη 

απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. Δλψ αλ κία πξνζθνξά δελ θαιχπηεη ηηο 100 κνλάδεο απηνκάησο απνξξίπηεηαη. 
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Ζ πηνζέηεζε ησλ θξηηεξίσλ πνηφηεηαο-ηηκήο θαη θφζηνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

απνηεινχλ ζηελ νπζία ην κνριφ πξνψζεζεο ηεο αξρήο ηνπ value-based procurement 

ηελ νπνία ζα αλαιχζνπκε ζην επφκελν θεθάιαην. 
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Κεθάιαην 3
ν
 : Ζ αξρή ηνπ «value-based procurement» 

 

3.1 Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο αξρήο ηνπ “value-based procurement” 

 

Ζ πίεζε πνπ αζθείηαη γηα ζπξξίθλσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

παξάγνληεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο γηα παξνρέο πγείαο θαη ηα θαηλφκελα 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζχζηεκα πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θαη ηνπ ειιεληθνχ, νδεγνχλ αλαπφθεπθηα ζην αίηεκα αλαζεψξεζεο ηνπ κνληέινπ 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Υπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

γηα αγνξά ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ κε θξηηήξην ηελ αξρή ηνπ «value-based 

procurement» απνηειεί ζήκεξα έλα απφ ηα πην βαζηθά θαη επίθαηξα ζέκαηα ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη ζηελ Δπξψπε, θαζψο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ νηθνδφκεζε πην 

απνηειεζκαηηθψλ θαη βηψζηκσλ ζπζηεκάησλ πγείαο. 

 

Πξηλ πξνβνχκε ζηελ αλάιπζε θαη ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

πηνζέηεζε ηεο αλσηέξσ αξρήο, ζα απνδψζνπκε ηνλ ελλνηνινγηθφ ηεο πξνζδηνξηζκφ.  

Value-based procurement (in health care) ζεκαίλεη: αλάζεζε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ κε θξηηήξην ηελ απόδνζε αμίαο ζην ζύζηεκα παξνρήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ζε ζπλδπαζκό κε ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο παξνρήο 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. Τα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηνζέηεζεο ηεο αξρήο 

ηνπ value based-procurement δηαρένληαη ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηνλ ηνκέα 

παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Γειαδή ζηνπο αζζελείο, ζηνπο παξφρνπο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (π.ρ Ννζνθνκεία), ζηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο, ζηελ 

θνηλσλία θαη ζην ζχζηεκα πγείαο ζπλνιηθά.  

Ο φξνο αμία πεξηιακβάλεη: θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα ηνπο αζζελείο φρη κφλν ζε 

βξαρππξφζεζκν αιιά θαη ζε καθξνπξφζεζκν επίπεδν, κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ 

αζζελψλ θαη αζθαιέζηεξα, θαηλνηφκα, πνηνηηθφηεξα θαη θηιηθφηεξα πξνο ην 

πεξηβάιινλ θαη ην ρξήζηε πξντφληα.  

Σην βηβιίν, «Δπαλαπξνζδηνξίδνληαο ηελ Υγεία», ν Michael E. Porter θαη ν Eliza-beth 

Olmsted Teisberg (Gerecke, Clawson, & Verboven, 2015) θαζφξηζαλ ηελ αμία ζηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε σο ηα απνηειέζκαηα πγείαο πνπ επηηπγράλνληαη  ζηνπο 

αζζελείο δηαηξεκέλα κε ην θόζηνο γηα ηελ επίηεπμε απηώλ ησλ απνηειεζκάησλ. Τν 
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θφζηνο εδψ αθνξά ην θφζηνο ελφο πιήξνπο θχθινπ πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο ελφο 

αζζελνχο θαη φρη ην θφζηνο κίαο κεκνλσκέλεο ππεξεζίαο (Porter, 2010). 

Απηή  ε θαηλνκεληθά απιή πξνζέγγηζε  κπνξεί λα απνηειέζεη ην πην απνηειεζκαηηθφ 

κέζν κέηξεζεο ηεο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

Σπλεπψο, απηφ πνπ πξνηείλεηαη είλαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο θαηά ηε δηαδηθαζία 

επηινγήο ππνςήθησλ πξνκεζεπηψλ λα κελ ιακβάλνπλ ππφςε κφλν ηελ αξρηθή ηηκή ησλ 

ππφ πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, αιιά θαη άιια θξηηήξηα φπσο ην 

ζπλνιηθφ θφζηνπο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο, ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, ε θαηλνηνκία, ε απνδνηηθφηεηα, θαζψο θαη ν θνηλσληθφο θαη 

πεξηβαιινληηθφο αληίθηππνο πνπ απηά έρνπλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαηά ηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο ζα ζπλππνινγίδνπλ, αλαιφγσο ηνπ 

πξντφληνο πνπ θαινχληαη λα πξνκεζεπηνχλ, ηα επξχηεξα νθέιε γηα ηνλ αζζελή, ηελ 

θνηλσλία θαη ην ζχζηεκα πγείαο. 

Απηή ε ηδέα ζπδεηείηαη θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη είλαη εκπλεπζκέλε απφ ην 

αθαδεκατθφ έξγν ηνπ θαζεγεηή Michael Porter.  

Ο Νφκνο 4412/2016, γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ελζαξξχλεη ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο λα 

κελ πξνβαίλνπλ ζηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε απνθιεηζηηθφ θξηηήξην αλάζεζεο ηε 

ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή (price-based procurement). Σπγθεθξηκέλα, παξέρεη 

εθείλα ηα εξγαιεία πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ πηνζέηεζε ηεο αξρήο ηνπ value-based 

procurement, ηα νπνία είλαη ηα θξηηήξηα ηηκήο-πνηφηεηαο θαη θφζηνπο-

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Υπφ απηφ ην πξίζκα, φπσο αλαιχζακε παξαπάλσ, ν Νφκνο 4412/2016 θαζηέξσζε κηα 

πην νιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηελ 

πνηφηεηα, ζην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ 

δσήο ελφο πξντφληνο θαη ηέινο ζηηο επξχηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ.  

Απηή ε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία απνηειεί έλα ζεκείν θακπήο ζηελ πξφνδν ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κε βάζε ηελ αμία (value-based healthcare). Δληνχηνηο, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ε δηαδηθαζία πξνκεζεηψλ ζηα πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία θαη ηα 

ζπζηήκαηα πγείαο δελ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Πεξίπνπ 

ην 70%, κε ζπλερή ηάζε αχμεζεο, ησλ παγθφζκησλ πσιήζεσλ ηαηξνηερλνινγηθνχ 
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εμνπιηζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ δηαδηθαζηψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ σο 

θξηηήξην αλάζεζεο εθείλν ηεο ρακειφηεξεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο (Gerecke, Clawson, 

& Verboven, 2015). 

Καηά ζπλέπεηα, ην ελ ιφγσ θξηηήξην αλάζεζεο παξακέλεη αλελεξγφ, αθνχ ε δπλαηφηεηα 

επηινγήο ηνπ θξηηεξίνπ ηεο ρακειφηεξεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο απνηειεί ηελ πην 

εχθνιε, γξήγνξε, νηθνλνκηθά πην ζπκθέξνπζα εθ πξψηεο φςεσο, αληηθεηκεληθή άξα 

θαη αζθαιή απφ λνκηθήο απφςεσο ιχζε, γηα ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο. 

Καηά ηνλ Porter (Porter, 2010), κία πνιηηηθή κείσζεο ησλ δαπαλψλ ε νπνία δελ 

ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο αζζελείο είλαη επηθίλδπλε θαη 

απηνθαηαζηξνθηθή, θαζψο νδεγεί ζε ςεπδείο «εμνηθνλνκήζεηο» θαη δπλεηηθά κεησκέλε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Τελ 

νξζφηεηα ηεο ελ ιφγσ ζθέςεο ζα ηεθκεξηψζνπκε ζηελ επφκελε ελφηεηα ηεο κειέηεο 

καο.   

 

3.2  Αξλεηηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ ηζρύνληνο κνληέινπ απόθηεζεο 

ηαηξνηερλνινγηώλ πξντόλησλ (price-based procurement) 

 

Δίλαη αδηακθηζβήηεην γεγνλφο φηη ζηηο κέξεο καο νη βξαρππξφζεζκεο ιχζεηο κείσζεο 

ησλ δαπαλψλ θαη ηα κέηξα ιηηφηεηαο έρνπλ θζάζεη ζηα φξηά ηνπο θαη αξρίδνπλ πιένλ 

λα επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο πγείαο θαη ηεο πεξίζαιςεο.  Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 

έλαλ θαχιν θχθιν απμεκέλσλ αλαγθψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ζρεηηθψλ 

δαπαλψλ (Gerecke, Clawson, & Verboven, 2015). Σηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα 

εμεηάζνπκε ην ελ ιφγσ θαηλφκελν θαζψο επίζεο θαη ην πψο ε απφθηεζε 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή κπνξεί 

λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηνλ αζζελή, ην ζχζηεκα πγείαο θαη ηελ θνηλσλία. 

 

Σηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκέλεο αγνξέο, ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε πάζρεη απφ δχν 

κεγάια θαη ζπλερψο εληεηλφκελα πξνβιήκαηα. Τν πξψην είλαη ε ζπλερήο αχμεζε ηεο 

δήηεζεο γηα ππεξεζίαο πγείαο θαη σο εθ ηνχηνπ ε ζπλεπαγφκελε αχμεζε ησλ δαπαλψλ 

γηα ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ην νπνίν αλαιχζακε ζην 1
ν
 θεθάιαην ηεο 

κειέηεο, θαη ην δεχηεξν, ε ζεκαληηθή δηαθχκαλζε ζηα θιηληθά απνηειέζκαηα ησλ 

αζζελψλ αθφκε θαη γηα επεκβάζεηο ξνπηίλαο . 
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Σε φηη αθνξά ην δεχηεξν πξφβιεκα, χζηεξα απφ ζρεηηθέο κειέηεο (Gerecke, Clawson, 

& Verboven, 2015), παξαηεξήζεθε ζηελ Δπξψπε φηη έλαο ζηνπο επηά αζζελείο 

ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηεί επαλαιεπηηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε αληηθαηάζηαζεο ηζρίνπ 

ή γφλαηνο θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηνπ. 

Τα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία παξαζέηνπκε πξνέθπςαλ απφ κειέηεο πνπ εμέηαζαλ ηελ 

πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο, ησλ Κάησ Φσξψλ θαη ηεο Σνπεδίαο. 

Παξαηεξήζεθε ινηπφλ φηη ζηε Γεξκαλία, ε νπνία δηαζέηεη νξηζκέλεο απφ ηηο θαιχηεξεο 

νξζνπεδηθέο θιηληθέο ζηνλ θφζκν, νη αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε ηζρίνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ πνιχ δηαθνξεηηθά, ν έλαο απφ ηνλ άιιν, 

κεηεγρεηξεηηθά θιηληθά απνηειέζκαηα. 

Ζ κειέηε θαηέδεημε φηη φζνη ρεηξνπξγνχληαη ζηα λνζνθνκεία κε ηε ρακειφηεξε 

απφδνζε επαλεηζάγνληαη εληφο δχν εηψλ γηα επαλαιεπηηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, κε 

ξπζκνχο 18 θνξέο πςειφηεξνπο ζε ζρέζε κε εθείλνπο ηνπο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη 

ζε φκνηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζε λνζνθνκεία κε θαιχηεξε απφδνζε. 

Ζ ίδηα αλνκνηνκνξθία παξαηεξείηαη ζε δηαθνξεηηθέο ηαηξηθέο πεξηπηψζεηο παζήζεσλ 

θαη ζε άιιεο ρψξεο. Σηηο Κάησ Φψξεο γηα παξάδεηγκα, ησλ νπνίσλ ε πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ θαιχηεξσλ ζηελ Δπξψπε, παξαηεξήζεθε 

επίζεο κεγάιε δηαθχκαλζε ζε φηη αθνξά ηηο κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο ζηελ πεξίπησζε 

εγρείξηζεο ηνπ πξνζηάηε, κηα επέκβαζε κάιηζηα πνπ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθφ 

αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αζζελνχο. 

Τέινο, ζηε Σνπεδία, ην πνζνζηφ επηπινθψλ ζε νξηζκέλνπο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη 

ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαηαξξάθηε κπνξεί λα είλαη 36 θνξέο κεγαιχηεξν απφ εθείλν 

άιισλ αζζελψλ.  

Απηέο νη δηαθπκάλζεηο είλαη απνηέιεζκα ησλ δηαθνξεηηθψλ ηαηξηθψλ πξαθηηθψλ θαη 

ησλ δηαθνξεηηθήο πνηφηεηαο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ πνπ πξνκεζεχνληαη - θαη 

φρη ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ή άιισλ πεξίπινθσλ ηαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηνπο αζζελείο. Τν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεη φηη νξηζκέλεο κνλάδεο 

παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο δελ εζηηάδνπλ ζηελ θιηληθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

αιιά ζηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο ρακεινχ θφζηνπο αλεμαξηήησο θιηληθήο 

έθβαζεο.  
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Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ αλσηέξσ θαηλνκέλνπ απνηειεί επείγνπζα αλάγθε θαζψο νη 

δηαθπκάλζεηο ησλ θιηληθψλ απνηειεζκάησλ δελ έρνπλ αληίθηππν κφλν ζηνπο αζζελείο 

αιιά θαη ζηηο δαπάλεο πγείαο, αθνχ νη επαλεηζαγσγέο θαη νη κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο 

ζπλεπάγνληαη πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην δεκφζην (Gerecke, Clawson, & 

Verboven, 2015). 

Ωζηφζν, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλνληαη κέρξη ζήκεξα νη αλαζέζεηο ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ζην ρψξν ηεο πγείαο (πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ αξρή ηνπ price-based 

procurement) απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

δηαθχκαλζεο ησλ θιηληθψλ απνηειεζκάησλ. Δάλ ε βηνκεραλία ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο πξφθεηηαη λα ζηξαθεί ζε κία πνιηηηθή πγείαο κε βάζε ηελ αμία, ηα 

λνζνθνκεία θαη ηα ζπζηήκαηα πγείαο ζα πξέπεη λα αλαλεψζνπλ ηελ πξνζέγγηζή ηνπο 

σο πξνο ηα θξηηήξηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ 

απφθηεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ. 

Όηαλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο επηιέγνπλ ην θξηηήξην ηεο ρακειφηεξεο πξνζθεξφκελεο 

ηηκήο, ιακβάλνληαο ζηελ νπζία ππφςε ηνπο κφλν ηα πξνθαηαξθηηθά έμνδα αγνξάο ελφο 

πξντφληνο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εμνηθνλνκνχλ ρξήκαηα ζε βξαρππξφζεζκε βάζε 

κεηαζέηνληαο γηα ην κέιινλ επηπξφζζεηεο δαπάλεο γηα ην δεκφζην (Gerecke, Clawson, 

& Verboven, 2015). Γελ είλαη ιίγεο ινηπφλ νη πεξηπηψζεηο πνπ ηα θζελφηεξα πξντφληα 

ηα πιεξψλνπκε πνιχ πην αθξηβά. Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη 

πεξηπηψζεηο επαλεηζαγσγήο γηα επαλαιεπηηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη νη 

κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο πνπ νδεγνχλ ζε επηπξφζζεηεο δαπάλεο, ηηο νπνίεο κφιηο 

πεξηγξάςακε. 

Έλα αθφκα παξάδεηγκα απνηειεί ε αγνξά ηαηξηθψλ γαληηψλ. Σχκθσλα κε ηνλ Παππνχ 

(2015), ην Δ.Σ.Υ. εηεζίσο δαπαλά 10 εθ. επξψ γηα ηελ αγνξά ηαηξηθψλ γαληηψλ, ηα 

νπνία φκσο ζθίδνληαη εχθνια κε απνηέιεζκα λα πξνβαίλνπκε ζε γξήγνξε θαηαλάισζε 

θαη ζε επαλαιεπηηθή πξνκήζεηα. Σπλεπψο, ην θζελφηεξν δελ είλαη πάληα θαη ην πην 

ζπκθέξνλ νηθνλνκηθά αθνχ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην θφζηνο κεηαηνπίδεηαη γηα 

αξγφηεξα. Ζ αγνξά φκσο θζελψλ πξντφλησλ δελ αθνξά κφλν ζην θφζηνο, αθνξά θαη 

ζηελ αζθάιεηα ηφζν ησλ αζζελψλ φζν θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Γηα λα 

αληηιεθζνχκε ηε δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο αξθεί λα αλαινγηζηνχκε ηηο πηζαλφηεηεο 

κφιπλζεο θαη επηπινθψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ έλα αλάινγν πεξηζηαηηθφ.  
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Υπφ απηφ ην πξίζκα, ν Ν. 4412/2016 (άξζξν 86 παξ.2) δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλάζεζεο 

κίαο δεκφζηαο ζχκβαζεο κε θξηηήξην ηε ζρέζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο. Απηφ ην 

θξηηήξην ελζαξξχλεη ηελ θνζηνιφγεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ δσήο ελφο πξντφληνο, 

ππεξεζίαο ή έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη κειινληηθέο επηπξφζζεηεο δαπάλεο 

γηα αγνξά εθ λένπ θάπνηνπ πξντφληνο πνπ εθ ησλ πζηέξσλ θξίζεθε αλαπνηειεζκαηηθφ 

ή ε ζπληήξεζή ηνπ ζπλεπαγφηαλ πςειφ θφζηνο.  

Ζ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή δελ έρεη αληίθηππν 

κφλν ζηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ θαη ηηο δαπάλεο γηα ηελ πγεία. Οη κεηνδνηηθνί 

δηαγσληζκνί αζθνύλ πηέζεηο θαη ζηελ θαηλνηνκία, αθνχ δελ δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα 

ζηελ απφθηεζε θαηλνηφκσλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ιφγσ ηνπ πςειφηεξνπ 

αξρηθνχ θφζηνπο πνπ απηά ζπλεπάγνληαη. Σπλεπψο, νη αζζελείο αιιά θαη ε θνηλσλία 

ράλνπλ ηελ επθαηξία λα επσθειεζνχλ απφ ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο απηψλ ζηελ πγεία 

ηνπο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, αληηιακβαλφκαζηε φηη ππάξρεη επείγνπζα αλάγθε 

λα βξεζνχλ λένη ηξφπνη απφδνζεο αμίαο ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. 

Ζ παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κε βάζε ηελ αμία (value-based procurement), ε 

νπνία επηθεληξψλεηαη ζηα θιηληθά απνηειέζκαηα θαη ζην θφζηνο παξνρήο απηψλ ησλ 

απνηειεζκάησλ, θξίλεηαη φηη κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ακθφηεξεο ηηο πξνθιήζεηο. 

Δπηπιένλ, ε ηαηξηθή ηερλνινγία βξίζθεηαη ζε κνλαδηθή ζέζε γηα λα εληζρχζεη ηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε κε βάζε ηελ αμία (Gerecke, Clawson, & Verboven, 2015). 

Παξαθάησ ζα παξνπζηάζνπκε επηηπρεκέλεο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηνπ 

value-based procurement ζηελ απφθηεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ. 
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Κεθάιαην 4
ν
 : Μειέηεο πεξηπηώζεσλ γηα ηα νθέιε απόθηεζεο 

ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ  

value-based procurement 

  

4.1 Δηζαγσγηθά 

 

Σηε ζπλέρεηα, ζα παξαζέζνπκε ηέζζεξεηο κειέηεο πεξηπηψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε 

BCG ζε ζπλεξγαζία κε ηε MedTech (Gerecke, Clawson, & Verboven, 2015), νη νπνίεο 

απνδεηθλχνπλ φηη ε αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε θξηηήξην απνθιεηζηηθά ηε 

ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή, πνπ ζήκεξα απνηειεί ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηψζεσλ ηνλ θαλφλα, κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πνηφηεηα ηεο πεξίζαιςεο, λα 

θαηαπλίμεη ηελ θαηλνηνκία θαη λα νδεγήζεη ζε ιχζεηο νη νπνίεο ελψ εθ πξψηεο φςεσο 

δείρλνπλ λα είλαη νη νηθνλνκηθά πην ζπκθέξνπζεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη. 

Οξηζκέλεο ρψξεο βξίζθνληαη ζε έλα πξψηκν ζηάδην δηεξεχλεζεο ηεο ηδέαο ηνπ value-

based procurement θαη σο εθ ηνχηνπ ππάξρεη αλάγθε αληαιιαγήο βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ, κεζνδνινγηψλ θαη θνηλήο γιψζζαο. 

Οη κειέηεο πεξίπησζεο πνπ παξαζέηνπκε εμεηάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

αλαζέηνπζεο αξρέο κεηαβαίλνπλ απφ ην θξηηήξην ηεο ρακειφηεξεο πξνζθεξφκελεο 

ηηκήο ζε κία πην νιηζηηθή πξνζέγγηζε. 

 

4.1.1 1ε κειέηε πεξίπησζεο: νπεδία: Ζ θαηλνηνκία σο θξηηήξην αλάζεζεο 

 

Τν 2014 ην Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν ηεο Καξνιίλζθα ζηε Σνπεδία πξνθήξπμε 

έλαλ κεγάιν  δηαγσληζκφ γηα ππεξεζίεο απεηθφληζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

καγλεηηθψλ ηνκνγξάθσλ, ησλ ππεξήρσλ θαη ησλ ζαξσηψλ CT. Τα θξηηήξηα ηα νπνία 

έζεζε ν δηαγσληζκφο σο πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο αθνξνχζαλ ηελ Δ&Α θαη ηελ 

θαηλνηνκία. Γηα παξάδεηγκα, ηα ελ ιφγσ θξηηήξηα αθνξνχζαλ ππεξεζίεο κέηξεζεο θαη 

βειηίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αζζελψλ, ηερληθή ππνζηήξημε θαη πξφζβαζε ζε 

λεφηεξα ζπζηήκαηα απεηθφληζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ. Καηά 

απηφλ ηνλ ηξφπν ε αλαζέηνπζα αξρή ζα επέιεγε εθείλνλ ηνλ πξνκεζεπηή ν νπνίνο ζα 

απέδηδε αμία θαη ζα βειηίσλε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην λνζνθνκείν ζα πεξίζαιπε ηνπο 

αζζελείο. 
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Τξεηο απφ ηνπο πέληε ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ πιεξνχζαλ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο 

θαη θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε αληαγσληζηηθφ δηάινγν
20

. 

Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο πνπ επηιέρζεθε σο αλάδνρνο ήηαλ ε Philips, ε νπνία 

θέξδηζε ράξηλ ελφο ζπλδπαζκνχ ειθπζηηθψλ ηηκψλ θαη πςειήο πνηφηεηαο. Ζ εηαηξεία 

θέξδηζε πςειή βαζκνινγία ζην θξηηήξην ηεο Δ&Α θαη ηεο θαηλνηνκίαο πξνηείλνληαο ηε 

δεκηνπξγία ελφο ηνπηθνχ θφκβνπ θαηλνηνκίαο γηα έξεπλα θαη εθπαίδεπζε ν νπνίνο ζα 

επηθεληξψλεηαη ζηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε δέθα πεξηνρέο ζεξαπείαο πςειήο 

πξνηεξαηφηεηαο.  

Ζ Philips ζηήξημε ηελ πξνζθνξά ηεο ζηελ αξρή ηεο απφδνζεο αμίαο ζηνπο αζζελείο, 

έηζη φπσο απηή θαζνξίζηεθε απφ ηνπο Michael E. Porter θαη Elizabeth Olmsted 

Teisberg, ηνλ Οξγαληζκφ Γηεζλνχο Κνηλνπξαμίαο γηα ηε Μέηξεζε ησλ Απνηειεζκάησλ 

ζηελ Υγεία θαη απφ ζνπεδηθέο ζρεηηθέο κειέηεο. 

 

4.1.2  2ε κειέηε πεξίπησζεο: νπεδία: Σν ζπλνιηθό θόζηνο θξνληίδαο σο 

θξηηήξην αλάζεζεο 

 

Τν 2012, ην Πεξηθεξεηαθφ Σπκβνχιην ηεο Σηνθρφικεο (SCC), ην νπνίν δηεπζχλεη ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα λνζνθνκεία ηεο πφιεο, πξνθήξπμε έλα θαηλνηφκν δηαγσληζκφ γηα 

ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ πεξηπνίεζεο ηξαπκάησλ. 

Ζ αίηεζε γηα πξνζθνξέο αληί λα ζέηεη σο θξηηήξην αλάζεζεο απνθιεηζηηθά ηελ ηηκή ηνπ 

πξντφληνο πεξηειάκβαλε ηξεηο ππνζεηηθέο πεξηπηψζεηο αζζελψλ θαη δεηνχζε απφ ηνπο 

ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο λα ππνινγίζνπλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ζεξαπείαο γηα 

θαζεκία απφ απηέο. 

                                                           
20

 Ν.4412/2016, άξζξν 30 Αληαγσληζηηθφο δηάινγνο (άξζξν 30 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ). Σην δηάινγν 

κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κφλνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ έρνπλ πξνζθιεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 

θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί. Σηελ πεξίπησζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

δηαιφγνπ, ε ζχκβαζε αλαηίζεηαη απνθιεηζηηθά βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, απφ πιεπξάο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 86. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο πξνβαίλνπλ, κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ επηιέγνληαη 

ζε δηάινγν, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε δηεξεχλεζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ κέζσλ πνπ κπνξνχλ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηηο αλάγθεο ηνπο. Τέινο, αθνχ θεξχμνπλ ηε ιήμε ηνπ δηαιφγνπ 

θαη ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά ηνπο ελαπνκείλαληεο ζπκκεηέρνληεο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο θαινχλ, ζε ρξφλν 

θαη εληφο πξνζεζκίαο πνπ νξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θαζέλαλ εμ απηψλ λα ππνβάιεη ηελ 

ηειηθή πξνζθνξά ηνπ, βάζεη ηεο ή ησλ ιχζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαη πξνζδηνξίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ δηαιφγνπ 
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Σην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, νη πξνκεζεπηέο θιήζεθαλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ην ζπλνιηθό θόζηνο θξνληίδαο ηνπ ηξαύκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

κνληέιν ππνινγηζκνχ πνπ παξέζρε ην SCC: ν ππνινγηζκφο πεξηειάκβαλε ην κνλαδηαίν 

θφζηνο ησλ επηδέζκσλ πεξηπνίεζεο πιεγψλ, ηνλ αξηζκφ ησλ αιιαγψλ επίδεζεο, ην 

θφζηνο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ην ρξφλν πνπ δαπαλάηαη γηα ηελ αιιαγή ησλ επηδέζκσλ 

θαζψο θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο απφ θαη πξνο ην ζπίηη ησλ αζζελψλ.  

Ζ πξνζθνξά εμέηαζε επίζεο ην αλακελφκελν επίπεδν θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ επηπινθψλ 

πνπ πξνθιήζεθαλ ή απνθεχρζεθαλ κε ηε ρξήζε ησλ επηδέζκσλ θξνληίδαο ηξαπκάησλ 

ησλ πξνκεζεπηψλ. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ε ζχκβαζε αλαηέζεθε ζηνλ  ππνςήθην 

πξνκεζεπηή κε ηα πξντφληα πςειφηεξεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο, θαζψο ε εηαηξεία ήηαλ 

ζε ζέζε λα επηδείμεη ρακειφηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο θξνληίδαο κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ θαη κπνξνχζε λα ηεθκεξηψζεη ηηο αμηψζεηο ηεο κε θιηληθά ζηνηρεία. 

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ε απαίηεζε ζπλππνινγηζκνχ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο δαπαλψλ 

πεξίζαιςεο βνήζεζε ην Πεξηθεξεηαθφ Σπκβνχιην ηεο Σηνθρφικεο λα εμεηάζεη ην 

θφζηνο ζε έλα πην νιηζηηθφ επίπεδν, μεπεξλψληαο ηε ζπλήζε πξαθηηθή ηεο αλάζεζεο κε 

θξηηήξην ηε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή. 

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηε Σνπεδία, ζχκθσλα κε ηνλ Gunnar Goblirsch (2016), 

πξψελ Πξφεδξν κίαο κνλάδαο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σπκβνχιηνπ ηεο Σηνθρφικεο, ήδε 

απφ ην 2006 ζην 95% ησλ δηαγσληζκψλ επηιέγεηαη  σο θξηηήξην αλάζεζεο εθείλν ηεο 

πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο ζηε βάζε ηεο ζρέζεο 

πνηφηεηαο-ηηκήο. 

 

4.1.3  3ε κειέηε πεξίπησζεο: Ννξβεγία: Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ  αζζελώλ σο θξηηήξην 

αλάζεζεο 

 

Τν 2011, ε εηαηξεία ζπληνληζκνχ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ ηεζζάξσλ Υγεηνλνκηθψλ 

Πεξηθεξεηψλ ηεο Ννξβεγίαο (Helseforetakenes Innkjøpsservice AS -HINAS-), 

δηελήξγεζε δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα θιεβηθψλ θαζεηήξσλ γηα ηα λνζνθνκεία ηεο 

ρψξαο. 

Έλαο πξνεγνχκελνο δηαγσληζκφο είρε νδεγήζεη ζηελ αγνξά θιεβηθψλ θαζεηήξσλ νη 

νπνίνη πξνθάιεζαλ πξνβιήκαηα. Οη αζζελείο ζπρλά παξαπνλνχληαλ φηη πνλνχζαλ κε 
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απνηέιεζκα έλαο κεγάινο αξηζκφο ελέζεσλ λα είλαη αλεπηηπρείο (θάπνην θαζεηήξεο 

έζπαγαλ κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη δεχηεξνη) θαη σο εθ ηνχηνπ λα 

νδεγεζεί ην λνζνθνκείν ζε κε πξνγξακκαηηζκέλν πξφζζεην θφζηνο. 

Υπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε HINAS ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Υγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο 

φξηζε ζην λέν δηαγσληζκφ λα πεξηιακβάλνληαη θξηηήξηα φπσο ην ρακειφ επίπεδν 

παξαπφλσλ γηα πφλν, ε επθνιία ρξήζεο θαη ε αζθάιεηα θαηά ην ρεηξηζκφ απφ ην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. 

Ζ πξνζθνξά πεξηειάκβαλε κηα δίκελε πεξίνδν αμηνιφγεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο ηα πξντφληα ησλ ππνςήθησλ πξνκεζεπηψλ δνθηκάζηεθαλ ζε δηάθνξα 

λνζνθνκεία. Μεηά ην πέξαο απηήο ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ δηαπηζηψζεθε φηη ν 

θζελφηεξνο θαζεηήξαο δελ ήηαλ ηφζν αηρκεξφο ή εχθακπηνο φζν ην αληαγσληζηηθφ 

πξντφλ κε απνηέιεζκα νη επαγγεικαηίεο πγείαο λα ρξεηαζηεί ζπρλά λα δνθηκάδνπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο γηα λα ηξππήζνπλ ην δέξκα. Σε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ν 

θαζεηήξαο έπξεπε λα αθαηξεζεί θαη λα αληηθαηαζηαζεί, θνζηίδνληαο ρξφλν θαη ρξήκα.  

Οη αζζελείο θαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ βαζκνιφγεζαλ ηα πξντφληα αθνχ πξψηα ηα 

ρξεζηκνπνίεζαλ ζε πνηθίιεο ζπλζήθεο. Ζ ζχκβαζε αλαηέζεθε κε βάζε έλα ζπλδπαζκφ 

θφζηνπο θαη πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ: ε ρακειφηεξε πξνζθνξά δελ θέξδηζε γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ πξναλαθέξακε. Έλαο απφ ηνπο ρακέλνπο ππνςεθίνπο κάιηζηα 

ελαληηψζεθε, ππνζηεξίδνληαο φηη ε αμηνιφγεζε βαζίζηεθε ζε ππνθεηκεληθά, πνηνηηθά 

θξηηήξηα, σζηφζν ε δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζεσξήζεθε ζχλλνκε. 

Σπκπεξαζκαηηθά, παξαηεξνχκε φηη κηα ζχληνκε πεξίνδνο αμηνιφγεζεο ησλ πξντφλησλ 

κε βάζε ηελ αλαηξνθνδφηεζε απφ ην θιηληθφ πξνζσπηθφ θαη ηνπο αζζελείο, κπνξεί λα 

δψζεη ζαθή εηθφλα σο πξνο ηελ πνηφηεηα ελφο πξντφληνο νχησο ψζηε λα επηιεγεί εθείλν 

ην νπνίν ζα ζπλδπάδεη ηε ρακειφηεξε κελ ηηκή κε ηα θαιχηεξα δε απνηειέζκαηα ζε φηη 

αθνξά ηφζν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ φζν θαη ηελ αζθάιεηα ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο. 

Ζ κέζνδνο απηή αμηνιφγεζεο επηηξέπεη λα δνχκε ηε κεγάιε εηθφλα ελψ παξάιιεια 

βνεζάεη λα απνθχγνπκε ηελ απφθηεζε ελφο θζελνχ πξντφληνο πνπ ζα θνζηίζεη 

πεξηζζφηεξν καθξνπξφζεζκα. Κπξίσο φκσο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 
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4.1.4  4ε κειέηε πεξίπησζεο: Καλαδάο: πκθσλία θαηακεξηζκνύ θηλδύλνπ σο 

θξηηήξην αλάζεζεο 

 

Τν 2014, κηα θαλαδηθή πεξηθεξεηαθή πγεηνλνκηθή αξρή πξνθήξπμε δηαγσληζκφ γηα 

πεξίπνπ 22.000 βεκαηνδφηεο, εκθπηεχζηκνπο απηληδσηέο θαξδηάο θαη εηδηθέο ηαηξηθέο 

ζπζθεπέο πνπ ξπζκίδνπλ ηηο αξξπζκίεο (cardiac resynchronization therapy devices), γηα 

δηάζηεκα ηεζζάξσλ εηψλ. 

Έλα απφ ηα θξίζηκα θξηηήξηα αλάζεζεο ήηαλ ν αλακελφκελνο κέζν φξνο δηάξθεηαο 

δσήο ησλ ζπζθεπψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαλνληθήο εμάληιεζεο ηεο κπαηαξίαο. 

Όηαλ νη κπαηαξίεο ηνπ βεκαηνδφηε θζείξνληαη, νη αζζελείο ρξεηάδνληαη ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε γηα λα ηηο αληηθαηαζηήζνπλ. Σην ελ ιφγσ πιαίζην, ην ελδερφκελν επηπινθψλ 

θαη δηακνλήο ζην λνζνθνκείν κπνξεί λα ζεκαίλεη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηα θιηληθά 

απνηειέζκαηα θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πεξίζαιςεο. 

Σην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, δεηήζεθε απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

πξνκεζεπηέο λα αλαθέξνπλ ηελ αλακελφκελε δηάξθεηα δσήο ησλ ζπζθεπψλ ηνπο ζε 

δηάθνξα ζελάξηα ρξήζεο. Σηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ηα θιηληθά δεδνκέλα πνπ 

απαηηνχληαλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αηηεκάησλ ησλ πξνκεζεπηψλ δελ ήηαλ δηαζέζηκα 

ζηελ πγεηνλνκηθή αξρή. Γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλεο λεφηεξεο ζπζθεπέο πνπ νη εηαηξείεο 

θαηαζθεπήο ηνπο ππνζηήξηδαλ φηη είραλ επηαεηή δηάξθεηα δσήο δελ είραλ εκθπηεπηεί 

γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε αζζελείο νχησο ψζηε λα κπνξεί λα επηβεβαησζεί ν 

ηζρπξηζκφο ηνπο. 

Γηα λα μεπεξαζηεί ε έιιεηςε αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απαίηεζε απφ 

ηνπο πξνκεζεπηέο λα κνηξαζηνχλ κέξνο ηνπ θηλδχλνπ. Σπγθεθξηκέλα, εάλ κηα ζπζθεπή 

ρξεηαδφηαλ αληηθαηάζηαζε πξηλ απφ ην ηέινο ηεο επηαεηνχο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ ν 

πξνκεζεπηήο είρε νξίζεη σο ην ρξφλν δηάξθεηαο δσήο ηνπ πξντφληνο, ν αλάδνρνο ζα 

ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα πιεξψζεη ην θφζηνο ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο 

αληηθαηάζηαζήο ηνπ. 

Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο απνθηνχζαλ ηζρπξφ θίλεηξν ψζηε λα 

παξέρνπλ ξεαιηζηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντφληνο ηνπο. 

Παξάιιεια, δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα ζηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο λα κελ 

πξνζθνκίζνπλ θιηληθέο απνδείμεηο αλαθνξηθά κε ηελ αλακελφκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ 

ππφ πξνκήζεηα πξντφληνο θαηά ηε ζηηγκή ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ε θαηαλνκή ηνπ θηλδχλνπ θαηαξράο απέηξεπε ηνπο θαηαζθεπαζηέο 

απφ ηελ πξνζθφκηζε αλαιεζψλ δεδνκέλσλ, απφ ηελ επηβάξπλζε πξνζθφκηζεο θιηληθψλ 

απνδείμεσλ, ελψ παξάιιεια, δηαζθάιηδε φηη ε πγεηνλνκηθή αξρή ζα απνθηνχζε 

πξντφληα ηα νπνία ζα πιεξνχζαλ ηηο ηερληθέο ηεο απαηηήζεηο γηα θαιχηεξα θιηληθά 

απνηειέζκαηα. 

Οη παξαπάλσ κειέηεο πεξηπηψζεσλ, αλ θαη πεξηνξηζκέλεο σο πξνο ην εχξνο ηνπο, καο 

δίλνπλ ηελ επθαηξία λα αλαινγηζηνχκε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο απφθηεζεο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ.  

Ωζηφζν, γηα λα κπνξέζνπλ ζηε ρψξαο καο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αλάινγεο 

πξσηνβνπιίεο ζα πξέπεη παξάιιεια λα πξνσζεζεί έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην απφδνζεο 

αμίαο ζηελ πγεία. Τν ελ ιφγσ ζρέδην ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κεραληζκνχο 

Αμηνιφγεζεο ησλ Τερλνινγηθψλ Υγείαο (Α.Τ.Υ.) θαη δξάζεηο αμηνιφγεζεο ησλ 

αλαγθψλ γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα. Γηαθνξεηηθά ππάξρεη θίλδπλνο λα επηιέγνπκε 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ηα νπνία κπνξεί λα κελ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ 

πιεζπζκνχ/κνλάδαο-ζηφρνπ νχηε σο πξνο ην είδνο, νχηε σο πξνο ηελ πνζφηεηα, νχηε 

σο πξνο ηελ πνηφηεηά ηνπο.  
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Κεθάιαην 5
ν
 : Αμηνιόγεζε Σερλνινγηώλ Τγείαο θαη Αμηνιόγεζε 

αλαγθώλ γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα 

 

5.1 Αμηνιόγεζε Σερλνινγηώλ Τγείαο  

 

Σηελ πξνζπάζεηα ησλ πξνκεζεπηψλ ππεξεζηψλ πγείαο λα εμνηθνλνκήζνπλ πφξνπο, 

βειηηψλνληαο παξάιιεια ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, ηε ζρέζε θφζηνπο-

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζα κπνξνχζε λα 

ζπκβάιεη, ε Αμηνιφγεζε ησλ Τερλνινγηψλ Υγείαο (Α.Τ.Υ.). 

Ζ Α.Τ.Υ. έρεη σο ζηφρν λα βειηηψζεη ηελ πηνζέηεζε νηθνλνκηθά απνδνηηθψλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, λα απνηξέςεη ηελ πηνζέηεζε ηερλνινγηψλ πνπ είλαη ακθηβφινπ αμίαο γηα 

ην ζχζηεκα πγείαο θαη λα απνζαξξχλεη ηελ πηνζέηεζε ηερλνινγηψλ πνπ θαίλνληαη 

πνιιά ππνζρφκελεο αιιά ραξαθηεξίδνληαη απφ αβεβαηφηεηα (ΠΟΥ κηθξ ΗΝΒΗΤ, 2013).  

Ο φξνο «ηερλνινγίεο πγείαο» πεξηιακβάλεη ηα θάξκαθα, ηηο ζπζθεπέο, ηηο ηαηξηθέο θαη 

ρεηξνπξγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πγείαο, ηελ 

πξφιεςε, δηάγλσζε ή ζεξαπεία κηαο αζζέλεηαο ή γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

(HtaGlossary.net ). Σπλεπψο, ζηηο ηερλνινγίεο πγείαο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα. Δληνχηνηο, ζε φηη αθνξά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ 

ηερλνινγηψλ πγείαο, ζηελ πξάμε, κέρξη θαη ζήκεξα, απηή επηθεληξψλεηαη ζηνλ θιάδν 

ησλ θαξκάθσλ. Ωζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα ζπδεηείηαη φιν θαη πην έληνλα ε 

αμηνιφγεζε θαη ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ παξά ηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ζε όηη αθνξά ηελ αμηνιόγεζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηα θάξκαθα. (βιέπε 

Παξάξηεκα).  

Ζ ηδέα γηα ηελ αλαγθαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ ηερλνινγηψλ πγείαο γελλήζεθε σο 

απάληεζε ζηα εξσηήκαηα ησλ ππεχζπλσλ ιήςεο απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

αλεμέιεγθηε δηάρπζε δαπαλεξνχ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ. Σπγθεθξηκέλα, Ζ Α.Τ.Υ. 

εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, φηαλ ε κεγάιε δήηεζε γηα 

ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία (αμνληθφο ηνκνγξάθνο) έγηλε ζέκα δεκφζηαο πνιηηηθήο ιφγσ 

ηνπ πνιχ πςεινχ θφζηνπο αλά κνλάδα, ην νπνίν ζπρλά ππεξέβαηλε ηηο 300.000 δνιάξηα 

Ζ.Π.Α. 
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5.1.1 Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο θαη ζηόρνη ηεο Αμηνιόγεζεο Σερλνινγηώλ 

Τγείαο 

 

Ζ Α.Τ.Υ., ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Γίθηπν Υπεξεζηψλ Αμηνιφγεζεο Τερλνινγηψλ 

Υγείαο (The International Network of Agencies for Health Technology Assessment 

I.N.A.H.T.A.) απνηειεί έλα «πνιπδηάζηαην πεδίν αλάιπζεο πνπ κειεηά ηαηξηθέο, 

θνηλσληθέο, εζηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο αλάπηπμεο, δηάρπζεο θαη ρξήζεο 

κίαο ηερλνινγίαο πγείαο» (Κατηειίδνπ, 2006, ζ. 485).  

Σπγθεθξηκέλα, ε Α.Τ.Υ απνηειεί κία δηαδηθαζία επηζηεκνληθήο αμηνιφγεζεο κίαο λέαο 

ηερλνινγίαο σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη αζθάιεηά ηεο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, ηε 

ζρέζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηηο θνηλσληθέο-εζηθέο θαη λνκηθέο επηπηψζεηο 

πνπ ζπλεπάγεηαη ε απφθαζε δηάρπζεο θαη ρξήζεο ηεο ζε βξαρππξφζεζκν θαη 

καθξνπξφζεζκν νξίδνληα. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ηφζν ζε απφιπηνπο φξνπο φζν θαη ζε 

ζρέζε κε αληαγσληζηηθέο ελαιιαθηηθέο ηερλνινγίεο  (Παπαζαλαζφπνπινο, 2011).  

Ζ Α.Τ.Υ εθπνλείηαη ζπλήζσο θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ ε λέα ηερλνινγία είλαη 

έηνηκε πξνο έγθξηζε απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηελ θπθινθνξία ηεο ζηελ αγνξά, 

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ πηνζέηεζή ηεο ή φρη (Κατηειίδνπ, 2006).  

Σθνπφο ηεο Α.Τ.Υ  είλαη λα ελζαξξχλεη ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ πνπ βειηηψλνπλ ην 

επίπεδν πγείαο κε πην αζθαιέο, απνδνηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαη λα απνηξέςεη 

ηε ρξήζε ησλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθψλ ζεξαπεηψλ. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, επηρεηξεί 

λα ζπλδέζεη ηε ιεηηνπξγία κίαο ηερλνινγίαο κε ην θφζηνο θαη ηελ αληαπνδνηηθφηεηα 

ησλ πφξσλ πνπ δαπαλήζεθαλ γηα απηήλ. Απνηειεί δειαδή έλα πεδίν παξαγσγήο 

γλψζεο πνπ έρεη σο ζηφρν, κέζσ ηεο δηάρπζή ηεο ζηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο, 

ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, λα ζπκβάιιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

παξερφκελεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο (Κατηειίδνπ, 2006). 

Σε φηη αθνξά ηα επίπεδα απνηίκεζεο ηεο ηερλνινγίαο πγείαο (Ληαξφπνπινο, Παππνχο, 

& Καητηειίδνπ, 2005) απηά δηαθξίλνληαη ζην επίπεδν ηεο καθξναπνηίκεζεο θαη ζην 

επίπεδν ηεο κηθξναπνηίκεζεο. 

Ζ καθξναπνηίκεζε ηεο ηερλνινγίαο ζπλίζηαηαη ζηε κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

δηαζέηεη κία ηερλνινγία πγείαο, φπσο έλα ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ. Σπγθεθξηκέλα, 
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εμεηάδεη δεηήκαηα αζθάιεηαο, θιηληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαζψο θαη ηε ζρέζε 

θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε νκνεηδή πξντφληα ηνπ θιάδνπ. 

Δπηπξνζζέησο, εθηηκάηαη ε αμία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληαο ζε ζρέζε κε ην 

πγεηνλνκηθφ πξνθίι ηνπ πιεζπζκνχ (ζε εζληθφ θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν) θαη ηηο δαπάλεο 

πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη. Φάξηλ ηεο αμηνιφγεζεο απνηξέπεηαη ε εηζαγσγή 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία δελ ζα είλαη αζθαιή, θιηληθά απνηειεζκαηηθά 

θαη απνδνηηθά. Ζ καθξναπνηίκεζε ηεο ηερλνινγίαο, θαηά θχξην ιφγν, 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ αθαδεκατθά ηδξχκαηα, απφ θπβεξλεηηθνχο θνξείο ή απφ 

νξγαληζκνχο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζε ζέκαηα ηερλνινγηψλ πγείαο. 

Σε φηη αθνξά ηελ κηθξναπνηίκεζε, απηή αμηνινγεί κία ηερλνινγία πγείαο ζε επίπεδν 

θνξέα παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, φπσο είλαη έλα λνζνθνκείν. Παξάιιεια, 

κειεηάεη κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ πξντφληνο πφζν ρξήζηκν είλαη απηφ γηα ην θνξέα πνπ 

ην απέθηεζε. 

Οη θνξείο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ πνηθηινηξφπσο 

απφ ηέηνηνπ είδνπο αμηνινγήζεηο. Καηαξράο, ζα εμνηθνλνκήζνπλ δαπάλεο σο 

απνηέιεζκα ηεο απνθπγήο απφθηεζεο ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ν νπνίνο δελ ζα 

είλαη αλαγθαίνο ή θαηάιιεινο γηα ηνλ πιεζπζκφ, επίζεο ζα εληζρπζεί ε αζθάιεηα ησλ 

αζζελψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο (π.ρ. λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ), επηπξνζζέησο 

ζα αληηκεησπηζηνχλ κε θαιχηεξν ηξφπν νη πγεηνλνκηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

εμππεξεηεί ν νξγαληζκφο, ελψ ηαπηφρξνλα, ράξηλ ζηε κειέηε ρξεζηκφηεηαο ηνπ 

πθηζηάκελνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζα ππάξρνπλ ρξήζηκα δεδνκέλα θαη 

ζηαηηζηηθά πνπ ζα κπνξεί ν νξγαληζκφο λα ηα ιάβεη ππφςε ηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε θξηηήξην ην θφζηνο-απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Έλα πξφγξακκα Α.Τ.Υ. κπνξεί ζπλεπψο λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε ράξαμε κίαο 

αλζξσπνθεληξηθήο πνιηηηθήο πγείαο αλαθνξηθά κε ηελ ηερλνινγία πγείαο, ε νπνία ζα 

πξνσζεί ηελ αζθάιεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ πνηφηεηα θαη 

ηελ αμία γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο, απφ ηνπο αζζελείο θαη ην ζχζηεκα πγείαο 

κέρξη ηελ θνηλσλία. 

Ο Νφκνο 4412/2016 (άξζξν 86 πεξί θξηηεξίσλ αλάζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ) έξρεηαη λα 

θαηνρπξψζεη θαη λνκηθά ηελ αλάγθε ζπλεθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ νη δεκφζηνη θνξείο παξνρήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο λα κελ αγνξάδνπλ απνθιεηζηηθά ην θζελφηεξν πξντφλ αιιά εθείλν ην 
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νπνίν ζα απνδψζεη πξνζηηζέκελε αμία ζην ρψξν ηεο πγείαο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν 

έκκεζα αλαγλσξίδεηαη θαη λνκηθά ε αλάγθε αμηνιφγεζεο ησλ ηερλνινγηψλ πγείαο θαη 

σο εθ ηνχηνπ θαη ε αλάγθε ζχζηαζεο ελφο θνξέα πνπ ζα επηθνξηηζηεί κε ην ελ ιφγσ 

έξγν. 

Σπγθεθξηκέλα ην άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016 πεξί θξηηεξίσλ αλάζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

νξίδεη φηη «νη αλαζέηνπζεο αξρέο βαζίδνπλ ηελ αλάζεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ε νπνία κπνξεί λα εθηηκεζεί 

είηε βάζεη ηεο ηηκήο, είηε βάζεη ηνπ θόζηνπο κε ρξήζε πξνζέγγηζεο θόζηνπο-

απνηειεζκαηηθόηεηαο, όπσο ηεο θνζηνιόγεζεο ηνπ θύθινπ δσήο, είηε βάζεη ηεο 

ζρέζεο πνηόηεηαο-ηηκήο ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη θξηηεξίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, 

κεηαμχ άιισλ, πνηνηηθώλ, πεξηβαιινληηθώλ ή/θαη θνηλσληθώλ πηπρώλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεκφζηαο ζχκβαζεο». 

Δπίζεο, κε αθνξκή ην ίδην άξζξν κία απφ ηεο ζεκαληηθφηεξεο δξάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιφγεζεο ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζα ήηαλ λα κπνξνχζε λα κειεηεζεί κε 

ηξφπν νινθιεξσκέλν ν θχθινο δσήο ελφο ηαηξνηερλνινγηθνχ πξντφληνο ηφζν πξηλ φζν 

θαη κεηά ηελ πξνκήζεηα θαη ιεηηνπξγία ηνπ. 

Ο αλάιπζε ηνπ θχθινπ δσήο κεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ πξντφληνο ζα 

απνηειέζεη γηα ηε Γηνίθεζε ελφο Ννζνθνκείνπ κέηξν ζχγθξηζεο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαξηίδεη ξεαιηζηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο, αθνχ ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηε 

δηάζηαζε ηνπ θφζηνπο ηνπ πξντφληνο ζε καθξνπξφζεζκν επίπεδν θαη φρη κφλν ζε φξνπο 

αξρηθήο ηηκήο αγνξάο (Παπαζαλαζφπνπινο, 2011). 

5.1.2 Αμηνιόγεζε Σερλνινγηώλ Τγείαο θαη value based procurement 

 

Αθνχ ινηπφλ νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ηεο ηερλνινγίαο πγείαο (ζηελ πεξίπησζή καο 

ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ πξντφληνο) ζηε ζπλέρεηα ν αξκφδηνο θνξέαο ζα ρξεζηκνπνηεί ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη ηα δεδνκέλα ζηα νπνία ζα έρεη θαηαιήμεη ε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη αλ ζα πξνκεζεπηεί ή φρη έλα πξντφλ. Δθφζνλ 

θαηαιήμεη ζηε αγνξά ηνπ ζηελ ζπλέρεηα ζα είλαη ζε ζέζε λα  νξίζεη θαηάιιειεο 

πξνδηαγξαθέο. Θα κπνξεί δειαδή λα νξίζεη ηη είλαη ρξήζηκν λα δηαζέηεη απφ άπνςε 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ έλα πξντφλ θαη ηη φρη, ζηεξηδφκελνο ζε επαξθψο 

ηεθκεξησκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα. 
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Σηε ζπλέρεηα, αλάινγα κε ηελ αμία πνπ ζα έρεη πξνζδψζεη ζε θάζε ραξαθηεξηζηηθφ θαη 

δπλαηφηεηα ηνπ πξντφληνο ε Α.Τ.Υ., ε αλαζέηνπζα αξρή ζα είλαη ζε ζέζε λα 

βαζκνινγεί ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ πξνκήζεηα αληαγσληζηηθψλ 

πξντφλησλ.  

 

Δλαιιαθηηθά, κπνξεί ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα λα θαιχπηεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

ρξεκαηηθφ πνζφ θαη ζηε ζπλέρεηα νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο λα πξνζπαζνχλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζην ελ ιφγσ πνζφ. Γηα παξάδεηγκα αλ ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα είλαη 

δηαηεζεηκέλν λα πιεξψζεη 1.000 επξψ γηα έλαλ βεκαηνδφηε νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο 

ζα αληαγσλίδνληαη κφλν σο πξνο ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ηνπο.  

 

Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν θαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο ζα εμνηθνλνκνχλ πφξνπο θαη ζηελ 

πγεία ζα απνδίδεηαη πξνζηηζέκελε αμία. 

 

5.1.3 Ζ Αμηνιόγεζε Σερλνινγηώλ Τγείαο ζηελ Διιάδα  

 

Σηελ Διιάδα, ε έιιεηςε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πγείαο δελ έρεη επηηξέςεη ηε 

δεκηνπξγία κίαο απνηειεζκαηηθήο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ ηερλνινγηψλ πγείαο 

θαη αλάινγσλ κεραληζκψλ ειέγρνπ. Τν απνηέιεζκα είλαη λα κελ ππάξρεη ζαθήο 

ηεθκεξίσζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ή ηελ 

αληαπνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ πνπ αλαιψζεθαλ γηα ηελ απφθηεζε θαη ηε δηάρπζή ηνπο 

(Κατηειίδνπ, 2006). Απηφ ζε ζπλάξηεζε κε ην γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα ππάξρεη 

αλεπάξθεηα θαη κεησκέλε αμηνπηζηία ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ην ρψξν ηεο πγείαο 

ζπληζηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερλνινγηψλ πγείαο ζηε βάζε ηνπ ιφγνπ θφζηνπο-

απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016, αλέθηθηε 

(Κατηειίδνπ, 2006). 

Σπλεπαθφινπζα, νδεγνχκαζηε ζηελ απφθηεζε πξντφλησλ ακθηβφινπ πνηφηεηαο θαη 

ρακειήο θνηλσληθήο απνδνρήο. Τν πνζνζηφ κάιηζηα πνπ δαπαλάηαη γηα ηελ αγνξά 

ηέηνηνπ είδνπο πξντφλησλ «εθηηκάηαη πσο αγγίδεη ην 9% πεξίπνπ ηνπ Α.Δ.Π.» 

(Παπαζαλαζφπνπινο, 2011, ζ. 54). 

Υπφ απηφ ην πξίζκα θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 

86 ηνπ Ν.4412/2016, θαζίζηαηαη επηβεβιεκέλε ε αμηνιφγεζε ησλ ηερλνινγηψλ πγείαο 
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θαη ζηε ρψξα καο. Τν ελ ιόγσ έξγν, θαη ζπγθεθξηκέλα ηε καθξναπνηίκεζε θαη 

εθείλν ην ζθέινο ηεο κηθξναπνηίκεζεο πνπ αθνξά ζηελ αμηνιόγεζε κίαο 

ηερλνινγίαο πγείαο ζε επίπεδν λνζνθνκείνπ πξηλ ηελ απόθηεζή ηεο (όρη ηε κειέηε 

ηνπ πόζν ρξήζηκν είλαη απηό κεηά ηελ απόθηεζή ηνπ) πξνηείλνπκε λα αλαιάβεη 

έλαο δεκόζηνο θνξέαο (Παππνχο, 2015) εμνπζηνδνηεκέλνο λα αμηνινγεί ηηο 

ηερλνινγίεο πγείαο. Ο θνξέαο αμηνιφγεζεο, ηνπ νπνίνπ ε δξάζε ζα δηέπεηαη απφ ηηο 

αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ζα ζπλεξγάδεηαη 

κε ηελ αθαδεκατθή θαη ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα εθνδηάδεη ηνπο 

αξκφδηνπο ράξαμεο πνιηηηθήο, ηνπο πξνκεζεπηέο πγείαο (ην Δ.Κ.Α.Π.Υ. κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Ν. 4472/2017)  θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία κε επαξθψο ηεθκεξησκέλα 

ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα πξνβαίλνπλ ζηελ αγνξά θαηάιιεισλ, απνδνηηθψλ, αζθαιψλ 

θαη απνηειεζκαηηθψλ ηερλνινγηθψλ πγείαο νη νπνίεο δελ ζα δηνγθψλνπλ ζε 

καθξνπξφζεζκν νξίδνληα ηηο πγεηνλνκηθέο δαπάλεο. 

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πσο ε αμηνιφγεζε ηερλνινγηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα δελ ζα 

πξέπεη λα κείλεη ζηα ζηελά πεξηζψξηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θαξκάθσλ, φπσο ηζρχεη 

κέρξη ζήκεξα δηεζλψο. Αληηζέησο, ζα πξέπεη λα επεθηαζεί θαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, ιακβάλνληαο, φκσο, ππφςε ηεο ηα ηδηαηηεξφηεηεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα θάξκαθα θαη νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζή ηνπο (βιέπε Παξάξηεκα). 

Υπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί έλα θαλνληζηηθό πιαίζην ην νπνίν 

ζα νξίδεη κε ζαθήλεηα ηηο αξκνδηόηεηεο, ην λνκηθό θαζεζηώο θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ 

θνξέα πνπ ζα αλαιάβεη ηελ αμηνιόγεζε ησλ ηερλνινγηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα.  

Σηελ επφκελε ελφηεηα ζα εμεηάζνπκε ηε ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ αλαγθψλ γηα 

ηερλνινγίεο πγείαο, ηνλ ηξφπν πνπ απηή πξαγκαηνπνηείηαη θαη ηε ζεκαζία ηεο ζην 

πιαίζην ηεο απφθηεζεο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ value-

based procurement. 

 

5.2 Αμηνιόγεζε αλαγθώλ γηα ηερλνινγίεο πγείαο  

 

Ζ αμηνιόγεζε αλαγθώλ γηα ηερλνινγίεο πγείαο (needs assessment for health 

technology) δηαθέξεη απφ ηελ αμηνιφγεζε ηερλνινγηψλ πγείαο (health technology 
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assessment, ΖΤΑ). Ζ αμηνιφγεζε ηερλνινγηψλ πγείαο φπσο είδακε είλαη έλα εξγαιείν 

πνπ αλαιχεη ηελ αζθάιεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηηο 

θνηλσληθφ-εζηθέο επηπηψζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε απφθηεζε κίαο ηερλνινγίαο. Απφ ηελ 

άιιε, ε αμηνιφγεζε αλαγθψλ γηα ηερλνινγίεο πγείαο εμεηάδεη ηη είλαη δηαζέζηκν 

αλαθνξηθά κε ηηο ηερλνινγίεο πγείαο (ζηελ πεξίπησζή καο ηα ηαηξνηερλνινγηθά 

πξντφληα) ζ’ έλα λνζνθνκείν, ζε κία πεξηθέξεηα ή ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, θαη ζηε 

ζπλέρεηα επηδηψθεη λα ζπγθξίλεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε κε ην ηη ζα έπξεπε λα είλαη 

δηαζέζηκν. 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο αλαγθψλ ιακβάλεη ππφςε δεκνγξαθηθά δεδνκέλα, ην 

πνζνζηφ αζζελψλ θαη ην επηδεκηνινγηθφ πξνθίι ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαιχπηεη ε 

κνλάδα (ρψξα, πεξηθέξεηα, λνζνθνκείν), ηε δήηεζε, ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο, ην 

δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ, ηε δηαζεζηκφηεηα ζε πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ζε 

ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ηελ θαηάζηαζή ηνπ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ζε 

αλζξψπηλνπο πφξνπο (αξηζκεηηθά θαη ζε ζρέζε κε ην είδνο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο). Καη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαξηίδεηαη έλαο ράξηεο ππεξεζηψλ πγείαο, ηερλνινγηψλ πγείαο θαη 

ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη έλαο πγεηνλνκηθφο ράξηεο ηεο πεξηνρήο/κνλάδαο 

ζηφρνπ. 

Σχκθσλα κε ηνλ Παππνχ (2015), ζεκαληηθή ππνδνκή γηα ηελ απφθηεζε κέξνπο ησλ 

αλσηέξσ δεδνκέλσλ απνηειεί ην Μεηξψν Ηαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ, ην νπνίν έρεη 

θαηαξηίζεη ην Δζληθφ Κέληξν Αμηνιφγεζεο ηεο Πνηφηεηαο & Τερλνινγίαο ζηελ Υγεία 

(Δ.Κ.Α.Π.Τ.Υ.). Σην Μεηξψν, ήδε απφ ην 2015, έρεη θαηαγξαθεί ην ζχλνιν ησλ 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα. Σπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη 

γηα 750.000 εγγξαθέο απφ 50 πεξίπνπ δηαθνξεηηθά λνζνθνκεία, φηαλ ζην αληίζηνηρν 

Μεηξψν ηνπ Οξγαληζκνχ Τξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ ηεο Ακεξηθήο (Food and Drug 

Administration F.D.A.)
21

 έσο θαη ην 2015 είραλ θαηαρσξεζεί κφιηο 323.000 πξντφληα. 

Σπλεπψο, ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο αλαγθψλ γηα ηερλνινγίεο πγείαο είλαη ε αμηνιφγεζε 

ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε δηαθνξά αλάκεζα ζην ηη  

ρξεηάδεηαη λα απνθηεζεί θαη ζην ηη ππάξρεη. Μέξνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο πεξηιακβάλεη 

                                                           
21

 Ο Οξγαληζκφο Τξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ (F.D.A. ή U.S.F.D.A.) είλαη έλαο νξγαληζκφο ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο πνπ αλήθεη ζην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Αλζξσπίλσλ Υπεξεζηψλ. Ζ Υπεξεζία 

F.D.A. είλαη αξκφδηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξναγσγή ηεο δεκφζηαο πγείαο, κέζσ ηεο ξχζκηζεο θαη 

ηεο επνπηείαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ησλ πξντφλησλ θαπλνχ, ησλ ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο, 

ησλ ζπληαγψλ θαη ησλ θαξκάθσλ, ησλ εκβνιίσλ, ησλ βηνθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, ησλ κεηαγγίζεσλ 

αίκαηνο, ησλ ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ ζπζθεπψλ ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο (Ered), ησλ 

θαιιπληηθψλ θαη ησλ θηεληαηξηθψλ πξντφλησλ. 
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ηελ εμέηαζε αλαγλσξηζκέλσλ πξνηχπσλ. Ζ δηαθνξά πνπ εληνπίδεηαη αλάκεζα ζηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε κίαο ρψξαο, πεξηθέξεηαο ή λνζνθνκείνπ θαη ζην πξφηππν, 

πξνζδηνξίδεη ηε ζπλνιηθή αλάγθε. 

Απηή ε δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη: φηαλ επηθαηξνπνηείηαη έλα θηεκαηνιφγην 

ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, φηαλ επαλαμηνινγνχληαη νη ππεξεζίεο ή/θαη φηαλ 

αληηθαζίζηαηαη ν εμνπιηζκφο. Ζ αμηνιφγεζε αλαγθψλ είλαη επίζεο ζεκαληηθή πξηλ ηελ 

θαηαζθεπή κηαο λέαο πγεηνλνκηθήο κνλάδαο.  

Γηα λα θαηαξηηζηεί ε ιίζηα αλαγθψλ ηεο πεξηνρήο/κνλάδαο ζηφρνπ ζα πξέπεη λα 

απαληεζνχλ κία ζεηξά απφ εξσηήκαηα, ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

Πξώηνλ, ηη ζέινπκε/ρξεηαδόκαζηε από άπνςε ππεξεζηώλ πγείαο; Γηα λα 

απαληήζνπκε ζ’ απηφ ην εξψηεκα ζα πξέπεη λα νξίζνπκε ηνλ πιεζπζκφ ζηφρν/πεξηνρή 

επζχλεο π.ρ. θάηνηθνη Πεινπνλλήζνπ. Σηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα εληνπίζνπκε ηε 

δηαζεζηκφηεηα ζε ππεξεζίεο πγείαο θαη ζην ηέινο λα ζπιιέμνπκε επηδεκηνινγηθά 

δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηελ ελ ιφγσ Πεξηθέξεηα. 

Γεύηεξνλ, ηη έρνπκε; Γηα λα απαληήζνπκε ζε απηφ ην εξψηεκα ζα πξέπεη λα 

εληνπίζνπκε ηε δηαζεζηκφηεηα ζε ππεξεζίεο πγείαο, λα θαηαξηίζνπκε κία ιίζηα κε ηα 

δηαζέζηκα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα θαη λα πξνζδηνξίζνπκε ηε δηαζεζηκφηεηα ζε 

αλζξψπηλνπο πφξνπο. 

Τξίηνλ, πνηα πξόηππα/ ζπληζηώκελεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ππάξρνπλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ή λα πξνζαξκνζηνχλ; 

Σέηαξηνλ, πνηνπο νηθνλνκηθνύο θαη αλζξώπηλνπο πόξνπο δηαζέηνπκε; Σ’ απηφ ην 

εξψηεκα απάληεζε δίλεη ν πξνυπνινγηζκφο θαη ην κέγεζνο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

πνπ απαζρνιείηαη (ΠΟΥ κηθξ ΗΝΒΗΤ, 2013). 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο αλαγθψλ είλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ αλαγθψλ γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζε επίπεδν πγεηνλνκηθήο κνλάδαο, δειαδή 

λνζνθνκείνπ, πεξηθέξεηαο ή/ θαη ρψξαο. Ο θαζνξηζκφο ηνπ βέιηηζηνπ ηξφπνπ ρξήζεο 

ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ γηα θάιπςε απηήο ηεο δηαθνξάο, ζα νδεγήζεη ζε κηα ηεξάξρεζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ ηειηθά λα εμαζθαιίζνπλ κηα πην απνηειεζκαηηθή 

παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη κηα θαιχηεξε πνηφηεηα θξνληίδαο. 
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Ωο εθ ηνχηνπ, απαηηείηαη κηα ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηεο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο, ε νπνία 

ζα εμαζθαιίδεη ηελ πνζφηεηα εθείλε εμνπιηζκνχ πνπ ζα είλαη νηθνλνκηθά 

απνηειεζκαηηθή, αζθαιήο, απνδνηηθή θαη θαηάιιειε γηα ηηο απαηηήζεηο παξνρήο 

πςεινχ επηπέδνπ ηαηξηθήο θξνληίδαο. 

Δθφζνλ ινηπφλ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί νη αλάγθεο ελφο θνξέα παξνρήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο κε αληηθεηκεληθφ, αμηφπηζην θαη ηεθκεξησκέλν ηξφπν ζα είλαη πνιχ πην 

εχθνιν ν θνξέαο λα θαηαξηίδεη ξεαιηζηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο γηα ην επφκελν έηνο θαη 

φρη λα πξνβαίλεη ζηελ απφθηεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία είηε δελ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, είηε δελ ζα θαιχςνπλ ζε πνζφηεηα, είδνο θαη πνηφηεηα ηηο 

πγεηνλνκηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ. Άιισζηε, είλαη γλσζηφ πσο κέρξη ζήκεξα ηα 

Πξνγξάκκαηα Πξνκεζεηψλ ησλ λνζνθνκείσλ θαηαξηίδνληαη έρνληαο σο βάζε κφλν ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο αλαιψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ηηο νπνίεο πξνζαξκφδνπλ, πξνο ηα 

πάλσ ή πξνο ηα θάησ, αλάινγα κε ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή 

ηνπο. 

 

5.2.1 Δθαξκνγή ηεο αμηνιόγεζεο αλαγθώλ θαη ηεο κηθξναπνηίκεζεο γηα 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα ζε επίπεδν λνζνθνκείνπ 

 

Σε επίπεδν λνζνθνκείνπ, ηελ αξκνδηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ αλαγθψλ γηα 

ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη έλα κέξνο ηεο κηθξναπνηίκεζεο, ζα πξέπεη λα 

αλαιάβεη έλα Σπκβνχιην, ην νπνίν ζα επηθνπξεί ην Τκήκα Πξνκεζεηψλ (κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Ν.4472/2017 ην Δ.Κ.Α.Π.Υ.) ρνξεγψληαο ηνπ ρξήζηκα ζηνηρεία θαη 

δεδνκέλα ηα νπνία ζα αμηνπνηεί θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πξνκεζεηψλ. 

Τν Σπκβνχιην Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, φπσο πξνηείλνπκε λα νλνκάδεηαη, ζα 

ζηειερσζεί απφ επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ επί δεηεκάησλ 

ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ελψ ζα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην πξνζσπηθφ ηεο 

ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε φιν ην θάζκα ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ: απφ ηελ αγνξά ηνπ, ηελ απνδνρή ηνπ, ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ, ηηο επηζθεπέο 

ηνπ, ηε ζπληήξεζή ηνπ κέρξη θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ.  
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Τν ελ ιφγσ Σπκβνχιην ζα έρεη δηηηφ ξφιν. Πξψηνλ, ζα είλαη αξκφδην γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα θαη 

δεχηεξνλ, ζα κειεηάεη κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ πξντφληνο πφζν ρξήζηκν είλαη απηφ γηα 

ην θνξέα πνπ ην απέθηεζε, δειαδή ζα δηελεξγεί κέξνο ηεο κηθξναπνηίκεζεο ηνπ 

ηαηξνηερλνινγηθνχ πξντφληνο
22

. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πξψηεο ηνπ αξκνδηφηεηαο, ζα ηεξεί πιήξεο αξρείν κε ηνλ αθξηβή 

αξηζκφ, ην είδνο θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηεη ην 

λνζνθνκείν, ηε δηαζεζηκφηεηα ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο, ην πγεηνλνκηθφ πξνθίι ηφζν 

ησλ αζζελψλ πνπ έρεη εμππεξεηήζεη ην λνζνθνκείν (π.ρ. κε ηε βνήζεηα ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ θαξηέια αζζελή) φζν θαη ηνπ πιεζπζκνχ ηνλ νπνίν ζπλνιηθά 

θαιχπηεη (π.ρ. κέζσ ηεο δηελέξγεηαο εξσηεκαηνινγίσλ θαηάζηαζεο πγείαο ζε επαξθέο 

δείγκα πιεζπζκνχ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο πνπ εμππεξεηεί). 

Σην πιαίζην ηεο δεχηεξεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, ζα ζπγθεληξψλεη θαη ζα αμηνινγεί 

δεδνκέλα, αλαθνξηθά κε ηπρφλ δπζκελή πεξηζηαηηθά απφ ηε ρξήζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

εμνπιηζκνχ, κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ηνπ βαζκνχ αζθάιεηάο ηνπ θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ, ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ, ην θφζηνο επηζθεπήο ηνπ, ηηο 

επηδφζεηο ηνπ, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ απφ ηε ρξήζε ηνπ θ.ιπ. Δπηπξνζζέησο, ην 

Σπκβνχιην ζα είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ αξκνδηφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο επέλδπζεο, 

εηδηθφηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα πςεινχ θφζηνπο (π.ρ. 

καγλεηηθφο ηνκνγξάθνο) ή εηδηθήο ρξήζεο (π.ρ. εκθπηεχκαηα αληηθαηάζηαζεο ηζρίνπ, 

ψκνπ, γνλάηνπ). Σηφρνο ζα είλαη ε απνηίκεζε ηεο ζρέζεο θφζηνπο-νθέινπο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ζα ιακβάλεηαη ππφςε αλ κεηά ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο κεηψζεθαλ νη 

εκέξεο λνζειείαο, δελ εκθαλίζηεθαλ κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο, δελ επαλεηζήρζε ν 

αζζελήο ζην λνζνθνκείν ιφγσ ππνηξνπήο θ.ιπ. 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ηνπ Σπκβνχιηνπ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί 

ζε θάζε λνζνθνκείν κία βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία κε ηε βνήζεηα ηνπ θαηάιιεινπ 

ινγηζκηθνχ ζα ππνζηεξίδεη ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ.  

                                                           
22

 Σπλνιηθά, ε κηθξναπνηίκεζε αμηνινγεί κία ηερλνινγία πγείαο ζε επίπεδν θνξέα παξνρήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, φπσο είλαη έλα λνζνθνκείν, ηφζν πξηλ ηελ απφθηεζε ηεο φζν θαη κεηά, πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηαζζεί πφζν ρξήζηκε είλαη γηα ην θνξέα πνπ ην απέθηεζε. Δκείο πξνηείλακε ην ζθέινο ηεο 

αμηνιφγεζεο πξηλ ηελ απφθηεζε λα αλαιάβεη έλαο δεκφζηνο θεληξηθφο θνξέαο (θεθάιαην 5, ππνελφηεηα 

5.1.3) θαη ην ζθέινο ηεο αμηνιφγεζεο κεηά ηελ απφθηεζε, ην Σπκβνχιην Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ. 
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Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ην λνζνθνκείν ζα έρεη πιήξε γλψζε ηνπ αξηζκνχ, ηνπ είδνπο, 

ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαζέηεη, ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ, ηεο αζθάιεηάο ηνπ, ηνπ θφζηνπο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ, ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ απφ ηε ρξήζε ηνπ, ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνθίι ησλ αζζελψλ 

πνπ έρεη εμππεξεηήζεη αιιά θαη ηνπ πιεζπζκνχ ζπλνιηθά πνπ εμππεξεηεί θ.ιπ.  

Υπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ζα είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλεη νξζνινγηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά 

κε ηηο αλάγθεο αγνξάο, επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ηαηξηθνχ 

εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ value-based procurement ή εθφζνλ ζπζηεζεί ην 

Δ.Κ.Α.Π.Υ., λα ελεκεξψλεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν θνξέα ζρεηηθά, πξνθεηκέλνπ ν ίδηνο λα 

πξνβαίλεη ζηελ πηνζέηεζε αλάινγσλ απνθάζεσλ. 

Ζ κε χπαξμε ζηνηρείσλ ή ε χπαξμε ειιείπσλ δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηα κεραλήκαηα 

θαη γεληθφηεξα ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα κεηψλεη ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο 

εθείλνπ ηνπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ πξαγκαηηθά έρεη αλάγθε ηνπ λνζνθνκείν αιιά 

θαη ν αζζελήο. 

Δθφζνλ εθαξκνζηνχλ φια ηα παξαπάλσ ζα θαηαξηίδνληαη πξνυπνινγηζκνί πνπ ζα 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ελφο λνζνθνκείνπ ηφζν πνζνηηθά φζν θαη 

πνηνηηθά. 

 Ζ χπαξμε πνηνηηθήο πιεξνθνξίαο άιισζηε ζχκθσλα κε ηνλ Παππνχ (2007) απνηειεί 

ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ νξζνινγηθή αγνξά θαη ζπληήξεζε ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ. 

Σε επίπεδν πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο ή εζληθφ, ην έξγν απηφ κπνξεί λα επηηειεζηεί απφ 

θνηλνχ κεηαμχ ησλ Σπκβνπιίσλ Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ ησλ Ννζνθνκείσλ ηεο 

ρψξαο. 

πκπεξαζκαηηθά, γηα λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά έλα λνζνθνκείν 

ζα πξέπεη πξψηα λα αμηνινγεί ηηο αλάγθεο ηνπ γηα ηερλνινγίεο πγείαο θαη ζπγθεθξηκέλα 

γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, ζηε ζπλέρεηα αλ πξφθεηηαη λα ιάβεη απφθαζε γηα 

πηνζέηεζε ελφο λένπ ηαηξνηερλνινγηθνχ πξντφληνο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηα 

ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία ζα έρεη θαηαιήμεη ν δεκφζηνο θνξέαο Α.Τ.Υ, ελψ αλ 

πξφθεηηαη γηα ήδε πθηζηάκελν πξντφλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηα δεδνκέλα ηα 

νπνία ζα έρεη ζπιιέμεη ην Σπκβνχιην Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ. Σηε ζπλέρεηα, 

ζπλππνινγίδνληαο φια ηα ζρεηηθά δεδνκέλα ζα κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηελ πξνθήξπμε 
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δηαγσληζκψλ γηα ηελ απφθηεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ έρνληαο πιένλ ζηε 

δηάζεζή ηνπ φια ηα αλαγθαία δεδνκέλα, νχησο ψζηε λα επηιέμεη εθείλν ην πξντφλ ην 

νπνίν κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ ππφ πξνκήζεηα ζπγθεληξψλεη ηελ θαιχηεξε ζρέζε 

θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο ή ηελ θαιχηεξε ζρέζε πνηφηεηαο ηηκήο. 

Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ζα πξνκεζεπφκαζηε νχηε πεξηηηφ, νχηε ακθηβφινπ 

πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, εθηνμεχνληαο ζηα χςε ηηο 

πγεηνλνκηθέο δαπάλεο ρσξίο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα θαιχπηνληαη θαη λα 

ηθαλνπνηνχληαη νη αζζελείο. 
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πκπεξάζκαηα 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα ηεο κειέηεο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο 

ζηελ Διιάδα ην ζχζηεκα πξνκεζεηψλ γηα ηελ απφθηεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ 

ιεηηνπξγεί κε ηξφπν άλαξρν, απνζπαζκαηηθφ θαη σο εθ ηνχηνπ αλαπνηειεζκαηηθφ θαη 

κε απνδνηηθφ. 

Δίλαη γεγνλφο φηη κέρξη ζήκεξα νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο γηα απφθηεζε 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ αλαηίζεληαη θαηά θχξην ιφγν κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε 

αξρηθή ηηκή, κε δίλνληαο ηελ αλαγθαία πξνζνρή ζε παξάγνληεο φπσο είλαη ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο δσήο ηνπο, ε θιηληθή απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, ηα θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο, ε αζθάιεηά ηνπο, ε απνδνηηθφηεηά ηνπο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη 

ην πεξηβάιινλ.  Όια απηά έρνπλ σο απνηέιεζκα λα νδεγνχκαζηε ζπρλά ζηελ 

πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ακθηβφινπ πνηφηεηαο, ηα νπνία φρη κφλν δελ 

θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ αιιά καθξνπξφζεζκα δηνγθψλνπλ ηηο δαπάλεο γηα 

ηελ πγεία. Υπφ απηφ ην πξίζκα, δεκησκέλνο είλαη ν αζζελήο, ην ζχζηεκα πγείαο θαη ε 

θνηλσλία.  

Δπίζεο, απνπζηάδνπλ κεραληζκνί αμηνιφγεζεο ησλ λέσλ θαη θαηλνηφκσλ 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, ησλ πθηζηάκελσλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντνλησλ, φπσο 

επίζεο θαη κεραληζκνί αμηνιφγεζεο ησλ αλαγθψλ γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα. Απηφ 

έρεη σο ζπλέπεηα λα κελ γλσξίδνπκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη 

ηελ αζθάιεηα ησλ λέσλ αιιά θαη ησλ πθηζηάκελσλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ απφ ηε ρξήζε 

ηνπο, ηνλ αξηζκφ, ην είδνο θαη ηελ  θαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο ηαηξνηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη άιια ρξήζηκα δεδνκέλα ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα λα πξνζδηνξηζηεί 

κε ζαθήλεηα ε ζρέζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηηκήο-πνηφηεηαο θαηά ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ζπρλά πξνκεζεπφκαζηε 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα αθαηάιιειεο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο κε ζπλέπεηα λα 

απεηιείηαη ε αζθάιεηα ησλ αζζελψλ θαη ε βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. 

Τν πξφβιεκα, σζηφζν, δελ αθνξά κφλν ζηελ πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ, αιιά 

ζπλνιηθά ζηνλ ηξφπν αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζην ρψξν ηεο πγείαο. Δλψ ινηπφλ 

αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε γηα παξνρή απνηειεζκαηηθήο, απνδνηηθήο θαη ηζφηηκεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη αξρέο απηέο θαηαζηξαηεγνχληαη. 
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Βιέπνπκε πσο παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρεη ππεξπξνζθνξά γηαηξψλ, επαξθείο 

ππνδνκέο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ελψ παξάιιεια έρεη εμαζθαιηζηεί ε 

θαζνιηθή πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηηο ππεξεζίεο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ν 

κέζνο Έιιελαο πνιίηεο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο. 

Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε απνηειεζκαηηθφηεηα, άξα θαη ε ηθαλνπνίεζε, δελ είλαη 

απνηέιεζκα ηεο πνζφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο αιιά ζπλάξηεζε ηεο 

πνηφηεηαο απηψλ. Ζ ζηξεβιή απηή θαηάζηαζε έρεη σο γελεζηνπξγφ αηηία ηελ 

εζθαικέλε αληίιεςε ησλ θπβεξλήζεσλ πσο ζηφρνο ελφο πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζα 

πξέπεη λα είλαη απιά θαη κφλν ε παξνρή πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο θαη φρη ε δηαηήξεζε 

θαη ε βειηίσζε ηεο ίδηαο ηεο πγείαο. Με άιια ιφγηα, δελ αξθεί λα παξέρνπκε επαξθείο 

ππεξεζίεο πγείαο θαη θαζνιηθή πξφζβαζε ζε απηέο. Θα πξέπεη λα παξέρνπκε πνηνηηθέο 

θαη θαηάιιειεο ππεξεζίεο πγείαο. Γηαθνξεηηθά ζα νδεγνχκαζηε ζε πςειέο 

πγεηνλνκηθέο δαπάλεο ρσξίο θαλέλα φθεινο γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο. 

Γηα λα γίλεη φκσο απηφ πξαγκαηηθφηεηα, νθείινπκε λα βειηηψζνπκε ηνλ ηξφπν 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζην ρψξν ηεο πγείαο. Σπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα 

εθκεηαιιεπηνχκε ηηο επηινγέο πνπ καο παξέρεη ην άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016, ζχκθσλα 

κε ην νπνίν ε  πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί ζηε βάζε φρη κφλν ηεο ηηκήο, αιιά θαη ηνπ θφζηνπο (ζρέζε θφζηνπο-

απνηειεζκαηηθφηεηαο) θαη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο. Θα πξέπεη δειαδή νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ εχθνιε ιχζε ησλ κεηνδνηηθψλ 

δηαγσληζκψλ, εάλ ζέινπλ λα απνδψζνπλ αμία ζηελ πγεία θαη λα ζπγθξαηήζνπλ ζε 

καθξνπξφζεζκε βάζε ηηο πγεηνλνκηθέο δαπάλεο. 

Οη κειέηεο πεξηπηψζεσλ πνπ παξνπζηάζακε απνδεηθλχνπλ φηη ε αλάζεζε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ γηα απφθηεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ κε θξηηήξην απνθιεηζηηθά ηε 

ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή, κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πνηφηεηα ηεο πεξίζαιςεο, λα 

θαηαπλίμεη ηελ θαηλνηνκία θαη λα νδεγήζεη ζε ιχζεηο νη νπνίεο ελψ εθ πξψηεο φςεσο 

δείρλνπλ λα είλαη νη πιένλ ζπκθέξνπζεο απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα επηβαξχλνπλ καθξνπξφζεζκα ην ζχζηεκα πγείαο κε επηπξφζζεηεο 

δαπάλεο. 

Αληηζέησο, φηαλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο κεηαβαίλνπλ ζε κία πην νιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα 

ηελ απφθηεζε ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κπνξεί λα πξνθχςνπλ εμαηξεηηθά νθέιε 

γηα ηελ νηθνλνκία, ηνλ αζζελή αιιά θαη ηελ θνηλσλία. 
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Γηα λα κπνξέζεη φκσο ε αξρή ηνπ value-based procurement, πνπ ζηελ νπζία ζεκαίλεη 

αμηνιφγεζε ηεο ζρέζεο θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηηκήο-πνηφηεηαο, λα 

απνθέξεη ηα κέγηζηα δπλαηά νθέιε ζηνπο αζζελείο, ην ζχζηεκα πγείαο θαη ηελ 

θνηλσλία, ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί έλα νξγαλσκέλν, καθξνπξφζεζκν θαη νιηζηηθφ 

ζρέδην.  

Σπγθεθξηκέλα, γηα λα απνδνζεί πξνζηηζέκελε αμία ζηελ πγεία ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ζα πξέπεη αξρηθά λα 

αμηνινγνύληαη νη αλάγθεο  γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα. Ζ αμηνιφγεζε απηή ζα 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε λνζνθνκείν νύησο ώζηε λα κελ πξνβαίλνπκε 

ζηελ πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ ηα νπνία κπνξεί λα κελ επαξθνύλ ή 

λα πιενλάδνπλ, κε απνηέιεζκα είηε λα απαμηψλνληαη κε ην ρξφλν ιφγσ ηεο εμέιημεο 

ηεο ηερλνινγίαο, είηε λα αιινηψλνληαη (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αλαιψζηκα 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα), θαη σο εθ ηνχηνπ λα πξνβαίλνπκε ζε πεξηηηέο δαπάλεο. 

Τν έξγν απηφ πξνηείλακε λα αλαιάβεη έλα εηδηθφ Σπκβνχιην. Τν Σπκβνχιην 

Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ. Τν ελ ιφγσ Σπκβνχιην ζα αμηνινγεί ηηο αλάγθεο γηα 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα βάζεη ηνπ αξηζκνχ, ηνπ είδνπο, ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηεη ην Ννζνθνκείν, ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνθίι 

ησλ αζζελψλ πνπ έρεη εμππεξεηήζεη, αιιά θαη ηνπ πιεζπζκνχ ζπλνιηθά πνπ 

εμππεξεηεί. Πέξα φκσο απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ζα αμηνινγεί κεηά ηελ 

απφθηεζε ελφο ηαηξνηερλνινγηθνχ πξντφληνο ηελ θιηληθή απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, ηελ 

απνδνηηθφηεηά ηνπ ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ, ηελ αζθάιεηά ηνπ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ αζζελψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο απφ ηε ρξήζε ηνπ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, 

ζα είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλεη νξζνινγηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο αγνξάο, 

επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ 

αξρή ηνπ value-based procurement. 

Δπίζεο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αγνξά ελφο λένπ ηαηξνηερλνινγηθνχ πξντφληνο, δειαδή 

ελφο πξντφληνο ην νπνίν δελ έρεη αθφκα εηζαρζεί ζηελ ειιεληθή αγνξά, απηφ ζα πξέπεη 

λα αμηνινγείηαη σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ αζθάιεηα 

θαη ηηο λνκηθν-εζηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο εθαξκνγήο ηνπ.  Σηε ζπλέρεηα νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο αμηνινγψληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία ζα έρεη θαηαιήμεη ε 

αμηνιφγεζε ζα είλαη ζε ζέζε λα απνθαζίδνπλ αλ ζα αγνξάζνπλ ή φρη ην ζπγθεθξηκέλν 

ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ, θαζψο επίζεο θαη λα νξίζνπλ θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο θαη 

βαζκνινγία, αθνχ ζα γλσξίδνπλ ηη είλαη ρξήζηκν λα δηαζέηεη απφ άπνςε 
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ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ έλα πξντφλ θαη ηη φρη. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνηείλακε 

λα ζπζηαζεί έλαο δεκφζηνο θνξέαο εμνπζηνδνηεκέλνο λα αμηνινγεί ηηο ηερλνινγίεο 

πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ. 

Σπλνπηηθά, ζα ππάξρεη έλαο κεραληζκφο ιήςεο νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ ν νπνίνο ζα 

εγγπάηαη φηη ην ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ ζα απνθηάηαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ησλ 

αλαγθψλ ηεο κνλάδαο παξνρήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ πξντφληνο. Λακβάλνληαο ππφςε ηα 

παξαπάλσ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο γηα λα είκαζηε ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπκε κε 

επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν ηξφπν ηε ζρέζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο κεηαμχ 

ησλ ππφ πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζήο ηνπο.  

Υπφ απηφ ην πξίζκα, αληηιακβαλφκαζηε πφζα άξξεθηα δεκέλεο είλαη ε αμηνιφγεζε 

αλαγθψλ γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, ε αμηνιφγεζε ηερλνινγηψλ πγείαο θαη νη 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο απφθηεζεο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ νχησο ψζηε λα 

πινπνηεζεί ε αξρή ηνπ value-based procurement. 

Αθνινπζνχκελνη απηή ηελ πνιηηηθή, ζα θαηαθέξνπκε καθξνπξφζεζκα λα 

εμνξζνινγίζνπκε ηηο πγεηνλνκηθέο δαπάλεο απνδίδνληαο πξνζηηζέκελε αμία ζηελ πγεία. 

Θα θαηαθέξνπκε δειαδή λα απνθηνχκε ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζχκθσλα κε ηελ 

αξρή ηνπ value-based procurement. 

Γεδνκέλεο ηεο κε χπαξμεο βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ επί ηνπ ζέκαηνο θαη ησλ 

πεξηνξηζκέλσλ πεξηπησζηνινγηθψλ κειεηψλ, είλαη απαξαίηεην λα δηεμαρζνχλ ζπλαθείο 

επηζηεκνληθέο κειέηεο ζηηο νπνίεο ζα αλαιχεηαη δηεμνδηθά ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ 

πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε επηηπρεκέλσλ παξαδεηγκάησλ απφθηεζεο 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ value-based procurement.  

Σηφρνο ηεο ελ ιφγσ κειέηεο δελ είλαη λα πξνηείλεη έλα ζπγθεθξηκέλν θαη 

νινθιεξσκέλν κνληέιν απφθηεζεο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηελ 

αξρή ηνπ value-based procurement, αιιά λα αλαδείμεη ηε ζεκαζία ηεο απφδνζεο αμίαο 

ζηελ πγεία κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ηεο αλσηέξσ αξρήο θαη λα απνηειέζεη πεγή 

έκπλεπζεο γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε θαη κειέηε απφ ηνπο αξκφδηνπο ράξαμεο 

πνιηηηθήο ζηνλ επαίζζεην ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο ηεο ρψξαο καο. 
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Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» 

Καλνληζκφο 282/2014/Δ.Δ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 

11εο Μαξηίνπ 2014 , πεξί ζέζπηζεο ηξίηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηε δξάζε ηεο Έλσζεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο (2014-2020) θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο αξηζ. 

1350/2007/ΔΚ  

Οδεγία 90/385/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνχιην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ηεο 20εο Ηνπλίνπ  

1990, γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηα ελεξγά 

εκθπηεχζηκα ηαηξηθά βνεζήκαηα 

Οδεγία 93/42/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνχιην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ηεο 14εο Ηνπλίνπ 

1993, πεξί ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ  

Οδεγία 98/79/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνχιην ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ ηεο 27εο Οθησβξίνπ 1998, γηα ηα ηαηξνηερλνινγηθά βνεζήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηάγλσζε in vitro 

Οδεγία 2014/24/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 26εο 

Φεβξνπαξίνπ 2014,  ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 

νδεγίαο 2004/18/ΔΚ 

Οδεγία 2014/25/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνχιηνπ, ηεο 26εο 

Φεβξνπαξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηηο πξνκήζεηεο θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο 

ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2004/17/ΔΚ 
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 Παξάξηεκα  

 

Σχκθσλα κε ηνλ Παππνχ (2015) νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ 

ζε ζρέζε κε ηα θάξκαθα σο πξνο ηελ αμηνιφγεζή ηνπο είλαη νη αθφινπζεο. Καηαξράο, 

πνιιά ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα είλαη δηαγλσζηηθά ζε αληίζεζε κε ηα θάξκαθα πνπ 

είλαη θαηά βάζε ζεξαπεπηηθά. Ζ ηδηαηηεξφηεηα απηή έρεη σο απνηέιεζκα ηε δπζθνιία 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο δηάγλσζεο ζηε ζεξαπεία. Δπίζεο, πνιιά απφ ηα ελ 

ιφγσ κεραλήκαηα έρνπλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο εθαξκνγέο, γηα παξάδεηγκα ην PET 

CT
23

  έρεη εθαξκνγέο ζηελ Ογθνινγία, ηελ Παζνινγία ηελ Καξδηνινγία θαη ηε 

Νεπξνινγία. Σπλεπψο, ζε αληίζεζε κε ηα θάξκαθα είλαη δχζθνιν λα πνζνηηθνπνηεζνχλ 

ηα δεδνκέλα, κε άιια ιφγηα είλαη δχζθνιν λα κεηξεζεί ε αμία ηνπο πξνθεηκέλνπ ζηε 

ζπλέρεηα λα απνθαζηζηεί απφ ην ζχζηεκα πγείαο αλ ε ρξήζε ηνπ ζα απνδεκησζεί θαη ζε 

πνηα ηηκή. 

Δπίζεο, ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηε δηελέξγεηα θιηληθψλ κειεηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

εθηηκεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ελφο ηαηξνηερλνινγηθνχ πξντφληνο. Απηφ ζπκβαίλεη, 

πξψηνλ, επεηδή ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα απφ ηελ παξαγσγή ηνπο θαη ηελ 

πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηνπο ζηελ θιηληθή πξάμε δηαξθψο βειηηψλνληαη, πξνθχπηνπλ 

δειαδή ζπλερψο θαηλνχξγηεο εθδφζεηο. Καη δεχηεξνλ, επεηδή σο ρψξα δελ έρνπκε 

εκπεηξία ηπραηνπνηεκέλσλ θιηληθψλ δνθηκψλ
24

 ζε ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, ζε 

αληίζεζε κε ηνλ θιάδν θαξκάθνπ πνπ απηφ απνηειεί ζπλήζε πξαθηηθή. Σπλεπψο, ζα 

θαηαζηεί δχζθνιν ην εγρείξεκα αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ελφο 

ηαηξνηερλνινγηθνχ πξντφληνο. 

                                                           
23

 Ζ PET/CT είλαη ζπλδπαζκφο δχν εμεηάζεσλ, ηεο ηνκνγξαθίαο εθπνκπήο πνδηηξνλίσλ (Positron 

Emission Tomography) θαη ηεο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο (CT), νη νπνίεο δηελεξγνχληαη ζρεδφλ ηαπηφρξνλα, 

ζε θνηλφ εμεηαζηηθφ θξεβάηη. Με ηελ PET/CT ζπλδπάδνληαη ιεηηνπξγηθέο θαη αλαηνκηθέο πιεξνθνξίεο 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηεο λφζνπ, ζε κία θαη κφλν εμέηαζε, ε νπνία απνηειεί έηζη έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

δηαγλσζηηθφ εξγαιείν, απαξαίηεην ζηε δηαγλσζηηθή, ηδηαίηεξα ζηελ νγθνινγία, ζηε δηεξεχλεζε λφζσλ 

ηνπ εγθεθάινπ θαη ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ. 
24

 Σχκθσλα κε ην Ηαηξηθφ Λεμηθφ (http://www.iatronet.gr/iatriko-lexiko),ε ηπραηνπνηεκέλε ειεγρφκελε 

θιηληθή δνθηκή (randomized controlled trial) είλαη κία πεηξακαηηθή κειέηε γηα λα εθηηκεζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο (π.ρ. θαξκάθνπ ή ζεξαπείαο), ζηελ νπνία ηα άηνκα έρνπλ 

ηπραία εληαρζεί ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα, ζηελ νκάδα placebo, ή ζηελ νκάδα ειέγρνπ. Ζ πεηξακαηηθή 

νκάδα ιακβάλεη ην θάξκαθν ή αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία• ην θάξκαθν ηεο νκάδαο placebo έρεη θαιπθζεί 

ψζηε λα πξνζνκνηάδεη ζην θάξκαθν πνπ εξεπλάηαη. Ζ νκάδα ειέγρνπ δελ ιακβάλεη ηίπνηε. 

Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ή θιηληθέο εθηηκήζεηο γίλνληαη ζηηο νκάδεο (ζπρλά ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηπιή 

ηπθιή ηερληθή) γηα λα θαζνξηζζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ θαξκάθνπ ή ηεο δηαδηθαζίαο. Με ηε ζχγθξηζε 

παξφκνησλ νκάδσλ αζζελψλ, νη εξεπλεηέο κπνξνχλ λα είλαη βέβαηνη φηη ε κειέηε ηνπο ειέγρεη ηε 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζεξαπεηψλ/θαξκάθσλ πνπ κειεηψληαη, θαη φρη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αζζελψλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θιηληθή κειάηε. Ζ ηπραηνπνίεζε είλαη ζεκαληηθή επεηδή νη εξεπλεηέο πξέπεη λα 

εμαζθαιίζνπλ φηη νη εξεπλεηέο πνπ δηεμάγνπλ ηελ θιηληθή κειέηε ζα είλαη ακεξφιεπηνη ψζηε λα κελ 

επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο κειέηεο. 



76 
 

 
 

Μία επηπξφζζεηε δηαθνξνπνίεζε ζπλίζηαηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κεραλήκαηνο κε 

ην ρξήζηε. Δίλαη γεγνλφο φηη ν επαγγεικαηίαο πγείαο πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηε ρξήζε 

ηνπ κεραλήκαηνο γηα λα πάξεη ην κέγηζην απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνο 

κε ηε ρξήζε ηνπ, απηφ φκσο απαηηεί ρξφλν, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ην κέγεζνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ κεραλήκαηνο, 

αθνχ άιινη ρξήζηεο ζα έρνπλ πεξηζζφηεξε θαη άιινη ιηγφηεξε εκπεηξία. 

Έλα πξφζζεην ζεκείν δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη 

θαξκάθσλ, ζην πεδίν ηεο αμηνιφγεζεο, είλαη ε δπζθνιίεο ζχγθξηζεο κίαο λέαο 

ηερλνινγίαο κε ηηο πθηζηάκελεο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη δελ ππάξρνπλ κειέηεο γηα ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο. 

Τέινο, ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηελ θνζηνιφγεζε ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ. 

Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο νη ηηκέο ηνπο είηε είλαη θξπθέο είηε δηακνξθψλνληαη 

δηαθνξεηηθά απφ ρψξα ζε ρψξα. Σπλεπψο, ηα δεηήκαηα θφζηνπο απαηηνχλ αξθεηή 

κειέηε θαη έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ, ζε αληίζεζε κε ην θάξκαθν. 
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Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΣΓΓΑ) 

Πεηξαηψο 211, ΤΚ 177 78, Ταχξνο 

ηει: 2131306349 , fax: 2131306479 

www.ekdd.gr 
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