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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κλιματική αλλαγή έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά «κρίσης», οι επιπτώσεις 
της οποίας δεν αφορούν πλέον το μεσομακροπρόθεσμο μέλλον, αλλά 
γίνονται αισθητές ήδη στο παρόν με κάποιες από αυτές να εκτιμάται ότι 
θα είναι μη αναστρέψιμες1. 

Η υγεία αποτελεί τομέα-«κλειδί» για την ελληνική κοινωνία, καθώς 
σχετίζεται με την εν γένει βιωσιμότητα και ευημερία της. Ο τομέας της 
υγείας καλείται σήμερα να προσαρμοστεί με βιώσιμο τρόπο στις νέες 
εξελισσόμενες συνθήκες που διαμορφώνουν παράγοντες όπως η κλιματική 
αλλαγή, οι επιπτώσεις της πανδημίας του ιού SARS-CoV-21, το γεγονός ότι 
η χώρα έχει από τα υψηλότερα επίπεδα δημόσιου χρέους στον κόσμο (ως 
ποσοστό % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος- ΑΕΠ), η ενεργειακή 
κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο υψηλός πληθωρισμός (περί το 
10% για το σύνολο του 2022) και η σχεδόν μόνιμη πλέον πολυκρισιακή 
συνθήκη. 

Η συνολική χρηματοδότηση για τις δαπάνες υγείας στην Ελλάδα για το 
έτος 2020 ανήλθε στο 9,51% του ΑΕΠ έναντι 8,45% το 20162. Συνολικά, 
παρατηρείται η υψηλότερη αναλογία ιατρών προς κατοίκους (6,3 ιατροί 
ανά 1.000 κατοίκους), εξειδικευμένοι ιατροί στην πλειοψηφία τους, ενώ 
εντοπίζεται έλλειψη γενικών ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού (3,2 
νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ε.Ε που 
είναι 8,4 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους). Το γεγονός αυτό συντελεί στη 
εν γένει μη αποτελεσματική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών από το ελληνικό 
σύστημα υγείας. Τα εγκεφαλικά επεισόδια, η ισχαιμική καρδιοπάθεια 
και κάποιες μορφές καρκίνου, παραμένουν οι σημαντικότερες παθήσεις 
που προκάλεσαν θνησιμότητα την περίοδο 2000-2016, ενώ παθήσεις 
του αναπνευστικού συστήματος οι οποίες συνδέονται με το κάπνισμα, 
δείχνουν σαφή αυξητική τάση. Επιπρόσθετα η Ελλάδα κατέγραψε μείωση 
του προσδόκιμου ζωής κατά έξι μήνες μετά την πανδημία COVID-193 
όπως παρατηρήθηκε και στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ε.Ε.).

1 https://www.ipcc.ch/2022/02/28/pr-wgii-ar6/
2 https://www.statistics.gr/documents/20181/17776954/NWS_SHE35DT2020_30032022_
GR.pdf/60ffe579-1337-91d6-f282-4097158421a3?t=1648628281952
3 ΟΟΣΑ/Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας

https://www.ipcc.ch/2022/02/28/pr-wgii-ar6/
https://www.statistics.gr/documents/20181/17776954/NWS_SHE35DT2020_30032022_GR.pdf/60ffe579-1337-91d6-f282-4097158421a3?t=1648628281952
https://www.statistics.gr/documents/20181/17776954/NWS_SHE35DT2020_30032022_GR.pdf/60ffe579-1337-91d6-f282-4097158421a3?t=1648628281952


Σύμφωνα με μελέτη του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου 
Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)4, περισσότεροι από 8.500 θάνατοι σχετίζονται με τη 
ρύπανση της ατμόσφαιρας (με έμφαση στη σωματιδιακή ρύπανση Particu-
late Matter-Αιωρούμενα σωματίδια  (PM2.5) (μάλιστα τα  PM2.5 και το όζον 
εκτιμάται ότι προκάλεσαν το 5% του συνόλου των θανάτων στην Ελλάδα το 
20195), ενώ αναμένεται να αυξηθούν οι θάνατοι από νοσήματα που μεταδίδονται 
με διαβιβαστές6, λόγω, των αυξημένων θερμικών επεισοδίων με βασικό αίτιο 
την κλιματική αλλαγή. Σχετικά με τη δραστικότητα των αεροαλλεργιογόνων 
παραγόντων στον πληθυσμό, αυτή αναμένεται να αυξηθεί, λόγω των 
εκτενέστερων περιόδων έκθεσης σε αυτά, ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής7, 
χωρίς ωστόσο να καταγράφεται μελέτη ποσοτικοποίησης της επίπτωσης.

Από το σύνολο των πιο σημαντικών νοσημάτων αναφορικά με την θνησιμότητα 
στην Ελλάδα, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, οι παθήσεις του αναπνευστικού 
συστήματος και κάποιες μορφές καρκίνου, συνδέονται με την ατμοσφαιρική 
ρύπανση και την ποιότητα της ατμόσφαιρας8. Σημειώνεται ότι δεν καταγράφηκαν 
μελέτες σε ό,τι αφορά τον έως τώρα αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής σε 
θέματα που αφορούν κόστη νοσηλείας ή την αγορά φαρμάκου.

Στην Ελλάδα -από το 1980 έως το 2018- εκτιμάται ότι υπήρξαν συνολικά 156 
άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε 56 πλημμυρικά επεισόδια, με το 40% 
των θυμάτων να καταγράφονται το φθινόπωρο και κυρίως τον μήνα Νοέμβριο. 
Από αυτούς, 1329 έχασαν τη ζωή τους από το 2000 έως το 2020. Δηλαδή σε 
περίοδο τεσσάρων σχεδόν δεκαετιών, τα πλημυρικά επεισόδια ευθύνονται στο 
πρώτο ήμισύ της για τον θάνατο 34 ανθρώπων, ενώ στο δεύτερο ήμισύ της 
ευθύνονται για περίπου τετραπλάσιους θανάτους.

Ως προς τις επιπτώσεις της ακραίας ζέστης, υπολογίζεται ότι 14 άτομα έχουν 
χάσει τη ζωή τους από το 2000 έως και το 2020. Οι δύο περιφέρειες τις 
χώρας με τις σοβαρότερες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις αλλά και έντονη 
συχνότητα των ακραίων θερμικών και πλημμυρικών10 γεγονότων θεωρούνται η 
Αττική και η Θεσσαλονίκη11.
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4 https://ecopress.gr/wp-content/uploads/perivallon-2018.pdf
5 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SDG_11_50/bookmark/table?lang=en&book
markId=18e2ef88-c360-4d6f-81c2-60adde775ebf
6 https://www.enainstitute.org/publication/%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%ba
%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce
%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b4%ce%ac%ce%b3%ce%bc/
7 http://www.tzaneio.gr/wp-content/uploads/epistimonika_xronika/p19-1-5.pdf
8 https://ecopress.gr/wp-content/uploads/perivallon-2018.pdf
9 https://www.meteo.gr/weatherevents.cfm
10 https://www.enainstitute.org/publication/o%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%83
%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%
ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae%cf%82-%cf%83/
11 https://www.meteo.gr/graphics/extreme/High-impact-weather-events-Societal-Impacts.pdf

 https://ecopress.gr/wp-content/uploads/perivallon-2018.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SDG_11_50/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=18e2ef88-c360-4d6f-81c2-60adde775ebf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SDG_11_50/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=18e2ef88-c360-4d6f-81c2-60adde775ebf
 https://www.enainstitute.org/publication/%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b4%ce%ac%ce%b3%ce%bc/
 https://www.enainstitute.org/publication/%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b4%ce%ac%ce%b3%ce%bc/
 https://www.enainstitute.org/publication/%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b4%ce%ac%ce%b3%ce%bc/
 http://www.tzaneio.gr/wp-content/uploads/epistimonika_xronika/p19-1-5.pdf
https://ecopress.gr/wp-content/uploads/perivallon-2018.pdf
https://www.meteo.gr/weatherevents.cfm
https://www.enainstitute.org/publication/o%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae%cf%82-%cf%83/
https://www.enainstitute.org/publication/o%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae%cf%82-%cf%83/
https://www.enainstitute.org/publication/o%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae%cf%82-%cf%83/
https://www.meteo.gr/graphics/extreme/High-impact-weather-events-Societal-Impacts.pdf
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Σύμφωνα με τους Vicedo-Cabrera et.al, 202112 οι οποίοι ανέλυσαν 732 
τοποθεσίες σε 43 χώρες του κόσμου συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, 
περί το 37% των οφειλόμενων στη ζέστη θανάτων, από το 1991 έως και το 
2018, αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή με τις ακραίες θερμοκρασίες και 
τα συχνότερα κύματα καύσωνα να οδηγούν σε αύξηση του αριθμού των 
σχετιζόμενων θανάτων. Στην περίπτωση της Αθήνας η οποία αναφέρεται 
στην έρευνα, περί το 26,1%, των θανάτων, οι οποίοι σχετίζονται με τη 
ζέστη, μπορεί να αποδοθεί στην κλιματική αλλαγή.

Η έρευνα δείχνει ότι με το πέρασμα του χρόνου οι πιο ακραίες 
θερμοκρασίες και τα συχνότερα κύματα καύσωνα τα καλοκαίρια οδηγούν 
σε περισσότερους θανάτους. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι σύμφωνα με 
τα έως τώρα στοιχεία, ένα μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων εξαιτίας της 
κλιματικής αλλαγής παρατηρείται σταδιακά στις πιο ζεστές χώρες της 
Νότιας Ευρώπης, όπως η Ελλάδα.

Σύμφωνα με τους Springmann et., al (2020)13 η Ελλάδα είναι 3η ανάμεσα 
στις χώρες που μελετήθηκαν σχετικά με θανάτους οι οποίοι θα σχετίζονται 
στο μέλλον με την κλιματική αλλαγή.  Σημειώνεται ότι στην μελέτη υπάρχει 
σαφής διασύνδεση των αποτελεσμάτων της με την αγροτική παραγωγή 
(διατροφή) και την αέρια ρύπανση (ως βασικές παραμέτρους της μελέτης) 
αλλά παραλείπονται παράμετροι όπως  είναι, μεταξύ άλλων, οι σχετικές 
με την κλιματική αλλαγή φυσικές καταστροφές, η ποιότητα των υδάτων, 
κ.ο.κ.

Σε αυτό το άρθρο διερευνάται η υφιστάμενη συνθήκη σε ό,τι αφορά 
τον βαθμό προσαρμογής του τομέα της υγείας στην κλιματική αλλαγή 
στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται αρχικά οι αναμενόμενες 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, 
στη συνέχεια εξετάζεται ο υφιστάμενος βαθμός προσαρμογής του τομέα 
και, τέλος, κατατίθενται προτάσεις για τη βελτίωση των εφαρμοζόμενων 
πολιτικών.

12 https://www.nature.com/articles/s41558-021-01058-x
13 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673615011563

https://www.nature.com/articles/s41558-021-01058-x
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673615011563
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2. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Οι άμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία σχετίζονται 
μεταξύ άλλων με την έκθεση σε ακραία καιρικά φαινόμενα και στις 
επιπτώσεις αυτών, όπως πχ υψηλές θερμοκρασίες,  ξηρασίες, πυρκαγιές 
και πλημμύρες ή και στην αυξημένη παρουσία ατμοσφαιρικών ρύπων. Οι 
έμμεσες επιπτώσεις σχετίζονται με τη μειωμένη πρόσβαση σε πόσιμο νερό, 
την επίδραση στην παραγωγή τροφίμων και την αύξηση των μεταδοτικών 
νοσημάτων που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως είναι 
οι ζωονόσοι και νοσήματα που μεταδίδονται από διαβιβαστές (vector-
borne)14. 

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει, την πιθανότητα μεταπήδησης μολυσματικών 
παραγόντων από την πανίδα και τη χλωρίδα στον άνθρωπο, όπως έγινε 
με τον SARS-CoV-21, φαινόμενο γνωστό και ως «spillover» (διάχυση) που 
ευθύνεται, κατά πάσα πιθανότητα, για κάθε ιογενή πανδημία από τις 
αρχές του 20ού αιώνα15. Έρευνες εκτιμούν ότι οι πιθανότητες εμφάνισης 
πανδημιών ανά έτος θα μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν τις επόμενες 
δεκαετίες, κυρίως λόγω της κλιματικής αλλαγής και της επίδρασης του 
ανθρώπου στο περιβάλλον16.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τομέα της υγείας (σε επίπεδο 
ασθενειών και παθήσεων) σε εθνικό επίπεδο με βάση παλαιότερες 
προβολές του κλίματος έχουν καταγραφεί στην «Έκθεση Κατάστασης 
Περιβάλλοντος του 2019» του ΕΚΠΑΑ17. Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση 
αναμένεται να υπάρξει αύξηση της θερμικής δυσφορίας στις περισσότερες 
περιοχές της Ελλάδας (με έμφαση στην Αθήνα), καθώς και αύξηση 
ασθενειών που μεταδίδονται με διαβιβαστές (με έμφαση στα κουνούπια), 
λόγω της προβαλλόμενης αύξησης των θερμών ημερών στη χώρα μας.

14 Μυλωνέρος, Θ. (2023). Δημόσια Υγεία: Πλαίσιο και Προσεγγίσεις (Υπό έκδοση) (Βασικές Έν). ΕΝΑ 
Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών. 
15 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35551284/
16 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2105482118
17 Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35551284/
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2105482118
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Στις σχετικές εκθέσεις της ΕΜΕΚΑ (2011, 2014)18, οι κύριες επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής στον τομέα της υγείας καταγράφονται με βάση 
μελέτες που έχουν εκπονήσει διεθνείς οργανισμοί ή φορείς στον τομέα 
της υγείας στο πλαίσιο των γενικών συνεπειών που αναμένονται από την 
κλιματική αλλαγή σε παγκόσμιο  αλλά και  ευρωπαϊκό επίπεδο.

Oι κύριες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τομέα της υγείας 
αναμένεται να είναι:

α) η αυξηµένη θνησιµότητα λόγω της αύξησης της θερµοκρασίας, αλλά 
και συγχρόνως η µειωµένη θνησιµότητα στις λιγότερο θερµές χώρες για 
τον ίδιο λόγο,

β) η µεγαλύτερη συχνότητα επιδηµιών µεταδοτικών ασθενειών λόγω 
πληµµυρών και ακραίων καιρικών φαινοµένων και

γ) υπολογίσιμες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία λόγω της µετακίνησης 
πληθυσµών εξαιτίας της αύξησης της στάθµης των θαλασσών και της 
αυξηµένης συχνότητας ακραίων καιρικών φαινοµένων.

Επιπλέον, στην ίδια μελέτη καταγράφονται από διαφορετικές 
βιβλιογραφικές πηγές, ασθένειες ή παθήσεις οι οποίες συνδέονται με 
την κλιματική αλλαγή όπως το άσθμα, οι αναπνευστικές αλλεργίες, τα 
νεοπλάσµατα, τα καρδιοαναπνευστικά προβλήματα και τα εμφράγματα, 
οι διαταραχές ψυχικής υγείας, οι διαταραχές άγχους και οι νευρολογικές 
διαταραχές, καθώς και οι ασθένειες που προκαλούνται από διαβιβαστές 
και οι επιπλοκές στην ανθρώπινη ανάπτυξη εξαιτίας των ακραίων καιρικών 
φαινομένων (ζέστη, υετός, κρύο σε μεγάλη ένταση και συχνότητα).

Οι  ανωτέρω επιπτώσεις καταγράφονται και από το Center of Disease Control 
and Prevention-CDC (2020)19, αλλά και από σχετική μελέτη του Intergovern-
mental Panel on Climate Change- IPCC, (2018)20. Επιπλέον οι World Health 
Organization - WHO (2018)21 και Pan American Health Organization - PAHO

18 https://www.bankofgreece.gr/RelatedDocuments/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF
%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE%20
%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf?mode=preview
19 https://www.cdc.gov/climateandhealth/policy.htm    
20 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf
21 https://apps.who.int/iris/handle/10665/276405

https://www.bankofgreece.gr/RelatedDocuments/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf?mode=preview
https://www.bankofgreece.gr/RelatedDocuments/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf?mode=preview
https://www.bankofgreece.gr/RelatedDocuments/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf?mode=preview
https://www.cdc.gov/climateandhealth/policy.htm    
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/276405
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(2020)22 αναλύουν περαιτέρω τη σύνδεση ανάμεσα στις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής και στις επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία 
καταλήγοντας στα ως άνω αναφερόμενα συμπεράσματα. Μάλιστα όλο 
και περισσότερες έρευνες τονίζουν ότι η κλιματική αλλαγή πέρα από τη 
ζωή, απειλεί ποικιλοτρόπως και τη σωματική23 και ψυχική24  υγεία των 
ανθρώπων. Στο σύνολο των μελετών καταγράφεται η αύξηση των άμεσων 
θανάτων από ακραία καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες, καύσωνες, κοκ).

Ως πλέον ευάλωτες ομάδες χαρακτηρίζονται οι ηλικιωµένοι, τα παιδιά, 
τα άτοµα που αντιµετωπίζουν χρόνια προβλήµατα υγείας, οι φτωχοί µε 
προβληματική διατροφή ή και υποσιτισµό, οι κάτοικοι νησιωτικών και 
ορεινών περιοχών και οι μετανάστες καθώς και κατηγορίες εργαζομένων 
οι οποίοι εργάζονται σε εξωτερικούς αλλά και σε εσωτερικούς χώρους 
όπως είναι ενδεικτικά οι αγρότες, οι πυροσβέστες, οι μεταφορείς, οι 
εργαζόμενοι στην υγεία, κ.ο.κ. Οι ομάδες αυτές αναμένεται  επίσης να 
πληγούν από τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως 
είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η 
αέρια ρύπανση, κ.ο.κ., σύμφωνα με το CDC (Center for Disease Control 
and Prevention)25.

Σημειώνεται ότι πολλές φορές,  οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
δεν είναι άμεσα ορατές και οφείλονται σε γεγονότα βραδείας έναρξης. Για 
παράδειγμα, η μετακίνηση πληθυσμών λόγω κλιματικής αλλαγής (ξηρασία, 
απώλεια γεωργικής γης, συρράξεις για πρόσβαση σε νερό κ.ά.) συχνά δεν 
αντιμετωπίζεται ως μετανάστευση λόγω ανωτέρας βίας, ενώ πρόκειται 
για ζήτημα επιβίωσης. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η θωράκιση και 
ενδυνάμωση των συστημάτων υγείας προκειμένου αυτά να αντιμετωπίσουν 
τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην υγεία των πληθυσμών, οι 
οποίες είναι μεγαλύτερες στους ευάλωτους πληθυσμούς, αλλά και να γίνει 
η σταδιακή μετάβαση από το επίπεδο της δημόσιας υγείας σε κάθε εθνικό 
κράτος (public health) σε εκείνο της πλανητικής υγείας (planetary health).26

22 https://www.paho.org/en/topics/climate-change-and-health
23 https://publications.pik-potsdam.de/pubman/faces/ViewItemOverviewPage.jsp?itemId=item_26706
24 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32220675/
25 https://www.cdc.gov/niosh/topics/climate/how.html
26 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33581064/

 https://www.paho.org/en/topics/climate-change-and-health
https://publications.pik-potsdam.de/pubman/faces/ViewItemOverviewPage.jsp?itemId=item_26706
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32220675/
https://www.cdc.gov/niosh/topics/climate/how.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33581064/
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3. ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

Ο τομέας της υγείας αποτελεί με τη σειρά του διακριτό τομέα της Εθνικής 
Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ)27 με 
την ύπαρξη ενδεικτικών δράσεων και μέτρων που σχετίζονται κυρίως με 
την πρόληψη από φυσικές καταστροφές, την αέρια ρύπανση, τις αλλεργίες 
και την προσαρμογή των ευπαθών ομάδων. Από την ΕΣΠΚΑ απουσιάζουν 
ωστόσο μέτρα και δράσεις για την προστασία της υγείας των εργαζομένων.

Οι ενδεικτικές δράσεις και μέτρα που προτείνονται στην εν λόγω Στρατηγική 
για την προσαρμογή του τομέα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
είναι γενικές, ενώ, δεν προβλέπεται σχέδιο δράσης υλοποίησης μέτρων 
και δράσεων προσαρμογής σε κανένα επίπεδο. Επιπλέον δεν υφίσταται 
έως σήμερα -ήτοι 6 έτη μετά την ολοκλήρωση της ΕΣΠΚΑ- ο απαραίτητος 
συντονισμός των αρμόδιων Υπουργείων για την προσαρμογή του τομέα. 
Πρακτικά, ο κάθε φορέας εκπονεί και υλοποιεί τη δική του στρατηγική η 
οποία «τυχαία» μπορεί να συμπίπτει εν μέρει και κατά μικρό ποσοστό με 
την στρατηγική του έτερου φορέα, ενώ δεν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο 
δράσης για την προσαρμογή της υγείας υπό το πρίσμα και των πρόσφατων 
πολύ σοβαρών συνεπειών της πανδημίας του ιού SARS-CoV-21.

Οι πολιτικές της ΕΕ

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης28 εστιάζει 
στην ενίσχυση των προσπαθειών των κρατών-μελών να διατηρήσουν και 
βελτιώσουν το καλό επίπεδο  υγείας των πολιτών τους. Συνεπώς δεν 
υφίσταται αυστηρό πλαίσιο για την πολιτική υγείας. 

Ο ρόλος της ΕΕ επικεντρώνεται στα ακόλουθα:

• Πρόταση νομοθεσίας
• Οικονομική στήριξη
• Συντονισμός και παροχή καλών πρακτικών μεταξύ κρατών-μελών και 
  ειδικών σε θέματα υγείας
• Δραστηριότητες προαγωγής της υγείας.

27 https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/legacy/Files/Klimatiki%20Allagi/Prosarmogi/20160406_ESPKA_teliko.pdf
28 https://europa.eu/european-union/topics/health_en
29 Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/legacy/Files/Klimatiki%20Allagi/Prosarmogi/20160406_ESPKA_teliko.pdf
 https://europa.eu/european-union/topics/health_en
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Δύο (2) υπηρεσίες υποστηρίζουν τον ρόλο της ΕΕ στην ενίσχυση των πολιτικών 
υγείας των κρατών μελών ήτοι:

Α. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)29
Β. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)30

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ασχολείται και με θέματα 
συναφή με την προσαρμογή της υγείας στην κλιματική αλλαγή όπως είναι η 
εκτίμηση ύπαρξης επιδημιών σε περιοχές που έχουν πληγεί από ακραία καιρικά 
φαινόμενα ή η μετάδοση επιδημιών από διαβιβαστές. 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ασχολείται και με θέματα 
συναφή με την προσαρμογή της υγείας στην κλιματική αλλαγή όπως είναι η 
εκτίμηση ύπαρξης επιδημιών σε περιοχές που έχουν πληγεί από ακραία καιρικά 
φαινόμενα ή η μετάδοση επιδημιών από διαβιβαστές31.

Πολιτικές στην Ελλάδα

Ο τομέας της υγείας στην Ελλάδα έχει σημαντικό αριθμό σχεδίων δράσης 
αναφορικά με μια σειρά από ασθένειες, παθήσεις ή θέματα που αφορούν 
στην υγεία ήδη από το 2008 έως και σήμερα και πριν από την εκπόνηση της 
ΕΣΠΚΑ. Κανένα σχέδιο δράσης όμως δεν αφορά στην προσαρμογή της υγείας 
στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, καταγράφεται σημαντικός 
αριθμός εγκυκλίων και συστάσεων οι οποίες σχετίζονται με την προσαρμογή 
της δημόσιας υγείας σε φυσικές καταστροφές ή ασθένειες οι οποίες αναμένεται 
να επηρεαστούν ή επιτείνονται από την κλιματική αλλαγή. Το γεγονός αυτό 
κρίνεται ως ενθαρρυντικό για την ύπαρξη μηχανισμού ενημέρωσης των πολιτών 
και ειδικών ομάδων για θέματα υγείας.

Από το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας δεν προκύπτει η ύπαρξη νομοθετικών 
ή κανονιστικών εγγράφων τα οποία να εστιάζουν ή στοχεύουν άμεσα στην 
προσαρμογή του τομέα της υγείας στην κλιματική αλλαγή.

29 https://www.ecdc.europa.eu/en
30 https://www.ema.europa.eu/en
31 https://www.ecdc.europa.eu/en/climate-change

 https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ema.europa.eu/en
 https://www.ecdc.europa.eu/en/climate-change
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Η στρατηγική του τομέα της υγείας στην Ελλάδα, ορίζεται από το «Εθνικό 
Στρατηγικό Σχέδιο για τη Δημόσια Υγεία 2021-2025». Στους βασικούς στόχους/
άξονες της Στρατηγικής περιλαμβάνονται: α) η παρέμβαση και αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων για την υγεία των πολιτών, καθώς και των κινδύνων 
που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και τη μετακίνηση μεγάλων 
τμημάτων πληθυσμού και β) η αποτύπωση των συμπεριφορικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου για την υγεία. Στην εν λόγω στρατηγική, 
υπάρχει αναφορά και στόχευση σε νοσήματα μεταδιδόμενα από διαβιβαστές και 
φυσικές καταστροφές, δράσεις που παρουσιάζουν συνάφεια με την προσαρμογή 
του τομέα στην κλιματική αλλαγή (ωστόσο δεν δίνεται βαρύτητα στις αλλεργίες).

Τέλος σημειώνεται ότι το 2008 -2012, υπήρχε το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 
την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που Απειλούν την Υγεία 
2008 – 2012»32 το οποίο παρείχε επιχειρησιακό σχεδιασμό και για θέματα που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, ενώ το 2022, ολοκληρώθηκε η  «Εθνική 
Στρατηγική για τη Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 2022-2027» στην οποία 
προβλέπονται μελέτες και δράσεις για την προστασία των εργαζομένων μεταξύ 
άλλων και από τις επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή. 

Χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία για την κλιματική προσαρμογή του 
τομέα Υγείας

Μέτρα και δράσεις συναφείς με την προσαρμογή του τομέα της υγείας στην 
κλιματική αλλαγή έχουν καταγραφεί, μέσω των προγραμμάτων, δεικτών και 
αξόνων δράσης υπαρχόντων χρηματοδοτικών εργαλείων. Ωστόσο η έκταση της 
προσαρμογής της υγείας στην κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να εκτιμηθεί με 
βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες. Μπορεί να υπάρξει ποιοτική αποτύπωση 
μέτρων/δράσεων/αξόνων συναφών με την προσαρμογή του τομέα στην 
κλιματική αλλαγή και τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από διαφορετικά εθνικά 
χρηματοδοτικά εργαλεία.

32 https://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/ethnika-sxedia-drashs/95-ethnika-sxe-
dia-drashs
33 https://ypergasias.gov.gr/wp-content/uploads/2022/08/%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%
CE%BF%CC%81-%CE%A3%CF%87%CE%B5%CC%81%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%A5%CE%91-_-
%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81-%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84
%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81-%CE%91%CE%A5%CE%95-20222027_26.07.2022.pdf

https://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/ethnika-sxedia-drashs/95-ethnika-sxedia-drashs
https://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/ethnika-sxedia-drashs/95-ethnika-sxedia-drashs
https://ypergasias.gov.gr/wp-content/uploads/2022/08/%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CC%81-%CE%A3%CF%87%CE%B5%CC%81%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%A5%CE%91-_-%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81-%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81-%CE%91%CE%A5%CE%95-20222027_26.07.2022.pdf
https://ypergasias.gov.gr/wp-content/uploads/2022/08/%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CC%81-%CE%A3%CF%87%CE%B5%CC%81%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%A5%CE%91-_-%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81-%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81-%CE%91%CE%A5%CE%95-20222027_26.07.2022.pdf
https://ypergasias.gov.gr/wp-content/uploads/2022/08/%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CC%81-%CE%A3%CF%87%CE%B5%CC%81%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%A5%CE%91-_-%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81-%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81-%CE%91%CE%A5%CE%95-20222027_26.07.2022.pdf
https://ypergasias.gov.gr/wp-content/uploads/2022/08/%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CC%81-%CE%A3%CF%87%CE%B5%CC%81%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%A5%CE%91-_-%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81-%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81-%CE%91%CE%A5%CE%95-20222027_26.07.2022.pdf
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• Το ΕΣΠΑ, μέσω της «Εθνική Στρατηγικής Υγείας και δράσεις του 
τομέα υγείας 2014-202034» χρηματοδότησε δράσεις οι οποίες συμβάλλουν 
στην προσαρμογή του τομέα χωρίς ωστόσο να δίδεται έμφαση στην 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στις ανάγκες που προκύπτουν. 
Στο νέο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 2021-2025» δεν 
περιλαμβάνονται δράσεις προσαρμογής του τομέα στην κλιματική αλλαγή. 
Θα μπορούσε ωστόσο να υπάρξει χρηματοδότηση της προσαρμογής του 
τομέα στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.

• Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»35 

αναμένεται να χρηματοδοτήσει τη βελτίωση των υποδομών υγείας τα 
επόμενα έτη, δράση που σχετίζεται δυνητικά με την προσαρμογή.

• Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 χρηματοδοτεί μέτρα στον 
τομέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας, και κατ’ 
εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων 
αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 
10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125) και επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία που παρουσιάζουν 
συνάφεια  με τα μέτρα της ΕΣΠΚΑ που σχετίζονται με την προστασία 
ευπαθών ομάδων, μέσω της ταυτοποίησης και της ανάπτυξης δικτύων 
υποστήριξης.

• Το Πράσινο ταμείο χρηματοδοτεί τη δημιουργία χώρων πρασίνου σε 
αστικό περιβάλλον, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία «καταφυγίων», 
όπως κλιματιζόμενων χώρων και χώρων πρασίνου για προστασία κατά 
τις περιόδους καύσωνα.

• Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) έχει - ως μέρος των σκοπών 
της - την «…προώθηση επενδυτικών προγραμμάτων και έργων με 
περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές διαστάσεις, με στρατηγικό στόχο την 
άμβλυνση των συνεπειών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
για την επίτευξη συνθηκών βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης...». Συνεπώς 
θα μπορούσε να αποτελέσει εν δυνάμει χρηματοδότη της προσαρμογής 
του τομέα στην κλιματική αλλαγή.

34 https://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/ethnika-sxedia-drashs/3948-ethnikh-
strathgikh-ygeias-kai-draseis-toy-tomea-ygeias-sto-espa-2014-2020

35 https://government.gov.gr/wp-content/uploads/2021/03/PressRel-RRF-%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%C
F%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-31.03.21-EL.pdf

https://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/ethnika-sxedia-drashs/3948-ethnikh-strathgikh-ygeias-kai-draseis-toy-tomea-ygeias-sto-espa-2014-2020
https://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/ethnika-sxedia-drashs/3948-ethnikh-strathgikh-ygeias-kai-draseis-toy-tomea-ygeias-sto-espa-2014-2020
https://government.gov.gr/wp-content/uploads/2021/03/PressRel-RRF-%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-31.03.21-EL.pdf
https://government.gov.gr/wp-content/uploads/2021/03/PressRel-RRF-%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-31.03.21-EL.pdf
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• Οι εμπορικές τράπεζες, μέσω της πολιτικής δανεισμού που εφαρμόζουν, 
θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν εν δυνάμει χρηματοδότη της 
προσαρμογής της υγείας στην κλιματική αλλαγή.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο τομέας της υγείας αποτελεί τομέα κλειδί αναφορικά με την προσαρμογή 
της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας στην κλιματική αλλαγή, καθώς η 
διατήρηση και προώθηση της δημόσιας υγείας είναι η κοινή συνισταμένη 
των στόχων όλων των τομέων της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή 
στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ). Στην ανάλυση SWOT  που ακολουθεί, 
καταγράφονται τα δυνατά σημεία, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές 
που σχετίζονται με τον τομέα της υγείας σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. 
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Υγεία και Κλιματική αλλαγή: Ανάλυση SWOT

Δυνατά Σημεία:

1. Η ύπαρξη του «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τη Δημόσια Υγεία 
2021-2025» το οποίο θέτει ένα σαφές πλαίσιο λειτουργίας, δράσεων 
και ανάπτυξης του τομέα, και συμβάλει στην κατεύθυνση αυτή, καθώς 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί υπό προϋποθέσεις για την καλύτερη 
προσαρμογή του τομέα.

2. Η ύπαρξη επαρκών μηχανισμών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
πολιτών (Υπουργείο Υγείας, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, 
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας) για θέματα υγείας και διαχείρισης 
κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών κινδύνων που 
παρουσιάζουν συνάφεια με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

3. Η ύπαρξη σημαντικού αριθμού φορέων, δράσεων και δομών που 
θα μπορούσαν εν δυνάμει να αξιοποιηθούν και να συνεισφέρουν στην 
προώθηση της προσαρμογής του τομέα στην κλιματική αλλαγή.

4. Η ύπαρξη της «Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην 
Εργασία 2022-2027» η οποία μπορεί να συμβάλει στην προσαρμογή των 
εργαζομένων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
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Αδυναμίες:

1. Η μη ύπαρξη ευρωπαϊκής νομοθεσίας αναφορικά με την υγεία και την 
κλιματική αλλαγή, καθώς η πολιτική της ΕΕ εστιάζει γενικότερα στη 
στήριξη των εθνικών πολιτικών υγείας. Συνεπώς δεν υφίσταται ευρωπαϊκή 
κατεύθυνση των εθνικών πολιτικών αναφορικά με την προσαρμογή της 
υγείας στην κλιματική αλλαγή παρότι υπάρχουν σχετικές δράσεις σε 
επίπεδο ΕΕ36.

2. Η μη ύπαρξη στρατηγικής ή σχεδίων δράσης για την προσαρμογή του 
τομέα της υγείας στην κλιματική αλλαγή. Η προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή αναφέρεται αλλά δεν υλοποιείται επαρκώς ως μέρος του πρόσφατου 
«Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τη Δημόσια Υγεία 2021-2025».

3. Η μη ύπαρξη «απτών» συντονισμένων δράσεων προσαρμογής του τομέα 
υγείας στην κλιματική αλλαγή έως σήμερα σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, 
τοπικών φορέων και επιχειρήσεων. Επί του παρόντος η προσαρμογή 
του τομέα γίνεται στη βάση αποσπασματικών πρωτοβουλιών και όχι 
σχεδιασμένων δράσεων σε κεντρικό επίπεδο (λ.χ. συνεννόηση Υπουργείου 
Υγείας και ΥΠΕΝ για θέματα προσαρμογής).

4. Η έλλειψη επαρκών στατιστικών στοιχείων και μελετών σε εθνικό 
επίπεδο που εξειδικεύουν τη συσχέτιση της κλιματική αλλαγής με θέματα 
υγείας.

5. Απουσία μέτρων και δράσεων για την προστασία της υγείας των 
εργαζομένων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

6. Η μη ύπαρξη στοχευμένης έρευνας αναφορικά με την εξειδίκευση των 
αναγκών του τομέα και τα αποτελέσματα δράσεων προσαρμογής σε εθνικό 
ή περιφερειακό επίπεδο, καθώς τα ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα 
της χώρας διαθέτουν συναφή, αλλά όχι εστιασμένη έρευνα σε θέματα 
προσαρμογής του τομέα στην κλιματική αλλαγή.

7. Η μη ύπαρξη μελετών σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο οι οποίες να 
εξειδικεύουν τα μέτρα προσαρμογής του τομέα.

8. Η μη ισόρροπη ανάπτυξη των δομών υγείας σε εθνικό επίπεδο και η 
ύπαρξη δομικών προβλημάτων  όπως  είναι ο μικρός αριθμός νοσηλευτών, 
η έλλειψη υποδομών και η μειωμένη χρηματοδότηση που δεν συμβάλουν 
στις προσπάθειες προσαρμογής του τομέα, καθώς και η ελλειμματική 
ακόμα πρωτοβάθμια υγεία.

36 https://health.ec.europa.eu/latest-updates_en?f%5B0%5D=oe_news_title%3Aclimate%20change

https://health.ec.europa.eu/latest-updates_en?f%5B0%5D=oe_news_title%3Aclimate%20change
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Απειλές:

1. Η ίδια η κλιματική αλλαγή η οποία αναμένεται να δοκιμάσει την υγεία 
σε τομεακό επίπεδο λόγω των εντεινόμενων ακραίων καιρικών φαινομένων 
(υψηλές θερμοκρασίες,  ξηρασίες, πυρκαγιές και πλημμύρες), της αυξημένης 
παρουσίας ατμοσφαιρικών ρύπων, της αύξησης των μεταδοτικών νοσημάτων 
που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως είναι οι ζωονόσοι 
και νοσήματα που μεταδίδονται από διαβιβαστές. 

2. Η μη ενσωμάτωση της στρατηγικής προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 
στο μεγαλύτερο μέρος των νομοθετημάτων που αφορούν στην υγεία, κάτι 
το οποίο υποδηλώνει τη μη συντονισμένη προετοιμασία του τομέα στο 
πλαίσιο των επερχόμενων συνεπειών.

3. Η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του αναγκαίου για την αντιμετώπιση 
κρίσεων ΕΣΥ κατόπιν της συνεχούς και χρόνιας υποβάθμισής του, λόγω 
κυρίως ανεπαρκών κρατικών χειρισμών.

4. Η πρακτική της σταδιακά αυξανόμενης μετακύλισης του κόστους 
υγείας στους πολίτες οι οποίοι θα πληγούν από τις αρνητικές συνέπειες 
τη κλιματικής αλλαγής.

5. Οι πολλαπλές απειλές υπό το πρίσμα των οποίων ο τομέας της υγείας 
καλείται να προσαρμοστεί (ενεργειακή κρίση, διεύρυνση κοινωνικών 
ανισοτήτων, γεωπολιτικές εντάσεις, δημοσιονομικές πιέσεις λόγω των 
υψηλών πρωτογενών δημοσιονομικών πλεονασμάτων, δημογραφική 
γήρανση, κ.λπ.).  
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Ευκαιρίες:

1. Η προσαρμογή της υγείας στα νέα κλιματικά δεδομένα η οποία καθορίζει 
την ίδια τη βιωσιμότητα του τομέα και της κοινωνίας εν γένει.

2. Η έμφαση που δόθηκε στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας 
Covid-19 που οδήγησαν στη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της δημόσιας 
υγείας.

Από τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι ο τομέας της υγείας στην Ελλάδα  
δεν διαθέτει οργανωμένη (με απτές καθημερινές δράσεις) μεθοδολογία 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε κεντρικό ή τοπικό επίπεδο. 
Υφίστανται αποσπασματικές δράσεις οι οποίες παρουσιάζουν συνάφεια 
με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με στόχευση στην πολιτική 
προστασία, οι οποίες αφορούν στην καταπολέμηση των διαβιβαστών, 
στην προστασία των πολιτών από επεισόδια αέριας ρύπανσης, καυσώνων 
και πλημμυρών. Οι δράσεις αυτές ωστόσο δεν εντάσσονται σε μια 
συνολική, ολοκληρωμένη συνεκτική στρατηγική προσαρμογής του τομέα 
της υγείας στην κλιματική αλλαγή. Παρατηρείται συνεπώς απουσία 
κεντρικού συντονισμού σε όλα τα επίπεδα για την επίτευξη του στόχου 
της προσαρμογής του τομέα αφού, είτε δεν υπάρχουν επαρκείς πολιτικές, 
είτε όσες σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή δεν υλοποιούνται με 
συντονισμένο και στοχευμένο τρόπο. Το ζήτημα αυτό παρατηρήθηκε 
εν μέρει, σε άλλη μελέτη, και στον τομέα του τουρισμού και εν γένει 
αναγνωρίζεται ως οριζόντια αδυναμία για την πλειοψηφία των τομέων της 
Ελληνικής οικονομίας. Πολύ χαρακτηριστική είναι η απουσία ή ανεπαρκής 
προτεραιοποίηση της πρόληψης και της έγκαιρης προειδοποίησης ως 
το πρώτο σημαντικό βήμα της προσαρμογής του τομέα της υγείας στις 
νέες συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή. Το ίδιο ισχύει για 
την διεπιστημονική και διατομεακή συνέργεια που απαιτείται και την 
κατάλληλη εκπαίδευση και επανεκπαίδευση των εργαζόμενων του τομέα 
υγείας. Απαιτείται, λοιπόν, μια ολιστική θεώρηση της υγείας η οποία 
εκφεύγει του πολύ στενού πλαισίου της υγειονομικής προσέγγισης, 
του ατομικού, ιατροκεντρικού και θεραπευτικού μοντέλου. Αντιθέτως, 
απαιτείται συλλογική, ανθρωποκεντρική και προληπτική θεώρηση.
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Εν κατακλείδι, καταγράφεται η ανάγκη να τεθούν οι ακόλουθες γενικές 
προτεραιότητες πολιτικής:

1. Αναβάθμιση προτεραιότητας των πολιτικών κλιματικής αλλαγής στους 
φορείς κεντρικού συντονισμού και τοπικής αυτοδιοίκησης με σαφή 
κεντρικό συντονισμό, συνεννόηση και συνέργεια όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων, οργανισμών και υπηρεσιών με σαφή εστίαση σε θέματα υγείας 
και κλιματικής αλλαγής. 

2. Σαφές σχέδιο δράσης για τη στοχευμένη προσαρμογή του τομέα της 
υγείας, πέραν της υπάρχουσας γενικού τύπου στρατηγικής ΕΣΠΚΑ.

3. Περαιτέρω διερεύνηση των πραγματικών συνεπειών της κλιματικής 
αλλαγής στην υγεία σε εθνικό επίπεδο. 

4. Συστηματική συλλογή στατιστικών στοιχείων σε εθνικό επίπεδο που 
εξειδικεύουν τη συσχέτιση της κλιματική αλλαγής με θέματα υγείας και 
ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης με περιβαλλοντικούς δείκτες.

5. Δημιουργία μηχανισμού συνεχούς χρηματοδότησης δράσεων προσαρμογής 
του τομέα της υγείας.

6. Ενίσχυση δημόσιας λογοδοσίας των εμπλεκομένων μερών με αύξηση της 
συμμετοχικότητας της κοινωνίας και εκπαίδευση/αγωγή των πολιτών στα 
σχετικά ζητήματα.

7. Ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη 
και τη μείωση των κλιματικών επιπτώσεων στον αστικό χώρο με 
προτεραιότητα τις ευάλωτες ομάδες και περιοχές.

37 https://www.enainstitute.org/publication/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%c-
e%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%b1%cf%82-
%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce
%b3%ce%ae/
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