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Αντικειμενικοί Στόχοι του μαθήματοσ: 

Το μάκθμα αυτό αποτελεί μια ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ του δικαίου τθσ υγείασ 
και τθσ νομοκεςίασ που διζπει τθ λειτουργία των υπθρεςιϊν υγείασ. 

 Οι ςτόχοι του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ: 

- Του δθμοςίου δικαίου τθσ υγείασ ωσ κλάδου του δικαίου κοινωνικισ 
προςταςίασ 

- Τθσ Συνταγματικισ κεμελίωςθσ και των νομοκετικϊν ρυκμίςεων για τθν 
υγεία 

- Τθσ οργάνωςθσ των υπθρεςιϊν υγείασ 

- Των δικαιωμάτων των χρθςτϊν υπθρεςιϊν υγείασ 

- Των ρυκμίςεων για τθν ιατρικι ευκφνθ, και για τισ ςχζςεισ των υπθρεςιϊν 
και των επαγγελματιϊν υγείασ με τουσ πολίτεσ. 

- Τθσ ςθμαςίασ των κανόνων και αρχϊν του διεκνοφσ και ευρωπαϊκοφ 
κοινοτικοφ δικαίου ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία υπθρεςιϊν υγείασ  με 
προδιαγραφζσ υψθλισ ποιότθτασ και παροχι ελάχιςτϊν ορίων προςταςίασ 

 
Τι δεξιότητεσ θα πρζπει να ζχει αποκτήςει ο μεταπτυχιακόσ φοιτητήσ ςτο τζλοσ 
του μαθήματοσ: 

- Να γνωρίηει τθν εκνικι, ευρωπαϊκι και διεκνι νομοκεςία για τθν υγεία 

 
- Να κατανοεί τθ «νομικι αρχιτεκτονικι» για τθν υγεία, ιτοι τουσ 

δεςμευτικοφσ κανόνεσ που διζπουν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τθσ 

Πολιτείασ, των επαγγελματιϊν υγείασ, των αςκενϊν, των χρθςτϊν των 

υπθρεςιϊν υγείασ και τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν 

 
- Να κατανοεί τθ νομικι βάςθ των πολιτικϊν και ςτρατθγικϊν δθμόςιασ 

υγείασ που κακοδθγοφν το ζργο των οργανιςμϊν και των υπθρεςιϊν 

φροντίδασ υγείασ, κακϊσ και να μπορεί ναςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξι τουσ 

 
- Να ςυμβάλλει ςτθν πραγματοποίθςθ των ςτόχων των πολιτικϊν και 

ςτρατθγικϊν για τθ δθμόςια υγεία, κακϊσ και ςτθ διευκόλυνςθ των 

ςυνεργαςιϊν για τθν επίτευξθ των ςτόχων 

 



- Να κατανοεί βαςικζσ ζννοιεσ που ςχετίηονται με το δίκαιο τθσ υγείασ (υγεία, 

ψυχικι υγεία, αςκζνεια, αναπθρία, φροντίδα, κακοριςτικοί παράγοντεσ 

υγείασ, χριςτθσ υπθρεςιϊν υγείασ, ποιότθτα υπθρεςιϊν υγείασ, κεμελιϊδθ 

δικαιϊματα, δικαιϊματα αςκενϊν, ανκρϊπινα δικαιϊματα, ιςότθτα, 

διακρίςεισ, προαγωγι/προςταςία και διαςφάλιςθ δικαιωμάτων, 

ικανοποίθςθ και ςυμμετοχι αςκενϊν και φροντιςτϊν, αξιολόγθςθ και 

διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ των δομϊν υγείασ και πρόνοιασ, 

λογοδοςία κ.α. ).  

 
- Να ςυμβάλλει ςτθν προαγωγι, προςταςία και διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων 

των χρθςτϊν υπθρεςιϊν υγείασ και ςτθν προαγωγι τθσ παροχισ ποιοτικϊν 

υπθρεςιϊν υγείασ με επίκεντρο τον άνκρωπο. 

 
 

Περιεχόμενο του μαθήματοσ:   

 

- Η εξζλιξθ τθσ ιατρικισ νομοκεςίασ ςτο πζραςμα των αιϊνων- υποχρεϊςεισ 

και δικαιϊματα ιατρϊν και αςκενϊν 

- Διεκνζσ δίκαιο τθσ υγείασ 

- Ευρωπαϊκό Ενωςιακό δίκαιο τθσ υγείασ 
- Συνταγματικι Θεμελίωςθ του Δικαίου τθσ Υγείασ 

- Η κεςμικι κατοχφρωςθ του ςυςτιματοσ υγείασ 

- Το ανκρϊπινο δυναμικό ςτθν υγεία 

- Ιατρικι ευκφνθ και δικαιϊματα αςκενϊν 

- Νομοκεςία περί προμθκειϊν 

 
Δημοςιευμζνεσ εργαςίεσ που θα χρηςιμοποιηθοφν ωσ αςκήςεισ ςτη διδαςκαλία 
ςτη διδαςκαλία του μαθήματοσ: 

 

- Quality healthcare is an issue of social justice and human right enshrined in 

the International Human Rights Treaties 

https://cdn2.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/90/2018/09/20180821-
Peoples-Voice-FINAL1.pdf 

- Άρκρο 35 – Προςταςία τθσ υγείασ, Χάρτθσ των Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων 

τθσ ΕΕ 

https://fra.europa.eu/el/charterpedia/article/35-prostasia-tis-ygeias 
- UN OHCHR and WHO - The right to health 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf 
- UN OHCHR 

https://cdn2.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/90/2018/09/20180821-Peoples-Voice-FINAL1.pdf
https://cdn2.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/90/2018/09/20180821-Peoples-Voice-FINAL1.pdf
https://fra.europa.eu/el/charterpedia/article/35-prostasia-tis-ygeias
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf


A toolkit on the right to health and the underlying determinants 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/ESCR/Pages/Health.aspx 

- UN Human Rights Council 

Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of 
the highest attainable standard of physical and mental health, DainiusPūras, 
http://undocs.org/A/HRC/29/33 
- Human Rights in patient care, Public Health Program at the Open Society 

Foundations 

http://health-rights.org/index.php/cop/item/human-rights-in-patient-care-a-
theoretical-and-practical-framework 
- UN OHCHR 

Leading the realization of human rights to health and through health 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Health/ReportHLWG-
humanrights-health.pdf 
- UN General Assembly 

Promotion and protection of human rights: human rights questions, including 
alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights 
and fundamental freedoms. Right of everyone to the enjoyment of the highest 
attainable standard of physical and mental health 
https://undocs.org/A/71/304 
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