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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  
 

Οη πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δνπλ θαηά κέζν φξν πεξηζζφηεξν θαη κε 

θαιχηεξε πγεία απ’ φ,ηη νη πξνεγνχκελεο γεληέο. Χζηφζν, ε ΔΔ ε αληηκεησπίδεη έλα 

ζνβαξφ πξφβιεκα: ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Οη δηαθνξέο απηέο επεθηείλνληαη θαη ζηνλ 

ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

Κακία ελαξκφληζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ ράξηε δελ δηαθαίλεηαη άκεζα, αθνχ ε 

λνκηθή βάζε ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο παγηψζεθε κφιηο ην 1992 απφ 

ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη κε ην άξζξν 129, βάζεη ηνπ νπνίνπ ε πξνζηάζηα θαη ε 

πξναγσγή ηεο πγείαο ελζαξξχλνληαη θαη ππνζηεξίδνληαη κε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ. 

Μεηα ηελ ηζρχ ηεο ζπλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ ην 1999, ην άξζξν 129 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 152, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε εληζρπκέλε πιένλ θνηλνηηθή 

δξάζε απνβιέπεη ζηε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ θαη 

ηελ εμάιεηςε ησλ πεγψλ θηλδχλνπ γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία. Ζ Κνηλφηεηα κπνξεί ηψξα 

λα πηνζεηήζεη  κέηξα πνπ λα δηαζθαιίδνπλ (θαη φρη κφλν λα ζπκβάιινπλ ζε) έλα πςειφ 

επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο πγείαο. 

ην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ ζηφρσλ ηνπ άξζξνπ 152 κπνξνχλ λα 

πξνβιεθζνχλ θνηλνηηθά κέηξα πνπ λα ζπκπιεξψλνπλ κφλν ηε δξάζε ησλ θξαηψλ κειψλ, 

θπξίσο κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο. 

Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο επηρεηξείηαη κέζσ ησλ 

πξνγξακκάησλ θνηλνηηθήο δξάζεο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηε δεκφζηα πγεία. Οη 

πνιηηηθέο απηέο πξνζαλαηνιίδνληαη θπξίσο ζηελ ελεκέξσζε, ηελ ηθαλφηεηα 

αληηκεπηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία θαζψο θαη ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ. 

Ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, απφ ηα επξσπατθά ζεζκηθά 

φξγαλα, ζε ζέκαηα φπσο είλαη ε ειεχζεξε δηαθίλεζε αζζελψλ θαη επαγγεικαηηψλ πγείαο, 

ε ειεθηξνληθή πγεία, πεξηβάιινλ θαη πγεία, πγεία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία θαη πγεία 

θαη βηνεπηζηήκεο. 

Σα πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε ΔΔ είλαη πνιιά. Σα θπξηφηεξα 

πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηελ ππφζηαζή ηεο σο νηθνλνκηθή νληφηεηα, θαζψο θαη απφ ην 

ειιηπέο ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δελ επηηξέπεη ηελ ππνβνιή λφκσλ γηα ελαξκφληζε ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. ε απηά έξρεηαη λα πξνζηεζεί ε ζνβαξή 
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ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε ζε ζπλδηαζκφ κε ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο 

γηα ηελ πγεία, ελψ αληηκεησπίδεη απνζαξξπληηθέο δεκνγξαθηθέο (γήξαλζε, 

κεηαλάζηεπζε) θαη θνηλσληθέο (απμαλφκελεο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ "ερφλησλ" θαη 

"ελδεψλ") πξνθιήζεηο. 

Ίζσο o αθξνγσληαίνο ιίζνο γηα κηα βηψζηκε Δπξψπε λα είλαη ε πγηήο γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

 

Λέξειρ – Κλειδιά: ζλεζηκφηεηα, πξνζδφθηκν δσήο, Έηε Τγηνχο Εσήο, δεκνγξαθηθή 

γήξαλζε, ρξεκαηνδφηεζε, πνιηηηθή πγείαο, ζεζκηθφ πιαίζην, ζεζκηθά φξγαλα,  
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ABSTRACT 
 

The European Union citizens live on average longer and in better health than what 

previous generations. However, the EU faces a serious problem: there are significant 

differences in health between the Member States and within them. These differences 

extend to the financing of health services. 

It seems like differences will continue to exist, since the legal basis of EU policy 

in the health sector was consolidated just in 1992 with the Treaty of Maastricht Article 

129, under which the Community contribute towards ensuring a high level of human 

health protection by encouraging co-operation between the Member States and, if 

necessary, lending support to their action. 

After the force of the Amsterdam Treaty in 1999, Article 129 was replaced by 

Article 152, according to which the Community can now adopt measures aimed ensuring 

(rather than merely contributing to) a high level of human health protection like 

improving public health, disease prevention and elimination of hazards to human health. 

In spite of all these changes, it should be noted that the Community competences 

remain complementary in nature (principle of subsidiarity) and focused on health 

prevention and not on healthcare. Article 152 does not have direct effect, meaning that it 

does not confer enforceable rights on individuals. 

The objectives of EU’s health policy attempted through the Community action 

programs and strategies for public health. These policies are directed towards the 

prevention of diseases, by promoting research into their causes and their transmission, as 

well as health information and education. 

A specific reference to Community legislation from the European institutions, on 

issues such as the free movement of patients and health professionals, eHealth, 

environment and health, health and safety at work and health and life sciences. 

http://aei.pitt.edu/6100/01/n56_sakellaropoulos.pdf
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But there are some problems to be addressed. The European Union is above all an 

economic entity concerned with free trade and in particular the free movement of goods, 

capital, people and services, the cornerstones of its internal market. Some of these goods 

may, however, be detrimental to health. A potential conflict could therefore arise between 

desire to promote the internal market and the need to protect health. There are, also, many 

concerns over the extent and the consequences of health inequalities – both between and 

within Member States. 

Moreover, EU is in the midst of a serious economic crisis to be managed and 

overcome, while facing daunting demographic (ageing, migration) and social (increasing 

disparities between the "haves" and "poverty") challenges. 

Mayby Healthy ageing is the keystone for a Sustainable Europe. 

 

Key – words: mortality, life expectancy, Healthy Life Years, ageing, health care 

financing, health policy, framework, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 viii 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ  

 

ΔΗΑΓΧΓΖ .......................................................................................................................... 1 

ΚΔΦ. 1     Ζ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ Δ.Δ. ......................................................................................... 4 

1.1 Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο πγείαο ........................................................................ 4 

1.2 Σν επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ............................................................................. 4 

1.2.1 Αηηίεο ζαλάηνπ - ζλεζηκόηεηα .............................................................................. 4 

1.2.2 Πξνζδόθηκν δωήο ................................................................................................ 6 

1.2.3 Έηε Υγηνύο Εωήο ............................................................................................... 14 

1.3 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο πγείαο ................................................................. 20 

1.4 Απεηιέο γηα ηελ πγεία ............................................................................................... 22 

1.5 Γεκνγξαθηθή γήξαλζε ............................................................................................ 24 

1.6 Υξεκαηνδφηεζε ησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο ................................................................ 26 

ΚΔΦ. 2    ΣΟ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΔΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ..................................... 32 

2.1 Οη ζεζκηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ....................................... 32 

2.1.1 Ζ Σπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ................................................................................ 32 

2.2.2 Ζ Σπλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ ............................................................................... 33 

2.1.3 Ζ Σπλζήθε ηεο Νίθαηαο ..................................................................................... 34 

2.1.4 Ο Φάξηεο ηωλ Θεκειηωδώλ Γηθαηωκάηωλ ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ................ 34 

2.1.5 Τν Δπξωπαϊθό Σύληαγκα ................................................................................... 35 

2.2 Σα φξγαλα ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο................................................................ 37 

2.3 Ζ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ............................ 38 

2.4 Σν παξάγσγν θνηλνηηθφ δίθαην ................................................................................ 40 

ΚΔΦ. 3   ΟΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΔ ................................................................. 42 

3.1 Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα δξάζεο ......................................................................... 42 

3.2 ηξαηεγηθέο γηα ηελ Γεκφζηα πγεία ......................................................................... 43 

3.3 Ζ δηθηπαθή πχιε ηεο ΔΔ γηα ηελ πγεία .................................................................... 45 

3.4 Διεχζεξε δηαθίλεζε αζζελψλ θαη δηαζπλνξηαθή θξνληίδα πγείαο ......................... 46 

3.5 Διεχζεξε δηαθίλεζε επαγγεικαηηψλ πγείαο ............................................................ 48 

3.6 Τγεηνλνκηθή πεξίζαιςε κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο πγείαο ..................... 51 

3.7 Πεξηβάιινλ θαη Τγεία ............................................................................................. 52 

3.8 Τγεία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία ........................................................................... 53 

3.9 Τγεία θαη βηνεπηζηήκεο ............................................................................................ 57 

ΚΔΦ. 4    ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ............................................................. 60 

4.1 Ζ Διεχζεξε πλαιιαγή ερζξφο ηεο Τγείαο; ........................................................... 60 

4.2 Αληζφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο ζηελ ΔΔ – Δλαξκφληζε ησλ ζπζηεκάησλ 

Τγείαο ............................................................................................................................ 61 

4.2.1 Σεκεξηλέο πνιηηηθέο πιαηζίωζεο  ηεο ΔΔ ........................................................... 63 

4.2.2 Μέηξα γηα ηηο αληζόηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ................................................ 64 

4.2.3 Βαζηθά ζέκαηα πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνύλ ......................................................... 65 

4.3 Οηθνλνκηθή θξίζε θαη Τγεία ζηελ ΔΔ ..................................................................... 69 

4.4 Τγηήο γήξαλζε: ην θιεηδί γηα κηα βηψζηκε Δπξψπε ................................................ 72 

ΚΔΦ. 5    ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ .......................................................................................... 76 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ............................................................................................................... 77 

  

 

 

 

 

 



 ix 

ΔΗΚΟΝΔ 
 

ΔΗΚΟΝΑ 1  Πξνζδφθηκν δσήο θαηά ηε γέλλεζε – Άλδξεο.................................................7 

ΔΗΚΟΝΑ 2  Πξνζδφθηκν δσήο θαηά ηε γέλλεζε – Γπλαίθεο…..........................................8 

ΔΗΚΟΝΑ 3  Πξνζδφθηκν δσήο ζηα 65 έηε - Άλδξεο...……………………………..……..9 

ΔΗΚΟΝΑ 4  Πξνζδφθηκν δσήο ζηα 65 έηε – Γπλαίθεο…………………………………..10 

ΔΗΚΟΝΑ 5  Πξνζδφθηκν δσήο ζηα 85 έηε - Άλδξεο ......................................................... 12 

ΔΗΚΟΝΑ 6  Πξνζδφθηκν δσήο ζηα 85 έηε – Γπλαίθεο ..................................................... 13 

 

ΠΗΝΑΚΔ 

 
ΠΗΝΑΚΑ 1  Έηε Τγηνχο Εσήο θαηά ηε γέλλεζε (1995-2008).…………………...…...15 

ΠΗΝΑΚΑ 2  Έηε Τγηνχο Εσήο θαηά ηε γέλλεζε (Άλδξεο – Γπλαίθεο)………………..18 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ  1  Γεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ πγεία σο αλαινγία ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ       

γηα ηελ πγεία ζηελ ΔΔ (%), ην 1996 θαη ην 2005………………………………………...29 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2  Καηαλνκή ηνπ ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ .Τ. αλά ρψξα, 1996.....29 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ  3  Καηαλνκή ηνπ ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ .Τ. αλά ρψξα, 2005 ... 30 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ  4  Ηδησηηθή αζθάιεηα σο αλαινγία ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα ηελ πγεία 

ζηελ ΔΔ, ην 1996 θαη ην 2005 ............................................................................................ 31 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε ην ξφιν ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, είλαη αλαγθαίν λα 

θάλνπκε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο νινθιήξσζεο. Ζ ΔΔ 

πξνέθπςε ην 1950 απφ ην ρέδην Schuman, ην νπνίν επεδίσθε ν πφιεκνο ζηελ Δπξψπε, ν 

νπνίνο είρε ηειεηψζεη κφιηο πέληε ρξφληα πξηλ θαη ήηαλ ν ηξίηνο κεηαμχ ηεο Γαιιίαο θαη 

ηεο Γεξκαλίαο ζε ιηγφηεξν απφ έλαλ αηψλα, λα κελ επαλαιεθζεί πνηέ μαλά. Ο άκεζνο 

ζηφρνο ήηαλ ε δεκηνπξγία θνηλνπξαμίαο ππφ κηα ππεξεζληθή αξρή γηα ηελ παξαγσγή 

άλζξαθα θαη ράιπβα ζηε Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία, πεξηνξίδνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα 

ζηξαηησηηθήο ελέξγεηαο ηεο κίαο ελαληίνλ ηεο άιιεο. Ζ έλλνηα απηή επηζεκνπνηήζεθε ην 

1951 κε ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα (ΔΚΑΥ), ελφο 

απφ ηνπο πξνδξφκνπο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έηζη, ελψ ε ΔΔ είλαη κηα πνιηηηθή νληφηεηα, νη ξίδεο ηεο 

βξίζθνληαη ζηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ ειεχζεξνπ 

εκπνξίνπ.  

πσο ζε φιεο ηηο ζπκθσλίεο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ, ηα 

ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο δελ κπνξνχζαλ λα αγλνεζνχλ. Ηζηνξηθά, ππήξμε πάληα κηα ηάζε 

καδί κε ηελ πξνηξνπή γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ξνήο ησλ εκπνξεπκάησλ δηα κέζνπ ησλ 

ζπλφξσλ λα ππάξρεη παξάιιειε πξφιεςε ηεο θπθινθνξίαο ησλ κνιπζκαηηθψλ 

παξαγφλησλ. Γηα παξάδεηγκα, ν ζεζκφο ηεο θαξαληίλαο πνπ επέβαιαλ νη Δλεηνί, νη νπνίνη 

ήηαλ ηδηαίηεξα επάισηνη ζηελ παλνχθια θαη ηε ρνιέξα ιφγσ ησλ εκπνξηθψλ δεζκψλ ηνπο 

κε ηε Μαχξε Θάιαζζα θαη ηελ Αξαβηθή Υεξζφλεζν, αληίζηνηρα. 

Γηα ηνλ ίδην ιφγν ζηε πλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθή Οηθνλνκηθήο 

Κνηλφηεηαο (ΔΟΚ), ην 1957, πεξηιακβάλεηαη ε πξνζηαζία ηεο πγείαο, αλ θαη κφλν σο ην 

βαζκφ ηεο αλάιεςεο δξάζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ εκπνξίνπ, εθεί πνπ ε πγεία 

απεηιείηαη. 

Δηδηθφηεξα, επηηξέπνληαη νη πεξηνξηζκνί ζηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο «πγείαο θαη ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ, ησλ δψσλ ή 

ησλ θπηψλ». Ζ κάιινλ γεληθνχ ραξαθηήξα δηάηαμε απηή ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη πην εηδηθή 

κεηά ηελ απφθαζε Cassis de Dijon απφ ην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

(ΓΔΚ), ε νπνία θαζηέξσζε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. Με άιια ιφγηα, ηπρφλ 

ελέξγεηεο πνπ ζα γίλνληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ εκπνξίνπ ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγεο 

κε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ θαη κφλν αλ δελ είλαη εθηθηφο κε άιιν ηξφπν, φπσο ε 
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ελίζρπζε ηεο επηζήκαλζεο. Απηέο νη ελέξγεηεο ζα πξέπεη, επίζεο, λα είλαη κέξνο κηαο 

"ζνβαξά κειεηεκέλεο πνιηηηθήο πγείαο "θαη λα είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

πγείαο, ελψ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζην βαζκφ πνπ είλαη απαξαίηεηεο. 

Ο αλεπαξθήο ραξαθηήξαο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ απνθαιχθζεθε κε ην ζθάλδαιν 

ηεο ζπνγγψδνπο εγθεθαινπάζεηαο ησλ βννεηδψλ (ΔΒ) ζηε δεθαεηία ηνπ 1990, αθνχ 

απνδείρηεθε φηη πην πνιχ αθνξνχζαλ ζηελ πξνάζπηζε ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ παξά ζην 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία. Σν επεηζφδην απηφ είρε ζεκαληηθή επίπησζε ζηνλ 

ηξφπν πνπ ε Δπξσπατθήο Δπηηξνπή ζα αληηκεηψπηδε πιένλ ηε δεκφζηα πγεία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκηνπξγίαο κηαο λέαο Γεληθήο Γηεχζπλζεο γηα ζέκαηα Τγείαο 

θαη Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ.  

Ζ αηψληα πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ φζνη εξγάδνληαη ζηε δηαζχλδεζή ησλ 

πνιηηηθψλ γηα ηελ πγεία κε ηηο πνιηηηθέο εκπνξίνπ είλαη φηη επαξθή απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

γηα ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ ζπρλά είλαη δηαζέζηκα κφλν φηαλ 

είλαη πνιχ  αξγά. Σν δίιεκκα απηφ πξνθάιεζε ηε ζέζπηζε ηεο «Αξρήο ηεο πξνθχιαμεο», 

πνπ ζηελ νπζία ζεκαίλεη φηη φπνπ ππάξρνπλ πηζαλέο ζνβαξέο ή αλεπαλφξζσηεο απεηιέο 

γηα ηελ πγεία, ε έιιεηςε επηζηεκνληθψλ ζηνηρείσλ δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο 

ιφγνο γηα ηελ απνθπγή ιήςεο απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο 

πηζαλήο απεηιήο. Ζ αξρή απηή νξίδεηαη ζε κία κε δεζκεπηηθή Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ην 2000. Χζηφζν, δελ έρεη θαηνρπξσζεί αθφκα ζε θακία 

δεζκεπηηθή λνκνζεζία γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία απφ ηελ ΔΔ, αλ θαη ε ΔΔ (θαη ηα 

επηκέξνπο θξάηε κέιε) δεζκεχνληαη απφ απηήλ ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ πνπ δηέπνληαη 

απφ ην Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ). 

Ζ Τγεία, σζηφζν, εκθαλίδεηαη θαη ζε κεξηθά άιια ζεκεία ησλ αξρηθψλ 

πλζεθψλ. ηε πλζήθε πεξί ηδξχζεσο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο 

( ΔΚΑΔ), ην 1957, πεξηιακβάλνληαη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ ξαδηελέξγηα θαη ζηε πλζήθε ηεο ΔΚΑΥ 

πεξηιακβάλνληαη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

παξαγσγή άλζξαθα θαη ράιπβα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αμηνινγήζεσλ ησλ απεηιψλ 

γηα ηελ πγεία ηνπο. 

Βέβαηα, πνιιέο πηπρέο ησλ πλζεθψλ είραλ ζπλέπεηεο ζηα ζπζηήκαηα πγείαο 

(φπσο ε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ηνπ πξνζσπηθνχ), αιιά ε ξεηή 

εμέηαζε ηεο δεκφζηαο πγείαο έπξεπε λα πεξηκέλεη σο ην 1992 ηε πλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη, ε νπνία πεξηείρε έλα εηδηθφ άξζξν (άξζξν 129) γηα ηε δεκφζηα πγεία. Απφ ην 
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θνκβηθφ απηφ ζεκείν θαη κεηά κπνξνχκε λα κηιάκε γηα «Πνιηηηθή Τγείαο» ζε επίπεδν 

ΔΔ.  

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο, κειέηεο θαη 

αλάδεημεο ησλ πηπρψλ ηεο πνιηηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο ΔΔ πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο, ρσξίο θπζηθά λα θηινδνμεί λα εμαληιήζεη ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε εξγαζία δηαξζξψλεηαη σο εμήο: 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα επηζθφπεζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ ράξηε ηεο ΔΔ, 

κειεηψληαο ην επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

πγείαο θαη ηηο απεηιέο ηεο, ην θαηλφκελν ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο, αιιά θαη ηηο 

ζχγρξνλεο ηάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο θαη 

αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΔ ζην πεδίν ηεο πγείαο, αλαιχνληαο ηφζν ην πξσηνγελέο φζν θαη ην 

παξάγσγν θνηλνηηθφ δίθαην θαη γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ έθδνζε 

λνκηθψλ πξάμεσλ. 

Αληηθείκελν ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ νη πνιηηηθέο πγείαο ηεο ΔΔ, φπσο απηέο 

εθθξάδνληαη κέζσ ησλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ δξάζεο, ησλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ 

δεκφζηα πγεία, ηελ ειεχζεξε δηαθίληζε αζζελψλ αιιά θαη επαγγεικαηηψλ πγείαο, ηα 

ζρέδηα δξάζεο γηα ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο πγείαο, ην πεξηβάιινλ, ηελ αζθάιεηα ζηελ 

εξγαζία θαη ηηο βηνεπηζηήκεο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην θαηαγξάθνληαη κεξηθά απφ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ε ΔΔ ζην πιαίζην άζθεζεο πνιηηηθήο πγείαο, αιιά θαη νη 

πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ γηα κηα βηψζηκε ζην  κέιινλ Δπξψπε.   

Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην παξαζέηνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζία;. 
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ΚΔΦ. 1     Ζ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ Δ.Δ. 

1.1 Δννοιολογική πποζέγγιζη ηηρ ςγείαρ 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δηαηππψζεθε ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Τγείαο (1946) ε πγεία είλαη «ε θαηάζηαζε ηεο πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο 

θαη θνηλσληθήο επεμίαο θαη φρη κφλν ε απνπζία αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο». Ζ πγεία αξρίδεη 

απφ ην ζπίηη, ην ζρνιείν, ηελ εξγαζία θαη νη άλζξσπνη νθείινπλ λα αλαδεηνχλ δηαξθψο 

θαιχηεξνπο ηξφπνπο πξφιεςεο θαη απνθπγήο ηεο αξξψζηηαο ή ηεο αληθαλφηεηαο 

(«Θενδώξνπ, Σαξξήο, Σνύιεο», 2001). Έηζη ινηπφλ, ε έλλνηα ηεο πγείαο, δελ απνδίδεηαη 

κφλν απφ ηελ ηαηξηθή, αιιά θαη απφ άιινπο παξάγνληεο φπσο είλαη ην πεξηβάιινλ, ε 

νηθνλνκία, ε εξγαζία θ.α. 

Σν πψο νξίδεηαη βέβαηα ε πγεία θαη ε αζζέλεηα σο θνηλσληθή αλαπαξάζηαζε ίζσο 

λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηηο πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο, ηηο ηδέεο θαη πεπνηζήζεηο, ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ παηδεία αιιά θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο (γηα ηε δσή, ην 

ζάλαην, ηελ ακαξηία, ηελ ηηκσξία, ην κίαζκα), θαζψο θαη ηηο αληηιήςεηο γηα ην ζψκα (γηα 

ηα φξηα ηνπ, ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ εηθφλα ηνπ, ην θχιν ηνπ) πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε 

θνηλσλία. 

1.2 Σο επίπεδο ςγείαρ ηος πληθςζμού 

Ζ πγεία σο έλα πνιπδηάζηαην θαηλφκελν κε έληνλε δπλακηθή, δελ απνηειεί έλα 

κέγεζνο κε πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αθνχ δχζθνια κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ νη 

δηαζηάζεηο ηεο βηνινγηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο. Οη δπζθνιίεο κέηξεζεο θαη 

εθηίκεζεο ηνπ επηπέδνπ πγείαο ελφο πιεζπζκνχ πξνέξρνληαη αθξηβψο απφ απηή ηε ζεηηθή 

ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο πγείαο. 

Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ιφγσ ηεο αλάγθεο αμηνιφγεζεο ησλ πνιηηηθψλ 

πγείαο, ε επηζηήκε δηεξεπλά ηηο δπλαηφηεηεο κέηξεζεο ηνπ επηπέδνπ πγείαο κε ηε 

δεκηνπξγία εηδηθψλ δεηθηψλ, φπσο ν δείθηεο ζλεζηκφηεηαο, ην πξνζδφθηκν δσήο θαη ηα 

Έηε Τγηνχο Εσήο. 

1.2.1 Αηηίεο ζαλάηνπ - ζλεζηκόηεηα 

Οη αηηίεο ζαλάηνπ καο παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζνπκε ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ ζηα επίπεδα ζλεζηκφηεηαο κεηαμχ θξαηψλ 

αιιά θαη κεηαμχ πεξηθεξεηψλ ηνπ ίδηνπ θξάηνπο ηεο ΔΔ. Γηαθνξεηηθνί παξάγνληεο 

θηλδχλνπ, φπσο είλαη νη βηνινγηθνί παξάγνληεο, ν ηξφπνο δσήο, ε θαπληζηηθή ζπλήζεηα, ε 
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θαηαλάισζε αιθνφι, πνιηηηζηηθνί ή νηθνλνκηθνί παξάγνληεο, νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθά 

πξνθίι ζλεζηκφηεηαο. Οη δηαθνξέο απηέο αλάκεζα ζηα θξάηε ηεο ΔΔ αιιά θαη αλάκεζα 

ζε πεξηθέξεηεο ελφο θξάηνπο κέινπο ππνδεηθλχνπλ δπλαηφηεηεο γηα παξέκβαζε ηεο 

Γεκφζηαο Τγείαο πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη θαη λα εμαιείςεη κειινληηθά φζεο αηηίεο 

ζλεζηκφηεηαο κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ. 

Ζ ζλεζηκφηεηα είρε κεησζεί δξακαηηθά ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο ηνλ 

πεξαζκέλν αηψλα. ην πξψην κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα ε ζλεζηκφηεηα, θαη δε ε ζλεζηκφηεηα 

ζηηο λεαξέο ειηθίεο, κεηψζεθε εμαηηίαο ηεο αληίζηνηρεο κεγάιεο κείσζεο ησλ 

κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ. Δληνχηνηο, ηελ ίδηα πεξίνδν ν θαξθίλνο θαη θαξδηαγγεηαθέο 

παζήζεηο ζεκείσλαλ άλνδν. ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα απηέο νη αζζέλεηεο έγηλαλ ε 

θχξηα αηηία ζαλάηνπ. ηελ ΔΔ ησλ 15 ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο έκεηλε ζηάζηκν κεηαμχ 

1950 θαη 1970, θπξίσο γηα ηνπο άληξεο, κεηά φκσο απμήζεθε πάιη. Απηή ε κείσζε ηεο 

ζλεζηκφηεηαο κεηά ην 1970 δελ ζπλέβε θαη ζηηο πξψελ ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο, κε 

απνηέιεζκα λα πξνθιεζεί ράζκα κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο. ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ΄80, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο απφ ζνζηαιηζηηθέο νηθνλνκίεο ζε νηθνλνκίεο 

ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, ππήξμε κηα κεγάιε αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο ζηηο ρψξεο ηεο 

Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, απμάλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ δηαθνξά κε ηηο 

ρψξεο ηεο ΔΔ ησλ 15. Αξγφηεξα νη δηαθνξέο ζηελ ζλεζηκφηεηα εμνκαιχλζεθαλ θάπσο, 

αλ θαη ππάξρνπλ αθφκα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ δηαθνξέο θαη κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο  Δπξψπεο ησλ 15, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλδξηθή ζλεζηκφηεηα ζηελ νπεδία 

είλαη πεξίπνπ θαηά 1/3 ρακειφηεξε απφ απηήλ ζηελ Πνξηνγαιία, ελψ ε γπλαηθεία 

ζλεζηκφηεηα ζηελ Γαιιία είλαη θαηά 1/3 ρακειφηεξε απφ απηήλ Γαλία (Eurostat 2009). 

Δπηπιένλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ ζλεζηκφηεηα κεηαμχ πεξηνρψλ ζηελ ίδηα 

ρψξα, πνπ δηθαηνινγνχληαη απφ ηελ πνηθηινκνξθία ηνπ ηξφπνπ δσήο, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο ή ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε απηφ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζλεζηκφηεηαο ζηελ ΔΔ είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα δπν 

θχια, αλ θαη ππάξρεη κηα ηάζε ζε νξηζκέλα θξάηε – κέιε λα κηθξχλεη, ε νπνία θαη 

απαηηεί δηαθνξεηηθή αγσγή θαηά ηεο γπλαηθείαο θαη αληξηθήο ζλεζηκφηεηαο. Σηο 

κεγαιχηεξεο δηαθνξέο ηηο ζπλαληάκε ζηηο αηηίεο ζαλάηνπ. Οη γπλαίθεο εκθαλίδνληαη πην 

αλζεθηηθέο ζηνλ θαξθίλν θαη ηηο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, είλαη ιηγφηεξν ξηςνθίλδπλεο, 

θαπλίδνπλ ιηγφηεξν απφ ηνπο άλδξεο (φρη ζηελ ΔΔ ησλ 15), ππνθέξνπλ ιηγφηεξν απφ 

αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αιθνφι, έρνπλ ιηγφηεξα ζαλαηεθφξα ηξνραία θαη 

πξαγκαηνπνηνχλ πνιχ ιηγφηεξεο απηνθηνλίεο. Ζ ζχγθιηζε ηεο θαπληζηηθήο ζπκπεξηθνξάο 
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νδεγεί ζε ζχγθιηζε ηεο ηζηνξηθά θχξηαο αηηίαο ζαλάηνπ ζηελ ΔΔ, κεηψλνληαο ηελ 

δηαθνξά ζλεζηκφηεηαο κεηαμχ ησλ δπν θχισλ. 

Οη πεξηζζφηεξνη ζάλαηνη (80%) αθνξνχλ ειηθίεο άλσ ησλ 65 εηψλ ελψ νη 

πεξηζζφηεξνη ζάλαηνη θάησ απφ ηα 65 κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ. Αλ θαη ε πξφσξε 

ζλεζηκφηεηα αθνξά ζε έλα κηθξφ πνζνζηφ πξνθαιεί απψιεηα ησλ παξαγσγηθψλ ρξφλσλ 

γη’ απηφ θαη πξνμελεί νηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ. 

Ζ αλαινγία πξφσξσλ ζαλάησλ είλαη δηπιάζηα ζηνπο άλδξεο απφ φηη ζηηο γπλαίθεο 

κε  ηελ κεγαιχηεξε δηαθνξά λα ζπλαληηέηαη ζηελ Δζζνλία (ηξηπιάζηα ζηνπο άλδξεο) θαη 

ηελ κηθξφηεξε ζην Noord-Brabout ηεο Οιιαλδίαο (ε πξφσξε ζλεζηκφηεηα ζηνπο άληξεο 

είλαη 43% πςειφηεξε απφ φηη ζηηο γπλαίθεο). Υακειή ζπρλφηεηα ζαλάησλ θάησ ησλ 65 

εηψλ ζπλαληάκε ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηεο Ηηαιίαο θαη νπεδίαο, ζε θάπνηεο 

πεξηνρέο ηεο Οιιαλδίαο, ζην λφηην Ζλσκέλν Βαζίιεην  θαη ζηελ Ηζιαλδία.  

Τςειά πνζνζηά πξφσξσλ ζαλάησλ ζπλαληάκε, ρσξίο εμαίξεζε, ζηηο πξψελ 

ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο Πνισλία, Δζζνλία, Ληζνπαλία, Λεηνλία, Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, 

Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, ινβελία, ινβαθία, Οπγγαξία θαη Κξναηία. Ζ πξψελ 

Αλαηνιηθή Γεξκαλία θαηέρεη κηα κέζε ζέζε. ηελ Γπηηθή, Βφξεηα θαη Νφηηα Δπξψπε 

πςειή ζέζε θαηέρνπλ ε Γαιιία, Πνξηνγαιία θαη Ηζπαλία. Σα ίδηα πεξίπνπ ηζρχνπλ κε 

ηελ πξφσξε ζλεζηκφηεηα θαη ζηηο γπλαίθεο, κε ηελ δηαθνξά φηη ηα ρακειφηεξα πνζνζηά 

ζπλαληηφληαη ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Διιάδαο (Ηφληα Νεζηά). 

Πνιινί ζάλαηνη πξηλ ηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν δσήο 

(θάπληζκα, επηθίλδπλε νδήγεζε, αιθνφι) γη’ απηφ θαη είλαη απνηξέςηκνη. Σν γεγνλφο φηη 

ε επηθίλδπλε γηα ηελ πγεία ζπκπεξηθνξά είλαη ηξνπνπνηήζηκε δεκηνπξγεί ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα κειέηε ηεο πξφσξεο ζλεζηκφηεηαο θαη παξέκβαζε απφ ηελ Γεκφζηα 

Τγεία 

1.2.2 Πξνζδόθηκν δωήο 

Σν πξνζδφθηκν δσήο αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ πνπ απνκέλεη ζε έλα 

άηνκν ζπγθεθξηκέλεο ειηθίαο λα δήζεη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ηζρχνπλ ζην ππφινηπν 

ηεο δσήο ηνπ νη αηηίεο ζλεζηκφηεηαο ηεο παξνχζαο πεξηφδνπ. πλεπψο, πξνζδφθηκν δσήο 

θαηά ηε γέλλεζε είλαη ν κέζνο φξνο ησλ εηψλ πνπ πξφθεηηαη λα δήζεη ην λενγέλλεην αλ ε 

ζλεζηκφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ην ζπγθεθξηκέλν έηνο ζα ηζρχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ. Οπφηε αληηιακβαλφκαζηε φηη δελ είλαη αθξηβήο κέζνδνο. 
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ΔΗΚΟΝΑ 1 

Πξνζδόθηκν δωήο θαηά ηε γέλλεζε - Άλδξεο 

 

Πεγή: Eurostat, 2009  

 

Τςειά πξνζδφθηκα δσήο (ζρεηηθά ρακειά επίπεδα ζλεζηκφηεηαο) παξαηεξνχληαη ζηελ 

Διβεηία, ζε πεξηνρέο ηεο Απζηξίαο, ηεο Ηζιαλδίαο, ζην λφηην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζε 

πνιιέο πεξηνρέο ηεο Ηηαιίαο, ζηελ Κεληξηθή Ηζπαλία, ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο – εθηφο 

απφ ηελ Γαλία. Υακειά πξνζδφθηκα δσήο ζπλαληάκε ζηα Κεληξηθά θαη Αλαηνιηθά 

θξάηε ηεο ΔΔ. 
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ΔΗΚΟΝΑ 2 

Πξνζδόθηκν δωήο θαηά ηε γέλλεζε - Γπλαίθεο 

 

Πεγή: Eurostat, 2009  

 

Σν πξνζδφθηκν δσήο ζηελ ΔΔ ηα έηε 2002-2004 ήηαλ 75,1 έηε γηα ηνπο άλδξεο 

θαη 81,3 έηε γηα ηηο γπλαίθεο. ην 20%  ησλ πεξηνρψλ κε πςειφ πξνζδφθηκν επηβίσζεο 

κεηαμχ ησλ αλδξψλ θπκαηλφηαλ απφ 77,5 έσο 79,7 έηε ελψ κεηαμχ  ησλ γπλαηθψλ απφ 

83,1 έσο 85 έηε.  
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ΔΗΚΟΝΑ 3 

Πξνζδόθηκν δωήο ζηα 65 έηε - Άλδξεο 

 

Πεγή: Eurostat, 2009  

 

 

ην 20%  ησλ πεξηνρψλ κε ρακειφ πξνζδφθηκν δσήο θπκαηλφηαλ απφ 62,2 έσο 

72,9 έηε ζηνπο άλδξεο θαη 70,1 έσο 79,7 έηε ζηηο γπλαίθεο. ηηο γπλαίθεο ην πςειφηεξν 

πξνζδφθηκν δσήο, 85 έηε, ζπλαληάηαη ζηελ Comunidad Foral de Navarra (Ηζπαλία) θαη ην 

ρακειφηεξν ζηελ  Yugoiztochen (Βνπιγαξία) ελψ ν κέζνο φξνο είλαη 81,1 έηε. 
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ΔΗΚΟΝΑ 4 

Πξνζδόθηκν δωήο ζηα 65 έηε - Γπλαίθεο 

 

Πεγή: Eurostat, 2009  

 

 

Σν πξνζδφθηκν δσήο γηα ηνπο άλδξεο 65 ρξφλσλ ζηελ ΔΔ-27 ήηαλ 16 έηε. ην 

20% ησλ πεξηνρψλ κε ην πςειφηεξν πξνζδφθηκν επηβίσζεο κεηά ηα  65 έηε ζηνπο άλδξεο 

θπκαηλφηαλ απφ 17,3 έσο 19,4 έηε, ελψ κε ην ρακειφηεξν απφ 9,8 έσο 15,2 έηε.  
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ηνπο άλδξεο είλαη αμηνζεκείσηα παξφκνην ην πξνζδφθηκν δσήο θαηά ηε γέλλεζε κε ην 

πξνζδφθηκν δσήο ζηα 65 έηε. Γηα παξάδεηγκα ζην λφηην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηελ 

θνηία ην πξνζδφθηκν δσήο ζηα 65 έηε είλαη απφ 19,4 έσο 9,8 έηε. 

Σν πξνζδφθηκν δσήο γηα ηηο γπλαίθεο 65 ρξφλσλ ζηελ ΔΔ-27 ήηαλ 19,6 έηε. ην 

20% ησλ πεξηνρψλ κε ην πςειφηεξν πξνζδφθηκν δσήο ζηα  65 έηε θπκαηλφηαλ κεηαμχ 21 

θαη 23,4 εηψλ, ελψ κε ην ρακειφηεξν κεηαμχ 12,4 θαη 19,3. Δίλαη ζρεδφλ ίδην κε ην 

πξνζδφθηκν δσήο θαηά ηε γέλλεζε. Μφλν ε Γαλία έρεη πνιχ ρακειφ λνχκεξν ζε απηφλ 

ηνλ δείθηε. 

Οη δηαθνξέο ζην πξνζδφθηκν δσήο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ κεηψλνληαη ζηελ 

ειηθία ησλ 65. Μφιηο νη γπλαίθεο θηάζνπλ ζηελ ειηθία ησλ 65 έρνπλ θαηά κέζν φξν 3,6 

πεξηζζφηεξα ρξφληα λα δήζνπλ απφ ηνπο άλδξεο ηεο ίδηαο ειηθίαο. 

Μεηά ηελ ειηθία ησλ 85 εηψλ νη άλδξεο έρνπλ θαηά κέζν φξν 5,3 έηε λα δήζνπλ. 

Καη νη πςειφηεξεο θαη νη ρακειφηεξεο ηηκέο ζπλαληψληαη ζηνπο άλδξεο ησλ πξψελ 

ζνζηαιηζηηθψλ ρσξψλ. 

Καηά κέζν φξν νη γπλαίθεο ζηελ ειηθία ησλ 85 εηψλ έρνπλ άιια 6,2 ρξφληα λα 

δήζνπλ.  

Πάιη βξίζθνπκε νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο ζηα 85 έηε θαη ησλ 

δπν πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ. Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη ε ιηγφηεξν επλντθή ζέζε 

ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο θσηίαο (θαη γηα ηα 2 θχιια). 

πγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ, ε Γαιιία, ε Ηζπαλία θαη ε Ηηαιία 

εκθαλίδνπλ εμαηξεηηθά πςειφ πξνζδφθηκν δσήο ζηηο κεγάιεο ειηθίεο (85 εηψλ θαη πάλσ). 

Δθηφο Μεζνγείνπ νη πεξηνρέο κε ηα πςειφηεξα λνχκεξα είλαη ε Ηζιαλδία ε Ννξβεγία θαη 

ε Yuzhen ζηελ Βνπιγαξία. 

ηελ Βνπιγαξία απηέο νη κεγάιεο δηαθνξέο πνπ εκθαλίδνληαη απφ πεξηνρή ζε 

πεξηνρή κπνξεί λα νθείινληαη ζε ιάζνο ζηελ θαηαγξαθή, θαζψο νη εκεξνκελίεο 

γέλλεζεο ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αη. ελδέρεηαη λα κελ είλαη αθξηβήο , ιφγσ ησλ Βαιθαληθψλ 

Πνιέκσλ. 
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ΔΗΚΟΝΑ 5 

Πξνζδόθηκν δωήο ζηα 85 έηε - Άλδξεο 

 

Πεγή: Eurostat, 2009  
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ΔΗΚΟΝΑ 6 

Πξνζδόθηκν δωήο ζηα 85 έηε - Γπλαίθεο 

 

Πεγή: Eurostat, 2009  

 

πσο θαη λα έρεη ε κειέηε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο ζηηο κεγάιεο ειηθίεο απνηειεί 

πνιχηηκε πεγή πιεξνθνξηψλ, θαζψο κπνξεί λα δειψλεη κειινληηθέο ηάζεηο  ζηελ 

ππφινηπε Δπξψπε. 
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1.2.3 Έηε Υγηνύο Εωήο 

Ο δείθηεο ησλ εηψλ πγηνχο δσήο (νλνκάδεηαη επίζεο πξνζδφθηκν δσήο άλεπ 

αλαπεξίαο) κεηξάεη ηνλ αξηζκφ ησλ ελαπνκεηλάλησλ ρξφλσλ, ηα νπνία έλα άηνκν κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ειηθίαο ζεσξείηαη φηη ζα δήζεη ρσξίο θάπνηα αλαπεξία. Σα Έηε Τγηνχο 

Εσήο εηζάγνπλ ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαρσξίζεη ηα 

ρξφληα δσήο ρσξίο νπνηνδήπνηε  πεξηνξηζκφ δξαζηεξηνηήησλ, απφ απηά ζηα νπνία 

ζπλαληάηαη έζησ θαη έλαο. Γελ δίλεηαη έκθαζε ηφζν ζηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δσήο, 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζδφθηκνπ, φζν ζηελ πνηφηεηα απηήο. 

Σα Έηε Τγηνχο Εσήο (ΔΤΕ) είλαη έλαο ιεηηνπξγηθφο δείθηεο ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

πγεηάο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα λα ζπκπιεξψλεη ηνπο ζπκβαηηθνχο 

δείθηεο ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο. Ο δείθηεο ΔΤΕ δεκηνπξγήζεθε γηα λα απεηθνλίζεη ην 

γεγνλφο φηη πξαθηηθά  φιε ε δηάξθεηα δσήο ηνπ αλζξψπνπ δελ βηψλεηαη κε ηέιεηα πγεία. 

Υξφληεο παζήζεηο, εππάζεηεο θαη αλαπεξίεο ηείλνπλ λα γίλνπλ πην επηθξαηέζηεξεο ζηεο 

κεγάιεο ειηθίεο, νπφηε έλαο πιεζπζκφο κε πςειφηεξν πξνζδφθηκν δσήο, δελ είλαη 

απαξαίηεηα θαη πγηέζηεξνο. Πξάγκαηη, κεγάιν εξψηεκα απνηειεί, γηα έλαλ καθξνβηφηεξν 

πιεζπζκφ, αλ νη απμήζεηο ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο ζπλεπάγνληαη κε έλα κεγαιχηεξν ή 

κηθξφηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ ζην κέιινλ λα δεη κε θάπνηα αλαπεξία. Αλ ν 

δείθηεο ΔΤΕ απμάλεηαη πην γξήγνξα  απφ ην πξνζδφθηκν δσήο ζε έλαλ πιεζπζκφ, ηφηε 

φρη κφλν ηα άηνκα ζα δνπλ πεξηζζφηεξν, αιιά ζα δνπλ θαη έλα κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο 

δσήο ηνπο ρσξίο αλαπεξίεο. 

Οπνηαδήπνηε απψιεηα ζηελ πγεία, αλακθηζβήηεηα ζα έρεη ζνβαξέο επηθείκελεο 

επηπηψζεηο. πκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θαηαλνκήο ησλ πφξσλ ζην 

ζχζηεκα πγείαο, φπσο επίζεο θαη επξχηεξεο κνξθήο αληίθηππα ζηελ νηθνλνκία,  ζηελ 

παξαγσγή θαη θαηαλάισζε. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνπο ηζχλνληεο λα αληηιεθζνχλ 

ηελ πεξηζηαζηαθή κείσζε ηνπ θφζηνπο  θάλνληαο ιίγα γηα ηελ πξφιεςε ελφο κε πγηνχο 

πιεζπζκνχ, θαηαιήγνληαο ζηελ ρξήζε πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ γηα ηελ δηάγλσζε, ηελ 

ζεξαπεία θαη ηελ δηαρείξηζε πξνιακβαλφκελσλ αξξσζηηψλ θαη αλαπεξηψλ. 

Πώο ππνινγίδεηαη ν δείθηεο ΔΥΕ 

Ο δείθηεο ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν Sullivan, ε νπνία είλαη επξέσο 

δηαδεδνκέλε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ’70.  Βαζίδεηαη ζε κεηξήζεηο ζηελ 
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ΠΗΝΑΚΑ 1 

Έηε Υγηνύο Εωήο θαηά ηε γέλλεζε (1995 – 2008) 

Υψξα/Έηνο 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ΔΔ - 27  : : : : : : : : : : : : 61.5 : 

ΔΔ - 25  : : : : : : : : : : 60.80 61.60 : : 

ΔΔ - 15  : : : : 63.2(e) 63.5(e) 63.6(e) 64.3(e) 64.5(e) : : : : : 

Βέλγιο 63.3 64.1 66.5 63.3 66.0 65.7 66.6 66.9(e) 67.4(e) 58.4 61.7 62.8 63.3 : 

Βοςλγαπία : : : : : : : : : : : : 67.0 61.9 

Σζεσία : : : : : : : 62.8(p) : : 57.9 57.8 61.3 61.2 

Γανία 61.6 61.7 61.6 62.4 62.5 62.9 62.2 62.8(e) 63.0(e) 68.3 68.4 67.7 67.4 62.3 

Γεπμανία 60.0 60.8 61.9(e) 62.1(e) 62.3(e) 63.2(e) 64.1(e) 64.4(e) 65.0(e) : 55 58.5 58.8 55.8 

Δζθονία : : : : : : : : : 49.8 48 49.4 49.5 52.7 

Ηπλανδία 63.2 64.0 63.2 64.0 63.9 63.3 63.3 63.5(e) 63.4(e) 62.5 62.9 63.20 62.7 63.2 

Δλλάδα 65.8 66.9 66.4 66.5 66.7 66.3 66.7 66.7(e) 66.7(e) 63.7 65.7 66.3 65.9 65.4 

Ηζπανία 64.2 65.1 65.5 65.2 65.6 66.5 66.0 66.6(e) 66.8(e) 62.5 63.2 63.7 63.2 63.7 

Γαλλία 60.0 59.6 60.2 59.2 60.1 60.1 60.5 60.4(e) 60.6(e) 61.2 62 62.7 63.0 62.4 

Ηηαλία 66.7 67.4 68.0 67.9 68.7 69.7 69.8 70.4(e) 70.9(e) 68.4 65.7 64.7 62.8 : 

Κύππορ : : : : : : : : 68.4 : 59.5 64.3 63.0 64.5 

Λεηονία : : : : : : : : : : 50.6 50.5 50.9 51.5 

Λιθοςανία : : : : : : : : : : 51.2 52.4 53.4 54.6 

Λοςξεμβούπγο : : : : : : : : : 59.1 62.2 61 62.2 64.8 

Οςγγαπία : : : : : : : : 53.5(p) : 52 54.2 55.0 54.6 

Μάληα : : : : : : : 65.1(p) : : 68.5 68.1 68.9 68.7 

Ολλανδία 61.1 62.1 62.5 61.9 61.6 61.4 61.9 61.7(e) 61.7(e) : 65 65 65.7 62.4 
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Αςζηπία 60.0 62.3 62.2 63.4 63.6 64.6 64.2 65.6(e) 66.2(e) 58.1 57.8 58.4 58.4 58.0 

Πολυνία : 59.9 : : : : : 62.5 : : 61 58.2 57.4 58.4 

Ποπηογαλία 59.6 58.2 59.3 59.1 58.8 60.2 59.5 59.7(e) 59.8(e) 55.1 58.4 59.6 58.3 59.0 

Ροςμανία : : : : : : : : : : : : 60.4 60.0 

λοβενία : : : : : : : : : : 56.3 57.6 58.6 59.4 

λοβακία : : : : : : : : : : 54.9 54.3 55.4 51.8 

Φιλανδία : 54.6 55.5 55.9 55.8 56.3 56.7 57.0(e) 57.3(e) 53.1 51.7 52.9 56.7 58.6 

οςηδία : : 62.1 61.7 62.0 63.1 61.9 62.4(e) 62.5(e) 62 64.2 67.1 67.5 69.2 

Ζνυμένο Βαζίλειο 60.6 60.8 60.9(e) 60.8(e) 61.2(e) 61.3(e) 61.1(e) 61.4(e) 61.5(e) : 63.2 65 64.9 : 

Ηζλανδία : : : : : : : : : : 66.9 68.3 72.8 70.9 

Λισηενζηάιν : : : : : : : : : : : : : : 

Νοπβηγία : : : : : : : : 66.3(p) 65.5 65.5 65.7 66.6 70.0 

            Δλβεηία : : : : : : : : : : : : : : 

Κποαηία : : : : : : : : : : : : : : 

: = Με δηαζέζηκα, e = εθηηκψκελε ηηκή, p = πξνζσξηλή ηηκή 

Πεγή: Eurostat, 2010 

 

ειηθηαθή αλαινγία ηνπ πιεζπζκνχ κε ή ρσξίο αλαπεξίεο θαη ζε ζηνηρεία ζλεζηκφηεηαο. 

Σν ελδηαθέξνλ βξίζθεηαη ζηελ απιφηεηα, ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ 

θχξησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαη ηελ ρξήζε ηνπ αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη ειηθίαο πιεζπζκνχ. 

Σν επίπεδν πγείαο ελφο πιεζπζκνχ είλαη γεληθά δχζθνιν λα κεηξεζεί ιφγσ ηνπ φηη ζπρλά 

θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά κεηαμχ αηφκσλ, πιεζπζκψλ, θνηλσληψλ θαη ρξνληθψλ 

πεξηφδσλ. Ζ δεκνγξαθηθή κέηξεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο, έρεη ζπρλά ρξεζηκνπνηεζεί 

σο κέηξν γηα ην επίπεδν ηεο πγείαο ελφο ιανχ επεηδή βαζίδεηαη ζε έλα  δσηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ θάζε αηφκνπ θαη πιεζπζκνχ – ηνλ ζάλαην. Χζηφζν, ε κέηξεζε ηνπ 

πξνζδφθηκνπ δσήο έρεη πεξηνξηζκέλε ρξεζηκφηεηα γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ πγεηάο 

ελφο πιεζπζκνχ γηαηί δελ ζπλππνινγίδεη πφζν πγηέο είλαη ην άηνκν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ. 
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Ζ ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο δείθηε «πξνζδφθηκνπ πγείαο» (ν δηαρσξηζκφο ηεο 

δεκνγξαθηθήο κέηξεζεο ηνπ πξνζδφθηκνπ ζε πγηή θαη κε πγηή ρξφληα δσήο) έρεη ηηο ξίδεο 

ηεο ζε κία αλαθνξά πνπ δεκνζηεχηεθε ην 1969 απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο ησλ ΖΠΑ. Ζ 

αλαθνξά ζεκείσλε φηη ε θαιή πγεία θαη καθξνδσία είλαη ζεκειηψδεηο ζηφρνη ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά παξά ηελ κεγάιε αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο 

κέζα ζηνλ 20φ αηψλα, ην γεληθφηεξν επίπεδν ηεο πγεηάο ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ άγλσζην. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, έγηλε αληηιεπηφ φηη καδί κε ηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο 

έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο ρξφληεο παζήζεηο, δεκηνπξγψληαο αλεζπρίεο γηα ηα 

κειινληηθά επίπεδα πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ αλ ν ξπζκφο ησλ ζαλάησλ ζπλερηδφηαλ λα 

κεηψλεηαη. 

Μία αχμεζε ησλ Τγηψλ Δηψλ Εσήο πξέπεη λα είλαη ν βαζηθφο ζηφρνο γηα ηελ 

πγεία ζηελ Δ.Δ. Μέρξη ζηηγκήο, ηα ΔΤΕ θαηά ηε γέλλεζε ζηελ ΔΔ, είλαη θαηά κέζν φξν 

14 ρξφληα ιηγφηεξα απφ ην γεληθφ πξνζδφθηκν δσήο ζηνπο άλδξεο θαη 20 ρξφληα ζηηο 

γπλαίθεο. 

Σα ζηνηρεία, πνπ ππνινγίζηεθαλ απφ ηελ Eurostat γηα ηνλ ρξφλν 2008, δείρλνπλ 

εκθαλείο δηαθνξέο ζην πξνζδφθηκν δσήο ρσξίο  θάπνηα αλαπεξία κεηαμχ ησλ ρσξψλ - 

κειψλ κε δηαζέζηκα ζηνηρεία. Αλακελφηαλ φηη ην 2007 ζηελ ΔΔ ησλ 27, νη άλδξεο ζα 

δνχζαλ ην 80,9% ηεο δσήο ηνπο ρσξίο αλαπεξία. Οη άλδξεο ζηελ Μάιηα 89,1%, 

Βνπιγαξία 88,7%, Ηζιαλδία 88,6%, νπεδία 87,4%, Ρνπκαλία 86,1% θαη Διιάδα 84,2% 

είλαη απηνί πνπ ππνινγηδφηαλ φηη ζα δνχζαλ πεξηζζφηεξα ρξφληα ρσξίο αλαπεξία ην 2008 

απφ άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ. Οη γπλαίθεο αλακελφηαλ λα δήζνπλ 75,8% ηεο δσήο ηνπο ρσξίο 

θάπνηα αλαπεξία ην 2007. Σν 2008 ηα ΔΤΕ ζε ζρέζε κε ην πξνζδφθηκν δσήο ησλ 

γπλαηθψλ ήηαλ πάλσ απφ 81% ζηελ Μάιηα (87,3%), Βνπιγαξία (85,1%), Ηζιαλδία 

(83,4%), Ννξβεγία (82,7%), νπεδία (82,5%)  θαη Ρνπκαλία (81,1%). 

Κάπνηνη ζεσξνχλ φηη ην πξνζδφθηκν δσήο έθηαζε ζηα φξηα ηνπ, φκσο δελ ππάξρεη 

απφδεημε γη’ απηφ. Σν πξνζδφθηκν ησλ γπλαηθψλ απμαλφηαλ γηα 160 ρξφληα κε ξπζκφ 3 

κελψλ γηα θάζε ρξφλν. Σν 1840 νη καθξνβηφηεξνη επηδήζαληεο ήηαλ νπεδέο γπλαίθεο  

πνπ δνχζαλ θαηά κ.ν. 45 ρξφληα, ελψ ζήκεξα ην πξνζδφθηκν δσήο ησλ Γαιιίδσλ, 

Ηηαιίδσλ θαη Ηζπαλίδσλ γπλαηθψλ είλαη πάλσ απφ ηα 84 ρξφληα. Πξηλ ην 1950 ην 

κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο αχμεζεο πξνεξρφηαλ απφ ηελ κείσζε ηεο παηδηθήο 

ζλεζηκφηεηαο. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηεο επηβησζηκφηεηαο ζε 

ειηθίεο άλσ ησλ 65. Ζ παιηά αληίιεςε φηη αθφκα θαη ππφ επλντθέο ζπλζήθεο ην 

αλζξψπηλν είδνο έρεη ζπγθεθξηκέλν θχθιν δσήο ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε. Ζ δηαξθήο 

άπνςε ηεο επίηεπμεο ηνπ αλψηεξνπ νξίνπ ζπλερψο θαηαξξίπηεηαη ηα ηειεπηαία 100 



 18 

ρξφληα. Παξεξκελεπκέλεο πξνβιέςεηο βαζηζκέλεο ζε απηή ηελ άπνςε νδήγεζαλ ζε 

αλαθξηβείο ππνινγηζκνχο ησλ νηθνλνκηθψλ, ηαηξηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ ησλ 

γεξαηνηέξσλ.  Αλ ε παξνχζα ηάζε αχμεζεο ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο (2,5 ρξφληα αλά 

δεθαεηία) ζπλερηζηεί, ν κέζνο θχθινο δσήο ηνπ αλζξψπνπ ελδερνκέλσο λα είλαη ηα 100 

ρξφληα ην 2070. 

Ζ επηβάξπλζε ιφγσ αλαπεξίαο εθθξαδφκελε ζε ηαηξηθέο δαπάλεο (ζε είδνο θαη 

ρξήκα) θαη ζε ζπληάμεηο, απνηειεί έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ εζληθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2 

Έηε Υγηνύο Εωήο θαηά ηε γέλλεζε (Άλδξεο – Γπλαίθεο) 

Υώπα Έηη Τγιούρ 

Ευήρ καηά 

ηη γέννηζη 

Πποζδόκιμο 

Ευήρ καηά ηη 

γέννηζη 

Ποζοζηό ηος 

Πποζδόκιμος 

Ευήρ συπίρ 

αναπηπία 

Έηη Τγιούρ 

Ευήρ καηά ηη 

γέννηζη 

Πποζδόκιμο 

Ευήρ καηά ηη 

γέννηζη 

Ποζοζηό ηος 

Πποζδόκιμος 

Ευήρ συπίρ 

αναπηπία 

 Άνδπερ Γςναίκερ 

ΔΔ-27 (2007) 61,5 76,1 80.9 % 62,3 82,2 75,8 % 

BEΛΓΗΟ (2007) 63,3 77,1 82.1 % 63,7 82,6 77,1 % 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 

(2008) 
61,9 69,8 88,7% 66,5 77,0 85,1% 

ΣΔΥΗΑ (2008) 61,2 74,1 82,5% 63,3 80,5 78,7% 

ΓΑΝΗΑ (2008) 62,3 76,5 81,4% 60,7 81,0 74,9% 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ (2008) 55,8 77,6 71,9% 57,4 82,7 69,4% 

ΔΘΟΝΗΑ (2008) 52,7 68,7 76,8% 57,2 79,5 72,0% 

ΗΡΛΑΝΓΗΑ(2006) 63,2 77,5 81,5% 65,0 82,3 78,9% 

ΔΛΛΑΓΑ (2008) 65,4 77,7 84,2% 65,8 82,3 79,9% 

ΗΠΑΝΗΑ (2008) 63,7 78,0 81,7% 63,2 84,3 75,0% 

ΓΑΛΛΗΑ (2008) 62,4 77,8 80,2% 64,2 84,9 75,6% 

ΗΣΑΛΗΑ (2007) 62,8 78,7 79,8% 61,9 84,2 73,5% 

ΚΤΠΡΟ (2008) 64,5 78,5 82,1% 65,1 83,1 78,3% 

ΛΔΣΟΝΗΑ (2008) 51,5 67,0 76,8% 54,1 77,8 69,6% 
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ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ 

(2008) 
54,6 66,3 82,4% 59,3 77,6 76,5% 

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡ -

ΓΟ 

(2008) 

64,8 78,1 83,0% 64,2 83,1 77,3% 

ΟΤΓΓΑΡΗΑ (2008) 54,6 70,0 78,1% 58,0 78,3 74,0% 

ΜΑΛΣΑ (2008) 68,7 77,1 89,1% 71,9 82,3 87,3% 

ΟΛΛΑΝΓΗΑ (2008) 62,4 78,4 79,6% 59,8 82,5 72,4% 

ΑΤΣΡΗΑ (2008)) 58,0 77,8 74,6% 59,5 83,3 71,4% 

ΠΟΛΧΝΗΑ (2008) 58,4 71,3 81,9% 62,6 80,0 78,3% 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 

(2008) 
59,0 76,2 77,4% 57,2 82,4 69,4% 

ΡΟΤΜΑΝΗΑ (2008) 60,0 69,7 86,1% 62,6 77,2 81,1% 

ΛΟΒΔΝΗΑ (2008) 59,4 75,5 78,7% 60,9 82,6 73,7% 

ΛΟΒΑΚΗΑ (2008) 51,8 70,8 73,2% 52,3 79,0 66,2% 

ΦΗΛΑΝΓΗΑ(2008) 58,6 76,5 76,5% 59,4 83,3 71,3% 

ΟΤΖΓΗΑ (2008) 69,2 79,2 87,4% 68,7 83,3 82,5% 

Ζ.Β. (2007) 64,9 77,7 83,5% 66,1 81,9 80,7% 

ΗΛΑΝΓΗΑ (2008) 70,9 80,0 88,6% 69,5 83,3 83,4% 

ΝΟΡΒΖΓΗΑ (2008) 70,0 78,4 89,3% 66,8 83,2 82,7% 

 

Πεγή: Eurostat On Line Database  

 

Αχμεζε ηεο ειηθίαο θαη κε πγηή ρξφληα δσήο ζεκαίλνπλ κεγαιχηεξεο ηαηξηθέο δαπάλεο, 

εηδηθφηεξα φζνλ αθφξα παζήζεηο φπσο εθθπιηζηηθέο αγγεηαθέο αζζέλεηεο, θαξθίλνπο, 

Alzheimer θαη άιιεο λεπξνεθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο. Ο γεξαηφηεξνο πιεζπζκφο κε 

αζζέλεηεο απνηειεί κεγαιχηεξν νηθνλνκηθφ πξφβιεκα απφ ηνλ ζπλνκήιηθν ηνπ πγηή. Αλ 

ην έηνο ζπληαμηνδφηεζεο πξφθεηηαη λα απμεζεί, ηφηε νη άλζξσπνη πξέπεη λα είλαη ηθαλνί 

λα εξγάδνληαη θαη λα απνιακβάλνπλ ρξφληα πγηνχο δσήο. 

Σν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ άλσ ησλ 65 ρξφλσλ, πνπ άξρηζε λα απμάλεηαη 

ζεκαληηθά απφ ηα ηέιε ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, ζπλερίδεη λα απμάλεη. Σν 2008, ην 17% 
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ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ ησλ 27 είρε ειηθία 65 εηψλ θαη άλσ (νη ρψξεο θπκαίλνληαη απφ 

11% έσο 20%) θαη  ελδερνκέλσο ην πνζνζηφ απηφ λα θηάζεη ην 24% κέρξη ην 2025 

(Eurostat, EUROPOP2008).  

1.3 Πποζδιοπιζηικοί παπάγονηερ ηηρ ςγείαρ 

 Ζ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ πγεία 

παξέρεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ θαη ηελ πξναγσγή ηεο 

πγείαο ηνπ επξχηεξνπ πιεζπζκνχ. Οη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο πγείαο κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο: πξνζσπηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηξφπνο δσήο, επηξξνέο εληφο 

κηαο θνηλφηεηαο πνπ κπνξεί λα πξνάγνπλ ή λα βιάπηνπλ ηελ πγεία, ζπλζήθεο δσήο θαη 

εξγαζίαο, πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη γεληθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο, 

πνιηηηζηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 

- Ο πξνζσπηθφο ηξόπνο δωήο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ άιινπο θαζνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο ηεο πγείαο, φπσο είλαη ν πνιηηηζκφο, ε απαζρφιεζε, ε εθπαίδεπζε, ην 

εηζφδεκα θαη ηα θνηλσληθά θαη θνηλνηηθά δίθηπα. Οη παξάγνληεο απηνί πξέπεη λα 

ζπλεμεηάδνληαη ζε θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ αηφκσλ. 

 Κάπληζκα (πξψηε αηηία ζαλάηνπ ζηελ Δ.Δ.) 

 Γηαηξνθή (καδί κε ην θάπληζκα θαη ηελ απνπζία θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

επζχλνληαη γηα ηηο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο θαη ηνλ θαξθίλν) 

 Ναξθσηηθά θαη ππνθαηάζηαηα ( ε πιεηνςεθία ηνπ θφζκνπ πηζηεχεη φηη ε κάρε 

θαηά ησλ λαξθσηηθψλ είλαη πξνηηκφηεξν λα δνζεί ζε επξσπατθφ επίπεδν παξά ζε 

εζληθφ) 

 Αιθνφι (ζηελ Δπξψπε ε θαηά θεθαιή θαηαλάισζε ζε αιθνφι είλαη ε πςειφηεξε 

ζηνλ θφζκν πξνθαιψληαο πνιιέο αζζέλεηεο θαη ηξαπκαηηζκνχο, ελψ ππάξρεη 

νκνςπρία κεηαμχ ησλ θξαηψλ – κειψλ φηη πέξα απφ ηνλ εζληθφ αγψλα κηα θνηλή 

ζηξαηεγηθή θαηά ηνπ αιθνφι ζε θνηλνηηθφ επίπεδν είλαη απαξαίηεηε κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηα παηδηά θαη ζηνπο εθήβνπο). 

- Σν θνηλωληθννηθνλνκηθό επίπεδν απνηειεί παξάγνληα πνπ επεξεάδεη απνθαζηζηηθά ηελ 

πγεία. Ζ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ αηφκσλ κε πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο, 

ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν ή κε ρακειά ακεηβφκελα επαγγέικαηα είλαη ζπλήζσο 

ρεηξφηεξε. Ζ βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ αληζνηήησλ φζνλ αθνξά ηελ 

πγεία απνηειεί βεβαίσο απηνζθνπφ, αιιά παξάιιεια είλαη θαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
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πεξαηηέξσ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. ε φιεο ηηο ρψξεο ην επίπεδν ηεο πγείαο θαη ε ειηθία 

ζαλάηνπ ησλ αλζξψπσλ επεξεάδεηαη βαζηά απφ ηα αθφινπζα:  

 Δξγαζία – θαηακεξηζκφο εξγαζίαο (νη ζπλζήθεο εξγαζίαο απνηεινχλ έλαλ απφ 

ηνπο δπζκελέζηεξνπο παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηνπ επηπέδνπ πγείαο πνπ 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο κπξνζηά ζην ζάλαην, π.ρ. 

εξγαηηθά αηπρήκαηα) 

 Δηζφδεκα θαη ν ηξφπνο δηαλνκήο ηνπ(παξάγνληαο απφ ηνλ νπνίν εμαξηψληαη νη 

πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο) 

 Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

 Αζηηθή θαη αγξνηηθή δηάζξσζε 

 Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε 

 Πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαηνηθίαο 

 Κνηλσληθέο αληζφηεηεο – θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε 

- Οη νηθνλνκηθν-πνιηηηθνί παξάγνληεο, φπσο είλαη:  

 Δπίπεδν θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

 Καηαλνκή θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαηά ηξφπν θνηλσληθά 

παξαγσγηθφ 

 Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ηνκέα πγείαο 

 Απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

 Πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

- Οη πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην επίπεδν πγείαο: 

 Ήζε θαη έζηκα 

 Πνηφηεηα εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 πλήζεηεο, ηάζεηο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζηελ πγεία θαη ζηελ αξξψζηηα 

- Σν θπζηθό πεξηβάιινλ είλαη έλα νηθνζχζηεκα κε ην νπνίν νη άλζξσπνη βξίζθνληαη ζε 

ζπλερή δηάδξαζε θαη κε ην νπνίν είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε ε επεκεξία ηνπο. Ζ 

δηαηαξαρή ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κφιπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο πξνμελεί βιάβεο ζηελ πγεία ησλ αηφκσλ θαη εθηηκάηαη φηη επζχλεηαη γηα 

ην 20% ησλ ζαλάησλ ζηελ Δπξψπε (ΠΟΤ). Οη παξάγνληεο επηβάξπλζεο είλαη: 

 Μείσζε ηνπ ζηξψκαηνο ηνπ φδνληνο 

 Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε 

 Μφιπλζε ηνπ λεξνχ 

 Θφξπβνο 
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 Ζιεθηξνκαγλεηηθά πεδία θαη αθηηλνβνιία 

 Υεκηθά απφβιεηα 

- Γεωγξαθηθνί παξάγνληεο: 

 Φπζηθφο πινχηνο - πξψηεο χιεο 

 Παξαγσγηθφηεηα γεο 

 Κιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 

 Δπηθνηλσλίεο 

- Γεκνγξαθηθνί παξάγνληεο: 

 Ρπζκφο εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ 

 χλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά θχιν, ειηθία θιπ 

 Οηθνγελεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο 

- Υγεηνλνκηθνί θαη ηαηξηθνί παξάγνληεο: Δπίπεδν θαη εμέιημε πγεηνλνκηθψλ, 

επηδεκηνινγηθψλ θαη ηαηξηθψλ γλψζεσλ θαη πξαθηηθψλ. 

- Οη γελεηηθνί παξάγνληεο είλαη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο πγείαο πνπ εθηείλνληαη πνιχ 

πέξα ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηε δεκφζηα πγεία. Σν πεδίν ηεο 

γελεηηθήο ζα βξίζθεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζην πξνζθήλην ηα πξνζερή ρξφληα (ε κειέηε 

ηεο γελεηηθήο γηα ηελ πξφβιεςε ησλ αζζελεηψλ εγείξεη κεγάινπο εζηθνχο, θνηλσληθνχο 

θαη λνκηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο, θαζψο ειινρεχνπλ θίλδπλνη φπσο ε άξλεζε 

αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θιπ). 

1.4 Απειλέρ για ηην ςγεία 

 Οη κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο απεηινχλ ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο. πλεπψο, ε πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο ησλ λενεκθαληδφκελσλ παζνγφλσλ 

παξαγφλησλ θαη ηεο επαλεκθάληζεο άιισλ, θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο 

ηαρείαο θαη ζπληνληζκέλεο αληίδξαζεο ζηηο απεηιέο απηέο απνηειεί θνηλή επζχλε ησλ 

εζληθψλ αξρψλ πγείαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  

 Ζ εκθάληζε ηνπ ηνχ HIV θαη ηνπ AIDS, ε επαλεκθάληζε ηεο θπκαηίσζεο, ε 

εκθάληζε ηεο παξαιιαγήο ηεο λφζνπ ηνπ Creutzfeldt Jacob Disease δείρλνπλ ηελ 

πνιπκνξθία ησλ απεηιψλ πνπ αληηκεησπίδεη ε πγεία, απφ κηθξννξγαληζκνχο, φπσο ηα 

βαθηήξηα θαη νη ηνί, θαζψο θαη ην εχξνο ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δηάδνζή 

ηνπο. Ζ επηδεκηνινγηθή παξαθνινχζεζε απηψλ θαη άιισλ κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξεκβάζεηο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ηεο λνζεξφηεηαο 

θαη/ή ηεο ζλεζηκφηεηαο. Ζ εηζαγσγή απζηεξψλ θξηηεξίσλ πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο γηα 
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ην ρεηξηζκφ αλζξσπνγελψλ νπζηψλ απνηειεί έλα αθφκα ζεκαληηθφ κέηξν ζηνλ ηνκέα ηεο 

δεκφζηαο πγείαο. 

Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ κεηαδνηηθψλ λφζσλ ζπζηάζεθε κε ηνλ θαλνληζκφ 

(ΔΚ) αξηζ. 851/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ην Δπξσπατθφ Κέληξν Πξφιεςεο 

θαη Διέγρνπ Νφζσλ.  

Δπηπιένλ, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ πνπ αληηκεησπίδεη ε πγεία απφ 

θπζηθέο, ρεκηθέο ή βηνινγηθέο πεγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε ηνληίδνπζα 

θαη ε κε ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία θαη ν ζφξπβνο, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ε αλάπηπμε θαη 

ε ρξήζε θνηλνηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη κεραληζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ εκβνιηαζκνχ θαη αλνζνπνίεζεο.  

χκθσλα, πάλησο, κε ηελ έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο (ΠΟΤ) 

ζρεηηθά κε ηελ πγεία ζηελ Δπξψπε ην 2005, νη πην ζεκαληηθέο αηηίεο ηεο επηβάξπλζεο 

απφ λφζνπο ζηελ επξσπατθή πεξηνρή ηεο ΠΟΤ, ζε έηε δσήο ππνινγηδφκελα ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο επηβαξχλζεηο πνπ επηθέξεη ε αζζέλεηα ζηελ πγεία (DALYs), είλαη νη κε 

κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο (NCDs) 77% ηνπ ζπλφινπ, ηα εμσηεξηθά αίηηα ηξαπκαηηζκψλ θαη 

δειεηεξίαζεο 14% θαη νη κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο (φπσο ν ηφο HIV/AIDS, ε γξίπε, ε 

θπκαηίσζε θαη ε εινλνζία) 9%. Δπηά θχξηεο παζήζεηο – ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα, 

κνλνπνιηθή θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, εγθεθαιηθή αγγεηαθή λφζνο, δηαηαξαρέο απφ ηε 

ρξήζε νηλνπλεχκαηνο, ρξφληα πλεπκνληθή λφζνο, θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα θαη 

ηξαπκαηηζκνί απφ αηπρήκαηα νδηθήο θπθινθνξίαο – αληηζηνηρνχλ ζην 34% ησλ DALYs. 

Δπηά θχξηνη παξάγνληεο θηλδχλνπ – θάπληζκα, νηλφπλεπκα, ππέξηαζε, πςειφ πνζνζηφ 

ρνιεζηεξφιεο, ππεξβνιηθφ βάξνο, κηθξή θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θαη 

έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο – ηζνδπλακνχλ κε 60% ησλ DALYs. 

Οη νθηψ ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο ζλεζηκφηεηαο θαη λνζεξφηεηαο απφ κε 

κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο (NCD) ζηελ επξσπατθή πεξηνρή ηεο ΠΟΤ είλαη νη θαξδηαγγεηαθέο 

παζήζεηο, νη λεπξνςπρηθέο δηαηαξαρέο, ν θαξθίλνο, νη παζήζεηο ηνπ πεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, νη αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο, νη δηαηαξαρέο αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ, νη 

παζήζεηο ζθειεηνχ θαη κπψλ θαη ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο. Ζ αληνρή ησλ κηθξνβίσλ ζηα 

αληηβηνηηθά θαη νη λνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο εμειίζζνληαη ζε απεηιή θαηά ηεο πγείαο 

ζηελ Δπξψπε. Ζ έιιεηςε λέσλ απνηειεζκαηηθψλ αληηβηνηηθψλ θαζψο θαη νη ηξφπνη γηα 

λα εμαζθαιηζζεί ε νξζή ρξήζε ησλ πθηζηακέλσλ απνηεινχλ κείδνλεο αλεζπρίεο. 

Λχζεηο ζηα αλσηέξσ, κεηαμχ άιισλ, επηρεηξεί λα δψζεη ε ΔΔ κε ηε ζέζπηζε ηνπ 

δεχηεξνπ πξνγξάκκαηνο «θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 2008-2013» (βιεπ. 



 24 

θαη θεθ.3 - παξ. 3.1), ην νπνίν απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ πξνγξάκκαηνο 

θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο (2003-2008), θαηεπζχλνληαο ηηο 

δξάζεηο πξνο ηε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ θαη 

δηαηαξαρψλ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ πεγψλ θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία, κε ζθνπφ ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο λνζεξφηεηαο θαη ηεο πξφσξεο ζλεζηκφηεηαο. 

1.5 Γημογπαθική γήπανζη 

ε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο, ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ειηθίαο άλσ ησλ 60 εηψλ 

απμάλεηαη ηαρχηεξα απφ φ, ηη νπνηαδήπνηε άιιε ειηθηαθή νκάδα, σο απνηέιεζκα ηφζν 

ηεο αχμεζεο ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο φζν θαη ηεο κείσζεο ησλ πνζνζηψλ γνληκφηεηαο.  Ζ 

γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο επηηπρία ησλ πνιηηηθψλ δεκφζηαο πγείαο 

θαη ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, αιιά πξνθαιεί, επίζεο, ηελ θνηλσλία λα 

πξνζαξκνζηεί, πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ πγεία θαη ηε ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα 

ησλ ειηθησκέλσλ θαζψο θαη ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή ηνπο θαη ηελ αζθάιεηα. 

ιεο νη ρψξεο ηεο Δπξψπεο αληηκεησπίδνπλ ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο, κηα 

ηάζε πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα ζπλερηζηεί ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηα κέζα ηνπ εηθνζηνχ 

πξψηνπ αηψλα, θαη ζπρλά ζεσξείηαη θχξηα αηηία γηα ηελ αλνδηθή ηάζε ηνπ θφζηνπο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο (Π.Ο.Υ. 2009). Χζηφζν, νη αλαιχζεηο ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο εκθαλίδνπλ άιινπο παξάγνληεο, ηδίσο ηελ απμαλφκελε πνιππινθφηεηα ηεο 

ηερλνινγίαο, λα επζχλνληαη γηα ηελ κεγάιε αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία. 

Δπηπιένλ, αλ θαη ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ζα επηθέξεη θάπνην πξφζζεην θφζηνο, απηφ 

κπνξεί λα κεησζεί κε ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ θαη θαιά ζπληνληζκέλσλ πγεηνλνκηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ψζηε λα επηβξαδχλνπλ ην ξπζκφ κείσζεο ηεο πγείαο πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηε γήξαλζε, κεηψλνληαο έηζη θαη ηηο απαηηνχκελεο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. 

Οη ηάζεηο ζηελ πγεία κεηαμχ ησλ ειηθησκέλσλ είλαη αλάκηθηεο: ζνβαξέο 

αλαπεξίεο κεηψλνληαη ζε νξηζκέλεο ρψξεο, αιιά απμάλνληαη ζε άιιεο, ελψ ήπηεο 

αλαπεξίεο θαη ρξφληεο  λφζνη γεληθά απμάλνληαη. 

Πξνθεηκέλνπ ηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο λα παξακείλνπλ πγηή θαη αλεμάξηεηα 

απαηηείηαη ε παξνρή ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο θαιέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, 

επάξθεηα νηθνλνκηθψλ πφξσλ, πξφζβαζε ζε θαηάιιειε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. 

πλεπψο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ηα θαηάιιεια πζηήκαηα Τγείαο γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ.  
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Με δεδνκέλεο ηηο ζεκαληηθέο καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο, απηφ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη αθφκε θαη θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

αλαηαξαρψλ. Απηφ θαζηζηά ην ζπληνληζκφ ηεο θξνληίδαο ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ.  

Πώο κπνξνύλ ηα ζπζηήκαηα πγείαο λα αληαπνθξηζνύλ ζηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνύ;  

Μπνξνχλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ην θφζηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε γήξαλζε, εμαζθαιίδνληαο 

φηη νη άλζξσπνη ζα κέλνπλ πγηείο ζηα γεξαηεηά. Να γίλνπλ απνηειεζκαηηθέο 

παξεκβάζεηο, ηδίσο κε πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ηελ πξφιεςε ηεο 

λφζνπ ψζηε λα αληηκεησπηζζνχλ νη θχξηεο αηηίεο λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο 

(παρπζαξθία, ππέξηαζε θαη ςπρηθέο αζζέλεηεο). Σα κέηξα απηά πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 

ηελ ζσκαηηθή άζθεζε θαη ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή. Ζ πεξίνδνο απφ ηε κέζε ειηθία θαη 

κεηά είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο παξεκβάζεηο. Δπίζεο 

λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο αδηθαηνιφγεηα κεγάιεο δηάξθεηα λνζειείαο θαη ηεο 

αιφγηζηεο ρξήζεο ησλ  ππεξεζηψλ πγείαο, φπσο ε έγθαηξε κεηαθνξά ησλ αλζξψπσλ ζηα 

ζπίηηα ή ζε άιια θαηάιιεια θαηαιχκαηα (γεξνθνκεία θ.α.).  

ηαλ νη ειηθησκέλνη είλαη ζε θαιή πγεία, θαίλεηαη φηη ρξεηάδνληαη ιηγφηεξνπο απφ 

ηνπο ήδε πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη είλαη επίζεο πην πηζαλφλ 

λα παξακείλνπλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαζψο νη άλζξσπνη πνπ αλακέλνπλ λα δήζνπλ 

κηα καθξά θαη πγηή δσή έρνπλ έλα ηζρπξφ θίλεηξν λα επελδχζνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπο φηαλ είλαη λεφηεξνη θαη λα επεθηείλνπλ ηα εξγαζηαθά ηνπο ρξφληα. 

Ζ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ δεκηνπξγεί δχν ελ δπλάκεη ζνβαξέο νηθνλνκηθέο 

πηέζεηο γηα ηα . Τ.: απμεκέλε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη κείσζε ησλ εζφδσλ, 

θαζψο ππνρσξεί ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ είλαη νηθνλνκηθά  ελεξγφ.  

χκθσλα κε ηηο πξνβνιέο ηεο Eurostat, ν «ελεξγφο» πιεζπζκφο (15 - 64 εηψλ) 

ζηελ ΔΔ ζα κεησζεί θαηά 48 εθαηνκκχξηα κέρξη ην 2050. Ζ κείσζε νδεγεί ζε αληίζηνηρε 

κείσζε ηνπ κέζνπ εηήζηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ ΔΔ ησλ 25 απφ 2,4% ηελ 

πεξίνδν 2004-2010 ζε κφλν 1,2% κεηαμχ 2030 θαη 2050, παξφιν πνπ απηέο νη 

πξνβιέςεηο δελ είραλ ιάβεη ππφςε ηηο πην πξφζθαηεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο. Δπηπιένλ, νη 

δεκφζηεο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δεκνγξαθηθή γήξαλζε, φπσο ζπληάμεηο, 

ππεξεζίεο πγείαο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο θ.α, πξνβιέπεηαη λα απμεζνχλ ζηελ ΔΔ έσο 3-4 

κνλάδεο ηνπ ΑΔγρΠ κεηαμχ 2004 θαη 2050. 

Δίλαη, σζηφζν, ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε φηη ε γήξαλζε ηνπ επξσπατθνχ 

πιεζπζκνχ είλαη κεγάιε επηηπρία θαζφηη  επηκεθχλζεθε ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο, 

ζπλνδεπφκελν ζπρλά κε θαιή πγεία.  
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Δπηπιένλ, ε αλαινγία ησλ «νηθνλνκηθά ελεξγψλ» έλαληη ησλ «εμαξηεκέλσλ» 

νκάδσλ θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηηο πνιηηηθέο γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε. Γηα παξάδεηγκα νη 

πξφζθαηεο αιιαγέο ζηηο ΖΠΑ ζηελ νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ ειηθησκέλσλ χζηεξα απφ 

ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή θαη λνκηθέο αιιαγέο.  

Τπάξρεη ν θίλδπλνο  νη ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο πηέζεηο λα νδεγήζνπλ ζηελ 

επηζηξνθή ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ ειηθησκέλσλ αλζξψπσλ απφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, 

γεγνλφο πνπ κπνξεί λα πάξεη πνιχ θαηξφ λα αληηζηξαθεί.  

Οη ειηθησκέλνη άλζξσπνη δελ είλαη κφλν απνδέθηεο ησλ ζπληάμεσλ ή ησλ 

παξνρψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη καθξνρξφληαο θξνληίδαο αιιά παξέρνπλ, θαηά 

έλα κεγάιν πνζνζηφ, ηελ κέξηκλα γηα άιια ειηθησκέλα άηνκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ζπδχγσλ) θαζψο επίζεο ζε πνιιέο ρψξεο ζπκκεηέρνπλ ζε εζεινληηθή εξγαζία ή βνεζνχλ 

ζηε θξνληίδα ησλ εγγνληψλ ηνπο, ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηελ θνηλσλία πνπ 

δηαθνξεηηθά ζα έπξεπε λα δαπαλήζεη πφξνπο γηα ηα αλσηέξσ. 

1.6 Υπημαηοδόηηζη ηυν Τπηπεζιών Τγείαρ 

Ο ηξφπνο πνπ έλα ζχζηεκα πγείαο ρξεκαηνδνηείηαη απνηειεί θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο επεκεξίαο. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζηηο 

θησρφηεξεο ρψξεο φπνπ ην επίπεδν ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία εμαθνινπζεί λα είλαη 

αλεπαξθέο γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ζηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο θαη ηηο 

παξεκβάζεηο πγείαο. ε πνιιέο ρψξεο ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο σζεί αθφκα πνιινχο αλζξψπνπο ζηε θηψρεηα. Οη θπβεξλήζεηο ζηηο 

πινπζηφηεξεο ρψξεο, επίζεο, ζπλερψο αλαδεηνχλ ηνλ ηξφπν πψο λα απμήζνπλ ηνπο 

πφξνπο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζπλερψο απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ πιεζπζκψλ ηνπο 

γηα πνηνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο. 

Οη ρψξεο ηεο ΔΔ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο θαη πξνθιήζεηο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο ηνπο. Νέα θάξκαθα, ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, αχμεζε ηνπ 

πξνζδφθηκνπ δσήο απμάλνπλ, απφ ηελ κία, ην θφζηνο ησλ πζηεκάησλ Τγείαο θαη απφ 

ηελ άιιε ε νηθνλνκηθή θξίζε αλαγθάδεη ηηο θπβεξλήζεηο λα πεξηνξίζνπλ ηηο εγρψξηεο 

δαπάλεο ηνπο γηα ηελ πγεία. Ο αλσηέξσ ζπλδπαζκφο επηβάιιεη νη ρψξεο ηεο ΔΔ λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πζηεκάησλ Τγείαο θαη λα 

πξνρσξήζνπλ ζε κεηαξξπζκίζεηο. 

Γελ ππάξρεη απάληεζε ζην εξψηεκα πψο λα γίλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

πζηεκάησλ Τγείαο δηφηη θαη νη αλάγθεο θάζε ρψξαο δηαθέξνπλ αιιά θαη γηαηί θάζε 

ρψξα έρεη ήδε έλα ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο, ην νπνίν έρεη αλαπηχμεη θαηά ηε δηάξθεηα 
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κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ αξθεηά κεγάιεο (ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πεξηζζφηεξν απφ 50 

ή αθφκα θαη 100 ρξφληα) θαη απνηεινχλ κέξνο ηεο εζληθήο πνιηηηζηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο 

(π.ρ. ην NHS ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ή ην χζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζηελ 

Γεξκαλία). ε απηέο ηηο ρψξεο νη ζπδεηήζεηο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ζην ζχζηεκα 

ρξεκαηνδφηεζεο έρνπλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν κε αιιαγέο ζην πεξηζψξην θαη φρη κε 

θαζνιηθέο νξγαλσηηθέο αιιαγέο. 

Χζηφζν, ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ, ηδηαίηεξα ζηηο πξψελ ζνζηαιηζηηθέο, ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ πζηεκάησλ Τγείαο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα ζχλνιν ηερληθψλ 

ξπζκίζεσλ ρσξίο ηζρπξή πνιηηηζηηθή ή ηζηνξηθή επηθάιπςε. Καη ζε πνιιέο απφ απηέο ηηο 

ρψξεο νη πην ζεκειηψδεηο κεηαξξπζκίζεηο ζηε ρξεκαηνδφηεζε έρνπλ εθαξκνζηεί ή είλαη 

ππφ εμέηαζε. 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ΠΟΤ ην 2000 γηα ηελ Παγθφζκηα Τγεία νη ζηφρνη ηεο 

πνιηηηθήο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πγείαο ζα πξέπεη λα είλαη νη εμήο: 

 ε πξνψζεζε ηεο θαζνιηθήο πξνζηαζίαο έλαληη ησλ νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, 

 ε πξνψζεζε κηαο πην δίθαηεο θαηαλνκήο ηνπ βάξνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, 

 ε πξνψζεζε ηεο ζσζηήο ρξήζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηηο 

πθηζηάκελεο αλάγθεο, 

 ε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ππεπζπλφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηνλ πιεζπζκφ, 

 ε πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ, 

 ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ρξεκαηνδφηεζεο.  

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπγθεληξψλνληαη ηα ρξήκαηα γηα ηελ παξνρή πγείαο έρεη 

ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηνπο πνιηηηθνχο ζηφρνπο γηα δηθαηνζχλε ζηε ρξεκαηνδφηεζε, 

δηαθάλεηα θαη ππεπζπλφηεηα. Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ πφξσλ πεξηιακβάλεη ηξία 

ζηνηρεία:  

 ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, 

 ηνπο κεραληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπιινγή ησλ πφξσλ θαη 

 ηνπο ππεχζπλνπο νξγαληζκνχο γηα ηελ ζπιινγή ησλ πφξσλ. 

Ηδηψηεο θαη νξγαληζκνί είλαη νη θχξηνη ρξεκαηνδφηεο ησλ πζηεκάησλ Τγείαο θαη 

ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο θαζψο θαη ρξεκαηνδνηηθέο 

πεγέο εμσηεξηθήο βνήζεηαο, φπσο είλαη ε ΠΟΤ ή ε Παγθφζκηα Σξάπεδα. 
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Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ .Τ. γίλεηαη απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο πφξνπο. Οη 

δεκφζηνη πφξνη πξνέξρνληαη είηε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, δειαδή έζνδα απφ 

ηελ άκεζε θαη ηελ έκκεζε θνξνινγία, είηε απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε δειαδή έζνδα 

απφ ηηο ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ νη ηδησηηθνί 

πφξνη θαηαβάιινληαη εζεινληηθά απφ ηδηψηεο θαη εξγνδφηεο.  

Οη δεκφζηνη κεραληζκνί ρξεκαηνδφηεζεο ησλ .Τ. είλαη ζεζκνζεηεκέλνη θαη 

θαηά πξνέθηαζε ππνρξεσηηθνί, ελψ νη ηδησηηθνί είλαη ζπλήζσο εζεινληηθνί. Μεξηθνί 

πεξηιακβάλνπλ πξνπιεξσκή (ηδησηηθή αζθάιεηα, Medical saving accounts-MSAs), ελψ 

άιιεο φρη (Out – of – pocket (OOP) payments). Σν κφλν παξάδεηγκα MSAs ζηελ ΔΔ – 

πνπ ζηηο ΖΠΑ είλαη γλσζηά σο HSAs (Health Saving Accounts) – ην βξίζθνπκε ζηελ 

Οπγγαξία, φπνπ ινγαξηαζκνί απνηακίεπζεο, νη νπνίνη θνξναπαιιάζνληαη, 

ρξεζηκνπνηνχληαη είηε γηα λα θαιχςνπλ ζεζκνζεηεκέλεο δαπάλεο πγείαο είηε γηα λα 

θαιχςνπλ πιεξσκέο OOP γηα δαπάλεο πνπ δελ θαιχπηνληαη απ’ ηελ θνηλσληθή 

αζθάιηζε. 

Σα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ .Τ. Ζ 

κεγαιχηεξε νκάδα είλαη απηή πνπ ε ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη κέζσ ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη πεξηιακβάλεη ηα θξάηε Απζηξία, Βέιγην, Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, 

Δζζνλία, Γαιιία, Γεξκαλία, Οπγγαξία, Ληζνπαλία, Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία, Πνισλία, 

Ρνπκαλία, ινβαθία θαη ινβελία. Ζ δεχηεξε νκάδα απνηειείηαη απφ ηηο ρψξεο πνπ ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ .Τ. γίλεηαη θπξίσο κέζα απφ ηε θνξνινγία θαη είλαη ε Γαλία, ε 

Φηλιαλδία, ε Ηξιαλδία, ε Ηηαιία, ε Μάιηα, ε Πνξηνγαιία, ε Ηζπαλία, ε νπεδία θαη ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην. Ζ ηξίηε νκάδα απνηειείηαη απφ ηα θξάηε πνπ έρνπλ ηηο πην πςειέο 

ηδησηηθέο δαπάλεο (OOP) θαη απηά είλαη ε Βνπιγαξία, ε Διιάδα, ε Κχπξνο θαη ε 

Λεηνλία.  

Μηα κεγάιε αιιαγή  ζηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο έγηλε κεηά ην 1996 ζηηο ρψξεο 

Βνπιγαξία, Ληζνπαλία, Πνισλία θαη Ρνπκαλία απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, πνπ 

ήηαλ πξηλ, ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. Οη δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ πγεία επηθξαηνχλ ζε 

φιεο ηηο ρψξεο εθηφο απφ ηελ Κχπξν ( δηαγξ. 1). Απφ ην 1996 νη δεκφζηεο δαπάλεο έρνπλ 

κεησζεί αλαινγηθά ζε ζρέζε κε ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα ηελ πγεία ζε 17 θξάηε – κέιε, 

κε ηε κεγαιχηεξε κείσζε ζην Βέιγην, ηε Βνπιγαξία, ηελ Δζζνλία, ηελ Οπγγαξία θαη ηε 

ινβαθία. πλνιηθά 10 θξάηε κέιε έρνπλ απμήζεη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο, κε ηηο 

κεγαιχηεξεο απμήζεηο λα έρνπλ γίλεη ζηελ Κχπξν, ηε Μάιηα θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ( 

δηαγξ. 2
 
θαη 3). 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ  1 

Γεκόζηεο δαπάλεο γηα ηελ πγεία ωο αλαινγία ηωλ ζπλνιηθώλ δαπαλώλ γηα ηελ πγεία ζηελ 

ΔΔ (%), ην 1996 θαη ην 2005 

 

Πεγή: ΠΟΥ, 2007 

 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ  2 

Καηαλνκή ηνπ ηξόπνπ ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ Σ.Υ. αλά ρώξα, 1996 

 

Tax: Φνξνινγία, SSC: Κνηλσληθή Αζθάιηζε, PHI: Ηδησηηθή Αζθάιεηα, OOP: Ηδησηηθή 

Γαπάλε, Other: Άιιν  

Πεγή: ΠΟΥ, 2007 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ  3 

Καηαλνκή ηνπ ηξόπνπ ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ Σ.Υ. αλά ρώξα, 2005 

 

 Tax: Φνξνινγία, SSC: Κνηλσληθή Αζθάιηζε, PHI: Ηδησηηθή Αζθάιεηα, OOP: Ηδησηηθή 

Γαπάλε, Other: Άιιν  

Πεγή: ΠΟΥ, 2007 

 

ε φιεο ηηο ρψξεο πιελ ηεο Γαιιίαο θαη ηεο ινβελίαο ( θαη ηεο Οιιαλδίαο κέρξη 

ην 2006) νη ηδησηηθέο δαπάλεο αθνξνχλ θπξίσο OOP πιεξσκέο, νη νπνίεο είλαη θαη νη 

δεχηεξεο κεγαιχηεξεο δαπάλεο γηα ηελ πγεία ζε 18 απφ ηα θξάηε – κέιε. Χζηφζν, 

ππνινγίδνληαη ζε ιηγφηεξν απφ ην 1/3 ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία ζε φια ηα 

θξάηε – κέιε πιελ ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο Διιάδαο, ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Λεηνλίαο. Απφ ην 

1996 ε αλαινγία ηνπο έρεη απμεζεί ζε ζρέζε κε ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα ηελ πγεία ζε 

15 ρψξεο. Ζ αχμεζε είλαη πάλσ απφ 5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζην Βέιγην, ηε Βνπιγαξία, 

ηελ Δζζνλία, ηελ Διιάδα, ηελ Οπγγαξία, ηε Λεηνλία, ηε Ληζνπαλία θαη ηε ινβαθία. 

εκαληηθή πηψζε ζηηο πιεξσκέο OOP αλαινγηθά κε ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα ηελ πγεία 

(πάλσ απφ 5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο) ππήξμε ζηελ Κχπξν, ηε Μάιηα θαη ηε Ρνπκαλία. Σν 

δηάγξακκα 4 δείρλεη φηη ην 1996 ε ηδησηηθή αζθάιεηα δσήο ήηαλ αλχπαξθηε ή πνιχ κηθξή 

ζε φια ηα λέα θξάηε – κέιε εθηφο απ’ ηε ινβελία θαη ζε αξθεηά απφ ηα παιηά κέιε 

(Ηηαιία, Λνπμεκβνχξγν, Μάιηα, Πνξηνγαιία θαη νπεδία).  
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ  4 

Ηδηωηηθή αζθάιεηα ωο αλαινγία ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα ηελ πγεία ζηελ ΔΔ, ην 1996 θαη 

ην 2005 

 

Πεγή: ΠΟΥ, 2007 

 

 Ζ ηδησηηθή αζθάιηζε είλαη θαιά εδξαησκέλε σο κέξνο ηνπ .Τ. ζε θάπνηεο ρψξεο 

φπσο ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε Ηξιαλδία, ε Οιιαλδία θαη ε ινβελία, ελψ ζε άιιεο είλαη 

πξφζθαηε αλαθάιπςε. Χζηφζν ππάξρεη αχμεζε ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο απφ ην 2000 ζε 

ζρεδφλ φιεο ηηο ρψξεο κε εμαίξεζε ηελ Απζηξία, ηε Φηλιαλδία, ηελ Ηξιαλδία, ηελ Ηηαιία, 

ηε ινβαθία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Οη δαπάλεο γηα ηδησηηθή αζθάιεηα εμαθνινπζνχλ 

λα είλαη πεξηνξηζκέλεο, ζε ζρέζε κε ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα ηελ πγεία, ζηα 

πεξηζζφηεξα θξάηε – κέιε, κφιηο ππεξβαίλνπλ ην 5% ζηελ Απζηξία, ηε Γαιιία, ηε 

Γεξκαλία, ηελ Ηξιαλδία, ηελ Οιιαλδία θαη ηε ινβελία.   
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ΚΔΦ. 2    ΣΟ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΔΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ 

2.1 Οι θεζμικέρ απμοδιόηηηερ ηηρ ΔΔ ζηον ηομέα ηηρ ςγείαρ 

Ζ πλζήθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα 

ην 1952 δελ πεξηειάκβαλε αλαθνξέο ζε ζέκαηα πγείαο , αληίζεηα κε ηε πλζήθε γηα ηελ 

ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο ην 1957, πνπ πεξηιακβάλεη έλα 

θεθάιαην γηα ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο. ηε πλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο 

Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο (ΔΟΚ) ή πλζήθε ηεο Ρψκεο ην 1957, δελ θαζνξίζηεθε ξεηά 

κηα θνηλή πνιηηηθή γηα ηελ πγεία νχηε πεξηέρνληαη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη 

απηνδχλακα ζην ζεζκφ ηεο πγείαο, ελψ κε ηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε (ΔΔΠ), ην 1987, 

ζεκειηψζεθε ε θνηλνηηθή ζπλεξγαζία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη γηα ηελ 

ελαξκφληζε ησλ ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ην ρψξν εξγαζίαο. 

 ζνλ αθνξά ηηο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο θαη αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΔ ζην πεδίν ηεο 

δεκφζηαο πγείαο ε λνκηθή βάζε ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ παγηψζεθε απφ ηε πλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη ή πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν ζην πιαίζην ηεο πλζήθεο ηνπ 

Μάαζηξηρη πξνζδηνξίδεηαη ε πγεία σο μερσξηζηφο ηνκέαο ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο. Ζ 

κεηαγελέζηεξε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ πνπ αλαζεψξεζε ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, 

εηζήγαγε νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζην πεδίν ηεο δεκφζηαο πγείαο. Αθνινχζεζε ε 

πλζήθε ηεο Νίθαηαο, θαηά ηελ πηνζέηεζε ηεο νπνίαο δηαθεξχρζεθε ν Υάξηεο ησλ 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ, πνπ πεξηιακβάλεη άξζξν κε ζέκα ηελ πξνζηαζία ηεο 

πγείαο. Αλαιπηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε δεκφζηα πγεία πεξηθιείνληαη ζην ζρέδην πλζήθεο 

γηα ηε Θέζπηζε ηνπ πληάγκαηνο ηεο Δπξψπεο. 

2.1.1 Ζ Σπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη 

Ζ αλαδήηεζε νπζηαζηηθήο Δληαίαο Αγνξάο εληφο ησλ νξίσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο νδήγεζε ζηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη πνπ απνηειεί ην 

κεραληζκφ ίδξπζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππνγξάθηεθε ζην Μάαζηξηρη ην 1992 θαη 

ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1
ε 

Ννεκβξίνπ 1993 θαη θαιχπηεη, ηξνπνπνηψληαο ζπγρξφλσο ηεο 

πξνεγνχκελεο πλζήθεο (ΔΟΚ, ΔΚΑΥ, ΔΚΑΔ).  

Ζ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη απνηειεί ηε επηζθξάγηζε ηελ επξσπατθήο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο, ρσξίο λα παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη ζην παξειζφλ έρνπλ εκθαληζηεί 

πνιηηηθέο θαη δξάζεηο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ απαζρφιεζε, ηελ πγηεηλή 

θαη αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, ηελ πξναγσγή 

ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ, νη νπνίεο 
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θηλεηνπνίεζαλ ηα θξάηε κέιε ζηελ εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ θνηλνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Με ηελ εθαξκνγή ηεο πλζήθεο ε πγεία πεξηιακβάλεηαη γηα πξψηε θνξά 

ζηηο Δπξσπατθέο πλζήθεο ζαλ έλα ηδηαίηεξν ζέκα πξνο ζπδήηεζε θαη αλάπηπμε. Ζ 

εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο εληάζζεηαη πιένλ ζηηο 

θνηλνηηθέο αξκνδηφηεηεο, κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ζηε λέα πλζήθε εηδηθνχ άξζξνπ, ηνπ 

άξζξνπ 129, ζηε βάζε φκσο ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ  νπνία ε 

νπζηαζηηθή αξκνδηφηεηα ζα παξακέλεη ζηα θξάηε κέιε. Με ην άξζξν 129 ε πξνζηαζία 

θαη πξναγσγή ηεο πγείαο ελζαξξχλνληαη θαη ππνζηεξίδνληαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ 

θξαηψλ – κειψλ, απνηεινχλ δε αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο επξχηεξεο δηαδηθαζίαο ηεο 

επξσπατθήο νινθιήξσζεο. Μφλν χζηεξα απφ ηελ επηθχξσζε ηεο πλζήθεο ην 1993 

θαηνξζψλεη ε Κνηλφηεηα λα εθαξκφζεη πξαγκαηηθή ζηξαηεγηθή ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο 

πγείαο θαη δίλεηαη ε επθαηξία γηα πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα δξάζεο κε πξνηεξαηφηεηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ζχγρξνλσλ αζζελεηψλ φπσο ν θαξθίλνο, ηα θαξδηαγγεηαθά 

λνζήκαηα, ην AIDS, ηα λαξθσηηθά, ηα αηπρήκαηα θ.α. Έκθαζε δίλεηαη ζε ζέκαηα 

παξαθνινχζεζεο, πξναγσγήο θαη πξφιεςεο, παξά ζε ζέκαηα ζεξαπείαο – λνζειείαο. 

Χζηφζν, ε πλζήθε γηα ηελ ΔΔ δελ επηηξέπεη ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο ηε ζέζπηζε 

κέηξσλ ελαξκφληζεο ησλ ζρεηηθψλ εζληθψλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, 

θαζψο επηηξέπεη κφλν ηε ζέζπηζε «κέηξσλ ελζάξξπλζεο».   

2.2.2 Ζ Σπλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ 

Ζ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη αλαζεσξήζεθε απφ ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ πνπ 

ππνγξάθεθε ζηηο 2 Οθησβξίνπ 1997 θαη άξρηζε λα ηζρχεη απφ ηελ 1
ε
 Μαΐνπ 1999. Με 

απηή ηε πλζήθε ζεζπίδνληαη ζεκαληηθέο θαη πνιχηηκεο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο 

δεκφζηαο πγείαο, πνπ επηηξέπνπλ ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλνηηθψλ αξκνδηνηήησλ, ελψ νη 

ζηφρνη ηεο θνηλνηηθήο δξάζεο γίλνληαη ζαθέζηεξνη. ην λέν άξζξν 152 (πξψελ άξζξν 

129) ζρεηηθά κε ηε δεκφζηα πγεία επηβεβαηψλεηαη φηη θαηά ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή φισλ ησλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη πςειφ 

επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο πγείαο. Οη ηνκείο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ 

επεθηείλνληαη ζε «φιεο ηηο πεγέο θηλδχλνπ γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία» θαη ηα θνηλνηηθά 

κέηξα αθνξνχλ δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο ηνλ θαξθίλν, ηελ ηνμηθνκαλία, ηηο κεηαδνηηθέο 

αζζέλεηεο θαη ηα γεληθφηεξα κέηξα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέηξσλ πνπ θαζνξίδνπλ πςειά πξφηππα αζθάιεηαο θαη 

πνηφηεηαο γηα ηα φξγαλα θαη ηηο νπζίεο αλζξψπηλεο πξνέιεπζεο.  



 34 

Οη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο πνπ πεξηέρεη ε πλζήθε ηνπ 

Άκζηεξληακ είλαη:  

 Οη δηαηάμεηο γηα ηνλ αληίθηππν ησλ άιισλ πνιηηηθψλ ζηελ πγεία ηνλίδνπλ φηη έλα 

πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ζα πξέπεη λα απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα φισλ ησλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο,  

 Οη θνηλνηηθέο ελέξγεηεο δελ πεξηιακβάλνπλ πιένλ κφλν εθείλεο πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ «πξφιεςε ηεο αλζξψπηλεο αζζέλεηαο» θαη ηελ «απνηξνπή ησλ πεγψλ 

θηλδχλνπ γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία», αιιά επεθηείλνληαη θαη ζηηο ελέξγεηεο πνπ 

«απνβιέπνπλ ζηε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο»,  

 Οη ελέξγεηεο ζηνλ ηνκέα ησλ λαξθσηηθψλ απνβιέπνπλ «ζηε κείσζε ηεο βιάβεο 

πνπ πξνθαινχλ ζηελ πγεία ηα λαξθσηηθά»,  

 Ζ θνηλφηεηα κπνξεί πιένλ λα πηνζεηεί «κέηξα κε πςειέο πξνδηαγξαθέο φζνλ 

αθνξά ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ νξγάλσλ θαη ησλ νπζηψλ αλζξψπηλεο 

πξνέιεπζεο, φπσο θαη «κέηξα ζηνλ θηεληαηξηθφ θαη θπηνυγεηνλνκηθφ ηνκέα κε 

άκεζν ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο», 

 Δληζρχεηαη ν ξπζκηζηηθφο ξφινο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ ζηε δηακφξθσζε θαη δηαρείξηζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηε δεκφζηα 

πγεία. 

ην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ ζηφρσλ ηνπ άξζξνπ 152, κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ 

θνηλνηηθά κέηξα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηε δξάζε ησλ θξαηψλ – κειψλ θπξίσο κέζσ ηεο 

ελζάξξπλζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο.  

2.1.3 Ζ Σπλζήθε ηεο Νίθαηαο  

Ζ πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ αλαζεσξήζεθε απφ ηε πλζήθε ηεο Νίθαηαο, ε νπνία 

πηνζεηήζεθε ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 2000, ππνγξάθεθε ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 2001 θαη ηέζεθε 

ζε ηζρχ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2003.  

ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο δελ δηεπξχλζεθε πεξαηηέξσ ην πεδίν ησλ αξκνδηνηήησλ, 

ησλ παξεκβάζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΔΔ, θαζψο ην άξζξν 152 δελ ππέζηε λέα 

ηξνπνπνίεζε.  

2.1.4 Ο Φάξηεο ηωλ Θεκειηωδώλ Γηθαηωκάηωλ ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο 

ηε Γηαθπβεξλεηηθή Γηάζθεςε ηεο Νίθαηαο ζηηο 7-9 Γεθεκβξίνπ 2000, θαηά ηε 

δηάξθεηα πηνζέηεζεο ηεο νκψλπκεο πλζήθεο, δηαθεξχρζεθε παλεγπξηθά ν Υάξηεο ησλ 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν νπνίνο ελζσκαηψζεθε κεηέπεηηα 
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ζην ζρέδην πληάγκαηνο ηεο Δπξψπεο θαη απνηειεί, σο αλαπφζπαζην θαη απηνηειέο 

ηκήκα ηνπ, ην Μέξνο II ηεο πληαγκαηηθήο πλζήθεο. Οη δηαηάμεηο ηνπ έρνπλ λνκηθή 

δεζκεπηηθή ηζρχ, ρσξίο σζηφζν λα δηεπξχλνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Έλσζεο.  

ην Υάξηε ηνλίδεηαη ε αλάγθε λα εληζρπζεί ε πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ, θάησ απφ ην πξίζκα ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ, ηεο θνηλσληθήο πξνφδνπ 

θαη ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ. Σα ζεζκηθά φξγαλα, νη νξγαληζκνί 

θαη νη ππεξεζίεο ηεο Έλσζεο νθείινπλ λα ζέβνληαη ηα δηθαηψκαηα πνπ νξίδνληαη ζην 

Υάξηε, ελψ νη ίδηεο ππνρξεψζεηο επηβάιινληαη ζηα θξάηε κέιε θαη ηα εζληθά φξγαλα 

φηαλ εθαξκφδνπλ, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, θαλφλεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. 

Σν Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαιείηαη λα κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηνπ 

Υάξηε. 

Ο Υάξηεο θαηαηάζζεη ηα δηθαηψκαηα πνπ εγγπάηαη ζε έμη δηαθξηηέο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε έμη αξρέο – αμίεο νη νπνίεο ζπληζηνχλ ηα βάζξα ηνπ 

επξσπατθνχ ζεζκηθνχ θαη πνιηηηθνχ πνιηηηζκνχ. Πξφθεηηαη θαηά ζεηξά γηα ηελ 

αμηνπξέπεηα, ηελ ειεπζεξία, ηελ ηζφηεηα, ηελ αιιειεγγχε, ηε δεκνθξαηία θαη 

δηθαηνζχλε. ηε ζεκαηηθή ελφηεηα γηα ηελ αιιειεγγχε πεξηιακβάλνληαη ηα πεξηζζφηεξα 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ θαη πεξηθιείεηαη ην άξζξν II-95 κε ζέκα ηελ 

πξνζηαζία ηεο πγείαο. πσο νξίδεηαη ζην άξζξν «Κάζε πξφζσπν δηθαηνχηαη λα έρεη 

πξφζβαζε ζηελ πξφιεςε ζε ζέκαηα πγείαο θαη λα απνιακβάλεη ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο θαη πξαθηηθέο. 

Καηά  ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ ηεο ΔΔ 

εμαζθαιίδεηαη πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ».  

Οη αξρέο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην άξζξν βαζίδνληαη ζην άξζξν 152 ηεο 

πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ, ζχκθσλα κε ην νπνίν δελ επηηξέπεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

ε ζέζπηζε κέηξσλ ελαξκφληζεο ησλ ζρεηηθψλ εζληθψλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ 

δηαηάμεσλ, αθνχ επηηξέπεηαη κφλν ε ζέζπηζε κέηξσλ ελζάξξπλζεο. 

2.1.5 Τν Δπξωπαϊθό Σύληαγκα 

Σν ζρέδην πλζήθεο γηα ηε Θέζπηζε ηνπ πληάγκαηνο ηεο Δπξψπεο εγθξίζεθε 

απφ ηνπο αξρεγνχο θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ζηηο 18 Ηνπλίνπ 2004 θαη ππνγξάθεθε ζηε 

Ρψκε ζηηο 29 Οθησβξίνπ 2004. Σν Δπξσπατθφ χληαγκα, φπσο επηθξάηεζε λα 

νλνκάδεηαη, επαληδξχεη ηελ ΔΔ, αληηθαζηζηψληαο ηηο θαηαζηαηηθέο πλζήθεο ηεο. 

Τπνιείπεηαη ε ππνγξαθή θαη ε επηθχξσζε ηνπ Δπξσπατθνχ πληάγκαηνο απφ ηα θξάηε 

κέιε ηεο ΔΔ πξηλ ηεζεί ζε ηζρχ.  
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Σν χληαγκα ηεο Δπξψπεο ελζσκαηψλεη ηε δεκφζηα πγεία θπξίσο ζηνπο ηνκείο 

φπνπ ε ΔΔ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχζζεη δξάζε ζπληνληζηηθνχ, ζπκπιεξσκαηηθνχ 

θαη ππνζηεξηθηηθνχ ραξαθηήξα. ην άξζξν I-17 νξίδεηαη πσο «Ζ Έλσζε έρεη 

αξκνδηφηεηα λα αλαιακβάλεη δξάζεηο ππνζηήξημεο, ζπληνληζκνχ ή ζπκπιήξσζεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο αλζξψπηλεο πγείαο». ην άξζξν III-117 

νξίδεηαη φηη «θαηά ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ, ε ΔΔ 

ζπλεθηηκά ηηο απαηηήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο 

πγείαο». ην άξζξν III-233 θαζνξίδεηαη φηη «ζηελ πνιηηηθή ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ε ΔΔ ζπκβάιιεη ζηελ επηδίσμε ηνπ ζηφρνπ ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο 

ηνπ αλζξψπνπ». Δμαίξεζε απνηειεί ην άξζξν I-14 ηνπ πληάγκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ νη 

ζπληξέρνπζεο αξκνδηφηεηεο ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ αθνξνχλ ηνκείο φπσο «ε 

θνηλσληθή πνιηηηθή, ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, ην πεξηβάιινλ θαη νη θνηλέο 

πξνθιήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ζην ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο». Σν ζρέδην πληάγκαηνο 

εηζάγεη λέεο λνκηθέο βάζεηο πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηελ  ΔΔ λα επεκβαίλεη ζε πεξίπησζε 

αλάγθεο γηα ηε δεκφζηα πγεία, έηζη ψζηε λα  αληηκεησπίδνληαη θνηλέο πξνθιήζεηο γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ (π.ρ. ζε πεξίπησζε άηππεο πλεπκνλίαο ή βηνηξνκνθξαηίαο).  

Αλαιπηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ην πεδίν ηεο δεκφζηαο πγείαο 

πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν III-278 ηνπ πληάγκαηνο, ην νπνίν αλαπαξάγεη ην άξζξν 152 

ηεο πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ, πεξηιακβάλεη δε πξφζζεηα θνηλνηηθά κέηξα ζηνλ 

θηεληαηξηθφ θαη θπηνυγεηνλνκηθφ ηνκέα, κέηξα γηα ηνλ θαζνξηζκφ πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο γηα ηα θάξκαθα θαη ηα  κεραλήκαηα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηαηξηθή ρξήζε, φπσο θαη κέηξα ζρεηηθά κε ηελ επαγξχπλεζε, ηελ 

θήξπμε ζπλαγεξκνχ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ζνβαξψλ δηαζπλνξηαθψλ απεηιψλ θαηά ηεο 

πγείαο. 

Χο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο επηζεκαίλνληαη νη εμήο:  

 Ζ δξάζε ηεο ΔΔ απνβιέπεη, κεηαμχ άιισλ, θαη ζηελ απνηξνπή ησλ πεγψλ 

θηλδχλνπ γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία, πξνζδίδνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε 

θαη ζηελ ςπρηθή δηάζηαζε ηεο πγείαο, 

 Οη ελέξγεηεο ηεο ΔΔ θαιχπηνπλ επηπιένλ ηελ επαγξχπλεζε θαη ηελ θήξπμε 

ζπλαγεξκνχ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ δηαζπλνξηαθψλ απεηιψλ θαηά ηεο πγείαο, 

φπσο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε απηψλ, ψζηε ε ΔΔ λα απνρηά δπλαηφηεηα 

επέκβαζεο ζε πεξίπησζε αλάγθεο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο, 
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 Δλζαξξχλεηαη ηδηαίηεξα ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ πγεηνλνκηθψλ ηνπο ππεξεζηψλ ζηηο 

παξακεζφξηεο πεξηνρέο,  

 Δληζρχεηαη πεξαηηέξσ ν ζπληνληζηηθφο ξφινο ηεο Δπηηξνπήο θαη εμεηδηθεχεηαη ε 

δξάζε ηεο, θαζψο κπνξεί λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο κε ζηφρν ηνλ 

θαζνξηζκφ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη δεηθηψλ, ηελ νξγάλσζε ηεο 

αληαιιαγήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

είλαη αλαγθαία γηα ηελ πεξηνδηθή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε, 

 Αλαβαζκίδεηαη πεξηζζφηεξν ν ξφινο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

απνθηά βαξχηεηα ε ηήξεζε ηεο δηαξθνχο ελεκέξσζήο ηνπ ζρεηηθά κε ηηο 

δξάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ, 

 Ζ ΔΔ κπνξεί λα πηνζεηεί κέηξα γηα ηνλ θαζνξηζκφ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ 

πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο γηα ηα θάξκαθα θαη ηα ηαηξηθά κεραλήκαηα, 

 Οη ελέξγεηεο ζηνλ ηνκέα ελζάξξπλζεο ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο 

πγείαο ηνπ αλζξψπνπ αθνξνχλ επηπιένλ «κέηξα θαηαπνιέκεζεο ησλ ζνβαξψλ 

αζζελεηψλ κε δηαζπλνξηαθή δηάζηαζε θαη κέηξα πνπ έρνπλ σο άκεζν ζηφρν 

ηνπο ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ην θάπληζκα θαη ηελ θαηάρξεζε 

νηλνπλεπκαησδψλ», θαζψο δίλεηαη πιένλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο ηνκείο ηνπ 

θαπλίζκαηνο θαη ηνπ αιθνφι, εθηφο ηνπ ηνκέα ησλ λαξθσηηθψλ πνπ θάιππηε ην 

άξζξν 152, 

 Σνλίδεηαη φηη ζηηο επζχλεο ησλ θξαηψλ κειψλ εκπίπηεη, εθηφο απφ ηελ 

νξγάλσζε θαη ηελ παξνρή, θαη ε δηαρείξηζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, θαζψο θαη ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα 

ηηο ππεξεζίεο απηέο. Σα θξάηε κέιε αλαιακβάλνπλ εμνινθιήξνπ ηελ επζχλε 

γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο.  

2.2 Σα όπγανα ηηρ ΔΔ ζηον ηομέα ηηρ ςγείαρ 

Κπξίαξρν θαη εηδηθφ ηνκέα ζηελ θαηάξηηζε ζρεδίσλ λνκηθψλ πξάμεσλ, ζηελ 

εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο θαη ζηε γεληθή δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ζην πεδίν ηεο 

δεκφζηαο πγείαο απνηειεί ε Γεληθή Γηεχζπλζε Τγείαο θαη Πξνζηαζίαο ησλ 

Καηαλαισηψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζηελ νπνία πξνΐζηαηαη έλαο Γεληθφο 

Γηεπζπληήο, πνπ είλαη ππφινγνο ζηνλ Δπίηξνπν πνπ έρεη ηελ πνιηηηθή θαη επηρεηξεζηαθή 

επζχλε ηνπ έξγνπ πνπ επηηειεί ε Γεληθή Γηεχζπλζε.  
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Γηα ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε πγεία απνηειεί θχξηα πξνηεξαηφηεηα. Γηα ην ιφγν 

απηφ ε Δπηηξνπή έρεη αλαπηχμεη κηα πεξηζζφηεξν ζπληνληζκέλε πξνζέγγηζε ηεο 

επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πγεία: θαηά ηελ θαηάξηηζε φισλ ησλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ 

ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ. 

Αλεμάξηεηεο εθηηκήζεηο ησλ θηλδχλσλ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ησλ επηζηεκνληθψλ 

επηηξνπψλ πνπ απαξηίδνληαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ. ε επίπεδν 

Δπηηξνπήο ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα αξθεηνί κεραληζκνί πνπ ζθνπφ έρνπλ λα εμαζθαιίζνπλ 

φηη ε πγεία ιακβάλεηαη ππφςε ζε άιινπο ηνκείο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο:  

 ε φ,ηη αθνξά ηηο θχξηεο πξνηάζεηο πνιηηηθήο απφ άιιεο ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο, 

δεηείηαη ε γλψκε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Τγείαο θαη Πξνζηαζίαο ησλ 

Καηαλαισηψλ, 

 Ζ δηππεξεζηαθή νκάδα γηα ηελ πγεία ζπδεηά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία κε 

φιεο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο.  

ε επίπεδν Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, αξκφδηα θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή γηα ηελ 

εμέηαζε ησλ δεηεκάησλ δεκφζηαο πγείαο απνηειεί ε Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο, Γεκφζηαο 

Τγείαο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ, ε νπνία είλαη κηα απφ ηηο πνιππιεζέζηεξεο 

θαη ηηο πην απαζρνινχκελεο κφληκεο επηηξνπέο ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ. Οη αξκνδηφηεηέο 

ηεο αθνξνχλ ηηο πνιηηηθέο πεξηβάιινληνο θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ αέξα, ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πδάησλ. Δπίζεο ε 

επηζήκαλζε, ε ρξήζε, ε κεηαθνξά θαη ε απνζήθεπζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ, θαζψο θαη ε 

δηαθχιαμε ηεο δεκφζηαο πγείαο, ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ν έιεγρνο ησλ 

πξντφλησλ δηαηξνθήο θαη ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Σν ηκήκα Πεξηβάιινληνο, 

Γεκφζηαο Τγείαο θαη Καηαλάισζεο ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο 

πξνεηνηκάδεη ηηο εξγαζίεο θαη γλσκνδνηήζεηο ηεο ΟΚΔ πάλσ ζε δεηήκαηα δεκφζηαο 

πγείαο.  

2.3 Ζ διαδικαζία λήτηρ αποθάζευν ηηρ ΔΔ ζηον ηομέα ηηρ ςγείαρ 

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ έθδνζε λνκηθψλ 

πξάμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζηεξίδεηαη ζηε δηαδηθαζία ζπλαπφθαζεο θαη δηέπεηαη 

απφ ην άξζξν 251 ηεο πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ. Ζ δηαδηθαζία ζπλαπφθαζεο παξέρεη 

ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηελ εμνπζία λα εθδίδεη πξάμεηο απφ θνηλνχ κε ην πκβνχιην 

ηεο ΔΔ θαη πεξηιακβάλεη κία, δχν ή ηξεηο αλαγλψζεηο κε απνηέιεζκα λα πνιιαπιαζηάδεη 
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ηηο επαθέο κεηαμχ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηα δχν απφ θνηλνχ 

λνκνζεηνχληα φξγαλα, θαζψο θαη κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.  

πσο αλαιχεηαη ζην άξζξν 251, θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή 

ππνβάιιεη πξφηαζε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην πκβνχιην. Μεηά απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο ΟΚΔ θαη ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ, ην πκβνχιην, 

απνθαζίδνληαο κε εηδηθή πιεηνςεθία, θαη αθνχ ιάβεη ηε γλψκε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ (πξψηε αλάγλσζε): 

 εθφζνλ εγθξίλεη φιεο ηηο ηξνπνινγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηε γλψκε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, εθδίδεη ηελ πξνηεηλφκελε πξάμε ζχκθσλα κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε 

 εθφζνλ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δελ πξνηείλεη ηξνπνινγίεο, ην πκβνχιην 

κπνξεί λα εθδψζεη ηελ πξνηεηλφκελε πξάμε 

 δηαθνξεηηθά πηνζεηεί θνηλή ζέζε θαη ηε δηαβηβάδεη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. 

Σν πκβνχιην ελεκεξψλεη πιήξσο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζρεηηθά κε ηνπο 

ιφγνπο πνπ ην νδήγεζαλ λα πηνζεηήζεη ηελ θνηλή ηνπ ζέζε. Ζ Δπηηξνπή 

ελεκεξψλεη επίζεο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηεο 

Δάλ κεηά απφ ηε δηαβίβαζε απηή, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην (δεχηεξε αλάγλσζε): 

 εγθξίλεη ηελ θνηλή ζέζε ή δελ έρεη ιάβεη απφθαζε αθφκα, ε λνκηθή πξάμε 

ζεσξείηαη φηη εθδφζεθε ζχκθσλα κε ηελ θνηλή ζέζε 

 απνξξίςεη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ ηελ θνηλή ζέζε, ε 

πξνηεηλφκελε πξάμε ζεσξείηαη φηη δελ εθδφζεθε 

 πξνηείλεη ηξνπνινγίεο ζηελ θνηλή ζέζε κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ 

ηνπ, ην ηξνπνπνηεκέλν θείκελν δηαβηβάδεηαη ζην πκβνχιην θαη ηελ Δπηηξνπή, ε 

νπνία γλσκνδνηεί γηα ηηο ηξνπνινγίεο απηέο. 

Δάλ, κέζα ζε ηξείο κήλεο απφ ηελ παξαιαβή ησλ ηξνπνινγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ, ην ζπκβνχιην εγθξίλεη κε εηδηθή πιεηνςεθία φιεο απηέο ηηο ηξνπνινγίεο, ε 

ζρεηηθή πξάμε ζεσξείηαη φηη εθδφζεθε κε ηε κνξθή ηεο θνηλήο ζέζεο, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε. Σν πκβνχιην απνθαζίδεη νκφθσλα γηα ηηο ηξνπνινγίεο γηα ηηο νπνίεο ε 

Δπηηξνπή έρεη εθθέξεη αξλεηηθή γλψκε. Δάλ αληίζεηα ην πκβνχιην δελ εγθξίλεη φιεο ηηο 

ηξνπνινγίεο, ν πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ, ζε ζπκθσλία κε ηνλ πξφεδξν ηνπ  

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ζπγθαιεί κέζα ζε έμη εβδνκάδεο ζε ζπλεδξίαζε ηελ 

επηηξνπή ζπλδηαιιαγήο.   



 40 

Ζ επηηξνπή ζπλδηαιιαγήο, πνπ απνηειείηαη απφ κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ή 

εθπξνζψπνπο ηνπο θαη απφ ηζάξηζκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, 

ζπκπξνεδξεχεηαη απφ ηνπο πξνέδξνπο ηνπο. Ζ επηηξνπή απηή παξεκβαίλεη ζε πεξίπησζε 

αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ δχν ζεζκηθψλ νξγάλσλ κεηά ηε δεχηεξε αλάγλσζε κηαο 

πξφηαζεο. Ο ζηφρνο είλαη ε ζχληαμε ελφο απνδεθηνχ θαη απφ ηα δχν κέξε θεηκέλνπ. Ζ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπκκεηέρεη επίζεο ζηηο εξγαζίεο ηεο επηηξνπήο ζπλδηαιιαγήο κε 

ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο πξνζέγγηζεο ησλ ζέζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ, κε βάζε ηηο ηξνπνινγίεο πνπ πξφηεηλε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. Δάλ, 

κέζα ζε έμη εβδνκάδεο απφ ηε ζχγθιεζή ηεο, ε επηηξνπή ζπλδηαιιαγήο εγθξίλεη θνηλφ 

ζρέδην, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην δηαζέηνπλ πξνζεζκία έμη 

εβδνκάδσλ ην θαζέλα (πνπ κπνξεί λα παξαηαζεί θαηά δχν εβδνκάδεο) απφ ηελ έγθξηζε 

γηα λα εθδψζνπλ ηε ζρεηηθή πξάμε ζχκθσλα κε ην θνηλφ ζρέδην. Σν θνηλφ ζρέδην 

εγθξίλεηαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςεθηζάλησλ γηα ην Κνηλνβνχιην θαη κε εηδηθή 

πιεηνςεθία γηα ην πκβνχιην. Αλ δελ ππάξμεη ε έγθξηζε ελφο απφ ηα δχν φξγαλα ή ε 

επηηξνπή ζπλδηαιιαγήο δελ εγθξίλεη θνηλφ ζρέδην, ζεσξείηαη φηη ε πξνηεηλφκελε πξάμε 

δελ εθδφζεθε. 

Οη θαλνληζκνί, νη νδεγίεο θαη νη απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη κε ηελ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία ππνγξάθνληαη απφ ηνπο πξνέδξνπο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

δεκνζηεχνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ θαη αξρίδνπλ λα ηζρχνπλ απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ νξίδνπλ ή ηελ εηθνζηή εκέξα απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο.  

2.4 Σο παπάγυγο κοινοηικό δίκαιο 

Ζ επξεία ζηξαηεγηθή ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ηεο Κνηλφηεηαο πεξηιακβάλεη έλα 

πιαίζην δεκφζηαο πγείαο πνπ ζπλίζηαηαη ζε πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη λνκνζεζία θαη ηε 

ζπκβνιή πνπ νη άιιεο θνηλνηηθέο πνιηηηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ ζηελ επίηεπμε 

πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο.  

Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο εμαζθαιίδεηαη κέζσ ησλ 

πξνγξακκάησλ θνηλνηηθήο δξάζεο, ελψ νη ελέξγεηεο ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ 

απηψλ είλαη θπξίσο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ ελεκέξσζε, ηελ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο 

ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία θαζψο θαη ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ. 

Ζ ζρεηηθή θνηλνηηθή λνκνζεζία, πνπ ζεκαίλεη ην παξάγσγν θνηλνηηθφ δίθαην, 

πεξηιακβάλεη πιεζψξα λνκηθψλ πξάμεσλ δεζκεπηηθνχ ραξαθηήξα φπσο θαλνληζκνί, 

νδεγίεο, απνθάζεηο θαη κε δεζκεπηηθνχ ραξαθηήξα φπσο ζπζηάζεηο, ςεθίζκαηα, 

αλαθνηλψζεηο, Λεπθέο θαη Πξάζηλεο Βίβινπο, πνπ πηνζεηήζεθαλ κεηά ηελ ςήθηζε ηεο 
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πλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο ΔΔ απφ ηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα. Οη λνκνζεηηθέο 

απηέο ξπζκίζεηο αθνξνχλ δεηήκαηα πξφιεςεο θαη ειέγρνπ ησλ κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ, 

πξφιεςεο ηεο ηνμηθνκαλίαο, θαηαπνιέκεζεο ηνπ θαπλίζκαηνο, δεηήκαηα πνηφηεηαο ησλ 

νξγάλσλ θαη ησλ νπζηψλ αλζξψπηλεο πξνέιεπζεο, ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ 

φπσο θαη πξφιεςεο ησλ κε κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ (θαξθίλνο, θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, 

ςπρηθά λνζήκαηα, δηαηαξαρέο απφ ηε ρξήζε αιθνφι), θπξίσο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θπξηφηεξσλ λνζεξψλ παξαγφλησλ πνπ νθείινληαη ζηνλ ηξφπν δσήο. Ζ αζθαιείο 

θαξκαθεπηηθή αγσγή, ε αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ε πξνζηαζία ηεο πγείαο απφ ηνπο 

θηλδχλνπο θαηά ηελ έθζεζε ζηελ ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο, ν 

πεξηνξηζκφο ηεο έθζεζεο ηνπ θνηλνχ ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία, ε θαηαπνιέκεζε ηεο 

βηνηξνκνθξαηίαο, φπσο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ζε φιεο ηηο 

θνηλνηηθέο πνιηηηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ επίζεο αληηθείκελν ηεο θνηλνηηθήο 

λνκνζεζίαο ζην πεδίν ηεο δεκφζηαο πγείαο.  
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ΚΔΦ. 3   ΟΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΔ 

3.1 Σα κοινοηικά ππογπάμμαηα δπάζηρ 

Ζ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο 

πγείαο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο θαηάξηηζεο, ηεο ζέζπηζεο απφ ηα ζεζκηθά θνηλνηηθά 

φξγαλα θαη ηεο εθαξκνγήο, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε, ησλ θνηλνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ δξάζεο. Σα πξνγξάκκαηα δξάζεο ζέηνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο άμνλεο 

πξνηεξαηφηεηαο, ππνδεηθλχνπλ ηα κέηξα, ηηο γεληθέο θαη ηηο εηδηθέο δξάζεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, πξνζδηνξίδνπλ 

ηα κέζα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη θαζνξίδνπλ ην ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο 

θαη ην ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην. Ζ ζέζπηζε ησλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ δξάζεηο 

ζηεξίρηεθε ζε πξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πξνηάζεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ζηηο γλσκνδνηήζεηο ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ νξγάλσλ, δειαδή 

ηεο ΟΚΔ θαη ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ.  

ην πιαίζην δξάζεο γηα ηε δεκφζηα πγεία πνπ θαζνξίζηεθε κεηά ηε πλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη θαη πινπνηήζεθαλ νρηψ πξνγξάκκαηα δξάζεο, πνπ αθνξνχζαλ ηελ πξναγσγή 

ηεο πγείαο, ηνλ θαξθίλν, ην AIDS θαη νξηζκέλεο κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο, ηελ ηνμηθνκαλία, 

ηελ επηηήξεζε ηεο πγείαο, ηηο αζζέλεηεο πνπ νθείινληαη ζηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ηελ πξφιεςε ησλ ηξαπκαηηζκψλ θαη ηηο ζπάληεο αζζέλεηεο. Αθνινχζεζε, βάζεη ηνπ λένπ 

άξζξνπ 152 ηεο αλαζεσξεκέλεο πλζήθεο, έγθξηζε θαη εθαξκνγή ηνπ πξψηνπ εληαίνπ 

θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο (2003-2008), ζην 

πιαίζην ηνπ νπνίνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ πεξηζζφηεξα απφ 300 ζρέδηα θαη άιιεο δξάζεηο. 

Σν  δεχηεξν πξφγξακκα «θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο (2008-2013)», 

ην νπνίν θαη απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ πξψηνπ πξνγξάκκαηνο,  έρεη σο ζθνπό λα 

ζπκπιεξψλεη, ππνζηεξίδεη θαη εκπινπηίδεη ηηο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο επεκεξίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε 

ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ αλζξψπνπ θαη κε ηε 

βειηίσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

Οη ζηόρνη πνπ επηδηψθνληαη κέζσ ησλ δξάζεσλ πνπ νξίδνληαη ζην πξφγξακκα είλαη νη 

εμήο: 

1. Ζ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ 

 Αλαπηχζζνληαο ηελ ηθαλφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο απεηιέο 

γηα ηελ πγεία , φπσο γηα παξάδεηγκα κε πιάλα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ 

πγεηνλνκηθψλ αλαγθψλ θαη κε θαηάιιεια κέηξα πξνεηνηκαζίαο 

http://ec.europa.eu/health/ph_programme/programme_el.htm
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 Λακβάλνληαο κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, γηα ηε κείσζε 

ηξαπκαηηζκψλ θαη αηπρεκάησλ, γηα ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ θαη γηα ηελ θνηλνηηθή 

λνκνζεζία ζρεηηθά κε ην αίκα, ηνπο ηζηνχο θαη ηα θχηηαξα 

2. Ζ πξναγσγή ηεο πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κείσζεο ησλ αληζνηήησλ πγείαο 

 Γξάζε ζρεηηθά κε ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο πγείαο, φπσο είλαη ε δηαηξνθή, 

ην αιθνφι, ν θαπλφο, θαζψο επίζεο θαη άιινπο θνηλσληθνχο θαη 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο 

 Με κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ζνβαξψλ αζζελεηψλ θαη ηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ 

ζηελ πγεία ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ 

 Με ηελ αχμεζε ησλ εηψλ πγηνχο δσήο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πγηνχο γήξαλζεο. 

3. Ζ απφθηεζε θαη δηάδνζε γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πγεία 

 Γξάζε ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο πγείαο θαη ηνπο ηξφπνπο δηάδνζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζηνπο πνιίηεο 

 Έκθαζε ζηελ θνηλνηηθή πξνζηηζέκελε αμία δξάζεο γηα ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ 

ζε ηνκείο φπσο ηα ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ, ηελ πγεία ησλ παηδηψλ ή νη 

ζπάληεο αζζέλεηεο. 

Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πιήξεο ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα ησλ νξγαλψζεσλ πνπ 

πξνσζνχλ ηελ πγεία, ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνζθέξεηαη κηα 

επξχηεξε πνηθηιία ρξεκαηνδνηηθώλ κεραληζκψλ. ε απηνχο πεξηιακβάλνληαη: 

 πγρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρεδίσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

 Γηαγσληζκφο δξάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 πγρξεκαηνδφηεζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ελφο κε θπβεξλεηηθνχ νξγαληζκνχ ή 

ελφο εηδηθεπκέλνπ δηθηχνπ 

 Ζ ζπγρξεκαηνδφηεζε ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ ή κε θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο 

απφ ηελ Κνηλφηεηα θαη έλα ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε 

 Κνηλέο δξάζεηο κε άιια θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία 

ζπλνρήο κεηαμχ ηνπο  

3.2 ηπαηηγικέρ για ηην Γημόζια ςγεία 

Ζ πγεία απνηειεί ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηνπο Δπξσπαίνπο θαη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη πξσηεχνληα ξφιν ζχκθσλα κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο επξσπατθέο ζπλζήθεο. Οη θνηλνηηθέο δξάζεηο 
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ζπκπιεξψλνπλ ηηο εζληθέο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ κειψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, αιιά 

ηαπηφρξνλα πξνζδίδνπλ ζε απηέο επξσπατθή πξνζηηζέκελε αμία: ζέκαηα φπσο νη 

δηαζπλνξηαθέο απεηιέο θαηά ηεο πγείαο – γηα παξάδεηγκα ε γξίπε – ή ε ειεχζεξε 

θπθινθνξία αζζελψλ θαη ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζε 

επξσπατθφ επίπεδν. 

Μηα ζπλεθηηθή θαη ζπληνληζκέλε πξνζέγγηζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ πγεία 

πηνζεηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 

γηα ηελ πγεία πνπ πξνηάζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2000. ηηο 23 Οθησβξίνπ 2007 εμέδσζε ηελ 

Λεπθή Βίβιν κε ζέκα «Μαδί γηα ηελ πγεία: κηα ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ΔΔ, 

2008-2013».  

Ζ λέα ζηξαηεγηθή γηα ηελ πγεία ζεζπίδεη έλα επξχ ζηξαηεγηθφ πιαίζην δξάζεο γηα 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ζε επίπεδν ΔΔ θαη θαζνξίδεη ηηο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ επφκελε 

δεθαεηία. Οη δξάζεηο πνπ θαιχπηεη δελ αθνξνχλ κφλνλ ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, αιιά θαη 

φινπο ηνπο ηνκείο πνιηηηθήο. 

Ζ αλάγθε γηα πηνζέηεζε λέαο ζηξαηεγηθήο νθεηιφηαλ ζηηο απμαλφκελεο θαη 

κεηαβαιιφκελεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε ΔΔ θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά κφλνλ κέζσ ηεο αλάιεςεο ζπληνληζκέλεο δξάζεο ζε 

επίπεδν ΔΔ κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εηαίξσλ θαη ελδηαθεξφκελσλ παξαγφλησλ.  

ηηο πξνθιήζεηο απηέο ζπγθαηαιέγεηαη ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε νπνία έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηεο πξφηππα ησλ αζζελεηψλ θαη απεηιεί ηε βησζηκφηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο θαζψο θαη ηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα ηεο δηεπξπκέλεο ΔΔ. Οη απεηιέο 

γηα ηελ πγεία, φπσο νη παλδεκίεο ιφγσ κεηαδηδφκελσλ αζζελεηψλ θαη ε βηνηξνκνθξαηία, 

πξνθαινχλ νινέλα θαη κεγαιχηεξε αλεζπρία ελψ παξάιιεια ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο 

δεκηνπξγεί λένπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία. Οη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ αιιάμεη ξηδηθά ηνλ 

ηξφπν πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη πξφβιεςεο, πξφιεςεο θαη ζεξαπείαο ησλ αζζελεηψλ θαη 

ε παγθνζκηνπνίεζε θέξλεη ζπλερείο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δηάδξαζεο κε ηνλ ππφινηπν 

θφζκν. 

Ζ ζηξαηεγηθή απηή επηθεληξψλεηαη ζε ηέζζεξηο αξρέο θαη ηξία ζηξαηεγηθά 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ζηελ ΔΔ.  

 ηηο αξρέο ζπγθαηαιέγνληαη ε πηνζέηεζε κηαο πξνζέγγηζεο βαζηζκέλεο ζε 

νξηζκέλεο αμίεο, ε αλαγλψξηζε ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ ηεο πγείαο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο επεκεξίαο, ε ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηεο πγείαο ζε φιεο ηηο 

πνιηηηθέο θαη ε ελίζρπζε ηεο θσλήο ηεο Δπξψπεο ζε ζέκαηα πγείαο κε 

παγθφζκηεο δηαζηάζεηο. 



 45 

  ηα ζηξαηεγηθά ζέκαηα ζπγθαηαιέγνληαη ε πξναγσγή ηεο θαιήο πγείαο ζε κηα 

«γεξάζθνπζα» Δπξψπε, ε πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

απεηινχλ ηελ πγεία, ηα δπλακηθά ζπζηήκαηα πγείαο θαη νη λέεο ηερλνινγίεο.    

3.3 Ζ δικηςακή πύλη ηηρ ΔΔ για ηην ςγεία 

Σν 2006 ε Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε έζεζαλ ζε ιεηηνπξγία ην λέν ηζηνρψξν 

«Health-EU», ηε ζεκαηηθή δηθηπαθή πχιε επξσπατθήο θιίκαθαο πνπ είλαη αθηεξσκέλε 

ζηε δεκφζηα πγεία θαη απνηειεί κία απφ ηηο θπξηφηεξεο πεγέο γηα ηε ζπγγξαθή ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο.  

Κχξηνο ζηφρνο ηεο ζεκαηηθήο απηήο πχιεο είλαη λα έρνπλ νη Δπξσπαίνη πνιίηεο 

εχθνιε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο θαη 

πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ γηα ηε δεκφζηα πγεία. Ζ πχιε απηή επηδηψθεη λα ζπκβάιεη ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί 

ζεκαληηθφ κέζν γηα ηε δηακφξθσζε κηαο ζεηηθήο ζηάζεο ζηνλ ηνκέα απηφ θαη ηελ 

πξνψζεζε κηαο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο ζηα 27 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπγθξφηεζε πληαθηηθή Δπηηξνπή γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ζπληαθηηθήο πνιηηηθήο κε βάζε ηελ εκπεηξία ησλ κειψλ ηεο ηειεπηαίαο θαη ζχκθσλα κε 

ηα θξηηήξηα πνηφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ EUROPA. Ζ 

πνιηηηθή απηή ζα αθνξά ηα θξηηήξηα πνηφηεηαο, ηε γισζζηθή θάιπςε θαη ηελ ελ γέλεη 

ιεηηνπξγία ηεο πχιεο. 

Ζ δηθηπαθή απηή πχιε είλαη κηα πξσηνβνπιία ηνπ Κνηλνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα 

ηε Γεκφζηα Τγεία 2003-2008, πνπ ζθνπφ έρεη ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ, 

ησλ ηδξπκάησλ, ησλ ελψζεσλ, ησλ νξγαληζκψλ θαη άιισλ θνξέσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο, δηεπθνιχλνληαο ηε δηαβνχιεπζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο. ην πιαίζην απηφ 

ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ ζε κηα απιή, ζαθή θαη 

επηζηεκνληθά έγθπξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη 

πξφιεςεο ησλ αζζελεηψλ. Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο πχιεο είλαη λα κεηαθέξεη 

ην κήλπκα φηη θαη νη πνιίηεο θέξνπλ επζχλε γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπο. Ζ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ ζρεηηθά 

κε ηε δεκφζηα πγεία ζα βνεζήζεη ην επξχ θνηλφ λα ηα ππνζηεξίμεη θαη λα ζπκβάιεη ζηελ 

επηηπρή έθβαζή ηνπο.  

Ζ Γηθηπαθή πχιε ηεο ΔΔ γηα ηελ πγεία απεπζχλεηαη ζε φζνπο επηζπκνχλ λα 

ελεκεξψλνληαη ζπλερψο ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ηνπο, θαζψο θαη ζε εθείλνπο 

http://ec.europa.eu/health-eu/eb_el.htm
http://ec.europa.eu/health/ph_programme/programme_el.htm
http://ec.europa.eu/health/ph_programme/programme_el.htm
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πνπ ελδηαθέξνληαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο δηάθνξεο πνιηηηθέο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ 

ιακβάλνληαη ζε επξσπατθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Δπίζεο, ε πχιε απηή απνηειεί 

ζεκαληηθή πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ηηο 

δηνηθήζεηο, ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη άιια ελδηαθεξφκελα κέξε. Δίλαη 

πξνζβάζηκε απφ ηνλ θαζέλα, δειαδή θαη απφ ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο, δεδνκέλνπ φηη αθνινπζεί ηνπο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο θαλφλεο πεξί 

πξνζβαζηκφηεηαο. Δπηπιένλ, ε πχιε παξέρεη ζηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ρξήζηεο πξφζβαζε 

ζε ζηαηηζηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ζρεηηθέο κε ηε δεκφζηα πγεία 

3.4 Δλεύθεπη διακίνηζη αζθενών και διαζςνοπιακή θπονηίδα ςγείαρ 

Οη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο πγείαο απνηεινχλ ζέκα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηνπο 

επξσπαίνπο πνιίηεο. Σν δηθαίσκα γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε αλαγλσξίδεηαη θαη ζην 

Υάξηε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηεο ΔΔ. Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην έρεη 

θαηαζηήζεη ζαθέο φηη νη δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο ζρεηηθά κε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία 

εθαξκφδνληαη θαη γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο, αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ή 

ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο ζε εζληθφ επίπεδν. 

Ζ θνηλνηηθή δξάζε γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο δελ ζπλεπάγεηαη ελαξκφληζε ησλ 

εζληθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο ή θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Σα νθέιε πνπ παξέρνπλ ηα 

δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα πγείαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ε νξγάλσζε απηψλ ησλ 

ζπζηεκάησλ παξακέλνπλ αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο. 

Ζ πξαθηηθή ρξεζηκφηεηα ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο έρεη απνδεηρζεί κέζσ ηεο 

απμαλφκελεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηα πεξηζζφηεξα 

εζσηεξηθά ζχλνξα ηεο Έλσζεο. Σν πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν γηα ηνπο πνιίηεο ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ πεξηνρψλ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε γεηηνληθφ θξάηνο κέινο. ηα κηθξφηεξα 

θξάηε κέιε, ε εμεηδηθεπκέλε δηάγλσζε ή πεξίζαιςε κπνξεί λα κελ είλαη πάληα 

απνηειεζκαηηθή ή αζθαιήο φηαλ δελ ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο αζζελψλ ψζηε λα 

δηαηεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο επαγγεικαηηψλ πγείαο ή λα δηθαηνινγείηαη ε 

επέλδπζε ζηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ.  

Οη αζζελείο πξνηηκνχλ γεληθά λα ιακβάλνπλ πεξίζαιςε θνληά ζην ζπίηη ηνπο 

φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ, θαη ν ζεκεξηλφο φγθνο ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ αζζελψλ είλαη 

ζρεηηθά ρακειφο, πεξίπνπ 1% ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο γηα πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε. Απηφο φκσο ν αξηζκφο έρεη ππνινγηζηεί θαηά κεγάιε πξνζέγγηζε, δεδνκέλνπ 

φηη ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα πγείαο ζηελ Δπξψπε δελ παξέρνπλ ηα αλαγθαία ζηνηρεία 
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γηα λα δηακνξθσζεί κηα  αθξηβήο εηθφλα. Δίλαη πξνθαλέο φηη πνιχ πεξηζζφηεξνη αζζελείο 

ελδηαθέξνληαη θαη’ αξρήλ γηα ηε δηαζπλνξηαθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. κσο, ε έιιεηςε 

πιεξνθνξηψλ γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε άιια θξάηε κέιε θαη ε έιιεηςε ελφο 

δηαθαλνχο πιαηζίνπ ελεξγνχλ απνηξεπηηθά σο πξνο ηελ αλαδήηεζε πεξίζαιςεο ζην 

εμσηεξηθφ, αθφκε θαη φηαλ απηή επηβάιιεηαη. 

Οη ζπδεηήζεηο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαλφλσλ ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο γηα ηελ 

πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε πνπ παξέρεηαη ζε άιια θξάηε κέιε ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα άξρηζε κφιηο ην 1998, κεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηεξίνπ. Μέρξη ηφηε, ν θνηλνηηθφο κεραληζκφο πνπ επέηξεπε ζηνπο αζζελείο λα 

ιάβνπλ πεξίζαιςε ζην εμσηεξηθφ (πέξαλ ησλ αζζελψλ πνπ πιήξσλαλ νη ίδηνη ηελ 

πεξίζαιςή ηνπο) ζεσξείην φηη πεξηνξίδεηαη ζηνπο θαλνληζκνχο γηα ην ζπληνληζκφ ησλ 

ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο θαλνληζκνχο (EΚ) αξηζ. 

1408/71 θαη (ΔΚ) αξηζ. 574/729. Οη θαλνληζκνί απηνί παξέρνπλ ζηνπο αζζελείο, πνπ 

ρξεηάδνληαη πεξίζαιςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζε άιιν θξάηνο κέινο, ηα 

ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνπο αζζελείο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο, 

κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο Δπξσπατθήο Κάξηαο Αζθάιηζεο Αζζέλεηαο. 

Δμαζθαιίδνπλ, επίζεο, ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ γηα πξνγξακκαηηζκέλε 

πεξίζαιςε ζε άιια θξάηε κέιε, πνπ ππφθεηηαη ζε πξνεγνχκελε έγθξηζε, θαη ξπζκίδνπλ 

ην δηαθαλνληζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ππνδνρήο θαη 

απνζηνιήο. Σν πιαίζην απηφ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη. 

Δληνχηνηο, ην 1998, ην Γηθαζηήξην ζέζπηζε λέεο αξρέο κέζσ ησλ απνθάζεψλ ηνπ 

ζε δχν ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ άκεζε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ ηεο πλζήθεο γηα ηελ 

ειεχζεξε θπθινθνξία ζηελ επηζηξνθή ησλ εμφδσλ γηα ππεξεζίεο πγείαο πνπ 

παξαζρέζεθαλ ζε αζζελείο ζην εμσηεξηθφ. ηηο απνθάζεηο ηνπ, ην Γηθαζηήξην θαηέζηεζε 

ζαθέο φηη εθφζνλ νη ππεξεζίεο πγείαο πξνζθέξνληαη επί ακνηβή πξέπεη λα λννχληαη σο 

ππεξεζίεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πλζήθεο θαη επνκέλσο πξέπεη λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο 

πνπ αθνξνχλ ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία. Σν Γηθαζηήξην απεθάλζε επίζεο φηη ηα κέηξα 

ζχκθσλα κε ηα νπνία ε επηζηξνθή ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε άιιν 

θξάηνο κέινο ππφθεηηαη ζε πξνεγνχκελε έγθξηζε απνηεινχλ εκπφδηα ζηελ ειεχζεξε 

παξνρή ππεξεζηψλ, παξά ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα είλαη δηθαηνινγεκέλα γηα ιφγνπο 

ππέξηεξεο θνηλήο σθέιεηαο. 

Βάζεη απηψλ θαη άιισλ ππνζέζεσλ πνπ αθνινχζεζαλ, νη απνθάζεηο ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ δηακφξθσζαλ ηηο αθφινπζεο αξρέο: 
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 Οπνηαδήπνηε κε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ηελ νπνία δηθαηνχηαη ν 

ελδηαθεξφκελνο ζην θξάηνο κέινο ηνπ κπνξεί επίζεο λα ηελ αλαδεηήζεη ζε 

νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο κέινο ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε, θαη λα ηνπ 

επηζηξαθνχλ νη δαπάλεο κε αλψηαην φξην ην επίπεδν επηζηξνθήο πνπ παξέρεη ην 

ζχζηεκά ηνπ. 

 Οπνηαδήπνηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ηελ νπνία δηθαηνχληαη νη ελδηαθεξφκελνη 

ζην θξάηνο κέινο ηνπο κπνξνχλ λα ηελ αλαδεηήζνπλ θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν 

θξάηνο κέινο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ιάβεη πξψηα έγθξηζε απφ ην ζχζηεκά 

ηνπο.  

Απηή ε έγθξηζε πξέπεη λα ρνξεγείηαη αλ ην ζχζηεκά ηνπο δελ κπνξεί λα ηνπο 

παξάζρεη ηελ ελ ιφγσ πεξίζαιςε εληφο πξνζεζκίαο απνδεθηήο απφ ηαηξηθή άπνςε 

ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο. Γηα ηνπο αζζελείο απηνχο νη δαπάλεο 

επηζηξέθνληαη κε αλψηαην φξην ηνπιάρηζηνλ ην επίπεδν επηζηξνθήο πνπ παξέρεη ην 

ζχζηεκά ηνπο. 

3.5 Δλεύθεπη διακίνηζη επαγγελμαηιών ςγείαρ 

Σα ζπζηήκαηα πγείαο ηεο ΔΔ αληηκεησπίδνπλ ζπλερή αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα 

πεξίζαιςε, αλαγθάδνληαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο γηα 

πεξίζαιςε θαη ππνρξενχληαη λα είλαη έηνηκα λα αληηκεησπίζνπλ ζνβαξφηεξεο θξίζεηο 

ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο. Οη απαηηήζεηο απηέο ζπλδένληαη θαη κε έλα επίπεδν 

πξνζδνθηψλ πνπ πξνυπνζέηεη πςειήο πνηφηεηαο πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Πξφθεηηαη γηα 

έλαλ νηθνλνκηθφ ηνκέα κε πςειή έληαζε εξγαζίαο ζηνλ νπνίν απαζρνιείηαη θάζε 

δέθαηνο επξσπαίνο εξγαδφκελνο θαη πνπ ην 70 % ησλ δαπαλψλ θαηά κέζν φξν αθνξά ηηο 

δαπάλεο γηα κηζζνχο θαη ακνηβέο. 

Ζ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ζπλεπάγεηαη θαη ηε γήξαλζε ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. ην δηάζηεκα κεηαμχ 1995 θαη 2000, ν αξηζκφο ησλ ηαηξψλ ειηθίαο θάησ ησλ 

45 εηψλ ζε φιε ηελ Δπξψπε κεηψζεθε θαηά 20%, ελψ ν αξηζκφο ησλ ηαηξψλ ειηθίαο άλσ 

ησλ 45 εηψλ απμήζεθε ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50%. Ζ ίδηα θαηάζηαζε κε ηνπο κέζνπο 

φξνπο ειηθίαο επηθξαηεί θαη ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ· ζε πέληε θξάηε κέιε ζρεδφλ ην 

50% ησλ λνζειεπηψλ είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 45 εηψλ (Πξάζηλε Βίβινο «γηα ην 

επξσπατθφ πγεηνλνκηθφ δπλακηθφ», 2008). Καζψο ην πξνζσπηθφ απηφ πιεζηάδεη ζε 

ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο, πξέπεη λα πξνζιεθζνχλ αξθεηνί λένη εξγαδφκελνη, γηα λα ην 

αληηθαηαζηήζνπλ. 
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Ζ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζην πγεηνλνκηθφ δπλακηθφ ήηαλ αλέθαζελ ζεκαληηθή 

θαη παξνπζηάδεη ζπλερή αχμεζε. πλνιηθά, ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ πγεηνλνκηθνχ δπλακηθνχ 

ηεο ΔΔ είλαη γπλαίθεο θαη ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε νη εγγξαθέο γπλαηθψλ ζε 

επαγγεικαηηθέο ηαηξηθέο ζρνιέο μεπεξλνχλ πιένλ ην 50%. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε πξνψζεζε κέηξσλ ππέξ ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηηο ζηξαηεγηθέο 

αλζξψπηλσλ πφξσλ. 

ην ράξηε πνξείαο γηα ηελ ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζην δηάζηεκα 

2006-2010 θαζνξίδνληαη κηα ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ επίηεπμε ηζφηηκεο 

νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο θαη ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαη πξνηείλνληαη κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπλδπαζκνχ 

εξγαζίαο, νηθνγελεηαθήο θαη ηδησηηθήο δσήο. 

Σν άξζξν 152 ηεο πλζήθεο ηεο ΔΔ νξίδεη φηη «ε δξάζε ηεο Κνηλφηεηαο ζηνλ 

ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο αλαπηχζζεηαη ρσξίο λα ζίγνληαη ζην παξακηθξφ νη 

αξκνδηφηεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ηελ παξνρή ησλ 

πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο» θαζψο θαη φηη πξέπεη λα 

ελζαξξχλεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ θξαηψλ κειψλ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ν 

ζπληνληζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη ε ακνηβαία ελεκέξσζε 

ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε επηηπρεκέλα πξνγξάκκαηα. 

Ζ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ πξνζψπσλ απνηειεί κία απφ ηηο ζεκειηψδεηο 

ειεπζεξίεο πνπ θαηνρπξψλεη ην θνηλνηηθφ δίθαην. Ζ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ θαηνρπξψλεηαη κε ην άξζξν 39 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ θαη αλαπηχζζεηαη 

πεξαηηέξσ κε ηνλ θαλνληζκφ 1612/6811 πξνβιέπεη ην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ λα 

εξγάδνληαη ζε άιιν θξάηνο κέινο σο κηζζσηνί ή δεκφζηνη ππάιιεινη. Σν δηθαίσκα 

εγθαηάζηαζεο ζεζπίδεηαη ζην άξζξν 43 πνπ πξνβιέπεη ην δηθαίσκα ηεο άζθεζεο κε 

κηζζσηήο δξαζηεξηφηεηαο ζε έλα άιιν θξάηνο κέινο. Σν άξζξν 49 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ 

θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Ο θαλνληζκφο 1408/71 θαη 

ν εθηειεζηηθφο θαλνληζκφο 574/72 ζπληνλίδνπλ ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε άζθεζε ηνπ ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο ηεο 

ειεχζεξεο θπθινθνξίαο. Οη πνιίηεο ηεο ΔΔ έρνπλ, επίζεο, ην δηθαίσκα λα ζπνπδάδνπλ ζε 

άιιν θξάηνο κέινο, ππφ ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ππεθφνπο ηνπ ελ 

ιφγσ θξάηνπο κέινπο. 

Ζ νδεγία 2005/36/EΚ πξνβιέπεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ κε ζθνπφ ηελ εγθαηάζηαζε ζε άιιν θξάηνο κέινο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

παξνρήο δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ ζε θξάηνο κέινο δηαθνξεηηθφ απφ ην θξάηνο 
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εγθαηάζηαζεο. Με ηελ ελ ιφγσ νδεγία ζεζπίδεηαη, επίζεο, ε απαίηεζε αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο θαη ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, 

φζνλ αθνξά ηε ιήςε πεηζαξρηθψλ κέηξσλ ή ηελ επηβνιή πνηληθψλ θπξψζεσλ ή άιιεο 

ζνβαξέο εηδηθέο πεξηπηψζεηο. Πέξαλ ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, νξηζκέλεο 

επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο αλέιαβαλ νξηζκέλεο πξσηνβνπιίεο πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ 

θηλεηηθφηεηα ησλ αζθνχλησλ κε κηζζσηέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, φπσο 

ε δηαζπλνξηαθή πξσηνβνπιία «Health Professionals Crossing Borders» θαη ε πηινηηθή 

πξσηνβνπιία ηεο επαγγεικαηηθήο θάξηαο: θαη νη δχν απηέο πξσηνβνπιίεο ζθνπφ είραλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζε πεξίπησζε χπαξμεο ακθηβνιηψλ σο πξνο 

ηελ νξζή επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ πξφνδνο ησλ πξσηνβνπιηψλ απηψλ πξέπεη λα 

απνηειέζεη αληηθείκελν παξαθνινχζεζεο. 

Ζ ειεχζεξε θπθινθνξία ζπνπδαζηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζπκβάιιεη ζην λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη νη επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο πεγαίλνπλ εθεί φπνπ ηνπο ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξν. κσο, νη επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο δηαθηλνχληαη γηα πνιινχο θαη δηάθνξνπο 

ιφγνπο γηα λα έρνπλ θαιχηεξε επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο 

θαηάξηηζεο ή γηα λα επηηχρνπλ θαιχηεξεο ακνηβέο θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο. Γηα ην ιφγν 

απηφ ε θηλεηηθφηεηα κπνξεί λα έρεη αληίθηππν  – ζεηηθφ ή αξλεηηθφ- ζηηο δηαθνξέο πνπ 

ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ αιιά θαη κεηαμχ απηψλ. ην πιαίζην απηφ, 

νξηζκέλα θξάηε κέιε κπνξεί λα κελ επηζπκνχλ λα αλαιάβνπλ ηνλ θίλδπλν 

πξαγκαηνπνίεζεο επελδχζεσλ ζηελ θαηάξηηζε πεξηζζφηεξσλ επαγγεικαηηψλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο, εάλ νη πηζαλφηεηεο παξακνλήο ηνπο είλαη ιίγεο θαη ε απφδνζε ηεο επέλδπζεο 

ρακειή. 

Οη επηπηψζεηο ηεο απμαλφκελεο θηλεηηθφηεηαο δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ 

κε ηελ εηζαγσγή λνκηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ ζπνπδαζηψλ ή 

ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά κάιινλ κε ηε ράξαμε θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ γηα ηελ επίιπζε 

ησλ ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο ηεο ΔΔ θαη κε ηα ππφινηπα 

θξάηε κέιε. 

πλεπψο ε απμαλφκελε θηλεηηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κπνξεί λα 

αλαγθάζεη ηνπο ππεχζπλνπο δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ ζε εζληθφ θαη/ή ηνπηθφ 

επίπεδν λα επαλεμεηάζνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ κέηξσλ πξφζιεςεο θαη 

επαγγεικαηηθήο εμέιημεο πνπ εθαξκφδνπλ. 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο απαζρφιεζεο 

ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ ΔΟΥ (νη ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ε Ννξβεγία, Ηζιαλδία θαη ην 

Ληρηελζηάηλ) θαη ησλ άιισλ νξγαλψζεσλ εηαίξσλ δεκηνχξγεζε ην 1993 ηελ επξσπατθή 
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πχιε γηα ηελ επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα EURES (http://ec.europa.eu/eures/). θνπφο 

ηεο πχιεο EURES είλαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ, ζπκβνπιψλ θαη ππεξεζηψλ 

πξφζιεςεο/ηνπνζέηεζεο (αλεχξεζε θαηάιιεισλ ζέζεσλ εξγαζίαο) πξνο φθεινο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ θαζψο θαη θάζε πνιίηε πνπ επηζπκεί λα επσθειεζεί απφ 

ηελ αξρή ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ πξνζψπσλ. 

3.6 Τγειονομική πεπίθαλτη μέζυ ηυν ςπηπεζιών ηλεκηπονικήρ ςγείαρ 

Ο φξνο "ειεθηξνληθή πγεία" (eHealth) θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα εξγαιείσλ 

βαζηζκέλσλ ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

θαιχηεξε πξφιεςε, δηάγλσζε, ζεξαπεία, παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ηεο πγείαο θαη 

ηνπ ηξφπνπ δσήο. 

Ζ ειεθηξνληθή πγεία πεξηιακβάλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ αζζελψλ θαη θνξέσλ 

παξνρήο πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ δηαθφξσλ 

ηδξπκάησλ θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ αζζελψλ ή απαζρνινπκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο· πεξηιακβάλεη επίζεο δίθηπα πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πγεία, ειεθηξνληθά κεηξψα 

πγείαο, ππεξεζίεο ηειεταηξηθήο θαη αηνκηθά ελδπηά θαη θνξεηά επηθνηλσλνχληα 

ζπζηήκαηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ζηήξημε ησλ αζζελψλ. 

Σα εξγαιεία ειεθηξνληθήο πγείαο παξέρνπλ, γηα παξάδεηγκα, πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία πνπ κπνξνχλ λα ζψζνπλ δσέο, γεγνλφο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

ιφγσ ηεο νινέλα κεγαιχηεξεο δηαζπλνξηαθήο θπθινθνξίαο πνιηηψλ θαη αζζελψλ. Ζ 

ειεθηξνληθή πγεία κπνξεί λα απνθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζε νιφθιεξε ηελ θνηλσλία, 

βειηηψλνληαο ηελ πξφζβαζε ζηελ παξερφκελε πεξίζαιςε θαζψο θαη ηελ πνηφηεηά ηεο. 

Δπηπιένλ, ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πγείαο πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηνλ 

πνιίηε θαη ζηελ ελ γέλεη απνηειεζκαηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα θαη βησζηκφηεηα ηνπ 

ηνκέα ηεο πγείαο. 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε πξνσζεί ηε δεκηνπξγία ελφο "επξσπατθνχ ρψξνπ 

ειεθηξνληθήο πγείαο", ζπληνλίδνληαο δξάζεηο θαη δηεπθνιχλνληαο ηε ζπλέξγεηα κεηαμχ 

ζπλαθψλ πνιηηηθψλ θαη ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ κε ζηφρν ηελ εμεχξεζε θαιχηεξσλ 

ιχζεσλ, ηελ απνθπγή ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο αγνξάο θαη ηε δηάδνζε νξζψλ 

πξαθηηθψλ. Δηδηθφηεξνη ζηφρνη ηεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ 

κεηξψσλ πγείαο κε ηε ζηήξημε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη ηεο ηππνπνίεζεο· ε 

αλάπηπμε δηθηχσλ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πγεία κεηαμχ θνξέσλ πεξίζαιςεο, 

ψζηε λα ππάξρεη ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ γηα ηε δεκφζηα 

πγεία· ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζε απεπζείαο ζχλδεζε, φπσο πιεξνθνξηψλ γηα κηα 

http://ec.europa.eu/eures/
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πγηεηλή δσή θαη πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ· θαη, ηέινο, ε αλάπηπμε ζπζηεκάησλ 

ηειεζπκβνπιεπηηθήο (teleconsultation), ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο (ePrescribing), 

ειεθηξνληθήο παξαπνκπήο (eReferral) θαη ειεθηξνληθήο επηζηξνθήο ησλ ηαηξηθψλ 

εμφδσλ 

Ζ ειεθηξνληθή πγεία έρεη ζαθή ξφιν ζηε λέα ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή Δπξψπε , ελψ απνηειεί επίζεο θιεηδί γηα ηελ επίηεπμε 

ηζρπξφηεξεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο πςειήο 

εηδίθεπζεο κέζα ζε κηα δπλακηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο - ην φξακα ηνπ Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Ληζαβφλαο, ην Μάξηην ηνπ 2000. 

ην πιαίζην ηεο βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο γηα 

ηνπο πνιίηεο ηεο Δπξψπεο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 2004 ζπλέζηεζε ην «ρέδην δξάζεο 

γηα έλαλ Δπξσπατθφ Υψξν ει-Τγείαο». 

Ζ εζηίαζε ζηελ ειεθηξνληθή πγεία απνηειεί κέξνο επξχηεξεο αλαγλψξηζεο ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ ζπλεπάγεηαη ε δξάζε ζην πεδίν ηεο πγείαο, ζε επξσπατθή 

θιίκαθα. Σνχην αληηθαηνπηξίδεηαη ζην θνηλνηηθφ πξφγξακκα γηα ηε δεκφζηα πγεία πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε 1786/2002/EΚ. Ζ Δπηηξνπή πξφηεηλε, επηπιένλ, ηε ιήςε 

πεξαηηέξσ κέηξσλ γηα ππνζηήξημε ησλ θξαηψλ κειψλ ζηελ ζπλερηδφκελε αλακφξθσζε 

ησλ ζπζηεκάησλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο αλνηρηήο 

κεζφδνπ ζπληνληζκνχ γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη ηε κέξηκλα γηα ηνπο 

ειηθησκέλνπο. 

ηελ εαξηλή έθζεζε 2004 παξέρεηαη πεξαηηέξσ ππνζηήξημε γηα ην ζρέδην δξάζεο 

e Europe 2005, θαζψο θαη γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο φζνλ αθνξά ηελ βειηίσζε 

ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη επίηεπμε κεγαιχηεξεο απφδνζεο. Μνινλφηη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηεο πλζήθεο θαη ηδίσο κε ηελ παξάγξαθν 5, ε θνηλνηηθή 

δξάζε ζην πεδίν ηεο πγείαο πξέπεη λα ζέβεηαη πιήξσο ηελ αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ 

κειψλ ζην πεδίν ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, άιιεο εμειίμεηο – φπσο 

ζπζηήκαηα θαη ππεξεζίαο ει-πγείαο - κπνξνχλ λα έρνπλ αληίθηππν ζηα ζπζηήκαηα 

πγείαο. 

3.7 Πεπιβάλλον και Τγεία 

Δθηηκάηαη φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ αζζελεηψλ ζηηο 

βηνκεραλνπνηεκέλεο ρψξεο κπνξεί λα απνδνζεί ζε πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, φπσο 

ζηα ρεκηθά, ζηε κφιπλζε ησλ ηξνθίκσλ ή ζηηο αιιεξγίεο, ζηελ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 
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θαη εμσηεξηθνχ αέξα, ζηε ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο, ζηελ πνηφηεηα ησλ θαηνηθηψλ, ζην 

ζφξπβν, ζην λεξφ θαη ζηελ απνρέηεπζε. 

Σν κεγάιν βάξνο ησλ αλαπλεπζηηθψλ λφζσλ θαη ησλ θαξθίλσλ πξνθαιεί 

ηδηαίηεξε αλεζπρία  ζηηο επξσπατθέο αξρέο θαζψο νη εππαζείο νκάδεο, φπσο ηα παηδηά, 

δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν απφ ηνπο ελήιηθεο.  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε ΔΔ ελέθξηλε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004 ην ρέδην Γξάζεο 

γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Τγεία (2004-2010) πνπ απνζθνπεί ζηελ εθαξκνγή ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ κέζσ 13 ζεκείσλ δξάζεο. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ είλαη λα βειηηψζεη ηηο 

γλψζεηο γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ αζζελεηψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ . 

Ζ ζηξαηεγηθή γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Τγεία αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί ζε 

δηάθνξνπο θχθινπο. Σν ρέδην Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Τγεία (2004-2010) 

είλαη ν πξψηνο θαη επηθεληξψλεηαη ζηηο ζρέζεηο αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ θαη ησλ αζζελεηψλ πξνηεξαηφηεηαο, δειαδή ηηο παζήζεηο ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ, ηηο λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, ηνλ θαξθίλν θαη ηηο ελδνθξηληθέο 

δηαηαξαρέο. 

- Οη πξψηεο 4 απφ  ηηο 13 δξάζεηο αλαθέξνληαη ζηελ βειηίσζε ηεο πιεξνθφξεζεο 

ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή πγεία θαη ηελ αλάπηπμε επαξθψλ θαη εμεπγεληζκέλσλ 

πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ πγείαο. 

- Οη δξάζεηο 5 έσο 8 αλαθέξνληαη ζηελ εθαξκνγή άκεζσλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία θαη ηε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ επεηγνπζψλ 

θαηαζηάζεσλ. Με απηέο ηηο δξάζεηο εληζρχεηαη ε πεξηβαιινληηθή έξεπλα γηα ηελ πγεία. 

- Οη δξάζεηο 9 θαη 10 απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ, ηελ αλαθνίλσζε ησλ θηλδχλσλ, ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

- Οη δξάζεηο 11 έσο 13 επαλεμεηάδνπλ ηηο πθηζηάκελεο πνιηηηθέο θαη πξνζαξκφδνπλ ηελ 

πνιηηηθή πεξηνξηζκνχ ησλ θηλδχλσλ κέζσ ηεο εζηίαζεο ζηηο αζζέλεηεο πξνηεξαηφηεηαο, 

ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα θαη ηε κειέηε ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ 

πεδίσλ. 

3.8 Τγεία και αζθάλεια ζηην επγαζία 

Γεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη μνδεχνπλ 8 ψξεο ηελ εκέξα, 5 εκέξεο 

ηελ εβδνκάδα, 50 εβδνκάδεο ην ρξφλν ζηελ εξγαζία, θαη δεδνκέλνπ φηη νη εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο έρνπλ κειεηεζεί εληαηηθά απφ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, ςπρνινγηθή, 

θαζψο θαη ηαηξηθή άπνςε, ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο -κέρξη ζηηγκήο- έρεη 
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απνδεηρζεί φηη έρνπλ παίμεη κφλνλ έλα κηθξφ ξφιν. Χζηφζν, απνηειεί πεπνίζεζε πιένλ 

φηη ε εξγαζία δελ είλαη κφλν πεγή πινχηνπ γηα ηελ θνηλφηεηα, αιιά κπνξεί επίζεο λα 

έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε θαη ζηε δεκφζηα πγεία, θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη 

έλαο παξάγνληαο θφζηνπο γηα ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Γηα παξάδεηγκα, φζνλ αθνξά ηελ 

απψιεηα εηψλ δσήο, ν ΠΟΤ θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα απνδίδνπλ ην 3% ζηνλ παξάγνληα 

εξγαζία. Σν Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο εθηηκά φηη νη αζζέλεηεο θαη ηα αηπρήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία επζχλνληαη γηα νηθνλνκηθέο απψιεηεο ίζεο κε ην 4% ηνπ 

παγθφζκηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο.  

ε  πνιιά θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο ηεο 

πγείαο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζία. Σα ζπζηήκαηα απηά ζπρλά ιεηηνπξγνχλ ζε 

πεξηθεξεηαθφ ή βηνκεραληθφ - θιαδηθφ επίπεδν θαη επηθεληξψλνληαη ζηηο επαγγεικαηηθέο 

αζζέλεηεο, ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα, θαζψο θαη ζηελ απιή πεξηγξαθή ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο. 

Ζ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο απνηειεί θνηλφ αίηεκα πνπ ππαγνξεχεηαη 

απφ αλζξσπηζηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ιφγνπο   Ζ πγεία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία 

απνηειεί ζήκεξα έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θαη πην αλαπηπγκέλνπο ηνκείο ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ λνκηθή βάζε ηεο δξάζεο ηεο ΔΔ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα είλαη ην άξζξν 137 ηεο πλζήθεο ΔΚ. Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ μεθίλεζαλ ήδε ην 1952 ζην 

πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα. Έθηνηε έρεη ζεζπηζηεί έλα 

νινθιεξσκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην ην νπνίν θαιχπηεη έλα κέγηζην 

αξηζκφ θηλδχλσλ κε ειάρηζην αξηζκφ θαλνληζκψλ.  

Δλψ ζην παξειζφλ είρε εθπνλεζεί ηεξάζηηνο φγθνο Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο 

ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ζηελ εξγαζία, ζηηο κέξεο καο γίλεηαη νινέλα θαη 

πην ζεκαληηθή ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή νιηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο εξγαζηαθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΔΑΤ) γηα ηελ πεξαηηέξσ 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. 

Δπηπιένλ, δηαηίζεηαη πιήζνο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ ΔΑΤ απφ ρψξεο θαη 

νξγαληζκνχο εθηφο ΔΔ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ρξήζηκν ππφβαζξν αιιά θαη 

έκπλεπζε γηα ηηο πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο πγηψλ θαη αζθαιψλ ρψξσλ εξγαζίαο ζηελ 

Δπξψπε. 

Ζ δέζκεπζε, κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο, γηα αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα 

απαηηεί κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, ψζηε λα βειηησζνχλ 
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ηα απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία ζηελ ΔΔ. Ο 

ξφινο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε 

ζπκβνιή ζηε βησζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, επεηδή 

κεηαθξάδεηαη ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ αηπρεκάησλ, ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ησλ 

αζζελεηψλ θαη ζε αχμεζε ηεο παξνρήο θηλήηξσλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Ζ επηβάξπλζε ηελ 

νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη νη επαγγεικαηηθέο λφζνη γηα ηα 

δεκφζηα θαη ηδησηηθά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο είλαη ηεξάζηηα θαη απαηηεί κηα 

νινθιεξσκέλε, ζπληνληζκέλε θαη ζηξαηεγηθή απάληεζε, θαζψο θαη ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ θχξησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε φζνλ αθνξά ηε ράξαμε ησλ 

θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ πνιηηηθψλ. 

Ζ πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΑΤ έρεη νπσζδήπνηε ζρέζε κε λφκνπο θαη 

θαλνληζκνχο, νη νπνίνη είλαη απαξαίηεηνη θαη πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζην επίπεδν ηνπ 

ρψξνπ εξγαζίαο, αιιά δελ πεξηνξίδεηαη ζε απηνχο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ απηέο 

βειηηψζεηο ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη λα κεησζνχλ ηα εξγαζηαθά αηπρήκαηα θαη νη 

επαγγεικαηηθέο παζήζεηο, είλαη επηβεβιεκέλν λα ζπλδπαζηνχλ νη λφκνη θαη νη 

θαλνληζκνί απηνί κε κηα ζεηξά άιισλ εξγαιείσλ, φπσο ν θνηλσληθφο δηάινγνο, νη νξζέο 

πξαθηηθέο, ε επαηζζεηνπνίεζε, ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα θαη 

ε ελζσκάησζε ηεο ζηξαηεγηθήο ΔΑΤ ζηηο ινηπέο δξάζεηο ηεο ΔΔ.  

ε επίπεδν ΔΔ, απηή ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ΔΑΤ πινπνηείηαη κε ηε κνξθή 

θνηλνηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία.  

Ζ ηξέρνπζα «θνηλνηηθή ζηξαηεγηθή 2007-2012 γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ 

εξγαζία» απνζθνπεί ζηε κείσζε ησλ αηπρεκάησλ ζην ρψξν εξγαζίαο θαηά 25% ζε φιε 

ηελ επηθξάηεηα ηεο ΔΔ κέρξη ην 2012. Ζ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ απαηηεί δξάζε απφ 

ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο ζε φια ηα επίπεδα – επξσπατθφ, εζληθφ, ηνπηθφ θαη ζε επίπεδν 

ρψξσλ εξγαζίαο. Μηα βαζηθή έλλνηα θαη έλαο απφ ηνπο ζεκειηψδεηο ππιψλεο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηήο ηεο θνηλνηηθήο ζηξαηεγηθήο είλαη ε αλάπηπμε θαη ε 

εθαξκνγή ζπλεθηηθψλ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ.  

πγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν θηιφδνμνο απηφο ζηφρνο, 

πξνηείλνληαη νη αθφινπζνη θχξηνη ζηφρνη: 

- δηαζθάιηζε ηεο θαιήο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ  

- ζηήξημε ησλ ΜΜΔ φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο  

- πξνζαξκνγή ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ζηηο αιιαγέο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη απινχζηεπζή 

ηνπ, ηδίσο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ΜΜΔ  
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- πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ  

- ελζάξξπλζε ησλ αιιαγψλ ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ησλ επλντθψλ 

γηα ηελ πγεία πξνζεγγίζεσλ απφ πιεπξάο εξγνδνηψλ  

- επηθαηξνπνίεζε ησλ κεζφδσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δπλεηηθψλ 

λέσλ θηλδχλσλ  

- βειηίσζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ζεκεηνχκελεο πξνφδνπ  

- πξνψζεζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζε δηεζλέο επίπεδν  

 Ζ κεηαζηξνθή πξνο ηελ θαηεχζπλζε λέσλ ζηξαηεγηθψλ βαζηζκέλσλ ζηελ 

πιεξνθνξία απνηειεί παγθφζκηα ηάζε. Σν 2006, ε ΓΟΔ πηνζέηεζε Πιαίζην γηα ηελ 

Πξνψζεζε ηεο Αζθάιεηαο θαη ηεο Τγείαο ζηελ Δξγαζία ελψ ε ΠΟΤ πηνζέηεζε 

Παγθφζκην ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Τγεία ησλ Δξγαδνκέλσλ 2008 – 2017. Δπίζεο, πνιιέο 

ρψξεο εθηφο ΔΔ έρνπλ αλαπηχμεη ζηξαηεγηθέο ΔΑΤ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδψζνπλ 

κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ζην γεληθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο θαη λα θαζνξίζνπλ ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ ΔΑΤ ζηηο ρψξεο ηνπο. 

Παξά ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψζεθε, ηα ηειεπηαία απνηειέζκαηα ηεο ηέηαξηεο 

επξσπατθήο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο δείρλνπλ φηη πνιινί επξσπαίνη 

εξγαδφκελνη εμαθνινπζνχλ λα ζεσξνχλ φηη απεηιείηαη ε πγεία ηνπο ή ε αζθάιεηά ηνπο 

ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπο: 

- ζρεδφλ ην 28% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δπξψπε δειψλνπλ φηη ππνθέξνπλ απφ 

πξνβιήκαηα πγείαο πνπ δελ ζπλδένληαη κε αηχρεκα θαη ηα νπνία νθείινληαη -ή κπνξεί λα 

νθείινληαη- ζηελ εξγαζία ηνπο ή επηδεηλψζεθαλ ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο ή πξνεγνχκελεο 

απαζρφιεζήο ηνπο· 

- θαηά κέζν φξν, ην 35% ησλ εξγαδνκέλσλ ζεσξνχλ φηη ε εξγαζία ηνπο εγθπκνλεί 

θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ηνπο. 

Δπηπιένλ, ε κείσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ δελ είλαη νκνηνγελήο: 

- Οη εξγαδφκελνη νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ είλαη πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλνη ζηνπο 

επαγγεικαηηθνχο θηλδχλνπο (νη λένη ζε ειηθία εξγαδφκελνη, νη εξγαδφκελνη πνπ 

απαζρνινχληαη ζε επηζθαιή εξγαζία, νη κεγαιχηεξεο ειηθίαο εξγαδφκελνη θαη νη 

δηαθηλνχκελνη εξγαδφκελνη). 

- Οξηζκέλεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ είλαη πην επάισηεο (νη κηθξνκεζαίεο, εηδηθφηεξα, 

δηαζέηνπλ ιηγφηεξνπο πφξνπο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ζχλζεηα ζπζηήκαηα 

πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ νξηζκέλεο απφ απηέο ηείλνπλ λα επεξεάδνληαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνλ αξλεηηθφ αληίθηππν ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο θαη 

αζθάιεηαο). 
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- Οξηζκέλνη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο παξακέλνπλ ηδηαίηεξα επηθίλδπλνη (νηθνδνκέο/έξγα, 

γεσξγία, αιηεία, κεηαθνξέο, πγεία θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο). 

Πνιιέο πξνθιήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο εμαθνινπζνχλ λα απνθηνχλ 

φιν θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα ηα αθφινπζα: 

- δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο θαη γήξαλζε ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ· 

- λέεο ηάζεηο ζηελ απαζρφιεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάπηπμεο ηεο ειεχζεξεο 

εξγαζίαο (απηναπαζρφιεζεο), ηεο ππεξγνιαβίαο θαη ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο ζηηο 

ΜΜΔ· 

- λέεο ζεκαληηθφηεξεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο κε πξννξηζκφ ηελ Δπξψπε. 

Δπηπιένλ, ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε εμαθνινπζεί λα απμάλεη 

θαη ζπρλά ζπλνδεχεηαη απφ δηαρσξηζκφ ησλ θχισλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Χο εθ ηνχηνπ, 

είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ θαιχηεξα ππφςε νη πηπρέο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο 

πνπ αθνξνχλ εηδηθφηεξα ηηο γπλαίθεο. 

Οξηζκέλα είδε επαγγεικαηηθψλ λφζσλ εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα (κπνζθειεηηθά 

πξνβιήκαηα, πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ςπρνινγηθέο πηέζεηο). Ζ θχζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ κεηαβάιιεηαη κε ηελ επηηάρπλζε ησλ θαηλνηνκηψλ, ηελ 

αλάπηπμε λέσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ (βία ζηελ εξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ζεμνπαιηθήο θαη εζηθήο παξελφριεζεο, εζηζκνί) θαη ηε κεηαξξχζκηζε ηεο εξγαζίαο 

(κεγαιχηεξνο θαηαθεξκαηηζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο). 

Οη εμειίμεηο απηέο απαηηνχλ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, κέζσ εηδηθήο 

έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά κέηξα πξφιεςεο. Σέινο, ην 

ζπγθεθξηκέλν επίπεδν εθαξκνγήο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ κειψλ. 

3.9 Τγεία και βιοεπιζηήμερ 

Ζ ηαρχξπζκνο επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή πξφνδνο, ε νπνία θαηέζηεζε 

δπλαηή, κέζα ζε κία κφλν δεθαεηία, ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδίνπ θαζψο 

θαη ελφο πιήζνπο άιισλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ εηζαγάγεη κία λέα επνρή ζηελ κνξηαθή 

βηνινγία θαη γελεηηθή, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαξκαθεπηηθή. Χζηφζν, ζα απαηηεζεί 

κία καθξφρξνλε θαη κεγάινπ εχξνπο έξεπλα πξνθείκελεο κηαο κεηάβαζεο ζηελ «κεηα-

γνληδησκαηηθή επνρή». 

Ζ επηινγή ηεο γνληδησκαηηθήο θαη ηεο βηνηερλνινγία ηεο πγείαο σο έλα απφ ηα 

ζέκαηα πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Έθηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιαηζίνπ (ΠΠ) γηα ηελ Έξεπλα (ην 

ΠΠ είλαη ν θχξηνο µνριφο ηεο ΔΔ γηα ηελ ρξεµαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο ζηελ Δπξψπε) 
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είλαη ζχκθσλε κε ηε κεγάιε πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή επηινγή πνπ έθαλε πξφζθαηα ε ΔΔ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ κηαο λέαο νηθνλνκίαο βαζηζκέλεο ζηε γλψζε. 

Απνηειεί επίζεο ηελ αληαπφθξηζε ζηηο θνηλσληθέο  πξνζδνθίεο, ηφζν ζε επξσπατθφ φζν 

θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ αλαθνπή ηεο θζίλνπζαο  πγεηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, θαηαξξαθσκέλσλ απφ κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο, έρεη γίλεη ε 

θχξηα ζπλζήθε γηα έλαλ βηψζηκν θφζκν. 

Οη ζηφρνη ηεο ΔΔ είλαη: 

 Να εθκεηαιιεπηεί, κέζσ κίαο νινθιεξσκέλεο  εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο, ηα 

επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα πάλσ ζηελ απνθξππηνγξάθεζε ησλ γνληδίσλ 

δσληαλψλ νξγαληζκψλ, σθειψληαο ηελ δεκφζηα πγεία θαη απμάλνληαο ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επξσπατθήο βηνηερλνινγίαο. Ζ έξεπλα ζα κπνξέζεη λα 

ζπκβάιεη επίζεο ζηνπο ηνκείο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

  Ζ επίηεπμε βαζηθψλ γλψζεσλ ζην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο (λέα δηαγλσζηηθά 

εξγαιεία θαη κέζνδνη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε αζζελεηψλ πνπ δελ έρνπλ πιήξσο 

ειεγρζεί θαη αληηπξνζσπεχνπλ κεγάιεο πηζαλέο αγνξέο.) 

 Ζ θαηαπνιέκεζε, θπξίσο ζε θιηληθφ ζηάδην, ηνπ θαξθίλνπ, ησλ παηδηθψλ 

αζζελεηψλ θαζψο θαη ηνπ γήξαηνο θαη επκεηάδνησλ λνζεκάησλ ζπλδεφκελσλ κε 

ηελ θηψρηα. 

Ζ θνηλνηηθή δξάζε ζα επηθεληξσζεί ζε δχν θχξηα πεδία: 

1. ηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο γνληδησκαηηθήο θαη 

βηνηερλνινγίαο ζηελ πγεία: ηερλνινγηθέο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ κέζσλ 

ζηνπο ηνκείο ηεο δηάγλσζεο, ηεο πξφιεςεο θαη ηεο ζεξαπείαο (εκβξπνληθή έξεπλα 

θαη ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο γηα ηα πεηξάκαηα ζηα δψα.) 

2. ηελ θαηαπνιέκεζε ζνβαξψλ αζζελεηψλ κε πξνζεγγίζεηο πξνζαλαηνιηζκέλεο 

ζηηο ηαηξηθέο εθαξκνγέο ηεο ηερλνγλσζίαο ηεο γνληδησκαηηθήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη δσηθήο θαη θπηηθήο γνληδησκαηηθήο, εηδηθφηεξα ζηνπο 

αθφινπζνπο ηνκείο: 

 Καηαπνιέκεζε ηνπ δηαβήηε, αζζελεηψλ ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (Alzheimer, 

Parkinson, Creutzfeldt-Jacob θαζψο θαη λνεηηθψλ αζζελεηψλ), θαξδηναγγεηαθψλ 

λφζσλ θαη ζπάλησλ αζζελεηψλ. 

 Καηαπνιέκεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζηα αληηβηνηηθά θαη άιια θάξκαθα. 

 Μειέηε ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο θαη ηεο γήξαλζεο. 
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 Καξθίλνο: αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ φζσλ αθνξά ηνπο αζζελείο, απφ ηελ πξφιεςε 

ζηελ δηάγλσζε θαη ζεξαπεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξηψλ αθνινχζσλ 

ζηνηρείσλ: 

 Γεκηνπξγία δηθηχσλ θαη πξσηνβνπιηψλ γηα ηνλ ζπληνληζκφ εζληθψλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ. 

 Δλίζρπζε ησλ θιηληθψλ εξεπλψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επαιήζεπζε 

λέσλ θαη βειηησκέλσλ παξεκβάζεσλ. 

 Δλίζρπζε ηεο κεηαθξαζηηθήο έξεπλαο. 

 Καηαπνιέκεζε ησλ ηξηψλ κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ 

θηψρεηα (AIDS, εινλνζία, θπκαηίσζε) νη νπνίεο απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ αζζελεηψλ ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 
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ΚΔΦ. 4    ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

4.1 Ζ Δλεύθεπη ςναλλαγή εσθπόρ ηηρ Τγείαρ;  

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη πάλσ απφ φια κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ 

αζρνιείηαη κε ην ειεχζεξν εκπφξην θαη ηδίσο ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία αγαζψλ, 

θεθαιαίσλ, πξνζψπσλ θαη ππεξεζηψλ, ηνπο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ηεο εζσηεξηθήο ηεο 

αγνξάο. Μεξηθά απφ απηά ηα αγαζά (ηα θαιχηεξα παξαδείγκαηα είλαη ν θαπλφο θαη ην 

αιθνφι), θαζψο θαη νη ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνψζεζε ηνπο 

(δηαθήκηζε) κπνξνχλ, σζηφζν, λα είλαη επηβιαβή γηα ηελ πγεία. 

Μηα πηζαλή ζχγθξνπζε ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη κεηαμχ ηεο επηζπκίαο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο κηαο ρψξαο θαη ηελ αλάγθε γηα πξνζηαζία ηεο πγείαο. 

Γηα παξφκνηνπο ιφγνπο, ε έληαμε ζηελ ΔΔ ζεσξείηαη ζπρλά σο κηα δηαδηθαζία πνπ ζα 

απμήζεη ην επίπεδν ηεο πγεία ζηηο ππνςήθηεο ρψξεο, θαζψο ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ 

ζπλνδεχεηαη απφ ηαρχηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηελ άλνδν ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ. 

Χζηφζν, ε θαηάξγεζε ησλ ζπλφξσλ ζπλνδεχεηαη επίζεο απφ πηζαλέο απεηιέο γηα 

ηελ πγεία, ζε ηδίσο φηαλ πξνσζείηαη ην εκπφξην βιαπηηθψλ γηα ηελ πγεία πξντφλησλ. 

Οη ελδερφκελεο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ εκπνξίνπ θαη πγείαο είλαη απφ ηα δεηήκαηα 

πνπ νη πλζήθεο ηεο ΔΔ αδπλαηνχλ λα δφζνπλ ιχζεηο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε 

αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο ηεο δεκφζηαο πγείαο επεθηάζεθε ζηαδηαθά, κε 

απνθνξχθσκα ην άξζξν 152 ηεο πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ, ε νπνία νξίδεη φηη έλα 

πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο πγείαο πξέπεη λα "εμαζθαιίδεηαη θαηά ηνλ θαζνξηζκφ θαη 

ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ θαη  δξαζηεξηνηήησλ », παξακέλεη 

νπζηαζηηθά αδχλαηε ε ελαξκφληζε ηεο λνκνζεζίαο ακηγψο γηα ζθνπνχο δεκφζηαο πγείαο 

(Gilmore θαη McKee, 2002). Απηφ απνηειεί κεγάιε πξφθιεζε γηα φζνπο επηζπκνχλ λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηελ πγεία ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ θαζψο ε επξσπατθή λνκνζεζία δελ ην 

αληηκεησπίδεη επαξθψο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη λφκνη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνχ θαη ηνπ 

αιθνφι έρνπλ ζεζπηζηεί σο κέηξα γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο ΔΔ θαη ηελ νκαιή 

θπθινθνξία ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ εληφο ηεο. Οη πεξηνξηζκνί απηήο ηεο 

πξνζέγγηζεο εκθαλίδνληαη, ίζσο, θαιχηεξα απφ ηελ αθχξσζε ηεο πξψηεο ζπλνιηθήο 

απαγφξεπζεο ηεο ΔΔ γηα ηελ άκεζε θαη έκκεζε δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ θαπλνχ ζην 

Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (98/43/ΔΚ) ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2000 κεηά απφ 
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πξφθιεζε απφ ηε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε θαη ηέζζεξηο βξεηαληθέο θαπλνβηνκεραλίεο 

(Gilmore θαη McKee, 2002). 

Ζ γλψκε ηνπ γεληθνχ εηζαγγειέα (πξνηάζεηο ηνπ γεληθνύ εηζαγγειέα Fennelly, 

2000) θαη ηελ επαθφινπζε απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ 

(Γηθαζηήξην ηωλ Δπξωπαϊθώλ Κνηλνηήηωλ, 2000) ζπκπέξαλαλ φηη ε νδεγία είρε ππεξβεί 

ηε λνκηθή βάζε, σο κέηξν ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, αθνχ δελ δηεπθφιπλε ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ αιιά ηελ ξχζκηδε θαη δελ βνεζνχζε ζηνλ αληαγσληζκφ 

ηεο αγνξάο δηαθήκηζεο ηνπ θαπλνχ, αιιά νπζηαζηηθά εμάιεηθε ηελ ελ ιφγσ αγνξά 

(Hervey, 2001). Οη πεξηνξηζκνί ηεο Οδεγίαο ζρεηηθά κε ην εκπφξην θαπλνχ ζεσξνχληαη 

δπζαλάινγνη κε κε ηελ απαίηεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγία ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο (Γηθαζηήξην ηωλ Δπξωπαϊθώλ Κνηλνηήηωλ, 2000), ππνγξακκίδνληαο 

ην ππνθείκελν πξφβιεκα, φηη, δειαδή, εθ' φζνλ νη δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο εκπνδίδνπλ 

ηελ ελαξκφληζεο ηεο λνκνζεζίαο γηα ιφγνπο δεκφζηαο πγείαο θαη κφλν, ε ΔΔ ζα πξέπεη 

πάληα λα είλαη αληηκέησπε κε ην δίιεκκα φηη απηφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

δεκφζηαο πγείαο κπνξεί λα ζεσξεζεί δπζαλάινγν κε εθείλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο (Gilmore θαη McKee, 2002). 

4.2 Ανιζόηηηερ ζηον ηομέα ηηρ Τγείαρ ζηην ΔΔ – Δναπμόνιζη ηυν ζςζηημάηυν 

Τγείαρ 

Οη πνιίηεο ηεο ΔΔ δνπλ θαηά κέζν φξν πεξηζζφηεξν θαη κε θαιχηεξε πγεία απ’ 

φ,ηη νη πξνεγνχκελεο γεληέο. Χζηφζν, ε ΔΔ αληηκεησπίδεη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα: 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη δηαθνξέο απηέο κπνξεί λα 

κεγαιψζνπλ. Ζ απμεκέλε αλεξγία θαη ε αβεβαηφηεηα πνπ πξνθαιεί ε ζεκεξηλή 

νηθνλνκηθή θξίζε επηδεηλψλνπλ πεξαηηέξσ ηελ θαηάζηαζε απηή.  

Δλψ ην κέζν επίπεδν πγείαο ζηελ ΔΔ ζπλέρηζε λα βειηηψλεηαη ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο, νη δηαθνξέο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζε 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο ΔΔ θαη κεηαμχ ησλ πην επλνεκέλσλ θαη ησλ πην 

κεηνλεθηνχλησλ ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ παξακέλνπλ ζεκαληηθέο θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο έρνπλ κάιηζηα κεγαιψζεη. ε νξηζκέλα θξάηε κέιε ε ζλεζηκφηεηα ζηα 

βξέθε ειηθίαο θάησ ηνπ ελφο έηνπο είλαη πεληαπιάζηα απφ εθείλε ζε άιια θξάηε κέιε. Ζ 

δηαθνξά ζην πξνζδφθηκν επηβίσζεο θαηά ηε γέλλεζε είλαη 14 ρξφληα γηα ηνπο άλδξεο θαη 

8 ρξφληα γηα ηηο γπλαίθεο. Γηαπηζηψλνληαη επίζεο κεγάιεο δηαθνξέο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο αλάκεζα ζε πεξηθέξεηεο, αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ζπλνηθίεο. 
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ε νιφθιεξε ηελ ΔΔ ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο αθνινπζεί θνηλσληθή δηαβάζκηζε. 

ε αλζξψπνπο ρακειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ρακειφηεξεο επαγγεικαηηθήο 

θαηεγνξίαο θαη ρακειφηεξεο εηζνδεκαηηθήο ζηάζκεο παξαηεξείηαη κηθξφηεξε δηάξθεηα 

δσήο θαη πςειφηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο πξνβιεκάησλ πγείαο ησλ πεξηζζφηεξσλ 

εηδψλ. Οη εξγαδφκελνη ησλ νπνίσλ ε εξγαζία είλαη θπξίσο ρεηξσλαθηηθή ή ηα θαζήθνληα 

επαλαιακβαλφκελα έρνπλ ρεηξφηεξε πγεία απφ εθείλνπο ησλ νπνίσλ ε εξγαζία δελ είλαη 

ρεηξσλαθηηθή ή έρνπλ ιηγφηεξν επαλαιακβαλφκελα θαζήθνληα. Οη δηαθνξέο ζην 

πξνζδφθηκν δσήο θαηά ηε γέλλεζε κεηαμχ ησλ θαηψηεξσλ θαη ησλ αλψηεξσλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ νκάδσλ έθζαζαλ ηα 10 ρξφληα γηα ηνπο άλδξεο θαη ηα 6 ρξφληα 

γηα ηηο γπλαίθεο. Ζ δηάζηαζε ηνπ θχινπ απνηειεί επίζεο ζνβαξφ παξάγνληα. Οη γπλαίθεο 

δνπλ γεληθά πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο, αιιά δνπλ κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπο 

κε πξνβιήκαηα πγείαο. 

Οη επάισηεο θαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο, φπσο νη κεηαλάζηεο ή ηα 

άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο, ηα άηνκα κε αλαπεξία ή νη άζηεγνη, έρνπλ 

ηδηαίηεξα ρακειφ κέζν επίπεδν πγείαο. Γηα παξάδεηγκα, εθηηκάηαη φηη ην πξνζδφθηκν 

επηβίσζεο ησλ Ρφκα είλαη θαηά 10 ρξφληα κηθξφηεξν απφ εθείλν ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ 

(Δπηηξνπή ηωλ Δπξωπαϊθώλ Κνηλνηήηωλ, 2009). Οη αηηίεο ηεο θαθήο θαηάζηαζεο ηεο 

πγείαο ζε απηέο ηηο νκάδεο κπνξεί λα είλαη νη θαθέο ζπλζήθεο ζηέγαζεο, ε θαθή δηαηξνθή 

θαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία θαζψο θαη δηαθξίζεηο, ζηηγκαηηζκφο 

θαη εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη άιιεο ππεξεζίεο.  

Οη αληζφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο νθείινληαη ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ ζε κηα ζεηξά παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία. 

ε απηνχο πεξηιακβάλνληαη: νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο, νη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πγεία, ε εθπαίδεπζε, ην επάγγεικα θαη ην εηζφδεκα, ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ε 

πξφιεςε ησλ λφζσλ θαη νη ππεξεζίεο πξναγσγήο ηεο πγείαο, νη δεκφζηεο πνιηηηθέο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πνζφηεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ θαηαλνκή απηψλ ησλ παξαγφλησλ. Οη 

αληζφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο αξρίδνπλ θαηά ηε γέλλεζε θαη ζπλερίδνπλ έσο ηα 

γεξαηεηά. Σα άηνκα πνπ ήηαλ ζχκαηα αληζνηήησλ ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή ηεο δσήο ηνπο 

φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε θαζψο θαη αληζνηήησλ ιφγσ θχινπ θαη θπιήο, ππάξρεη θίλδπλνο λα ππνζηνχλ 

ηηο επηπηψζεηο ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγεία ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Ο 

ζπλδπαζκφο ηεο θηψρεηαο κε άιινπο παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ ηα άηνκα πην επάισηα, 

φπσο ε παηδηθή ειηθία ή ηα γεξαηεηά, ε αλαπεξία ή φηαλ αλήθεη θάπνηνο ζε κεηνλφηεηα 

απμάλνπλ πεξαηηέξσ ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία. 
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Οη δηαθνξέο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζπλδένληαη κε νξηζκέλνπο 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

πνιιέο πηπρέο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ πγεία. ε νξηζκέλεο 

πεξηνρέο ηεο ΔΔ εμαθνινπζεί λα κελ ππάξρεη βαζηθφο εμνπιηζκφο, φπσο δίθηπν χδξεπζεο 

θαη απνρέηεπζεο. Οη πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία δηαθέξνπλ επίζεο ζεκαληηθά απφ ηε κηα 

πεξηνρή ζηελ άιιε θαη απφ ηε κηα νκάδα ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ άιιε. Πνιιέο πεξηνρέο, 

ηδίσο ζε νξηζκέλα απφ ηα λεφηεξα θξάηε κέιε, δπζθνιεχνληαη λα πξνζθέξνπλ ζηνλ 

πιεζπζκφ ηνπο ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο πγείαο. Σα εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε ζηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ έιιεηςε αζθάιεηαο, ηηο πςειέο 

δαπάλεο πεξίζαιςεο, ηελ έιιεηςε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, 

γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά εκπφδηα. χκθσλα κε νξηζκέλεο έξεπλεο, νη θησρφηεξεο 

θνηλσληθέο νκάδεο ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξν ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε απφ ηηο πην 

εχπνξεο νκάδεο γηα ηζνδχλακεο ηαηξηθέο αλάγθεο.  

Δπεηδή νη αληζφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο δελ είλαη απιψο ζέκα ηχρεο αιιά 

επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ελέξγεηεο ησλ αηφκσλ, ησλ θπβεξλήζεσλ, ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη ησλ θνηλνηήησλ, δελ είλαη αλαπφθεπθηεο. Σα κέηξα γηα ηε 

κείσζε ησλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζεκαίλνπλ αληηκεηψπηζε ησλ παξαγφλησλ 

πνπ έρνπλ άληζεο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

απνθεπρζνχλ θαη κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κέζσ κηαο δεκφζηαο πνιηηηθήο.  

4.2.1 Σεκεξηλέο πνιηηηθέο πιαηζίωζεο  ηεο ΔΔ  

Ζ θαηαπνιέκεζε ησλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο είλαη κηα απφ ηηο βαζηθέο 

δξάζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ πγεία (2008-2013), ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηελ 

ηζφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο σο ζεκειηψδε αμία θαη πξνζαλαηφιηζε ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ αληζνηήησλ ζε ηνκείο ηεο πγείαο φπσο ε ςπρηθή πγεία, ην θάπληζκα, ε λενιαία, ν 

θαξθίλνο θαη ην HIV/AIDS. Σν πξφγξακκα δεκφζηαο πγείαο ηεο ΔΔ ζπλέβαιε ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληζνηήησλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επξσπατθνχ νδεγνχ θαιψλ 

πξαθηηθψλ. Σα πξψηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ απνζθνπνχζαλ ζηε βειηίσζε ηεο ζπιινγήο 

ζηνηρείσλ θαη ζηε δηθηχσζε ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ βαζηθψλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ.  

Με βάζε ηελ αλνηθηή κέζνδν ζπληνληζκνχ γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη ηελ 

θνηλσληθή έληαμε, ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ζπκθψλεζαλ κε ην ζηφρν λα θαηαπνιεκεζνχλ 
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νη αληζφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ζχλνιν θνηλψλ δεηθηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε εξγαζίεο ηεο Eurostat γηα ζηαηηζηηθέο 

δεκφζηαο πγείαο. Ζ αλάιπζε ζε επίπεδν ΔΔ ησλ εθζέζεσλ εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

θνηλσληθή πξνζηαζία θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε ζπλέβαιε ζηελ ελζάξξπλζε ηνπ 

δηαιφγνπ θαη ζηε ιήςε κέηξσλ απφ ηα θξάηε κέιε.  

Ζ κείσζε ησλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο είλαη επίζεο κηα απφ ηηο 

πξνθιήζεηο γηα ηε δεκφζηα πγεία, ε νπνία εληνπίζηεθε ζηε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε. Ο ζηφρνο γηα κεγαιχηεξε ηζφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο εληζρχεηαη 

απφ ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο ΔΔ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο γηα νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ζε ζπλδπαζκφ κε θνηλσληθή αιιειεγγχε. Ζ ΔΔ παξέρεη ρξεκαηνδνηηθή 

ελίζρπζε κέζσ ηεο πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Σακείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ 

κεηαμχ πεξηθεξεηψλ κέζσ επελδχζεσλ ζε παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηηο 

αληζφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, φπσο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, θαηάξηηζε θαη 

απαζρφιεζε, κεηαθνξέο, ηερλνινγίεο, ππνδνκέο πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο.  

4.2.2 Μέηξα γηα ηηο αληζόηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

Δίλαη αλαγθαίν λα ιεθζνχλ πεξαηηέξσ κέηξα επεηδή απμάλνληαη νη ελδείμεηο φηη 

νη αληζφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο κεγαιψλνπλ θαη γεληθεχνληαη ζε φιε ηελ ΔΔ θαη 

επεηδή ππάξρνπλ αλεζπρίεο γηα ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία, ηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε πεξίπησζε πνπ νη αληζφηεηεο απηέο δελ 

αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά. Σα ππάξρνληα κέηξα είραλ πεξηνξηζκέλα 

απνηειέζκαηα θαη ππάξρεη θίλδπλνο λα κεγαιψζνπλ νη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ εμαηηίαο 

ησλ πξφζθαησλ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο ΔΔ είλαη ζεκαληηθφ λα βειηησζεί ην επίπεδν πγείαο φισλ ησλ νκάδσλ ηνπ 

πιεζπζκνχ, έηζη ψζηε λα ζπκβάιεη ζηε βησζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο. 

Μνινλφηη ηελ θχξηα αξκνδηφηεηα γηα ηελ πνιηηηθή πγείαο εμαθνινπζνχλ λα ηελ 

έρνπλ ηα θξάηε κέιε, δελ δηαζέηνπλ φια ηνπο ίδηνπο πφξνπο, κέζα θαη 

εκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ αηηίσλ ησλ αληζνηήησλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο. Ζ ΔΔ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηηο πξνζπάζεηεο εμαζθαιίδνληαο φηη νη 

ζρεηηθέο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο ηεο ΔΔ ιακβάλνπλ ππφςε ην ζηφρν ηεο αληηκεηψπηζεο 

ησλ παξαγφλησλ πνπ δεκηνπξγνχλ ή ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία αληζνηήησλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο ζηνλ πιεζπζκφ ηεο ΔΔ.  



 65 

Ζ ΔΔ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηνπο 

δηαζέζηκνπο κεραληζκνχο θαη κέζα. Μπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα δηαδξακαηίζεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επαηζζεηνπνίεζε, ηελ πξνψζεζε θαη ηελ ελζάξξπλζε ησλ 

αληαιιαγψλ πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θξαηψλ κειψλ, ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ θαη ηε δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ζρεδηαζκνχ 

πνιηηηθψλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηα εηδηθά δεηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα θξάηε κέιε θαη/ή ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο. Δπίζεο ζα παξαθνινπζεί θαη ζα αμηνινγεί ηελ πξφνδν 

ηεο εθαξκνγήο απηψλ ησλ πνιηηηθψλ. 

4.2.3 Βαζηθά ζέκαηα πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνύλ  

Απφ ηε κέρξη ζήκεξα εκπεηξία πξνθχπηεη φηη πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ νξηζκέλεο 

ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο, ψζηε λα εληζρπζνχλ ηα πθηζηάκελα κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ 

αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. 

 Ζ ιζόηηηα ζηον ηομέα ηηρ ςγείαρ ζηο πλαίζιο ηηρ γενικήρ κοινυνικήρ και 

οικονομικήρ ανάπηςξηρ 

ε γεληθέο γξακκέο, ην επίπεδν πγείαο ζπλδέεηαη κε ηελ επεκεξία. ηηο πινπζηφηεξεο 

ρψξεο θαη πεξηνρέο ε θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηελ πγεία είλαη θαηά κέζν φξν θαιχηεξε, 

κε βάζε δηάθνξνπο δείθηεο. Χζηφζν, ε ζρέζε απηή δελ ηζρχεη γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. 

ηαλ νη δηαζέζηκνη πφξνη είλαη πεξηζζφηεξνη, απμάλνληαη νη δπλαηφηεηεο δηαηήξεζεο θαη 

βειηίσζεο ηεο πγείαο, αιιά κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη πφξνη απηνί θαηαλέκνληαη 

θαηάιιεια. Δίλαη ζαθέο φηη φιεο νη νκάδεο δελ επσθειήζεθαλ εμίζνπ απφ ηελ 

νηθνλνκηθή πξφνδν. Απηφ πνπ πξνέρεη είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα πξφηππν γεληθήο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ην νπνίν νδεγεί ζε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη κεγαιχηεξε αιιειεγγχε, ζπλνρή θαη πγεία.  

 Βεληίυζη ηυν διαθέζιμυν δεδομένυν και γνώζευν, ηυν μησανιζμών 

μέηπηζηρ, παπακολούθηζηρ, αξιολόγηζηρ και ςποβολήρ έκθεζηρ 

Ζ κέηξεζε ησλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο είλαη έλα βαζηθφ πξψην βήκα γηα 

απνηειεζκαηηθά κέηξα. Παξφιν πνπ ππάξρνπλ ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία ζε νξηζκέλνπο 

ηνκείο, απαηηνχληαη πην ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε θαη ηε 

ζεκαζία δηαθφξσλ θαζνξηζηηθψλ γηα ηελ πγεία παξαγφλησλ, ψζηε λα εθαξκνζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά κέηξα ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο.  

Ζ έιιεηςε ηαθηηθψλ θαη ζπγθξίζηκσλ δεδνκέλσλ ζε επίπεδν ΔΔ θαη γλψζεσλ βάζεη 

έξεπλαο δεκηνπξγνχλ εκπφδην ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο, ηελ 
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επαλεμέηαζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο πνιηηηθήο, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθξίζεσλ, ηελ 

άληιεζε θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ηελ αλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ ζε ηνκείο ζηνπο νπνίνπο 

ππάξρεη κεγαιχηεξε αλάγθε. Σα ζεκεξηλά θαη ηα κειινληηθά δηαζέζηκα ζηνηρεία ζε 

επίπεδν ΔΔ, θπξίσο κε βάζε ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ εξεπλψλ ηεο ΔΔ, φπσο ε έξεπλα 

ηεο ΔΔ γηα ην εηζφδεκα θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο (EU-SILC), ε επξσπατθή έξεπλα γηα 

ηελ πγεία κε ζπλεληεχμεηο θαη ε έξεπλα ηεο ΔΔ γηα ηελ αλαπεξία θαη νη θαλνληζκνί 

εθαξκνγήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ ζηαηηζηηθψλ γηα ηε δεκφζηα πγεία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα αλαπηπρζνχλ κέηξα θαηαπνιέκεζεο ησλ αληζνηήησλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο, ηα νπνία ζα επηηξέςνπλ ηηο δηαρξνληθέο ζπγθξίζεηο ζηελ ΔΔ. Πξέπεη 

επίζεο λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλνρή κε άιιεο δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

Οη αηηίεο ησλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. Σα θξάηε κέιε πξέπεη λα επηδηψμνπλ 

λα θαζνξίζνπλ, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή, έλα θνηλφ ζχλνιν δεηθηψλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη κεζνδνινγία γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο θαηάζηαζεο ζηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ηελ πγεία, κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη 

ηελ ηεξάξρεζε ησλ ηνκέσλ πνπ πξέπεη λα βειηησζνχλ θαη ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ. Ζ 

Δπηηξνπή πξέπεη λα ππνζηεξίμεη ηα θξάηε κέιε γηα λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο 

παξέρνληαο αλάιπζε θαη ελίζρπζε κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. Απηφ κπνξεί λα 

απνδεηρζεί ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηα θξάηε κέιε θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθφηεξσλ θαη νπζηαζηηθφηεξσλ πνιηηηθψλ, πξνζαξκνζκέλσλ ζηε δηθή ηνπο 

θαηάζηαζε, θαη γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαιχηεξα ηα πθηζηάκελα κέζα ζε επίπεδν ΔΔ 

γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ κέηξσλ ηνπο. 

 ηπάηεςζη ηηρ κοινυνίαρ  

Ζ κείσζε ησλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζεκαίλεη φηη επεξεάδεηαη ε πγεία ησλ 

αλζξψπσλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, ηελ εξγαζία, ην ζρνιείν θαη θαηά ηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ηνπο. Δθηφο απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ, νη πεξηθεξεηαθέο αξρέο ζε 

πνιιέο ρψξεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν φζνλ αθνξά ηε δεκφζηα πγεία θαη ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο θαη πξέπεη, επνκέλσο, λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηα ζρεηηθά κέηξα. Ο 

ηνκέαο ηεο πγείαο ζα δηαδξακαηίζεη πξσηαξρηθφ ξφιν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηζφηηκεο 

πξφζβαζεο ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο γλψζεο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο θαη άιισλ ηνκέσλ. Δπίζεο, νη 

ηνπηθέο αξρέο, νη ρψξνη εξγαζίαο θαη ηα άιια ελδηαθεξφκελα κέξε κπνξνχλ λα 

δηαδξακαηίζνπλ επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν.  
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Δπνκέλσο, ε βειηίσζε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ θαζψο θαη ηνπ 

ζπληνληζκνχ ησλ πνιηηηθψλ κεηαμχ δηαθφξσλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο θαη δηαθφξσλ 

ηνκέσλ ηνκείο (πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, απαζρφιεζε, θνηλσληθή πξνζηαζία, πεξηβάιινλ, 

εθπαίδεπζε, λενιαία θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε) κπνξεί λα θαηαζηήζεη ηα κέηξα πην 

απνηειεζκαηηθά θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο επξχηεξα θαη πην ζπλεθηηθά. Δίλαη επίζεο 

αλαγθαίν λα δεκηνπξγεζνχλ πην απνηειεζκαηηθέο εηαηξηθέο ζρέζεηο κε ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ πξνψζεζε κέηξσλ γηα δηάθνξνπο θνηλσληθνχο 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο θαη, επνκέλσο, ζηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο.  

 Κάλςτη ηυν αναγκών ηυν εςάλυηυν ομάδυν 

Ζ απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ησλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο απαηηεί 

πνιηηηθέο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθνξψλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο ζε φιε ηελ θνηλσλία θαζψο θαη κέηξα πνπ πξννξίδνληαη εηδηθά γηα 

επάισηεο νκάδεο. Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ πνπ 

δνπλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο, ησλ κεηνλεθηνπζψλ νκάδσλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ εζλνηηθψλ 

κεηνλνηήησλ, ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ησλ ειηθησκέλσλ ή ησλ παηδηψλ πνπ δνπλ ζε 

ζπλζήθεο θηψρεηαο. Γηα νξηζκέλεο νκάδεο ην ζέκα ηεο αληζφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο ζε επαξθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο δήηεκα πνπ αθνξά ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηά ηνπο.  

Ο Υάξηεο ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλαγλσξίδεη 

ην δηθαίσκα θνηλσληθήο αξσγήο θαη ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο πξνο εμαζθάιηζε 

αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο γηα φινπο φζνη δελ δηαζέηνπλ επαξθείο πφξνπο, ην δηθαίσκα 

πξφζβαζεο ζηελ πξνιεπηηθή πεξίζαιςε θαη ην δηθαίσκα ηαηξηθήο αγσγήο, θαη ην 

δηθαίσκα ζε πγηεηλέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Ο Υάξηεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ πξνβιέπεη πνιιά βαζηθά δηθαηψκαηα φζνλ αθνξά ηηο 

ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, 

ελψ ε ζχκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία νξίδεη ηα 

δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Οη αληζφηεηεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο απνηεινχλ κία απφ ηηο ηέζζεξηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο πξσηνβνπιίαο 

ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ πγεία ησλ λέσλ, ε νπνία δξνκνινγήζεθε ην 2009.  

Σν πκβνχιην πξνζδηφξηζε ηελ αλάγθε πξφζζεησλ κέηξσλ γηα ηηο πγεηνλνκηθέο 

αλάγθεο ησλ κεηαλαζηψλ, ησλ Ρφκα (http://tinyurl.com/kne9s5) θαη ησλ λέσλ κε 

ιηγφηεξεο επθαηξίεο. Ζ Δπηηξνπή μεθίλεζε έλα δνθηκαζηηθφ έξγν ζρεηηθά κε ηελ έληαμε 

ησλ Ρνκ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη νινθιεξσκέλεο 
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παξεκβάζεηο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνκέα θαζψο θαη 

δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία. 

 Βεληίυζη ηηρ ζςμβολήρ ηυν πολιηικών ηηρ ΔΔ 

Παξφιν πνπ ππάξρεη γεληθή ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε ηελ αξρή ηεο κείσζεο ησλ αληζνηήησλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ην βαζκφ ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηελ έθηαζε ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη. Πεξηζζφηεξα απφ ηα 

κηζά θξάηε κέιε ηεο ΔΔ δελ επηθεληξψλνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο ζηε κείσζε ησλ 

αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ππάξρεη έιιεηςε ζπλνιηθψλ δηαηνκεαθψλ 

ζηξαηεγηθψλ. Δπηπιένλ, νη εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο δελ αμηνινγνχληαη θαη δελ 

θνηλνπνηνχληαη, κε απνηέιεζκα λα είλαη πεξηνξηζκέλε ε γλψζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ. Ζ ξφινο ηεο ΔΔ είλαη ε βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ 

ησλ πνιηηηθψλ θαη ε πξνψζεζε ηεο αληαιιαγήο θαιψλ πξαθηηθψλ. 

Ζ πνιηηηθή ζπλνρήο ηεο ΔΔ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

Ληζαβφλαο φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή θαη κπνξεί λα απνηειέζεη 

απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Οη 

ζεκεξηλέο θνηλνηηθέο ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο αλαθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ρξήζεο ησλ ηακείσλ γηα κέηξα ζρεηηθά κε ηελ πγεία. Σα θξάηε κέιε δηέζεζαλ πεξίπνπ 5 

δηο € (1,5% ηνπ ζπλνιηθνχ δηαζέζηκνπ πνζνχ) απφ ην Σακείν πλνρήο γηα ηελ πεξίνδν 

2007-2013 γηα ηελ ππνδνκή ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Ζ κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνζθέξεη ε πνιηηηθή ζπλνρήο κε ζθνπφ ηελ 

εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζα απαηηήζεη: θαιχηεξε γλψζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηακείσλ ζε απηφ ηνλ ηνκέα· θαιχηεξν ζπληνληζκφ 

κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ θάζε θξάηνπο κέινπο· θαη θαιχηεξε ηερληθή ηθαλφηεηα γηα ηελ 

αλάπηπμε επελδχζεσλ ζε απηφ ηνλ ηνκέα. Πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ πξνζπάζεηεο ψζηε λα 

δνζεί κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαηά ηελ επφκελε πεξίνδν 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη λα επηηεπρζεί θαιχηεξε επζπγξάκκηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ εγγξάθσλ 

ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ηεο ΔΔ κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ 

θνηλσληθή ΑΜ.  

Ζ επηηξνπή ηεο ΠΟΤ γηα ηνπο θνηλσληθνχο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο πγείαο 

(ΠΟΤ, 2008) πεξηέγξαςε πξφζθαηα ηηο ηεξάζηηεο δηαθνξέο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο κεηαμχ 

ρσξψλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη δήηεζε ζπληνληζκέλε δξάζε ζε 

φια ηα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ εμάιεηςή ηνπο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΔΔ, π.ρ. 

ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ, ηεο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο, ηεο εξγαζίαο κε δηεζλείο 

νξγαλψζεηο θαη ηεο αληαιιαγήο γλψζεσλ, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 
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ζε ηξίηεο ρψξεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Ζ εκπεηξία ηεο ΔΔ ζην ζέκα ηεο θαηαπνιέκεζεο 

ησλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή θαη εθηφο ηεο ΔΔ. 

Δπνκέλσο, πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ πηζαλέο ζπλέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ 

κεηαμχ ηεο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ πξνζπαζεηψλ ζην εζσηεξηθφ 

ηεο ΔΔ γηα ηηο αληζφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Ζ ΔΔ πξέπεη επίζεο λα ζπλεξγαζηεί κε 

ηηο ζρεηηθέο δηεζλείο νξγαλψζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ. 

4.3 Οικονομική κπίζη και Τγεία ζηην ΔΔ 

Ο θφζκνο βξίζθεηαη ζηε δίλε κηαο ζνβαξήο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

θξίζεο πνπ ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί θαη λα μεπεξάζεη, ελψ αληηκεησπίδεη 

απνζαξξπληηθέο δεκνγξαθηθέο (γήξαλζε, κεηαλάζηεπζε), θνηλσληθέο (απμαλφκελεο 

αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ "ερφλησλ" θαη "ελδεψλ") θαη πεξηβαιινληηθέο (θιηκαηηθή αιιαγή) 

πξνθιήζεηο. 

Σα ζπκπηψκαηα, ην κέγεζνο θαη ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο θξίζεο - ε ρεηξφηεξε 

νηθνλνκηθή χθεζε κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν - πνηθίιινπλ ζε κεγάιν βαζκφ 

κεηαμχ πεξηθεξεηψλ θαη ρσξψλ. Κνηηψληαο πξνο ην κέιινλ, νη νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο 

είλαη αβέβαηεο θαη ε αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ελδέρεηαη λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηηο 

δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηα επφκελα ρξφληα. 

ε έλα ηέηνην πιαίζην, ηα πξφηππα δηαβίσζεο εθαηνκκπξίσλ αηφκσλ θαη 

νηθνγελεηψλ ζηελ ΔΔ, φπσο είλαη ε βάζε ησλ εζφδσλ γηα ηελ πγεία θαη ηα ζπζηήκαηα 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ήδε πιήηηνληαη ή απεηινχληαη ζνβαξά. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα 

ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο είλαη ζπάληα, θαη κάιηζηα κπνξεί λα 

πάξεη αξθεηφ θαηξφ πξηλ γίλνπλ εκθαλή. Χζηφζν, ε θξίζε είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζεη 

ζεκαληηθέο  αιιαγέο ζηηο θνηλσληθέο λφξκεο, ηνλ ηξφπν δσήο, ηελ πγεία θαη ηελ δήηεζε 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ αχμεζε ησλ αληζνηήησλ πγείαο. Τπάξρεη αλάγθε 

λα εληζρπζεί ε παξαθνινχζεζε, ε αλάιπζε θαη ε θαιχηεξε παξαθνινχζεζε απηψλ ησλ 

αιιαγψλ, ηδίσο γηα ηνπο θησρνχο θαη επάισηα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Δπξψπεο. 

Σν μεπέξαζκα ηεο θξίζεο ζα απαηηήζεη, εγθαίξσο, θαιά ζηνρεπκέλεο θαη πιήξσο 

ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο. Οη πγηείο καθξννηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο 

είλαη απαξαίηεηεο θπζηθά. Χζηφζν, ε πγεία είλαη πινχηνο, θαη ε δηάβξσζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί πάζε ζπζία, πξνιακβάλνληαο κηα 

θνηλσληθή θαη πγεηνλνκηθή χθεζε ζην κέιινλ. Ζ επέλδπζε ζηελ πγεία θαη ζπζηήκαηα 

πγείαο είλαη, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, αλαγθαία ζε πεξηφδνπο θξίζεο θαη ζα πξέπεη λα 

απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα ηεο αληίδξαζεο ηεο θνηλσλίαο ζηελ θξίζε. 
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Γλσξίδνπκε απφ ηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο φηη, ζε πεξηφδνπο θξίζεο, νη 

θίλδπλνη γηα ηελ πγεία πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νηθνλνκηθή δπζθνιία επεξεάδνληαη απφ ηε 

κείσζε ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηα ζπζηήκαηα πγείαο (νηθνλνκηθνη θαη αλζξψπηλνη 

πφξνη, θάξκαθα θαη ηα ηαηξνηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ππνδνκέο), απφ ηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο, ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηηο θαηαλαισηηθέο ζπκπεξηθνξέο, θαζψο θαη απφ ηηο 

αιιαγέο ζηηο θνηλσληθέο λφξκεο θαη αμίεο. ηελ ηδαληθή πεξίπησζε ην ζχζηεκα πγείαο 

κπνξεί θαη πξέπεη λα πξνζηαηεχζεη εθείλνπο πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε, λα 

επηθεληξσζεί ζε ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη απνηειεζκαηηθφηεηα θαη λα δηαρεηξίδεηαη 

έμππλα ηηο επελδχζεηο, ηηο δαπάλεο θαη ηελ απαζρφιεζε. 

ηηο ρψξεο πνπ ην .Τ.  ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε γεληθή θνξνινγία ε κείσζε ηνπ 

ΑΔΠ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή κείσζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ γηα ηελ πγεία. 

Δλαιιαθηηθά, ζηηο ρψξεο πνπ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε νη απμήζεηο 

ηεο αλεξγίαο είλαη πηζαλφλ λα πεξηνξίζνπλ ηα έζνδα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ πγεία. Οη 

δηεζλείο ηηκέο γηα ηα θάξκαθα θαη άιια αλαιψζηκα κπνξεί λα απμεζνχλ ιφγσ ηεο 

ππνηίκεζεο ηνπ λνκίζκαηνο. Απηέο νη πηέζεηο ζηελ είζπξαμε εζφδσλ ηελ αγνξαζηηθή 

δχλακε κπνξεί κε ηε ζεηξά ηνπο λα νδεγήζνπλ ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο ζηε 

κείσζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ γηα ηελ πγεία, ζηελ κείσζε ησλ παξνρψλ ή ζηελ αχμεζε 

ησλ OOP πιεξσκψλ. 

Απφ ηελ άιιε, ε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ επεξεάδεη αξλεηηθά 

ηηο ηδησηηθέο δαπάλεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ νηθνγελεηψλ λα πιεξψζνπλ γηα 

ηελ πγεηνλνκηθή ηνπο πεξίζαιςε. 

Ζ αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ε επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηνπ ιανχ, θαη ην 

πξφζζεην άγρνο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ θξίζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ιηγφηεξν πγηεηλέο 

επηινγέο ηξφπνπ δσήο ή πην επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο - φπσο ε απμεκέλε ρξήζε 

λαξθσηηθψλ θαη αιθνφι.  

Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηελ πγεία θαη ηα ζπζηήκαηα πγείαο ζα δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά απφ ρψξα ζε ρψξα, αλάινγα κε ηε δνκή ηεο νηθνλνκίαο ηνπο, ηελ εμάξηεζή 

ηνπο απφ ηηο εμαγσγέο ή / θαη ησλ δηαθπκάλζεσλ ζην εζληθφ ηνπο λφκηζκα, θαζψο θαη ηηο 

πνιηηηθέο δξάζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ θπβέξλεζή ηνπο. ε έλα ηέηνην πιαίζην, νη 

ιχζεηο ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο 

θάζε ρψξαο. Ζ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη ν 

ζπληνληζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα είλαη ζίγνπξα απαξαίηεηνο. 

Οη ζπζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηάζθεςεο 

πςεινχ επηπέδνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζιν ζηηο 1-2 Απξηιίνπ 2009, πξνθεηκέλνπ 
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λα απνθεπρζνχλ, φζνλ ην δπλαηφλ, νη δπζάξεζηεο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο. 

1. Γηαλνκή ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ βάζεη ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο ηζφηεηαο. 

Οη πγεηνλνκηθέο αξρέο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε αλεζπρνχλ γηα ην φηη ην παξφλ 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα δελ δηαλέκεη ηνπο πφξνπο, κε βάζε ηηο αμίεο ηεο 

αιιειεγγχεο θαη ηεο ηζφηεηαο, γεγνλφο πνπ παξεκπφδηζε ηελ βειηίσζε ησλ 

δεηθηψλ πγείαο. Εεηνχλ αιιαγή ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ππνζηεξίδεη ηε 

βειηίσζε ηεο πγείαο 

2. Αχμεζε ηεο επίζεκεο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο (ΔΑΒ) κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία 

ησλ πιένλ επάισησλ. Οη θησρφηεξεο ρψξεο είλαη πην επάισηεο ζε πεξηφδνπο 

θξίζεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ απψιεηα ηεο πγείαο  

3. Δπέλδπζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο γηα ηελ αχμεζε ησλ πφξσλ. Πξνζηαζία ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ γηα ηελ πγεία. Ζ επέλδπζε ζηελ πγεία είλαη επέλδπζε ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ, ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή επεκεξία.  

4. "Κάζε ππνπξγφο ζα πξέπεη λα είλαη θαη ππνπξγφο πγείαο". 

Πξνψζεζε ηεο "πγείαο ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο». 

5. Πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο. Δάλ νη δαπάλεο γηα ηελ πγεία κεηψλνληαη: 

• ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη νη δαπάλεο ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηε δεκφζηα    

πγεία, 

• ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη νη δαπάλεο γηα ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, 

• ζα πξέπεη λα κεηψλνληαη νη δαπάλεο γηα ηηο ιηγφηεξν απνδνηηθέο ππεξεζίεο, 

φπσο  είλαη ε πςειή ηερλνινγία, θαη ην πςειφ θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ ζηα 

λνζνθνκεία. Καζπζηέξεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ κε πςειφ θφζηνο 

εγθαηαζηάζεο θαη πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ. 

6. "Πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα ηελ πγεία θαη πεξηζζφηεξε πγεία γηα ηα ρξήκαηα". 

Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο κέζσ ηεο δηαθαλνχο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ησλ επηδφζεσλ.  

7. Δλίζρπζε ηεο θαζνιηθήο πξφζβαζεο ζε πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

8. Γηαζθάιηζε ηεο θαζνιηθήο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. 

9. Πξνζπάζεηα γηα ηζφηεηα ζην πιαίζην ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

κέζσ ηεο θαζνιηθήο, ππνρξεσηηθήο θαη αλαδηαλεκεηηθή κνξθήο ηεο είζπξαμεο 

εζφδσλ. 
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10. Δμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο ζέζπηζεο ή αχμεζεο ησλ θφξσλ ζηνλ θαπλφ, ην 

αιθνφι, ηε δάραξε θαη ην αιάηη. Απηφ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα 

έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηε δεκφζηα πγεία. 

11. Δληαηηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη εμαζθάιηζε 

δενληνινγηθψλ πξνζιήςεσλ. Αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θξίζεο, 

πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε ηηο ηξέρνπζεο ειιείςεηο ζε επαγγεικαηίεο πγείαο θαη 

ηελ απμαλφκελε αλάγθε γηα ην κέιινλ. Δληαηηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ρξεζηκνπνίεζε ηεο θξίζεο σο επθαηξία γηα ηελ 

πξνζέιθπζε λέσλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ πγεία. πλερή ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο 

ελφο θψδηθα γηα ηελ εζηθή πξφζιεςε ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ρψξεο. 

12. Δλζάξξπλζε ηελ ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ ζηελ αλάπηπμε κέηξσλ γηα ηελ 

άκβιπλζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ πγεία. 

Απαίηεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ αξρψλ γηα πην ελεξγή δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαη  

ζπκκεηνρή ζηνλ θαζνξηζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

εθηέιεζεο ησλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θξίζε. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ 

κπνξεί λα είλαη άκεζε (δεκφζηεο ζπδεηήζεηο, δηαβνπιεχζεηο) ή έκκεζε, κέζσ 

αληηπξνζσπεπηηθψλ νξγαλψζεσλ, ζπιιφγσλ θαη ζσκαηείσλ. 

4.4 Τγιήρ γήπανζη: ηο κλειδί για μια βιώζιμη Δςπώπη  

Σν θαηλφκελν ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζα αζθήζεη πίεζε ζηα ζπζηήκαηα 

πγείαο θαη ηελ επξχηεξε νηθνλνκία. χκθσλα κε ηηο πξνβνιέο ηεο Δπηηξνπήο, εάλ ηα 

ΔΤΕ απμεζνχλ κε ηνλ ίδην ξπζκφ πνπ απμάλεηαη ην πξνζδφθηκν δσήο, νη δαπάλεο γηα ηελ 

παξνρή θξνληίδαο πγείαο ιφγσ ηεο γήξαλζεο είλαη δπλαηφλ λα κεησζνχλ ζην κηζφ. Παξά 

ην γεγνλφο φηη ήδε πξαγκαηνπνηνχληαη ελέξγεηεο ζηνλ ηνκέα απηφ, ε αλάιεςε δξάζεο ζε 

επίπεδν ΔΔ ζα κπνξνχζε λα έρεη πξνζηηζέκελε αμία ελζαξξχλνληαο, γηα παξάδεηγκα, ηε 

ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πγεία θαη πξνβάιινληαο ηηο 

νξζέο πξαθηηθέο ζε απηφλ θαη άιινπο ηνκείο. 

Έλαο πγηήο πιεζπζκφο είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη επεκεξία ζηελ Δπξψπε γηα δχν ηνπιάρηζηνλ ιφγνπο. Θα πεξηνξίζεη ηελ πίεζε ζηα 

πζηήκαηα Τγεία θαη Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη ζα επηηξέςεη ζηνπο αλζξψπνπο λα 

παξακείλνπλ ελεξγνί ζηελ θνηλσλία γηα πεξηζζφηεξν δηάζηεκα. 

Ζ πξνβιεπφκελε ηάζε γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ε νπνία νθείιεηαη ζηα ρακειά 

πνζνζηά γελλήζεσλ θαη ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο, έρεη πιένλ θαζηεξσζεί ζηελ 
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πνιηηηθή αηδέληα ζε φιεο ηεο Δπξψπεο. Αξθεηά θξάηε κέιε έρνπλ πξνβεί ζε ζρεηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο, ηδίσο ζηηο ζπληάμεηο, ηελ πγεία θαη ηε 

καθξνρξφληα πεξίζαιςε, πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηε γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπο. Δίλαη ζαθέο φηη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ 

πνιηηψλ ζε φιε ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπο είλαη ζεκαληηθή ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

πξνβιεκάησλ πγείαο ησλ ειηθησκέλσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο ελεξγνχ δξάζεο ηνπο. 

Ζ πγεία έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη έλαο ηζρπξφο θαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

πξνψζεζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ πνιηηηθή γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ηελ αχμεζε ησλ Δηψλ Τγηνχο Εσήο (ΔΤΕ) ζα πξέπεη, ζπλεπψο, λα 

απνηειεί βαζηθφ κέιεκα γηα ηηο θπβεξλήζεηο ζε φια ηα επίπεδα. 

Δίλαη ζαθέο φηη κέζα ζηα επφκελα πελήληα ρξφληα ν πιεζπζκφο ηεο Δπξψπεο ζα 

πεξηέρεη έλα πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ειηθησκέλσλ απφ φηη ζήκεξα. Απηφ πνπ είλαη 

ιηγφηεξν ζαθέο είλαη εάλ νη άλζξσπνη ζα γεξλάλε έρνληαο θαιή πγεία ή φληαο ζε θαθή 

θαηάζηαζε πγείαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο αλαδπφκελεο απεηιέο γηα ηελ πγεία, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ παρπζαξθία, δελ κπνξνχκε λα ζεσξνχκε δεδνκέλν φηη ην πξνζδφθηκν 

δσήο ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ηα επίπεδα ηνπ πιεζπζκνχ 

κεηψλνληαη ζε νξηζκέλα κέξε ηεο Δπξψπεο 

Απηνί πνπ ραξάδνπλ ηηο πνιηηηθέο πγείαο έρνπλ απφ θαηξφ ππνζηεξίμεη φηη ε 

«πγεία ζεκαίλεη πινχηνο» θαη φηη έλαο πγηήο πιεζπζκφο είλαη απαξαίηεηνο γηα έλα 

βηψζηκν κέιινλ. 

Ζ θαθή πγεία είλαη έλαο ιφγνο γηα πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε θαη αλαξξσηηθέο 

άδεηεο, ζηε Γεξκαλία ε πηζαλφηεηα ηεο πξφσξεο εμφδνπ απφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη 

ηέζζεξηο θνξέο πςειφηεξε γηα ηνπο άλδξεο κε αλαπεξία, ελψ ζηελ Ηξιαλδία ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη 61% ρακειφηεξν γηα ηνπο άλδξεο κε ρξφληεο 

παζήζεηο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2005). Ζ Δπηηξνπή επηζεκαίλεη ζηελ έθζεζή ηεο πξνο 

ην Δαξηλφ Δπξσπατθφ πκβνχιην (2006) φηη ηα θξάηε - κέιε πξέπεη λα κεηψζνπλ ηα 

πςειά πνζνζηά ησλ αηφκσλ πνπ είλαη αλελεξγά ιφγσ ηεο θαθήο πγείαο ηνπο θαη φηη ε 

Δπξψπε δελ κπνξεί λα αληέμεη ηελ έμνδν αηφκσλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηελ ειηθία 

ησλ πελήληα εηψλ. Οη πγηείο άλζξσπνη είλαη επίζεο πηζαλφλ λα είλαη πην παξαγσγηθνί 

ζηελ εξγαζία ηνπο. 

Οη δαπάλεο γηα ηελ πγεία έρεη απμεζεί ζηαδηαθά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη  

αλακέλεηαη λα ζπλερίζνπλ λα απμάλνληαη ηηο επφκελεο δεθαεηίεο. Γεδνκέλνπ φηη νη 

αλάγθεο γηα ππεξεζίεο πγείαο είλαη πςειφηεξεο θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο δσήο, 

αλακέλεηαη φηη νη δαπάλεο γηα ηελ πγεία ζα απμεζνχλ, σο απνηέιεζκα ηεο δεκνγξαθηθήο 
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αιιαγήο. Μηα βαζηθή πξφθιεζε γηα ηελ ΔΔ είλαη λα ππνδείμεη ζηα θξάηε κέιε, κέζσ ηεο 

δηάδνζεο ηεο έξεπλαο θαη ηεο βέιηηζηεο πξαθηηθήο, πψο λα επελδχζνπλ ζηελ πγεία, κέζσ 

ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη ηεο πξναγσγήο ηεο πγείαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ 

κειινληηθέο απμήζεηο ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία απφ ηελ κείσζε ησλ απνηξέςηκσλ 

αζζελεηψλ θαη, θαηά ζπλέπεηα λα επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο λα παξακέλνπλ ελεξγνί 

θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλσλία γηα έλα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Καηά πξνέθηαζε, ε αχμεζε ησλ ΔΤΕ κπνξεί λα είλαη ε ιχζε γηα ηε κείσζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δεκνγξαθηθέο αιιαγέο. Πεξηζζφηεξα ΔΤΕ 

ζεκαίλνπλ έλαλ πγηέζηεξν εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ιηγφηεξεο ζπληαμηνδνηήζεηο ιφγσ 

θαθήο πγείαο. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνζπκπίεζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ θαη λα ζπκβάιεη ζηε βησζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, θαζψο ν 

πιεζπζκφο γεξάζθεη. 

Σα Έηε Τγηνχο Εσήο κπνξνχλ λα απμεζνχλ κέζσ πνιηηηθψλ πνπ λα απεπζχλνληαη 

ζηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, κέζσ ηεο πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη ηεο πξφιεςεο ζε φιε 

ηε δηάξθεηα δσήο, θαη ππνγξακκίδνληαο ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ πγεία ηνπ 

πιεζπζκνχ, θαζψο θαη γηα ηε κειινληηθή βησζηκφηεηα, ε αχμεζε ησλ ΔΤΕ.  

Οη δξάζεηο ζε επίπεδν ΔΔ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο γηα 

ηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ πγηνχο δσήο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο 

ηνπο γηα ηε δεκνγξαθηθή αιιαγή. πγθεθξηκέλα: 

- Ζ βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ζα νδεγήζεη ζε έλα πγηέο εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη 

έλαλ πγηή θαη ελεξγφ ειηθησκέλν πιεζπζκφ. Ζ πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

επελδχζεσλ γηα ηελ πγεία είλαη, ζπλεπψο, έλα απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηελ εμαζθάιηζε 

βηψζηκσλ δεκνζηννηθνλνκηθψλ. Γπζηπρψο, απηέο νη επελδχζεηο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο, 

θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ επέλδπζεο θαη απνηειέζκαηνο, γηα παξάδεηγκα, ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο, κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο πγηνχο γήξαλζεο, 

είλαη ζπρλά ηφζν κεγάιν πνπ ππεξβαίλεη ηηο ελδερφκελεο δεζκεχζεηο ησλ άηνκσλ πνπ 

εξγάδνληαη πάλσ ζην ζέκα. Πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ λφκνη βαζηζκέλνη ζε «κεγάιεο 

πξνζδνθίεο», γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ε Δπξψπε ζα είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκε ην 2050 

θαη κεηέπεηηα. Απηή ε θνπιηνχξα ησλ επελδχζεσλ πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηηο 

αληζφηεηεο πνπ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη εληφο θαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ - κειψλ, 

ηδίσο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ζηα λέα θξάηε κέιε. Ζ πνιηηηθή πγείαο πξέπεη ζαθψο 

λα ζπλδεζεί κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ κεραληζκψλ, φπσο ηα δηαξζξσηηθά ηακεία θαη ην 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (Sanco, Ecfin, Empl, 2007).  
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- Αλ ζέινπκε λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ ΔΤΕ ηνπ πιεζπζκνχ, πξέπεη λα έρνπκε ηα κέζα 

γηα ηελ επηηπρή κέηξεζε ησλ απνηειέζκαησλ, ηφζν απφ ηελ άπνςε ηεο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ γηα ηελ έθδνζε ζπγθξίζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, φζν θαη απφ ηελ 

πνηφηεηα ηεο έξεπλαο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλβέιηηζησλ πξαθηηθψλ. 

Οη δείθηεο ησλ ΔΤΕ είλαη έλα ρξήζηκν επίζηκν εξγαιείν, θαζψο πεξηιακβάλεηαη 

θαη ζηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο. Χζηφζν, ζα ρξεηαζηεί αθφκε ρξφλνο πξηλ ε δπλακηθή 

ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ γίλεη πιήξσο θαηαλνεηή. Ζ αχμεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο 

εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ θαζηζηά νινέλα θαη πην 

δχζθνιν λα παξαθνινπζεζνχλ θαη λα ππνινγηζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πνιηηηθψλ πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγηνχο γήξαλζεο. 

Μηα ζεηξά πξσηνβνπιηψλ πνπ ζα ζηεξίδνπλ ηελ πνιηηηθή γηα ηελ πγηή γήξαλζε 

βξίζθνληαη ζήκεξα ππφ αλάπηπμε. Ζ ΔΔ πξέπεη λα ζπλερίζεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε 

γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαζψο θηλείηαη πξνο ηα εκπξφο. 
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ΚΔΦ. 5    ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

Ζ πγεία ζηελ Δπξψπε είλαη θαιχηεξε απφ πνηέ, νη δηαθνξέο, φκσο, ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο ΔΔ θαη κεηαμχ 

ησλ πην επλνεκέλσλ θαη ησλ πην κεηνλεθηνχλησλ ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ παξακέλνπλ 

ζεκαληηθέο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έρνπλ κάιηζηα κεγαιψζεη. 

Ζ πγεία είλαη δήηεκα πςίζηεο ζεκαζίαο ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ θαη αλαθαίξεην 

δηθαίσκά ηνπο. Ζ ΔΔ ζα πξέπεη λα αλαιάβεη πεξαηηέξσ δξάζε γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πγείαο ησλ πνιηηψλ θαη ηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ. Ζ αιιειεγγχε θαη ε ηζφηηκε θαη 

θαζνιηθή πγεηνλνκηθή θάιπςε ησλ πνιηηψλ ζα πξέπεη λα απνηειεί ηε βάζε ηεο πνιηηηθήο 

πγείαο ηεο ΔΔ. 

Χζηφζν, ε επίζεκε πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ πγεία έρεη νηθνδνκεζεί πάλσ ζε θάηη 

παξάδνμν. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη πάλσ απφ φια κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ 

αζρνιείηαη κε ην ειεχζεξν εκπφξην γεγνλφο πνπ πνιιέο θνξέο έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε 

ηελ αλάγθε γηα πξνζηαζία ηεο πγείαο. Απηφ απνηειεί κεγάιε πξφθιεζε γηα φζνπο 

επηζπκνχλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ πγεία ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ θαζψο ε επξσπατθή 

λνκνζεζία δελ ην αληηκεησπίδεη επαξθψο. 

Δπηπιένλ, ε πνιηηηθή δεκφζηαο πγείαο είλαη ηφζν ςειά ζηελ εζληθή πνιηηηθή 

αηδέληα πνπ νη πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο δελ ζέινπλ ηελ Έλσζε λα παξεκβαίλεη ζε 

απηφ. Ζ ΔΔ έρεη ηελ εμνπζία λα δαπαλά ρξήκαηα γηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα πγείαο, 

αιιά απαγνξεχεηαη λα πεξάζεη λφκνπο γηα ελαξκφληζε ησλ κέηξσλ δεκφζηαο πγείαο ζηα 

θξάηε κέιε. 

Ζ ΔΔ ζα πξέπεη λα δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

δεκηνπξγνχλ ή ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζηνλ 

πιεζπζκφ ηεο. Δπεηδή νη αληζφηεηεο δελ είλαη απιψο ζέκα ηχρεο, αιιά επεξεάδνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ελέξγεηεο ησλ αηφκσλ, ησλ θπβεξλήζεσλ, ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ θαη ησλ θνηλνηήησλ, δελ είλαη αλαπφθεπθηεο.  

Δπίζηο, ε ΔΔ ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηεί ζε πνιηηηθέο πνπ λα απεπζχλνληαη 

ζηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, κέζσ ηεο πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη ηεο πξφιεςεο ζε φιε 

ηε δηάξθεηα δσήο, θαη λα ππνγξακκίζεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ πγεία ηνπ 

πιεζπζκνχ, θαζψο θαη γηα ηε κειινληηθή βησζηκφηεηα, ε αχμεζε ησλ ΔΤΕ. 
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