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 Τα πρώτα κρούσματα του νέου κορωναϊού (SARS-CoV-2) 

καταγράφονται επίσημα από τη Δημοτική Επιτροπή Υγείας της πόλης 
Γουχάν στην Κίνα στα τέλη Δεκεμβρίου του 2019.

 Στις 30 Ιανουαρίου 2020, ο ΠΟΥ κάνει λόγο για σοβαρή πρόκληση
δημόσιας υγείας, εφόσον εντοπίστηκαν 7.736 κρούσματα στην Κίνα
και 82 περιστατικά σε 18 χώρες εκτός αυτής.

 Στις 11 Μαρτίου 2020, o ΠΟΥ ανακηρύσσει την επιδημία σε πανδημία.

 Μέχρι και τις 21 Ιανουαρίου 2022 έχουν καταγραφεί από τον ΠΟΥ:

- 340.543.962 επιβεβαιωμένα κρούσματα παγκοσμίως
- 5.570.163 θάνατοι παγκοσμίως
- 1.742.363 περιστατικά και 22.366 θάνατοι στην Ελλάδα

Το χρονικό εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19:

(WHO, 2020; WHO, 2022)



Ολική ανατροπή της καθημερινότητας - Συνεχόμενες μεταβολές στους ρόλους και στις ευθύνες -
Ισχυρή συναισθηματική πίεση - Αύξηση των αναγκών για υποστηρικτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Πανδημία COVID-19: Πρόδρομος μίας «σιωπηλής», 
ανερχόμενης «πανδημίας» προβλημάτων ψυχικής υγείας;

Στη συνέχεια, καταγράφονται ορισμένες από τις αλλαγές, που επέφερε η πανδημία COVID-19 

στην καθημερινότητα και στην ευημερία του γενικού πληθυσμού:

Υγεία:
- Φόβος νόσησης – μετάδοσης του ιού 

- Φόβος απώλειας αγαπημένων προσώπων 
- Έκθεση σε εικόνες ασθένειας και θανάτου 
- Έκθεση σε αντικρουόμενες πληροφορίες

Κοινωνία:
- Ανάγκη «κοινωνικής αποστασιοποίησης»

- Μείωση των κοινωνικών δραστηριοτήτων
- Περιορισμός της δια ζώσης πρόσβασης σε 

υπηρεσίες υγείας/εκπαίδευσης/ εργασίας
- Αύξηση του χρόνου που οι άνθρωποι 

περνούν μόνοι στο σπίτι

Οικονομία:
- Εργασιακές προσαρμογές

- Απώλεια εισοδήματος
- Αύξηση του φόρτου εργασίας 

και του κινδύνου μόλυνσης 
ορισμένων ομάδων εργαζομένων 

(π.χ., υγειονομικοί)
- Επικράτηση οικονομικής 

ρευστότητας - αβεβαιότητας

(OECD, 2021; Pfefferbaum & North, 2020; Torjesen, 2020; Vadivel, Shoib, Halabi et al., 2021)



(European Parliamentary Research Service, 2021)

Πανδημία COVID-19 και ψυχική υγεία στην Ευρώπη (I):

Στην Ευρώπη υπήρχε έντονη ανησυχία για τη διάσταση της ψυχικής υγείας ήδη 
και πριν από την εμφάνιση της πανδημίας COVID-19:

☼ Το 2016, περίπου 84.000.000 εκατομμύρια 
Ευρωπαίοι (αναλογία 1 στους 6) αντιμετώπιζαν 

κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας
(Health at a Glance: Europe 2018)

☼ Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, παρατηρείται 
αύξηση των συμπτωμάτων άγχους και 

κατάθλιψης σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες, 

όπως η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Σουηδία
και η Ολλανδία (EPRS, 2021)

☼ Σε έρευνα κοινής γνώμης, οι συμμετέχοντες 
Ευρωπαίοι πολίτες ανέφεραν, ότι αισθάνονται: 
«αβεβαιότητα» (45%), «απογοήτευση» (34%), 

«αβοηθησία» (30%), «θυμό» (22%), «φόβο» (22%)
και «μοναξιά» (16%) (Special Eurobarometer Survey

for the European Parliament, March/April 2021)

☼ Σε επαναληπτική διαδικτυακή 
έρευνα φάνηκε, ότι ο δείκτης της «ευημερίας» 

σε όλες τις ηλικιακές ομάδες παρουσιάζει 
αξιοσημείωτη πτώση (Eurofound, 3rd round, 

February/March 2021) 



(European Parliamentary Research Service, 2021)

Πανδημία COVID-19 και ψυχική υγεία στην Ευρώπη (II):

Ιδιαίτερα «ευάλωτες» σε επίπεδο ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της εξάπλωσης
της πανδημίας COVID-19 θεωρήθηκαν οι ακόλουθες πληθυσμιακές ομάδες:

→ Παιδιά και έφηβοι (United Nations Report, April 2020)

→ Νέοι ηλικίας 18 έως 29 ετών (International Labour Organization Report, 2020)

→ Γυναίκες και άτομα που ανήκουν στη LGBTI κοινότητα (FEMM Committee, 2020)

→ Επαγγελματίες υγείας (WHO/Europe Webinar Report, 2021)

→ Ανεπίσημοι φροντιστές (EuroCarers Final Report, 2021)

→ Άτομα με προϋπάρχοντα προβλήματα ψυχικής υγείας (GAMIAN Europe, 2021)

→ Άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία (European Disability Forum, 2020)

→ Εθνικές μειονότητες, πρόσφυγες και μετανάστες (EUPHA, Webinar 1St July, 2021)



Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες προαγωγής του θεσμού της ψυχικής υγείας 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας (Ι):

02/12/2020:

Έκδοση Ειδικής 
Ανακοίνωσης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής
προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο της Ευρώπης, 
όπου παρέχονται προς τα 
κράτη-μέλη στοχευμένες
κατευθύνσεις διαχείρισης 

των ψυχοκοινωνικών 
επιπτώσεων της πανδημίας

Η Γενική Διεύθυνση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την Υγεία και την 
Ασφάλεια των 

Τροφίμων (SANTE) 

δημιούργησε την ειδική 
πλατφόρμα «EU Health 

Policy Platform»

μέσω της οποίας οι 
οργανισμοί υγείας και 

άλλοι κοινωνικοί 
φορείς θα μπορούν να 

ανταλλάσσουν 
γνώσεις και βέλτιστες 

πρακτικές για την 
ψυχική υγεία

Μάιος 2021:

Το «Joint Research Centre»

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
εγκαινίασε στο ερευνητικό

του πεδίο με τίτλο:

«Προαγωγή της Υγείας και 
Πρόληψη των Ασθενειών» 

μία νέα ενότητα 
επιστημονικής έρευνας,

αφιερωμένη στην 
ψυχική υγεία

Μέσω του 
Προγράμματος
«Horizon 2020», 

η ΕΕ χρηματοδοτεί 
ερευνητικά εργαλεία 

με στόχο την 
κατανόηση των 

συμπεριφορικών, 

κοινωνικών και 
οικονομικών 

επιπτώσεων της 
πανδημίας

(European Parliamentary Research Service, 2021)



Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες προαγωγής του θεσμού της ψυχικής υγείας 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας (ΙI):

«EU4Health 2021-2027»

Αναφέρεται στον 
εκσυγχρονισμό των 

εθνικών συστημάτων 
υγείας, στη διασφάλιση της 
πρόσβασης των πολιτών 
σε ποιοτικές υπηρεσίες, 
καθώς και στην ανάγκη 

προάσπισης 
της παραμέτρου 

της ψυχικής υγείας 
σε όλους τους τομείς 

(εκπαιδευτικό σύστημα, 
εργασιακό πλαίσιο, 

υγειονομικές υπηρεσίες)

Μάιος 2021:

Η έκθεση του «Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την 

Ασφάλεια και την Υγεία 
στην Εργασία»

εξετάζει τον ψυχοκοινωνικό 
αντίκτυπο των αιφνίδιων 

αλλαγών στην οικονομία/

στα εργασιακά πρότυπα, 

ενώ αναφέρεται εκτενώς και 
στο «Right to Disconnect» στο 

πλαίσιο της τηλε-εργασίας

(European Parliamentary Research Service, 2021)

23/06/2021:

Η Ομάδα 
Εμπειρογνωμόνων 

της Επιτροπής 
για τις Αποτελεσματικές 
Επενδύσεις στο Πεδίο 
της Υγείας, τόνισε σε 

γνωμοδότησή της, την 
ανάγκη προστασίας 
της ψυχικής υγείας 

των εργαζομένων στην 
«πρώτη γραμμή»

(10/05/2021):

Διεξαγωγή διαδικτυακής 
εκδήλωσης, με θέμα:

«Mental health and the 

pandemic: Living, caring

acting!», με στόχο το 
γόνιμο διάλογο μεταξύ 
των φορέων χάραξης 

πολιτικής και των 
ομάδων 

ενδιαφερομένων



10/11/2020:

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) 
υλοποιήθηκε Webinar, με θέμα «Mental Health During

the Covid-19 Pandemic», όπου τονίστηκε: 
1) η δραματική μείωση της προσβασιμότητας και της 
διαθεσιμότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας κατά 

τη διάρκεια του «πρώτου κύματος» της πανδημίας
2) ο αντίκτυπος της πανδημίας στην υγεία 

των ίδιων των επαγγελματιών υγείας 
3) η ανάγκη ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών 
στα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης 

των κρατών-μελών

Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες προαγωγής του θεσμού της ψυχικής υγείας 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας (ΙII):

Στις 19/02/2020, τα μέλη του «MEP Alliance for Mental Health» κάλεσαν την Επιτροπή:

«Να μετατρέψει τις υποσχέσεις της σε πράξη και να θέσει την ψυχική υγεία 
στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής της ΕΕ».

10/07/2020:

Το ψήφισμα για τη διαμόρφωση της 
«Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Δημόσιας 
Υγείας στην μετά-Covid-19 Εποχή»: 
1) αναγνώρισε την ψυχική υγεία ως 

θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα
2) αιτήθηκε τη δημιουργία ενός 

«Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την 
Ψυχική Υγεία», στηριζόμενου στη 
βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση

3) αναφέρθηκε στις μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις της πανδημίας 

στην ψυχική υγεία

(European Parliamentary Research Service, 2021)



30/09/2021:

Στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2021-

2025», εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες 
ο «Παν-ευρωπαϊκός Συνασπισμός 

Ψυχικής Υγείας» σε συνεργασία με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 

με στόχο την αλλαγή του τρόπου, 
με τον οποίο ιεραρχείται η παράμετρος 
της ψυχικής υγείας στην Ευρώπη, από 
το επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών 

και τους επαγγελματίες υγείας έως τους 
ιθύνοντες χάραξης πολιτικής.

Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες προαγωγής του θεσμού της ψυχικής υγείας 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας (ΙV):

16/09/2021:

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν

προανήγγειλε μία «Νέα Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική για την Περίθαλψη», 

η οποία θα επικεντρώνεται στην 
προάσπιση των δικαιωμάτων 
τόσο των επίσημων όσο και 

των ανεπίσημων φροντιστών.

(European Parliamentary Research Service, 2021)



Συμπεράσματα:

Η πανδημία συνιστά ένα πρωτόγνωρο παγκόσμιο φαινόμενο, που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Η αποτελεσματική υπέρβαση των επιπτώσεων της παρούσας «υγειονομικής κρίσης» στο πεδίο
της ψυχικής υγείας προϋποθέτει:

► Τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου δράσης μεταξύ των 
κρατών-μελών της ΕΕ

► Την ενίσχυση των διαθέσιμων πόρων και των 
επενδύσεων στον τομέα της ψυχικής υγείας

► Την ευαισθητοποίηση, τον πολλαπλασιασμό και την 
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

► Τη σύσταση κατάλληλων υποστηρικτικών πλαισίων στο 
πεδίο της εκπαίδευσης, της εργασίας και της υγείας

► Τη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των 
πολιτών σε συναφείς υπηρεσίες

► Την εξάλειψη των κοινωνικών και οικονομικών 
ανισοτήτων, της επισφάλειας και όλων εκείνων των 
παραγόντων, που καθιστούν τους ανθρώπους 
ψυχολογικά «ευάλωτους».

(Rose, Manning, Bentall et al., 2020)
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