
 
Τι κάνει η ΕΕ για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας
 

Η ΕΕ συμβάλλει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας μέσω προγραμμάτων
χρηματοδότησης και νομοθετικών ρυθμίσεων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως είναι τα
τρόφιμα, ο καθαρός αέρας και οι ασθένειες.
 
Γιατί είναι απαραίτητες οι πολιτικές υγείας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο; 
Η πρωταρχική αρμοδιότητα της οργάνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης και
κοινωνικής ασφάλισης εμπίπτει στα κράτη μέλη. Εναπόκειται στην ΕΕ να συμπληρώσει
την εθνική δράση και να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να
βελτιώσουν την υγεία των Ευρωπαίων, να μειώσουν τις ανισότητες στον τομέα της
υγείας και να κινηθούν προς μια πιο κοινωνική Ευρώπη.
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/koinonia/20170616STO77648


Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας και η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και προσώπων
εντός της εσωτερικής αγοράς απαιτεί το συντονισμό σε θέματα δημόσιας υγείας. Η
ευρωπαϊκή πολιτική σε θέματα δημόσιας υγείας έχει βοηθήσει τα κράτη μέλη στη
συγκέντρωση πόρων και στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων όπως είναι η μικροβιακή
αντοχή, η πρόληψη χρόνιων νόσων και η γήρανση του πληθυσμού.
 

Η ΕΕ εκδίδει συστάσεις και διαθέτει νόμους και πρότυπα για την προστασία των πολιτών
της, καλύπτοντας προϊόντα και υπηρεσίες υγείας (όπως είναι τα φαρμακευτικά είδη, οι
ιατρικές συσκευές, οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας e-Health), και ασθενείς (κανόνες
σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη).
 
Κορονοϊός 
Κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid-19, η ΕΕ συνεργάστηκε με τα κράτη-μέλη για την
ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και τον περιορισμό της
εξάπλωσης του ιού, διασφαλίζοντας την παροχή εξοπλισμού ατομικής προστασίας και
ιατρικών προμηθειών σε ολόκληρη την Ευρώπη, κινητοποιώντας πόρους, στηρίζοντας
την έρευνα και την καινοτομία για αποτελεσματικές θεραπείες, συντονίζοντας τα
ταξιδιωτικά μέτρα και επιβλέποντας τη διανομή εμβολίων.
 
Δείτε το χρονοδιάγραμμα δράσης της ΕΕ κατά του Covid-19.
 
 
Από το ξέσπασμα της πανδημίας και μετά, πολλοί εργαζόμενοι και επιχειρήσεις
αναγκάστηκαν να δουλέψουν εξ αποστάσεως. Η τηλεργασία έφερε νέες προκλήσεις
στην επιφάνεια, όσον αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας, την εξισορρόπηση της
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και την ευεξία. Σύμφωνα με μελέτη που ανέθεσε η
επιτροπή του Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των γυναικών, οι δυσκολίες
εξισορρόπησης της εργασιακής και οικογενειακής ζωής έχουν προκαλέσει σημαντικό

"  Εξασφαλίζεται  υψηλού  επιπέδου  προστασία  της
υγείας του ανθρώπου κατά τον καθορισμό και  την
εφαρμογή  όλων  των  πολιτικών  και  δράσεων  της
Ένωσης.   "
Άρθρο 168  της  Συνθήκης για  τη  λειτουργία  της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Νομική βάση για την πολιτική υγείας της ΕΕ
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άγχος, ιδιαίτερα μεταξύ των γυναικών.
 
Ενισχυμένο πρόγραμμα υγείας της ΕΕ 
Οι πολιτικές για την υγεία χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος της ΕΕ για την
υγεία, το οποίο ενθαρρύνει τη συνεργασία και προωθεί στρατηγικές για καλή υγεία και
υγειονομική περίθαλψη
 
Το ξέσπασμα του κορονοϊού έδειξε την ανάγκη καλύτερου συντονισμού και
συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ σε περιόδους κρίσης. Σε ψήφισμα σχετικά με το σχέδιο
οικονομικής ανάκαμψης, οι ευρωβουλευτές τόνισαν την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου
αυτόνομου ευρωπαϊκού προγράμματος για την υγεία. Σε απάντηση στις εκκλήσεις του
Κοινοβουλίου, η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα υγείας με την
ονομασία "EU4Health", που υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2021. Το
πρόγραμμα, ύψους 5,1 δισ. ευρώ, στοχεύει να καλύψει τα κενά που ανέδειξε η πανδημία
και να βελτιώσει την ικανότητα διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ, καθώς και να προωθήσει
την καινοτομία και τις επενδύσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.
 
Το νέο πρόγραμμα EU4Health εστιάζει σε τρεις κύριες προτεραιότητες:
 
• Προστασία των ανθρώπων από σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία
 
• Διάθεση οικονομικά προσιτών φαρμάκων και ιατρικών προμηθειών
 
• Ενίσχυση συστημάτων υγείας και εργατικού δυναμικού υγειονομικής περίθαλψης
 
Το ερευνητικό πρόγραμμα "Ορίζων Ευρώπη", η πολιτική συνοχής της ΕΕ και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ESF+) παρέχουν επιπλέον
χρηματοδοτήσεις στον τομέα της υγείας.
 

Φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Οργανισμοί της ΕΕ
Οι παρακάτω οργανισμοί της ΕΕ εργάζονται για τη εξασφάλιση καλύτερης υγείας και

την προαγωγή πιο ασφαλών και πιο υγιεινών συνθηκών στον χώρο εργασίας.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
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Η ΕΕ ρυθμίζει την έγκριση και ταξινόμηση των φαρμάκων μέσω του Ευρωπαϊκού
Κανονιστικού Δικτύου Φαρμάκων, μια συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και των εθνικών ρυθμιστικών αρχών
φαρμάκων. Όλα τα φάρμακα των οποίων εγκρίνεται η κυκλοφορία στην κοινοτική αγορά
παρακολουθούνται διαρκώς ως προς την ασφάλειά τους.
 
Τον Ιανουάριο του 2022, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την προσωρινή συμφωνία που
επιτεύχθηκε πέρυσι με το Συμβούλιο σχετικά με την αύξηση των εξουσιών της
ρυθμιστικής αρχής φαρμάκων της ΕΕ. Στόχος της είναι η βελτίωση της ετοιμότητας της
ΕΕ σε καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης και η καλύτερη διαχείριση
φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
 
Η ΕΕ διαθέτει ειδικούς κανόνες που ισχύουν για τα παιδιατρικά φάρμακα, τις σπάνιες
ασθένειες, τα προϊόντα προηγμένων θεραπειών και τις κλινικές δοκιμές. Διαθέτει επίσης
κανόνες για την εξάλειψη των ψευδεπίγραφων φαρμάκων και τον αποτελεσματικό
έλεγχο του εμπορίου φαρμάκων.
 
Τον Νοέμβριο του 2021, το Κοινοβούλιο έθεσε σειρά συστάσεων για την επικαιροποίηση
της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν την
αντιμετώπιση των ελλείψεων, τη διάθεση προσιτών φαρμάκων και τη στήριξη μιας
κλιματικά ουδέτερης βιομηχανίας.
 
Το 2017, εγκρίθηκαν κανόνες για ιατρικές συσκευές και ιατροτεχνολογικά βοηθήματα
διάγνωσης in vitro, όπως καρδιακές βαλβίδες ή εργαστηριακός εξοπλισμός, προκειμένου
να συμβαδίζουν με την επιστημονική πρόοδο, να βελτιώνουν την ασφάλεια και να
διασφαλίζουν καλύτερη διαφάνεια.
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία στα κράτη μέλη διαφέρει αρκετά όσον αφορά το
θέμα της χρήσης φαρμακευτικής κάνναβης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την
χάραξη μιας κοινής ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη χρήση της ιατρικής κάνναβης και την
επαρκή χρηματοδότηση ποιοτικής έρευνας το 2019.
 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/european-health-insurance-card-keeping-you-safe-abroad
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Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο εξωτερικό 
H Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης είναι μια δωρεάν κάρτα που προσφέρει πρόσβαση σε
ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή σας σε μια από τις 28
χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους
ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους
της εν λόγω χώρας.
 
Προάγοντας την υγεία και αντιμετωπίζοντας τις
ασθένειες 
Η ΕΕ εργάζεται για την προαγωγή της υγείας και την αντιμετώπιση των ασθενειών σε
τομείς όπως είναι η ψυχική υγεία, ο καρκίνος και οι σπάνιες ασθένειες, και παρέχει
πληροφορίες για ασθένειες μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου
Νόσων (ΕΚΠΕΝ).
 
Τον Οκτώβριο του 2022, το Κοινοβούλιο ενέκρινε διευρυμένη εντολή για το ΕΚΠΕΝ. Το
κέντρο θα αναλάβει ισχυρότερο ρόλο όσον αφορά τη στήριξη των κρατών μελών στην
πρόληψη και στον έλεγχο λoιμωδώv ασθεvειώv.
 
Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν ένα νέο πλαίσιο για σοβαρές διασυνοριακές
απειλές κατά της υγείας, το οποίο θα δώσει ενισχύσει την ετοιμότητα της ΕΕ απέναντι
σε μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις. Τα νέα αυτά μέτρα ανήκουν στο πρώτο πακέτο
μέτρο για την οικοδόμηση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας με βάση τα μαθήματα από
την πανδημία του κορονοϊού.
 
Καρκίνος 
Η καταπολέμηση του καρκίνου ήταν ανέκαθεν προτεραιότητα της ΕΕ. Η ΕΕ επενδύει
κεφάλαια σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης, υιοθετεί νομοθεσία
και συμπληρώνει τις προσπάθειες των κρατών μελών κοινοποιώντας πληροφορίες και
βέλτιστες πρακτικές. Τον Φεβρουάριο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το
φιλόδοξο "σχέδιο της ΕΕ για την καταπολέμηση του καρκίνου".
 
Καπνός 
Η κατανάλωση καπνού ευθύνεται για σχεδόν 700.000 θανάτους κάθε χρόνο στην ΕΕ. Η
επικαιροποιημένη οδηγία για τα προϊόντα καπνού, που έχει ως στόχο να καταστήσει το
κάπνισμα όσο το δυνατόν λιγότερο ελκυστικό ως συνήθεια για τους νέους, τέθηκε σε
ισχύ το 2016.
 
Η σύσταση του Συμβουλίου για περιβάλλον χωρίς καπνό καλεί τα κράτη μέλη να
εκδώσουν και να εφαρμόσουν νόμους για να προστατεύσουν τους πολίτες από την
έκθεση στον καπνό τσιγάρων σε κλειστούς χώρους, θέσεις εργασίας και στα μέσα
δημοσίων συγκοινωνιών.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0044&from=EN
https://ec.europa.eu/health/tobacco/overview_el
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/proionta-kapnou


Σπάνιες παθήσεις 
Περίπου 30 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πάσχουν από σπάνιες και σύνθετες νόσους. Για να
συμβάλει στη διάγνωση και τη θεραπευτική αγωγή των ασθενών, η ΕΕ δημιούργησε τα
Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς (ΕΔΑ) το 2017. Τα 24 υπάρχοντα εικονικά δίκτυα
κινητοποιούν εμπειρογνώμονες από ολόκληρη την Ευρώπη που εργάζονται πάνω σε
διάφορα ζητήματα, όπως είναι η ασφάλεια των ασθενών ή η πρόληψη της μικροβιακής
αντοχής.
 
Μικροβιακή αντοχή 
Η μικροβιακή αντοχή (AMR) αυξάνεται λόγω της υπερβολικής χρήσης αντιβιοτικών, της
μεταφοράς ανθεκτικών βακτηρίων από τα ζώα στους ανθρώπους μέσω της άμεσης
επαφής ή μέσω της τροφικής αλυσίδας, της απελευθέρωσης αντιμικροβιακών ουσιών
στο περιβάλλον, της διάθεσης των αχρησιμοποίητων φαρμάκων στα υπόγεια ύδατα και
της έλλειψης ανάπτυξης νέων αντιβιοτικών. Προκαλεί περίπου 33.000 θανάτους κάθε
χρόνο στην ΕΕ. Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής του 2017
στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς το ζήτημα αυτό, την βελτίωση της
υγιεινής και την τόνωση της έρευνας.
 
Το 2018, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ νέων κανόνων για τον περιορισμό της
χρήσης αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία και την αποτροπή της μεταβίβασης της
αντιμικροβιακής ανθεκτικότητας από τα ζώα στον άνθρωπο.
 
Εμβόλια 
Ένας σημαντικός αριθμός χωρών της ΕΕ βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες με πρωτοφανή
κρούσματα ασθενειών που θα μπορούσαν να προληφθούν με εμβολιασμό όπως είναι η
ιλαρά, λόγω ανεπαρκών ποσοστών κάλυψης με εμβολιασμό. Σε ψήφισμα που υιοθέτησαν
το 2018, οι ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκολύνει την
κατάρτιση ενός πιο εναρμονισμένου προγράμματος εμβολιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ
και ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια κατά την παραγωγή των εμβολίων. Καλούν, επίσης, τα
κράτη μέλη να αγοράζουν από κοινού εμβόλια προκειμένου να μειώσουν τις τιμές.
 
Ψυχική υγεία 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριζε πάντοτε τη σημασία της ψυχικής ευεξίας. Τον
Ιούλιο του 2022, οι ευρωβουλευτές αναγνώρισαν τη ψυχική υγεία ως θεμελιώδες
ανθρώπινο δικαίωμα και ζήτησαν την κατάρτιση σχεδίου δράσης για τη ψυχική υγεία. Το
2021, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν τη θέσπιση του δικαιώματος στην αποσύνδεση από την
εργασία. Λίγους μήνες αργότερα, κατά την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης
2022 ενώπιον του Κοινοβουλίου, η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
δεσμεύτηκε υπέρ της κατάρτισης μιας νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη ψυχική
υγεία.
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https://ec.europa.eu/health/ern_el
https://ecdc.europa.eu/en/news-events/33000-people-die-every-year-due-infections-antibiotic-resistant-bacteria
https://ecdc.europa.eu/en/news-events/33000-people-die-every-year-due-infections-antibiotic-resistant-bacteria
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20180615STO05929/superbugs-meps-ideas-to-fight-antimicrobial-resistance
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/koinonia/20181018STO16580
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-health-policy/20180316STO99921/vaccines-meps-concerned-about-drop-in-eu-vaccination-rates
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20220624STO33809/to-koinovoulio-zita-perissoteri-drasi-gia-tin-prostasia-tis-psuchikis-ugeias


Καθαρότερος αέρας, καθαρότερο νερό 
Η χαμηλή ποιότητα του αέρα αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα αιτία πρόωρου θανάτου στην
Ευρώπη. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, η ΕΕ έχει λάβει μέτρα για τον έλεγχο
τον εκπομπών επιβλαβών ουσιών. Το 2016, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της
μείωσης των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως είναι τα οξείδια
του αζώτου, με στόχο τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας.
 
Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα προστατεύει τα ύδατα της ΕΕ και αφορά όλες τις μορφές
υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των ποταμών, των λιμνών και των παράκτιων υδάτων.
 
Από την πλευρά της, η οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης έχει ως στόχο τα ύδατα
κολύμβησης να ανταποκρίνονται σε ελάχιστα ποιοτικά κριτήρια καθιερώνοντας δέσμη
αυστηρών προτύπων της ΕΕ για σειρά καθοριστικής σημασίας παραμέτρων,
συμπεριλαμβανομένων των δεικτών της παρουσίας βακτηρίων.
 
Η ΕΕ ενημερώνει, επίσης, την οδηγία της για το πόσιμο νερό που βελτιώνει ακόμα
περισσότερο την ποιότητα και την πρόσβαση σε πόσιμο νερό για όλους τους
Ευρωπαίους, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τα πλαστικά απόβλητα.
 
Ασφαλή τρόφιμα 
Η ΕΕ διαθέτει κανόνες που εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε όλα τα στάδια
της διαδικασίας παραγωγής. Το 2017, οι επίσημες επιθεωρήσεις σε όλη την τροφική
αλυσίδα ήταν πιο αυστηρές.
 
Η νέα νομοθεσία στοχεύει στη βελτίωση της ανιχνευσιμότητας των προϊόντων στο
σύνολο της αλυσίδας των τροφίμων, στη καταπολέμηση της απάτης και στην
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην ακεραιότητα της τροφικής
αλυσίδας.
 
Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες υγιεινής για:
 

Καταπολέμηση των ανθεκτικών στα φάρμακα λοιμώξεων
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/fighting-drug-resistant-infections
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https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/fighting-drug-resistant-infections
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20161118STO51775/cleaner-air-meps-vote-on-tougher-emission-limits-for-key-air-pollutants
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/info/intro_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20170705STO79030/splish-splash-swimming-safely-in-european-waters-this-summer
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20170705STO79030/splish-splash-swimming-safely-in-european-waters-this-summer
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/koinonia/20181011STO15887
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/oi-politikes-ugeias-tis-ee/20170310STO66150/apo-ti-farma-sto-piato-mas-enischuontas-tous-elegchous-trofimon-stin-ee


•
•

•

•

τρόφιμα ζωικής προέλευσης 
μόλυνση τροφίμων (καθορισμός μέγιστων τιμών ανοχής για επιβλαβείς ουσίες,
όπως τα βαρέα μέταλλα, τα νιτρώδη ή οι διοξίνες) 
νέα τρόφιμα (που παράγονται  από μικροοργανισμούς ή με νέα πρωτοταγή
μοριακή σύνταξη) 
υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (όπως είναι τα υλικά
συσκευασίας ή τα επιτραπέζια σκεύη)
 

Η ΕΕ έχει, επίσης, ένα αυστηρό θεσμικό πλαίσιο για την καλλιέργεια και
εμπορευματοποίηση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε τρόφιμα και ζωοτροφές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει ιδιαίτερη
προσοχή στους δυνητικούς κινδύνους των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στην
υγεία και έχει αντιταχθεί στην έγκριση νέων γενετικών τροποποιημένων φυτών, όπως
είναι η σόγια.
 
Το 2019, οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν έκθεση σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της
αειφόρου χρήσης των φυτοφαρμάκων και υποστήριξαν την έκθεση της ειδικής
επιτροπής για τον έλεγχο της ευρωπαϊκή διαδικασίας έγκρισης των φυτοφαρμάκων η
οποία ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαδικασίες.
 
Με την αύξηση της κατανάλωσης βιολογικών τροφίμων, η ΕΕ ενημέρωσε τους κανόνες
της βιολογικής γεωργίας το 2018, στοχεύοντας σε αυστηρότερους ελέγχους και στην
καλύτερη πρόληψη της μόλυνσης τροφίμων.
 
Τον Μάιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια νέα στρατηγική για τη
βιωσιμότητα των τροφίμων που αποσκοπεί στη διασφάλιση ασφαλών, θρεπτικών και
υγιεινών τροφίμων.
 

Υγιεινείς χώροι εργασίας 
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των
εργαζομένων, επιτρέποντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν
αυστηρότερα μέτρα. Στις ειδικές οδηγίες περιλαμβάνονται η χρήση εξοπλισμού

Καλύτερη πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρίες
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-accessibility-act-better-access-for-the-disabled_N01-PUB-190304-ACCE_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20190117STO23722/pesticides-in-food-what-is-the-european-parliament-doing-to-help
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/oi-politikes-ugeias-tis-ee/20180404STO00909/neoi-austiroteroi-kanones-gia-ta-viologika-proionta-tis-ee
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-accessibility-act-better-access-for-the-disabled_N01-PUB-190304-ACCE_ev
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/56/health-and-safety-at-work
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/56/health-and-safety-at-work


εργασίας, η προστασία εγκύων εργαζομένων.
 
Στις 17 Φεβρουαρίου 2022, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της επικαιροποίησης των
κανόνων της ΕΕ για τον περιορισμό των επιβλαβών ουσιών στο χώρο εργασίας για να
μειωθεί ο κίνδυνος να εκτεθούν οι εργαζόμενοι σε επιβλαβείς για την υγεία τους
ουσίες. Οι νέοι κανόνες θα διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις
καρκινογόνα ή μεταλλαξιογόνα στην εργασία ώστε να συμπεριλάβουν ουσίες επιβλαβείς
για την αναπαραγωγική υγεία.
 
Η γήρανση του εργατικού δυναμικού και η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης
δημιουργεί προκλήσεις για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη. Το 2018,
οι ευρωβουλευτές πρότειναν μέτρα για τη διατήρηση και την επανένταξη των
εργαζομένων στον χώρο εργασίας μετά από μακρά ασθένεια ή τραυματισμό.
 
Τα μέτρα αυτά προβλέπουν την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης
δεξιοτήτων, τη διασφάλιση ευέλικτων συνθηκών εργασίας και την παροχή υποστήριξης
στους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσβασης σε
δραστηριότητες καθοδήγησης και υπηρεσίες ψυχολόγου ή θεραπευτή.
 
Κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς 
Το 2019, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας που
διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους τομείς της ζωής για τα άτομα με
αναπηρία. Οι νέοι κανόνες βελτιώνουν την προσβασιμότητα ενός συνόλου προϊόντων
και υπηρεσιών - όπως υπολογιστές, smartphone, tablet, ATM και υπηρεσίες τραπεζών - για
τα άτομα με αναπηρία σε όλη την Ευρώπη.
 
Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2020, το Κοινοβούλιο ζήτησε μια νέα
ολοκληρωμένη και φιλόδοξη στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020, η οποία
θα ενσωματώνει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές και
τομείς και διασφαλίζει ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την
απασχόληση, τις δημόσιες μεταφορές και τη στέγαση. Τον Μάρτιο του 2021, η Επιτροπή
υιοθέτησε μία νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2030, που καλεί τα κράτη μέλη να
βελιτώσουν τα δικαιώματα και να διασφαλίσουν την πλήρη συμμετοχή των ατόμων με
αναπηρία στην κοινωνία. 
 
Μάθετε περισσότερα για τις κοινωνικές
πολιτικές της ΕΕ: 
• Πώς βελτιώνει η ΕΕ τα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων
 
• Μείωση της ανεργίας: εξηγούνται οι πολιτικές της ΕΕ
 
• Απασχόληση των νέων: τα μέτρα της ΕΕ για να λειτουργήσει

Άρθρο

EL Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Επικοινωνία: webmaster@europarl.eu

9 I 10

https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220210IPR23021/karkinogones-ousies-stin-ergasia-to-ek-egkrinei-austiroterous-kanones-stin-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/oi-politikes-ugeias-tis-ee/20171023STO86602/austirotera-metra-gia-tin-prostasia-ton-ergazomenon-apo-karkinogones-ousies
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/oi-politikes-ugeias-tis-ee/20171023STO86602/austirotera-metra-gia-tin-prostasia-ton-ergazomenon-apo-karkinogones-ousies
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/koinonia/20180830STO11344
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/koinonia/20180830STO11344
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190227STO28989/accessibility-making-products-and-services-in-the-eu-easier-to-use
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0101&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20190506STO44344/pos-i-ee-veltionei-ta-dikaiomata-kai-tis-sunthikes-ergasias-ton-ergazomenon
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20190612STO54312/pos-katapolema-i-ee-ti-ftocheia-kai-tin-anergia
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/koinonia/20171201STO89305/anergia-ton-neon-ta-metra-tis-ee-gia-tin-katapolemisi-tis


• Ο αγώνας του Κοινοβουλίου για την ισότητα των φύλων
 
Μάθετε περισσότερα
Δελτίο Τύπου: υγεία και κοινωνική ασφάλιση (στα αγγλικά)
Ανεργία των νέων: τα μέτρα της ΕΕ για την καταπολέμησή της
Πώς καταπολεμά η ΕΕ τη φτώχεια και την ανεργία
Πώς η ΕΕ βελτιώνει τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας (στα
αγγλικά)
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20190712STO56961/oi-draseis-tou-ek-gia-tin-isotita-ton-fulon-stin-ee
https://www.what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/focus/focus09_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/koinonia/20171201STO89305
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20190612STO54312/pos-katapolema-i-ee-ti-ftocheia-kai-tin-anergia
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190506STO44344/how-the-eu-improves-workers-rights-and-working-conditions
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190506STO44344/how-the-eu-improves-workers-rights-and-working-conditions

