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ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, 

η κλιματική αλλαγή 

είναι η μεγαλύτερη 

υγειονομική απειλή

που αντιμετωπίζει η 

ανθρωπότητα.

https://cdn.who.int/media/docs/d

efault-source/climate-

change/fast-facts-on-climate-

and-

health.pdf?sfvrsn=157ecd81_5

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/climate-change/fast-facts-on-climate-and-health.pdf?sfvrsn=157ecd81_5


ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΙ ΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health


ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

• Ακραία καιρικά φαινόμενα

• Ξηρασία

• Πλημμύρες

• Καύσωνες

• Αλλαγές θερμοκρασίας

• Φωτιές

ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

• Έλλειψη πόσιμου νερού

• Διατροφική ανασφάλεια

• Αδυναμία καλλιέργειας

• Πόλεμοι για πόρους, γη και νερό

• Θάνατος ζώων από δίψα

• Ποιότητα αέρα

• Καταστροφή βιοποικιλότητας

• Εκτοπισμός

• Φτωχοποίηση

• Γεγονότα βραδείας έναρξης

Ένας αγρότης ψάχνει για ένα σημείο ποτίσματος στις πεδιάδες της κομητείας 

Marsabit της Κένυας. © WΗΟ/Billy Miaron

Μόνο για τους πρώτους 10 μήνες του έτους  καταγράφηκαν 39 

επιδημικές εξάρσεις, πλημμύρες και άλλες επείγουσες καταστάσεις 

δημόσιας υγείας σε επτά υποσαχάριες χώρες της Ανατολικής 

Αφρικής. 

ΟΗΕ, 2022
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Νοσηρότητα και θνησιμότητα λόγω των καιρικών συνθήκων 

Προβλήματα του αναπνευστικού́ συστήματος 

Ζωονόσοι και ασθένειες που μεταδίδονται μέσω διαβιβαστών 

Λοιμώδη νοσήματα που μεταδίδονται μέσω τροφής και νερού́

Καρδιαγγειακά νοσήματα

Νεοπλάσματα

Ψυχικές διαταραχές και στρες

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, 2



Μεταδοτικά 
νοσήματα

• Πάνω από τα μισά λοιμώδη και μεταδοτικά νοσήματα προκαλούνται 
από παθογόνους οργανισμούς που μπορούν να μολύνουν και άλλα 
είδη στον πλανήτη. 

Spillover

• Η κλιματική αλλαγή αυξάνει, την κινητικότητα κάποιων ειδών και την 
την πιθανότητα μεταπήδησης μολυσματικών παραγόντων από την 
πανίδα και τη χλωρίδα στον άνθρωπο, φαινόμενο γνωστό και ως 
διάχυση (spillover).

Ενιαία Υγεία 

• Αναγνωρίζει ότι η υγεία των ανθρώπων, των κατοικίδιων και άγριων 
ζώων, των φυτών και του ευρύτερου περιβάλλοντος 
(συμπεριλαμβανομένων των οικοσυστημάτων) είναι στενά 
συνδεδεμένα και αλληλοεξαρτώμενα. 

ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΥΓΕΙΑ



• Η κλιματική αλλαγή και η ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνονται για περίπου 550.000 θανάτους 

ετησίως στις χώρες του ΠΟΥ Ευρώπης - από ένα παγκόσμιο εκτιμώμενο σύνολο 7 εκατομμυρίων 

θανάτων.

• Μεταξύ 2030 και 2050, η κλιματική αλλαγή αναμένεται να προκαλέσει περίπου 250.000 επιπλέον 

θανάτους ετησίως, λόγω υποσιτισμού, μεταδιδόμενων νοσημάτων, διάρροιας και θερμοπληξίας.

• Η Ελλάδα γίνεται όλο και πιο ζεστή και ξηρότερη, με ακραία καιρικά φαινόμενα που θα είναι πιο 

έντονα, πιο συχνά και πιο μακροχρόνια.

• Μέχρι το έτος 2050 υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ημερών που η Ελλάδα θα έχει καύσωνες θα 

αυξηθεί κατά 15-20 ημέρες το χρόνο. 

• Τα επίπεδα βροχόπτωσης θα μειωθούν κατά 10% στην καλύτερη περίπτωση και 30% στη 

χειρότερη. 

• Ο αριθμός των ημερών με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς θα αυξηθεί μεταξύ 15% και 70% και τα 

ακραία καιρικά φαινόμενα θα είναι πολύ πιο συχνά. 

• Στην καλύτερη περίπτωση η θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά περίπου 2 βαθμούς στη χειρότερη 

κατά 3,4 βαθμούς. 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

https://www.who.int/health-topics/climate-change#tab=tab_1

https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2021/10/Climate_Change_2021.pdf

https://www.who.int/health-topics/climate-change#tab=tab_1
https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2021/10/Climate_Change_2021.pdf


Η ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Οι χώρες με αδύναμα 
συστήματα υγείας είναι πιο 

ευάλωτες στις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής 

Τα συστήματα υγείας και οι 
κοινωνίες πρέπει να γίνουν 
ανθεκτικές στην κλιματική 

αλλαγή

Αυτό μπορεί να γίνει με 
μηχανισμούς για την εκτίμηση 

και αντιμετώπιση των 
αναμενόμενων επιπτώσεων

Παράλληλα τα ίδια τα 
συστήματα υγείας οφείλουν 

να επιτύχουν βιώσιμη 
υγειονομική περίθαλψη



• Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα είναι νοσοκομειοκεντρικό και δεν επενδύει στην 

πρόληψη σε όλο το φάσμα των παραγόντων κινδύνου.

• Ακολούθως, δεν διαθέτει οργανωμένη μεθοδολογία προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή σε κεντρικό ή τοπικό επίπεδο. 

• Αποσπασματικές δράσεις με κατακερματισμένη χρηματοδότηση 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.

• Απουσιάζει η ενσωμάτωση στρατηγικού σχεδιασμού και δεν έχει υιοθετηθεί η 

έννοια της Ενιαίας Υγείας.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Προτεραιοποίηση των 

πολιτικών αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής και 
συνέργειες των φορέων

Στρατηγική και στοχευμένη
προσαρμογή του συστήματος 

υγείας

Επένδυση στην έρευνα για 
τη μελέτη και καταγραφή των 

συνεπειών της κλιματικής 
αλλαγής στην υγεία

Ενίσχυση της επιδημιολογικής 
επιτήρησης με 

περιβαλλοντικούς δείκτες

Εξασφάλιση συνεχούς και 
αφιερωμένης χρηματοδότησης 

δράσεων προσαρμογής του 
τομέα της υγείας.

Ενίσχυση δημόσιας 
λογοδοσίας των 

εμπλεκομένων φορέων και 
αύξηση της 

συμμετοχικότητας της 
κοινωνίας καθώς και 

εκπαίδευση σε 
περιβαλλοντικά ζητήματα.

Στρατηγικός σχεδιασμός για 
βιώσιμη αστική́ και ημιαστική 
ανάπτυξη με προτεραιότητα 

τις ευάλωτες ομάδες και 
περιοχές. 



Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑ

Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

thanosmyloneros@gmail.com

mailto:thanosmyloneros@gmail.com
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