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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

                   Η εμέηαζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ αιιαγψλ πνπ έγηλαλ ζηε δεκφζηα πγεία ζηελ 

Διιάδα, θαηαδεηθλχεη φηη ήηαλ απφξξνηα ησλ εζληθψλ ζηφρσλ πνπ ππήξραλ θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ 

αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπο, ρσξίο λα ππάξρεη ε επηξξνή ή ν παξαδεηγκαηηζκφο απφ 

επξσπατθά παξαδείγκαηα. Πάξαπηα ππήξμε πξνζπάζεηα ελαξκφληζεο κε ηηο επξσπατθέο νδεγίεο θαη 

ηηο ζπζηάζεηο ζε κία πξνζπάζεηα εμεπξσπατζκνχ, θάηη πνπ εθθξάζηεθε θπξίσο ζε επίπεδν ζηφρσλ 

θαη ζηελ πηνζέηεζε ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη εξγαιείσλ πνπ θαηεπζχλνληαλ απφ ηελ Δπξψπε.  Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ν εμεπξσπατζκφο ζηελ Διιάδα έρεη πεηχρεη αιιά κφλν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν αθνχ 

ζηελ πξάμε θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη.  Η πνξεία θαη ε θαηάζηαζε ηεο δεκφζηαο πγείαο ζηελ Διιάδα 

είλαη ηδηαίηεξε θαη έρεη επηδεηλσζεί αηζζεηά απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ν εμεπξσπατζκφο έρεη επηηεπρζεί ζε επίπεδν γλψζεο θαη πξαθηηθψλ. Μία 

ζεηξά εξγαιείσλ ηεο Δ.Δ. κπνξεί λα κελ έρνπλ αλαπηπρζεί πιήξσο φπσο ε ΑΜ αιιά έρνπλ 

νδεγήζεη ζηελ νξγάλσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο ζηελ Διιάδα κε ηε δεκηνπξγία θνξέσλ, νξγαληζκψλ, 

πξνγξακκάησλ θαη πνιηηηθψλ κε ηξφπν πνπ πξνζεγγίδεη ζεκαληηθά ηηο επξσπατθέο θαηεπζχλζεηο. 

Γλσζηνινγηθά ζπλεπψο, ππάξρεη πξνζέγγηζε ηνπ εμεπξσπατζκνχ ππφ ηελ έλλνηα ηεο αληαιιαγήο 

θνηλψλ πξαθηηθψλ θαη εξγαιείσλ αιιά δελ κπνξεί λα εηπσζεί ην ίδην θαη γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πνιηηηθψλ θαη ησλ δξάζεψλ ηνπο. Απηφ φκσο είλαη θάηη πνπ δελ κπνξεί λα απνδνζεί θαζνιηθά ζηηο 

θπβεξλεηηθέο επηινγέο θαη πνιηηηθέο ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ 

πνπ επηθξαηνχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα. 

 

Λέμεηο–θιεηδηά: δεκφζηα πγεία, αλνηρηή κέζνδνο ζπληνληζκνχ, εμεπξσπατζκφο, νηθνλνκηθή θξίζε. 
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ABSTRACT 

 

              Examining the reforms and changes made to public health in Greece shows that they were 

the result of the national goals that existed and of the policies followed to achieve them without the 

influence or the exemplification of European examples. However, there has been an attempt to align 

with European directives and recommendations in an attempt to europeanise, which was expressed 

mainly at the level of objectives and the adoption of institutions and tools that were directed by 

Europe. This means that europeanisation in Greece has succeeded but only on a theoretical level, 

since in practice this is not the case. The course and state of public health in Greece is particular and 

has been greatly aggravated by the effects of the economic crisis. In the case of Greece, 

Europeanisation has been achieved at the level of knowledge and practice. A series of EU 

instruments may not have been fully developed like the OMC, but have led to the organization of 

public health in Greece by creating agencies, organizations, programs and policies in a way that is 

very close to the European guidelines. Thus, there is a cognitive approach to europeanisation in the 

sense of sharing common practices and tools, but the same can not be said of the results of their 

policies and actions. But this is something that can not be universally attributed to governmental 

choices and policies due to the particular economic and social conditions prevailing in recent years in 

Greece. 

 

 

Key-words: Public, health, open method of coordination, europeanization, economic crisis.    
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

                          

                     Η πνιηηηθή πγείαο θαη θαη' επέθηαζε δεκφζηαο πγείαο, εληάζζεηαη ζην επξχηεξν 

πιαίζην άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ηνκείο παξέκβαζεο 

ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ <<κεγάισλ θηλδχλσλ>> ηεο αλζξσπφηεηαο, 

φπσο ηνπο πξνζδηφξηζε ν W. Beveridge.
1
 Η  Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ζηα πξψηα βήκαηά ηεο δε 

ζθφπεπε λα νηθνδνκήζεη κηα επξσπατθή θνηλσληθή πνιηηηθή. Η ηειεπηαία πξνέθπςε πξσηίζησο σο 

απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζή ηεο
2
.  

         Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, νη  πξνθιήζεηο πνπ έζεηαλ ε εληαία εζσηεξηθή αγνξά θαη ε 

πνιππινθφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ζηελ αλζξψπηλε θνηλφηεηα, δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε  

εκβάζπλζεο ηεο Κνηλφηεηαο θαη άκεζεο παξέκβαζήο ηεο, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

ηφρνο ήηαλ ε παξφηξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ε επίηεπμε θάπνηνπ 

βαζκνχ ζχγθιηζεο ζηηο πνιηηηθέο ηνπο, ζηα πιαίζηα ηεο εζληθήο ζεζκηθήο δηαθνξνπνίεζεο. Οη 

εμειίμεηο θαη ε ζπλερηδφκελε αχμεζε ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ πγείαο καξηπξνχλ ηε 

ζεκαζία ηεο αλάδεημεο ηεο δεκφζηαο πγείαο, σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

παξφηη ε ζπληεινχκελε ελαξκφληζε ησλ αγνξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ έρεη πεξηιάβεη αθφκα 

ηελ ελαξκφληζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, ιφγσ επηθνπξηθφηεηαο, ε ζχγθιηζε  κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

ζηα ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο εμειίζζεηαη ηαρέσο.  

        Σειεπηαία απαζρνιεί ηδηαίηεξα ην πεδίν ηεο έξεπλαο ε επηξξνή πνπ δέρνληαη ηα θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ εμεπξσπατζκνχ  θαη  αλ νη ζπλέπεηεο πνπ 

ππάξρνπλ έρνπλ νδεγήζεη ζε νκνγελνπνίεζε ηνπο ή αλ κεηαβάιινπλ ηηο εζσηεξηθέο δνκέο ηνπο πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε.
3
 Ο εμεπξσπατζκφο είλαη κία έλλνηα ζηελ νπνία αληαλαθιάηαη ε επηξξνή ηεο 

Δ.Δ. ζηηο εζληθέο δεκφζηεο πνιηηηθέο. 
4
 Σν εξψηεκα πνπ αλαθχπηεη είλαη, εάλ θαη ζε πην βαζκφ, ε 

Δπξσπατθή Έλσζε κπνξεί λα εθαξκφζεη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηε δεκφζηα πγεία, ε νπνία λα είλαη 

δεζκεπηηθή γηα ηα θξάηε κέιε, εάλ δειαδή ε Κνηλφηεηα επηδξά θαη κε πνην ηξφπν ζηε δηακφξθσζε 

ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ δεκφζηαο πγείαο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηακφξθσζε 

πνιηηηθήο δεκφζηαο πγείαο ζηελ Διιάδα.   

        Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο εξγαζίαο, εμεηάδεηαη ε ζπκβνιή ησλ λέσλ εξγαιείσλ 

δηαθπβέξλεζεο ηεο Δ.Δ. ε Αλνηρηή Μέζνδνο πληνληζκνχ (ΑΜ) θαη ε λέα δεκνζηνλνκηθή 

δηαθπβέξλεζε. Η Αλνηρηή Μέζνδνο  πληνληζκνχ (ΑΜ) αλαδχζεθε σο <<ήπην>> εξγαιείν 

                                                           
1. Οικονόμου Χ., (2004), Ρολιτικζσ υγείασ ςτθν Ελλάδα και τισ Ευρωπαϊκζσ κοινωνίεσ, Διόνικοσ, Ακινα. 
2 Αγγελάκθ Μ., (2009). Ευρωπαϊκι Κοινωνικι Ρολιτικι και Κοινωνικι Αςφάλιςθ. Θ ανοικτι μζκοδοσ ςυντονιςμοφ ςτον τομζα των ςυντάξεων: θ 
περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ. 
3Radaelli, M. (2004). Europeanisation: solution or problem? Europan Integration online Papers (EloP), 8, 16. 
4 Balkir , C., Bolukbasi, T. and Ertugal, E. (2012). Introduction. In C. Balkir, T. Bolukbasi & E. Ertugal (eds). Europeanisation and the Southern Periphery in 
Retrospect: Another Decade of Dynamism, Asymmetry, & Fragmentation?. Special Issue of the South European Society & Politics. 
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ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ κε ζθνπφ  ηε δηαρείξηζε ησλ πνιηηηθψλ εληφο ηεο Δ.Δ. αθνχ ζηελ 

νπζία νδεγεί ζε κία πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε. Απφ ηελ άιιε, ην λέν θαζεζηψο ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ε 

εληζρπκέλε επνπηεία ησλ εζληθψλ πξνυπνινγηζκψλ έρεη αιιάμεη ξηδηθά ηελ ηζνξξνπία ηεο εμνπζίαο 

ηεο πάλσ ζηα ζπζηήκαηα πγείαο.
 5

 

        ηελ Διιάδα έρνπλ ππάξμεη ζεκαληηθέο ζεζκηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηειεπηαία εθπνλνχληαη εζληθά ζρέδηα δξάζεο θαη εμαγγέιινληαη 

πξνγξάκκαηα ζην πιαίζην ησλ ΔΠΑ. ην ζεκείν απηφ γελλάηαη ν εμήο πξνβιεκαηηζκφο εάλ 

εθαξκφδνληαη ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη αλ παξάγνπλ απνηειέζκαηα θαη εάλ φρη γηαηί. Μήπσο 

ρξεηάδεηαη απνθαζηζηηθή πνιηηηθή βνχιεζε γηα ηελ αιιαγή ηεο πγεηνλνκηθήο θαηεχζπλζεο ηεο 

ρψξαο; Η ΑΜ ζεσξνχκε φηη κπνξεί λα ζπκβάιιεη σο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Χο εξγαιείν 

αμηνινγείηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη ζεκαληηθή.
6
 Χζηφζν ζηε βηβιηνγξαθία ηειεπηαία ππνζηεξίδεηαη 

φηη έρεη εμαληιήζεη ηε δπλακηθή ηεο.
7
  

       Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκφ, ε παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα αληρλεχζεη, θαηά πφζν  

ε Διιάδα επεξεάδεηαη απφ ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο γηα ηε δεκφζηα πγεία, εζηηάδνληαο ζηηο 

πνιηηηθέο θαη ζηα κέζα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηε δεκφζηα πγεία ζηελ 

Διιάδα, πξνζπαζψληαο λα θαηαδείμεη ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο πγείαο, ζε ζρέζε κε ηηο 

πνιηηηθέο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ Δπξψπε θαη ην βαζκφ ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη 

ησλ ζπλεπεηψλ πνπ ππάξρνπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Δπηρεηξεί επίζεο λα αλαδείμεη ηηο 

αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο,  θαζψο θαη λα πξνηείλεη πξνηάζεηο  αληηκεηψπηζεο.                  

         Δηδηθφηεξα, ζην πξψην θεθάιαην κε ηίηιν <<Γεκφζηα Τγεία>> πξνζεγγίδεηαη ελλνηνινγηθά ε 

δεκφζηα πγεία θαη παξνπζηάδνληαη νη αξρέο, νη ζθνπνί θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο. Αθνινχζσο, γίλεηαη 

κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ  πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ).    

         Σν δεχηεξν θεθάιαην, κε ηίηιν <<Η πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε Γεκφζηα 

Τγεία>>,  ππεηζέξρεηαη ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε  ησλ επξσπατθψλ ζεζκψλ, φπνπ εθζέηνληαη ηα 

βαζηθά ζεκεία ησλ Δπξσπατθψλ πλζεθψλ κε επίθεληξν ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ δεκφζηαο 

πγείαο. Παξάιιεια ην θεθάιαην απηφ, εμεηάδεη ηα πεδία παξέκβαζεο ηεο Δ.Δ. ζηε δεκφζηα πγεία. 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη  ηα φξγαλα θαη νη θνξείο δεκφζηαο πγείαο ηεο Δ.Δ  θαη αλαιχνληαη νη 

ζηξαηεγηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Δ.Δ. Σν δεχηεξν θεθάιαην θιείλεη κε ηελ 

                                                           
5 Greer S., Fahy N., Elliott H., Wismar M., Jarman H., Palm W., (2014), Everything you always wanted to know about European Union health policies 
but were afraid to ask 
6 Σακελλαρόπουλοσ, Κ. (2004). υμμετοχικζσ διαδικαςίεσ και ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντζλο:  η Ανοικτή Μζθοδοσ υντονιςμοφ. Ακινα: ΛΣΤΑΜΕ.  
7 Zeitlin J., The Open Method of Coordination in Question ςτο The Open Method of Coordination in Action: The European and Social Inclusion 
Strategies, Zeitlin J., Pochet P., Magnusson L., P.L.E.-Peter Lang, (2005) 
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Αλνηρηή Μέζνδν πληνληζκνχ, φπνπ  ζθηαγξαθείηαη ν ξφινο ηεο θαη ε εθαξκνγή ηεο  ζηε δεκφζηα 

πγεία.  

        Σν ηξίην θεθάιαην, κε ηίηιν <<Η δεκφζηα πγεία ζηελ Διιάδα>>, είλαη αθηεξσκέλν ζηελ 

νξγάλσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο ζηελ Διιάδα. ηελ αξρή πξαγκαηνπνηείηαη κηα ηζηνξηθή 

αλαζθφπεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Αθνινπζεί ε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ νξγάλσλ θαη θνξέσλ 

Γεκφζηαο Τγείαο ζηελ Διιάδα  θαη αλαθέξνληαη ηα Δζληθά ρέδηα Γξάζεο γηα ηε Γεκφζηα Τγεία θαη 

νη πνιηηηθέο Γεκφζηαο Τγείαο ζηελ Διιάδα Σέινο παξαηίζεληαη ηα πξνγξάκκαηα  ζην πιαίζην ησλ 

ΔΠΑ. 

        ην ηέηαξην θεθάιαην, κε ηίηιν <<πκπεξαζκαηηθέο δηαπηζηψζεηο-Πξνηάζεηο πνιηηηθήο>>, 

γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εμαρζνχλ νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα βάζεη ησλ φζσλ αλαπηχρζεθαλ, γηα ηνλ 

αληίθηππν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηε δεκφζηα πγεία ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη λα εθθξαζζνχλ 

γεληθέο πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ πθηζηάκελσλ πξνβιεκάησλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε βειηίσζεο 

ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο Γεκφζηαο Τγείαο.  
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ΠΡΧΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ.   

Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 

1.1.Οξηζκφο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο δεκφζηαο πγείαο 

                          

                       Γηαρξνληθά έρνπλ δηαηππσζεί κηα πιεζψξα νξηζκψλ ηεο δεκφζηαο πγείαο. ηελ 

Διιάδα ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν 3370/2005, Δεκόζηα Τγεία είλαη ην ζύλνιν ησλ νξγαλσκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο πνιηηείαο θαη ηεο θνηλσλίαο, πνπ είλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο θαη 

απνβιέπνπλ ζηελ πξόιεςε λνζεκάησλ, ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ, 

ζηελ αύμεζε ηνπ πξνζδόθηκνπ επηβίσζεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο.
8
 

          Η ζχγρξνλε έλλνηα ηεο δεκφζηαο πγείαο αλαδχζεθε ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ζε ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο αιιά θαη ζηηο ΗΠΑ, σο απνηέιεζκα ησλ θηλεκάησλ ησλ θνηλσληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ 

ππήξραλ, αιιά θαη ηεο αλάπηπμεο ζηε βηνινγηθή θαη ηαηξηθή γλψζε. Η έξεπλα πνπ  νδήγεζε ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ηαηξηθήο θαη βηνινγηθήο γλψζεο πξνέθπςε θπξίσο απφ ηελ αλαδήηεζε πνπ ππήξρε 

ζηνλ εληνπηζκφ ησλ αηηηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ.  
9
                  

          Σν 1923, ν Winslow φξηζε ηε δεκφζηα πγεία σο <<ε επηζηήκε θαη ε ηέρλε λα πξνιακβάλεηαη ε 

λφζνο, λα επηκεθχλεηαη ε δσή, λα πξνάγεηαη ε θπζηθή πγεία θαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ>>
10

 

κέζα απφ ηελ νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα ηεο θνηλσλίαο, γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ ινηκσδψλ λφζσλ.
 
 

            Οη Beaglehole θαη Bonita (2004) αξγφηεξα έδσζαλ έλαλ λέν νξηζκφ γηα ηε δεκφζηα πγεία, σο 

<<ηε ζπιινγηθή δξάζε γηα αεηθφξν (δηαξθή) αλάπηπμε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ>>. Ο  νξηζκφο 

ζπγθεληξψλεη ηα θχξηα ζεκεία ηεο πξαθηηθήο ηεο δεκφζηαο πγείαο: δξάζε θαη παξεκβάζεηο,  

ζπιινγηθή πξνζπάζεηα γηα δηαξθή θαη ζπλερή αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ηαηξηθή θξνληίδα γηα ηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ πγείαο. 11 

          Η δεκφζηα πγεία ζαλ έλλνηα θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δελ είλαη ζηάζηκε ιφγσ ησλ λέσλ 

πξνθιήζεσλ θαη θηλδχλσλ πνπ αλαδχνληαη ζπλερψο θαη απαηηνχλ ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο.
 12

 Σηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρεη πιένλ αλαγλσξηζηεί θαη εληζρχεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν φηη ε δεκφζηα 

πγεία επεξεάδεηαη απφ πεξίπινθεο δπλάκεηο θαη παξάγνληεο, νηθνλνκηθνί, πνιηηηθνί, εζληθνί, 

πεξηβαιινληηθνί αιιά θαη γελεηηθνί, ςπρν-θνηλσληθνί θαη πνιηηηζκηθνί, γεσθπζηθνί, δεκνγξαθηθνί, 

πνπ αιιειεπηδξνχλ ηφζν κε ηνπο αλζξψπνπο αηνκηθά φζν θαη κε ηηο νηθνγέλεηεο, ηηο θνηλφηεηεο, 

                                                           
8 N. 3370/2005. Οργάνωςη και λειτουργία των υπηρεςιών δημόςιασ υγείασ και λοιπζσ διατάξεισ. ΦΕΚ 176/Α/11.7.2005 
9Koplan J. P., Bond, T. C., Merson, M. H., Reddy, K. S., Rodriguez, M. H., Sewankambo, N. K., & Wasserheit, J. N. (2009). Towards a common definition 
of global health. The Lancet, 373(9679), 1993-1995. 
10Winslow 1920, p23 in Baggot, Rob Public Health Policy and Politics, Palgrave Macmillan (2000) 
11  Κουρζα-Κρεμαςτινοφ Τ. , (2007). Δημόςια Τγεία: Θεωρία, Πράξη, Πολιτικέσ. Εκδόςεισ Τεχνόγραμμα, Ακινα 
12Rothstein, (2002) Rethinking the meaning of public health. The Journal of Law, Medicine & Ethics, 30(2), 144-149. 
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ηνπο πιεζπζκνχο θαη ηα επίπεδα ηεο πνιηηηθήο. 
13

, 
14

 Απφ ηε κειέηε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο 

επηβεβαηψλεηαη εκθαλψο ε ζπζρέηηζε ησλ βαζηθψλ καθξν-νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ κηαο ρψξαο φπσο 

ην ΑΔΠ, ε αλεξγία, ν πιεζσξηζκφο, ε απαζρφιεζε, ε εθπαίδεπζε κε ηνπο δείθηεο πγείαο. 
15

 

         Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δεκφζηα πγεία είλαη ηέζζεξηο: ε ιήςε απνθάζεσλ βαζίδεηαη 

ζε δεδνκέλα θαη απνδείμεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, απφ παξαθνινχζεζε, απφ 

έξεπλεο, αιιά θαη απφ εξγαζηεξηαθέο δηαδηθαζίεο, εζηηάδεη ζε πιεζπζκνχο θπξίσο θαη φρη ζε 

κεκνλσκέλα άηνκα, ε εθαξκνγή ησλ παξεκβάζεσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ηεο έρεη σο ζηφρν ηελ 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηζφηεηα θαη εζηηάδεη θπξίσο ζηελ πξφιεςε θαη φρη ζηε ζεξαπεπηηθή 

θξνληίδα.
16

 Η δεκφζηα πγεία δίλεη έκθαζε ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο θαη ηελ πξναγσγή 

ηεο πγείαο.
17

  

        Δηδηθφηεξα νη θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ζπλίζηαληαη
18

 : 

 ηελ παξαθνινχζεζε θαη εθηίκεζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ παξαγφλησλ  πνπ ηελ 

επεξεάδνπλ. 

 ηελ πξνζηαζία, ηελ αγσγή θαη πξναγσγή ηεο πγείαο  θαη ζηελ πξφιεςε αζζελεηψλ. 

 ην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ππεξεζηψλ πγείαο. 

 ηελ πξνάζπηζε ησλ αλαγθψλ πγείαο ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. 

 ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ινηκσδψλ θαη άιισλ λφζσλ  

 ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ θαη αλαδπφκελσλ θαηαζηάζεσλ θαη γεγνλφησλ 

 ηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ ζηε δεκφζηα πγεία 

 ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

 ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ηε βησζηκφηεηα θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηεο ρψξαο 

 ηελ εθηίκεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ πγεία απφ πεξηβαιινληηθνχο, 

παξάγνληεο   θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσληθήο θαη παξαγσγηθήο δσήο. 

 

 

 

 

 

                                                           
13Ulin, P. R., Robinson, E. T., & Tolley, E. E. (2005). Qualitative methods in public health. Med Sci Sports Exerc, 37(7), 1249. 
14 Σαρρισ Μ. (2001). Κοινωνιολογία τθσ υγείασ και ποιότθτα ηωισ. Ακινα: Ραπαηιςθσ. 
15Γείτονα Μ., Κυριόπουλοσ Γ., (2006). Λςότθτα και αποδοτικότθτα ςτθν υγεία: Κεωρθτικι  ανάλυςθ και εμπειρικζσ προςεγγίςεισ ςτο Δόλγερασ Α., -
Κυριόπουλοσ Γ., (2006). Ιςότητα αποτελεςματικότητα και αποδοτικότητα ςτισ υπηρεςίεσ υγείασ. 
16Koplan J. P., Bond, T. C., Merson, M. H., Reddy, K. S., Rodriguez, M. H., Sewankambo, N. K., & Wasserheit, J. N. (2009).  
17Κυριόπουλοσ Γ.(2009), Ο Ρόλοσ τησ Σοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ ςτη Δημόςια Τγεία, ΛΤΑ 
18 Κουρζα- Κρεμαςτινοφ, Τ. ,(2007) 
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1.2. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Π.Ο.Τ. 

 

                     Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (Π.Ο.Τ.) είλαη έλαο Γηαθπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο 

πνπ ηδξχζεθε ην 1946. Γηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πνιηηηθή πνπ ραξάζζεηαη γηα ηε δεκφζηα 

πγεία, ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζε φιν ηνλ θφζκν. ηε βηβιηνγξαθία, ν νξηζκφο ηεο δεκφζηαο 

πγείαο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ επξχηεξν νξηζκφ ηεο πγείαο πνπ ππάξρεη ζην θαηαζηαηηθφ 

ηνπ, φπνπ <<Η πγεία είλαη ε  θαηάζηαζε ηεο πιήξνπο ζσκαηηθήο, πλεπκαηηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο 

θαη όρη κόλνλ ε απνπζία αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο>> ζηελ νπνία ην άηνκν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπ, λα αληηκεησπίδεη ηηο δπζθνιίεο, λα εξγάδεηαη παξαγσγηθά θαη γφληκα θαη λα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ θνηλφηεηα.
19

Σν 1986 ν Π.Ο.Τ. ζεζκνζέηεζε ηε Γηαθήξπμε ηεο Οηάβαο ηελ 

Πνιηηηθή ηεο Πξναγσγήο ηεο Τγείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζχγρξνλσλ πξνθιήζεσλ θαη 

απαηηήζεσλ. 
20

  

         Πνιηηηθέο-ζηξαηεγηθέο πγείαο ηνπ Π.Ο.Τ. είλαη
21

,
22

, 
23

 : 

 «Τγεία γηα ινπο κέρξη ην 2000»  πνπ εγθξίζεθε ην 1980  θαη ην 1998 πηνζεηήζεθαλ 38 

εηδηθνί ζηφρνη γηα ηελ πγεία,  ηελ ηζφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

δπλακηθνχ, ηε κείσζε ηεο λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο,  

 «Τγεία γηα φινπο ζηνλ 21ν αηψλα –Τγεία 21» πνπ αλαπηχρζεθε ην 1998. Οη ζηφρνη ηεο 

πνιηηηθήο απηήο απέβιεπαλ ζηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο γηα φινπο, ζηελ παγθφζκηα 

πξφζβαζε ζε πνηνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο, ζηελ ηζφηεηα πξφζβαζεο, 

 «ηφρνη ηεο Υηιηεηίαο γηα ηελ Αλάπηπμε» ε νπνία ηέζεθε ην 1990 κε ρξνληθφ νξίδνληα ην 

2015 κε ζηφρνπο ηελ πγεία ηεο κεηέξαο,  ηελ παηδηθή ζλεζηκφηεηα,  ηνλ HIV/AIDS, ηελ 

θηψρεηα θ.α.  

 «Τγεία 2020» πνπ  αλαπηχρζεθε ην 2012.  Γηα ηελ Δπξψπε 2020 ν Π.Ο.Τ. έζεζε 21 

ζηφρνπο, εθ ησλ νπνίσλ 6 ζηφρνπο γηα ηελ πγεία, ηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ ζηελ πγεία 

κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, ηε κείσζε ηεο πξφσξεο ζλεζηκφηεηαο θαη αλαπεξίαο απφ 

αηπρήκαηα θαη βία, ηε κείσζε ηεο λνζεξφηεηαο, ηελ αχμεζε ηνπ πξνζδνθψκελνπ πγηνχο 

επηβίσζεο, ηελ ελίζρπζε ηεο επεκεξίαο ησλ πιεζπζκψλ, ηελ θαζνιηθή θάιπςε ηεο πγείαο 

θαη ηελ θαζηέξσζε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη απφ ην θξάηε κέιε. 

 

 
                                                           
19Χοφκλθ Μ., (2007), Αρμοδιότητεσ και πολιτικζσ τησ ΕΕ ςτον τομζα τησ δημόςιασ υγείασ, Σζρρεσ  ςελ. 19 
20Τοφντασ Γ., (2009) Κοινωνία και υγεία, εκδόςεισ Οδυςςζασ Ακινα 
21Κουρζα Κρεμαςτινοφ Τ. , (2007) 
22Τοφντασ Γ. (2009)  
23Ρετρζλθσ Μ., Δομάγερ Φ. (2016), Θ «ΥΓΕΛΑ 2020» και θ Ελλάδα. Θ ςυμβολι του μαηικοφ προςυμπτωματικοφ ελζγχου, Ανάρτθςθ από 
http://www.vima-asklipiou.gr/volumes/2016/VOLUME%2003_16/VA_SP_1_15_03_16.pdf, Ανάκτθςθ 7/8/2017 

http://www.vima-asklipiou.gr/volumes/2016/VOLUME%2003_16/VA_SP_1_15_03_16.pdf
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2
Ο
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ   

Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ  ΔΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ.   

 

2.1. Σν ζεζκηθφ πιαίζην. 

                

                      Σν 1951 νξηζκέλεο δηαηάμεηο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ησλ Ιδξπηηθψλ πλζεθψλ 

(ΔΚΑΥ, ΔΚΑΔ, ΔΟΚ) αθνξνχζαλ δεηήκαηα δεκφζηαο πγείαο φπσο
24

: 

 Σελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Σελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ κεηαθηλνχκελσλ εξγαδνκέλσλ 

 Σελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ έθζεζε ζε ηνληίδνπζεο 

αθηηλνβνιίεο θαη αζθάιεηα ησλ ππξεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πεξηνξηζκνχο ζηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη εκπνξεπκάησλ ιφγσ αλαγθψλ δεκφζηαο πγείαο 

 Σελ ειεχζεξε δηαθίλεζε αγαζψλ, ππεξεζηψλ, αηφκσλ .  

         ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, κε πξσηνβνπιία ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο, ε Δ.Δ. αλέπηπμε 

πξνγξάκκαηα δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ, ηνπ AIDS, ηεο θαηαλάισζεο αιθνφι θαη 

θαπλνχ θαη ηεο ρξήζεο ησλ λαξθσηηθψλ.
25

Σν 1987 νξηζκέλα άξζξα ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο 

Πξάμεο, νθηψ θείκελα πνπ ηξνπνπνηνχζαλ ηε πλζήθε ηεο Ρψκεο θαη έλα θείκελν γηα ηελ πνιηηηθή 

ζπλεξγαζία,
26

 αιιά θαη ν Κνηλνηηθφο Υάξηεο ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ησλ Δξγαδνκέλσλ 

(1989), πεξηειάκβαλαλ αξρέο γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηνπ θαηαλαισηή.  

         Σν 1992 ζηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή πξνζδηφξηζε ην ξφιν ηεο Κνηλφηεηαο φζνλ αθνξά ην ζπληνληζκφ ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ 

γηα ηελ πγεία, 
27

 ν νπνίνο ήηαλ ζπληνληζηηθφο, ζπκπιεξσκαηηθφο ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ  ζην λα 

επηηπγράλνπλ θνηλνχο ζηφρνπο, λα αληηκεησπίδνπλ θνηλέο πξνθιήζεηο δεκηνπξγψληαο νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο.
 28

 ην άξζξν αλαθεξφηαλ φηη, ε Κνηλφηεηα ζέβεηαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ 

ζηελ νξγάλσζε, παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπζηεκάησλ 

πγείαο ηνπο θαη ελζαξξχλεη θαη ππνζηεξίδεη ηε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε θαη αλάκεζα ζηα θξάηε 

κέιε θαη κε ηξίηεο ρψξεο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, 

ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο.
29

  

                                                           
24Οικονόμου Χ. (2011), Θ Επίδραςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτα Συςτιματα Υγείασ των Χωρϊν Μελϊν ςτο Σακελλαρόπουλοσ Κ.(2011),  Θ Κοινωνική 
Πολιτική τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ. Διόνικοσ 
25Οικονόμου Χ., (2004)  
26Χριςτοδουλίδθσ Κ. ( Μάιοσ 2010), Από την Ευρωπαϊκή Ιδζα ςτην Ευρωπαϊκή Ζνωςη, εκδόςεισ Σιδζρθσ 
27 Οικονόμου Χ., (2004) 
28Χοφκλθ Μ., (2007) 
29Κοντοφλθ – Γείτονα Μαίρθ, (1997), Πολιτική και Οικονομία τησ Τγείασ, Εξάντασ, Ρολιτικζσ Υγείασ, Ακινα 



14 
 

          χκθσλα κε ην άξζξν 129 ηεο πλζήθεο, ε  Κνηλφηεηα  δεζκεπφηαλ λα ζπκβάιιεη ζηελ 

εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο, ζηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ, ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ κεγάισλ πιεγψλ ηεο αλζξσπφηεηαο θαη εηδηθφηεξα ηεο ηνμηθνκαλίαο.
30

 Σν άξζξν 

πεξηειάκβαλε έλα νιφθιεξν θεθάιαην γηα ηελ πγεία, 8 πξνγξάκκαηα δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

δεκφζηαο πγείαο 
31

: 

 γηα ηνλ θαξθίλν 

 ηελ πξφιεςε ηνπ HIV / AIDS θαη νξηζκέλσλ κεηαδνηηθψλ λφζσλ 

 ηελ ηνμηθνκαλία 

 ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, ηελ πιεξνθφξεζε, ηελ εθπαίδεπζε 

 ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο 

 ηηο ζπάληεο αζζέλεηεο 

 ηελ επηηήξεζε ηεο πγείαο θαη ηηο αζζέλεηεο πνπ νθείινληαη ζηε ξχπαλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

 ηελ πξφιεςε ησλ ηξαπκαηηζκψλ 

          Αλακθηζβήηεηα ε ζέζπηζε ηνπ  άξζξνπ 129 ήηαλ έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ αλάπηπμε 

πνιηηηθψλ θαη ηε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ δξάζεο ζηε δεκφζηα πγεία ζηελ Δπξψπε. Έλα επηπιένλ 

ζεηηθφ ζηνηρείν ήηαλ ε ζχζηαζε Τςεινχ Δπηπέδνπ Δπηηξνπήο Τγείαο. Δληνχηνηο, ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή δελ επέθηεηλε απηή ηελ πξσηνβνπιία αλαπηχζζνληαο κία πνιηηηθή εληαία γηα ηα θξάηε 

κέιε ηεο Δ.Δ. ή πξαγκαηνπνηψληαο ελαξκφληζε ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. Αξθέζηεθε λα δεηήζεη 

απφ ηα θξάηε κέιε ην ζπληνληζκφ θαη ηελ πξννδεπηηθή ζχγθιηζε ζε δεηήκαηα πγείαο, ρσξίο λα 

πξνβιέπνληαη θπξψζεηο, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο άιιεο θνηλνηηθέο πνιηηηθέο. 
32

Η θξηηηθή πνπ αζθήζεθε 

ζην άξζξν αθνξνχζε ηελ αζάθεηα ησλ δηαηάμεψλ ηνπ, σο πξνο ηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ.   

            Αθνινχζεζε ε ζπλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ ην 1997. ην λέν Άξζξν 152 νη ζεκαληηθέο αιιαγέο 

ζε ζρέζε κε ην άξζξν 129
33

ήηαλ: 

 Η εμαζθάιηζε  πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ζηελ πγεία ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο θαη 

δξάζεηο  ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. 

 Η επηθέληξσζε ηεο Κνηλφηεηαο ζηελ ελεκέξσζε θαη δηαπαηδαγψγεζε ζε ζέκαηα 

δεκφζηαο  πγείαο.  

                                                           
30Συμβοφλιο των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων-Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 1992 υνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ζνωςη. Λουξεμβοφργο: 
Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 
31 Οικονόμου Χ. (2011) 
32Υφαντόπουλοσ, (2005).  Σα οικονομικά τησ υγείασ. Ακινα: Τυπωκιτω. 
33Χοφκλθ Μ., (2007) 
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 Η δηεχξπλζε ηεο παξέκβαζεο ηεο Κνηλφηεηαο, πνπ κπνξνχζε πιένλ λα λνκνζεηεί θαη γηα 

ηελ πνηφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ νξγάλσλ θαη νπζηψλ αλζξψπηλεο πξνέιεπζεο, ηνπ αίκαηνο θαη 

ησλ παξαγψγσλ ηνπ  θαη γηα ηνλ θηεληαηξηθφ θαη θπηνπγεηνλνκηθφ ηνκέα  

 Η ελίζρπζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ ξφινπ  ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ ζηε δηακφξθσζε, δηαρείξηζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηε δεκφζηα πγεία.  

           χκθσλα κε ην άξζξν, ε αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο δηαηεξνχηαλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο.
34

 Η 

Κνηλφηεηα αλαιάκβαλε ηελ επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ θαη ηνπ θαπλνχ, 

ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλνχ απφ ηελ έθζεζε ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία, ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ απφ 

ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε πγείαο ζηελ Κνηλφηεηα, ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ, ηε 

δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ επηδεκηνινγηθήο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ 

θαη ελφο ζπζηήκαηνο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο θαη αληίδξαζεο. 
35

 Σν λέν Άξζξν, αλ θαη βειηίσζε 

ηηο πξνεγνχκελεο αλεπάξθεηεο, δελ εμαζθάιηζε ηελ ράξαμε νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο πγείαο, ζηελ 

Κνηλφηεηα ελψ εκθάληδε ηελ εμήο αληίθαζε ηε κε ζπκπεξίιεςε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηε πλζήθε 

ηε ζηηγκή πνπ άιιεο πνιηηηθέο είραλ επίπησζε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. 
36

  

           Με ηε πλζήθε ηεο Νίθαηαο ην 2000 θαη  ηελ πηνζέηεζε ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ (Υ.Θ.Γ.) ηνλίζηεθε ην δηθαίσκα πξφζβαζεο φισλ ζηελ πγεία θαη ζηελ πξφιεςε ησλ 

θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία.
37

 Παξά ηηο πξνβιέςεηο πάιη δε δηακνξθψζεθε κηα εληαία πνιηηηθή γηα ηε 

δεκφζηα πγεία  γηα φια ηα θξάηε κέιε. Απηφ νθεηιφηαλ θπξίσο, ζην φηη ηα εζληθά ζπζηήκαηα 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ ραξαθηεξίδνληαλ ζηαζεξά απφ έληνλεο ζεζκηθέο 

αλνκνηνκνξθίεο, ξηδσκέλεο ζε ηζηνξηθέο, πνιηηηζκηθέο πνιηηηθέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο.
38

Χο εθ ηνχηνπ θαη ηα ζπζηήκαηα πγείαο ησλ θξαηψλ κειψλ ήηαλ δηαθνξεηηθά κεηαμχ 

ηνπο, αιιά θαη ππήξραλ αληηδξάζεηο δηφηη έλα ελδερφκελν νκνγελνπνίεζεο ζα επεξέαδε ηα 

νηθνλνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα. 
39

 

          ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζαβφλαο πνπ έιαβε ρψξα ην 2000 νη ηξνπνπνηήζεηο ζην 

ρψξν ηεο πγείαο αθνξνχζαλ ηελ επαγξχπλεζε γηα ηηο ζνβαξέο δηαζπλνξηαθέο απεηιέο, ηε ζέζπηζε 

κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ θαξκάθσλ θαη ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ θαη ηελ 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ.
40

 χκθσλα κε ην άξζξν 168 ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο 

θαηά ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ ππνζηεξίδεηαη 

                                                           
34Οικονόμου Χ., (2004) 
35Οικονόμου Χ. (2011) 
36 Οικονόμου Χ. (2012α). Συςτιματα κοινωνικισ περίκαλψθσ και υγείασ. Βαςικζσ αντιλιψεισ μοντζλα και μεταςχθματιςμοί του κράτουσ πρόνοιασ με 
ζμφαςθ ςτα ςυςτιματα υγείασ ΛΝΕ ΓΣΕΕ.  
37Τοφντασ, Γ.(2008). Θ πολιτική υγείασ ςτην Ευρωπαϊκή Ζνωςη. Από την εναρμόνιςη ςτη ςφγκλιςη. Ανάκτθςθ από 
http://www.neahygeia.gr/page.asp?p=788 ςτισ 16/5/2017  
38 Βενιζρθσ Δ., (2013). Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικά Δικαιώματα Σο τζλοσ των Υμνων 
39 Τοφντασ .(2008).   
40 Οικονόμου Χ. (2012α).  

http://www.neahygeia.gr/page.asp?p=788
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ε εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ.
41

 Σν Άξζξν 168 ελίζρπε 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαζνξίδνληαο πσο ε δξάζε ηεο Δ.Δ. δελ 

πεξηνξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ παξνρή ησλ 

πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. ηε πλζήθε αλαθεξφηαλ  φηη νη  ζηφρνη :  

 ε πξναγσγή ηεο θαιήο πγείαο θαη ε πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ κε εζηίαζε ζηηο αλάγθεο πγείαο 

ησλ ειηθησκέλσλ,  

 ε πξνζηαζία απφ απεηιέο θαηά ηεο πγείαο, νη επηδεκίεο, ε βηνηξνκνθξαηία, νη θιηκαηηθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη  

 ε  πξνψζεζε δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο
42

 

έπξεπε  λα επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο «ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ  θξαηώλ κειώλ εμαηξώληαο ηελ 

ελαξκόληζε κέζσ ηεο ζέζπηζεο λόκσλ θαη θαλνληζκώλ». Τπήξρε ε δπλαηφηεηα θνηλσληθήο 

λνκνζεζίαο  κφλν ζηελ πεξίπησζε πηνζέηεζεο «ειάρηζησλ πξνηύπσλ γηα ζηαδηαθή εθαξκνγή» θαη κε 

ηελ πξνυπφζεζε ηεο νκνθσλίαο ζην πκβνχιην. 
43

Σν άξζξν 168 πξνέβιεπε γηα ηα θξάηε κέιε λα 

ζπληνλίζνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο ζε ηνκείο πνιχ επαίζζεηνπο  γηα λνκνζεζία ή έμσ απφ ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπο πνπ εξγάδνληαη κε έλα λέν είδνο κε λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο ηελ Αλνηρηή Μέζνδν 

πληνληζκνχ  (ΑΜ).
44

  

         Η πινπνίεζε ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο δελ είρε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη ην 2005 

ππήξμε αλαζεψξεζε ησλ ζηφρσλ ηεο θαη αλαπξνζαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηεο.  ηελ αλαζεσξεκέλε 

ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2009 ηε γλσζηή σο <<κεηαξξπζκηζηηθή 

ζπλζήθε>> ε Δπξσπατθή Έλσζε ελζσκάησζε ην Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ. 

Γεζκεχηεθε λα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε φισλ ζε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε πςειήο πνηφηεηαο, 

πξφηεηλε ηε ζέζπηζε ελφο πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο ηνπο, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ  

ηνπο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
45

Παξάιιεια πξφηεηλε ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο θνηλσληθήο ΑΜ (2006) 

ζηα πεδία : θνηλσληθή έληαμε, ζπληάμεηο θαη πγεία. 

 

 

 

                                                           
41Οικονόμου (2011) 
42 Iudicissa, M.S. (2017) Δημόςια υγεία. Ανάκτθςθ από http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.3.html ςτισ 
7/08/2017  
43Φερϊνασ Α.,(2013α). Ο Εξευρωπαϊςμόσ τησ Κοινωνικήσ Πολιτικήσ. Θεωρητικό πλαίςιο, μεθοδολογικά προβλήματα και η ελληνική εμπειρία, 
Ακινα: Διόνικοσ 
44Greer S., Fahy N., Elliott H., Wismar M., Jarman H., Palm W., (2014) 
45Σωτθριάδου  Κ. , Σαράφθσ Ρ, Μαλλιαροφ Μ., (2010), Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντζλο, θ ςτρατθγικι τθσ Λιςςαβϊνασ και το ενεργθτικό και 
δυναμικό κράτοσ πρόνοιασ: πλαίςιο, εξελίξεισ και προοπτικζσ, Διεπιςτθμονικι Φροντίδα Υγείασ Τόμοσ 2, Τεφχοσ 3, 105-114 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.3.html
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2.2.Ζ παξέκβαζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηε δεκφζηα πγεία-πεδία 

παξέκβαζεο. 

 

                        Η Δ.Δ. παξεκβαίλεη ζην εζσηεξηθφ δίθαην ησλ θξαηψλ κειψλ κε Καλφλεο θαη Οδεγίεο 

πνπ έρνπλ δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα, Απνθάζεηο πνπ είλαη δεζκεπηηθέο θαη ππνρξεσηηθέο σο πξνο φια 

ηα κέξε ηνπο γηα ηνπο απνδέθηεο πνπ νξίδνπλ θαη Φεθίζκαηα, πζηάζεηο θαη Γλψκεο πνπ απνηεινχλ 

έκκεζε πεγή δηθαίνπ κε ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ ηνπο ξπζκίζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο.
 

46
 Η παξέκβαζή ηεο αθνξά δηάθνξα πεδία ηα νπνία εμεηάδνληαη παξαθάησ. 

 

2.2.1.Πξφιεςε κέζσ ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο πγείαο  θαη ηεο 

πξναγσγήο πγηεηλψλ ηξφπσλ δσήο. 

 

        1.Καπλφο. Η Δ.Δ. έρεη ιάβεη κέηξα πνπ αθνξνχλ ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θαπλίζκαηνο φπσο:
47

 Φήθηζκα ην 1989 γηα ηελ απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο 

θαη ζε φια ηα κέζα ζπγθνηλσλίαο, Οδεγία ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή, παξνπζίαζε θαη πψιεζε ησλ 

πξντφλησλ θαπλνχ ην 2001, Οδεγία γηα ηελ Απαγφξεπζε Γηαθήκηζεο Καπλνχ ην 2003 θαη γηα ηηο 

επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη Οδεγία γηα ηε θνξνινγία. 
48

 Απφ ην 2014 νη θαλφλεο ηεο Δ.Δ. 

πεξηιακβάλνπλ πιένλ  δηαηάμεηο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πνηφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ηζηγάξσλ, 

θαλνληζκφ γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο εμ απνζηάζεσο πσιήζεηο πξντφλησλ θαπλνχ θ.ιπ. 
49

 

         2.Αιθνφι. Η λνκνζεζία ηεο Δ.Δ. αθνξά Οδεγίεο γηα ηε θνξνινγία ηνπ αιθνφι θαη ηε 

δηαθήκηζε ηνπ νηλνπλεχκαηνο. Σν 2006 ε Δ.Δ. αλέπηπμε κηα εθηελή ηξαηεγηθή γηα ην Οηλφπλεπκα 

50
 κε κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ελειίθσλ, λέσλ θαη παηδηψλ απφ ην αιθνφι, γηα ηε κείσζε ησλ 

ηξαπκαηηζκψλ, ζαλάησλ ζε ηξνραία ιφγσ ηεο θαηαλάισζεο νηλνπλεχκαηνο. Σν 2014 ε Δπηηξνπή 

Πνιηηηθήο θαη Γξάζεο γηα ην Αιθνφι ηεο ΔΔ  πξφηεηλε έλα ηξηεηέο ζρέδην δξάζεο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαλάισζε αιθνφι απφ ηνπο λένπο. Έρεη δεκηνπξγεζεί επίζεο επξσπατθή πιαηθφξκα δξάζεο γηα 

δεηήκαηα απεμάξηεζεο απφ ην αιθνφι,
 51

 έλα ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ γηα ην αιθνφι θαη ηελ πγεία 

(EUSAH), 
52

 θαη θφξνπκ γηα ην αιθνφι θαη ηελ πγεία.
53

 

                                                           
46 Χοφκλθ Μαρία (2008). Ευρωπαϊκή Ζνωςη και Δημόςια Τγεία, Αρμοδιότητεσ και Πολιτικζσ, Mediforce Επιςτιμεσ Διοίκθςθσ και Οικονομίασ τθσ 
Υγείασ, Ακινα  
47https://ec.europa.eu/health/tobacco/policy_el Ανάκτθςθ ςτισ 10/07/2017 
48 European Public Health Alliance (EPHA), (2013), Guide The EU and Health, Publications Rue de Trèves, 49-51, 1040 Brussels, Belgium Διακζςιμο 
ςτο www.epha.org/5594 
49http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum:290301_1 Ανάκτθςθ ςτισ 2/6/2017 
50European Public Health Alliance (EPHA), (2013)  
51http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum:c11564b Ανάκτθςθ ςτισ 16/5/2017 
52 https://ec.europa.eu/health/alcohol/policy_el Ανάκτθςθ ςτισ 10/07/2017 
53http://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b5-1aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-
34268584 Ανάκτθςθ ςτισ 26/4/2017 

https://ec.europa.eu/health/tobacco/policy_el
http://www.epha.org/5594
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum:290301_1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum:c11564b
https://ec.europa.eu/health/alcohol/policy_el
http://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b5-1aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-34268584
http://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b5-1aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-34268584
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        3.Καξθίλνο. Η  λνκνζεζία ηεο Δ.Δ. έρεη ζηφρν ηελ πξφιεςε κέζσ ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ θπξίσο ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα ηνλ θαξθίλν.
54

 

Σν 2003 ε Δ.Δ. εμέδσζε  χζηαζε ζρεηηθά κε ηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν ηνπ θαξθίλνπ. Σν  2014 

δεκηνχξγεζε ηελ Δπξσπατθή χκπξαμε γηα ηε Γξάζε θαηά ηνπ Καξθίλνπ, έλα ηξηεηέο πξφγξακκα 

δξάζεο, κε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, αληαιιαγή νξζψλ πξαθηηθψλ, ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ θαη 

πφξσλ. Έρεη επελδχζεη ζεκαληηθά ζηελ έξεπλα γηα ηνλ θαξθίλν. Έρεη δεκνζηεχζεη ηνλ Δπξσπατθφ 

Κψδηθα θαηά ηνπ Καξθίλνπ.
 55,

 
56

 

       4.Σνμηθνκαλία. Η Δ.Δ. εμέδσζε Καλνληζκφ ην 2005 ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θαλφλσλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ εκπνξίνπ πξφδξνκσλ νπζηψλ λαξθσηηθψλ κεηαμχ Κνηλφηεηαο θαη ηξίησλ 

ρσξψλ. Έρεη αλαπηχμεη ζηξαηεγηθή  (2005-2012) θαη ζρέδην δξάζεο (2005-2008) γηα ηα λαξθσηηθά 

κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, κέζσ ηεο 

πξφιεςεο θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ. Σν ζρέδην δξάζεο ην 2009-2012 

πξνζδηφξηδε 72 δξάζεηο γηα ηελ παξάλνκε ρξήζε ησλ λαξθσηηθψλ ελψ ε ζηξαηεγηθή ηεο Δ.Δ. γηα 

ηελ πεξίνδν (2013-2020) επηδηψθεη λα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο ησλ 

λαξθσηηθψλ, ηε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ θηλδχλσλ θαζψο θαη ησλ βιαβψλ πνπ πξνθαινχλ ηα 

λαξθσηηθά.
57

 ,
58

   

      5.Αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Η δξάζε ηεο Δ.Δ. πεξηιακβάλεη: κηα νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ.
59

 Σν 2002 ίδξπζε ηελ Δπξσπατθή Αξρή γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ 

Σξνθίκσλ (EFSA). Γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 αλέπηπμε έλα εληαίν πξφγξακκα  απφ δξάζεηο γηα ηελ 

πγεία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή.
60

εκαληηθφο είλαη ν Καλνληζκφο ην 2011 γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ 2010 ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ φξσλ γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ, ηε 

δεκφζηα πγεία θαη ηελ θηεληαηξηθή πηζηνπνίεζε αλαθνξηθά κε ηε εηζαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ.  

     6.εμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία. Η πνιηηηθή ηεο ΔΔ ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο 

ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ παξνρή νδεγηψλ γηα ηηο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελεο 

αζζέλεηεο, ζηελ αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο πξφιεςεο. 
61

 Σν εμνπαιηθφ Φφξνπκ γηα ηελ 

Τγεία απνηειεί έλα βήκα γηα ηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε ζεμνπαιηθή πγεία ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη πξφιεςε ησλ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελσλ αζζελεηψλ.   

                                                           
54Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Σχζδιο Δράςθσ για τθ Δθμόςια Υγεία 2000-2006 Ανάκτθςθ από http://www.edespa-
ygeia.gr/Uploads/meletes/51_draseis_gia_tin_dhmosiaygeia.pdf ςτισ 9/6/2017 
55 Public Health Alliance (EPHA), (2013) 
56http://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b5-1aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-
34268584 Ανάκτθςθ ςτισ 26/04/2017 
57 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum:231001_1 Ανάκτθςθ ςτισ 19/5/2017 
58http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2015074%202004%20INIT 
59Greer S., Fahy N., Elliott H., Wismar M., Jarman H., Palm W., (2014) 
60Υπουργείο Υγείασ Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Ανάκτθςθ από http://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/3948-ethnikh-
strathgikh-ygeias-kai-draseis-toy-tomea-ygeias-sto-espa-2014-2020 ςτισ 9/6/2017 
61 https://ec.europa.eu/health/sti_prevention/policy_el Ανάκτθςθ ςτισ 9/06/2017 

http://www.edespa-ygeia.gr/Uploads/meletes/51_draseis_gia_tin_dhmosiaygeia.pdf
http://www.edespa-ygeia.gr/Uploads/meletes/51_draseis_gia_tin_dhmosiaygeia.pdf
http://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b5-1aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-34268584
http://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b5-1aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-34268584
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum:231001_1
http://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/3948-ethnikh-strathgikh-ygeias-kai-draseis-toy-tomea-ygeias-sto-espa-2014-2020
http://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/3948-ethnikh-strathgikh-ygeias-kai-draseis-toy-tomea-ygeias-sto-espa-2014-2020
https://ec.europa.eu/health/sti_prevention/policy_el
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        7.Τγηεηλή δηαηξνθή θαη ζσκαηηθή άζθεζε. Σν 2003 ε Δ.Δ. ίδξπζε ην Δπξσπατθφ Γίθηπν γηα 

ηε Γηαηξνθή θαη ηε σκαηηθή Άζθεζε. Δμέδσζε πκπεξάζκαηα  φπσο: νη πγηείο ηξφπνη δσήο ην 

2003, ε πξναγσγή ηεο πγείαο ηεο θαξδηάο ην 2004 θαη ν δηαβήηεο ην 2006. Έρεη αλαπηχμεη  

θνηλνηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηε δηαηξνθή, ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ παρπζαξθία θαη έρεη 

δεκηνπξγήζεη πιαηθφξκα δξάζεο γηα  ηε Γίαηηα, σκαηηθή Άζθεζε θαη Τγεία απφ ην 2005.
62

 Έρεη 

επίζεο ζπγθξνηήζεη Οκάδα Τςεινχ Δπηπέδνπ γηα ηε Γηαηξνθή θαη ηε σκαηηθή Άζθεζε θαη έρεη 

ζπκβάιιεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε πνιιψλ ζρεδίσλ γηα ηε δηαηξνθή,
63

 ην δηαβήηε θαη ηελ παρπζαξθία.  

64
,
65

 

       8. Φπρηθή πγεία. Η Πξάζηλε Βίβινο ην 2005 ήηαλ ε πξψηε δξάζε ηεο Δ.Δ. γηα ηελ ςπρηθή 

πγεία.
66

  Σν 2005 ην πκβνχιην εμέδσζε πκπεξάζκαηα κε ζέκα ην <<Δπξσπατθφ χκθσλν γηα ηελ 

Φπρηθή Τγεία θαη Δπεκεξία>>, φπνπ θαινχζε ηα θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή λα εληάμνπλ ηελ 

ςπρηθή πγεία θαη επεκεξία ζηηο πνιηηηθέο ηνπο γηα ηελ πγεία.
67

 Σν 2006 ε Δπηηξνπή μεθίλεζε 

δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή πγεία.
68

Σα θξάηε κέιε 

ζπκθψλεζαλ ζηε δεκηνπξγία πιαηθφξκαο γηα ηελ ςπρηθή πγεία ηελ  πεξίνδν  2008-2013. 
69

 

        9. Πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο θαη ηε γελεηηθή. Σν 2003 ε Δ.Δ. εμέδσζε χζηαζε πνπ 

θαινχζε ηηο ρψξεο λα εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν. Η 

Δπηηξνπή ππνβάιιεη ζπλερψο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζχζηαζεο, ελζαξξχλεη  ηηο 

εζληθέο αξρέο ζηε ζπλεξγαζία, ηελ έξεπλα, ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη ζηελ αλάπηπμε 

θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ. 
70

 

      10.Σξαπκαηηζκνί. Σν 1999 ε Δ.Δ. ζέζπηζε θνηλνηηθφ πξφγξακκα δξάζεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

ηελ πξφιεςε απφ ηξαπκαηηζκνχο γηα ηελ πεξίνδν 1999-2003.Σελ πεξίνδν απηή πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

πεξηζζφηεξα απφ 80 ζρέδηα γηα ηελ πξφιεςε ησλ ηξαπκαηηζκψλ.
71

 Σν 2006  ε Δ.Δ. ελέθξηλε ηελ 

«Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε δξάζε γηα κηα Αζθαιέζηεξε Δπξψπε».
72

 

 

 

 

 

                                                           
62http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum:2903_1 Ανάκτθςθ ςτισ 15/06/2017 
63 http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/policy_el Ανάκτθςθ ςτισ 15/06/2017 
64http://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b5-1aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-
34268584 Ανάκτθςθ ςτισ 26/04/2017 
65Wallace, H., Pollack, M. A., & Young, A. R. (Eds.). (2010). Policy-making in the European Union. Oxford university press.  
66 https://ec.europa.eu/health/mental_health/policy_el Ανάκτθςθ ςτισ 26/04/2017 
67European Public Health Alliance (EPHA), (2013) 
68https://ec.europa.eu/health/mental_health/policy_el Ανάκτθςθ ςτισ 26/4/2017 
69European Public Health Alliance (EPHA), (2013) 
70http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum:c11505d Ανάκτθςθ ςτισ 9/08/2017 
71 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum:2902_1 Ανάκτθςθ ςτισ 7/8/2017 
72European Public Health Alliance (EPHA), (2013) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum:2903_1
http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/policy_el
http://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b5-1aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-34268584
http://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b5-1aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-34268584
https://ec.europa.eu/health/mental_health/policy_el
https://ec.europa.eu/health/mental_health/policy_el
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum:c11505d
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum:2902_1
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2.2.2.Αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ απεηιψλ θαηά ηεο πγείαο.  

    

     1.νβαξέο δηαζπλνξηαθέο απεηιέο. Η Δ.Δ. έρεη ζεζπίζεη θαλφλεο θαη έρεη παξνπζηάζεη γεληθά 

ζρέδηα εηνηκφηεηαο γηα δηάθνξνπο ηχπνπο απεηιψλ ηεο πγείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα ηφζν ζε 

εζληθφ φζν θαη θνηλνηηθφ επίπεδν γηα ζπληνληζκέλε θαη άκεζε αληίδξαζε ζε θαηαζηάζεηο θηλδχλνπ 

θαη θξίζεο  γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ ηεο Δ.Δ. Έρεη ζεζπίζεη κεραληζκνχο φπσο
73

: Δπξσπατθά 

ζπζηήκαηα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο, Δπξσπατθά εξεπλεηηθά δίθηπα. Σν 2014 εμέδσζε 

πκπεξάζκαηα κε ζπζηάζεηο ζηα θξάηε κέιε γηα βειηηψζεηο ζηα πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνχ θαη 

ζηελ έξεπλα.
74

 

    2.Μηθξνβηαθή αληνρή.  Η λνκνζεζία ηεο Δ.Δ. πεξηιακβάλεη ηελ έθδνζε θνηλνηηθήο ζηξαηεγηθήο 

ην 2011
75

 θαη ηελ έθδνζε ζπζηάζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ κηθξνβηαθή αληνρή. Σν 2011 

εθάξκνζε έλα πεληαεηέο ζρέδην δξάζεο AMR, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απμαλφκελσλ θηλδχλσλ 

απφ ηελ κηθξνβηαθή αληνρή φπνπ πξνζδηφξηδε επηά ηνκείο γηα κειινληηθή δξάζε
76

, γηα ηελ νξζή 

ρξήζε ησλ αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ ζε αλζξψπνπο θαη δψα, ηελ πξφιεςε  ησλ κηθξνβηαθψλ 

ινηκψμεσλ, ηε δηεζλή ζπλεξγαζία γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ εμαηηίαο αλζεθηηθφηεηαο, ηελ 

έξεπλα θαη θαηλνηνκία. Έρεη δεκηνπξγήζεη δηαηιαληηθή νκάδα εξγαζίαο γηα ηε κηθξνβηαθή αληνρή.
77

 

   3.πάληα λνζήκαηα. Η Δ.Δ. ζηεξίδεη ηελ έξεπλα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο δηάγλσζεο, ηελ 

πξφιεςε θαη ηε ζεξαπεία ησλ ζπάλησλ λνζεκάησλ.
78

 Σν 2008 ςήθηζε ηε ζηξαηεγηθή γηα ηηο ζπάληεο 

λφζνπο
79

 κε ζθνπφ λα ζηεξίμεη ηηο θπβεξλήζεηο ζηελ θαηάξηηζε εζληθψλ ζρεδίσλ θαη ζηξαηεγηθψλ. 

Με ηε δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (Orphanet) θαη ηεο Δπξσπατθήο νξγάλσζεο γηα ηα πάληα 

Ννζήκαηα  (Eurobis) ε ΔΔ πξνσζεί ηε δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα λνζήκαηα απηά. 
80

 

    4.Υξφληα λνζήκαηα. Η Δ.Δ. πξνσζεί κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

επηβάξπλζεο ησλ ρξφλησλ αζζελεηψλ ζηελ Δπξψπε
81

 κε ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ, ηε ζπζηεκαηηθή ελζσκάησζε πνιηηηθήο θαη δξάζεο γηα ηε 

κείσζε ησλ αληζνηήησλ ζηελ πγεία, ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο, ηε 

                                                           
73 http://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b5-1aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-
34268584 Ανάκτθςθ ςτισ 26/4/2017 
74http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum:2902_1 Ανάκτθςθ ςτισ 7/8/2017 
75European Public Health Alliance (EPHA), (2013) 
76Ευρωπαϊκι Επιτροπι, (2011) Ανάκτθςθ από http://ec.europa.eu/health/programme/docs/prop_prog2014_el.pdf 
77European Public Health Alliance (EPHA), (2013) 
78http://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b5-1aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-
34268584 Ανάκτθςθ ςτισ 26/04/2017 
79http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum:sp0012 Ανάκτθςθ ςτισ 2/06/2017 
80Wallace, H., Pollack, M. A., & Young, A. R. (Eds.). (2010).  
81https://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/policy_el Ανάκτθςθ ςτισ 2/06/2017 

http://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b5-1aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-34268584
http://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b5-1aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-34268584
http://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b5-1aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-34268584
http://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b5-1aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-34268584
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum:sp0012
https://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/policy_el
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βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ, ηελ ππνζηήξημε αμηφπηζησλ θαη 

ζπγθξίζηκσλ εζληθψλ ζηαηηζηηθψλ θαη εθζηξαηεηψλ ελεκέξσζεο. 
82

, 
83

 

    5.Μεηαδνηηθέο αζζέλεηεο- HIV/AIDS.  Σν 1996, ε Δ.Δ. αλέπηπμε ην πξψην πξφγξακκα δξάζεο 

ηελ πεξίνδν 1996-2000 γηα ηελ πξφιεςε ηνπ AIDS θαη νξηζκέλσλ κεηαδνηηθψλ λφζσλ.
84

 Σν 2008 

εμέδσζε Αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφιεςεο 

θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ινηκψμεηο θαη αλέπηπμε έλα 

επηρεηξεζηαθφ ζρέδην δξάζεο κε ζηφρν ηε κείσζε λέσλ κνιχλζεσλ απφ HIV ζε φιεο ηηο επξσπατθέο 

ρψξεο κέρξη ην 2013 θαη έλα Πξφγξακκα πιαίζην δξάζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θπκαηίσζεο 

ζηελ Δ.Δ. Δμέδσζε επίζεο Αλαθνίλσζε ην 2009 ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ HIV/AIDS. Έρεη 

ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ HIV/AIDS κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

<<Τγεία>> θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο πιαηζίνπ γηα ηελ έξεπλα.  
85,86

 

     6.Δκβνιηαζκφο θαηά ηεο επνρηθήο γξίπεο. Η Δ.Δ. κε χζηαζή ηεο ην 2009 πξνέηξεςε ηηο ρψξεο 

λα ιάβνπλ πγεηνλνκηθά κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο επνρηθήο γξίπεο, λα εγθξίλνπλ εζληθφ ζρέδην ή 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ εκβνιηαζηηθή θάιπςε. Σν 2015 νξγάλσζε ζπλεδξίαζε πςεινχ επηπέδνπ γηα ηνλ 

εκβνιηαζκφ κε εζηίαζε ζηελ πξφιεςε θαη ζηηο δαπάλεο πγείαο. 
87

 

 

2.2.3.Φαξκαθεπηηθά πξντφληα.   

 

      1.Δλίζρπζε ηεο πνηφηεηαο, αζθάιεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θαξκάθσλ. Ή Δ.Δ. έρεη 

εθδψζεη νδεγίεο θαη θαλνληζκνχο γηα ηε ξχζκηζε ησλ δεηεκάησλ αίηεζεο θαη έγθξηζεο ηεο 

θπθινθνξίαο ησλ θαξκάθσλ,
88

 γηα ηα θάξκαθα γηα παηδηαηξηθή ρξήζε, γηα ηα νξθαλά θάξκαθα, γηα 

ηα θάξκαθα θπηηθήο πξνέιεπζεο. εκαληηθφο είλαη ν Καλνληζκφο γηα ηα θαιιπληηθά πξντφληα ην 

2009 θαη γηα ηα θάξκαθα πξνεγκέλσλ ζεξαπεηψλ ην 2007. Δπίζεο ζεκαληηθή είλαη ε Οδεγία ην 

2001 γηα ηηο θιηληθέο δνθηκέο θαξκάθσλ θαη ε Οδεγία ην 2010 φζνλ αθνξά ηε 

θαξκαθνεπαγξχπλεζε. Σν 2011 ε Δ.Δ. ελέθξηλε ηε <<δέζκε κέηξσλ πεξί θαξκάθσλ>>. 
89

 Σειεπηαία 

νη αξκνδηφηεηεο ηεο Έλσζεο έρνπλ επεθηαζεί ζηε ρνλδξηθή πψιεζε ησλ θαξκάθσλ, ηηο νδεγίεο 

ρξήζεο, ζηε δηαθήκηζε θαη ζηε δηακφξθσζε πιαηζίσλ εθαξκνγήο νξζήο πξαθηηθήο θαη θιηληθψλ 

                                                           
82Leadley, R. M., Armstrong, N., Lee, Y. C., Allen, A., & Kleijnen, J. (2012). Chronic diseases in the European Union: the prevalence and health cost 
implications of chronic pain. Journal of Pain and Palliative Care Pharmacotherapy, 26(4), 310-325. 
83http://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b5-1aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-
34268584 Ανάκτθςθ ςτισ 26/04/2017 
84 Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Σχζδιο Δράςθσ για τθ Δθμόςια Υγεία 2000-2006 
85http://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b5-1aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-
34268584 Ανάκτθςθ ςτισ 26/4/2017 
86Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Σχζδιο Δράςθσ για τθ Δθμόςια Υγεία 2000-2006  
87 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legisum:sp0013 Ανάκτθςθ ςτισ 2/06/2017 
88http://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b5-1aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-
34268584 Ανάκτθςθ ςτισ 26/4/2017 
89 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.3.html Ανάκτθςθ ςτισ 26/04/2017 

http://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b5-1aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-34268584
http://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b5-1aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-34268584
http://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b5-1aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-34268584
http://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b5-1aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-34268584
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legisum:sp001
http://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b5-1aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-34268584
http://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b5-1aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-34268584
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.3.html
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δνθηκαζηψλ.
90

Απφ ην 2013 ηζρχνπλ απζηεξνί θαλφλεο,
91

,
92

 γηα ηηο εηζαγσγέο δξαζηηθψλ νπζηψλ απφ 

ηξίηεο ρψξεο θαη ηα παξαπνηεκέλα θάξκαθα. 

     2.Κηεληαηξηθφο θαη θπηνυγεηνλνκηθφο ηνκέαο. Σα θάξκαθα γηα θηεληαηξηθή ρξήζε πξέπεη λα 

εγθξίλνληαη ζε επίπεδν θξάηνπο ή ζε θνηλνηηθφ επίπεδν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη 

ηεο πγείαο ησλ δψσλ. Δθαξκφδνληαη εηδηθνί θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηηο 

θαξκαθεπηηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δψα παξαγσγήο ηξνθίκσλ. 
93

 

 

2.2.4.Βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο. 

   

     1.Γηαζπλνξηαθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 1408/71 ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, νη αζζελείο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ιάβνπλ ζεξαπεία ζε 

άιιν θξάηνο κέινο.
94

 Σν 2011 ε Δ.Δ. εμέδσζε Οδεγία πεξί εθαξκνγήο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

αζζελψλ ζην πιαίζην ηεο δηαζπλνξηαθήο πεξίζαιςεο. Απφ ην 2004, ε Δπξσπατθή Κάξηα Αζθάιηζεο 

Αζζελείαο δηεπθνιχλεη φζνπο ζέινπλ λα ιάβνπλ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. 
95

. 
96

 Η 

Δ.Δ. έρεη ζεζπίζεη θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ ζηε 

δηαζπλνξηαθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη φξνπο γηα αζθαιή θαη πνηνηηθή ηαηξηθή θξνληίδα ζην 

εμσηεξηθφ θαη ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο.
97

Έρεη ηδξχζεη Δπξσπατθά Γίθηπα Αλαθνξάο, εμεηδηθεπκέλα θέληξα εκπεηξνγλσζίαο ζε 

ζέκαηα πγείαο ζε φιε ηελ Δπξψπε. 
98

        

     2.Αζθάιεηα θαη πνηφηεηα πεξίζαιςεο ησλ ζπζηεκάησλ δεκφζηαο πγείαο. Σν 2014, ην 

πκβνχιην εμέδσζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο 

πεξίζαιςεο, φπνπ θαινχζε ηηο ρψξεο λα  εληζρχζνπλ ηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

ινηκψμεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, λα εθαξκφζνπλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

λα πξνσζήζνπλ ηελ έξεπλα, ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο.  
99

 

     3.Αζθάιεηα θαη πνηφηεηα ηνπ αίκαηνο, ησλ ηζηψλ, ησλ θπηηάξσλ θαη ησλ νξγάλσλ πνπ 

γίλνληαη αληηθείκελν δσξεάο. Η Δ.Δ. έρεη νξίζεη απζηεξνχο θαλφλεο ζε νιφθιεξε ηελ Δ.Δ. ζρεηηθά 

κε ηηο δηαδηθαζίεο δσξεάο, πξνκήζεηαο θαη ηρλειαζηκφηεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δσξεέο 

                                                           
90Οικονόμου Χ., (2011) 
91http://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b5-1aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-
34268584 Ανάκτθςθ ςτισ 26/04/2017 
92Sorenson, C., Naci, H., Cylus, J., & Mossialos, E. (2011). Evidence of comparative efficacy should have a formal role in European drug approvals. 
British Medical Journal, 343(7822), d4849-d4849. 
93eur-lex.europa.eu 
94 European Public Health Alliance (EPHA), (2013) 
95Wallace, H., Pollack, M. A., & Young, A. R. (Eds.). (2010).. 
96 http://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b5-1aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-
34268584 Ανάκτθςθ ςτισ 26/4/2017 
97European Public Health Alliance (EPHA), (2013), 
98 https://europa.eu/european-union/topics/health_el Ανάκτθςθ ςτισ 25/04/2017 
99http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum:2901_5 Ανάκτθςθ ςτισ 2/6/2017 
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αλζξψπηλσλ πιηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ηνπ πιηθνχ θαη ε αζθάιεηα ησλ 

αζζελψλ απφ ηπρφλ κνιχλζεηο φπσο  ην aids. 
100

 Σν 2002  θαη ην 2005 εμέδσζε Οδεγίεο γηα ηε 

ζέζπηζε πξνηχπσλ πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο γηα ηε ζπιινγή, ηνλ έιεγρν, ηελ επεμεξγαζία, ηελ 

απνζήθεπζε θαη ηε δηαλνκή αλζξψπηλνπ αίκαηνο θαη ζπζηαηηθψλ ηνπ αίκαηνο θαη ην 2010 Οδεγία 

κε θαλφλεο ζρεηηθά κε ηα πξφηππα πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο γηα ηε κεηακφζρεπζε νξγάλσλ.
101

 

     4.Αζθάιεηα ησλ αζζελψλ θαη πξφιεςε ησλ ινηκψμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε. Σν 2009 ε Δ.Δ. εμέδσζε χζηαζε πνπ αθνξνχζε ηελ δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ πνπ 

θαινχζε ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ εζληθέο πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα θαη λα πξνσζήζνπλ 

αζθαιείο πξαθηηθέο  γηα ηελ πξφιεςε ησλ επηπινθψλ θπξίσο ησλ ινηκψμεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Η ζχζηαζε  επίζεο πξνέηξεπε ζηε βειηίσζε ηεο πιεξνθφξεζεο. ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ζηελ αληαιιαγή 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ.
102

 

    5.Τγεία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία. Σν 1990 ε Δπηηξνπή πξφηεηλε ηε ζέζπηζε ειαρίζησλ 

πξνηχπσλ γηα νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, θαη ηεο εηδηθήο πξνζηαζίαο γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηε λχρηα. ηε  ζπλνιηθή νδεγία-πιαίζην γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ζηελ εξγαζία, 

ππάξρεη έλα επξχ θάζκα απφ ιεπηνκεξείο θαη ηνκεαθέο δηαηάμεηο.
103

     

    6.Απαζρνινχκελνη ζην ρψξν ηεο πγείαο. Η Δ.Δ. ην 2005 εμέδσζε Οδεγία γηα ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. εμέδσζε ζρέδην δξάζεο ην 2012 κε 

ζθνπφ λα βνεζήζεη ηα θξάηε κέιε λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο, φπσο ηε βειηίσζε ησλ αλαγθψλ ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ, 

ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη εμέιημε. 
104

    

    7.Δπξσπαηθά δίθηπα αλαθνξάο (ΔΓΑ). Η Δ.Δ. έρεη δεκηνπξγήζεη εηθνληθά δίθηπα, 24 επί ηνπ 

παξφληνο, ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ πάξνρνη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε 

πνιχπινθσλ ή ζπάλησλ λφζσλ. 
105

 

     8.Αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο. Η Δπηηξνπή πξφηεηλε ηε ζχζηαζε 

νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα θφξνπκ αληαιιαγήο εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ πνπ ζα ρξεζηκεχζεη ζην ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο.   

      9.Αμηνιφγεζε ησλ ηερλνινγηψλ πγείαο (ΑΣΤ). Η Δπηηξνπή έρεη ζπζηήζεη εζεινληηθφ δίθηπν 

ΑΣΤ κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ επξσπατθψλ πφξσλ γηα ηελ 

                                                           
100Mossialos, E. (2010). Health systems governance in Europe: the role of European Union law and policy. Cambridge University Press. 
101http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum:c11565 Ανάκτθςθ ςτισ 2/6/2017 
102European Public Health Alliance (EPHA), (2013) 
103Greer S., Fahy N., Elliott H., Wismar M., Jarman H., Palm W., (2014)  
104 https://ec.europa.eu/health/workforce/policy_en Ανάκτθςθ ςτισ 09/06/2017 
105 https://ec.europa.eu/health/ern/policy_el Ανάκτθςθ ςτισ 15/06/2017 
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αμηνιφγεζε ησλ ηερλνινγηψλ πγείαο, λα δεκηνπξγήζεη έλα βηψζηκν ζχζηεκα αληαιιαγήο γλψζεσλ, 

λα πξνσζήζεη νξζέο πξαθηηθέο.
106

  

     10.Γείθηεο θαη δεδνκέλα. Η Δ.Δ. έρεη δεκνζηεχζεη δηάθνξεο νκάδεο δεηθηψλ πγείαο θαη 

δεδνκέλσλ πνπ βνεζνχλ ζηελ αλάιπζε θαη ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ πιεζπζκηαθψλ ή γεσγξαθηθψλ 

νκάδσλ. Οη δείθηεο πνπ είλαη νη επξσπατθνί βαζηθνί δείθηεο  ECHI (πεξηζζφηεξνη απφ 60), ν δείθηεο 

εηψλ πγηνχο δσήο  θ.α. ζπκβάιινπλ ζην ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ πγείαο. 
107

  

 

2.2.5.Δθηίκεζε θηλδχλνπ. 

      

      1.Ζιεθηξνκαγλεηηθά πεδία. Η Δ.Δ. έρεη εθδψζεη χζηαζε κε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ 

πεξηνξίδεη ηελ έθζεζε ηνπ θνηλνχ ζηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία θαη Οδεγία ην 2013 ε νπνία 

θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

θηλδχλνπο απφ ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία θαη πξνβιέπεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Η Γηεζλήο Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο απφ ηηο Με Ινλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο, παξέρεη θαζνδήγεζε ζηηο 

εζληθέο θπβεξλήζεηο. 
108

  

 

2.2.6.Φξνληίδα ηεο πγείαο ησλ ειηθησκέλσλ. 

    

      1.Πξναγσγή ηεο πγηνχο θαη ελεξγνχ γήξαλζεο. Σν 2011 ε Δ.Δ. μεθίλεζε ηελ Δπξσπατθή 

χκπξαμε Καηλνηνκίαο γηα ηελ Δλεξγφ θαη Τγηή Γήξαλζε. Με αλαθνηλψζεηο θάιεζε ηηο ρψξεο λα 

πηνζεηήζνπλ εζληθά ζρέδηα ή ζηξαηεγηθέο γηα ηελ άλνηα. Η ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηε γήξαλζε 

πεξηιακβάλεη
109

: ηελ Δπξσπατθή πξσηνβνπιία αλάιεςεο δξάζεο γηα ηε λφζν Αιηζράηκεξ θαη άιιεο 

κνξθέο άλνηαο (2009), ην Δπξσπατθφ χκθσλν γηα ηελ Φπρηθή Τγεία θαη Δπεμία (2008), ηε 

δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ Compass γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πγηνχο θαη ελεξγνχ γήξαλζεο. 
110

 

 

2.2.7.Κνηλσληθνί θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο θαη αληζφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. 

            

      1.Ίζεο επθαηξίεο γηα θαιή πγεία θαη πνηνηηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Οη αληζφηεηεο ζηελ 

πγεία αθνξνχλ δηαθνξέο ζηε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ή ζηελ θαηαλνκή ησλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ 

                                                           
106 https://ec.europa.eu/health/technology_assessment/policy_el Ανάκτθςθ ςτισ 15/06/2017 
107 https://ec.europa.eu/health/indicators/policy_el Ανάκτθςθ ςτισ 15/06/2017  
108 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum:290403_1ω  Ανάκτθςθ ςτισ 19/06/2017 
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34268584 Ανάκτθςθ ςτισ 26/4/2017 
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ηεο πγείαο κεηαμχ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 
111

Σν 2009 ε Δπηηξνπή εμέδσζε Αλαθνίλσζε κε 

ζηφρν λα παξάζρεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ θαη  Αλαθνίλσζε ην 

2011 γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ γηα εζληθέο ζηξαηεγηθέο έληαμεο ησλ 

Ρνκά κέρξη ην 2020. 
112

  

     2.Τγεία ησλ κεηαλαζηψλ. Σν 2016 ε Δπηηξνπή ελέθξηλε ζρέδην δξάζεο γηα ηελ θαιχηεξε 

ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηξίηεο ρψξεο κε πξνηάζεηο γηα ηελ πγεία θαη ηελ έθδνζε κπιε 

θάξηαο. Δπίζεο ελέθξηλε πξνηάζεηο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ θνηλνχ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο 

αζχινπ πνπ πεξηειάκβαλε θαη κέηξα ζρεηηθά κε ηε κεηαλαζηεπηηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε: 

Καλνληζκφ γηα ηηο δηαδηθαζίεο αζχινπ θαη Οδεγία γηα ηηο ζπλζήθεο ππνδνρήο θαη θξνληίδαο πγείαο. 

Η Δ.Δ.  παξέρεη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ κεηαλαζηψλ. 
113

 

 

2.2.8.Πξνψζεζε δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη λέσλ ηερλνινγηψλ. 

  

       1.Ζιεθηξνληθή πγεία (e-Health). ηφρνο ηεο Δ.Δ. είλαη ε αλάπηπμε αξρηηεθηνληθήο 

ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη ηεο 

ηππνπνίεζεο. Με αλαθνίλσζή ηεο ε Δπηηξνπή ην 2011 φξηζε θαλφλεο γηα ηε ζχζηαζε, ηε δηαρείξηζε 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ησλ εζληθψλ αξκφδησλ αξρψλ γηα ηελ ειεθηξνληθή πγεία. Έρεη 

επελδχζεη κεγάια πνζά ζε έξεπλεο γηα ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο πγείαο.
114

Έρεη 

εθδψζεη ρέδηα δξάζεο γηα ηελ πεξίνδν 2004-2010 θαη 2012-2020 κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

ειεθηξνληθήο πγείαο. 
115

 

 

2.2.10.Υξεκαηνδφηεζε ηεο Δ.Δ. γηα ηε δεκφζηα πγεία.  

           

                  Η Δ.Δ. παξέρεη ρξεκαηνδφηεζε θαη επηρνξεγήζεηο θεθάιαηα απφ ηε ΓΓ SANCO θαη ηνλ 

Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ γηα ηελ Τγεία θαη ηνπο Καηαλαισηέο,  απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

Γεληθή Γηεχζπλζε Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο, απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία θαη ηα ηακεία ζπλνρήο ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ)  

ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θ.ιπ. γηα ηελ πγεία ζην πιαίζην ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηφο ηεο (ζε πεξίπνπ 1 δηο € εηεζίσο) θαη  γηα έλα επξχ θάζκα ζρεδίσλ θαη 

πξνγξακκάησλ πγείαο, ππνδνκέο, ειεθηξνληθή πγεία, θξνληίδα πγείαο, ηαηξηθφο εμνπιηζκφο, 

                                                           
111https://ec.europa.eu/health/social_determinants/policy_el Ανάκτθςθ ςτισ 19/06/2017 
112European Public Health Alliance (EPHA), (2013) 
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πξναγσγή ηεο πγείαο, εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο.
116

,
117

 Απφ ην 2003, ην 

πξφγξακκα πγείαο ηεο ΔΔ έρεη ρξεκαηνδνηήζεη 673 ζρέδηα ιακβάλνληαο δηάθνξεο 

πξσηνβνπιίεο.
118

Η αλαπηπμηαθή βνήζεηα επίζεο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παγθφζκηαο πγείαο απφ ηελ Δ.Δ. παξέρνληαο θαηά πξνζέγγηζε 55% ηεο 

ζπλνιηθήο βνήζεηαο θαη 65% ησλ επηδνηήζεσλ.  
119

 

 

2.3.Ζ παξέκβαζε ηεο Δ.Δ. ζηε δεκφζηα πγεία κέζσ άιισλ πνιηηηθψλ--ηνκέσλ 

πνιηηηθήο.   

                    Η Δπξσπατθή Έλσζε παξεκβαίλεη ζηε δεκφζηα πγεία θαη κέζσ άιισλ πνιηηηθψλ θαη 

ηνκέσλ πνιηηηθήο φπσο θνηλσληθή θαη πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή, αλάπηπμε, απαζρφιεζε, εκπφξην, 

γεσξγία, κεηαθνξέο, πεξηβάιινλ, ελέξγεηα, έξεπλα, νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη εζσηεξηθή αγνξά, 

θνξνινγία, εθπαίδεπζε.
120

χκθσλα κε ηε πλζήθε φιεο νη πνιηηηθέο πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηελ 

πξνζέγγηζε <<Η πγεία ζε όιεο ηηο πνιηηηθέο>>. Δίλαη αλαγθαίνο ν ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ, 

ζηξαηεγηθψλ πξσηνβνπιηψλ νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο θαηεπζχλζεηο εθηίκεζεο ηνπ 

αληηθηχπνπ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πγεία. 
121

  

         Η πγεία ελππάξρεη ζ’ φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. Η θαηάξγεζε ησλ θξαγκψλ 

ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ, ησλ ππεξεζηψλ, ησλ πξνζψπσλ θαη ησλ θεθαιαίσλ 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ επηδξά ζηελ νξγάλσζε, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο. Η Δ.Δ. έρεη αλαπηχμεη εκπνξηθέο θαη επελδπηηθέο ζπκθσλίεο θαη πεξηθεξεηαθέο 

θαη δηκεξείο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηηο πνιηηηθέο πγείαο. Απφ ηηο πνιπκεξείο ζπκθσλίεο ε 

πην ζεκαληηθή γηα ηελ πγεία είλαη ε Γεληθή πκθσλία Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ.  

        Η πγεία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ηεο  απαζρφιεζεο ζην πιαίζην ηεο 

επξσπατθήο νηθνλνκίαο.
122

Απνηειεί επίζεο ζεκαληηθφ ηνκέα ηεο παξαγσγηθήο έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο θαη θίλδπλνο γηα ηε θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Η  πνιηηηθή ηεο  E.E. γηα ηελ 

πεξίνδν 2007-2012 ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο πεξηιακβάλεη ηε δηάζηαζε ηεο πγείαο θαη 

απνζθνπεί κεηαμχ άιισλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ζηελ 

αλάπηπμε θαη δηάδνζε νξζψλ πξαθηηθψλ  γηα ηελ πγεία.  

        Οη ζηφρνη ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ  ζπκβάιινπλ ζηελ πγεία, ηελ 

                                                           
116 European Public Health Alliance (EPHA), (2013) 
117Greer S., Fahy N., Elliott H., Wismar M., Jarman H., Palm W., (2014) 
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αζθάιεηα θαη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ.
123

 Η Δ.Δ. παξέρεη κηα ζεηξά απφ 

κεραληζκνχο θαη ζεκεία αλαθνξάο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξνο πψιεζε θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ  

θαζψο θαη δηαηάμεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ θαηαλαισηψλ.  

          Η πνιηηηθή ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο  πεξηιακβάλεη Οδεγίεο, Καλνληζκνχο 

θαη ςεθίζκαηα θαη ζπκβάιιεη ζηελ επηδίσμε  ζηφρσλ  πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ πγεία, φπσο ε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ε πξνζηαζία ηεο πγείαο, ε πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ή παγθφζκησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη θπξίσο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο. 
124

 

            Η πνιηηηθή ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεσξγίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο  πνπ ζπλδέεηαη κε ηε 

δεκφζηα πγεία αθνξά ηε λνκνζεζία γηα ηε δηαηξνθή, ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ην έδαθνο, ηε ρνξήγεζε 

θνηλνηηθήο ελίζρπζεο (δηάζεζε γάιαθηνο, ηξνθίκσλ, θξνχησλ)  ηε βηνινγηθή παξαγσγή θαη 

επηζήκαλζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ. 
125

 

           Η Γεληθή Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη Έληαμεο επηρεηξεί λα  

αληηκεησπίζεη πξνθιήζεηο φπσο ε γήξαλζε. Ο ηνκέαο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Δλζσκάησζεο ππνζηεξίδεη ηηο πεξηνρέο ηεο θηψρεηαο, ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηεο θξνληίδαο 

πγείαο, ηηο ζπληάμεηο, θ.ιπ.
126

, 
127

 Σν 2016 ε Δπηηξνπή Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ελέθξηλε έλα ζρέδην 

δξάζεο γηα ηελ θαιχηεξε ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ πεξηιακβάλεη 

πξνηάζεηο γηα ηελ πγεία, νδεγία γηα ηηο ζπλζήθεο ππνδνρήο θαη ηε θξνληίδα πγείαο. 

        Οη θνξείο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, ηα δίθηπα θαη ε Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ ζπκβάιινπλ 

ζηελ πνιηηηθή επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πγείαο.
128

 ηφρνο είλαη ε κείσζε ησλ αληζνηήησλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο αλάπηπμεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηθεξεηψλ ηεο Δ.Δ. 
129

  

         Η έξεπλα γηα ηελ πγεία απνηειεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δ.Δ κεηά ηελ 

Κνηλή Γεσξγηθή Πνιηηηθή θαη ηα δηαξζξσηηθά ηακεία. Σν 2000 ε Δπηηξνπή πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία 

ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Έξεπλαο. Σν 7ν Πξφγξακκα Πιαίζην γηα ηελ Έξεπλα κε πξνυπνινγηζκφ 

73εθαηνκκχξηα € γηα πεξίνδν επηά εηψλ πεξηιάκβαλε θαη ηελ πγεία. 

 

 

 

 

                                                           
123European Public Health Alliance (EPHA), (2013) 
124Greer S., Fahy N., Elliott H., Wismar M., Jarman H., Palm W., (2014) 
125European Public Health Alliance (EPHA), (2013) 
126Greer S., Fahy N., Elliott H., Wismar M., Jarman H., Palm W., (2014) 
127 European Public Health Alliance (EPHA), (2013) 
128 https://ec.europa.eu/health/health_policies/coordination_elΑνάκτθςθ ςτισ 19/6/2017 
129 Greer S., Fahy N., Elliott H., Wismar M., Jarman H., Palm W., (2014) 
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2.4. Σα φξγαλα θαη νη θνξείο δεκφζηαο πγείαο ηεο Δ.Δ. 

 

                      Οη πνιηηηθέο δεκφζηαο πγείαο ηεο Δ.Δ. δηακνξθψλνληαη απφ ζεκαληηθνχο ζεζκνχο  

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ., ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δ.Δ., ηεο Δπξσπατθήο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ηνπ Δπξσπατθνχ Γηακεζνιαβεηή, ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ.
130

 Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαπάλσ 

φξγαλα έρνπλ θαη αξκφδηα ηκήκαηα γηα ηε δεκφζηα πγεία.
131

Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην δηακνξθψλεη 

ηνπο ζηφρνπο ησλ πνιηηηθψλ πνπ είλαη θνηλέο γηα φια ηα θξάηε- κέιε. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

πξνηείλεη ηηο απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζρεηηθά κε ηηο θνηλέο πνιηηηθέο θαζψο επίζεο είλαη 

επηθνξηηζκέλε κε ηελ εθηέιεζε ηνπο. Η ιήςε ησλ απνθάζεσλ γίλεηαη απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ. Σέινο, έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζεζκηθά φξγαλα 

ηεο Δ.Δ. είλαη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην αθνχ απφ απηφ αζθείηαη ν έιεγρνο ζηηο απνθάζεηο φισλ 

ησλ πξνεγνχκελσλ νξγάλσλ σο πξνο ηε λνκηκφηεηα ηνπο
132

   

            Με ζθνπφ ηε ζπιινγή θαη ηε δηάρπζε πιεξνθνξηψλ, ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνπιψλ 

θαη ηε γεληθφηεξε ζηήξημε ησλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ ε Έλσζε έρεη ηδξχζεη θνξείο φπσο: 

          Η Γεληθή Γηεχζπλζε Τγείαο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

(Γ.Γ. SANCO)  ζπζηάζεθε ην 1999. Οη ζηφρνη ηεο είλαη ε ελδπλάκσζε ησλ θαηαλαισηψλ, ε 

εμαζθάιηζε φηη ηα ηξφθηκα πνπ θαηαλαιψλνληαη είλαη αζθαιή θαη πγηεηλά, ε πξνζηαζία ηεο πγείαο 

θαη ηεο θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ εθηξνθήο θαη ε πξνζηαζία θαη ε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο.   

          Ο Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ Τγεία θαη ηνπο Καηαλαισηέο ηδξχζεθε ην 2005 θαη είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ πγεία θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ.  

       Η Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο, Γεκφζηαο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Σξνθίκσλ είλαη ππεχζπλε γηα 

ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε δεκφζηα πγεία, ηα 

ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαη ελεκέξσζεο ησλ θαηαλαισηψλ .  

        Σν πκβνχιην Απαζρφιεζεο, Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Τγείαο θαη Καηαλαισηψλ εγθξίλεη 

επξσπατθνχο θαλφλεο γηα ηελ ελαξκφληζε ή ηνλ ζπληνληζκφ ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ, ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο αιιά θαη ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ θαηαλαισηψλ. 
133
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       Σν Δπξσπατθφ Κέληξν Πξφιεςεο θαη Διέγρνπ Νφζσλ(ECDC) ηδξχζεθε ην 2004  γηα λα 

εληζρχζεη ηελ άκπλα ηεο Δ.Δ. θαηά ησλ κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ. Αζρνιείηαη κε επηά πξνγξάκκαηα 

αζζελεηψλ πνπ αθνξνχλ
134

: ηελ αληηκηθξνβηαθή αληνρή θαη ινηκψμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηηο λεναλαδπφκελεο θαη κεηαδηδφκελεο αζζέλεηεο, ηηο αζζέλεηεο πνπ 

νθείινληαη ζε ηξφθηκα θαη χδαηα, ηε γξίπε, ηε θπκαηίσζε θα ηηο αζζέλεηεο πνπ πξνιακβάλνληαη κε 

εκβνιηαζκφ.  

ην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ ην Κέληξν
135

: 

 αλαδεηεί, ζπιιέγεη, επεμεξγάδεηαη θαη δηαδίδεη ηα ζρεηηθά επηζηεκνληθά θαη ηερληθά 

ζηνηρεία 

 παξέρεη επηζηεκνληθέο γλσκνδνηήζεηο, επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε, 

 παξέρεη έγθαηξε ελεκέξσζε ζηελ Δπηηξνπή, ζηα θξάηε κέιε, ηνπο θνηλνηηθνχο θαη δηεζλείο 

νξγαληζκνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηνπο πνιίηεο 

 αληαιιάζεη πιεξνθνξίεο, εκπεηξίεο, θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

         Σν Δπξσπατθφ Κέληξν Παξαθνινχζεζεο Ναξθσηηθψλ θαη Σνμηθνκαλίαο (ΔΚΠΝΣ) ηδξχζεθε 

ην 1993.  Ο ξφινο ηνπ είλαη λα ζπγθεληξψλεη, λα αλαιχεη θαη λα δηαδίδεη αληηθεηκεληθέο, αμηφπηζηεο 

θαη ζπγθξίζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα λαξθσηηθά θαη ηελ ηνμηθνκαλία.
136

 Γηαζέηεη έλα βαζηθφ 

εξγαιείν δξάζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ λαξθσηηθψλ ην επξσπατθφ δίθηπν πιεξνθφξεζεο γηα ηα 

λαξθσηηθά θαη ηελ ηνμηθνκαλία REITOX).
137

  

           Ο Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ (ΔΜΑ)  είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πγείαο 

ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ δψσλ κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο επνπηείαο ησλ θαξκάθσλ γηα 

αλζξψπηλε θαη θηεληαηξηθή ρξήζε. 

          Η  Δπξσπατθή Αξρή γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ (EFSA) παξέρεη αλεμάξηεηεο 

επηζηεκνληθέο ζπκβνπιέο γηα ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ 

δσνηξνθψλ.   

          Ο Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ζηελ Δξγαζία (OSHA)) έρεη 

απνζηνιή ηνπ ηε ζπιινγή θαη  δηάδνζε ηερληθψλ επηζηεκνληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα 

ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο.
138

 

         Άιινη νξγαληζκνί ηεο Δ.Δ. είλαη ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Πεξηβάιινληνο, ν Δθηειεζηηθφο 

Οξγαληζκφο γηα ηνπο Καηαλαισηέο, ηελ Τγεία, ηε Γεσξγία θαη ηα Σξφθηκα (CHAFEA), ην 

Δπξσπατθφ Ίδξπκα γηα ηε Βειηίσζε ησλ πλζεθψλ Γηαβίσζεο θαη Δξγαζίαο (Eurofund)) θ.α.
139

 Σν 
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βαζηθφ επηζηεκνληθφ ηεο έξγν δηεμάγεηαη απφ επηηξνπέο
140

 φπσο ηελ Δπηηξνπή Φαξκάθσλ γηα 

Αλζξψπηλε, γηα Κηεληαηξηθή Υξήζε, ηελ Δπηηξνπή γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Καηαλαισηψλ (ΔΔΑΚ) 

ηελ Δπηηξνπή γηα ηελ Τγεία, ηνπο Πεξηβαιινληηθνχο θαη Αλαδπφκελνπο Κηλδχλνπο (SCHEER).
141

 Η 

δξάζε ηεο Δ.Δ. ζπκπιεξψλεηαη απφ  Δπξσπατθά ζπζηήκαηα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο θαη 

Δπξσπατθά εξεπλεηηθά δίθηπα 
142

 θαη άιινπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο Με Κπβεξλεηηθέο 

Οξγαλψζεηο, βηνκεραλία, ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο θ.ιπ.
143

   

 

2.5. Οη ζηξαηεγηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Δ.Δ. 

2.5.1. Δληαίν Πξφγξακκα Γξάζεο Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Δ.Δ. (2000-2007) 

                   

                    Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 2000-2007 ήηαλ ε εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ 

πξνζηαζίαο ηεο πγείαο, ε  αληηκεηψπηζε ησλ αληζνηήησλ ζηελ πγεία θαη ε ελζάξξπλζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ.
144

 ην πιαίζην απηφ ε Κνηλνηηθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Τγεία 

αξζξψζεθε γχξσ απφ ηνπο ηξείο βαζηθνχο θαηεπζπληήξηνπο άμνλεο πνπ είραλ αλαπηπρζεί ζηελ 

αλαθνίλσζε ηνπ 1998 ηεο Δπηηξνπήο
145

:
 
 

 βειηίσζε ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, 

 ελίζρπζε ηεο ηαρείαο αληίδξαζεο ζηηο απεηιέο γηα ηελ πγεία, 

 πξφιεςε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο κέζσ ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ 

ηεο πγείαο. 
 
 

             Ήδε πινπνηνχληαλ νθηψ επξσπατθά πξνγξάκκαηα δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. ην 

πιαίζην απηφ ζα αλαπηπζζφηαλ θαη έλα θάζκα επηκέξνπο ηνκέσλ
146

: 

 έιεγρνο θαη πξφιεςε ησλ κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ  

 πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο ηνμηθνκαλίαο  

 θαηαπνιέκεζε ηνπ θαπλίζκαηνο  

 θαηάξηηζε ζπλεθηηθήο ζηξαηεγηθήο, κε ξχζκηζε θαλφλσλ γηα ηελ  πνηφηεηα θαη ε αζθάιεηα 

ησλ νξγάλσλ θαη ησλ νπζηψλ αλζξψπηλεο πξνέιεπζεο. 

 θαζνξηζκφο πξνηχπσλ πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο γηα ηε βέιηηζηε ρξήζε ηνπ αίκαηνο θαη ησλ 

παξαγψγσλ ηνπ θαη δεκηνπξγία εηδηθνχ δηθηχνπ αίκαηνο 

                                                           
140European Public Health Alliance (EPHA), (2013), 
141 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum:290101_1 Ανάκτθςθ ςτισ 01/09/2017 
142Κουρζα-Κρεμαςτινοφ Τ. , (2007) 
143 European Public Health Alliance (EPHA), (2013) 
144Κυριόπουλοσ Γ. , Λιονισ Χ. , Σουλιϊτθσ Κ., 2010, Ο Ρόλοσ τησ Σοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ ςτη Δημόςια Τγεία, εκδόςεισ Ραπαηιςθ 
145 Sarafis  Σο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντζλο, η ςτρατηγική τησ Λιςςαβώνασ και το ενεργητικό και δυναμικό κράτοσ πρόνοιασ: πλαίςιο, εξελίξεισ και 
προοπτικζs Interscientific Health Care (2010). Σόμοσ 2, Σεφχοσ3, 105-114 
146Κοντιάδθσ Ξ, Καλατηισ Ν., Μίχοσ Λ.., Μπιτςάνθ Ε., Τςζκοσ Κ. (2006). Κοινωνικι Ρολιτικι και Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ Ζκκεςθ ΛΤΑ Ανάκτθςθ από 
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 ιήςε θηεληαηξηθψλ θαη θπηνυγεηνλνκηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. 

 επξσπατθφ θφξνπκ γηα ηελ πγεία.  

              Παξάιιεια κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε πνιηηηθή δεκφζηαο πγείαο ηεο Δ.Δ. 

ζα θαηεπζπλφηαλ πξνο ηξεηο επηπιένλ θαηεπζχλζεηο
147

: 

-πξνψζεζε ηεο έξεπλαο ζηελ πγεία  

-δηαηνκεαθή ζπλεξγαζία 

-πιεξνθνξηθή ζηελ  πγεία 

         Σν πξφγξακκα έδηλε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζπλνρή θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ 

δξάζεσλ ζε φια ηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ζηηο αμηνινγήζεηο ησλ 

πξνηάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ  γηα ηηο επηπηψζεηο ζηελ πγεία άιισλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ.  
148

  

 

2.5.2.Γεχηεξν Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα Γξάζεο Γεκφζηαο Τγείαο (2008-2013) 

                         

          Σν 2007 ε  Δπηηξνπή εμέδσζε ηε Λεπθή Βίβιν πνπ θαζφξηδε ηε δξάζε ηεο Δ.Δ. κέζσ 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο γηα ηελ πγεία κε ηίηιν <<Μαδί γηα ηελ πγεία>> ε νπνία ζηήξηδε ηελ επξχηεξε 

ζηξαηεγηθή <<Δπξψπε 2020>> γηα κηα έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε. 
149

 

θνπφο ήηαλ ε αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ πξνθιήζεσλ θαη ε ηφλσζε ηεο 

θαηλνηνκίαο. 
150

Πεξηειάκβαλε ηέζζεξηο αξρέο θαη ηξεηο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πγείαο. Οη ηέζζεξηο αξρέο γηα ην πξφγξακκα δξάζεο 2008-2013 ήηαλ 
151

,
152

: 

 Η εζηίαζε ζηηο θνηλέο αμίεο γηα ηελ πγεία 

 Η αλαγλψξηζε ηεο πγείαο σο ην πνιπηηκφηεξν αγαζφ θαη αλαγλψξηζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ 

πγείαο θαη νηθνλνκηθήο επεκεξίαο. 

 Η ζπκπεξίιεςε ηεο πγείαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνιηηηθήο. 

 Η ελίζρπζε ηεο θσλήο ηεο Δ.Δ. σο πξνο ηελ πγεία ζε παγθφζκην επίπεδν  

 Οη ηξεηο ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ153, 154: 

 Η πξναγσγή ηεο θαιήο πγείαο ζε κηα γεξάζθνπζα Δπξψπε, κείσζε ησλ αληζνηήησλ ζηελ  

πγεία 

 Η πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ απφ θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία 

                                                           
147Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Σχζδιο Δράςθσ για τθ Δθμόςια Υγεία 2000-2006  
148Μοφςθσ (2002), Εγχειρίδιο Ευρωπαϊκισ Ρολιτικισ Ραπαηιςθ Ακινα 
149 https://ec.europa.eu/health/programme/policy_el Ανάκτθςθ ςτισ 19/06/2017 
150 European Public Health Alliance (EPHA), (2013) 
151 http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/13/05/08/index.tkl?lang=gr&all=1&pos=168&s=1&e=10 Ανάκτθςθ ςτισ 19/05/2017 
152 Wallace, H., Pollack, M. A., & Young, A. R. (Eds.). (2010).  
153European Public Health Alliance (EPHA), (2013) 
154Mossialos, E. (2010)  

https://ec.europa.eu/health/programme/policy_el
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/13/05/08/index.tkl?lang=gr&all=1&pos=168&s=1&e=10
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 Η ππνζηήξημε δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη λέσλ ηερλνινγηψλ, αληαιιαγή γλψζεσλ 

θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ  

          Σν δεχηεξν πξφγξακκα ζπλέβαιε ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζην ζέκα ηνπ 

θαπλίζκαηνο, ζηα θαξδηαγγεηαθά, ζην δηαβήηε, ζην πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν ηνπ θαξθίλνπ, ζην λα 

αλαπηπρζεί κηα παγθφζκηα δηαδηθηπαθή πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηα ζπάληα λνζήκαηα, εζηηάδνληαο 

ζηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ κεηξψσλ πγείαο. ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδνηήζεθαλ 

δξάζεηο γηα ηηο αληζφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, γηα ηηο επάισηεο νκάδεο, ηνπο θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλνπο, ηνπο Ρνκά. 
155

, 
156

  

          

2.5.3. Σξίην Πνιπεηέο Πξφγξακκα Γξάζεο Γεκφζηαο Τγείαο ηεο ΔΔ  (2014-2020)        

              

                    Η ηξαηεγηθή <<Δπξψπε 2020>> πνπ μεθίλεζε ην 2010 αληηθαηέζηεζε ηε ηξαηεγηθή 

ηεο Ληζαβφλαο. Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο  ηεο Δ.Δ.  <<Τγεία γηα ηελ Αλάπηπμε>> θαιχπηεη ηελ 

πεξίνδν 2014-2020. Η Δπξσπατθή Έλσζε ζηελ αλαθνίλσζε ηεο 29εο Ινπλίνπ ηνπ 2011 

<<Πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ Δπξψπε>>, αλέθεξε φηη: <<Η πξνώζεζε ηεο θαιήο πγείαο απνηειεί 

αλαπόζπαζην ηκήκα ησλ ζηόρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο Επξώπε 2020 γηα κηα έμππλε, θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνύο αλάπηπμε>> .
157

      

        Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξφηεηλε :
158 159

:  

 ηελ ππνζηήξημε ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο θαη ηεο πγηνχο θαη ελεξγνχ γήξαλζεο, 

 ηε ζχζηαζε δηαπίζηεπζεο ησλ επξσπατθψλ δηθηχσλ αλαθνξάο θαη ηηο επξσπατθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ θαη ηε ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ 

 ηελ αληαιιαγή επηθπξσκέλσλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηνπ 

θαπλίζκαηνο, ηεο θαηάρξεζεο ηνπ νηλνπλεχκαηνο, ηεο παρπζαξθίαο, ησλ ρξφλησλ παζήζεσλ 

         Σν 2013 ε Δπηηξνπή ελέθξηλε δέζκε κέηξσλ κε ηίηιν <<θνηλσληθέο επελδχζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε ζπλνρή>>. Σν Κνηλσληθφ Παθέην Δπελδχζεσλ (SIP) πεξηειάκβαλε έλα έγγξαθν 

αθηεξσκέλν ζηελ <<Δπέλδπζε ζηελ Τγεία>>. Δπέλδπζε ζε βηψζηκα ζπζηήκαηα πγείαο ζεκαίλεη 

θφζηνο-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δαπαλψλ, δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη θαηλνηνκία πνπ 

κπνξνχλ λα επηθέξνπλ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη εμαζθάιηζε θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ 

γηα ηελ πγεία.
160

 

                                                           
155Ευρωπαικι Επιτροπι, (2015)Ανάκτθςθ από  http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_el_el.pdf ςτισ 7/08/2017 
156 European Public Health Alliance (EPHA), (2013) 
157Ευρωπαϊκι Επιτροπι, (2011) 
158European Public Health Alliance (EPHA), (2013), 
159 http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/13/05/08/?all=1 ςτισ  7/08/2017  
160 European Commission, Europe 2020. Making it happen http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/ Ανάκτθςθ ςτισ 6/02/2017 

http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_el_el.pdf
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/13/05/08/?all=1
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             Σν ηξίην πξφγξακκα ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία αληίζεηα, απφ ηα πξνεγνχκελα δχν, εζηηάδεη 

θπξίσο ζηε ζπληζηακέλε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο σο άμνλα γηα ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ θαη 

ζηελ θαηλνηνκία.
161

 Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο εηδηθνχο ζηφρνπο
162

 : 

 Να αλαπηπρζνχλ θνηλά εξγαιεία θαη κεραληζκνί ζε επίπεδν Δ.Δ. γηα θαηλνηφκα, 

απνδνηηθά θαη βηψζηκα ζπζηήκαηα πγείαο  

 Να δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ζηελ πνηνηηθή θαη αζθαιή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε  

 Να εληνπηζζνχλ θαη λα δηαδνζνχλ πξαθηηθέο πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη πξφιεςεο γηα 

παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία 

 Να αλαπηπρζνχλ πξνζεγγίζεηο θνηλέο γηα ηα θξάηε κέιε γηα ηε βειηίσζε ηεο εηνηκφηεηαο 

θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο 

         Σν 2014 ην πκβνχιην εμέδσζε πκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ θξίζε θαη ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε πνπ  θαινχζε ηηο ρψξεο λα βειηηψζνπλ ηελ πξφζβαζε ζε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε πςειήο 

πνηφηεηαο γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο  ησλ πην επάισησλ νκάδσλ θαη λα θάλνπλ απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ γηα επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο.   
163

 

         

2.6. Ζ Αλνηρηή Μέζνδνο πληνληζκνχ (ΑΜ).  

                    

                 Η αξρηθή δεκηνπξγία ηεο ΑΜ έγηλε ηε δεθαεηία ηνπ ’90  σο ήπηαο κνξθήο εξγαιείν 

δηαθπβέξλεζεο ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο ζην πιαίζην ηεο 

πξνψζεζεο ελφο απνθεληξσκέλνπ επξσπατθνχ θνηλσληθνχ κνληέινπ πνπ ζα αληαλαθιά ηηο 

ηδηνκνξθίεο ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ κειψλ. 
164

 Ο εηδηθφηεξνο ζηφρνο ηεο δελ ήηαλ 

ν ελαξκνληζκφο αιιά ν ζπληνληζκφο ησλ επί κέξνπο εζληθψλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ.
165

 Πιένλ έρεη 

θαηαζηεί ην θεληξηθφ εξγαιείν ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλσληθνχ Μνληέινπ θαη ηελ αλάδεημε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο σο πεδίνπ ίζεο πξνηεξαηφηεηαο 

κε ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή.
166

 

                                                           
161Ευρωπαϊκι Επιτροπι, (2011)  
162 https://ec.europa.eu/health/programme/policy_el Ανάκτθςθ ςτισ 19/06/2017 
163 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum:2901_3 Ανάκτθςθ ςτισ 9/08/2017 
164Sakellaropoulos  Τ. and Bergman J. eds, (2004) Connecting Welfare Diversity within the European Social Model, Antwerp and Oxford: Intersentia.  
165 Σωτθρόπουλοσ Δ., (2009).  Ευκαιρίεσ και Ρροβλιματα τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινωνικισ Ρολιτικισ: Θ Ευρωπαϊκι Ρολιτικι Απαςχόλθςθσ και θ Ανοιχτι 
Μζκοδοσ Συντονιςμοφ, Ανάκτθςθ από https://eclass.uop.gr/modules/document/?course=SEP132 ςτισ 11/8/2017  
166Φερϊνασ Α., (2014), O Εξευρωπαϊςμόσ τθσ Κοινωνικισ Ρολιτικισ ςτθν Ελλάδα: Από τθν εκελοντικι αναδόμθςθ ςτθν επιβαλλόμενθ αποδόμθςθ 
5ο Διεκνζσ Επιςτθμονικό Συνζδριο ΕΕΚΡ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ ΡΟΛΛΤΛΚΘ ΤΘΝ ΕΡΟΧΘ ΤΘΣ ΚΛΣΘΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΟΔΟΜΛ ΤΩΝ ΕΡΛΛΟΓΩΝ 

https://ec.europa.eu/health/programme/policy_el
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum:2901_3
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         Η πξψηε εθαξκνγή ηεο έγηλε ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή, ην 1997 κε ηελ Δπξσπατθή 

ηξαηεγηθή Απαζρφιεζεο (ΔΑ), αξγφηεξα επεθηάζεθε ζε πιήζνο άιισλ ηνκέσλ πνιηηηθήο.
167

Η 

ΑΜ πεξηιακβάλεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν ζηνηρείσλ.
168

  

 θαζνξηζκφο θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ζπγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ  

 πνζνηηθνί θαη πνηνηηθνί δείθηεο θαη ζεκεία αλαθνξάο, σο κέζν ζχγθξηζεο βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ  

 κεηάθξαζε απηψλ ησλ επξσπατθψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ζηηο εζληθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο, θαζνξίδνληαο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη πηνζεηψληαο κέηξα 

 πεξηνδηθή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε σο δηαδηθαζίεο ακνηβαίαο κάζεζεο. 

         Σα θξάηε κέιε θαηαξηίδνπλ εζληθά ζρέδηα δξάζεο θαη εζληθέο εθζέζεηο πξνφδνπ γηα ηηο 

δηαξζξσηηθέο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε ακνηβαία παξαθνινχζεζε θαη 

αμηνιφγεζε απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θξαηψλ κειψλ ζηηο Δπηηξνπέο.
169

  

        Η εθαξκνγή ηεο ΑΜ ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ηεο θξνληίδαο ησλ 

ειηθησκέλσλ πξνηάζεθε ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Γθέηεκπνξγθ ην 2001. Η Αλαθνίλσζε ηεο 

Δπηηξνπήο εζηίαζε ζηνλ αληίθηππν ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο ζηα ζπζηήκαηα θαη ηηο δαπάλεο, 

ζηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο επεμίαο θαη ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ. 
170 χκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ 

ηξηψλ πξνθιήζεσλ νη ζηφρνη ήηαλ: ε γεληθή πξφζβαζε ζηελ επαξθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη 

καθξνρξφληα θξνληίδα, ε πξφιεςε ηνπ θηλδχλνπ ηεο θηψρεηαο ή ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ 

ζπλδέεηαη κε αζζέλεηεο, αηπρήκαηα ή αλαπεξίεο, ε πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ πγείαο, ε νηθνλνκηθή 

βησζηκφηεηα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 
171 

         

 

 

 

 

 

                                                           
167Sakellaropoulos  Τ. and Bergman J. eds, (2004) Connecting Welfare Diversity within the European Social Model, Antwerp and Oxford: Intersentia.  
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169Zeitlin J., (2009).  
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ΣΡΗΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ.  

Ζ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

3.1. Σν ζεζκηθφ πιαίζην 

 

        Οη βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκφζηαο πγείαο έγηλαλ ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα, κε ην λφκν 346/1914 «Πεξί Δπηβιέςεσο ηεο Γεκνζίαο Τγείαο» κε ηνλ νπνίν έγηλε ε ζχζηαζε 

ηεο θεληξηθήο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη ησλ λνκαξρηαθψλ 

πγεηνλνκηθψλ ζπκβνπιίσλ ζε θάζε λνκφ. 
172

 Σξία ρξφληα κεηά κε ην Ν. 748/14-6-1917, ζπζηάζεθε 

ην Τπνπξγείν Πεξηζάιςεσο, κε ζθνπφ ηελ αλάιεςε δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, φιεο νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο πξνζπάζεζαλ λα αλαπηχμνπλ 

πνιηηηθέο δεκφζηαο πγείαο. 
173

 

          Σν 1983 ζεζκνζεηήζεθε ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο  κε ην λφκν 1397/1983 κε ζηφρν ηελ 

θαζνιηθή θάιπςε ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ κε πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο πγείαο. Ο λφκνο είρε 

βαζηθφ άμνλα κεηαμχ άιισλ ηελ αλάπηπμε ηεο ΠΦΤ θαη πξνέβιεπε ηελ ίδξπζε 400 Κέληξσλ Τγείαο, 

ζε αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. Μεηά ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ΔΤ, ηξείο ήηαλ νη βαζηθφηεξνη λφκνη 

πνπ ξχζκηδαλ ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο:  

         Ο λφκνο 2519/1997 αθνξνχζε ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ΔΤ θαη ηε 

δεκηνπξγία «Γηθηχσλ Πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο». Πξφηεηλε λέεο δνκέο γηα ηελ πξναγσγή ηεο 

πγείαο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο πξφιεςεο.
174

 Δλίζρπε ηελ έλλνηα ηεο <<Γεκφζηαο Τγείαο>> 

εληάζζνληαο ζηηο αξκνδηφηεηέο ηεο ζεηξά δξάζεσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ έλλνηα ηεο ΠΦΤ θαη 

θαηνρπξψλνληάο ηελ κε ηε ζχζηαζε ηεο <<Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Τγείαο>> ζην Τπνπξγείν 

Τγείαο σο θεληξηθφ ζπληνληζηηθφ φξγαλν.  
175

  

          Με ην Ν. 3172/2003 γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο 

πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο,  δφζεθε γηα πξψηε θνξά ε έλλνηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκφζηαο 

πγείαο. Καζνξίζηεθαλ νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη πξνηεξαηφηεηέο ηεο, νη βαζηθέο ππεξεζίεο θαη νη 

θνξείο άζθεζήο ηεο.
176

 Ο Νφκνο πξνέβιεπε
177

: 

 αλαβάζκηζε ηεο θεληξηθήο  Γεκφζηαο Τγείαο Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο ζην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη ζέζπηζε ηξηψλ εζληθψλ ζπκβνπιίσλ α) ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ 

                                                           
172Κατςάπθσ, (2003), Δθμόςια υγεία, πρόςφυγεσ και κρατικι παρζμβαςθ ςτθν Ελλάδα του Μεςοπολζμου. Στο Πζρα από την Καταςτροφή: 
Μικραςιάτεσ πρόςφυγεσ ςτην Ελλάδα του Μεςοπολζμου Ακινα: Μδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ. 
173Κυριόπουλοσ Γ. , Λιονισ Χ. , Σουλιϊτθσ Κ., (2010) 
174Υφαντόπουλοσ, (2005) 
175 Βραχάτθσ Δ., Ραπαδόπουλοσ Α., Ρρωτοβάκμια Φροντίδα Υγείασ ςτθν Ελλάδα: Δεδομζνα και Ρροοπτικζσ,  ΝΟΣΘΛΕΥΤΛΚΙ 2012, 51(1): 10-17 
Ανάκτθςθ από  http://hjn.gr/wp-content/uploads/2014/10/get_pdf-16.pdf ςτισ 9/1/2017 
176Κυριόπουλοσ Γ. , Λιονισ Χ. , Σουλιϊτθσ Κ., (2010) 
177Ηθλίδθσ Χ. , (2005), Αρχζσ και Εφαρμογζσ Πολιτικήσ Τγείασ Θ Μεταρρφθμιςη  2000-2004 Εκδόςεισ Mediforce Εκδοτικι Σειρά Επιςτιμεσ Δοιίκθςθσ 
και Οικονομίασ τθσ Υγείασ Ακινα  

http://hjn.gr/wp-content/uploads/2014/10/get_pdf-16.pdf
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Γεκφζηαο Τγείαο Δ.Τ.Γ.Τ. β) ηεο Γηαγξακκαηεηαθήο  πληνληζηηθήο Γεκφζηαο Τγείαο  θαη 

γ) ηεο πληνληζηηθήο ησλ Οξγαληζκψλ Γεκφζηαο Τγείαο  

 νξγάλσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο θαη κεηαηξνπή ησλ πθηζηάκελσλ 

ζηηο Πεξηθέξεηεο  Γηεπζχλζεσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο ζε Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο. 

 νξγάλσζε ηεο δηαηνκεαθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ επνπηείαο θαη ειέγρνπ ζηελ 

πεξηθέξεηα, ίδξπζε Σκήκαηνο πληνληζκνχ Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο ζηελ πεξηθεξεηαθή 

ππεξεζία Γεκφζηαο Τγείαο θαη ζέζπηζε Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γεκφζηαο Τγείαο       

 ζχζηαζε ησλ λνκαξρηαθψλ θαη δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο, αλαβάζκηζε ησλ 

Γηεπζχλζεσλ Γεκφζηαο Τγείαο θαη Πξφλνηαο ησλ Πεξηθεξεηψλ, ηεο λνκαξρηαθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ΟΣΑ 

 ζηειερηαθή πνιηηηθή θαη ξχζκηζε ζεκάησλ εθπαίδεπζεο ζηε δεκφζηα πγεία θαη ζχληαμε 

ράξηε πγείαο.
 
 

              Ο Ν. 3370/2005 γηα ηελ «Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο», αθνξνχζε ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο θαη ηε δεκηνπξγία 

λέσλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ 
178

 θαη  πξνέβιεπε
179

:    

 ίδξπζε Γεληθήο Γξακκαηείαο  Γεκφζηαο Τγείαο,  

 αλαδηάξζξσζε ηεο δνκήο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο  

 κεηνλνκαζία ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Πξφλνηαο ηεο Πεξηθέξεηαο ζε 

Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο  θαη ηελ νξγαλσηηθή έληαμή ηεο ζηελ αληίζηνηρε 

ΓΤΠΔ θαη ζπγθξφηεζε ζε θάζε ΓΤΠΔ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γεκφζηαο Τγείαο 

 ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ Σνκέα Τγείαο 

 κεηαηξνπή ηνπ ζπζηαζέληνο Δζληθνχ πκβνπιίνπ Γεκφζηαο Τγείαο (Δ.Τ.Γ.Τ.) κε ην 

Ν.3172/2003 ζε αλεμάξηεηε, επνπηηθή, επηζηεκνληθή ζπληνληζηηθή, γλσκνδνηηθή θαη 

δηαηηεηηθή Αξρή, 

 κεηνλνκαζία ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Λνηκψμεσλ (ΚΔ.Δ.Λ.) ζε Κέληξν Διέγρνπ θαη 

Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) θαη ηελ αλαζπγθξφηεζή ηνπ, 

 κεηνλνκαζία ησλ ηνκέσλ θνηλσληθήο ηαηξηθήο ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ Δ..Τ. ζε Σνκείο 

Γεκφζηαο Τγείαο  

 ζχζηαζε ψκαηνο Λεηηνπξγψλ Γεκφζηαο Τγείαο.  

           Με ην λφκν Ν. 3852/2010, θαηαξγήζεθαλ νη Κνηλφηεηεο θαη ηα Δπαξρεία, νη Ννκαξρηαθέο 

Απηνδηνηθήζεηο θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο κεηαβηβάζηεθαλ ζηηο 13 Πεξηθέξεηεο, κεηψζεθαλ νη Γήκνη 

                                                           
178http://www.esfhellas.gr/el/Documents/%CE%91%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%95%CE%A3%
CE%A0%CE%91/%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%B1%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%8
3%CE%B9%CE%B1%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf Ανάκτθςθ ςτισ 24/08/2017 
179Κυριόπουλοσ Γ. , Λιονισ Χ. , Σουλιϊτθσ Κ., (2010) 

http://www.esfhellas.gr/el/Documents/%CE%91%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91/%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%B1%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf
http://www.esfhellas.gr/el/Documents/%CE%91%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91/%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%B1%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf
http://www.esfhellas.gr/el/Documents/%CE%91%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91/%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%B1%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf
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απφ 914 ζε 325 θαη δεκηνπξγήζεθαλ νη 7 Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο (ζρέδην Καιιηθξάηεο).
180

 Η  

πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο (θέληξα πγείαο) θαη ε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο, 

εκβνιηαζκνχ θαη ζρνιηθήο πγηεηλήο  πέξαζε ζηελ επζχλε ησλ ηνπηθψλ αξρψλ.
181

   

           Οη λφκνη (Ν. 2519/1997, Ν. 3172/2003, Ν. 3370/2005), απνηέιεζαλ ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο 

αλάδεημεο ηεο έλλνηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο Γεκόζηαο Τγείαο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ξόινπ 

θαη ησλ δξάζεώλ ηεο. Χζηφζν ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο είηε δελ εθαξκόζηεθαλ πιήξσο, είηε 

θαηαξγήζεθαλ πξηλ πξνιάβνπλ λα ελεξγνπνηεζνύλ.  
182

 

 

3.2. Όξγαλα θαη θνξείο Γεκφζηαο Τγείαο ζηελ Διιάδα 

           

                    Η δεκφζηα πγεία ζηελ Διιάδα αζθείηαη απφ ηελ θεληξηθή, ηελ πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε 

ηελ απηνδηνίθεζε ηηο κνλάδεο πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο ζηελ θνηλφηεηα θαη γεληθά ζε θάζε 

θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα. Σν έξγν θαη νη δξάζεηο ηεο νινθιεξψλνληαη θαη κέζσ άιισλ θνξέσλ.
183

 

ε Κεληξηθφ Δπίπεδν, ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΤΤΚΑ) έρεη ηελ επζχλε 

ηεο δηακφξθσζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο πηνζέηεζεο ησλ πνιηηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ.
184

Οη 

Kεληξηθέο  Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Τγείαο είλαη νη εμήο
185

 : 

           Η Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

έρεη ηελ πνιηηηθή επζχλε ηεο ράξαμεο, άζθεζεο θαη επνπηείαο ηεο πνιηηηθήο Γεκφζηαο Τγείαο, θαζψο 

θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο   

           Σν Δζληθφ πκβνχιην Γεκφζηαο Τγείαο (Δ.Τ.Γ.Τ.) αζθεί επηζηεκνληθή, επνπηηθή, 

ζπληνληζηηθή, γλσκνδνηηθή θαη δηαηηεηηθή αξκνδηφηεηα. πληάζζεη Δηήζηα Αλαθνξά γηα ηελ 

Καηάζηαζε Τγείαο ηνπ Διιεληθνχ Πιεζπζκνχ, εθπνλεί ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηε Γεκφζηα 

Τγεία ζε ζπλεξγαζία κε εζληθνχο θαη εμσηεξηθνχο νξγαληζκνχο ηδξχκαηα κε ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., ηελ 

Δ..Γ.Τ. θ.α. 

          Η Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

είλαη αξκφδηα γηα ηελ πινπνίεζε κέηξσλ ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηε Γεκφζηα Τγεία, ηνλ 

έιεγρν ησλ ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηελ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο 

Τγείαο.
186

 

                                                           
180 Βοηίκθσ Α. , Αντϊνογλου Δ. , Κουφοποφλου Ρ. , (2013). Ο ρόλοσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ ςτθν Ελλάδα, τθν 
εποχι του Μνθμονίου, 4ο Ρανελλινιο Φόρουμ Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινωνικισ Λατρικισ  Ακινα 
181Οικονόμου Χ. , (2012β).  
182 Κυριόπουλοσ Γ., (2009).  
183Λιαρόπουλοσ Λ. , (2007) Οργάνωςη Τπηρεςιών και υςτημάτων Τγείασ, Τόμοσ Α ΒΘΤΑ Λατρικζσ εκδόςεισ ΜΕΡΕ 
184Ράβθ Ε., Σκρουμπζλοσ Α., Κουλιεράκθσ Γ., Βελονάκθσ Ε., Κυριόπουλοσ Γ. (2011) Ρροτεραιότθτεσ για τθ Δθμόςια Υγεία ςτθν Ελλάδα ΕΣΔΥ 2011 
185Κυριόπουλοσ Γ. , Λιονισ Χ. , Σουλιϊτθσ Κ., (2010) 
186Charalambos Economou , (2010) Health Systems in Transition Greece Health system review 
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Άιινη νξγαληζκνί είλαη: 

             Σν Διιεληθφ Ιλζηηηνχην Παζηέξ Pasteur (1920) έρεη ζθνπφ  ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ 

ηε κειέηε,  πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ησλ ινηκσδψλ θαη παξαζηηηθψλ λφζσλ, ηελ έξεπλα θαη 

παξαζθεπή εκβνιίσλ θαη ηελ  εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα κηθξνβηνινγίαο.
187

 

            Σν Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο ησλ Ννζεκάησλ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (1992) απνηειεί ηνλ 

θαηεμνρήλ θνξέα γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ χκθσλα 

κε ηνλ ηδξπηηθφ ηνπ λφκν νη ζθνπνί ηνπ είλαη
188

: 

 ε πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο Γεκφζηαο Τγείαο, ε ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε 

ράξαμε εζληθήο ζηξαηεγηθήο  

 ε επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη ν έιεγρνο ησλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ 

 ε δηελέξγεηα εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ  

 ε παξνρή επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο, ε δεκνζίεπζε θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ θαη ε 

εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 

 ε ιεηηνπξγία Μνλάδσλ Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ ζηα Ννζνθνκεία 

 ε άκεζε αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θηλδχλσλ Γεκφζηαο Τγείαο  

 ε πξνζηαζία θαη δηαζθάιηζε ηεο πγείαο εηδηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ θαη 

κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ 

 ε επίβιεςε γηα ηε δηαζθάιηζε ελφο πγηνχο θαη αζθαινχο πεξηβάιινληνο 

 ε δεκηνπξγία ηνπ Υάξηε Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.    

         Σν Ιλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ,  (1965) παξέρεη ππεξεζίεο πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο 

δεκφζηαο πγείαο θαη αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηα ζε εξεπλεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν αλαθνξηθά 

κε ηελ πγεία ηνπ παηδηνχ. 
189

         

           Σν Κεληξηθφ Δξγαζηήξην Γεκφζηαο Τγείαο Κ.Δ.Γ.Τ., (1920) πεξηιακβάλεη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ κεηαμχ άιισλ ηε ζηήξημε ζηε δηάγλσζε θαη ιχζε ζεκαληηθψλ πγεηνλνκηθψλ θαη 

επηδεκηνινγηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο ρψξαο, ηε δηάζεζε εκβνιίσλ, ηελ έξεπλα, ην ζπληνληζκφ, ηελ  

επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δξγαζηεξίσλ Γεκφζηαο 

Τγείαο.
190

 

          Σα Πεξηθεξεηαθά Δξγαζηήξηα Γεκφζηαο Τγείαο  Π.Δ.Γ.Τ., (1997) έρνπλ αλαιάβεη ηελ ηήξεζε, 

επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

                                                           
187http://www.pasteur.gr/?page_id=688 Ανάκτθςθ ςτισ 6/8/2017 
188 http://www.keelpno.gr/el-grςτισ Ανάκτθςθ ςτισ 6/8/2017 
189Κυριόπουλοσ Γ. , Λιονισ Χ. , Σουλιϊτθσ Κ., (2010) 
190http://www.medzitsa.gr/to-ergo-5/dimosia-igeia/94-foreis-kai-upiresies-dimosias-ugeias-stin-ellada(Θμερομθνία επίςκεψθσ, 10/07/2017) 

http://www.pasteur.gr/?page_id=688
http://www.keelpno.gr/el-grστις
http://www.medzitsa.gr/to-ergo-5/dimosia-igeia/94-foreis-kai-upiresies-dimosias-ugeias-stin-ellada
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ζηελ πεξηθέξεηα, ηελ  ππνβνιή αλαθνξψλ,  ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο νξγαληζκνχο θαη αξκφδηνπο 

θνξείο.
191

 

          Ο Οξγαληζκφο Καηαπνιέκεζεο Ναξθσηηθψλ Ο.ΚΑ.ΝΑ., (1993)  έρεη ζθνπφ α) ην ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ  εθαξκνγή εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πξφιεςε, ηε ζεξαπεία θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

νπζην-εμαξηεκέλσλ αηφκσλ β) ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ γ) ηελ  ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

θέληξσλ πξφιεςεο, κνλάδσλ ζεξαπείαο  θαη θέληξσλ θνηλσληθήο- επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο.
192

 

          Ο Δζληθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ ΔΟΦ, (1983) έρεη απνζηνιή ηνπ ηελ πξνψζεζε θαη 

θαηνρχξσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο κέζσ ηεο εμαζθάιηζεο θαηαιιήισλ πξνηχπσλ αζθάιεηαο, 

πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα φια ηα πξντφληα αξκνδηφηεηάο ηνπ. 
193

 

          Ο Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ ΔΦΔΣ, (1999) απνηειεί ηνλ θχξην θνξέα ειέγρνπ 

ηξνθίκσλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή.  
194

 

         Η Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο ΔΓΤ, απνηειεί εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ ίδξπκα πνπ 

ζηνρεχεη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε δεκφζηα πγεία, ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, ηε 

δηνίθεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή
195

, 
196

 

         Λεηηνπξγνχλ επίζεο πεξίπνπ 40 θέληξα αλαθνξάο, δηάθνξσλ λφζσλ ή ινηκνγφλσλ παξαγφλησλ 

θαζψο θαη εξγαζηήξηα φπσο
197

: ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο κε ηα πεξηθεξεηαθά ηνπ 

παξαξηήκαηα, ην θεληξηθφ θαη ηα πεξηθεξεηαθά θηεληαηξηθά εξγαζηήξηα θ.α.  

         ε Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν νη πεξηθέξεηεο ζπλδξάκνπλ ππνζηεξηθηηθά ηηο δξάζεηο ησλ δήκσλ 

πινπνηψληαο πξνγξάκκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Κάζε  Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο 

Τγείαο πεξηιακβάλεη
198

: 

Σκήκα Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο θαη Δπαγγεικάησλ Τγείαο 

Σκήκα Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηνπ Πεξηβάιινληνο 

Σκήκα Πξφιεςεο θαη Πξναγσγήο ηεο Τγείαο  

Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο.  

Σκήκα   Πεξηθεξεηαθνχ Δξγαζηεξίνπ Γεκφζηαο Τγείαο (Π.Δ.Γ.Τ.) 

Σκήκα Πξφλνηαο.      

          ε ηνπηθφ επίπεδν, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε δηαδξακαηίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο 

δεκφζηαο πγείαο. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο Α βαζκνχ (δήκνη θαη 

θνηλφηεηεο) είλαη
199

:   

                                                           
191Κυριόπουλοσ Γ. , Λιονισ Χ. , Σουλιϊτθσ Κ., (2010) 
192http://www.okana.gr/2012-01-12-13-11-25/ti-einai-o-okana, Ανάκτθςθ 7/8/2017 
193http://www.eof.gr/web/guest/organization, Ανάκτθςθ ςτισ 7/8/2017 
194http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/efet/mission Ανάκτθςθ ςτισ 7/8/2017 
195http://www.nsph.gr/default.aspx?page=home,Ανάκτθςθ 7/8/2017 
196Ράβθ Ε. , Σκρουμπζλοσ Α., Κουλιεράκθσ Γ., Βελονάκθσ Ε., Κυριόπουλοσ  Γ., (Φεβρουάριοσ 2011) 
197Κουρζα-Κρεμαςτινοφ Τ. , (2007)  
198Κυριόπουλοσ Γ. , Λιονισ Χ. , Σουλιϊτθσ Κ., (2010) 

http://www.okana.gr/2012-01-12-13-11-25/ti-einai-o-okana
http://www.eof.gr/web/guest/organization
http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/efet/mission
http://www.nsph.gr/default.aspx?page=home,Ανάκτηση
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 Η εμαζθάιηζε ησλ φξσλ πγηεηλήο δηαηξνθήο, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη θαζαξηφηεηαο 

ζε θνηλνηηθνχο νδνχο, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ε δηαρείξηζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ, ε 

απνθνκηδή απνξξηκκάησλ  

 Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξφιεςεο, πξναγσγήο ηεο πγείαο   

 Ο πγεηνλνκηθφο έιεγρνο θαη ε ρνξήγεζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ. 

           Οη εζεινληηθέο θαη νη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ), παξάγνπλ επίζεο ζεκαληηθφ 

έξγν ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηεο πξφλνηαο.200 

             χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πξσηνγελνχο έξεπλαο, πνπ δηεμήρζε ην 2009 ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο πνπ παξέρνπλ νη ΟΣΑ,  δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο 

πξνβιήκαηα
201

, 
202

: 

 Έιιεηςε ζηξαηεγηθήο, εζληθήο πνιηηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλσλ  εζληθψλ ζηφρσλ γηα ηελ πγεία 

θαη πνιηηηθψλ πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο 

 Αλεπαξθείο πφξνη  

 Αλππαξμία Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο 

 Διιηπήο ζηειέρσζε. ηελ πιεηνςεθία ησλ Ννκψλ ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο 

ΔΓΤ (2009) θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (2008), δελ ππεξεηνχζε θαλέλαο εμεηδηθεπκέλνο 

ζηε δεκφζηα πγεία ηαηξφο, θαζψο απφ ηηο 140 ζέζεηο, ήηαλ θαιπκκέλεο νη 33 (23,6%) ελψ νη  

νξγαληθέο ζέζεηο Δπνπηψλ Γεκφζηαο Τγείαο θαη Δπηζθεπηψλ Τγείαο,  θάιππηαλ αληίζηνηρα 

ην 50,8% θαη 34,9% ησλ πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ. 203 

 Απνπζία ππνζηεξηθηηθψλ εθζέζεσλ θαη αλαθνξψλ 

 Αλεπαξθήο δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ δνκψλ  

 Πνιπεπνπηεία απφ δηαθνξεηηθά Τπνπξγεία 

 Διιηπήο θαζνδήγεζε θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε απφ ην θεληξηθφ επίπεδν 

 Απνζπαζκαηηθή πινπνίεζε δξάζεσλ  

 Απνπζία δηαηνκεαθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ  

 Αλεπαξθή ζπζηήκαηα δηνίθεζεο 

 Αλεπαξθήο εξγαζηεξηαθή ππνζηήξημε 
 
 

 Αλεπαξθήο έιεγρνο, επηηήξεζε ηεο πγείαο θαη επηδεκηνινγηθή επαγξχπλεζε 

                                                                                                                                                                                                   
199Κυριόπουλοσ Γ. , Λιονισ Χ. , Σουλιϊτθσ Κ., (2010) 
200 Οικονόμου Χ.,(2012β) 
201 Κυριόπουλοσ Γ., (2009) 
202 Κυριόπουλοσ Γ. , Λιονισ Χ. , Σουλιϊτθσ Κ., (2010) 
203  Ράβθ Ε., Σκρουμπζλοσ Α., Κουλιεράκθσ Γ., Βελονάκθσ Ε., Κυριόπουλοσ Γ. (2011)  
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 Αλεπαξθήο πιηθνηερληθή ππνδνκή. νβαξέο ειιείςεηο παξαηεξνχληαλ ζε αξθεηέο πεξηνρέο 

ηεο ρψξαο γεγνλφο πνπ εληείλεη ηα θαηλφκελα άληζεο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζηηο 

ππεξεζίεο δεκφζηαο πγείαο. 204 

     χκθσλα κε άιιε έξεπλα πξνβιήκαηα αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πξνβιήκαηα ζεζκηθήο 

θχζεσο εληνπίδνληαη θαη ζηνπο εμήο ηνκείο
205

:  

 ζηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο  

(Τπεξεζία ηαηηζηηθήο ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Διιάδνο (ΔΛΣΑΣ), Δζληθή 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Δ..Τ.Δ.) θαη ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) πνπ είλαη ηδηαίηεξα αλεπαξθή θαη 

αλαμηφπηζηα  

 ζηνλ ηνκέα ησλ εκβνιηαζκψλ  φπνπ δελ γίλεηαη ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερήο θαηαγξαθή ηεο 

εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνχ, 

 ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο ρξνλίσλ λνζεκάησλ θαη παξαγφλησλ θηλδχλνπ ζε εζληθφ επίπεδν 

πξνγξάκκαηα κέρξη ην 2008 δελ δηελεξγνχληαλ 

 ζηνλ ηνκέα Αγσγήο Τγείαο δελ αζθείηαη θακία ζπζηεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηηο 

ππεξεζίεο Γεκφζηαο Τγείαο παξά κφλν επθαηξηαθά απφ αλεμάξηεηνπο θνξείο  

 ζηνλ ηνκέα ηεο δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο θακία ππεξεζία δελ πινπνηεί νπνηνδήπνηε 

πξφγξακκα   screening   

 ζηνλ ηνκέα ηεο Γεκφζηαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο νη κφλεο  δξαζηεξηφηεηεο είλαη 

απιή γξαθεηνθξαηηθή δηεθπεξαίσζε εγγξάθσλ 

 ζηνλ ηνκέα  ειέγρνπ ησλ ηξνθίκσλ ην ειεγθηηθφ έξγν ηνπ ΔΦΔΣ πεξηνξίδεηαη απφ ηε 

ζηειερηαθή αλεπάξθεηα ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.    

         

3.3. Δζληθά ρέδηα Γξάζεο γηα ηε Γεκφζηα Τγεία θαη πνιηηηθέο Γεκφζηαο Τγείαο 

 

                   Σα Δζληθά ρέδηα Γξάζεο εθπνλνχληαη ζην πιαίζην ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο. Γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο ιακβάλνληαη ππφςε παξάγνληεο φπσο νη αλάγθεο πγείαο, ε 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ γηα 

ηε Γεκφζηα Τγεία, ε επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηε Γεκφζηα Τγεία, νη δηεζλείο ηάζεηο θαη <<θαιέο 

πξαθηηθέο>>  ζηε Γεκφζηα Τγεία, νη θαηεπζχλζεηο θαη  ζηφρνη ηνπ ΠΟΤ, νη θνηλνηηθέο θαηεπζχλζεηο 

γηα ηε Γεκφζηα Τγεία ζηελ Διιάδα,  νη θαηεπζχλζεηο ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο 

γηα ηε Γεκφζηα Τγεία θαη  ε δνκή ηνπ ΔΠΑ. 
206

 

                                                           
204  Ράβθ Ε., Σκρουμπζλοσ Α., Κουλιεράκθσ Γ., Βελονάκθσ Ε., Κυριόπουλοσ Γ. (2011)  
205 http://www.medzitsa.gr/to-ergo-5/dimosia-igeia/97-aksiologisi-sustimatos-dimosias-ugeias-stin- ςτισ 7/08/2017 
206Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Σχζδιο Δράςθσ για τθ Δθμόςια Υγεία 2000-2006  
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           Σν Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηε Γεκφζηα Τγεία 2008-2013 είρε ηνπο εμήο ζηξαηεγηθνχο 

ζηφρνπο 
207

: 

1. αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο Γεκφζηαο Τγείαο  θαη επαξθήο παξαθνινχζεζε ηεο 

πγείαο  

2. ράξαμε εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηε Γεκφζηα Τγεία 

3. βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο 

4. βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κεραληζκψλ ηαρείαο αληίδξαζεο θαη ησλ 

κεραληζκψλ πεξηβαιινληηθήο πγείαο 

5. επαξθήο νξγάλσζε ηεο δηαηνκεαθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηε Γεκφζηα Τγεία. 

6. πξνψζεζε αλαγθαίσλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

7. αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε Γεκφζηα Τγεία. 

8. βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη επηζηεκνληθήο εγθπξφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 

9. ινγνδνζία θαη πξνβνιή ηνπ ζπζηήκαηνο Γεκφζηαο Τγείαο θαη αλαβάζκηζε ηεο 

επηθνηλσληαθήο ηνπ πνιηηηθήο. 

10.πιεξνθνξηθή νξγάλσζε γηα ηε Γεκφζηα Τγεία.
 
 

            Δθηφο απφ ην γεληθφ ζρέδην δξάζεο, αλαπηχρζεθαλ θαη 16 επηκέξνπο Δζληθά ρέδηα 

Γξάζεο
208

: 

1. γηα ηνλ Καξθίλν 

2. ην HIV/AIDS 

3. ηελ Αλαπαξαγσγηθή θαη εμνπαιηθή Τγεία 

4. ηα Ναξθσηηθά 

5. ηε Γηαηξνθή θαη ηηο Γηαηξνθηθέο Γηαηαξαρέο ( 

6. ηνλ Πεξηνξηζκφ ησλ Βιαπηηθψλ πλεπεηψλ ηνπ Αιθνφι ζηελ Τγεία 

7 ηελ Καηάζιηςε 

8. ηα Καξδηαγγεηαθά Ννζήκαηα 

9. ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Κηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηελ Τγεία 

10. ην Κάπληζκα 

11. ηα Αηπρήκαηα 

12. ηα Μεηαδνηηθά Ννζήκαηα 

13. ηελ Σαμηδησηηθή Τγεία 

14. ηε ηνκαηηθή Τγεία   

15. ηηο πάληεο Παζήζεηο 

                                                           
207Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για τθν Υγεία 2008-2012  
208Κυριόπουλοσ Γ.(2009) 
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16. ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Μηθξνβηαθήο Αληνρήο ζηα Αληηβηνηηθά θαη ησλ Λνηκψμεσλ ζε ρψξνπο 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο .  

           Γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020, ε εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ πγεία έρεη ηίηιν Πξόγξακκα 

Μεηαξξύζκηζεο Τγείαο ησλ <<100 ζεκείσλ δξάζεο γηα ηελ Καζνιηθή θάιπςε>> . Σν Δζληθφ ρέδην 

γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ηνκέα πγείαο θηλείηαη γχξσ απφ ηξείο άμνλεο
209

: 

 ηελ θαζνιηθή πγεηνλνκηθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ θαζνιηθή πξφζβαζε ζε πνηνηηθέο 

ππεξεζίεο πγείαο πξναγσγήο, πξφιεςεο, ζεξαπείαο απνθαηάζηαζεο, γηα ηελ εμάιεηςε ησλ 

αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο  

  ηελ νηθνλνκηθή πξνζηαζία ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ 

  ηνλ ζπληνληζκφ γχξσ απφ έλα ηζρπξφ Τπνπξγείν Τγείαο  

         Η  πνιηηηθή Γεκφζηαο πγείαο  βαζίδεηαη ζηνπο εμήο άμνλεο: ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο δηνηθεηηθήο 

δηάξζξσζεο, ηε δηαρείξηζε ησλ κεηδφλσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ Γεκφζηαο Τγείαο. Οη ζρεδηαδφκελεο δξάζεηο ζε εζληθφ επίπεδν ζην ηνκέα ηεο 

βειηίσζεο θαη πξνάζπηζεο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο είλαη νη εμήο
210

: 

 παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία 

 επηδεκηνινγηθή θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ βαζηθψλ αζζελεηψλ . 

 θαηαγξαθή θαη βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπ πιεζπζκνχ. 

 ζπλερήο ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζέκαηα πγείαο θαη πγηεηλήο. 

 αλαζρεδηαζκφο, ν ζπληνληζκφο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο 

 θαηαγξαθή, αμηνιφγεζε θαη θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. 

 παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ 

 έιεγρνο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ησλ απνβιήησλ, ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θ.ιπ. 

 απμεκέλνο πγεηνλνκηθφο έιεγρνο ζηηο πχιεο εηζφδνπ ηεο ρψξαο. 

 δηθηχσζε ησλ ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο (θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ) κε ηηο ππεξεζίεο 

Πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη ηηο αληίζηνηρεο λνζνθνκεηαθέο θαη εμσλνζνθνκεηαθέο 

ππεξεζίεο ηνπ ΔΤ θαη ΠΔΓΤ. 

 πξφιεςε θαη κείσζε ησλ εμαξηήζεσλ. 

           Σα εηδηθά ζρέδηα δξάζεσλ πνπ εθπνλνχληαη ζηελ Διιάδα γηα ηε δεκφζηα πγεία, αληαλαθινχλ 

ηηο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ, θαζψο δηαθαίλνληαη θαη νη επηξξνέο πνπ ππάξρνπλ απφ ηελ αληαιιαγή νξζψλ 

πξαθηηθψλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ε θάπνηα απφ απηά δηαθαίλεηαη φηη ππάξρνπλ θαη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα, φπσο ηα πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο απφ λαξθσηηθέο νπζίεο. Σα δχν ηειεπηαία 

ρξφληα φκσο, ιφγσ ηεο φμπλζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ε Διιάδα πξνζπάζεζε θαη πξαθηηθά πιένλ λα 

                                                           
209Υπουργείο Υγείασ Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ (2014-2020) 
210 Υπουργείο Υγείασ Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ (2014-2020) 
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ελαξκνληζηεί κε ηηο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. κε ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί θαη 

ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, παξνπζηάδνληαο ην ζεηηθφ αιιά παξάιιεια θαη εληππσζηαθφ 

επίηεπγκα, ηεο κε χπαξμεο πιένλ ιίζηαο αλακνλήο γηα ηνπο εμαξηεκέλνπο απφ ηηο λαξθσηηθέο 

νπζίεο. 

           Γελ ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην θαη κε άιια ζρέδηα δξάζεο, πνπ κπνξεί κελ λα εθπνλνχληαη, αιιά 

δελ εθαξκφδνληαη, φπσο γηα παξάδεηγκα ην εζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ην ΗΙΤ/AIDS, κε απνηέιεζκα 

ηα θξνχζκαηα ζηελ Διιάδα λα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή αχμεζε, θπξίσο αλάκεζα ζηνπο 

ηνμηθνκαλείο, θάηη πνπ έρεη αλεζπρήζεη ηδηαίηεξα ην ΚΔΔΛΠΝΟ. ε απηή ηελ πεξίπησζε θαίλεηαη 

πεξίηξαλα ε απνπζία ελφο νξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, 

αθνχ πνιινί εμαξηεκέλνη γίλνληαη θνξείο ηνπ ηνχ ιφγσ ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ζπξηγγψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ, αθνχ ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη νδεγήζεη ζηε δηαθνπή πνιιψλ πξνγξακκάησλ κε 

απηφ ην αληηθείκελν.   

        Απφ ηελ άιιε, ελψ  θάπνηα ζρέδηα εθαξκφδνληαη, εληνχηνηο παξνπζηάδεηαη κεγάιε αξγνπνξία 

ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, πνπ ζα επηηξέςεη ηελ εμαγσγή αζθαιψλ 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηέιεζε ην Δζληθφ 

ρέδην Γξάζεο Πξνθξνχζηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ πνπ 

εθπνλήζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 θαη άξρηζε λα εθαξκφδεηαη έλα κήλα κεηά, ζην νπνίν 

ζπκκεηείρε ην 85% ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ. Παξά ηελ αξρηθή ηνπ ιεηηνπξγία, ελψ αξρηθψο 

θνηλνπνηήζεθαλ νη δξάζεηο ηνπ, κέρξη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2016 δελ ππήξρε θαλέλα δεκνζηεπκέλν 

απνηέιεζκα.
211

Η  κε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ φκσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηα δεδνκέλα πνπ 

ππάξρνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ έλα θαηλφκελν πνπ δελ έρεη επηιπζεί θαη 

βξίζθεηαη ζε έμαξζε. Σν 2016 ζηελ ηειεπηαία θαηαγξαθή πνπ έθαλε ην Κ.ΔΛ.Π.ΝΟ., λνζνθνκεηαθή 

ινίκσμε αλαπηχζζεη πεξίπνπ ην 9% ησλ αζζελψλ ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ, ελψ ζηελ Δπξψπε ην 

6%. Σν 55% ησλ ινηκψμεσλ απηψλ ζηελ Διιάδα αλαπηχζζνληαη ζηηο κνλάδεο εληαηηθήο 

ζεξαπείαο.
212

  Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη ινηπφλ φηη ζηελ  Διιάδα δελ έρεη αθφκε εθαξκνζηεί 

εληαία εζληθή πνιηηηθή γηα ηελ πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο. 

 

3.4 Πξνγξάκκαηα ζην πιαίζην ησλ Δ..Π.Α. 

 

                       Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο Δ..Π.Α. 2007 - 2013 εθπνλήζεθε ζην 

πιαίζην ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ Πνιηηηθή πλνρήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηε 

                                                           
211 Μπαργιϊτασ Κ. (2016). Τπάρχει ςχζδιο δράςησ για την αντιμετώπιςη των αυξημζνων κρουςμάτων ενδονοςοκομειακών λοιμώξεων; Στο 
http://topotami.gr/iparchi-schedio-drasis-gia-tin-antimetopisi-ton-afximenon-krousmaton-endonosokomiakon-limoxeon/ Ανάκτθςθ ςτισ 16/08/2017) 
212Μπουλουτηά, Ρ. (2016). Ζνασ ςτουσ δζκα νοςθλευόμενουσ εκδθλϊνει λοίμωξθ. Θ Καθημερινή, 11 Δεκεμβρίου, ςτο 
http://www.kathimerini.gr/887351/article/epikairothta/ellada/enas-stoys-deka-noshleyomenoys-ekdhlwnei-loimw3h Ανάκτθςθ ςτισ 16/08/2017) 

http://topotami.gr/iparchi-schedio-drasis-gia-tin-antimetopisi-ton-afximenon-krousmaton-endonosokomiakon-limoxeon/
http://www.kathimerini.gr/887351/article/epikairothta/ellada/enas-stoys-deka-noshleyomenoys-ekdhlwnei-loimw3h
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δηακφξθσζή ηνπ ειήθζεζαλ ππφςε  νη Καλνληζκνί ησλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη 

ηξαηεγηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ Πνιηηηθή πλνρήο, ηα θπξηφηεξα έγγξαθα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλαζεσξεκέλε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο θαη ζην 

Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε 2005 – 2008 
213

 θαη νη 

δηαηάμεηο εθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ  ησλ πξνεγνχκελσλ πξνγξακκαηηθψλ 

πεξηφδσλ.
214

  

            Οη δξάζεηο ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 γηα ηε Γεκφζηα Τγεία αθνξνχζαλ
215

: 

i. Γξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ εληάζζνληαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Αλάπηπμε ηεο Γηνηθεηηθήο Ιθαλφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο». 

ii. Γξάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ Γεκφζηαο Τγείαο πνπ εληάζζνληαη ζηα 

Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα. 

iii. Γξάζεηο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πγηεηλή πνπ εληάζζνληαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε». 

iv. Γξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 

v. Γξάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθνξηθή νξγάλσζε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο πνπ  εληάζζνληαη ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Φεθηαθή ζχγθιηζε». 

             Σν ΔΠΑ 2014-2020  έρεη 11 ζεκαηηθνχο ζηφρνπο.  Η δεκφζηα πγεία πεξηιακβάλεηαη ζην 

ζεκαηηθφ ζηφρν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη 

ησλ δηαθξίζεσλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο άκπλαο ησλ πνιηηψλ έλαληη παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα ηε 

δεκφζηα πγεία. ηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο νη θαηεγνξίεο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα γίλνπλ 

βάζεη ησλ πξνγξακκάησλ ΔΠΑ δηαθξίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί θαη 

εηδηθφηεξα 
216

: 

i. Δθαξκνγή ηεο ηξαηεγηθήο θαη Καζνξηζκφο Δζληθψλ ηφρσλ γηα ηε Γεκφζηα Τγεία: 

νξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο, αλάπηπμε 

δηαηνκεαθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο 

ii. Λεηηνπξγηθή Αλαδηνξγάλσζε ηνπ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο ηεο Τγείαο ηνπ Πιεζπζκνχ: 

ελίζρπζε δξάζεσλ επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν 

iii. Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε Γεκφζηα Τγεία: πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ζηειερψλ δεκφζηαο πγείαο  

                                                           
213Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Σχζδιο Δράςθσ για τθ Δθμόςια Υγεία 2000-2006  
214 http://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2016/03/ygeia_singles_complete_ver02.pdf Ανάκτθςθ ςτισ 14/08/2017 
215Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για τθν Υγεία 2008-2012 
216 Υπουργείο Υγείασ Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ (2014-2020) 

http://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2016/03/ygeia_singles_complete_ver02.pdf
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iv. Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο: αλαβάζκηζε 

ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Δξγαζηεξίσλ Γεκφζηαο Τγείαο  

v. Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεραληζκψλ ηαρείαο αληίδξαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

θηλδχλσλ θαη απεηιψλ: δηακφξθσζε ρψξσλ θαη πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ επηδεκηνινγηθνχ 

θξαγκνχ ζηηο πχιεο εηζφδνπ ηεο ρψξαο θαη ζηα δηεζλή αεξνδξφκηα θαη ιηκάληα 

vi. Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κεραληζκψλ πεξηβαιινληηθήο πγείαο: αλάπηπμε 

πξσηνβνπιηψλ θαη δηθηχσζε γηα ηελ αζθαιή δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ, εθπφλεζε θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ δηαζθάιηζεο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πγείαο, αλαβάζκηζε ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ ζηηο κνλάδεο πγείαο     

vii.  Γξάζεηο πξφιεςεο θαη πξναγσγήο πγείαο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ζε φιεο ηηο 

πεξηθέξεηεο: δεκηνπξγία Δζληθνχ Γηθηχνπ Πξφιεςεο, πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο πξφιεςεο 

θαη ελίζρπζε Αγσγήο Τγείαο ζηα ζρνιεία 

viii. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη επηζηεκνληθήο εγθπξφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ: 

εθπφλεζε θαλνληζκψλ θαη θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ Γεκφζηαο 

Τγείαο 

ix. Πιεξνθνξηθή νξγάλσζε γηα ηε Γεκφζηα Τγεία: δεκηνπξγία Δζληθψλ Αξρείσλ γηα ηα 

Ννζήκαηα θαη ινγηζκηθψλ εξγαιείσλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ απφ απφζηαζε. 

         Οη δξάζεηο γηα ηηο εμαξηήζεηο παξαηίζεληαη ζε μερσξηζηφ θεθάιαην θαη είλαη δξάζεηο 
217

 : 

i. γηα ην αιθνφι  

ii. ηε δηαηξνθή, ηηο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο  

iii. ην θάπληζκα  

iv. ηα λαξθσηηθά  

v. νξηδφληηεο δξάζεηο γηα ηηο εμαξηήζεηο  

          Σα πξνγξάκκαηα ΔΠΑ θαιχπηνπλ ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο δεκφζηαο πγείαο ζα κπνξνχζαλ λα 

παξνπζηάζνπλ βειηίσζε. Απφ ηελ κειέηε κε ηίηιν «Μειέηε Απνηίκεζεο ησλ Παξεκβάζεσλ», πνπ 

εθπνλήζεθε ην 2014 απφ ηελ Δηαηξεία ΔΔΟ GROUP AE, πξνέθπςαλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα γηα ηα 

αμηνινγνχκελα έξγα/πξάμεηο
218

: 

 ην 50% πνπ είραλ ήδε νινθιεξσζεί θάιπςαλ πιήξσο ηνπο ζηφρνπο θπζηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ζε πνζνζηφ 71,43% θαη κεξηθψο ζε πνζνζηφ 26,53%. 

                                                           
217 Υπουργείο Υγείασ Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ (2014-2020) 
218 http://www.esfhellas.grΑνάκτθςθ ςτισ 24/08/2017 
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 ηα έξγα ζην πιαίζην ησλ Δζληθψλ ρεδίσλ Γξάζεσλ γηα ηε Γεκφζηα Τγεία, θάιππηαλ έλα 

επξχ θάζκα θαηεγνξηψλ παξεκβάζεσλ,  δξάζεσλ. Τπήξρε δειαδή πςειή ζπζρέηηζε ησλ 

εηδηθψλ ζηφρσλ ησλ αμηνινγνχκελσλ έξγσλ/πξάμεσλ κε ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο γηα ηελ 

πξνάζπηζε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. 

 παξνπζίαζαλ κηθξφ βαζκφ ζπλέξγεηα ή/θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιια έξγα ηνπ Άμνλα 

Γεκφζηαο Τγείαο.  

 θξίζεθαλ βηψζηκα, ζε κεγάιν βαζκφ, φρη ζρεηηθά κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηφζν ηεο 

ζπλέρηζήο ηνπο, φζν ζε ζρέζε κε ηελ παξαρζείζα κεζνδνινγία θαη πξαθηηθή πνπ 

αλαπηχρζεθε. 

 ηα απνηειέζκαηά ηνπο αλαθέξζεθαλ πξνζβάζηκα ζην επξχ θνηλφ. 

          Δπίζεο ε έξεπλα γηα ην ΔΠΑ 2007-2013 αλέδεημε πιεζψξα πξνβιεκάησλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ησλ ΔΠ. Γηαθξίλνληαη 4 

βαζηθέο θαηεγνξίεο αηηίεο εκθάληζεο δπζιεηηνπξγηψλ ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο 

ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ηνπ ΔΠΑ
219

 : 

 Διιηπήο ζπληνληζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ θαη έληαμεο έξγσλ 

πνπ εληάζζνληαη ζην ΔΠΑ  

 Πεξηνξηζκέλε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα ησλ αξρψλ δηαρείξηζεο θαη ησλ δηθαηνχρσλ θαηά ηελ 

πινπνίεζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ  

 Αλαπνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

 Υακειφο βαζκφο δηείζδπζεο θαηλνηφκσλ εξγαιείσλ αμηνπνίεζεο θνηλνηηθψλ πφξσλ 

        Οη αηηίεο απηήο ηεο αδπλακίαο δηνηθεηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ (θαη) ζην απηνδηνηθεηηθφ επίπεδν 

είλαη πνιιαπιέο 
220

:κηα ηζρπξή εζληθή δηνηθεηηθή παξάδνζε, νη έληνλεο πηέζεηο ηεο  ηνπηθήο 

πνιηηηθήο ζπγθπξίαο, νη κε πηεζηηθνί έιεγρνη απφ ηελ ίδηα ηελ ΔΔ, ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλεο 

ηερλνγλσζίαο ζην επίπεδν ησλ δηνηθεηηθψλ κεραληζκψλ ησλ δήκσλ. 

         Η πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε επηβαξχλεηαη απφ ηελ αζηάζεηα θαη αβεβαηφηεηα ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ ησλ πνιηηηθψλ απηψλ, ζε εζληθφ επίπεδν ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

θνηλσληθήο αζηάζεηαο θαη αβεβαηφηεηαο θαη ζε  ελσζηαθφ επίπεδν απφ ηελ πεξηνξηζκέλε 

ρξεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο, ε νπνία αξγφηεξα επηβαξχλεη 

ηνπο εζληθνχο πφξνπο. Δμαηηίαο απηψλ ησλ πξαθηηθψλ, πνιιέο δνκέο θαη πξνγξάκκαηα 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηε δηαθνπή ηεο ελσζηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο. 
221 

                                                           
219 Υπουργείο Υγείασ Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ (2014-2020) 
220 Κοντιάδθσ Ξ, Καλατηισ Ν., Μίχοσ Λ.., Μπιτςάνθ Ε., Τςζκοσ Κ. (2006) 
221  Κοντιάδθσ Ξ, Καλατηισ Ν., Μίχοσ Λ.., Μπιτςάνθ Ε., Τςζκοσ Κ. (2006) 



48 
 

3.5. Ζ θαηάζηαζε δεκφζηαο πγείαο ζηελ Διιάδα. 

                      
                    χκθσλα κε ηειεπηαίεο έξεπλεο ε γεληθή θαηάζηαζε πγείαο ζηελ Διιάδα δείρλεη λα έρεη 

επηδεηλσζεί αλεζπρεηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θάηη πνπ 

αληαλαθιάηαη έληνλα θαη ζηε γεληθφηεξε απεηθφληζε ησλ δεηθηψλ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. 
222

 Η 

γεληθή ζλεζηκφηεηα κεηψζεθε ζηαδηαθά απφ ην 2004 έσο ην 2013 ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν ζπκβαίλεη 

απηφ είλαη βξαδχηεξνο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
223

 Η παηδηθή 

ζλεζηκφηεηα απμήζεθε απφ 2,9 ζαλάηνπο ην 2012, ζηνπο 3,7 ην 2013.
224

 Σελ πεξίνδν 2012 – 2015, 

θαηαγξάθεθε αχμεζε ηεο απηναλαθεξφκελεο λνζεξφηεηαο ηεο ηάμεσο ηνπ 39% ην 2015,  αχμεζε 

ηεο κείδνλνο θαηάζιηςεο απφ 3,3% ην 2008 ζε 12,3% ην 2013 θαη αχμεζε ζην πνζνζηφ ησλ 

απηνθηνληψλ γηα ηελ πεξίνδν 2009-2014 θαηά 5-7% εηεζίσο. Αχμεζε παξνπζηάδνπλ ηα ρξφληα θαη 

ηα κεηαδνηηθά λνζήκαηα.
225

εκαληηθά απμεκέλε παξνπζηάδεηαη επίζεο ε ζπρλφηεηα ησλ δηαθφξσλ 

ινηκψμεσλ, θαη επηδεκηψλ φπσο ηεο ηιαξάο, ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο Α κε 149 ζαλαηεθφξα θξνχζκαηα ην 

2009, ηνπ ηνχ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ κε 35 ζαλάηνπο ην 2010 
226

 θαη ηεο εινλνζίαο. Οη πεξηθνπέο ζηα 

πξνγξάκκαηα πξφιεςεο, πξνθάιεζαλ ηελ αχμεζε ζηηο πεξηπηψζεηο κφιπλζεο ηεο λφζνπ ηνπ HIV 

απφ ηνπο ρξήζηεο λαξθσηηθψλ, απφ 15 πεξηπηψζεηο ην 2009 ζε 484 ην 2012. Οη κνιχλζεηο απφ ηε 

λφζν ηνπ AIDS έρνπλ απμεζεί.
227

 Η ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή 

Αζηπλνκία, ζην  καζεηηθφ πιεζπζκφ ζηαδηαθά απμήζεθε. Η Διιάδα ζπλερίδεη λα θαηέρεη κία απφ 

ηηο πξψηεο ζέζεηο ζηνλ επηπνιαζκφ ηνπ θαπλίζκαηνο δηεζλψο θαη απφ πςειά επίπεδα έθζεζεο ζην 

παζεηηθφ θάπληζκα.
228

 Ιδηαίηεξα απμεκέλα είλαη ηα πνζνζηά ησλ εθήβσλ θαπληζηψλ ζχκθσλα κε 

έξεπλα ηνπ Δξεπλεηηθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Ιλζηηηνχηνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο (ΔΠΙΦΤ) ην 2014.
229

 Απφ 

φια ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη ε απνπζία κηαο πνιηηηθήο πξφιεςεο θαη ε απαμίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

δεκφζηαο πγείαο. Σν επηδεκηνινγηθφ πξφηππν ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ηαπηίδεηαη κελ κε απηφ ησλ 

άιισλ αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ, αιιά ε ρψξα ππνιείπεηαη ζε ζρέζε κε ηελ Δπξψπε φζνλ αθνξά ζηηο 

δηαρξνληθέο επηδφζεηο ηεο.
230

Η Διιάδα δελ κπφξεζε λα παξαθνινπζήζεη ηελ Δπξψπε ζηε βειηίσζε 

ηνπ επηπέδνπ πγείαο, γεγνλφο πνπ ζε έλα κεγάιν βαζκφ κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ απνπζία κηαο 

                                                           
222http://www.philenews.com/el-gr/f-me-apopsi-eponymes-gnomes/385/194795/krisi-pou-skotonei--i-dimosia-ygeia-stin-
ellada#sthash.CCQ54DdS.dpuf Ανάκτθςθ ςτισ 16/08/2017 
223 Ράβθ Ε., Σκρουμπζλοσ Α., Κουλιεράκθσ Γ., Βελονάκθσ Ε., Κυριόπουλοσ Γ. (2011) 
224Αγγελοποφλου, Α. (2016). Οι δείκτεσ δθμόςιασ υγείασ ςτθν Ελλάδα ςε ςχζςθ με τισ κοινωνικοοικονομικζσ αλλαγζσ. ςτο 
http://www.naftemporiki.gr/story/1082263/oi-deiktes-dimosias-ygeias-stin-ellada-se-sxesi-me-tis-koinonikooikonomikes-allages  Ανάκτθςθ ςτισ 
10/05/2017)  
225 Αγγελοποφλου, Α. (2016).  
226Bonovas, S., Nikolopoulos, G. (2012) High-burden epidemics in Greece in the era of economic crisis. Early signs of a public health tragedy. Journal 
of preventive medicine and hygiene, 53(3).  
227http://www.philenews.com/el-gr/f-me-apopsi-eponymes-gnomes/385/194795/krisi-pou-skotonei--i-dimosia-ygeia-stin-
ellada#sthash.CCQ54DdS.dpuf Ανάκκτθςθ ςτισ 16/08/2017 
228 http://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2016/03/ygeia_singles_complete_ver02.pdfΑνάκτθςθ ςτισ 14/08/2017 
229 Αγγελοποφλου, (2016). 
230 Ράβθ Ε., Σκρουμπζλοσ Α., Κουλιεράκθσ Γ., Βελονάκθσ Ε., Κυριόπουλοσ Γ. (2011) 

http://www.philenews.com/el-gr/f-me-apopsi-eponymes-gnomes/385/194795/krisi-pou-skotonei--i-dimosia-ygeia-stin-ellada#sthash.CCQ54DdS.dpuf
http://www.philenews.com/el-gr/f-me-apopsi-eponymes-gnomes/385/194795/krisi-pou-skotonei--i-dimosia-ygeia-stin-ellada#sthash.CCQ54DdS.dpuf
http://www.naftemporiki.gr/story/1082263/oi-deiktes-dimosias-ygeias-stin-ellada-se-sxesi-me-tis-koinonikooikonomikes-allages
http://www.philenews.com/el-gr/f-me-apopsi-eponymes-gnomes/385/194795/krisi-pou-skotonei--i-dimosia-ygeia-stin-ellada#sthash.CCQ54DdS.dpuf
http://www.philenews.com/el-gr/f-me-apopsi-eponymes-gnomes/385/194795/krisi-pou-skotonei--i-dimosia-ygeia-stin-ellada#sthash.CCQ54DdS.dpuf
http://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2016/03/ygeia_singles_complete_ver02.pdfΑνάκτηση
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νινθιεξσκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο δεκφζηαο πγείαο θαη ζηελ δηαρξνληθά 

εγθαηεζηεκέλε παζνγέλεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ δελ ηεο επηηξέπεη λα ελαξκνληζηεί κε ηα δηεζλή 

πξφηππα θαη λα αθνινπζήζεη παξάιιειε πνξεία κε ηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο.
231
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231 Χαλκιά Β., Βαρακλιϊτθ Α., Σαράφθσ Ρ. και Μπαμίδθσ Ρ. (2015). Συγκριτικι μελζτθ τθσ κατάςταςθσ υγείασ του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ για τθν 
υγεία των 28 χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ,  Διεπιςτθμονικι Φροντίδα Υγείασ Τόμοσ 7,Τεφχοσ 4, Ανάρτθςθ από file:///C:/Users/user/Downloads/sugkritiki-
meleti-tis-katastasis-ugeias-tou-ellinikou-plithusmou-me-tin-ugeia-ton-28-xoron-tis-europis_en.pdf, Ανάκτθςθ ςτισ 18/09/2017  

file:///C:/Users/user/Downloads/sugkritiki-meleti-tis-katastasis-ugeias-tou-ellinikou-plithusmou-me-tin-ugeia-ton-28-xoron-tis-europis_en.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/sugkritiki-meleti-tis-katastasis-ugeias-tou-ellinikou-plithusmou-me-tin-ugeia-ton-28-xoron-tis-europis_en.pdf
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ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ   

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΔ ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ –ΠΡΟΣΑΔΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. 

 

                            Ο αληίθηππνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ πγεία θαη ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 

ησλ θξαηψλ κειψλ είλαη κεγάινο, σζηφζν είλαη έκκεζνο θαη πεξηνξηζκέλνο, άκεζνο ζην ηνκέα ηεο 

δεκφζηαο πγείαο.
232

ε επξσπατθφ επίπεδν νη πνιηηηθέο γηα ηελ πγεία είλαη ζπληνληζηηθέο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο σο πξνο ηηο αζθνχκελεο ζε εζληθφ επίπεδν. Η θνηλσληθή πνιηηηθή δελ εκπίπηεη 

γεληθψο ζηηο θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο Έλσζεο.
233

 Οη πεξηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηέο ηεο ζηελ 

θνηλσληθή πνιηηηθή είλαη έλα δήηεκα πνπ ζπλδέεηαη κε <<ηελ αλεπάξθεηα ηεο πνιηηηθήο 

λνκηκνπνίεζήο ηεο θαη ηελ άξλεζε ηεο νηθνλνκηθήο λνκηκνπνίεζήο ηεο ζην λενθηιειεχζεξν 

πιαίζην>>.
234

  

        Ο αληίθηππνο ηεο Δ.Δ. ζηηο πνιηηηθέο δεκφζηαο πγείαο ησλ θξαηψλ κειψλ ζπλίζηαηαη ζηηο 

άκεζεο επηπηψζεηο κέζα απφ ηα άξζξα ηεο πλζήθεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δεκφζηα πγεία, απφ ηηο 

πνιηηηθέο, ηα πξνγξάκκαηα, ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδεη γηα ηε δεκφζηα πγεία, ηηο πξαθηηθέο, ηα 

εξγαιεία πνπ έρεη αλαπηχμεη, φπσο ε ΑΜ, ηε ρξεκαηνδφηεζε αιιά θαη ηε λέα δεκνζηνλνκηθή 

δηαθπβέξλεζε θαη  ζηηο έκκεζεο επηπηψζεηο απφ άιιεο πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα πνπ νθείινληαη 

ζε δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο, πνπ αλ θαη αλαθέξνληαη ζε άιινπο ηνκείο, έρνπλ επίπησζε ζηα 

ζπζηήκαηα δεκφζηαο πγείαο θαη επηδξνχλ ζηελ νξγάλσζε, ρξεκαηνδφηεζε θαη παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο.
235

 

       Σα ηειεπηαία ρξφληα ηξείο θαίξηνη παξάκεηξνη έρνπλ επίζεο άκεζν αληίθηππν ζηηο πνιηηηθέο 

δεκφζηαο πγείαο πξψηνλ ε αχμεζε ηνπ ξφινπ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

ζε ζέκαηα πγείαο, ε βειηίσζε ηεο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηελ Δπηηξνπή ε νπνία δηαβνπιεχεηαη 

κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη  ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ νξγαληζκψλ ηνπ  Κέληξνπ Πξφιεςεο 

θαη Διέγρνπ Νφζσλ, ηνπ Οξγαληζκνχ Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ  ηδίσο 

δε κεηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ Δθηειεζηηθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Τγεία θαη ηνπο Καηαλαισηέο ην 2005, 

ν νπνίνο πινπνηεί ην πξφγξακκα Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Δ.Δ.. Γεχηεξνλ ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο Δ.Δ. 

θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηαρείαο θαη ζπληνληζκέλεο αληίδξαζεο θαη ηξίηνλ ε ελίζρπζε ηνπ ζπληνληζκνχ 

ηεο Δ.Δ., ε ζηελή ζπλεξγαζία ηνπ ηνκέα πγείαο κε άιινπο ηνκείο πνιηηηθήο, πεξηβάιινλ, κεηαθνξέο, 

γεσξγία θ.ιπ. θαη ε ζχζηαζε κεραληζκνχ δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη 

ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ .
 236

   

                                                           
232 Greer S., Fahy N., Elliott H., Wismar M., Jarman H., Palm W., (2014) 
233 Σακελλαρόπουλοσ Κ. (1993). Ευρωπαϊκι Κοινωνικι Ρολιτικι. Εκδόςεισ Κριτικι. 
234 Βενιζρθσ Δ., (2013) 
235 Greer S., Fahy N., Elliott H., Wismar M., Jarman H., Palm W., (2014) 
236http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.3.html Ανάκτθςθ ςτισ 07/08/2017  

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.3.html
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       Παξφηη ν ζθνπφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε ελαξκφληζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

λνκηζκαηηθήο έλσζεο θαη θάπνησλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ θαη ε νξγάλσζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο εμαθνινπζεί λα απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ έρεη πξνζθέξεη αξθεηά ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ έρεη αλαπηχμεη έλα ζπλεθηηθφ θαη νινθιεξσκέλν 

πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλψλ πξνθιήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο 

πνπ ζπλδπάδεη λνκνζεζία, ζπλεξγαζία, ρξεκαηνδφηεζε, ζηξαηεγηθή, πξνγξάκκαηα γηα ηελ πγεία. 

Χζηφζν νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο ζηελ πγεία παξακέλνπλ.
237

 

      Η ζπλεηζθνξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θξίλεηαη κάιινλ ζεηηθή, φκσο δελ 

είλαη επξέσο θαηαλνεηή, ιφγσ ηεο θαηαθεξκαηηζκέλεο θχζεο ηεο δξάζεο ηεο ζηνλ ηνκέα απηφ. ηε 

βηβιηνγξαθία δπν ζεκαληηθά δεηήκαηα εληνπίδνληαη ζηελ πνιηηηθή πγείαο ηεο Δ.Δ. πξψηνλ ε 

πνιιαπιφηεηα ησλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο θαη δεχηεξνλ ε ζεζκηθή αζπκκεηξία κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ 

πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο. Σα θξάηε κέιε ζπκθσλνχλ ζηνλ εμεπξσπατζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ 

πνιηηηθψλ αιιά φρη ζηνλ εμεπξσπατζκφ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη πνιηηηθήο πγείαο. Δλψ άιιεο 

πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο έρνπλ επηπηψζεηο ζηα ζπζηήκαηα πγείαο, απηά δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε 

πλζήθε, ιφγσ επηθνπξηθφηεηαο θη ελψ πεξηγξάθνληαη ζαλ βαζηθνί ζηφρνη, ε πςειή πξνζηαζία ηεο 

δεκφζηαο πγείαο, ε πξφιεςε, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, δελ 

πξνβιέπνληαη δηαηάμεηο  πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ην απνηέιεζκα απηφ. 
238

     

      Ο αληίθηππνο ηεο Δ.Δ. ζηα πγεηνλνκηθά ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ είλαη δχζθνιν λα 

εθηηκεζεί. Σα απνηειέζκαηα ηεο επίδξαζήο ηεο είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ. Δλψ νη θαλνληζκνί 

έρνπλ άκεζν απνηέιεζκα θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα εθηηκεζνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ ε 

ηειηθή επίδξαζε ησλ νδεγηψλ εμαξηάηαη νπζηαζηηθά απφ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπο απφ ηα θξάηε 

κέιε ζηελ εζληθή λνκνζεζία.
239

Ο αληίθηππφο ηεο είλαη αθφκε πην πνιχπινθνο κε ηα λέα εξγαιεία 

φπσο ε ΑΜ, νη ζπγθξίζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε θαζψο είλαη δχζθνιν λα 

πνζνηηθνπνηεζεί απφ φηη ηα παξαδνζηαθά εξγαιεία ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο.
240

Δπηπιένλ ιείπεη κηα βάζε ηεθκεξίσζεο γηα ηελ αλάιπζε ησλ επξσπατθψλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο. Οη θπβεξλήζεηο είλαη επαίζζεηεο ζηηο ζπγθξίζεηο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο 

ηνπο.
241

Απφ ηελ άιιε ζπλέπεηα ηεο πξφζθαηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ήηαλ ε αχμεζε ηεο 

άκεζεο επηξξνήο ηεο  ζε άιιεο πεξηνρέο κε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη αλακέλεηαη λα απμεζεί θαη 

πεξηζζφηεξν. Οη κεηαξξπζκίζεηο ζην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο ην 2011 θαη 2013 (six 

pack, two pack) θαη ην λέν ζθιεξφ θαζεζηψο ηεο εληζρπκέλεο επνπηείαο θαη ησλ κέηξσλ 

                                                           
237Greer S., Fahy N., Elliott H., Wismar M., Jarman H., Palm W., (2014) 
238  Οικονόμου Χ., (2004) 
239European Public Health Alliance (EPHA), (2013),  
240 Greer S., Fahy N., Elliott H., Wismar M., Jarman H., Palm W., (2014) 
241 Greer S., Fahy N., Elliott H., Wismar M., Jarman H., Palm W., (2014) 
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δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο πνπ επηβάιιεη έρνπλ απμήζεη θαζνξηζηηθά ηελ εμνπζία ηεο επί ησλ 

εζληθψλ πξνυπνινγηζκψλ κε ηεξάζηηεο επηπηψζεηο ζηα ζπζηήκαηα πγείαο θαη δεκφζηαο πγείαο.  

       πλνιηθά ε επίδξαζε ηεο Δ.Δ. ζηα θξάηε κέιε εμαξηάηαη ηφζν απφ ηνπο κεραληζκνχο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζρεδίσλ ηεο φζν θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ λα 

πινπνηνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξαθηηθέο θαη κεηαξξπζκίζεηο.
242

 Καηά ηνλ σηεξφπνπιν, ε επηξξνή 

ηεο Δ.Δ. ζηα εζληθά ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ θαη νη κεηαζρεκαηηζκνί πνπ απηά πθίζηαληαη 

δηαρξνληθά, πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο ηδηνκνξθίεο θαη ηηο παξαδφζεηο δεκφζηαο πνιηηηθήο ηνπ θάζε 

θξάηνπο, ηε ρξνληθή πεξίνδν ζηελ νπνία εθδειψλεηαη ε επξσπατθή θνηλνηηθή δξάζε θαη ηνλ ηνκέα 

δεκφζηαο πνιηηηθήο ζηνλ νπνίν αθνξά.
243

ηε βηβιηνγξαθία, νη κεηαξξπζκίζεηο ησλ θνηλσληθψλ 

ζπζηεκάησλ πξνζεγγίδνληαη ζεσξεηηθά θαη κεζνδνινγηθά φιν θαη πεξηζζφηεξν κέζα απφ ηελ νπηηθή 

ηνπ εμεπξσπατζκνχ. ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ε έλλνηα ηνπ εμεπξσπατζκνχ αλαθέξεηαη ζηηο 

επηδξάζεηο πνπ αζθνχλ νη ζεζκνί θαη νη ξπζκίζεηο ηεο Δ.Δ. ζηηο θνηλσληθέο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ 

κειψλ.
244

Ο εμεπξσπατζκφο θαηά ηνλ Radaelli, έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζεσξεηηθνχο 

εθιακβάλεηαη σο <<κηα δηαδηθαζία α) δηακόξθσζεο, β) δηάρπζεο θαη γ) ζεζκνπνίεζεο ηππηθώλ θαη 

άηππσλ θαλόλσλ, κεζόδσλ, παξαδεηγκάησλ πνιηηηθήο, ζηπι, «ηξόπσλ δξάζεο», θνηλώλ πεπνηζήζεσλ 

θαη πξνηύπσλ, πνπ αξρηθά θαζνξίδνληαη θαη παγηώλνληαη ζην πιαίζην ησλ επξσπατθώλ δηαδηθαζηώλ 

πνιηηηθήο θαη ζηε ζπλέρεηα ελζσκαηώλνληαη ζηε ινγηθή ηεο δεκόζηαο ζπδήηεζεο, ησλ πνιηηηθώλ 

δνκώλ θαη ησλ δεκόζησλ πνιηηηθώλ ζην εζληθό επίπεδν>>.  

        Χζηφζν, ν νξηζκφο απηφο εκθαλίδεη αδπλακίεο, θαζψο αγλνεί ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην 

εζληθφ θαη ζην ππεξεζληθφ. Ο εμεπξσπατζκφο απνηειεί κηα «ακθίδξνκε δηαδηθαζία», πνπ 

πεξηιακβάλεη: κηα (bottom up) δηάζηαζε ηελ αλάδπζε θαη δηακφξθσζε ζεζκψλ θαη πνιηηηθψλ ζην 

επίπεδν ηεο ΔΔ θαη κηα (top down) δηάζηαζε ηελ επίδξαζε ησλ Δπξσπατθψλ ζεζκψλ θαη πνιηηηθψλ 

ζην εζληθφ επίπεδν. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ζεκαληηθφο είλαη θαηά ηνλ Radaelli: 
245

 ν ξφινο ησλ 

ελδηάκεζσλ κεηαβιεηψλ, ε πνιηηηθή - ζεζκηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αιιαγψλ, ν 

ζπγρξνληζκφο ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ, ε πνιηηηθή δνκή θαη νη νκάδεο ζπκθεξφλησλ θαη ε 

πνιηηηθή θιεξνλνκηά. Έλαο δφθηκνο φξνο επίζεο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ εμεπξσπατζκνχ είλαη θη 

απηφο ησλ Cowles et al.
246

πνπ ζην πιαίζην ηνπ εμεπξσπατζκνχ πεξηιακβάλεη ηηο δνκέο 

δηαθπβέξλεζεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. λα επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ κέζσ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ηνπο θαη ζε ζπλάθεηα κε ηνπο επξσπατθνχο 

                                                           
242 Αγγελάκθ Μ., (2009). 
243Sotiropoulos, D. A. (2004). The EU’s impact on the Greek welfare state: Europeanization on paper?. Journal of European Social Policy,.  
244 Σακελλαρόπουλοσ Κ. Οικονόμου Χ., (2006), Εκνικζσ Ρροτεραιότθτεσ και Ευρωπαϊκζσ Ρροκλιςεισ ςτθ Μεταρρφκμιςθ του Συςτιματοσ Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ και Απαςχόλθςθσ ςτθν Ελλάδα 1980-2004 ςτο Μαραβζγιασ Ν., Σακελλαρόπουλοσ Κ., (2006), Ευρωπαϊκι Ολοκλιρωςθ και Ελλάδα 
Οικονομία, Κοινωνία, Ρολιτικζσ Διόνικοσ  
245Φερϊνασ Α. (2014)   
246 Cowles, M.G., Caporaso, J. and Risse, T. (2001). Transforming Europe: Europeanization and Domestic Change.  Ithaca, NY: Cornell University Press. 
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θαλφλεο. Σα ζπζηαηηθά απηά είλαη πνπ θάλνπλ ηνλ Featherstone
247

λα ππνζηεξίδεη φηη ν 

εμεπξσπατζκφο είλαη ε αιιαγή ησλ δνκψλ.  

       χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία θαη ην αθειιαξφπνπιν, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην θξάηνο 

πξφλνηαο έρεη ππνζηεί ζεκαληηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο, ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ πνπ έρνπλ 

εθαξκνζηεί ζε απηφ θαη ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ πνπ έρνπλ ππάξμεη ζηηο πνιηηηθέο θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο. Οη αιιαγέο απηέο είλαη πνπ έρνπλ νδεγήζεη ην θξάηνο πξφλνηαο ζηελ πξνζπάζεηα λα 

αλακνξθσζεί θαη λα αιιάμεη, ψζηε λα κπνξεί λα θαιχςεη ηα δηαξζξσηηθά θαη ηζηνξηθά θνηλσληθά 

ειιείκκαηα θαη ηηο ξεαιηζηηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη λα κπνξέζεη λα εθπιεξψζεη ηνπο ζθνπνχο 

θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ.
248

ηελ Διιάδα ε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη νη δηάθνξεο 

κεηαξξπζκίζεηο παξαπέκπνπλ ζηελ ηζηνξηθή ζεζκηθή πξνζέγγηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

ζπκπεξηθνξά θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ δξψλησλ εμαξηψληαη θαη απφ ηελ ηζηνξηθή ηνπο πνξεία.
249

Η 

επηξξνή ησλ εμσγελψλ παξαγφλησλ φπσο ν εμεπξσπατζκφο είλαη έκκεζε.
250

Η εμέηαζε ησλ φπνησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη αιιαγψλ έγηλαλ ζηελ πγεία ζηελ Διιάδα, θαηαδεηθλχεη φηη ήηαλ απφξξνηα ησλ 

εζληθψλ ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ πνπ ππήξραλ θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπο, ρσξίο λα ππάξρεη ε επηξξνή ή ν παξαδεηγκαηηζκφο απφ επξσπατθά παξαδείγκαηα.
251

 

Απηφ φκσο δε ζεκαίλεη φηη δελ ππήξμαλ ζεζκηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία  

ηεο δεκφζηαο πγείαο, φηη δελ ππήξμε πξνζπάζεηα ελαξκφληζεο κε ηηο επξσπατθέο νδεγίεο θαη ηηο 

ζπζηάζεηο, ζε κία πξνζπάζεηα εμεπξσπατζκνχ, θάηη πνπ εθθξάζηεθε θπξίσο ζε επίπεδν ζηφρσλ, ζηε 

ζεζκνζέηεζε νξγάλσλ θαη πηνζέηεζε εξγαιείσλ πνπ θαηεπζχλνληαη απφ ηελ Δπξψπε. Απηφ 

δηαθαίλεηαη απφ ηελ αληηπαξαβνιή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ νδεγηψλ πνπ ζέηεη ν ΠΟΤ θαη ε Δ.Δ. θαη ησλ 

ζηφρσλ πνπ απνηππψλνληαη ζηα εζληθά ζρέδηα δξάζεο, αιιά θαη ζηα ρξεκαηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα.
252

 

       Δηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο θαίλεηαη φηη γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

ελζσκάησζε ησλ επξσπατθψλ νδεγηψλ θαη ησλ ζπζηάζεσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ αιιά φρη κε ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Απηφ δηαθαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη παξά ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο 

πξνζπάζεηεο, ηα ζρέδηα δξάζεο πνπ ζπληάζζνληαη θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ ραξάζζνληαη, ηα 

απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ κία δηαθνξεηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ  

επηρεηξνχληαη δελ επηθέξνπλ απνηειέζκαηα ιφγσ ησλ αληηζηάζεσλ πνπ ππάξρνπλ απφ εγρψξηεο 

νκάδεο ζπκθεξφλησλ. Δηδηθφηεξα, νη κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ην 2000, ζα κπνξνχζαλ 

λα ραξαθηεξηζηνχλ σο πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο λα ζπγθιίλνπλ νη ειιεληθέο πνιηηηθέο κε ηηο 

                                                           
247 Featherstone, Κ. (2003). The Politics of Europeanization. Oxford: OUP. 
248 Σακελλαρόπουλοσ Κ. (1999). Αναηθτϊντασ το νζο κοινωνικό κράτοσ. Στο Σακελλαρόπουλοσ, Κ. (επιμ.).  Ηητήματα Κοινωνικήσ Πολιτικήσ. Ακινα: 
Κριτικι. 
249Τςινιςιηζλθσ , Μ.Λ. (2001). Quo vadis Europa?. Ακινα: Σμυρνιωτάκθσ 
250 Σακελλαρόπουλοσ, Κ. & Οικονόμου, Χ. (2006).  
251 Sotiropoulos, (2004). 
252 Ράβθ Ε., Σκρουμπζλοσ Α., Κουλιεράκθσ Γ., Βελονάκθσ Ε., Κυριόπουλοσ Γ. (2017) 
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αληίζηνηρεο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο. Οη πξνζπάζεηεο πξνζέθξνπζαλ ζε πνιιέο δπζθνιίεο κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ ε αλνξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, νη ζρεδηαζηηθέο αλεπάξθεηεο ησλ πνιηηηθψλ θαη 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπο θαη δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ 

είραλ εμαγγειζεί. Δπηπιένλ νη αιιαγέο θαη νη πνιηηηθέο πνπ πξνβιέθζεθαλ δελ είραλ ηελ θαζνιηθή 

ζπλαίλεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. 
253

 Παξά ηελ πιεζψξα ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ 

λφκσλ ηα πξνβιήκαηα παξακέλνπλ εληείλνληαη αθνχ νη παξεκβάζεηο πνπ επηρεηξήζεθαλ είηε 

έκεηλαλ εκηηειείο είηε δελ αληαπνθξίλνληαλ ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν 

εμεπξσπατζκφο ζηελ Διιάδα ππάξρεη κφλν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν αθνχ ζηελ πξάμε θάηη ηέηνην δελ 

ηζρχεη.
254

   

        Η ΑΜ απνηειεί βαζηθφ εξκελεπηηθφ εξγαιείν ηνπ εμεπξσπατζκνχ γηα ηε κειέηε επηξξνήο ηεο 

Δ.Δ. ζηα εζληθά ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ. Σειεπηαία έρεη δερηεί ζθιεξή θξηηηθή απφ εξεπλεηέο 

θαη παξάγνληεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. Η αξλεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ΑΜ ππνζηεξίδεη φηη ε Κνηλφηεηα 

πξνσζεί ηηο λενθηιειεχζεξεο επηινγέο ζηε κεηαξξχζκηζε ησλ επξσπατθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο κε 

ηελ εηζαγσγή ησλ ελλνηψλ ηεο κεγέζπλζεο θαη ηεο νξζνινγηθήο ρξήζεο ησλ πφξσλ, νδεγψληαο ζηελ 

απνξξχζκηζε ηνπ επξσπατθνχ θνηλσληθνχ κνληέινπ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο. Η ππνζηεξηρηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο ΑΜ ζεσξεί φηη ε Κνηλφηεηα πξνσζεί έλα λέν ηχπν δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο πγείαο  πνπ δελ απνζθνπεί ζηελ αιιαγή ησλ πθηζηάκελσλ ζηα θξάηε κέιε 

παξαδεηγκάησλ πνιηηηθήο πγείαο κε ηε δηάρπζε λέσλ ηδενινγηθψλ ζέζεσλ αιιά ζηε ζχγθιηζε ηνπ 

επηπέδνπ παξνρήο θξνληίδαο πγείαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ κέζσ ηεο ακνηβαίαο κάζεζεο. Ο 

εμεπξσπατζκφο ησλ πνιηηηθψλ πγείαο  εθιακβάλεηαη σο κηα πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο πςεινχ 

επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο .
255 

       Σειεπηαία ζηε βηβιηνγξαθία ε ΑΜ ακθηζβεηείηαη φρη κφλν γηα ηα ππνηηζέκελα επηβιαβή 

απνηειέζκαηά ηεο, αιιά θπξίσο ηελ εηθαδφκελε έιιεηςε νπζηαζηηθψλ επηπηψζεσλ ζηα θξάηε κέιε. 

Χο εξγαιείν δηακφξθσζεο πνιηηηθήο παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ειιείκκαηα 

δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο. Η ιεηηνπξγία ηεο έρεη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα γηα θάζε θξάηνο 

κέινο, ηα νπνία ιφγσ ηνπ εζεινληηθνχ ηεο ραξαθηήξα θαη ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ εζληθψλ 

ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηελ χπαξμε πξαγκαηηθήο πνιηηηθήο 

βνχιεζεο θαη ηε δηάζεζε επαξθψλ πφξσλ πξνο ηηο ζσζηέο θαηεπζχλζεηο. Βαζηθφ επίηεπγκά ηεο 

ζεσξείηαη <<ε ζχγθιηζε ζε επίπεδν ηδεψλ>> κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. 
256
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      Καη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΑΜ ζηελ πγεία ζηελ Διιάδα δηαθαίλνληαη έληνλα πξνβιήκαηα κε 

θνξπθαίν ηε κε νινθιεξσκέλε αλάπηπμή ηεο.
257

 Απφ ηε κειέηε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηεο πγείαο 

ζηελ Διιάδα αλαδεηθλχεηαη ε <<απφθιηζε>> κεηαμχ ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ηεο 

επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο φπσο απηή εθθξάδεηαη κέζσ ησλ ζηφρσλ ηεο ΑΜ ζηελ πγεία. Με φξνπο 

θαζνιηθφηεηαο, πνηφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ην ζχζηεκα 

δεκφζηαο πγείαο δελ θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη δελ εθπιεξψλεη ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ. Η επίδξαζε ηεο ΑΜ εκθαλίδεηαη έκκεζε θαη πεξηνξηζκέλε θαη κφλν ζε επίπεδν 

ζηφρσλ. Γεληθφηεξα ζηελ Διιάδα δηαθαίλεηαη κηα αδπλακία/ απξνζπκία πξνζαξκνγήο ζην 

επξσπατθφ πιαίζην. Οη δηαδνρηθέο θπβεξλήζεηο αδπλαηνχλ λα νηθνδνκήζνπλ έλα θιίκα 

εκπηζηνζχλεο θαη δηαιφγνπ. Η ζπλαηλεηηθή κεηαξξπζκηζηηθή δηάζεζε  απνπζηάδεη θαη δελ 

επλννχληαη νη κεηαβνιέο νχηε θαη ε ζχγθιηζε πξνο έλα εμσγελέο πξφηππν δηαρείξηζεο πνιηηηθψλ  

εμαηηίαο δεδνκέλσλ ηζηνξηθψλ θαη άιισλ παξαγφλησλ. Απφ ηελ άιιε ε πίεζε ηνπ επξσπατθνχ 

πιαηζίνπ είλαη ηζρλή ελψ ην θφζηνο ηεο κε ζπκκφξθσζεο είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ. 
258

             

      ηελ Δζληθή Έθζεζε ηξαηεγηθήο πνπ ππέβαιιε ε Διιάδα  ην 2006 αληαπνθξηλφκελε ζηηο 

ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο ηνλίδνληαλ νη αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, δεκφζηαο πγείαο θαη 

καθξνρξφληαο θξνληίδαο, πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ, αλππαξμία νινθιεξσκέλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, πξνβιήκαηα ζηελ αμηνιφγεζε, πςειέο θαη απμαλφκελεο ηδησηηθέο 

δαπάλεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζρεηηθά ρακειέο δεκφζηεο δαπάλεο. Καη ζηε κεηέπεηηα 

Έθζεζε πνπ ππέβαιιε γηα ηελ πεξίνδν 2006-2008 ε εηθφλα πνπ παξνπζίαδε ε ρψξα παξέκελε ζε 

γεληθέο γξακκέο ε ίδηα. Οη παξεκβάζεηο πνιηηηθήο είραλ κεκνλσκέλν θαη απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα 

ελψ ειιείςεηο εληνπίδνληαλ φπσο ε αλεπάξθεηα δεηθηψλ, ζηνηρείσλ θαη ηεθκεξίσζεο γηα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κέηξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, νη αληζφηεηεο ζηελ πξνζβαζηκφηεηα, ε απνπζία 

ελφο νινθιεξσκέλνπ εζληθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. Σν παξάδνμν ήηαλ φηη ελψ νη δαπάλεο γηα ηελ πγεία 

παξνπζίαδαλ ζεκαληηθή αχμεζε δελ ππήξρε αλάινγε βειηίσζε ζηνπο βαζηθνχο δείθηεο ζην 

πξνζδφθηκν δσήο, ηε λνζεξφηεηα, ζλεζηκφηεηα, γεγνλφο πνπ απεδείθλπε ηε κεησκέλε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.
259

Η Δπηηξνπή θαηέιεμε φηη ε Διιάδα δε δηαζέηεη 

νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη είλαη 

απνζπαζκαηηθά, ππάξρεη πξφβιεκα πινπνίεζεο, δελ ηίζεληαη επαξθείο πνζνηηθνπνηεκέλνη ζηφρνη, 
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δελ παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζπλαθείο πφξνπο θαη ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο θαη έδσζε 

θαηεπζχλζεηο πξνο ηηο νπνίεο έπξεπε λα πξνζαλαηνιηζηεί ε εζληθή δξάζε.   

        Βέβαηα ζηελ Διιάδα κηα ζεηξά εξγαιείσλ ηεο Δ.Δ. φπσο ε ΑΜ κπνξεί λα κελ έρνπλ 

αλαπηπρζεί πιήξσο, αιιά έρνπλ νδεγήζεη ζηελ νξγάλσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο κε ηε δεκηνπξγία 

θνξέσλ, νξγαληζκψλ, πξνγξακκάησλ θαη πνιηηηθψλ κε ηξφπν πνπ πξνζεγγίδεη ζεκαληηθά ηηο 

επξσπατθέο θαηεπζχλζεηο. Γλσζηνινγηθά ππάξρεη πξνζέγγηζε ηνπ εμεπξσπατζκνχ ππφ ηελ έλλνηα 

ηεο πξνζπάζεηαο αληαιιαγήο θνηλψλ πξαθηηθψλ θαη εξγαιείσλ, αιιά δελ κπνξεί λα εηπσζεί ην ίδην 

θαη γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δξάζεψλ ηνπο. Γηαθαίλεηαη ζπλεπψο φηη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ν εμεπξσπατζκφο έρεη επηηεπρζεί ζε επίπεδν γλψζεο θαη πξαθηηθψλ. 

Δμεπξσπατζκφο ηεο δεκφζηαο πγείαο κε φξνπο επξσπατθήο ζχγθιηζεο δελ έρεη επηηεπρζεί. Δπηηπρήο 

εμεπξσπατζκφο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο κε κεγάια θνηλσληθνπνιηηηθά ειιείκκαηα 

δελ κπνξεί λα ππάξμεη παξά κε φξνπο επέθηαζεο ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ θαη επαξθψλ θνηλσληθψλ 

παξνρψλ. 
260

 

        Σειεπηαία κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε νη ζπζηάζεηο απφ ηελ Δ.Δ. πξνο ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε 

ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ ζηα 

πιαίζηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο, απνηεινχλ ηε  λεφηεξε πξνζέγγηζε ηεο παξέκβαζεο 

ηεο Δ.Δ. ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο δεκφζηαο πγείαο ησλ θξαηψλ κειψλ. <<Η 

θνηλσληθή ΑΜ σο ήπηα δηαδηθαζία ζπληνληζκνχ έρεη απνξξνθεζεί πιήξσο απφ ηηο πην ζθιεξέο 

δηαδηθαζίεο ζπληνληζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο, ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ 

Δμακήλνπ>>. Σα Μλεκφληα απνηεινχλ ηε ζθιεξφηεξε θαη ηζρπξφηεξε κνξθή επηβνιήο ηεο Δ.Δ. ζηα 

εζληθά ζπζηήκαηα αθνχ δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα επηινγήο, κε ηελ απεηιή νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ.
261

 

Η πνξεία θαη ε θαηάζηαζε ηεο δεκφζηαο πγείαο ζηελ Διιάδα είλαη ηδηαίηεξε θαη έρεη επηδεηλσζεί 

αηζζεηά απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Η Διιάδα κεηαμχ άιισλ ρσξψλ έρεη ιάβεη 

εθηεηακέλεο ζπζηάζεηο κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο κε έκθαζε ζηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Απφ ην 2009, ε 

Διιάδα εηζήιζε ζε νηθνλνκηθή θξίζε. Σν 2010 ηέζεθε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ 

Σακείνπ θαη ζε πξφγξακκα νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο επεξεάδνληαο φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νδεγψληαο ζε κεγάιε αλάπηπμε ηεο αλεξγίαο θαη ησλ επαθφινπζσλ πνπ 

πξνθαιεί ε απψιεηα ηνπ εηζνδήκαηνο, κεηαμχ απηψλ θαη ζηελ πγεία. 
262

 

     Πνιιάθηο έρεη ηεζεί ην ζέκα ηεο αλαδηάξζξσζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο. Βάζεη ηνπ ζεσξεηηθνχ 

ππφβαζξνπ ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ζα έπξεπε λα έρνπλ 
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νδεγήζεη ζηελ αλακφξθσζή ηνπ, αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θάηη ηέηνην δελ θαηέζηε 

εθηθηφ, παξά ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ.
263

 Οη ζηξεβιψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο φρη κφλν εληάζεθαλ κε ηελ θξίζε, αιιά θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζαλ. Η κέρξη ηψξα πνιηηηθή 

δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο ησλ Μλεκνλίσλ νδήγεζε ζε ζεκαληηθή κείσζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ 

πγείαο θαηά νξηδφληην ηξφπν
264

 ελψ απμήζεθαλ νη αλάγθεο ησλ πνιηηψλ γηα ππεξεζίεο πγείαο, 

πξάγκα πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε ηνπ Δζληθνχ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

ρψξαο.
265

Η <<δνγκαηηθή αθξαία λενθηιειεχζεξε πξνζέγγηζε ησλ Μλεκνλίσλ πνπ επηβάιιεηαη απφ 

ηελ Σξφηθα ζπληεξείηαη απφ ηελ αδπλακία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο λα 

ζρεδηάζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηηο αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο γηα έλα αλζξσπνθεληξηθφ ζχζηεκα 

πγείαο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο>>.
266

  

         Η πγεία ζηελ Διιάδα επηδεηλψζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά ην αλ απηφ πξνθιήζεθε απφ ηελ 

πξφζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε δελ έρεη αθφκα ηεθκεξησζεί. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ 

Vandoros 
267

 θαη Drydakis, 
268

 παξέρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο γηα ηελ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή 

επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο αλεξγίαο ζηηο ηάζεηο ηεο πγείαο θαη ζηελ ςπρηθή πγεία ηελ 

πεξίνδν 2008-2013, δειαδή θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αθνχ ε Διιάδα είρε κηα 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ απνδφζεσλ ησλ εθζέζεσλ θαθήο πγείαο κεηά ηελ θξίζε. Οη 

θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο αλαδεηθλχνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα πεξηζζφηεξε θνηλσληθή 

πνιηηηθή. Η εκβάζπλζε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο Δ.Δ. είλαη επηηαθηηθή αλάγθε. ε επίπεδν 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηελ θαηεχζπλζε δηαηήξεζεο ηνπ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη ησλ αξρψλ ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ηνπο 

κε ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ πην αδχλαησλ θξαηψλ θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

θνηλσληθψλ παξνρψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο θαη ηελ επίηεπμε ηεο επεκεξίαο θαη ηεο 

ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ηνπ επξσπατθνχ πιεζπζκνχ. 
269

  

        ην εξψηεκα, αλ ε ΑΜ ζπληζηά ην θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα, ζα απαληήζνπκε φηη ε  

ΑΜ, ιφγσ ζεζκηθψλ θαη πνιηηηθψλ εκπνδίσλ, ζπληζηά πξνο ην παξφλ ηνπιάρηζηνλ, ην βαζηθφ 

δηαζέζηκν εξγαιείν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο Δ.Δ. γη’ απηφ πξέπεη λα 
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εληζρπζεί ζεζκηθά θαη λα ππνζηεξηρηεί πνιηηηθά, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηεο.
270

Θεσξνχκε φηη ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ, ε πηνζέηεζε ηεο ΑΜ ζηνλ ηνκέα ηεο 

δεκφζηαο πγείαο ζηελ Διιάδα κε ζπλέπεηα θαη πξνγξακκαηηζκφ, ζα κεηαθέξεη ηερλνγλσζία, 

εκπεηξία θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Δπξψπε θαη ζα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά 

ζηνλ ζπληνληζκφ θαη ζηελ πξάμε ησλ πνιηηηθψλ κε ηα έξγα θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ππάξρνπλ. 

Δπίζεο ε ζσζηή αμηνιφγεζε ηεο δεκφζηαο πγείαο ζηελ Διιάδα, πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε 

ζχκπξαμε θαη ηε ζπλεξγαζία θνξέσλ γηα ηε δεκφζηα πγεία ζε επξσπατθφ επίπεδν, ζα παξάζρεη ηα 

απαξαίηεηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη ζα απνηππψζεη ξεαιηζηηθά ηελ θαηάζηαζε, επηηξέπνληαο έλα 

κεηαγελέζηεξν ξεαιηζηηθφ θαη εθαξκφζηκν ζρεδηαζκφ.
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          Καηά ηε γλψκε καο, ην ζχζηεκα δεκφζηαο πγείαο, δεδνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζ’ απηφ, ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ηηο επθαηξίεο απφ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ, αιιά θπξίσο λα ιάβεη κέηξα βειηίσζεο ή θαη εμνπδεηέξσζεο ησλ 

εζσηεξηθψλ αδπλακηψλ ηνπ. Γηα ηνχην απαηηείηαη επίδεημε πνιηηηθήο βνχιεζεο:    

 γηα αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ θαη απαηηνχκελσλ ζρεδίσλ δξάζεσλ δεκφζηαο πγείαο ζε 

επηιεγκέλνπο ηνκείο θαη δηαζθάιηζε ηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ απηψλ,  

 γηα άκεζε επνπηεία ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ 

απνθάζεσλ  

 γηα πξνψζεζε θαη εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηεο δηαηνκεαθήο ζπλεξγαζίαο ζε θεληξηθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν  

 Δπίζεο θξίλεηαη αλαγθαία: 

 ε θαηάξηηζε ζπγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη εμφδσλ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο 

δξάζεηο Γεκφζηαο Τγείαο 

  ε δέζκεπζε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηα πεξηθεξεηαθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ Δ..Π.Α θαη ε αλαδήηεζε πξφζζεησλ πφξσλ απφ αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο 

θαη πξνγξάκκαηα, 

 ε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ, ξφισλ θαη επζπλψλ Γεκφζηαο Τγείαο ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο, 

 ν επαξθήο θαη έγθαηξνο ζρεδηαζκφο ησλ δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ ζε εζληθφ θαη θπξίσο 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, 
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 ε πξνψζεζε θαηάιιεισλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ θαη  απαηηνχκελσλ κειεηψλ γηα ηελ  

ελίζρπζε ζπκκεηνρήο ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη πξσηνβνπιίεο, 

 ε θαηαλφεζε ηνπ λένπ επηδεκηνινγηθνχ πξνηχπνπ θαη ε ππνβνιή εθζέζεσλ θαηάζηαζεο πγείαο. 

Σν Τπνπξγείν Τγείαο ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ηελ πξσηνβνπιία:  

 αλάπηπμεο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θαη ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο,  

 δεκηνπξγίαο  εληαίνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ΠΦΤ θαη Γηεπζχλζεσλ Αγσγήο Τγείαο θαη 

πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο θαη πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ζην πιαίζην κηαο 

επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη πξφιεςεο ησλ λφζσλ θαη 

 ελίζρπζεο ησλ Ο.Σ.Α. κε ηνπο αλαγθαίνπο πιηθνχο, αλζξψπηλνπο θαη ρξεκαηηθνχο πφξνπο.  

       Βεβαίσο νη ππεξεζίεο δεκφζηαο πγείαο δεπηεξεπφλησο ζπκβάιινπλ ζηελ θαιή πγεία ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ζην βαζκφ πνπ κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ απνθεχμηκε ζλεζηκφηεηα. Οη 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ελφο πιεζπζκνχ 

είλαη θπξίσο θνηλσληθνί θαη νηθνλνκηθνί θαη ζπλδένληαη κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο.
272

 

Η αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ πινχηνπ θαη ε δηάζεζε ηνπ παξαγσγηθνχ πινχηνπ θαηά 

ηξφπν θνηλσληθά παξαγσγηθφ ζπκβάιιεη ζηε θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο 

πγείαο. Σαπηφρξνλα ε πγεία απνηειεί πξναπαηηνχκελν ηεο νηθνλνκηθήο πξνφδνπ θαη ηεο βειηίσζεο 

ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο.
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       ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο ε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ηνκείο πνπ 

εκθαλίδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα θαη νη κεγαιχηεξεο αλάγθεο θαη ζηα θαηλφκελα πνπ 

παξνπζηάδνπλ έμαξζε, ην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα θαη ε πγεία ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ, ε 

αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ θαη ηεο απηναλαθεξφκελεο λνζεξφηεηαο, ν ηνκέαο ηεο ςπρηθήο πγείαο, ε 

παηδηθή ζλεζηκφηεηα, ε ηνμηθνκαλία, νη λέεο απεηιέο γηα ηελ πγεία,  νη θνηλσληθνί πξνζδηνξηζηέο ηεο 

πγείαο, ε αλεξγία, ε θηψρεηα, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο. Η δηελέξγεηα δσξεάλ εζληθψλ 

πξνγξακκάησλ πξφιεςεο, αγσγήο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο θπξίσο ζε εππαζείο νκάδεο δελ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί απαγνξεπηηθή αθφκε θαη ζηελ πεξίνδν ηεο δεκνζηνλνκηθήο δπζρέξεηαο πνπ έρεη ε 

ρψξα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηεο  πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ.  

       Δλ θαηαθιείδη, ε δεκφζηα πγεία ζηελ Διιάδα ζηα πιαίζηα ηεο λέαο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηνπ εμεπξσπατζκνχ, ησλ Μλεκνλίσλ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ην δηαηνκεαθφ ραξαθηήξα ηεο, <<θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη 

δηνηθεηηθφ εγρείξεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ  θηλδχλσλ πγείαο>> θαη λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε 

ηεο λνζεξφηεηαο θαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ πςεινχ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, ζηελ θαζνιηθή 

                                                           
272 Οικονόμου Χ. (2012α).  
273 Οικονόμου Χ., (2013β) Θ λιτότθτα βλάπτει ςοβαρά τθν υγεία http://foreignaffairs.gr/articles/69587/xaralampos-oikonomoy/i-litotita-blaptei-
sobara-tin-ygeia%E2%80%A6 Ανάκτθςθ ςτισ 9/08/2017 

http://foreignaffairs.gr/articles/69587/xaralampos-oikonomoy/i-litotita-blaptei-sobara-tin-ygeia%E2%80%A6
http://foreignaffairs.gr/articles/69587/xaralampos-oikonomoy/i-litotita-blaptei-sobara-tin-ygeia%E2%80%A6


60 
 

πξφζβαζε ζηελ πγεία θαη ζηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ ζηελ πγεία θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε ησλ 

πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ, κέζα απφ ζηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο.
274

 Σν δεηνχκελν ινηπφλ 

είλαη ν βαζκφο σξίκαλζεο ηεο λέαο νπηηθήο ηεο δεκφζηαο πγείαο, κε φξνπο εθπιήξσζεο ησλ ζηφρσλ 

ηεο, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηε λέα ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο <<Μαδί γηα ηελ πγεία>> 

θαη ηνπ Π.Ο.Τ. <<Τγεία 2020>>, ψζηε λα ελαξκνλίδεηαη κε ηα επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα θαη 

λα αθνινπζεί παξάιιειε πνξεία κε ηηο  άιιεο επξσπατθέο ρψξεο.
 275

Η απνθαζηζηηθή πνιηηηθή 

βνχιεζε γηα νπζηαζηηθή δξάζε θαη παξάιιεια ε δηαηνκεαθή ζπλεξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε ζε 

εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ, θνηλνηηθφ επίπεδν θαη επίπεδν θξαηψλ κειψλ,  ζα  ελζαξθψζεη ζηελ Διιάδα  

ην φξακα κηαο ηδαληθήο πνιηηηθήο Γεκφζηαο Τγείαο.
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