


 

1.  Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΣΤΟ 

ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η Υγεία δεν είναι μόνο πολύτιμο αγαθό από μόνη της , αλλά και μοχλός για την ανάπτυξη. Μόνο 

ένας υγιής πληθυσμός μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το οικονομικό δυναμικό του ενώ οι 

δαπάνες για την υγεία δεν είναι μόνον έξοδο αλλά και επένδυση.  

Η Υγεία αποτελεί σημαντικό παράγοντα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στην ανακοίνωσή 

της, της 29ης Ιουνίου 2011, «Προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020», η Επιτροπή επισήμανε 

ότι «η προώθηση της καλής υγείας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των στόχων της στρατηγικής 

"Ευρώπη 2020" για μια έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η διατήρηση υγιών και 

ενεργών ανθρώπων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έχει θετικό αντίκτυπο στην 

παραγωγικότητα και στην ανταγωνιστικότητα. Η καινοτομία στην υγεία επιτρέπει να 

αντιμετωπιστεί η πρόκληση της βιωσιμότητας του τομέα στο πλαίσιο της δημογραφικής 

αλλαγής· η ανάληψη δράσης για τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία είναι σημαντική για την 

επίτευξη της "χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης"».  

Τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν δημοσιονομικούς περιορισμούς όσον αφορά την βιωσιμότητα 

των προϋπολογισμών τους για την υγεία ενώ ο τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο  φάσμα δεδομένων, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η αύξηση των 

προσδοκιών για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και η εμφάνιση νέων , αποτελεσματικότερων αλλά 

και δαπανηρότερων τεχνολογιών. 

Συμπληρωματικά οι μετακινήσεις πληθυσμών και η μετανάστευση  είναι μερικά από τα νέα 

δεδομένα σε διασυνοριακό επίπεδο και ταυτόχρονα προκλήσεις για την δημόσια υγεία κυρίως 

στην Ελλάδα.  

Όλες οι ανεπτυγμένες χώρες δίνουν βάρος σε θέματα αποδοτικότητας και ποιότητας , με 

στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη χρηματοδότηση και την βελτίωση στην 

πρόσβαση στην παροχή των υπηρεσιών υγείας.  

Οι δημογραφικές και κοινωνικοοικονομικές συνιστώσες αποτελούν καθοριστικό ενδογενή 

παράγοντα καθορισμού του  βαθμού χρησιμοποίησης των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής 

φροντίδας. Το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού είναι παγκόσμιο και αποτελεί 

προτεραιότητα για την ΕΕ. Η δημογραφική γήρανση δύναται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις και 

να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση στο ήδη δοκιμαζόμενο ΕΣΥ καθώς το τμήμα του 

πληθυσμού της χώρας μας άνω των 65 ετών από το 17,5% που ήταν το 2009, αναμένεται να 

υπερβεί το 22% το 2020 και να προσεγγίσει το 35% το 2050, προσθέτοντας αντίστοιχο φόρτο 

στα νοσοκομεία και στις παροχές υγείας (Κυριόπουλος, 2009). Οι προβλέψεις για το άμεσο 

χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2020, επιβάλλουν την προετοιμασία του τομέα για ακόμη 

μεγαλύτερη ζήτηση των υπηρεσιών δεδομένης της ταχύτερα από το μέσο κοινοτικό όρο  

γήρανσης του ελληνικού πληθυσμού .  

        Πρόταση Υπουργείου Υγείας για τη διαμόρφωση κατευθύνσεων εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής   σελ.: 1 



 

Η επίδραση των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων στην ανταποκρισιμότητα των 

υπηρεσιών υγείας είναι εμφανής. 

Η ύπαρξη κοινωνικών ανισοτήτων που επιδρούν στο επίπεδο υγείας, τη χρησιμοποίηση και τη 

χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας, αναδεικνύουν τα προβλήματα της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, ως προσδιοριστικούς παράγοντες της πρόσβασης στις υπηρεσίες 

υγείας αλλά και μείζονες παράγοντες κινδύνου για την υγεία του πληθυσμού.  

Η οικονομική κρίση έχει πλήξει τόσο το επίπεδο υγείας του πληθυσμού όσο και τη δυνατότητα 

επαρκούς χρηματοδότησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με υπαρκτό κίνδυνο να προκληθεί 

περαιτέρω υποβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες και 

ταυτόχρονα μεγιστοποίηση των ήδη μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων.  

Οι επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης στον τομέα της Υγείας εμφανίζονται κυρίως σε 

τρία  επίπεδα:   

α)στην μείωση της πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές Υπηρεσίες Υγείας, με ταυτόχρονη 

αύξηση της ζήτησης για αυτές  

β)στην αύξηση των ψυχικών διαταραχών , 

γ) στην αύξηση των κινδύνων για τη Δημόσια Υγεία   

Η πρόσβαση των πολιτών σε Ποιοτικές Υπηρεσίες Υγείας δοκιμάζεται για πολλούς λόγους.  

Οι μειώσεις στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων κατά 40% (Περιοδικό Lancet, Οκτ. 

2011),  χωρίς την ταυτόχρονη καταπολέμηση των εγγενών προβλημάτων στην λειτουργία τους 

όπως είναι το σύστημα των προμηθειών , η ολοκλήρωση της μηχανογράφησης ,  η μη 

ολοκληρωμένη εφαρμογή των  κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων (ΚΕΝ), δημιουργεί αθρόα 

προβλήματα στη λειτουργία τους και στην ανταπόκριση των οικονομικών τους απαιτήσεων προς 

τρίτους.  Ταυτόχρονα η υποστελέχωσή τους (κυρίως σε νοσηλευτικό και παραϊατρικό 

προσωπικό) τόσο εξαιτίας των αθρόων συνταξιοδοτήσεων όσο και του περιορισμού των 

προσλήψεων  επιτείνουν τα προβλήματα λειτουργίας τους.  

Ταυτόχρονα η Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας με την λειτουργία του ΕΟΠΥΥ (Ενιαίος Οργανισμός 

παροχής Υπηρεσιών Υγείας) εξαιτίας των προβλημάτων χρηματοδότησής του αλλά και 

διοικητικών –οργανωτικών αστοχιών, εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από πληθώρα 

στρεβλώσεων με κυριότερες την δυσχέρεια στην πρόσβαση και την  ασυνέχεια της ιατρικής 

φροντίδας, την αδυναμία της ανάσχεσης της ζήτησης προς τα νοσοκομεία, τις χαμηλές επιδόσεις 

σε κλινικές δραστηριότητες διαχείρισης των χρονίων νοσημάτων και ανάπτυξης προγραμμάτων 

πρόληψης.   

Αυτό συμβαίνει ενώ παρατηρείται στροφή των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, δηλαδή 

αύξηση της ζήτησης . Παρατηρείται ήδη από το 2010 αύξηση των εισαγωγών στα δημόσια 

νοσοκομεία κατά 24% σε σχέση με το 2009 και περαιτέρω αύξηση 8% το πρώτο εξάμηνο του 

2011 (Κυρόπουλος – Τσιάντου 2011) . 
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Επίσης  αύξηση κατά 30% στις επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων και μείωση 

κατά 25- 30%  στη χρήση ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (Περιοδικό Lancet, Οκτ. 2011). Τα 

στοιχεία αυτά συντείνουν στην όλο και πιο περιορισμένη πρόσβαση των πολιτών σε επαρκείς 

υπηρεσίες υγείας, στη δημιουργία συνθηκών κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλες μερίδες του 

πληθυσμού αλλά και στα εμφανή προβλήματα βιωσιμότητας των νοσοκομείων.  

Αύξηση των Ψυχικών διαταραχών  

Η οικονομική κρίση και ένα από τα κυριότερα απότοκά της, η αύξηση της ανεργίας έχουν με τη 

σειρά τους σοβαρότατες επιπτώσεις στην υγεία. Η  απώλεια εργασίας σχετίζεται άμεσα με την 

αύξηση των ψυχικών διαταραχών των πολιτών με το 34% των ανέργων να αντιμετωπίζουν 

προβλήματα ψυχικών διαταραχών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους εργαζόμενους φτάνει στο 

16% (Μπούρας, Περιοδικό Εγκέφαλος 2011). Αξίζει να σημειωθεί πως για κάθε αύξηση του 

ποσοστού ανεργίας κατά 1%, αυξάνεται το αντίστοιχο ποσοστό των αυτοκτονιών κατά 0.79% 

(Μαλιαρού, Ηλεκτρονικό Περιοδικό Τμ. Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθηνών)και ο δείκτης θνησιμότητας 

κατά 2,18% (Κυριόπουλος – Τσιάντου, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής).   

Αύξηση των κινδύνων για τη Δημόσια Υγεία   

Η αύξηση της ανεργίας σχετίζεται με προβλήματα εθισμού και εξάρτησης από ουσίες, με την 

υιοθέτηση μη υγιεινού τρόπου ζωής, με αυξανόμενη κατανάλωση τροφής χαμηλής διατροφικής 

αξίας, καπνού και οινοπνεύματος και επιπλέον πλημμελούς διαχείρισης των νοσημάτων , ιδίως 

των χρονίων, από τις ήδη επιβαρυμένες υγειονομικές υπηρεσίες. Οι επιπτώσεις αυτές 

κατανέμονται διαφορετικά στην κοινωνική κλιμάκωση, καθώς άτομα και οικογένειες τα οποία 

βρίσκονται σε χαμηλή κοινωνική θέση διατρέχουν τον διπλάσιο κίνδυνο αυξημένης 

νοσηρότητας(ΕΣΔΥ , 2012). 

Απαιτείται μετατόπιση της βαρύτητας του συστήματος υγείας από την «αντιμετώπιση της 

ασθένειας», που το χαρακτηρίζει σήμερα, στην «πρόληψη και την προαγωγή υγείας», όπου 

στοχεύει. Για τον σκοπό αυτό απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές μείζονος κλίμακας με έμφαση 

στην Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας και τη Δημόσια Υγεία.  

Οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις θα έχουν στόχο τη βελτίωση της 

(ιατρικής)αποτελεσματικότητας της (οικονομικής) αποδοτικότητας, χωρίς όμως να 

χάνεται ο συμπληρωματικός στόχος της (κοινωνικής) ισότητας στη παροχή των υπηρεσιών 

και την κατανομή των πόρων.  
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2. Aποτίμηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων στον τομέα Υγείας μέχρι 

σήμερα (συμπεριλαμβανομένης και εκτίμησης για την εικόνα μέχρι το τέλος 

της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου) 

 
Οι βασικές πολιτικές Υγείας υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα, κυρίως μέσω των Τομεακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τα 

Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης καθώς και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ. Παρακάτω 

επιχειρείται μια περιγραφή των άμεσων κυρίως ποσοτικών αποτελεσμάτων (κυρίως σε ότι αφορά 

σε δράσεις του Γ’ΚΠΣ) καθώς και μια παρουσίαση των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ , συμπεριλαμβανομένης της εικόνας μέχρι το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής 

περιόδου.  

Αναλυτικά ανά θεματικό στόχο :  

 

(11)Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας 

διοίκησης  

Κατά την προγραμματική περίοδο 2000-2006 αλλά και την περίοδο 2007-2014 ο στόχος που 

τέθηκε αφορούσε  την  

Βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Υγείας-

Εκσυγχρονισμός Οργανωτικής μορφής Συστήματος Υγείας  . 

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε/υλοποιείται  η :  

 Υποστήριξη Λειτουργίας  ΕΟΠΥΥ(Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) μέσω του 

οποίου γίνεται α) αλλαγή στον τρόπο χρηματοδότησης των μονάδων Υγείας, με την 

ενοποίηση της χρηματοδότησης και β) η νέα οργάνωση του θεσμού της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας  

 Εφαρμογή μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος στα νοσοκομεία και στα 3 

λογιστικά σκέλη ήτοι: Γενική Λογιστική , Δημόσιο Λογιστικό και Αναλυτική Λογιστική.   

 Αναδιοργάνωση Υπουργείου και Νοσοκομείων (Συγχωνεύσεις ) 

 Αναδιοργάνωση Κέντρων Υγείας-Διασύνδεση μονάδων ΠΦΥ ΕΣΥ με ΕΟΠΥΥ 

 Ανάπτυξη και ενίσχυση των ΤΕΠ (Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών )  

 Ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας σε Νοσοκομεία –Πιστοποίησης Μονάδων Υγείας και 

Τμημάτων Νοσοκομείων  

 Ανάπτυξη Προτύπων  Ποιότητας και διαδικασιών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) 

 Ανάπτυξη του Χάρτη Υγείας το οποίο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την χάραξη και την 

υλοποίηση της πολιτικής Υγείας 
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(2) Ενίσχυση της πρόσβασης , χρήσης και ποιότητας των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών  

Κατά την προγραμματική περίοδο 2000-2006 αλλά και την περίοδο 2007-2014 ο στόχος που 

τέθηκε αφορούσε  την  

Δημιουργία μηχανισμού ελέγχου λειτουργίας ΕΣΥ μέσω πληροφοριακών συστημάτων  

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε/υλοποιείται  η :  

 Λειτουργία Υποσυστημάτων ΟΠΣΥ στις Υγειονομικές Περιφέρειες  

 Λειτουργία ΕΣΥ-net 

 Λειτουργία Ενιαίου Πληροφορικού Συστήματος  για την υποστήριξη των Επιχειρησιακών 

Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ  

 Λειτουργία Συστήματος διαχείρισης και Επιχειρησιακής Ευφυΐας ΕΣΥ 

 Έναρξη Εφαρμογής ΚΕΝ (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια) και DRG’s 

 Έναρξη λειτουργίας Παρατηρητηρίου Τιμών  

 Έναρξη Λειτουργίας Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης  

 

(9) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας  

Κατά την προγραμματική περίοδο 2000-2006 αλλά και την περίοδο 2007-2014 δόθηκε έμφαση 

στη ποιοτική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών Υγείας μέσω της: 

 Αναβάθμισης των υποδομών του ΕΣΥ  

Αναπτύχθηκαν δράσεις που αποσκοπούσαν στην δημιουργία αυτοδύναμων  Υγειονομικά 

Περιφερειών, στην μείωση των Περιφερειακών ανισοτήτων, στην αξιοποίηση σύγχρονης 

βιοιατρικής τεχνολογίας,  την αναβάθμιση και δημιουργία Ειδικών Μονάδων αλλά και με 

σημαντικό  αριθμό παρεμβάσεων σε μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης.. 

Αναβαθμίσθηκαν και εκσυγχρονίσθηκαν νοσηλευτικές υποδομές δευτεροβάθμιας και 

τριτοβάθμιας περίθαλψης , δημιουργήθηκαν νέα Αστικά Κέντρα Υγείας και εξοπλίστηκαν με 

σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό .  

Μεταρρύθμισης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας. 

Η πολιτική της μεταρρύθμισης της Ψυχικής Υγείας από ένα μοντέλο ασυλικής περίθαλψης των 

ασθενών στα Ψυχιατρεία σε ένα μοντέλο σταδιακής επανένταξης αρχικά στο κοινωνικό σύνολο 

και σταδιακά στην αγορά εργασίας έχει αποφέρει ήδη σημαντικά αποτελέσματα. Αναπτύχθηκαν 
δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη δομών  στην κοινότητα, την εξειδικευμένη κατάρτιση του 

προσωπικού και την αποασυλοποίηση και κοινωνική επανένταξη ορισμένου αριθμού χρόνιων 

ασθενών . Ως αποτέλεσμα , πραγματοποιήθηκε  το κλείσιμο 5 Ψυχιατρικών νοσοκομείων μέχρι 

το 2009, ενώ αναμένεται ο μετασχηματισμός των υπολοίπων σε δίκτυο κοινοτικών δομών  μέχρι 

το 2015.  
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        Πρόταση Υπουργείου Υγείας για τη διαμόρφωση κατευθύνσεων εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής   σελ.: 6 

Ανάπτυξης δράσεων αγωγής και προαγωγής Υγείας –Δράσεις Δημόσιας Υγείας  

Αναπτύχθηκαν δράσεις που αφορούν  προγράμματα προαγωγής της υγείας μεγάλης εμβέλειας 

με στόχο την αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων κινδύνου υγείας( πχ. κάπνισμα, 

παχυσαρκία, διατροφή, ατυχήματα, αλκοόλ κλπ) καθώς και  προγράμματα πρόληψης και 

προσυμπτωματικών ελέγχων τα οποία απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.  

Ανάπτυξης Παρεμβάσεων για την κοινωνικο-οικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων  

Αναπτύσσονται  δράσεις για την πρόληψη του ιδρυματισμού και του στιγματισμού ΑμεΑ μέσω 

της οργάνωσης και λειτουργίας 50 Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.  

Δημιουργήθηκαν 42 ενδιάμεσες δομές αποασυλοποίησης για ΑμεΑ  (ξενώνες, διαμερίσματα, 

Μονάδες αυξημένης φροντίδας, προσομοιωμένες κατοικίες).  

Αναπτύχθηκαν Προγράμματα προώθησης της κοινωνικής ένταξης με ενέργειες ανάπτυξης 

δεξιοτήτων , ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και ενεργούς διαβίωσης στη κοινότητα. 

 

(8) Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του 

εργατικού δυναμικού 

Κατά την προγραμματική περίοδο 2000-2006 αλλά και την περίοδο 2007-2014 ο στόχος που 

τέθηκε αφορούσε  την  

Προώθηση στην απασχόληση ευπαθών ομάδων πληθυσμού και την Δια βίου Ανάπτυξη 

του Ανθρώπινου Δυναμικού του τομέα Υγείας  

Ο στόχος αυτός απέβλεπε αφ’ ενός στη βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού 

μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης στον τομέα υγείας και πρόνοιας, και αφ’ 

ετέρου στην προώθηση στην απασχόληση ατόμων με ψυχικές διαταραχές μέσω της δημιουργίας 

ΚΟΙΣΠΕ.  

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε η :  

 Δημιουργία δικτύου υποστηρικτικών υπηρεσιών –Δημιουργία 130 γραφείων Παροχής 

Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών που απευθύνονταν σε άτομα που απειλούνται ή 

πλήττονται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας . 

 Δημιουργία   Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης για άτομα με ψυχικές 

διαταραχές (ΚΟΙΣΠΕ)  

 δημιουργία σημαντικού αριθμού μόνιμων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται στο πλαίσιο 

των στρατηγικών εκσυγχρονισμού των τομέων ψυχικής υγείας .Οι θέσεις αυτές εξυπηρετούν 

παρεμβάσεις καινοτόμου χαρακτήρα για τις οποίες παρέχεται και επαγγελματική κατάρτιση. 

 αναβάθμιση των προσόντων και των ικανοτήτων του προσωπικού του τομέα από την 
διενέργεια καταρτίσεων. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν θεματικές καταρτίσεις για 

περισσότερους από 15.589 επαγγελματίες υγείας. 



 

3. Αναφορά δυνατών σημείων, αδυναμιών , ευκαιριών και κινδύνων του τομέα Υγείας 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΔΥΝΑΤΑ  ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

Προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης και της  

καταπολέμησης της 

φτώχειας. 

• Εκτεταμένο δίκτυο 

βασικών υπηρεσιών 

και σημαντικός 

αριθμός 

εξειδικευμένων 

υπηρεσιών  

• Ικανοποιητική 

κτιριακή και 

τεχνολογική υποδομή  

• Επαρκές νομικό 

πλαίσιο 

• Ανάπτυξη της 

Περιφερειακής 

διάστασης του 

ΕΣΥ(ΥΠΕ) 

• Σημαντική πρόοδος 

της ψυχιατρικής 

μεταρρύθμισης και 

αποκτηθείσα εμπειρία  

• Ανεπάρκεια κέντρων αποκατάστασης 

και αποθεραπείας 

• Περιορισμένη συνεργασία δημόσιου 

–ιδιωτικού τομέα και εσωστρέφεια 

του συστήματος  

• Υψηλό κόστος και χαμηλή 

ανταγωνιστικότητα του συστήματος 

• Ανεπαρκής στελέχωση μονάδων 

υγείας , έλλειψη νοσηλευτικού και 

παραϊατρικού προσωπικού   

• Μη Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής 

Μεταρρύθμισης  

• Έλλειψη εξειδικευμένων υπηρεσιών 

όπως διαχείριση πόνου, φροντίδα 

τελικού σταδίου, νοσηλεία στο σπίτι 

• Ελλείψεις στην επείγουσα και 

εντατική φροντίδα  

• Ελλιπής Πρωτοβάθμια Φροντίδα 

Υγείας  

• Έλλειψη προγραμμάτων 

προσυμπτωματικού ελέγχου  

 

• Αξιοποίηση του ρόλου της 

Ελλάδας στην ΝΑ Ευρώπη. 

Μετάδοση της αποκτηθείσας 

εμπειρίας και τεχνογνωσίας 

στην μεταρρύθμιση της 

Ψυχικής Υγείας  

• Αυξανόμενη ζήτηση για 

υπηρεσίες τουρισμού υγείας 

• Επαρκές θεσμικό πλαίσιο για 

τις Συμπράξεις Δημόσιου –

Ιδιωτικού τομέα 

• Ενεργοποίηση κοινωνικών 

δικτύων παροχής 

υπηρεσιών υγείας  

• Δημογραφικές 

ανακατατάξεις(γήραν

ση πληθυσμού, 

μετακίνηση 

πληθυσμών –

μετανάστευση) 

• Κοινωνικές και 

πολιτισμικές 

μεταβολές(αύξηση 

ανεργίας,κλπ)  
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Ενίσχυση της θεσμικής 

ικανότητας και 

αποτελεσματικής δημόσιας 

διοίκησης  

 

• Ανάπτυξη της 

Περιφερειακής 

διάστασης του 

ΕΣΥ(ΥΠΕ) 

• Επαρκές νομικό 

πλαίσιο 

• Υψηλής ποιότητα 

και σε ικανούς 

αριθμούς ιατρικό 

προσωπικό  

• Η καθιέρωση 

Συστήματος 

Διοίκησης με 

στόχους, μέτρηση 

αποδοτικότητας 

• Συγχωνεύσεις 

Μονάδων Υγείας για 

εξασφάλιση 

οικονομίας κλίμακας  

 

• Ελλείψεις σύγχρονων προτύπων 

διοίκησης και οργάνωσης 

• Ξεπερασμένες δομές και μέθοδοι 

οργάνωσης και λειτουργίας 

Νοσοκομείων  

• Παράλληλα συστήματα(δημόσιο-

ιδιωτικό) χωρίς επικοινωνία και 

συντονισμό  

• Το σύστημα Υγείας δεν εξασφαλίζει 

την συνέχεια της ιατρικής 

φροντίδας  

• Υψηλή φαρμακευτική δαπάνη  

• Ελλείψεις στα συστήματα 

οικονομικής διαχείρισης και 

οικονομικού προγραμματισμού 

• Ελλείψεις σε συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας  

• Ελλιπής Πρωτοβάθμια Φροντίδα 

Υγείας  

• Έλλειψη αξιολόγησης πολιτικών , 

προγραμμάτων , ιδρυμάτων και 

προσώπων σε όλο το σύστημα 

Υγείας  

• Έλλειψη ενός αποτελεσματικού 

• Αξιοποίηση επιτυχημένων 

παραδειγμάτων και 

πολιτικών άλλων Χωρών 

της ΕΕ 

• Αξιοποίηση καλών 

πρακτικών και εμπειρίας 

προσπαθειών 

εκσυγχρονισμού της 

δημόσιας διοίκησης. 

 

• Γραφειοκρατία και 

δαιδαλώδες θεσμικό 

και νομοθετικό 

πλαίσιο. 

• Αντιστάσεις στον 

εκσυγχρονισμό των 

δομών και 

συστημάτων που, 

κατά κανόνα, 

απαιτούν αλλαγές 

στην οργάνωση της 

εργασίας, νέες 

γνώσεις και 

δεξιότητες 

• Αδυναμία 

εξασφάλισης των 

αναγκαίων 

προϋποθέσεων 

(θεσμικών, 

οργανωτικών, 

στελέχωσης, κλπ.) 

για την πλήρη 

αξιοποίηση των ΤΠΕ 

για την ανάπτυξη 

υπηρεσιών 
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συστήματος προμηθειών και 

τιμολόγησης φαρμάκων  

• Έλλειψη νοσηλευτικού και    

παραϊατρικού προσωπικού   

 

 

ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

 

Βελτίωση της πρόσβασης  σε 

ΤΠΕ, της χρήσης και 

ποιότητάς τους 

 

• Μερική ενσωμάτωση 

ΤΠΕ και αποκτηθείσα 

εμπειρία  

• Δημιουργία 

μηχανισμού ελέγχου 

(ΕΣΥnet) 

• Αποσπασματικές και μη 

διαλειτουργικές εφαρμογές  

πληροφοριακών συστημάτων  

• Χαμηλός βαθμός ενσωμάτωσης 

νέων τεχνολογιών και τεχνικών 

οργάνωσης και διαχείρισης 

υπηρεσιών από το προσωπικό  

• Έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών 

του τομέα για την  ωρίμανση και 

παρακολούθηση έργων ΤΠΕ 

• Αργός ρυθμός ενσωμάτωσης 

αλλαγών  

• Εισαγωγή και αξιοποίηση 

νέων τεχνολογιών 

(τηλειατρικής, 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

υγείας) 

• Αξιοποίηση των Πολιτικών 

και Στρατηγικών 

Κατευθυντήριων γραμμών 

της ΕΕ 

• Αξιοποίηση επιτυχημένων 

παραδειγμάτων και 

πολιτικών άλλων Χωρών 

της ΕΕ 

• Καθυστερήσεις στην 

απλοποίηση του 

κανονιστικού 

περιβάλλοντος που 

δυσχεραίνουν την 

εισαγωγή ΤΠΕ 

• Ύπαρξη κοινωνικών 

ανισοτήτων ως προς 

την δυνατότητα 

πρόσβασης σε 

ψηφιακές υπηρεσίες 

υγείας  

Υποστήριξη της μετάβασης 

προς μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα σε όλους τους 

τομείς 

• Ισχυρά κίνητρα για 

την χρήση ΑΠΕ 

• Υψηλή κατανάλωση ενέργειας στις 

μονάδες υγείας 

• Έλλειψη συστημάτων ορθολογικής 

διαχείρισης ενέργειας   

• Έλλειψη πόρων για ωρίμανση 

• Υψηλό ενδιαφέρον για 

θέματα εξοικονόμησης 

ενέργειας  

• Αδυναμία των 

υπαρχουσών 

δημοσίων δομών του 

Υπουργείου, και 

Ν.Π.Δ.Δ. να 
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 έργων  ανταποκριθούν 

αποτελεσματικά 

Προστασία του 

περιβάλλοντος και 

προώθηση της αποδοτικής 

χρήσης των πόρων  

 

• Επαρκής τεχνογνωσία 

αρμοδίων φορέων  

• Επαρκές δίκτυο 

συλλογής στοιχείων  

• Ανεπαρκές σύστημα διαχείρισης 

αποβλήτων  

• Έλλειψη πόρων για ωρίμανση έργων 

• Υψηλό ενδιαφέρον για 

θέματα προστασίας 

περιβάλλοντος που άπτονται 

και της Δημόσιας Υγείας  

• Γραφειοκρατία και 

δαιδαλώδες θεσμικό 

και νομοθετικό 

πλαίσιο. 

 

Προώθηση της απασχόλησης 

και υποστήριξη της 

κινητικότητας του εργατικού 

δυναμικού  

 

• Υλοποίηση 

σεμιναρίων 

επιμόρφωσης 

δημοσίων υπαλλήλων 

σε θέματα νέων 

τεχνολογιών, Εθνικής 

και Ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας, 

διαχείρισης 

προγραμμάτων, 

αξιολόγησης και 

πιστοποίησης 

γνώσεων  

• Επαρκείς φορείς 

παροχής 

προγραμμάτων 

επιμόρφωσης 

• Ανεπαρκής πολιτική διαχείριση του   

ανθρώπινου δυναμικού  

• Πολύ περιορισμένη κάλυψη των 

αναγκών επιμόρφωσης. 

• Απουσία αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων και της αξιοποίησης 

της παρεχόμενης εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης. 

• Απουσία ολοκληρωμένης πολιτικής 

ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναμικού και σύζευξής της με 

αντίστοιχα μέτρα και πρακτικές στο 

επιχειρησιακό επίπεδο των 

δημόσιων οργανισμών 

• Έλλειψη προσωπικού 

εξειδικευμένων προσόντων σε 

καίριους τομείς, ιδιαίτερα στον 

• Η κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων σύμφωνα 

με τις αρχές τις Δια Βίου 

Μάθησης. 

 

• Αδυναμία των 

υπαρχουσών 

δημοσίων δομών 

επιμόρφωσης και των 

Διευθύνσεων 

Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου 

Δυναμικού των 

Υπουργείων, και 

Ν.Π.Δ.Δ. να 

ανταποκριθούν 

αποτελεσματικά σε 

ένα πρόγραμμα 

εκπαίδευσης  με 

μεταρρυθμιστικό 

περιεχόμενο  
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(ΕΚΔΔΑ, ΙΚΠΙ, ΕΣΔΥ)  τομέα των ΤΠΕ. 

• Αδυναμία δημιουργίας στο 

εσωτερικό των δημοσίων 

οργανισμών, αποτελεσματικών 

δομών και μηχανισμών ανάπτυξης 

του ανθρώπινου δυναμικού.  

• Ανεπαρκείς μηχανισμοί σχεδιασμού 

και αξιοποίησης της εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης στο εσωτερικό των 

δημοσίων οργανισμών. 

• Απουσία μέτρων διασφάλισης της 

ποιότητας στο σχεδιασμό και την 

εφαρμογή των προγραμμάτων 

κατάρτισης 

 
 

 



 

4. ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ  

ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΟΥΣ. 

Οι προτεραιότητες ανάπτυξης ανά Θεματικό στόχο και κατά φθίνουσα σειρά σημαντικότητας 

είναι οι εξής :  

(11) Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικής δημόσιας 

διοίκησης  

Ο στρατηγικός στόχος του τομέα Υγείας στο θεματικό στόχο 11 ορίζεται ως εξής: 

Ολοκλήρωση του Εκσυγχρονισμού της Οργανωτικής μορφής του Συστήματος Υγείας - 

Βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του. 

Στο πλαίσιο του παραπάνω στόχου, το Υπουργείο Υγείας θα επιδιώξει: 

 Αναδιάρθρωση – Εκσυγχρονισμό Κεντρικών και Περιφερειακών 

Υπηρεσιών και Οργανισμών μέσω της: 

 Απλοποίησης  και εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου 

 Βελτίωσης του συστήματος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας - 

δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου ΠΦΥ.  

 Καθολικής χρήσης της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης  

 Αναδιοργάνωσης του ΕΟΠΥΥ και διασφάλισης της χρηματοοικονομικής 

βιωσιμότητάς του 

 Εξορθολογισμό και βελτίωση του συστήματος διοίκησης των 

νοσοκομείων 

 Εκσυγχρονισμό του Συστήματος Προϋπολογισμών και Προμηθειών Υγείας  

 Ανάπτυξης Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας  

 Ανάπτυξης αξιόπιστου και διαφανούς συστήματος αποζημίωσης των 

Νοσοκομείων βάσει DRG’s 

 Ανάπτυξης σύγχρονου συστήματος τιμολόγησης και αποζημίωσης 

φαρμάκων στην βάση των προτύπων της ΕΕ. 

 Προώθησης της συνεργασίας κρατικού και ιδιωτικού τομέα για την 

ανάπτυξη νέων σύγχρονων υποδομών στις υπηρεσίες υγείας.  

 Ενίσχυση των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη κέντρων τουρισμού υγείας  

(9) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της  καταπολέμησης της φτώχειας. 

Ο στρατηγικός στόχος του τομέα Υγείας στο θεματικό στόχο 9 ορίζεται ως εξής: 

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας . 
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Ο παραπάνω στρατηγικός στόχος θα επιτευχθεί μέσω:  

 Ολοκλήρωση της Μεταρρύθμισης του Τομέα Ψυχικής Υγείας 

 Ολοκλήρωση υποδομών /υπηρεσιών ψυχικής υγείας  

 Εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας εξαιτίας νέων αναδυόμενων 

αναγκών (άνεργοι, μετανάστες κλπ) καθώς και εξειδικευμένες δομές 

(Αλζχάιμερ, αυτισμός)  

 Επενδύσεις σε υποδομές υγείας και άλλες κοινωνικές Υποδομές που 

συμβάλλουν στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων στο τομέα 

της υγείας 

 Ολοκλήρωση υποδομών  

 Αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών  

 Ανάπτυξη   εξειδικευμένων δομών για την διαχείριση πόνου, φροντίδα 

τελικού σταδίου, κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας, αναβάθμιση 

υπηρεσιών  επείγουσας και εντατικής φροντίδας, Μονάδων Ημερήσιας 

Νοσηλείας. 

 Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης στην 

υγεία των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ).   

 Ανάπτυξης  προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας,  

διαχείρισης χρονίων νοσημάτων, προσυμπτωματικού ελέγχου, 

εμβολιασμών, κ.α. σε επιλεγμένες ομάδες πληθυσμού (ΕΚΟ) που 

αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού  

 Ενίσχυση Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης για άτομα με 

ψυχικές διαταραχές (ΚΟΙΣΠΕ) 

 (8) Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του 

εργατικού δυναμικού  

Ο στρατηγικός στόχος του τομέα Υγείας στο θεματικό στόχο 8 ορίζεται ως εξής 

Ενίσχυση των πολιτικών προστασίας του εργατικού δυναμικού από κινδύνους υγείας 

και κοινωνικού αποκλεισμού  

 Ενεργός και Υγιής Γήρανση του πληθυσμού  

 Ανάπτυξης  προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας   

 Ανάπτυξης προγραμμάτων διαχείρισης χρονίων νοσημάτων και 

πολυνοσηρότητας (υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, Χρόνια αποφρακτική 

πνευμονοπάθεια κλπ)  
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 Ανάπτυξης προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου για μείζονα 

νοσήματα 

 Δια βίου Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού του τομέα Υγείας  

 Κατάρτιση προσωπικού υγείας σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις  

 Πιστοποίηση δεξιοτήτων κατάρτισης 

 Στήριξη της απασχολησιμότητας των ευπαθών ομάδων πληθυσμού 

 Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων 

(2) Βελτίωση της πρόσβασης  σε ΤΠΕ, της χρήσης και ποιότητάς τους  

Ο στρατηγικός στόχος του τομέα Υγείας στο θεματικό στόχο 2 ορίζεται ως εξής: 

Ψηφιακός Εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας- Προώθηση της Πληροφορικής 

Τεχνολογίας και των e-υπηρεσιών υγείας  

Ο παραπάνω στρατηγικός στόχος θα επιτευχθεί μέσω:  

 Ενίσχυσης της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας πληροφοριακών 

συστημάτων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 

 Δημιουργίας σύγχρονων και καινοτόμων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας 

βασισμένων στις Τ.Π.Ε. 

 Ενιαίες υπηρεσίες e-Health προς όφελος του πολίτη χωρίς αποκλεισμούς 

 Βελτίωσης της αποδοτικότητας του συστήματος με εφαρμογή ολοκληρωμένων 

συστημάτων διοίκησης πληροφοριών και προτυποποίησης των υπηρεσιών υγείας 

(DRGs), δημιουργία ατομικού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου, σύστημα 

πληροφόρησης χρηστών υπηρεσιών υγείας (call center), ανάπτυξη συστημάτων 

τηλειατρικής, ανάπτυξη ηλεκτρονικών δημοπρασιών προϊόντων υγείας . 

(4) Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 

Ο στρατηγικός στόχος του τομέα Υγείας στο θεματικό στόχο 4 ορίζεται ως εξής: 

Βελτίωση της Περιβαλλοντικής επίδοσης του Συστήματος Υγείας  

Ο παραπάνω στρατηγικός στόχος θα επιτευχθεί μέσω  :  

 Στήριξης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στις μονάδες Υγείας  

 Προώθησης της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης 

σε νοσοκομεία 
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(6) Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των 

πόρων  

Ο στρατηγικός στόχος του τομέα Υγείας στο θεματικό στόχο 6 ορίζεται ως εξής: 

Διαχείριση περιβαλλοντικών και τεχνολογικών κινδύνων του συστήματος υγείας 

Ο παραπάνω στρατηγικός στόχος θα επιτευχθεί μέσω  :  

 Συστήματος διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων , διαχείριση ραδιενεργών 

ρύπων νοσοκομείων . 

 Διαχείριση επιπτώσεων από περιβαλλοντικούς κινδύνους στην ποιότητα των 

πόσιμων υδάτων.  

 (1) Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας  

Ο στρατηγικός στόχος του τομέα Υγείας στο θεματικό στόχο 1 ορίζεται ως εξής: 

Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα Υγείας 

Ο παραπάνω στρατηγικός στόχος θα επιτευχθεί μέσω  :  

 Υποστήριξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας για την έρευνα, παραγωγή και 

διάθεση γενοσήμων, και προηγμένων σκευασμάτων  

 Υποστήριξη της έρευνας, παραγωγής και διάθεσης  προηγμένων 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων και μεθόδων  

 

5. Αναγκαίες θεσμικές και Οργανωτικές προσαρμογές- Κάλυψη 

προβλεπόμενων από τον Κανονισμό «Αιρεσιμοτήτων» 

Η Θεματική  αιρεσιμότητα  που αφορά τον τομέα Υγείας είναι:  

«Η ύπαρξη μιας Εθνικής ή Περιφερειακής στρατηγικής για την υγεία η οποία να 

διασφαλίζει την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας και την οικονομική 

βιωσιμότητα».  

Η  ύπαρξη ενός Στρατηγικού Σχεδίου για την Υγεία  καθώς και οι θέσεις επί του περιεχομένου 

του αποτελεί μια αναγκαιότητα.   Ο συνολικός Σχεδιασμός της στρατηγικής  του τομέα για την 

νέα προγραμματική Περίοδο  έχει ξεκινήσει ενώ προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλουν τα 

κάτωθι.  

 Η  Επιτελική Επιτροπή στο Υπ. Υγείας η οποία υποβάλλει προτάσεις για καινοτόμες 

μεταρρυθμίσεις στον τομέα καθώς και Επιχειρησιακές Επιτροπές  ανά τομέα 

παρέμβασης.  

 ο στρατηγικός σχεδιασμός για επιμέρους τομεακές στρατηγικές όπως αυτός  της 

Ψυχικής Υγείας (ΨΥΧΑΡΓΩΣ Γ’).  
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Το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί, καθώς και η διαδικασία εκπόνησης και υποβολής του 

Στρατηγικού Σχεδίου  είναι το εξής :  

 

 Σεπτ. ’12-Δεκ. 2012 : Συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού 

/Ανάθεση Υποστήριξης  

 Ιαν.2013-Σεπτ. 2013: Εργασίες της Ομάδας εργασίας  

 Οκτ. 2013 : Πρώτη έκδοση Στρατηγικού Σχεδίου  

 Ιαν 2014-Ιουν. 2014: Αποστολή για Παρατηρήσεις / σχόλια επί του Στρατηγικού 

Σχεδίου, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς  

 Ιουν.2014-

Νοεμ.2014: 

Ενσωμάτωση Παρατηρήσεων/σχολίων - Δεύτερη έκδοση 

Στρατηγικού Σχεδίου  

 Δεκ. 2014: Επίσημη υποβολή  
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6. Επισήμανση της χωρικής – Περιφερειακής διάστασης των τομεακών 

προτεραιοτήτων ανάπτυξης  

Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου το Υπ. Υγείας θα σχεδιάσει δράσεις σε δύο 

χωρικά επίπεδα  

Σε εθνικό επίπεδο:  

Σε αυτήν την κλίμακα θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν μέτρα πολιτικής και δράσεις για την  

 Βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Υγείας  

 τον Εκσυγχρονισμό της Οργανωτικής μορφής του Συστήματος Υγείας  

 τον Ψηφιακό Εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας και την  

 Προώθηση της Πληροφορικής Τεχνολογίας και των e-υπηρεσιών υγείας  

Αφορούν δράσεις για την διοικητική και λειτουργική αναμόρφωση του ΕΣΥ (ποιότητα, 

μηχανοργάνωση, έλεγχος κόστους) τα οποία είναι κατ’ ανάγκη εθνικής εμβέλειας, αφορούν 

το σύνολο του Εθνικού Συστήματος Υγείας και δεν χωροθετούνται.  

Σε περιφερειακό επίπεδο:  

Σε αυτήν την κλίμακα θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν μέτρα πολιτικής και δράσεις με  

στόχο την μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στην υγεία λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά κάθε Περιφέρειας .  

Η υφιστάμενη ανισότητα τόσο στην κατανομή των πόρων που διατίθενται στο τομέα υπηρεσιών 

υγείας, όσο και στο επίπεδο της υγείας που απολαμβάνουν οι πληθυσμοί περιφερειών ως 

αντανάκλαση της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης αλλά και της ποιότητας-ποσότητας 

των παρεχομένων υπηρεσιών, είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός. Από μελέτες έχει διαπιστωθεί πως 

οι κάτοικοι περιφερειών με υψηλό βιοτικό επίπεδο και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης έχουν 

καλύτερο επίπεδο υγείας από ότι οι κάτοικοι περιφερειών που βρίσκονται σε οικονομική 

στασιμότητα ή παρακμή. Όσον αφορά στην ερμηνεία του φαινομένου των περιφερειακών 

ανισοτήτων στην υγεία, οι περισσότεροι μελετητές αποδίδουν το πρόβλημα: 

• Στις ατομικές επιλογές και στον τρόπο ζωής που υιοθετούν τα άτομα κάτω από τις 

ξεχωριστές βιολογικές, οικολογικές, κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε 

κάθε περιφέρεια. 

• Στις υφιστάμενες κοινωνικοοικονομικές διαφοροποιήσεις των περιφερειών (οικονομική 

ανάπτυξη, εισόδημα, απασχόληση, συνθήκες διαβίωσης κλπ.), οι οποίες οδηγούν σε 

ανισότητες στον τομέα της υγείας. 

• Στην ανορθολογική κατανομή των πόρων υγείας, που οδηγεί στη δημιουργία ανισοτήτων 

στην πρόσβαση και στη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών 

Οι ανισότητες στην υγεία σε περιφερειακό επίπεδο αποτυπώνονται και κατά τη μελέτη των 

διαπεριφερειακών ροών, απ’ όπου προκύπτει ότι οι αυτοδύναμες υγειονομικά περιφέρειες της 
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χώρας είναι αυτές της Πρωτεύουσας, της Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), της Ηπείρου και 

οριακά της Κρήτης.  

Στα πλαίσια αυτά θα καλυφθούν:  

• δράσεις επέκτασης/ολοκλήρωσης  υποδομών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο 

• δράσεις για την στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας  

• δράσεις αγωγής και προαγωγής υγείας  

• δράσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού του τομέα  

σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των περιφερειών ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης 

(ανεπτυγμένες, σε μετάβαση, λιγότερο ανεπτυγμένες) αλλά και τις ανάγκες ενίσχυσής τους, 

λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς για χρήση των Ταμείων από τον Κανονισμό και 

ταυτόχρονα συνδυασμό των δυνατοτήτων κάθε Ταμείου.  

 

7. Συνέργιες - Συμπληρωματικότητες με άλλες τομεακές πολιτικές  

Λόγω των αδιάσειστων στοιχείων  ότι η υγεία μπορεί να επηρεαστεί από τις πολιτικές των άλλων 

τομέων, και ότι η υγεία έχει, με τη σειρά της, σημαντικά αποτελέσματα σχετικά με την 

υλοποίηση των στόχων άλλων τομέων, όπως την ευημερία και τον οικονομικό πλούτο, 

προτείνεται πλέον η υιοθέτηση της πολιτικής Health in all policies (HiAP) ως στρατηγική να 

συμβάλει στην ενίσχυση αυτής της σχέσης μεταξύ υγείας και άλλων πολιτικών. Η νέα 

προσέγγιση εξετάζει τις επιπτώσεις για την υγεία σε όλες τις πολιτικές, όπως ενδεικτικά τη 

γεωργία, την εκπαίδευση, το περιβάλλον, τη δημοσιονομική πολιτική, τη στέγασης, και τις 

μεταφορές. Επιδιώκει να βελτιώσει την υγεία και την ίδια στιγμή να συμβάλει στην ευημερία και 

την οικονομική ανάπτυξη των κρατών μέσω των υποδομών, των μηχανισμών και των δράσεων 

που σχεδιάζονται και διαχειρίζονται κυρίως άλλοι τομείς εκτός της υγείας. Έτσι η στρατηγική της 

Υγείας σε όλες τις πολιτικές δεν περιορίζεται στον τομέα της υγείας και για τη δημόσια υγεία της 

κοινότητας, αλλά είναι μια συμπληρωματική στρατηγική με υψηλό δυναμικότητα προς τη 

βελτίωση της υγείας του πληθυσμού, με τους προσδιοριστικούς παράγοντες για την υγεία να 

λειτουργούν ως την γέφυρα μεταξύ των άλλων πολιτικών και των αποτελεσμάτων στην 

βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. 

Η δυναμική συνέργεια των πολιτικών υγείας με τις άλλες δημόσιες πολιτικές είναι ιδιαίτερα 

εμφανής σε ορισμένες περιπτώσεις όπως:   

 Στις πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας. Δράσεις που αφορούν 

στην προώθηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας των ευάλωτων 

ομάδων,  την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και γενικότερα στη διασφάλιση 

αξιοπρεπούς κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου διαβίωσης για τις ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού 
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 Στις πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλισης . Ειδικότερα η λειτουργία του ΕΟΠΥΥ εξαρτάται 

άμεσα από την ασφαλιστικές εισροές  μια που αποτελεί την μία από τις δύο βασικές 

πηγές χρηματοδότησης . Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών , η μείωση της 

εισφοροδιαφυγής από τα ασφαλιστικά ταμεία αποτελούν συμπληρωματικούς 

παράγοντες ομαλής λειτουργίας του Υγειονομικού Συστήματος.  

 Στις πολιτικές Απασχόλησης . Η αύξηση της απασχόλησης, η μείωση της ανεργίας, με 

μια σειρά από στοχευμένες δράσεις περιορίζουν τον κίνδυνο του κοινωνικού 

αποκλεισμού και  αυξάνουν τις  εισροές  από τα ασφαλιστικά ταμεία τροφοδοτώντας  

το Υγειονομικό Σύστημα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


