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Περύληψη  

Η πανδημύα προκϊλεςε μια πρωτϐγνωρη υγειονομικό, οικονομικό, κοινωνικό και 
ανθρωπιςτικό κρύςη ςε παγκϐςμιο επύπεδο, επιδεινώνοντασ τισ όδη υπϊρχουςεσ ςυςτημικϋσ 
ανιςϐτητεσ, τισ διακρύςεισ και την περιθωριοπούηςη και πλόττοντασ δυςανϊλογα τισ πλϋον 
ευϊλωτεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ. Η νϐςοσ COVID-19 δημιουργεύ ϋνα φαϑλο κϑκλο, ϐπου τα 
υψηλϊ επύπεδα ανιςοτότων και διακρύςεων τροφοδοτοϑν τη διϊδοςη του ιοϑ, η οπούα με τη 
ςειρϊ τησ διαιωνύζει και επιτεύνει τισ όδη υπϊρχουςεσ ςημαντικϋσ ανιςϐτητεσ, ςε βϊροσ 
εκεύνων των ομϊδων που πλόττονται περιςςϐτερο.  

Ενϐψει τησ ϊνευ προηγουμϋνου αυτόσ κρύςησ, η Εθνικό Επιτροπό για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ο Εθνικϐσ Θεςμϐσ για την προςταςύα των Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων 
ςτην Ελλϊδα, ςε ϐλη τη διϊρκεια τησ πανδημύασ, ςυνεδρύαζε – και ςυνεχύζει να ςυνεδριϊζει – 
διαδικτυακϊ με μεγϊλη ςυχνϐτητα, με τη ςυμμετοχό των εμπλεκϐμενων ςτη διαδικαςύα 
λόψησ αποφϊςεων φορϋων, ώςτε να αντιμετωπύςει με τον καλϑτερο δυνατϐ τρϐπο τισ νϋεσ 
προκλόςεισ, να αξιολογόςει τον αντύκτυπο των περιοριςτικών μϋτρων πολιτικόσ ςτα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τισ δημοκρατικϋσ αξύεσ, να παρϋχει ςτην ελληνικό Κυβϋρνηςη 
τισ κατϊλληλεσ ςυμβουλϋσ ςχετικϊ με την προςταςύα του πυρόνα των ανθρωπύνων 
δικαιωμϊτων και παρϊλληλα να ενημερώνει την κοινό γνώμη για τα δικαιώματϊ τησ και τουσ 
ςχετικοϑσ κινδϑνουσ παραβύαςόσ τουσ εξαιτύασ τησ πανδημύασ.  

Σαυτϐχρονα, η ΕΕΔΑ αιςθϊνεται την ανϊγκη να αναγνωρύςει ϐτι η πανδημύα, παρϊλληλα με 
τισ προκλόςεισ με τισ οπούεσ ϋφερε αντιμϋτωπη την κοινωνύα, δημιοϑργηςε ϋνα πολϑ 
ςημαντικϐ παρϊθυρο ευκαιρύασ για την επιτϊχυνςη τησ διαδικαςύασ ψηφιοπούηςησ του 
Κρϊτουσ, το οπούο η Φώρα μασ εκμεταλλεϑτηκε ςτο μϋγιςτο δυνατϐ. Όπωσ παρατηρεύ ο 
Οργανιςμϐσ Οικονομικόσ υνεργαςύασ και Ανϊπτυξησ (ΟΟΑ), η Ελλϊδα ςυγκαταλϋγεται 
μεταξϑ των χωρών που αξιοπούηςαν παραδειγματικϊ τη χρόςη ψηφιακών μϋςων ςτισ 
προςπϊθειεσ για τον περιοριςμϐ τησ εξϊπλωςησ του κορωνοώοϑ, καθώσ προχώρηςε ϊμεςα 
ςτην εφαρμογό ψηφιακών μϋςων, προκειμϋνου να περιοριςτεύ ο κύνδυνοσ μετϊδοςησ του ιοϑ.  

Ξεκινώντασ απϐ την παραδοχό ϐτι τα δικαιώματα του ανθρώπου θϋτουν τον ϊνθρωπο ςτο 
επύκεντρο, η ΕΕΔΑ επιμϋνει ϐτι η αποτελεςματικϐτερη απϊντηςη ςτην πανδημύα δεν μπορεύ 
παρϊ να βαςύζεται ςτα δικαιώματα του ανθρώπου. Με γνώμονα την παραδοχό αυτό, ο 
απώτεροσ ςτϐχοσ τησ παροϑςασ Ϊκθεςησ Αναφορϊσ τησ ΕΕΔΑ εύναι να διαςφαλύςει την 
ενύςχυςη τησ αποτελεςματικϐτητασ των μϋτρων που λαμβϊνει η Πολιτεύα για την 
αντιμετώπιςη τησ κρύςησ που ϋφερε η νϐςοσ COVID-19. Τπϐ το πρύςμα αυτϐ, η παροϑςα 
Ϊκθεςη διαρθρώνεται γϑρω απϐ 3 βαςικϊ μηνϑματα που πρϋπει να εμπεδωθοϑν 
προκειμϋνου η απϊντηςη ςτην πανδημύα να εύναι αποτελεςματικό: ο ιϐσ δεν κϊνει διακρύςεισ 
(Ι), ο ιϐσ μασ απειλεύ, ϐχι ο ϊνθρωποσ (ΙΙ) και ϐταν ανακϊμψουμε πρϋπει να γύνουμε καλϑτεροι 
απϐ πριν (ΙΙΙ).  

Πιο ςυγκεκριμϋνα, η ΕΕΔΑ μϋςα απϐ τα τρύα αυτϊ βαςικϊ μηνϑματα-αρχϋσ, καταλόγει ςε 
ςυγκεκριμϋνεσ ςυςτϊςεισ-προτϊςεισ: 

Με αφετηρύα τη διαπύςτωςη ϐτι εϊν ο ιϐσ επιμϋνει ςε μύα κοινϐτητα παραμϋνει απειλό για 
ολϐκληρο τον πληθυςμϐ και, επομϋνωσ, οι πρακτικϋσ που ειςϊγουν διακρύςεισ θϋτουν ςε 
κύνδυνο το ςϑνολο τησ κοινωνύασ, η ΕΕΔΑ εςτιϊζει ςτην ανϊγκη αντιμετώπιςησ των 
δυςανϊλογων επιπτώςεων τησ πανδημύασ και των μϋτρων που λόφθηκαν ςτισ ευϊλωτεσ 
ομϊδεσ, μεταξϑ των οπούων οι Ρομϊ, οι πρϐςφυγεσ, οι αιτοϑντεσ ϊςυλο και οι μετανϊςτεσ, οι 
κρατοϑμενοι, τα ϊτομα με αναπηρύα και χρϐνιεσ παθόςεισ και τα ΛΟΑΣΚΙ+ ϊτομα. 

Τπϐ το πρύςμα τησ απαγϐρευςησ των διακρύςεων, επιςημαύνει την ανϊγκη ςυνϋχιςησ και 
ενύςχυςησ των προςπαθειών για δύκαιη, οικονομικϊ προςιτό, ϋγκαιρη και καθολικό 
πρϐςβαςη ςε εμβϐλιο κατϊ τησ νϐςου COVID-19, τεκμηριώνοντασ ϐτι η οικονομικϊ προςιτό 
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και χωρύσ διακρύςεισ πρϐςβαςη ςτο εμβϐλιο ςυνιςτϊ ανθρώπινο δικαύωμα. Κϊτι το οπούο 
απορρϋει απϐ το ςϑνολο των διεθνών δεςμεϑςεων τησ Φώρασ, και ιδύωσ του Διεθνοϑσ 
υμφώνου για τα Οικονομικϊ, Κοινωνικϊ και Μορφωτικϊ Δικαιώματα, ωσ υποχρϋωςη των 
Κρατών μερών να λϊβουν ϐλα τα απαραύτητα μϋτρα, ςτο μϋγιςτο των διαθϋςιμων πϐρων 
τουσ, προκειμϋνου να εγγυηθοϑν τη δύκαιη, οικονομικϊ προςιτό, ϋγκαιρη και καθολικό 
πρϐςβαςη ςτο εμβϐλιο, ςε ϐλα τα ϊτομα, χωρύσ καμύα διϊκριςη.  

Αναγνωρύζοντασ ϐτι το εγχεύρημα τησ Πολιτεύασ να εμβολιϊςει τον πληθυςμϐ κατϊ τησ νϐςου 
COVID-19 αποτελεύ μια εξαιρετικϊ δϑςκολη ϊςκηςη, ςτην οπούα οι αρμϐδιεσ εθνικϋσ Αρχϋσ 
αντεπεξϋρχονται με ευθϑνη και αποτελεςματικϐτητα, η ΕΕΔΑ υπενθυμύζει ϐτι η αναγκαύα ςε 
πολλϋσ περιπτώςεισ προτεραιοπούηςη ςυγκεκριμϋνων ομϊδων πληθυςμοϑ οφεύλει να γύνεται 
με αντικειμενικϊ, κατϊλληλα και διαφανό κριτόρια, τα οπούα θα λαμβϊνουν υπϐψη την 
ευαλωτϐτητα των ομϊδων αυτών και θα εύναι ςϑμφωνα με τα πρϐτυπα και τουσ κανϐνεσ για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σαυτϐχρονα, η ΕΕΔΑ τονύζει την ανϊγκη να προωθηθεύ ο 
εμβολιαςμϐσ των ομϊδων εκεύνων του πληθυςμοϑ που εύναι πιο εκτεθειμϋνεσ και ευϊλωτεσ 
ςτον ιϐ λϐγω των υγειονομικών ςυνθηκών κϊτω απϐ τισ οπούεσ διαβιοϑν, ϐπωσ εύναι για 
παρϊδειγμα οι κρατοϑμενοι, οι αιτοϑντεσ ϊςυλο, οι πρϐςφυγεσ ό οι μετανϊςτεσ που 
βρύςκονται ςε μη αςφαλεύσ υγειονομικϋσ ςυνθόκεσ.  

Επιπλϋον, η ΕΕΔΑ δρϊττεται τησ ευκαιρύασ για να επιςημϊνει ϐτι η νομοθετικϊ προβλεφθεύςα 
δυνατϐτητα υποχρεωτικοϑ εμβολιαςμοϑ κατϊ τησ νϐςου COVID-19, με ςκοπϐ την αποτροπό 
τησ διϊδοςησ τησ νϐςου και την προςταςύα τησ δημϐςιασ υγεύασ, εύναι ςϑμφωνη με το 
ϑνταγμα και τονύζει την ανϊγκη διαςφϊλιςησ απϐ την Πολιτεύα των αναγκαύων εχϋγγυων 
για την προςταςύα των δικαιωμϊτων των πολιτών γενικϐτερα και ιδύωσ του δικαιώματοσ 
προςταςύασ των προςωπικών δεδομϋνων των ληπτών/τριών υπηρεςιών υγεύασ που θα 
κληθοϑν να εμβολιαςτοϑν.   

Η ΕΕΔΑ επιβεβαιώνει ϐτι η πανδημύα ϋχει επηρεϊςει καθοριςτικϊ τη λειτουργύα του 
ςυςτόματοσ απονομόσ δικαιοςϑνησ ςε ςημαντικϋσ του εκφϊνςεισ και ςε πολλϊ επύπεδα, με 
πολϑπλευρεσ ςυνϋπειεσ που δεν αφοροϑν μϐνο ςτα δικαςτόρια, αλλϊ ςε ϐλο το φϊςμα τησ 
λειτουργύασ τησ δικαιοςϑνησ. Κυρύωσ επανϋρχεται ςτην επεύγουςα ανϊγκη αντιμετώπιςησ 
του ςυςτημικοϑ και χρϐνιου προβλόματοσ τησ καθυςτϋρηςησ ςτην απονομό τησ δικαιοςϑνησ, 
που ϋχει επιςϑρει ςωρεύα καταδικών τησ Ελλϊδασ απϐ το ΕΔΔΑ και παραπϋμπουμε ςε 
ςυγκεκριμϋνεσ προτϊςεισ. Σαυτϐχρονα, η ΕΕΔΑ αναγνωρύζει ϐτι η ψηφιοπούηςη τησ 
Δικαιοςϑνησ εύναι ϋνα μεγϊλο ςτούχημα για τη Φώρα μασ, χαιρετύζει τισ πρωτοβουλύεσ του 
Τπουργεύου Δικαιοςϑνησ, ςε ςυνεργαςύα με το Τπουργεύο Χηφιακόσ Πολιτικόσ, για την 
υλοπούηςη τησ Εθνικόσ τρατηγικόσ για την Ηλεκτρονικό Δικαιοςϑνη και ενθαρρϑνει την 
αϑξηςη τησ χρόςησ ψηφιακών εργαλεύων ςε ϐλα τα ςτϊδια των δικαςτικών διαδικαςιών. 

Με αφετηρύα τησ την αναγνώριςη του ρϐλου των Αρχών επιβολόσ του νϐμου ωσ ζωτικόσ 
ςημαςύασ για την προςταςύα τησ ζωόσ και τησ υγεύασ των πολιτών, η ΕΕΔΑ δϋχεται, ςε ϋνα 
βαθμϐ, ϐτι εύναι πιθανϐ ςε πολλϋσ περιπτώςεισ να εύναι αναγκαύα η χορόγηςη ςτην 
Αςτυνομύα εκτεταμϋνων εξουςιών για τον ϋλεγχο τησ τόρηςησ των ϋκτακτων μϋτρων. Ο 
ςοβαρϐσ, δε, αντύκτυποσ τησ πανδημύασ ςτη ζωό των ανθρώπων εντεύνει την ανϊγκη αυτό. 
Σαυτϐχρονα, η ΕΕΔΑ αναγνωρύζει ϐτι η Ελληνικό Αςτυνομύα, ςτην οπούα ϋχει ανατεθεύ η 
επιτόρηςη τησ εφαρμογόσ αυςτηρών περιοριςτικών μϋτρων, βρύςκεται απϐ την αρχό ςτην 
πρώτη γραμμό για την αντιμετώπιςη τησ πανδημύασ και κατανοεύ τον επαυξημϋνο ρϐλο τησ 
ςε ςχϋςη με τη διαχεύριςη του υγειονομικοϑ κινδϑνου.  

Ψςτϐςο, ςε ςυνϋχεια και των καταγγελιών για χρόςη αναιτιολϐγητησ βύασ, η ΕΕΔΑ 
επιςημαύνει με ϋμφαςη ϐτι η πανδημύα δεν απαλλϊςςει την Αςτυνομύα απϐ την υποχρϋωςό 
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τησ να χρηςιμοποιεύ τισ διευρυμϋνεσ ςόμερα εξουςύεσ τησ κατϊ τρϐπο απϐλυτα ςυμβατϐ με τη 
αποςτολό τησ, που δεν εύναι ϊλλη απϐ το να υπηρετεύ και να προςτατεϑει τον πολύτη, με 
ςεβαςμϐ ςτισ θεμελιώδεισ ελευθερύεσ και τα δικαιώματϊ του. Η ΕΕΔΑ υπογραμμύζει, ςτο 
ςημεύο αυτϐ, ϐτι, ϐπωσ ϋχει αποδειχτεύ πλϋον, ϋνα χρϐνο μετϊ το ξϋςπαςμα τησ πανδημύασ, η 
καταχρηςτικό αςτυνϐμευςη και η υπερβολικό εξϊρτηςη απϐ αυςτηρϊ μϋτρα καταςτολόσ ϐχι 
μϐνο οδόγηςαν ςε ςοβαρϋσ παραβιϊςεισ, αλλϊ υπονϐμευςαν ςτην πραγματικϐτητα κϊθε 
προςπϊθεια καταπολϋμηςησ του ιοϑ. Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνει η ΕΕΔΑ ςτη ςημαςύα τησ 
ςωςτόσ, αρχικόσ και περιοδικόσ, εκπαύδευςησ και επανεκπαύδευςησ των οργϊνων των 
ςωμϊτων αςφαλεύασ ςτον τομϋα των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων, χαιρετύζοντασ με την 
ευκαιρύα αυτό την εξαγγελύα του Πρωθυπουργοϑ για ςυνολικό αναβϊθμιςη των 
αςτυνομικών ςπουδών.  

Η ΕΕΔΑ κλεύνει την Ϊκθεςό τησ με αναφορϊ – ϐχι τυχαύα – ςτην αναγκαύα «επϋνδυςη» ςτα 
κοινωνικϊ δικαιώματα, επιδιώκοντασ να περϊςει το μόνυμα τησ επιςτροφόσ ςτην 
«κανονικϐτητα», κατϊ τη μετα-πανδημικό εποχό, ςε μια επϐμενη μϋρα ϐπου πρϊγματι θα 
γύνουμε καλϑτεροι. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η ΕΕΔΑ, ξεκινώντασ απϐ την οικονομικό και κοινωνικό 
κρύςη ςτην οπούα οδόγηςε η πανδημύα, εκφρϊζει την ιςχυρό πεπούθηςη ϐτι η ϑπαρξη μιασ 
κρύςησ δεν θα πρϋπει να ϋχει ωσ ςυνϋπεια τη μεύωςη – ό πολϑ περιςςϐτερο την κατϊργηςη – 
τησ προςταςύασ των κοινωνικών δικαιωμϊτων. Και επιμϋνει ςτην ανϊγκη αποτελεςματικόσ 
δρϊςησ ϐχι μϐνο για το μετριαςμϐ των δυςμενών επιπτώςεων των μϋτρων που λόφθηκαν 
ςτα κοινωνικϊ δικαιώματα, τα οπούα ϋχουν υποτιμηθεύ ςχεδϐν ςτο ςϑνολϐ τουσ, αλλϊ κυρύωσ 
για τη μετα-πανδημικό κοινωνικό και οικονομικό ανϊκαμψη. 

Επιχειρώντασ μια ςυνοπτικό αποτϑπωςη των ςημαντικϐτερων προκλόςεων που 
αντιμετώπιςε και ςυνεχύζει να αντιμετωπύζει το δημϐςιο ςϑςτημα υγεύασ ςτη Φώρα μασ τον 
καιρϐ τησ πανδημύασ, η ΕΕΔΑ επιςημαύνει ϐτι η πανδημύα τελικϊ ανϋδειξε και επϋτεινε 
αδυναμύεσ και ελλεύψεισ ςτον τομϋα τησ υγεύασ που όταν χρϐνιεσ και ςυςτημικϋσ και χρόζουν 
ολοκληρωμϋνησ επιςτημονικόσ προςϋγγιςησ με επύκεντρο τον πολύτη και ςεβαςμϐ ςτα 
δικαιώματα του ανθρώπου. Παρϊλληλα, βϋβαια, η ΕΕΔΑ οφεύλει να αναγνωρύςει ϐτι, κατϊ το 
πρώτο εξϊμηνο απϐ το ξϋςπαςμα τησ πανδημύασ, η Φώρα διαχειρύςτηκε αποτελεςματικϊ την 
κρύςη, ςε ςϑγκριςη με ϊλλεσ ευρωπαώκϋσ Φώρεσ, αποφεϑγοντασ την ανεξϋλεγκτη διαςπορϊ 
του ιοϑ ςτο γενικϐ πληθυςμϐ.  

Με αφετηρύα το αδιαμφιςβότητο γεγονϐσ ϐτι το δικαύωμα ςτην εκπαύδευςη – ϐλων των 
παιδιών – εύναι καθεαυτϐ θεμελιώδεσ και καταλυτικϐ για την υλοπούηςη των ατομικών και 
πολιτικών ελευθεριών, καθώσ και των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμϊτων και ϐτι η 
μη πραγμϊτωςό του καθιςτϊ την πρϐςβαςη ςε ϊλλα δικαιώματα θεωρητικό και το ϊτομο 
ευϊλωτο ςε παραβιϊςεισ ανθρωπύνων δικαιωμϊτων, η ΕΕΔΑ επιςϑρει την προςοχό των 
αρμϐδιων Αρχών ςτην επιτακτικό ανϊγκη διαςφϊλιςησ τησ πλόρουσ εφαρμογόσ του 
δικαιώματοσ ςτην εκπαύδευςη. ε περιϐδουσ κρύςησ, δε, ϐπωσ η πρωτϐγνωρη υγειονομικό 
κρύςη τησ πανδημύασ που διανϑουμε, η προςταςύα του δικαιώματοσ ςτην εκπαύδευςη γύνεται 
ακϐμα πιο επιτακτικό, ενϐψει τησ ανϊγκησ καλλιϋργειασ πολιτών ικανών να ςυμμετϋχουν 
ενεργϊ ςτο κοινωνικϐ γύγνεςθαι για την υπερϊςπιςη και την ενδυνϊμωςη τησ δημοκρατύασ, 
του κρϊτουσ δικαύου και μιασ κουλτοϑρασ ςεβαςμοϑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
αποφεϑγοντασ τισ παγύδεσ τησ ριζοςπαςτικοπούηςησ που οδηγοϑν ςε βύα και εξτρεμιςμϐ.  

Η ΕΕΔΑ υπογραμμύζει ϐτι η Ελλϊδα ςυγκαταλϋγεται ςτισ χώρεσ με την πιο μακρϊ και 
αδιϊλειπτη περύοδο αναςτολόσ τησ λειτουργύασ των ςχολεύων, ςε ςυνδυαςμϐ με 
υποχρεωτικό τηλεκπαύδευςη, δύνοντασ ϋμφαςη ςτισ δυςμενεύσ ςυνϋπειεσ ςτην εκπαύδευςη 
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και την ευημερύα των παιδιών, και ιδύωσ των πιο ευϊλωτων παιδιών που δεν μποροϑν να 
ϋχουν πρϐςβαςη ςτην εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη. 

Η ΕΕΔΑ επανϋρχεται ςε προηγοϑμενεσ ομϐφωνεσ Αποφϊςεισ και υςτϊςεισ τησ για να 
επιςημϊνει ϐτι ο ςωρευτικϐσ αντύκτυποσ των μϋτρων λιτϐτητασ ςτην απϐλαυςη των 
εργαςιακών δικαιωμϊτων, ςτον οπούο όρθε να προςτεθεύ και ο ςωρευτικϐσ αντύκτυποσ των 
περιοριςτικών μϋτρων που λόφθηκαν και λαμβϊνονται για την αντιμετώπιςη τησ 
υγειονομικόσ κρύςησ δεν αποτιμόθηκαν ποτϋ.  

Βϋβαια, αν και δϋχεται ϐτι η ϋκταςη και το βϊθοσ των επιπτώςεων τησ πανδημικόσ κρύςησ 
ςτισ εργαςιακϋσ ςχϋςεισ και εν γϋνει ςτη λειτουργύα τησ οικονομύασ ακϐμα δεν μποροϑν να 
αποτιμηθοϑν με ακρύβεια, η ΕΕΔΑ αναγνωρύζει ςτισ ελληνικϋσ αρμϐδιεσ Αρχϋσ ϐτι επιχεύρηςαν 
να αναζητόςουν τρϐπουσ διαχεύριςόσ τουσ, με ςτϐχο την κατϊ το δυνατϐ διαςφϊλιςη τησ 
εργαςιακόσ απαςχϐληςησ κϊτω απϐ τισ ϋκτακτεσ ςυνθόκεσ τησ πανδημύασ. Η ϋνταξη των 
εργαζϐμενων ςε καθεςτώσ αναςτολόσ ςϑμβαςησ εργαςύασ με παρϊλληλη χορόγηςη ςε 
αυτοϑσ αποζημύωςησ ειδικοϑ ςκοποϑ και ταυτϐχρονη απαγϐρευςη των απολϑςεων ςε ϐςεσ 
επιχειρόςεισ εντϊχθηκαν ςτο καθεςτώσ αυτϐ όταν ϋνα απϐ τα βαςικϐτερα μϋτρα προςταςύασ 
τησ εργαςύασ ςτην Ελλϊδα κατϊ τη διϊρκεια τησ πανδημικόσ κρύςησ. Παρϊλληλα, ϋνα 
επιπρϐςθετο μϋτρο που εφαρμϐςτηκε και εξακολουθεύ να εφαρμϐζεται για την προςταςύα 
του δικαιώματοσ τησ εργαςύασ κατϊ την πανδημύα εύναι η τηλεργαςύα, η οπούα αποτϋλεςε 
κανϐνα για εκατομμϑρια εργαζϐμενουσ ςε ϐλο τον κϐςμο και θεωρόθηκε μονϐδρομοσ για τη 
διατόρηςη τησ λειτουργύασ πλόθουσ επιχειρόςεων εξαςφαλύζοντασ, αφενϐσ, την προςταςύα 
τησ υγεύασ των εργαζϐμενων, αφετϋρου, τη βιωςιμϐτητα τησ ύδιασ τησ επιχεύρηςησ.  

Ψςτϐςο, ςτο ςημεύο αυτϐ, η ΕΕΔΑ δρϊττεται τησ ευκαιρύασ να υπενθυμύςει ϐτι παρϊ τον 
προςωρινϐ και ϋκτακτο χαρακτόρα του μϋτρου τησ τηλεργαςύασ, η επύ ςχεδϐν ϋνα και πλϋον 
ϋτοσ αξιοπούηςό τησ ωσ ϋναν απϐ τουσ βαςικοϑσ τρϐπουσ παροχόσ εργαςύασ, ανϋδειξε, 
αφενϐσ, τη μη προώθηςη απϐ την Πολιτεύα ςτο περιεχϐμενο των ϋκτακτων μϋτρων του όδη 
ιςχϑοντοσ προςτατευτικοϑ νομοθετικοϑ πλαιςύου για την τηλεργαςύα, αφετϋρου, την αϑξηςη 
ςοβαρών καταχρόςεων εξαιτύασ τησ επιβαλλϐμενησ διαθεςιμϐτητασ των τηλεργαζϐμενων ωσ 
προσ κρύςιμουσ ϐρουσ εργαςύασ. Σαυτϐχρονα, η ΕΕΔΑ διαπιςτώνει ϐτι η πανδημύα επιδεύνωςε 
το όδη υπϊρχον ςοβαρϐ πρϐβλημα τησ ανεργύασ ςτη Φώρα. Με εντονϐτερεσ επιπτώςεισ ιδύωσ 
ςτισ νεϐτερεσ ηλικύεσ και τισ γυναύκεσ. Ενώ, κλεύνοντασ επιςημαύνει μια ακϐμη παρϊμετρο 
αναφορικϊ με τισ επιπτώςεισ τησ πανδημύασ ςτο δικαύωμα ςτην εργαςύα, κϊνοντασ ιδιαύτερη 
μνεύα ςτουσ αλλοδαποϑσ εργαζϐμενουσ, οι οπούοι ςυχνϊ υπερεκπροςωποϑνται ςε τομεύσ που 
επλόγηςαν μϊλιςτα περιςςϐτερο απϐ την κρύςη.  



 

 

Έκθεςη αναφορϊσ για τισ επιπτώςεισ τησ πανδημύασ και των μϋτρων για την 

αντιμετώπιςό τησ ςτα δικαιώματα του ανθρώπου και ςυςτϊςεισ προσ την Πολιτεύα.                                                                                                                                                           

Οι εξαιρετικού καιρού απαιτούν εξαιρετικϋσ απαντόςεισ 

Η πανδημύα προκϊλεςε μια πρωτϐγνωρη υγειονομικό, οικονομικό, κοινωνικό και 
ανθρωπιςτικό κρύςη ςε παγκϐςμιο επύπεδο1, επιδεινώνοντασ τισ όδη υπϊρχουςεσ ςυςτημικϋσ 
ανιςϐτητεσ, τισ διακρύςεισ και την περιθωριοπούηςη και πλόττοντασ δυςανϊλογα τισ πλϋον 
ευϊλωτεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ. Πϊνω απϐ ϋνα χρϐνο μετϊ την κόρυξη τησ πανδημύασ απϐ τον 
Παγκϐςμιο Οργανιςμϐ Τγεύασ (ΠΟΤ)2, εύναι αςφαλϋσ να δεχτοϑμε ϐτι η νϐςοσ COVID-19 
δημιουργεύ ϋνα φαϑλο κϑκλο3, ϐπου τα υψηλϊ επύπεδα ανιςοτότων και διακρύςεων 
τροφοδοτοϑν τη διϊδοςη του ιοϑ, η οπούα με τη ςειρϊ τησ διαιωνύζει και επιτεύνει τισ όδη 
υπϊρχουςεσ ςημαντικϋσ ανιςϐτητεσ, ςε βϊροσ εκεύνων των ομϊδων που πλόττονται 
περιςςϐτερο. Με ϊλλα λϐγια, η πανδημύα υπονομεϑει τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ 
αντύςτροφα τα ςυςτημικϊ ελλεύμματα ςτην προςταςύα και την προώθηςη των δικαιωμϊτων 
του ανθρώπου επιτεύνουν τισ αρνητικϋσ επιπτώςεισ τησ πανδημύασ4.    

Η διαπύςτωςη αυτό ενιςχϑεται ακϐμη περιςςϐτερο απϐ τα ευρόματα του Δικτϑου 
Καταγραφόσ Περιςτατικών Ρατςιςτικόσ Βύασ για το 2020, τα οπούα επιβεβαιώνουν ϐτι «ο 
παρϊγοντασ τησ πανδημύασ του COVID-19 όρθε να ανατρϋψει πολυεπύπεδα την αντύληψη τησ 
καθημερινϐτητασ των κοινωνιών», […] αναδεικνϑοντασ ταυτϐχρονα «τισ ελλιπεύσ πολιτικϋσ 
ςε επύπεδο διαςφϊλιςησ ύςησ πρϐςβαςησ ςε πλαύςια κοινωνικόσ προςταςύασ» και 
αποτελώντασ την αφορμό «για την αϑξηςη των διακρύςεων και του θεςμικοϑ ρατςιςμοϑ ςε 
βϊροσ ϐλων των ςτοχοποιοϑμενων ομϊδων»5. Πρϊγματι, το Δύκτυο, κατϊ το 2020, 
κατϋγραψε περιςτατικϊ που ςυνδϋονται ϊμεςα ό ϋμμεςα με την πανδημύα, η οπούα ςε 
ςυνδυαςμϐ με τα περιοριςτικϊ μϋτρα που λόφθηκαν φαύνεται να διαμορφώνουν ϋνα νϋο 
πλαύςιο μϋςα ςτο οπούο αναπτϑχθηκαν, ςε μια νϋα διϊςταςη, οι εκφϊνςεισ του ρατςιςμοϑ6. 
ϑμφωνα με την πρϐςφατα δημοςιευθεύςα Ϊκθεςη του Δικτϑου, κατϊ τη διϊρκεια τησ 
πανδημύασ, «οι διακρύςεισ ςε βϊροσ ςυγκεκριμϋνων ςτοχοποιοϑμενων ομϊδων αναφορικϊ με 
την πρϐςβαςό τουσ ςε υπηρεςύεσ εντατικοποιοϑνται», ενώ παρϊλληλα «η ϋκφραςη 
παρενοχλητικών ςυμπεριφορών, αυθαιρεςύασ αλλϊ και βύασ, με ρατςιςτικϐ κύνητρο απϐ 

                                                        
 Η παροϑςα Ϊκθεςη υιοθετόθηκε απϐ την Ολομϋλεια τησ ΕΕΔΑ ςτισ 19 ΜαϏου 2021. Ειςηγότριεσ: Ϊλλη 
Βαρχαλαμϊ, Β΄ Αντιπρϐεδροσ τησ ΕΕΔΑ (Μϋλοσ οριςθϋν απϐ τη ΓΕΕ) και Δρ. Ρ. Υρϊγκου, 
υντονύςτρια/Επιςτημονικό υνεργϊτιδα τησ ΕΕΔΑ. Λόφθηκαν υπϐψη οι γραπτϋσ παρατηρόςεισ των Η. 
Γιαννϐπουλου, Μϋλουσ τησ ΕΕΔΑ οριςθϋντοσ απϐ την ΕΛΛΑΝ ΠΑΕ, Α. Κωνςταντύνου, Μϋλουσ τησ ΕΕΔΑ 
οριςθϋντοσ απϐ το ΕΠ, Γ. Λυμβαύου, Μϋλουσ τησ ΕΕΔΑ οριςθϋντοσ απϐ την ΕΑμεΑ και Α. Σρύμμη, Μϋλουσ τησ 
ΕΕΔΑ οριςθϋντοσ απϐ τισ Οικογϋνειεσ Ουρϊνιο Σϐξο. την ϋρευνα για την τεκμηρύωςη τησ Ϊκθεςησ ςημαντικό 
όταν η ςυμβολό τησ Μ. Κανελλοποϑλου, Νομικοϑ/Αςκοϑμενησ ςτην ΕΕΔΑ.  
1 Μϋχρι ςόμερα η νϐςοσ COVID-19 μετρϊ 169.691.118 κροϑςματα παγκοςμύωσ και 3.526.708 θανϊτουσ. την 
Ελλϊδα, τα κροϑςματα ανϋρχονται ςε 396.970 και οι απώλειεσ ςε ανθρώπινεσ ζωϋσ ςε 11.955. Βλ. ςχετικϊ 
Worldometer και Ημερόςια επιςκϐπηςη.  
2 WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19, 11 Μαρτύου 2020.  
3 UNSDG, COVID-19 and Human Rights. We are all in this together, April 2020, ςελ. 10.  
4 ϑμφωνα με το μόνυμα του Γενικοϑ Γραμματϋα του ΟΗΕ, António Guterres, με αφορμό την παγκϐςμια ημϋρα 
των Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων, η πανδημύα ϋχει ενιςχϑει δϑο θεμελιώδεισ αλόθειεσ για τα δικαιώματα του 
ανθρώπου: η πρώτη αφορϊ ςτο φαϑλο αυτϐ κϑκλο τησ αλληλεπύδραςησ μεταξϑ πανδημύασ και ςυςτημικών 
ελλειμμϊτων ςτην προςταςύα των δικαιωμϊτων του ανθρώπου. Βλ. ϋτςι Message by UN Secretary-General 
António Guterres: Human rights must be ‘front and centre’ of COVID-19 response, 10 Δεκεμβρύου 2020.  
5 Δύκτυο Καταγραφόσ Περιςτατικών Ρατςιςτικόσ Βύασ, Ετόςια Ϊκθεςη 2020, 22 Απριλύου 2021, ςελ. 5-6.  
6 Δύκτυο Καταγραφόσ Περιςτατικών Ρατςιςτικόσ Βύασ, Ετόςια Ϊκθεςη 2020, 22 Απριλύου 2021, ςελ. 5-6. 

http://rvrn.org/wp-content/uploads/2021/04/GR_ETHSIA_EKTHESH_final.pdf
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://covid19.gov.gr/covid19-live-analytics/
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://unsdg.un.org/resources/covid-19-and-human-rights-we-are-all-together
https://news.un.org/en/story/2020/12/1079632
https://news.un.org/en/story/2020/12/1079632
http://rvrn.org/wp-content/uploads/2021/04/GR_ETHSIA_EKTHESH_final.pdf
http://rvrn.org/wp-content/uploads/2021/04/GR_ETHSIA_EKTHESH_final.pdf
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εκπροςώπουσ τησ αςτυνομύασ, κατϊ τη διϊρκεια ελϋγχων των μϋτρων περιοριςμοϑ τησ 
κυκλοφορύασ, επηρεϊζει ϐλεσ τισ ςτοχοποιοϑμενεσ ομϊδεσ»7. 

Ενϐψει τησ ϊνευ προηγουμϋνου αυτόσ κρύςησ, η Εθνικό Επιτροπό για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ο Εθνικϐσ Θεςμϐσ για την προςταςύα των Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων 
ςτην Ελλϊδα, ςε ϐλη τη διϊρκεια τησ πανδημύασ, ςυνεδρύαζε – και ςυνεχύζει να ςυνεδριϊζει – 
διαδικτυακϊ με μεγϊλη ςυχνϐτητα8, με τη ςυμμετοχό των εμπλεκϐμενων ςτη διαδικαςύα 
λόψησ αποφϊςεων φορϋων, ώςτε να αντιμετωπύςει με τον καλϑτερο δυνατϐ τρϐπο τισ νϋεσ 
προκλόςεισ, να αξιολογόςει τον αντύκτυπο των περιοριςτικών μϋτρων πολιτικόσ ςτα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τισ δημοκρατικϋσ αξύεσ, να παρϋχει ςτην ελληνικό Κυβϋρνηςη 
τισ κατϊλληλεσ ςυμβουλϋσ ςχετικϊ με την προςταςύα του πυρόνα των ανθρωπύνων 
δικαιωμϊτων και παρϊλληλα να ενημερώνει την κοινό γνώμη για τα δικαιώματϊ τησ και τουσ 
ςχετικοϑσ κινδϑνουσ παραβύαςόσ τουσ εξαιτύασ τησ πανδημύασ. Προσ το ςκοπϐ μϊλιςτα αυτϐ, 
το Μϊιο του 2020, δημοςύευςε ςχετικό Ϊκθεςη για την ανϊγκη προςταςύασ των ανθρωπύνων 
δικαιωμϊτων κατϊ τη λόψη των μϋτρων αντιμετώπιςησ του COVID-19, η οπούα ςυνοδευϐταν 
απϐ ςυςτϊςεισ προσ την Πολιτεύα, με ϋμφαςη ιδύωσ ςτισ επιπτώςεισ των περιοριςτικών 
μϋτρων που λαμβϊνει η Κυβϋρνηςη για την αντιμετώπιςη του κορωνοώοϑ ςτα δικαιώματα 
των ευϊλωτων ομϊδων του πληθυςμοϑ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των προςφϑγων, των 
αςυνϐδευτων ανηλύκων, των Ρομϊ, των γυναικών και των παιδιών-θυμϊτων 
ενδοοικογενειακόσ βύασ, των κρατοϑμενων και των ατϐμων με αναπηρύα9.  

Ϊνα χρϐνο μετϊ, αξιοποιώντασ την εμπειρύα τησ απϐ την πρώτη αυτό φϊςη τησ πανδημύασ, η 
ΕΕΔΑ ϋρχεται με την παροϑςα Ϊκθεςη να επαναξιολογόςει τον αντύκτυπο τησ πανδημύασ και 
των περιοριςτικών μϋτρων που ϋλαβε η Κυβϋρνηςη, αφενϐσ, ςε ςυγκεκριμϋνα δικαιώματα 
του ανθρώπου, αφετϋρου, ςε ςυγκεκριμϋνεσ ευϊλωτεσ ομϊδεσ πληθυςμοϑ, προκειμϋνου να 
ςυμβϊλει ςτη διαμϐρφωςη τησ απϊντηςησ τησ Πολιτεύασ ςτισ προκλόςεισ που εγεύρει η 
πανδημύα του νϋου κορωνοώοϑ, προτϊςςοντασ, ωςτϐςο, πϊντα, την ανϊγκη για ςεβαςμϐ των 
δικαιωμϊτων του ανθρώπου και επαναλαμβϊνοντασ ϐτι τώρα, περιςςϐτερο απϐ ποτϋ, η 
Πολιτεύα οφεύλει να ενεργεύ με γνώμονα τα δικαιώματα του ανθρώπου και να λαμβϊνει 
θετικϊ μϋτρα για την αντιμετώπιςη τησ διαρκώσ εντεινϐμενησ ανιςϐτητασ και των 
καταχρηςτικών πρακτικών κατϊ των πιο ευϊλωτων ομϊδων του πληθυςμοϑ.  

Σαυτϐχρονα, η ΕΕΔΑ αιςθϊνεται την ανϊγκη να αναγνωρύςει ϐτι η πανδημύα, παρϊλληλα με 
τισ προκλόςεισ με τισ οπούεσ ϋφερε αντιμϋτωπη την κοινωνύα, δημιοϑργηςε ϋνα πολϑ 
ςημαντικϐ παρϊθυρο ευκαιρύασ για την επιτϊχυνςη τησ διαδικαςύασ ψηφιοπούηςησ του 
Κρϊτουσ, το οπούο η Φώρα μασ εκμεταλλεϑτηκε ςτο μϋγιςτο δυνατϐ. Όπωσ παρατηρεύ ο 
Οργανιςμϐσ Οικονομικόσ υνεργαςύασ και Ανϊπτυξησ (ΟΟΑ), η Ελλϊδα ςυγκαταλϋγεται 
μεταξϑ των χωρών που αξιοπούηςαν παραδειγματικϊ τη χρόςη ψηφιακών μϋςων ςτισ 
προςπϊθειεσ για τον περιοριςμϐ τησ εξϊπλωςησ του κορωνοώοϑ, καθώσ προχώρηςε ϊμεςα 
ςτην εφαρμογό ψηφιακών μϋςων, προκειμϋνου να περιοριςτεύ ο κύνδυνοσ μετϊδοςησ του 
ιοϑ10. Η διαςφϊλιςη πρϐςβαςησ του πληθυςμοϑ και των επιχειρόςεων ςε ζωτικόσ ςημαςύασ 
κρατικϋσ υπηρεςύεσ και η παροχό εξυπηρϋτηςησ απϐ απϐςταςη, με αςφϊλεια, μηδενικϐ 

                                                        
7 Δύκτυο Καταγραφόσ Περιςτατικών Ρατςιςτικόσ Βύασ, Ετόςια Ϊκθεςη 2020, 22 Απριλύου 2021, ςελ. 6. 
8 Απϐ τισ 11 Μαρτύου 2020 ϋωσ και την ημερομηνύα δημοςύευςησ τησ παροϑςασ Ϊκθεςησ, η ΕΕΔΑ ςυνόλθε 16 
ςυνολικϊ φορϋσ ςε Ολομϋλεια και 3 φορϋσ ςε Σμόμα, προκειμϋνου να φιλοξενόςει ςχετικό ακρϐαςη φορϋων.  
9 ΕΕΔΑ, Ϊκθεςη για την ανϊγκη προςταςύασ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων κατϊ τη λόψη των μϋτρων 
αντιμετώπιςησ τησ πανδημύασ COVID -19 και ςυςτϊςεισ προσ την Πολιτεύα. Αποτϑπωςη των θεμϊτων που 
ςυζητόθηκαν ςτην Ολομϋλεια κατϊ την περύοδο εφαρμογόσ των περιοριςτικών μϋτρων για την αντιμετώπιςη 
τησ εξϊπλωςησ τησ πανδημύασ. υνεδριϊςεισ τησ 8ησ, 22ησ, 29ησ Απριλύου και 6ησ ΜαϏου 2020, Ιοϑνιοσ 2020.  
10 OECD, Economic Surveys Greece, Overview, July 2020, ςελ. 10.  

https://www.nchr.gr/images/covid19/EEDA%20Ekthesi%20gia%20prostasia%20dikaiomaton%20epi%20Covid%2019.pdf
http://rvrn.org/wp-content/uploads/2021/04/GR_ETHSIA_EKTHESH_final.pdf
https://www.nchr.gr/images/covid19/EEDA%20Ekthesi%20gia%20prostasia%20dikaiomaton%20epi%20Covid%2019.pdf
https://www.oecd.org/economy/surveys/Greece-2020-OECD-economic-survey-Overview.pdf
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κϐςτοσ και χωρύσ περιττό γραφειοκρατύα, εύναι αςφαλϋσ να ποϑμε ϐτι ςηματοδοτοϑν μια 
πραγματικό ψηφιακό επανϊςταςη, η οπούα βρύςκεται ςε πλόρη εξϋλιξη και μασ φϋρνουν πιο 
κοντϊ ςτην ψηφιακό ολοκλόρωςη, με ϐ,τι αυτϐ ςυνεπϊγεται για τη διευκϐλυνςη τησ 
καθημερινϐτητασ του πολύτη και τη βελτύωςη τησ ςχϋςησ του με το Δημϐςιο.   

Ξεκινώντασ απϐ την παραδοχό ϐτι τα δικαιώματα του ανθρώπου θϋτουν τον ϊνθρωπο ςτο 
επύκεντρο, η υιοθϋτηςη μιασ ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερο φιλικόσ προσ τα δικαιώματα του 
ανθρώπου προςϋγγιςησ εύναι δεδομϋνο ϐτι θα ϋχει καλϑτερα αποτελϋςματα ςτην 
αντιμετώπιςη τησ πανδημύασ11. Μια αποτελεςματικό απϊντηςη ςτην πανδημύα δεν μπορεύ 
παρϊ να βαςύζεται ςτα δικαιώματα του ανθρώπου12. Με γνώμονα την παραδοχό αυτό, ο 
απώτεροσ ςτϐχοσ τησ παροϑςασ Ϊκθεςησ Αναφορϊσ τησ ΕΕΔΑ εύναι να διαςφαλύςει την 
ενύςχυςη τησ αποτελεςματικϐτητασ των μϋτρων που λαμβϊνει η Πολιτεύα για την 
αντιμετώπιςη τησ κρύςησ που ϋφερε η νϐςοσ COVID-19, μεριμνώντασ ταυτϐχρονα ϐτι αυτϐ 
δεν θα γύνει εισ βϊροσ των πιο ευϊλωτων.  

Τπϐ το πρύςμα αυτϐ, η παροϑςα Ϊκθεςη διαρθρώνεται γϑρω απϐ 3 βαςικϊ μηνϑματα που 
πρϋπει να εμπεδωθοϑν προκειμϋνου η απϊντηςη ςτην πανδημύα να εύναι αποτελεςματικό13: ο 
ιϐσ δεν κϊνει διακρύςεισ (Ι), ο ιϐσ μασ απειλεύ, ϐχι ο ϊνθρωποσ (ΙΙ) και ϐταν ανακϊμψουμε 
πρϋπει να γύνουμε καλϑτεροι απϐ πριν (ΙΙΙ).  

Ι. Ο ιόσ δεν κϊνει διακρύςεισ, αλλϊ κϊνουν οι επιπτώςεισ του  

Σο ξϋςπαςμα τησ πανδημύασ και ιδύωσ ο αρνητικϐσ αντύκτυποσ που εύχαν τϐςο η ύδια η 
πανδημύα, ϐςο και τα μϋτρα που λόφθηκαν για την αντιμετώπιςό τησ ςε πολλϋσ ευϊλωτεσ 
κοινωνικϋσ ομϊδεσ ϋχουν αυξόςει την ευαιςθητοπούηςη του κοινοϑ ςχετικϊ την προϋλευςη 
και τισ ςυνϋπειεσ των ςυςτημικών ανιςοτότων, που επιδροϑν ςτην καθημερινϐτητα πολλών 
ανθρώπων, επηρεϊζοντασ την πρϐςβαςό τουσ ςτην υγεύα, την εκπαύδευςη και την 
απαςχϐληςη. Η πανδημύα ϋφερε αντιμϋτωπη την κοινωνύα με το «ςυςτημικϐ ρατςιςμϐ και τισ 
ανιςϐτητεσ που ϋχουν διειςδϑςει ςτην καθημερινό ζωό των πιο ευϊλωτων κοινωνικών 
ομϊδων»14, αναδεικνϑοντασ ϐτι αυτού που πλόττονται περιςςϐτερο και ςτον καιρϐ τησ 
πανδημύασ εύναι αυτού που πϊντα πλόττονταν. Λαμβϊνοντασ υπϐψη ϐτι εϊν ο ιϐσ επιμϋνει ςε 
μύα κοινϐτητα παραμϋνει απειλό για ολϐκληρο τον πληθυςμϐ και, επομϋνωσ, οι πρακτικϋσ 
που ειςϊγουν διακρύςεισ θϋτουν ςε κύνδυνο το ςϑνολο τησ κοινωνύασ, η ΕΕΔΑ επανϋρχεται 
ςόμερα επικαιροποιώντασ τισ ςυςτϊςεισ που εύχε ςυμπεριλϊβει ςτη ςχετικό Ϊκθεςη του 
ΜαϏου του 2020 και διατυπώνοντασ και μια ςειρϊ απϐ νϋεσ ςυςτϊςεισ, με ϋμφαςη ιδύωσ ςτισ 
δυςανϊλογεσ επιπτώςεισ τησ πανδημύασ ςτισ ευϊλωτεσ ομϊδεσ (Α) και τη δύκαιη, οικονομικϊ 
προςιτό, ϋγκαιρη και καθολικό πρϐςβαςη ςε εμβϐλιο κατϊ τησ νϐςου COVID-19 ωσ 
ανθρώπινο δικαύωμα (Β).  

                                                        
11 UNSDG, COVID-19 and Human Rights. We are all in this together, April 2020, ςελ. 2-3. 
12 Η δεϑτερη θεμελιώδησ αλόθεια που αναδεύχτηκε με την πανδημύα, ςϑμφωνα με το Γενικϐ Γραμματϋα του 
ΟΗΕ, António Guterres, εύναι ϐτι τα ανθρώπινα δικαιώματα εύναι παγκϐςμια και μασ προςτατεϑουν ϐλουσ και 
ϐλεσ. Μια αποτελεςματικό απϊντηςη ςτην πανδημύα πρϋπει να βαςύζεται ςτην αλληλεγγϑη και τη ςυνεργαςύα. 
Βλ. ϋτςι Message by UN Secretary-General António Guterres: Human rights must be ‘front and centre’ of COVID-
19 response, 10 Δεκεμβρύου 2020. 
13 Κατϊ το υπϐδειγμα των ϋξι κατευθυντόριων αρχών του ΟΗΕ. Βλ. ςχετικϊ UNSDG, COVID-19 and Human 
Rights. We are all in this together, April 2020. 
14 ECRI, Statement of the European Commission Against Racism and Intolerance (ECRI) on Racist Police Abuse, 
Including Racial Profiling, and Systemic Racism, Adopted by ECRI at its 82nd plenary meeting (30 June – 2 July 
2020).  

https://www.nchr.gr/images/covid19/EEDA%20Ekthesi%20gia%20prostasia%20dikaiomaton%20epi%20Covid%2019.pdf
https://unsdg.un.org/resources/covid-19-and-human-rights-we-are-all-together
https://news.un.org/en/story/2020/12/1079632
https://unsdg.un.org/resources/covid-19-and-human-rights-we-are-all-together
https://unsdg.un.org/resources/covid-19-and-human-rights-we-are-all-together
https://rm.coe.int/statement-of-ecri-on-racist-police-abuse-including-racial-profiling-an/16809eee6a
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Α. Οι δυςανάλογεσ επιπτώςεισ τησ πανδημίασ ςτισ ευάλωτεσ ομάδεσ 

Λαμβϊνοντασ υπϐψη ϐτι οι ςυνϋπειεσ τησ πανδημύασ COVID-19 ϋχουν επιδεινώςει τισ 
κοινωνικοοικονομικϋσ ανιςϐτητεσ ςε παγκϐςμιο επύπεδο και απειλοϑν την κοινωνικό 
ςυνοχό15, η ΕΕΔΑ αναγνωρύζει ϐτι η πανδημύα ϋχει πλόξει τον ύδιο τον πυρόνα των 
κοινοτότων και κοινωνιών και εκφρϊζει την ιδιαύτερη ανηςυχύα τησ για τισ δυςανϊλογεσ 
επιπτώςεισ τησ πανδημύασ και των μϋτρων που ϋλαβε η κυβϋρνηςη για την αντιμετώπιςό τησ 
ειδικϐτερα ςτισ πιο ευϊλωτεσ ομϊδεσ του πληθυςμοϑ και πιο ςυγκεκριμϋνα τουσ Ρομϊ, τουσ 
πρϐςφυγεσ, μετανϊςτεσ και αιτοϑντεσ ϊςυλο, τουσ κρατοϑμενουσ, τα ϊτομα με αναπηρύα και 
χρϐνιεσ παθόςεισ και τα ΛΟΑΣΚΙ+ ϊτομα.  

Πληθυςμού Ρομϊ  

Η ΕΕΔΑ ϋχει εκφρϊςει επανειλημμϋνα την ϋντονη ανηςυχύα τησ για την κατϊςταςη και τα 
δικαιώµατα των Ρομϊ ςτην Ελλϊδα, ςυνταςςϐμενη πλόρωσ με τισ ςυςτϊςεισ ϐλων 
ανεξαιρϋτωσ των διεθνών και ευρωπαώκών ελεγκτικών μηχανιςμών, οι οπούοι επιςημαύνουν 
ϐτι η φτώχεια, ο αποκλειςμϐσ και η περιθωριοπούηςη που βιώνουν οι Ρομϊ ϋχει επιδεινωθεύ 
περιςςϐτερο απϐ κϊθε ϊλλη κοινωνικό ομϊδα κατϊ την περύοδο τησ πανδημύασ16. Όπωσ 
χαρακτηριςτικϊ αναφϋρει η Ευρωπαώκό Επιτροπό ςτην πιο πρϐςφατη Ϊκθεςό τησ ςχετικϊ 
με το ςτρατηγικϐ πλαύςιο τησ ΕΕ για την ιςϐτητα, την ϋνταξη και τη ςυμμετοχό των Ρομϊ για 
την περύοδο 2020-2030, η πανδημύα αποκϊλυψε τισ ακραύεσ ςυνθόκεσ αποκλειςμοϑ και 
περιθωριοπούηςησ των κοινοτότων Ρομϊ ςε ϐ,τι αφορϊ ιδύωσ ςτην απϐλαυςη των 
κοινωνικών και οικονομικών τουσ δικαιωμϊτων17.  

Βϋβαια, τα προβλόματα των Ρομϊ ξεκινοϑν πολϑ πριν την πανδημύα18 και ιδύωσ τα 
προβλόματα των ελλόνων Ρομϊ, τα οπούα ςε ϐλουσ τουσ ϊξονεσ εύναι τα πιο ςοβαρϊ απϐ τισ 

                                                        
15 τισ διαπιςτώςεισ αυτϋσ κατϋληξε το υμβοϑλιο τησ ΕΕ. Council of the EU, Council conclusions on a human-
rights based post-COVID-19 recovery, approved by the Council at its 3785th meeting held on 22 February 2021, 
22 February 2021, παρ. 6.  
16 ECRI, Annual Report of ECRI’s activities covering the period from 1 January to 31 December 2020, March 2021, 
ςελ. 9. Βλ. ϋτςι και Council of the EU, Council conclusions on a human-rights based post-COVID-19 recovery, 
approved by the Council at its 3785th meeting held on 22 February 2021, 22 February 2021; European 
Commission, EU Roma strategic framework for equality, inclusion and participation for 2020 – 2030, COM(2020) 
620 final, 7.10.2020, ςελ. 2; CERD, Statement 3 (2020), Prevention of Racial Discrimination, including Early 
Warning and Urgent Action Procedures. Statement on the Coronavirus (COVID-19) pandemic and its implications 
under the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 4-7 August 2020; 
CESCR, Statement on the Coronavirus disease (COVID-19) pandemic and economic, social and cultural rights. 
Statement by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, E/C.12/2020/1, 6 April 2020; FRA, Bulletin 
#5: Coronavirus Pandemic in the EU – Impact on Roma and Travellers, 1 March – 30 June 2020; UN OHCHR, 
COVID-19 Response, Guidance COVID-19, 13 May 2020.  
17 European Commission, EU Roma strategic framework for equality, inclusion and participation for 2020 – 2030, 
COM(2020) 620 final, 7.10.2020, ςελ. 2.  
18 Πρϊγματι, ςϑμφωνα με την πιλοτικό ϋρευνα του Οργανιςμοϑ Θεμελιωδών Δικαιωμϊτων που εύχε 
πραγματοποιηθεύ πριν την πανδημύα, κατϊ μϋςο ϐρο, ςτα νοικοκυριϊ των ερωτηθϋντων Ρομϊ, ςε ϋνα δωμϊτιο 
ζοϑςαν περιςςϐτερα απϐ δϑο ϊτομα, περύπου το 90% των Ρομϊ ζοϑςαν ςε νοικοκυριϊ ςε κύνδυνο ακραύασ 
φτώχειασ, 45% των Ρομϊ ζοϑςαν ςε νοικοκυριϊ που δεν διϋθεταν τουλϊχιςτον μύα απϐ τισ ακϐλουθεσ βαςικϋσ 
ανϋςεισ ςτϋγαςησ: εςωτερικό κουζύνα, εςωτερικό τουαλϋτα, εςωτερικϐ ντουσ ό μπανιϋρα και ηλεκτρικϐ ρεϑμα, 
ενώ 42% των Ρομϊ που ερωτόθηκαν δόλωςαν ϐτι δεν εύχαν νερϐ, αποχϋτευςη ό ηλεκτρικϐ ρεϑμα ςτο ςπύτι 
τουσ. Βλ. ςχετικϊ FRA, UNDP, European Commission, The situation of Roma in 11 EU Member States, Survey 
results at a glance, The surveys in a nutshell, 2012; European Commission, Communication from the Commission 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6324-2021-INIT/en/pdf
https://rm.coe.int/annual-report-on-ecri-s-activities-for-2020/1680a1cd59
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6324-2021-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/union_of_equality_eu_roma_strategic_framework_for_equality_inclusion_and_participation_en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/COVID19/Statement-CERD-COVID-19.docx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CESCR/STM_COVID19.docx
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-roma_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-roma_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-roma_en.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/union_of_equality_eu_roma_strategic_framework_for_equality_inclusion_and_participation_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2109-FRA-Factsheet_ROMA_EN.pdf
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υπϐλοιπεσ κοινϐτητεσ των Ρομϊ ςτην Ευρώπη19. Πρϊγματι, πριν απϐ την πανδημύα, μεταξϑ 
55% και 60% των Ρομϊ που ερωτόθηκαν ςτην Ελλϊδα εύχαν αναφϋρει ϐτι ζοϑςαν ςε 
ςυνθόκεσ ςοβαρόσ υλικόσ ςτϋρηςησ, ενώ, το ποςοςτϐ ϐςων βρύςκονταν εκτϐσ εργαςύασ 
υπερϋβαινε ςϑμφωνα με εκτιμόςεισ το 50%, με το αντύςτοιχο ποςοςτϐ ανεργύασ για τισ 
γυναύκεσ να ξεπερνϊ το 75%20. Η πανδημύα επιδεύνωςε εξαιρετικϊ την κατϊςταςη και τισ 
ςυνθόκεσ εργαςύασ των ελλόνων Ρομϊ, λαμβϊνοντασ υπϐψη ϐτι η ςυντριπτικό πλειονϐτητϊ 
τουσ εργϊζεται ςε εμπορικϋσ και τουριςτικϋσ υπηρεςύεσ, δϑο τομεύσ που υπϋςτηςαν 
καταςτροφικϋσ ζημιϋσ. 

Η ΕΕΔΑ επανϋρχεται για να υπενθυμύςει ϐτι παγιωμϋνα προβλόματα ςτουσ καταυλιςμοϑσ, 
ϐπωσ η πρϐςβαςη ςτην υγεύα, ςε υδροδϐτηςη, ηλεκτροδϐτηςη, αποκοµιδό απορριµµϊτων 
ςυνιςτοϑν πρϐςθετουσ κινδϑνουσ, ενώ το γεγονϐσ ϐτι οι Ρομϊ ςυχνϊ περιορύζονται ςε 
πολυςϑχναςτεσ γειτονιϋσ με περιοριςμϋνη πρϐςβαςη ςε δημϐςιεσ υπηρεςύεσ, ϐπωσ καθαρϐ 
νερϐ και δύκτυο αποχϋτευςησ21 καθιςτϊ την τόρηςη τησ φυςικόσ απϐςταςησ και τησ καλόσ 
υγιεινόσ αδϑνατη22. Επιπλϋον, τα μϋτρα τηλεκπαύδευςησ ϋχουν αποκλεύςει πολλϊ παιδιϊ 
Ρομϊ απϐ το ςχολεύο, διακινδυνεϑοντασ την αϑξηςη των όδη υψηλών ποςοςτών 
εγκατϊλειψησ των μαθητών Ρομϊ, λϐγω ϋλλειψησ πρϐςβαςησ ςτο ρεϑμα, το Διαδύκτυο ό/και 
ςε υπολογιςτό23. Πολϑ ςυχνϐ εύναι, επύςησ, το φαινϐμενο των οικογενειών με δϑο, τρύα ό και 
περιςςϐτερα παιδιϊ να βρύςκονται ςτην ύδια εκπαιδευτικό βαθμύδα (πχ. δημοτικϐ) και να 
πρϋπει να παρακολουθόςουν μαθόματα ταυτϐχρονα με ελϊχιςτα διαθϋςιμα μϋςα24.  

Η ΕΕΔΑ ςυμμερύζεται με ϋντονο προβληματιςμϐ τισ αναφορϋσ τησ ΕΛΛΑΝ ΠΑΕ, ςϑμφωνα 
με τισ οπούεσ πολλϋσ κοινϐτητεσ Ρομϊ ςε ϐλη τη Φώρα βρϋθηκαν και εξακολουθοϑν να 
βρύςκονται ςε βαθιϊ ανθρωπιςτικό κρύςη. Μεταξϑ αυτών, περιςςϐτεροι απϐ 2.000 Ρομϊ ςτη 
Δυτικό ΑχαϏα και ανϊλογοσ αριθμϐσ ςτη Λϊριςα εύναι εντελώσ εκτϐσ οικονομικόσ 

                                                                                                                                                                                        
to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions, Report on the implementation of the EU Framework for National Roma Integration Strategies, 
COM(2014) 209 final, 2 April 2014. 
19 ΕΛΛΑΝ ΠΑΕ, υνειςφορϊ ςτην Ϊκθεςη τησ ΕΕΔΑ, Μϊιοσ 2021.  
20 FRA, UNDP, European Commission, The situation of Roma in 11 EU Member States, Survey results at a glance, 
2012, ςελ. 16-17. Βλ. ϋτςι ΕΛΛΑΝ ΠΑΕ, υνειςφορϊ ςτην Ϊκθεςη τησ ΕΕΔΑ, Μϊιοσ 2021.  
21 ϑμφωνα με την Ϊκθεςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ ςχετικϊ με το ςτρατηγικϐ πλαύςιο τησ ΕΕ για την 
ιςϐτητα, την ϋνταξη και τη ςυμμετοχό των Ρομϊ για την περύοδο 2020-2030, το 78% ζει ςε υπερπληθό 
νοικοκυριϊ, το 50% απϐ αυτϊ εύναι χωρύσ εςωτερικό τουαλϋτα ό ντουσ, το 68% των παιδιών εγκαταλεύπουν την 
εκπαύδευςη νωρύσ, ενώ το 57% απαςχολεύται χωρύσ αμειβϐμενη απαςχϐληςη. European Commission, EU Roma 
strategic framework for equality, inclusion and participation for 2020 – 2030, COM(2020) 620 final, 7.10.2020, 
ςελ. 4-5.  
22 ΕΕΔΑ, Ϊκθεςη για την ανϊγκη προςταςύασ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων κατϊ τη λόψη των μϋτρων 
αντιμετώπιςησ τησ πανδημύασ COVID -19 και ςυςτϊςεισ προσ την Πολιτεύα. Αποτϑπωςη των θεμϊτων που 
ςυζητόθηκαν ςτην Ολομϋλεια κατϊ την περύοδο εφαρμογόσ των περιοριςτικών μϋτρων για την αντιμετώπιςη 
τησ εξϊπλωςησ τησ πανδημύασ. υνεδριϊςεισ τησ 8ησ, 22ησ, 29ησ Απριλύου και 6ησ ΜαϏου 2020, Ιοϑνιοσ 2020, 
ςελ. 4.  
23 ECRI, Annual Report of ECRI’s activities covering the period from 1 January to 31 December 2020, March 2021, 
ςελ. 9. 
24 ε ςυνϋχεια αιτόματοσ τησ Πανελλαδικόσ υνομοςπονδύασ Ελλόνων Ρομϊ ΕΛΛΑΝ ΠΑΕ, ςε ςυνεργαςύα με το 
ςϑλλογο Ελλόνων Σςιγγϊνων (Υυλό Φαλκιδαύων) Αγύασ Σριϊδοσ Καλαμϊτασ, η Ειςαγγελύα Πρωτοδικών 
Καλαμϊτασ προχώρηςε ςε ειςαγγελικό παραγγελύα, ςϑμφωνα με την οπούα «δυνϊμει τησ με αρ. 59608/09 case 
of Sampani and others vs Greece του ΕΔΔΑ (παρ. 75 του ςκεπτικοϑ του) για να ϋχει πραγματικϊ αποτελϋςματα 
το δικαύωμα ςτην εκπαύδευςη πρϋπει να υπϊρχει δικαύωμα ςτην εκπαύδευςη ανϊ πϊςα ςτιγμό. Η ΕΔΑ, η οπούα 
εύναι υπερνομοθετικόσ ιςχϑοσ πρϋπει να τηρεύται απαρϋγκλιτα […]. τα πλαύςια αυτϊ, καθώσ λϐγω πανδημύασ 
COVID παρϋχεται τηλεκπαύδευςη, να διαςφαλιςτεύ ϐτι ϋχουν πρϐςβαςη ςε αυτό με τουσ αναγκαύουσ πϐρουσ». 
Βλ. ςχετικϊ ΕΛΛΑΝ ΠΑΕ, υνειςφορϊ ςτην Ϊκθεςη τησ ΕΕΔΑ, Μϊιοσ 2021.    

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2099-FRA-2012-Roma-at-a-glance_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/union_of_equality_eu_roma_strategic_framework_for_equality_inclusion_and_participation_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/union_of_equality_eu_roma_strategic_framework_for_equality_inclusion_and_participation_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/union_of_equality_eu_roma_strategic_framework_for_equality_inclusion_and_participation_en.pdf
https://www.nchr.gr/images/covid19/EEDA%20Ekthesi%20gia%20prostasia%20dikaiomaton%20epi%20Covid%2019.pdf
https://rm.coe.int/annual-report-on-ecri-s-activities-for-2020/1680a1cd59
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["sampanis"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-165890"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["sampanis"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-165890"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["sampanis"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-165890"]}
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δραςτηριϐτητασ με τουσ περιςςϐτερουσ απϐ αυτοϑσ να αντιμετωπύζουν ςυνθόκεσ ακραύασ 
φτώχειασ. Η ςυντριπτικό πλειονϐτητα των Ρομϊ ςε ϐλη τη Φώρα αντιμετωπύζουν πλόρη 
ϋλλειψη αντιςηπτικών και φαρμϊκων, καθημερινϐ υποςιτιςμϐ ό ακϐμη και πεύνα. Η 
κακοκαιρύα Ιανϐσ, που ςημειώθηκε ςτα τϋλη επτεμβρύου 2020 και τα ακραύα καιρικϊ 
φαινϐμενα κατϊ τη διϊρκεια του χειμώνα 2020-2021 ϋφεραν ςε εξαιρετικϊ δϑςκολη, ϊνευ 
προηγουμϋνου, κατϊςταςη χιλιϊδεσ ϋλληνεσ Ρομϊ, χωρύσ ςτϋγη και οικοςκευϋσ και χωρύσ 
καμύα μϋριμνα υγειονομικόσ περύθαλψησ εν μϋςω πανδημύασ25.  

Σαυτϐχρονα, η ΕΕΔΑ επιςϑρει την προςοχό των αρμϐδιων Αρχών ςτην ανϊγκη αποφυγόσ 
περιςτατικών αςτυνομικόσ βύασ και αυθαιρεςύασ προσ πολύτεσ Ρομϊ, καθώσ ςϑμφωνα με 
ςχετικϋσ αναφορϋσ τησ ΕΛΛΑΝ ΠΑΕ, ϐπου αυτϊ εκδηλώθηκαν (Αςπρϐπυργοσ, Λϊριςα, Αγύα 
οφύα Θεςςαλονύκησ) επιδεύνωςαν την όδη τεταμϋνη κατϊςταςη26. Επιπλϋον και 
αναγνωρύζοντασ ϐτι η κοινϐτητα των Ελλόνων Ρομϊ αποτελεύ το πιο εκτεθειμϋνο κομμϊτι τησ 
ελληνικόσ κοινωνύασ ςε ςυνθόκεσ πανδημύασ, η ΕΕΔΑ εξαύρει την προςαρμοςτικϐτητϊ τουσ 
δεδομϋνων των ςυνθηκών και επιςημαύνει ϐτι δεν πρϋπει να ςτοχοποιοϑνται για τη 
διαςπορϊ του ιοϑ.   

τισ πρωτοβουλύεσ με θετικϐ πρϐςημο αξύζει να αναφερθεύ η εκπϐνηςη απϐ τη Γενικό 
Γραμματεύα Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ και Καταπολε μηςησ τησ Υτώχειασ τησ  Εθνικόσ 
τρατηγικόσ Κοινωνικόσ Ϊνταξησ των Ρομϊ 2021-2027, την οπούα η ΕΕΔΑ καλωςϐριςε27. 
Επύςησ, θετικϊ αποτιμϊται και η ανταπϐκριςη του Τπουργεύου Εςωτερικών ςτην επεύγουςα 
ϋκκληςη τησ ΕΛΛΑΝ ΠΑΕ να υιοθετόςουν μϋτρα πρϐληψησ κατϊ τησ εξϊπλωςησ του 
κορωνοώοϑ ςτισ Ρομϊ κοινϐτητεσ τησ Φώρασ28, με το ξϋςπαςμα του πρώτου κϑματοσ τησ 
πανδημύασ ςτην Ελλϊδα29.  

                                                        
25 ΕΛΛΑΝ ΠΑΕ, υνειςφορϊ ςτην Ϊκθεςη τησ ΕΕΔΑ, Μϊιοσ 2021.  
26 ΕΛΛΑΝ ΠΑΕ, υνειςφορϊ ςτην Ϊκθεςη τησ ΕΕΔΑ, Μϊιοσ 2021. 
27 τϐχοι τησ τησ Εθνικόσ τρατηγικόσ εύναι η καταπολϋμηςη του αντιτςιγγανιςμοϑ και προώθηςη τησ ιςϐτιμησ 
πρϐςβαςησ ςτην εκπαύδευςη, την απαςχϐληςη, την υγεύα και τη ςτϋγαςη, η καταπολϋμηςη και πρϐληψη τησ 
φτώχειασ και του κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ και του οικονομικοκοινωνικοϑ χϊςματοσ μεταξϑ των Ρομϊ και του 
γενικοϑ πληθυςμοϑ, η προώθηςη τησ ςυμμετοχόσ μϋςω ενδυνϊμωςησ, ςυνεργαςύασ και εμπιςτοςϑνησ, καθώσ 
και η χρόςη δεικτών για τη μϋτρηςη και παρακολοϑθηςη τησ προϐδου. το πλαύςιο, μϊλιςτα, αυτϐ η ΕΕΔΑ 
κατϋθεςε γραπτό ςυνειςφορϊ με προτϊςεισ για απϐ κοινοϑ δρϊςεισ με την ΕΛΛΑΝ ΠΑΕ (εκςτρατεύεσ 
ευαιςθητοπούηςησ, εκπαιδευτικϋσ δρϊςεισ, δρϊςεισ για την ενδυνϊμωςη ενδυνϊμωςη τησ ςυμμετοχόσ των Ρομϊ 
ςτην κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιςτικό και πολιτικό ζωό με ϋμφαςη ςτισ γυναύκεσ και τα παιδιϊ). Βλ. ςχετικϊ 
ΕΕΔΑ, υνειςφορϊ ςτο πλαύςιο εκπϐνηςησ τησ Νϋασ Εθνικόσ τρατηγικόσ για την Κοινωνικό Ϊνταξη των Ρομϊ 
για την περύοδο 2021-2027, 8 Μαρτύου 2021.  
28 ε ςχετικό επιςτολό, με αριθ. 485/20.3.2020, με τη μορφό του κατεπεύγοντοσ, η ΕΛΛΑΝ ΠΑΕ υπογρϊμμιςε 
ςχολαςτικϊ ϐλεσ τισ διαθϋςιμεσ ςχετικϋσ πληροφορύεσ για οριςμϋνεσ απϐ τισ πιο ϊπορεσ κοινϐτητεσ και 
εξϋφραςε την προθυμύα τησ να παρϋχει εθελοντϋσ ςε ϐλη τη Φώρα για την επιτυχό υλοπούηςη οποιαςδόποτε 
ςχετικόσ πρωτοβουλύασ ό δρϊςησ. 
29 Αξύζει να ςημειωθεύ εδώ, βϋβαια, ϐτι το Τπουργεύο Εςωτερικών απϊντηςε θετικϊ, παρϋχοντασ ϋνα ειδικϐ ποςϐ 
ςχεδϐν 2,25 εκατομμυρύων ευρώ ςε 98 δόμουσ ςε ολϐκληρη τη Φώρα προκειμϋνου να μετριϊςει και να 
αντιμετωπύςει το ξϋςπαςμα COVID-19 ςτουσ πιο ευϊλωτουσ οικιςμοϑσ Ρομϊ. Ψςτϐςο, το ποςϐ αυτϐ 
αποδεύχθηκε ανεπαρκϋσ και αναποτελεςματικϐ, ςϑμφωνα με την ΕΛΛΑΝ ΠΑΕ. Σα αποτελϋςματα απϐ την 
εφαρμογό αυτόσ τησ πρωτοβουλύασ παραμϋνουν αμφύβολα και αμφιλεγϐμενα, καθώσ κϊθε δόμοσ όταν 
ελεϑθεροσ να διαθϋςει αυτϐ το ειδικϐ ποςϐ ςϑμφωνα με τισ αποφϊςεισ που ϋλαβε κϊθε τοπικϐ δημοτικϐ 
ςυμβοϑλιο. Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΕ ϋςτειλε επύςημο αύτημα ενημϋρωςησ ςτισ Περιφϋρειεσ και ςε κϊθε ϋναν απϐ τουσ 
98 Δόμουσ, ζητώντασ περιςςϐτερεσ λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με το εύδοσ τησ ανακοϑφιςησ που δϐθηκε και την 
κατανομό του ποςοϑ. Ελϊχιςτοι Δόμοι απϊντηςαν ςυγκεκριμϋνα. Βλ. ςχετικϊ ΕΛΛΑΝ ΠΑΕ, υνειςφορϊ ςε 
Ϊκθεςη τησ ΕΕΔΑ, Μϊιοσ 2021.  

https://www.nchr.gr/ta-nea-mas/1155-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B5%CE%B4%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%258
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Πρόςφυγεσ, μετανϊςτεσ, αιτούντεσ ϊςυλο και αςυνόδευτα ανόλικα  

Ενώ η πανδημύα του COVID-19 ϋφερε ςημαντικϋσ προκλόςεισ ςε ολϐκληρη την κοινωνύα, 
υπϊρχουν ςαρωτικϊ ςτοιχεύα που δεύχνουν το τερϊςτιο μϋγεθοσ του αντύκτυπου ςτουσ 
πρϐςφυγεσ, τουσ μετανϊςτεσ και τουσ αιτοϑντεσ ϊςυλο. Η ΕΕΔΑ επανϋρχεται ςτισ 
διαπιςτώςεισ που εύχε διατυπώςει ϋνα χρϐνο πριν, επιςημαύνοντασ ϐτι η κατϊςταςη ςτα 
Κϋντρα Τποδοχόσ και Σαυτοπούηςησ και τισ Δομϋσ Υιλοξενύασ παραμϋνει κρύςιμη, ενώ 
εξακολουθοϑν τα διαρθρωτικϊ προβλόματα. Ο υπερπληθυςμϐσ και η πλόρησ ϋλλειψη 
υγιεινόσ και ιατρικών υπηρεςιών, ςε ςυνδυαςμϐ με την περιοριςμϋνη πρϐςβαςη ςε 
υγειονομικό περύθαλψη και βαςικϋσ υπηρεςύεσ, καθώσ και η δυςκολύα πρϐςβαςησ ςε 
πληροφϐρηςη, επιδεινώνουν τον κύνδυνο μολϑνςεων απϐ τον ιϐ30. Ο περιοριςμϐσ των 
μετακινόςεων των αιτοϑντων ϊςυλο εντϐσ και εκτϐσ των καταυλιςμών, ςε ςυνδυαςμϐ με την 
παρϊταςη των μϋτρων αυτών ςε πολλϋσ δομϋσ ςε ϐλη τη διϊρκεια του ϋτουσ, ενώ 
ταυτϐχρονα καταγρϊφονταν εςτύεσ COVID-19 και δομϋσ ολϐκληρεσ ϋμπαιναν ςε – πολλϋσ 
φορϋσ παρατεταμϋνη – καραντύνα, καθιςτοϑςαν, ςτουσ υπερπλόρεισ καταυλιςμοϑσ, την 
παροχό υπηρεςιών υγεύασ, την πρϐληψη και την τόρηςη μϋτρων κοινωνικόσ απϐςταςη 
ςχεδϐν αδϑνατεσ31. Δεν υπϊρχει αμφιβολύα ϐτι οι ακατϊλληλεσ ςυνθόκεσ διαβύωςησ 
εμπϐδιςαν και εξακολουθοϑν να εμποδύζουν την εφαρμογό καραντύνασ με πλόρη ςεβαςμϐ 
βαςικών ανθρωπύνων δικαιωμϊτων32. Σαυτϐχρονα, παρατηρεύται ϐτι, λϐγω ακριβώσ των 
ςυνθηκών που επικρατοϑν, οι μετανϊςτεσ και οι ο πρϐςφυγεσ εξαιροϑνται απϐ τα μϋτρα 
κοινωνικόσ προςταςύασ που ϋχουν υιοθετηθεύ για την αντιμετώπιςη του COVID-19, ενώ μια 
ακϐμη παρϊμετροσ την οπούα επιςημαύνει η ΕΕΔΑ εύναι ϐτι οι χωρύσ νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα 
ενδϋχεται να μην αναζητόςουν υγειονομικό περύθαλψη εξαιτύασ του φϐβου τουσ να μην 
ςυλληφθοϑν ό απελαθοϑν33.  

Όπωσ αναφϋρει ςε ςχετικό τησ Ϊκθεςη για την Ελλϊδα η Human Rights Watch, «γυναύκεσ, 
ϊνδρεσ και παιδιϊ κρατοϑνται υπϐ ανθυγιεινϋσ και αςφυκτικϋσ ςυνθόκεσ, ανεξϊρτητα απϐ το 
εϊν η χώρα απϐ ϐπου ϋφθαςαν κατατϊςςεται ςτισ χώρεσ με υψηλϐ κύνδυνο COVID-19 και 
χωρύσ ϋνδειξη για το εϊν θα αφεθοϑν ελεϑθεροι ςε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ϐτι δεν ϋχουν 
μολυνθεύ απϐ τον ιϐ». Ενδεικτικϊ ςημειώνεται ϐτι ςε ςχετικό Δόλωςη αρχών για τη 
μεταχεύριςη φυλακιςμϋνων και ϋγκλειςτων εν μϋςω κρύςησ COVID-19, η Ευρωπαώκό 
Επιτροπό για την Πρϐληψη των Βαςανιςτηρύων του υμβουλύου τησ Ευρώπησ κϊλεςε τισ 
Αρχϋσ να χρηςιμοποιοϑν εναλλακτικϋσ λϑςεισ αντύ τησ κρϊτηςησ «και να μην θϋτουν υπϐ 
κρϊτηςη τουσ μετανϊςτεσ ςτο μεγαλϑτερο δυνατϐ βαθμϐ»34. Αντύςτοιχα, με Γνωμοδϐτηςό 
τησ, η Τποεπιτροπό των Ηνωμϋνων Εθνών για την Πρϐληψη των Βαςανιςτηρύων προϋτρεψε 

                                                        
30 ΕΕΔΑ, Ϊκθεςη για την ανϊγκη προςταςύασ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων κατϊ τη λόψη των μϋτρων 
αντιμετώπιςησ τησ πανδημύασ COVID -19 και ςυςτϊςεισ προσ την Πολιτεύα. Αποτϑπωςη των θεμϊτων που 
ςυζητόθηκαν ςτην Ολομϋλεια κατϊ την περύοδο εφαρμογόσ των περιοριςτικών μϋτρων για την αντιμετώπιςη 
τησ εξϊπλωςησ τησ πανδημύασ. υνεδριϊςεισ τησ 8ησ, 22ησ, 29ησ Απριλύου και 6ησ ΜαϏου 2020, Ιοϑνιοσ 2020, 
ςελ. 4-5.  
31 FRA, Bulletin #6: Coronavirus Pandemic in the EU Fundamental rights implications: focus on social rights, 1 
September – 31 October 2020, ςελ. 31. 
32 Amnesty International, Report 2020/21. The state of the World’s human rights, ςελ. 172-173. Βλ. ςχετικϊ και 
Human Rights Watch, Ϊκθεςη, Ελλϊδα: ςχεδϐν 2.000 νϋεσ αφύξεισ υπϐ κρϊτηςη ςε ςυνωςτιςμϋνουσ 
καταυλιςμοϑσ ςτην ηπειρωτικό χώρα. Με την πρϐφαςη του COVID-19 οι Αρχϋσ θϋτουν τισ νϋεσ αφύξεισ 
αυθαύρετα υπϐ κρϊτηςη, 1η Απριλύου 2020.   
33 Βλ. ϋτςι και UNSDG, COVID-19 and Human Rights. We are all in this together, April 2020, ςελ. 11.  
34 CPT, Statement of principles relating to the treatment of persons deprived of their liberty in the context of the 
coronavirus disease (Covid-19) pandemic, CPT/Inf(2020)13, 20 March 2020.  

https://www.hrw.org/el/news/2020/04/01/340115
https://rm.coe.int/16809cfa4b
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic2020.pdf
https://www.nchr.gr/images/covid19/EEDA%20Ekthesi%20gia%20prostasia%20dikaiomaton%20epi%20Covid%2019.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-november_en.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1032022021ENGLISH.PDF
https://www.hrw.org/el/news/2020/04/01/340115
https://unsdg.un.org/resources/covid-19-and-human-rights-we-are-all-together
https://rm.coe.int/16809cfa4b
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ϐλα τα Κρϊτη να μειώςουν τουσ πληθυςμοϑσ ςτα κϋντρα κρϊτηςησ και τουσ καταυλιςμοϑσ 
προςφϑγων «ςτο χαμηλϐτερο δυνατϐ επύπεδο»35. Σαυτϐχρονα, η Ύπατη Αρμϐςτρια του ΟΗΕ 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ςε Ανακούνωςό τησ, προϋτρεψε τισ κυβερνόςεισ «να 
εργαςτοϑν γρόγορα για να μειώςουν τον αριθμϐ των ατϐμων υπϐ κρϊτηςη», ώςτε να 
αποδυναμωθεύ ο κύνδυνοσ τησ ραγδαύασ εξϊπλωςησ του COVID-19 […] ςε ιδιαιτϋρωσ 
ευϊλωτουσ πληθυςμοϑσ»36, ενώ η Επύτροποσ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του 
υμβουλύου τησ Ευρώπησ επανϋλαβε την ϋκκληςη απελευθϋρωςησ κρατοϑμενων αλλοδαπών 
ςτον μεγαλϑτερο δυνατϐ βαθμϐ37. H ΕΕΔΑ διαπιςτώνει ϐτι, παρϊ τισ επανειλημμϋνεσ 
ςυςτϊςεισ απϐ διεθνό και ευρωπαώκϊ ελεγκτικϊ ϐργανα για τα δικαιώματα του ανθρώπου, 
τα μϋτρα για την αποςυμφϐρηςη των κϋντρων κρϊτηςησ που ϋχουν λϊβει οι ελληνικϋσ Αρχϋσ 
δεν φαύνεται να εύναι επαρκό.  

Ο αυςτηρϐτεροσ χαρακτόρασ των μϋτρων περιοριςμοϑ κυκλοφορύασ λϐγω κορωνοώοϑ τϐςο 
ςε δομϋσ φιλοξενύασ αιτοϑντων ϊςυλο ϐςο και ςε ΚΤΣ, ςε ςχϋςη με τα αντύςτοιχα μϋτρα για 
το γενικϐ πληθυςμϐ, επιβεβαιώνεται και απϐ την Ευρωπαώκό Επιτροπό κατϊ του Ρατςιςμοϑ 
και τησ Μιςαλλοδοξύασ (ECRI) του υμβουλύου τησ Ευρώπησ, ςτη ςχετικό τησ Ϊκθεςη για το 
2020, ςτην οπούα αναγνωρύζεται ςυγκεκριμϋνα ϐτι οριςμϋνα κυβερνητικϊ μϋτρα που 
ειςόχθηςαν ςτο πλαύςιο αντιμετώπιςησ τησ πανδημύασ, ςτοχεϑοντασ ςε ομϊδεσ ϐπωσ 
πρϐςφυγεσ και αιτοϑντεσ ϊςυλο, χωρύσ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα για τυχϐν κινδϑνουσ για τη 
δημϐςια υγεύα απϐ τισ ομϊδεσ αυτϋσ, ϋχουν οδηγόςει ςε περαιτϋρω διϊκριςη των 
περιθωριοποιημϋνων ομϊδων, προκαλώντασ οπιςθοδρϐμηςη ςε ϐ,τι αφορϊ ςτα δικαιώματϊ 
τουσ, η οπούα θα μποροϑςε να αποδειχθεύ μακροχρϐνια38. Προκαλοϑν, δε, ςοβαρϊ εμπϐδια 
ςτην πρϐςβαςη των αιτοϑντων ϊςυλο ςε βαςικϋσ υπηρεςύεσ, ϐπωσ εύναι η πρϐςβαςη ςτην 
εκπαύδευςη, η νομικό βοόθεια και η ιατρικό περύθαλψη. Φαρακτηριςτικό εύναι η νϋα ςυνθόκη 
που αντιμετωπύζουν τα παιδιϊ με προςφυγικϐ προφύλ που διαμϋνουν ςε δομϋσ 
φιλοξενύασ/υποδοχόσ, τα οπούα λϐγω του περιοριςμοϑ τησ κυκλοφορύασ τουσ εκτϐσ δομών, 
δεν μπϐρεςαν, οϑτε τισ περιϐδουσ τησ διακοπόσ τησ τηλεκπαύδευςησ, να ϋχουν πρϐςβαςη ςτο 
ςχολεύο το οπούο βρύςκεται εκτϐσ δομόσ39.  

Όπωσ προκϑπτει απϐ την πρϐςφατα δημοςιευμϋνη Ϊκθεςη τησ Human Rights Watch, οι 
Αρχϋσ δεν κατϊφεραν να παρϋχουν ςτουσ κατούκουσ του νϋου καταυλιςμοϑ που 
αντικατϋςτηςε εκεύνον τησ Μϐριασ ςτη Λϋςβο επαρκό και αςφαλό πρϐςβαςη ςτο νερϐ, 
εκπαύδευςη, υγιεινό, υγειονομικό περύθαλψη ό επαρκό προςταςύα απϐ τα ςτοιχεύα τησ φϑςησ 
και απϐ τη ςεξουαλικό και ϋμφυλη βύα και παρενϐχληςη40. Οι υπηρεςύεσ για τουσ επιζώντεσ 
και ϐςουσ διατρϋχουν κύνδυνο να υποςτοϑν βύα παρϋμειναν ανεπαρκεύσ και η πρϐςβαςη ςε 

                                                        
35 Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 
Advice of the Subcommittee on Prevention of Torture to States Parties and National Preventive Mechanisms 
relating to the Coronavirus Pandemic, adopted on 25 March 2020. 
36 UN High Commissioner for Human Rights, Urgent action needed to prevent COVID-19 “rampaging through 
places of detention”, 25 March 2020.  
37 Council of Europe Commissioner for Human Rights, Statement, Commissioner calls for release of immigration 
detainees while Covid-19 crisis continues, 26 March 2020.  
38 ECRI, Annual Report of ECRI’s activities covering the period from 1 January to 31 December 2020, March 2021, 
ςελ. 8.  
39 Δύκτυο Καταγραφόσ Περιςτατικών Ρατςιςτικόσ Βύασ, Ετόςια Ϊκθεςη 2020, 22 Απριλύου 2021, ςελ. 25.  
40 HRW, World Report 2021. Events of 2020, ςελ. 275-277.  
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προγεννητικό και μεταγεννητικό φροντύδα και υποςτόριξη για ϊτομα με νεογνϊ παρϋμεινε 
περιοριςμϋνη41.  

Ψσ προσ τα αςυνϐδευτα ανόλικα, η ανηςυχύα τησ ΕΕΔΑ για τη διαςφϊλιςη τησ πλόρουσ 
ϊςκηςησ και προςταςύασ των δικαιωμϊτων τουσ παραμϋνει και ενιςχϑεται. Παρϊ τη μεύωςη 
του αριθμοϑ των αςυνϐδευτων παιδιών που διαμϋνουν ςε ΚΤΣ ό κρατοϑνται ςε αςτυνομικϊ 
τμόματα και κϋντρα κρϊτηςησ ςε ολϐκληρη τη Φώρα ςε καθεςτώσ «προςτατευτικόσ 
φϑλαξησ»42, η οπούα προφανώσ και αποτιμϊται ωσ θετικό, η ΕΕΔΑ επιςημαύνει ϐτι, κατϊ τη 
ςϑνταξη τησ παροϑςασ, ςϑμφωνα με τα πιο πρϐςφατα δημοςιευμϋνα ςτοιχεύα του ΕΚΚΑ, 853 
αςυνϐδευτα παιδιϊ δόλωςαν κατϊ την παραπομπό τουσ ςτο ΕΚΚΑ ϐτι διαμϋνουν ςε 
ϊτυπεσ/επιςφαλεύσ ςυνθόκεσ ςτϋγαςησ, ϐπωσ ςε διαμερύςματα με ϊλλουσ, καταλόψεισ, ςε 
αςτεγύα, ενώ αλλϊζουν ςυχνϊ τϑπο διαμονόσ43. 

Επιπλϋον, η ΕΕΔΑ ςυμμερύζεται πλόρωσ τισ ανηςυχύεσ τισ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ κατϊ του 
Ρατςιςμοϑ και τησ Μιςαλλοδοξύασ και επιςημαύνει ϐτι και ςτον τομϋα τησ απαςχϐληςησ 
ενιςχϑθηκε η ευαλωτϐτητα των αλλοδαπών, δεδομϋνου ϐτι οι όδη κακϋσ ςυνθόκεσ υγιεινόσ 
υπϐ τισ οπούεσ διαβιώνουν και απαςχολοϑνται οι εργϊτεσ γησ επιδεινώθηκαν ακϐμη 
περιςςϐτερο απϐ την πανδημύα44.  

το ςημεύο αυτϐ, αξύζει να ςταθοϑμε ςτον ϋμφυλο αντύκτυπο τησ πανδημύασ, με τισ γυναύκεσ 
και τα κορύτςια μετανϊςτριεσ, προςφϑγιςεσ και αιτοϑςεσ ϊςυλο να επιβαρϑνονται ακϐμη 
περιςςϐτερο, δεδομϋνων τησ όδη εγκατεςτημϋνων – και περιςςϐτερο διαδεδομϋνων ςτισ 
κοινϐτητϋσ τουσ – ϋμφυλων διακρύςεων. Ενδεικτικϊ αναφϋρεται ϐτι, ςϑμφωνα με τα πιο 
πρϐςφατα δημοςιευμϋνα ετόςια απογραφικϊ ςτοιχεύα τησ Τπηρεςύασ Τποδοχόσ και 
Σαυτοπούηςησ ςχετικϊ με τουσ υπηκϐουσ τρύτων χωρών ό τουσ ανιθαγενεύσ που ειςϋρχονται 
ςτα κϋντρα τησ Τπηρεςύασ, οι γυναύκεσ, κατϊ το πρώτο εξϊμηνο του 2020, αποτελοϑςαν το 
36% (2.796 γυναύκεσ)45. Δεν εύναι τυχαύο ϐτι, ςτην Ϊκθεςό τησ για την Ελλϊδα, η Ομϊδα 
Εργαςύασ του ΟΗΕ για τισ Διακρύςεισ ςε βϊροσ Γυναικών και Κοριτςιών ανϋφερε ϐτι οι 
μετανϊςτριεσ και αιτοϑςεσ ϊςυλο που υπόρξαν θϑματα ϋμφυλησ βύασ δεν ϋχουν πρϐςβαςη ςε 
ςτόριξη και αςφϊλεια και ϐτι δεν υπϊρχουν επαρκεύσ ξενώνεσ και καταλϑματα ϋκτακτησ 
ανϊγκησ και καταλογύζει αςυνϋπεια ςτο ςυντονιςμϐ των υπηρεςιών46. Επιςημαύνει, μϊλιςτα, 
η ομϊδα εμπειρογνωμϐνων του ΟΗΕ ϐτι, απϐ την επύςκεψό τουσ τον Απρύλιο του 2019 ϋωσ 
την ϋκδοςη τησ Ϊκθεςησ τον Ιοϑνιο 2020, η κατϊςταςη ϋχει επιδεινωθεύ ςημαντικϊ47. το 
δυςανϊλογο και αρνητικϐ αντύκτυπο τησ πανδημύασ COVID-19 ςτην απϐλαυςη των 

                                                        
41 ϑμφωνα με τα πιο πρϐςφατα δημοςιευμϋνα ςτοιχεύα του Τπουργεύου Μεταναςτευτικόσ Πολιτικόσ, ϋωσ και 
τον Απρύλιο του 2021, υπόρχαν 10.233 αιτοϑντεσ ϊςυλο διαμϋνοντεσ ςτα ΚΤΣ των νηςιών, ενώ ςυνολικϊ οι 
αιτοϑντεσ ϊςυλο διαμϋνοντεσ ςτη Φώρα όταν 55.493. Βλ. ςχετικϊ Τπουργεύο Μετανϊςτευςησ και Αςϑλου, 
Ενημερωτικϐ ημεύωμα, Απρύλιοσ – Διεθνόσ Προςταςύα, Παρϊρτημα Α, Απρύλιο 2021.  
42 ϑμφωνα με τα ςτοιχεύα του ΕΚΚΑ, ςτισ 30 Απριλύου 2021,τα αςυνϐδευτα παιδιϊ που διϋμεναν ςε ΚΤΣ όταν 
102, ενώ αυτϊ που βρύςκονταν ςε καθεςτώσ προςτατευτικόσ φϑλαξησ όταν 32. Βλ. ΕΚΚΑ, Επικαιροποιημϋνη 
κατϊςταςη: Αςυνϐδευτα Ανόλικα (Α.Α.) ςτην Ελλϊδα, 30 Απριλύου 2021.  
43 Βλ. ΕΚΚΑ, Επικαιροποιημϋνη κατϊςταςη: Αςυνϐδευτα Ανόλικα (Α.Α.) ςτην Ελλϊδα, 30 Απριλύου 2021. 
44 ECRI, Annual Report of ECRI’s activities covering the period from 1 January to 31 December 2020, March 2021, 
ςελ. 10.  
45 Τπουργεύο Μετανϊςτευςησ και Αςϑλου, Ροϋσ καταγεγραμμϋνων ΤΣΦ (ανϊ φϑλο), Α΄ εξϊμηνο 2020.  
46 HRC, Report of the Working Group on discrimination against women and girls, Greece, 29 June 2020 
(A/HRC/44/51/Add.1), παρ. 70.  
47 HRC, Report of the Working Group on discrimination against women and girls, Greece, 29 June 2020 
(A/HRC/44/51/Add.1), παρ. 72.  
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δικαιωμϊτων του ανθρώπου ειδικϊ ςτισ γυναύκεσ και τα κορύτςια και την ϋμφυλη ιςϐτητα 
γενικϐτερα ςτϊθηκε και το υμβοϑλιο τησ ΕΕ48.  

Κλεύνοντασ την αναφορϊ ςτουσ πρϐςφυγεσ και τουσ μετανϊςτεσ, δεν μπορεύ να μην γύνει 
ιδιαύτερη μνεύα ςτισ επιπτώςεισ τησ πανδημύασ και των ςυνεπακϐλουθων μϋτρων που ϋλαβε 
η Κυβϋρνηςη για την περιοριςμϐ τησ ςτην αϑξηςη των περιςτατικών ρατςιςτικόσ βύασ και 
γενικϐτερα του ρατςιςμοϑ και τησ μιςαλλοδοξύασ κατϊ τησ ςυγκεκριμϋνησ ευϊλωτησ ομϊδασ. 
Αυτϐ επιβεβαιώνεται και ςτην πιο πρϐςφατη Ϊκθεςη του Δικτϑου Καταγραφόσ 
Περιςτατικών Ρατςιςτικόσ Βύασ, ςϑμφωνα με την οπούα «οι πρϐςφυγεσ και αιτοϑντεσ ϊςυλο 
φαύνεται να γύνονται αντιληπτού ϐχι μϐνο ωσ απειλό για την εθνικό κυριαρχύα αλλϊ και για τη 
δημϐςια υγεύα, ενώ διαπιςτώνεται ϐτι οι διακρύςεισ εισ βϊροσ ςυγκεκριμϋνων 
ςτοχοποιοϑμενων ομϊδων αναφορικϊ με την πρϐςβαςό τουσ ςε υπηρεςύεσ 
εντατικοποιοϑνται»49. Όπωσ χαρακτηριςτικϊ αναφϋρει η Ευρωπαώκό Επιτροπό κατϊ του 
Ρατςιςμοϑ και τησ Μιςαλλοδοξύασ (ECRI) του υμβουλύου τησ Ευρώπησ, ςτη ςχετικό τησ 
Ϊκθεςη για το 2020, τα ρατςιςτικϊ και ξενοφοβικϊ περιςτατικϊ που ςυνδϋονται με το 
ξϋςπαςμα τησ πανδημύασ εύναι ευρϋωσ διαδεδομϋνα. Περιλαμβϊνουν λεκτικϋσ και ςωματικϋσ 
επιθϋςεισ, κοινωνικϐ αποκλειςμϐ, ϊρνηςη πρϐςβαςησ ςε βαςικϊ αγαθϊ και υπηρεςύεσ, 
περιοριςμοϑσ ςτην ελεϑθερη κυκλοφορύα και πολιτικϋσ καραντύνασ, καθώσ και μιςαλλϐδοξη 
ρητορικό απϐ δημϐςια πρϐςωπα, ιδύωσ πολιτικοϑσ και επαγγελματύεσ των μϋςων μαζικόσ 
ενημϋρωςησ50. 

Κρατούμενοι 

Η ΕΕΔΑ ϋχει διατυπώςει ςτο παρελθϐν ςοβαρϋσ επιφυλϊξεισ για την αποτελεςματικϐτητα 
των μϋτρων που λόφθηκαν για την αντιμετώπιςη τησ υγειονομικόσ κρύςησ μεταξϑ του 
πληθυςμοϑ των κρατοϑμενων, ςυνταςςϐμενη πλόρωσ με τισ τοποθετόςεισ και ςυςτϊςεισ 
ευρωπαώκών και εθνικών ελεγκτικών μηχανιςμών και ϊλλων φορϋων που παρακολουθοϑν 
ςτενϊ την κατϊςταςη ςτα ςωφρονιςτικϊ ιδρϑματα ςτη Φώρα51, κυρύωσ λϐγω του 

                                                        
48 Council of the European Union, Delegations will find attached Council conclusions on a human-rights-based 
post-COVID-19 recovery, approved by the Council at its 3785th meeting held on 22 February 2021, 22 February 
2021. 
49 Δύκτυο Καταγραφόσ Περιςτατικών Ρατςιςτικόσ Βύασ, Ετόςια Ϊκθεςη 2020, 22 Απριλύου 2021, ςελ. 6.  
50 ECRI, Annual Report of ECRI’s activities covering the period from 1 January to 31 December 2020, March 2021, 
ςελ. 6. 
51 Ενδεικτικϊ αναφϋρονται CPT, Statement of principles relating to the treatment of persons deprived of their 
liberty in the context of the coronavirus disease (Covid-19) pandemic, CPT/Inf(2020)13, 20 March 2020; CPT, 
Follow-up statement regarding the situation of persons deprived of their liberty in the context of the ongoing 
Covid-19 pandemic, CPT/Inf (2020) 21, 9 July 2020 ; CPT, Report to the Greek Government on the 7th periodic 
visit to Greece carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (CPT) from 28 March 2019 to 9 April, CPT/Inf (2020) 15, 9 April 2020; WHO, 
Preventing COVID-19 outbreak in prisons: a challenging but essential task for authorities, 23 March 2020; 
Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
(SPT), Advice of the Subcommittee to States parties and national preventive mechanisms relating to the 
coronavirus disease (COVID-19) pandemic, 7 April 2020, CAT/OP/10; Council of Europe, Commissioner for 
Human Rights, Statement: COVID-19 pandemic: urgent steps are needed to protect the rights of prisoners in 
Europe, 6 April 2020; European Organisation οf Prison and Correctional Services (EuroPris), Overview of 
European prison services’ responses to the COVID-19 crisis, Period September – November 2020, Fourth edition, 
16 November 2020; υνόγοροσ του Πολύτη, Επιςτολό προσ τουσ αρμϐδιουσ φορεύσ με θϋμα Μϋτρα πρϐληψησ τησ 
διϊδοςησ του κορωνοώοϑ COVID-19 και ευϊλωτεσ ομϊδεσ πληθυςμοϑ, 27 Μαρτύου 2020; Διεθνόσ Αμνηςτύα, 
Ανακούνωςη με θϋμα Επεύγουςα ανϊγκη για μϋτρα προςταςύασ ςτισ φυλακϋσ απϐ τον κορωνοώϐ, 9 Απριλύου 
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https://undocs.org/CAT/OP/10
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/covid-19-pandemic-urgent-steps-are-needed-to-protect-the-rights-of-prisoners-in-europe
https://www.europris.org/wp-content/uploads/2020/12/Overview-COVID-Commissioner-Reynders-update-November.pdf
https://www.synigoros.gr/resources/20200320-epistoli-stp.pdf
https://www.amnesty.gr/news/press/article/23202/epeigoysa-anagki-gia-metra-prostasias-stis-fylakes-apo-ton-koronoio
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υπερπληθυςμοϑ τουσ52. Μιασ κατϊςταςησ δηλαδό που ϐχι μϐνο δεν βελτιώθηκε τον 
τελευταύο χρϐνο, αλλϊ αντύθετα επιδεινώθηκε, καθώσ η παρϊλληλη αναςτολό τησ 
λειτουργύασ των δικαςτηρύων λϐγω τησ πανδημύασ δημιοϑργηςε πρϐςθετεσ δυςκολύεσ ςτα 
ςωφρονιςτικϊ καταςτόματα και καθυςτϋρηςη ςτην εκδύκαςη υποθϋςεων κρατοϑμενων με 
αποτϋλεςμα την παρϊταςη κρϊτηςησ κϊποιων εξ αυτών. Η ΕΕΔΑ επανϋρχεται, ςυνεπώσ, για 
να τονύςει ϐτι η πανδημύα βρόκε τισ φυλακϋσ υπερπλόρεισ με κρατοϑμενουσ και προςωπικϐ 
να αντιμετωπύζουν υψηλϐ κύνδυνο, αφοϑ ζουν και εργϊζονται ςε χώρουσ ϐπου εύναι ιδιαύτερα 
δϑςκολο να εφαρμοςτοϑν οι ςυςτϊςεισ των ειδικών για φυςικό αποςταςιοπούηςη και 
απομϐνωςη, ενώ ταυτϐχρονα ο κύνδυνοσ αυτϐσ πολλαπλαςιϊζεται ςτισ κλειςτϋσ δομϋσ, ϐπωσ 
επιςημαύνει ο Παγκϐςμιοσ Οργανιςμϐσ Τγεύασ, καθώσ η διϊδοςη και διαςπορϊ του COVID-19 
ςε αυτϋσ γύνεται με πολϑ μεγαλϑτερη ταχϑτητα ςε ςχϋςη με τον ανοικτϐ πληθυςμϐ53. 
Σαυτϐχρονα, η πρϐςβαςη των κρατοϑμενων ςε ιατροφαρμακευτικό περύθαλψη παραμϋνει 
ελλιπόσ, ενώ και οι περιπτώςεισ μεταγωγόσ προσ νοςηλευτικϊ ιδρϑματα μειώθηκαν εξαιτύασ 
τησ ϋλλειψησ προςωπικοϑ, αλλϊ και προσ αποφυγό του κινδϑνου διαςπορϊσ του ιοϑ κατϊ την 
επαναμεταγωγό των κρατοϑμενων ςτα καταςτόματα κρϊτηςησ.  

Μϊλιςτα, το τελευταύο αυτϐ διϊςτημα, η ΕΕΔΑ βρϋθηκε ςτη δυςϊρεςτη θϋςη να κϊνει 
επανειλημμϋνεσ εκκλόςεισ ςτην ελληνικό Πολιτεύα για την ανϊγκη ςεβαςμοϑ και διαςφϊλιςησ 
του δικαιώματοσ των κρατοϑμενων ςτο υπϋρτατο αγαθϐ τησ προςταςύασ τησ ζωόσ με 
ςεβαςμϐ ςτο κρϊτοσ δικαύου, ςτα θεμελιώδη δικαιώματα και τισ ελευθερύεσ, επιςημαύνοντασ 
ϐτι ο ςεβαςμϐσ και η προςταςύα τησ ανθρώπινησ αξύασ εύναι πρωταρχικό υποχρϋωςη κϊθε 
ευνομοϑμενησ δημοκρατύασ54. 

Μια ακϐμη παρϊμετροσ που οφεύλει να ληφθεύ υπϐψη ςε ϐ,τι αφορϊ ςτη λόψη μϋτρων 
πρϐληψησ και αντιμετώπιςησ τησ διαςπορϊσ του COVID-19 ςτα καταςτόματα κρϊτηςησ 
ςυνύςταται ςτον περιοριςμϐ θεμελιωδών δικαιωμϊτων και ευεργετημϊτων των 
κρατοϑμενων, ϐπωσ εύναι οι ϊδειεσ ό οι επιςκϋψεισ απϐ τουσ οικεύουσ τουσ, αλλϊ και απϐ του 
νομικοϑσ τουσ παραςτϊτεσ, η παραλαβό δεμϊτων ό αλληλογραφύασ, χωρύσ ταυτϐχρονα 
επαρκό υποκατϊςταςη των δικαιωμϊτων απϐ εναλλακτικοϑσ τρϐπουσ ενϊςκηςησ αυτών, 
ϐπωσ πχ. με επαρκό ηλεκτρονικϊ επιςκεπτόρια ό επαρκό χορόγηςη δωρεϊν μϋςων 
τηλεφωνικόσ επικοινωνύασ (τηλεκϊρτεσ) ςτο πλαύςιο πρϐληψησ τησ μετϊδοςησ του ιοϑ, 

                                                                                                                                                                                        
2020; ΕλΕΔΑ, Επιςτολό προσ τουσ Τπουργοϑσ Δικαιοςϑνησ και Προςταςύασ του Πολύτη με προτϊςεισ ςχετικϊ με 
τη λόψη ϊμεςων μϋτρων αποςυμφϐρηςησ των φυλακών, 23 Μαρτύου 2020; Πρωτοβουλύα για τα Δικαιώματα 
των Κρατοϑμενων, Ανακούνωςη με θϋμα Υυλακϋσ Πϊτρασ: οι κρατοϑμενοι ςτο ϋλεοσ του COVID-19, 16 Μαρτύου 
2021.   
52 ϑμφωνα με τα πλϋον πρϐςφατα ςτοιχεύα (16 ΜαϏου 2021) των δημοςιευμϋνων ςωφρονιςτικών 
ςτατιςτικών τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Αντεγκληματικόσ Πολιτικόσ, το ςϑνολο των κρατοϑμενων ςε ϐλα τα 
καταςτόματα κρϊτηςησ τησ χώρασ ανϋρχεται ςε 11.133 ϊτομα για προβλεπϐμενη διαθεςιμϐτητα 10.175 
θϋςεων, ενώ ςτα 24 απϐ τα 34 καταςτόματα ο αριθμϐσ κρατοϑμενων υπερβαύνει την πληρϐτητα των 
διαθϋςιμων θϋςεων ςε ποςοςτϊ που κυμαύνονται απϐ 103,5% μϋχρι και 212,96%. Βλ. ςχετικϊ Τπουργεύο 
Προςταςύασ του Πολύτη, Γενικό Γραμματεύα Αντεγκληματικόσ Πολιτικόσ, τατιςτικϊ τοιχεύα Κρατοϑμενων. 
ϑμφωνα με τα ςτοιχεύα τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για την πρϐληψη των βαςανιςτηρύων και τησ απϊνθρωπησ 
ό ταπεινωτικόσ μεταχεύριςησ ό τιμωρύασ, το 2019, η Ελλϊδα ςε ϐρουσ υπερπλόρωςησ όρθε 7η διεθνώσ, με 
πρώτεσ τρεισ χώρεσ ςτη λύςτα την Σουρκύα, το Βϋλγιο και την Ιταλύα. Βλ. CPT, Press Release: Europe’s rate of 
imprisonment remained stable in 2019, according to Council of Europe survey, 7 April 2020.  
53 WHO, Preventing COVID-19 outbreak in prisons: a challenging but essential task for authorities, 23 March 
2020.  
54 ΕΕΔΑ, Δόλωςη για την απεργύα πεύνασ του κρατοϑμενου Δημότρη Κουφοντύνα, 25 Υεβρουαρύου 2021; 
Κατεπεύγουςα Δόλωςη για τον κρατοϑμενο φοιτητό Β. Δημϊκη, 25 ΜαϏου 2020; Νϋα Δόλωςη για τον 
κρατοϑμενο φοιτητό Β. Δημϊκη, 14 ΜαϏου 2020; Δόλωςη για την υπϐθεςη τησ μεταγωγόσ του Β. Δημϊκη, 30 
Απριλύου 2020. 

http://www.tokeli.gr/2021/03/covid-19.html?spref=fb&fbclid=IwAR0RWDsotTLT6Pn8Nf8neHW2sGbtn_VFnu6ob4EElitUymuoa0P27ArhAiQ
http://www.minocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=7055&Itemid=696&lang=GR
https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809e1d2d
http://rm.coe.int/doc/09000016806dbb2a
http://rm.coe.int/doc/09000016806dbb2a
http://rm.coe.int/doc/09000016806dbb2a
https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809e1d2d
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities
https://www.nchr.gr/images/Synedries/2021/25.2.2021/Dilosi_Koufontinas.pdf
https://www.nchr.gr/images/images2020/PDF/Katepeigousa%20Dilosi%20EEDA%20gia%20V.Dimaki_25.5.2020.pdf
https://www.nchr.gr/images/images2020/PDF/Dilosi%20EEDA%20gia%20V.Dimaki_2.pdf
https://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/sunthikes_krathseis/Dilosi_EEDA_gia_VDimaki.pdf
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ταυτϐχρονα με το γεγονϐσ τησ υποςτελϋχωςησ ό παντελοϑσ ϋλλειψησ των ειδικών ψυχικόσ 
υγεύασ ςτα καταςτόματα κρϊτηςησ. Όπωσ αναφϋρει η Ομοςπονδύα ωφρονιςτικών 
Τπαλλόλων Ελλϊδασ, η αναςτολό βαςικών διατϊξεων του ωφρονιςτικοϑ Κώδικα ό ϊλλων 
νομοθετικών διατϊξεων οφεύλει να ϋχει επαρκϋσ νομικϐ ϋρειςμα55.  

Επύςησ, λαμβανομϋνησ υπϐψη τησ αναςτολόσ τησ δια ζώςησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ ςτα 
ςωφρονιςτικϊ καταςτόματα, η ΕΕΔΑ επανϋρχεται για να επιςημϊνει με ϋμφαςη ϐτι η 
αναγκαιϐτητα τησ εκπαύδευςησ ςτισ φυλακϋσ και η ςημαςύα τησ δια ζώςησ εκπαιδευτικόσ 
διαδικαςύασ αναδεύχθηκε, ακϐμη πιο ϋντονα, ςε αυτϋσ τισ δϑςκολεσ ςυνθόκεσ τησ πανδημύασ. 
Η διαςφϊλιςό του δικαιώματοσ ςτην εκπαύδευςη αποτελεύ εγγϑηςη που απορρϋει απϐ το 
ϑνταγμα και τισ Διεθνεύσ υμβϊςεισ τισ οπούεσ ϋχει υπογρϊψει η Φώρα μασ, αλλϊ και ϋνα 
ουςιαςτικϐ μϋτρο-προϒπϐθεςη επανϋνταξησ των κρατοϑμενων ςτην κοινωνύα μετϊ την 
ϋκτιςη τησ ποινόσ τουσ. Σαυτϐχρονα, ςυνιςτϊ μϋςο δια του οπούου επιτυγχϊνεται ομαλό 
διαβύωςη ςτα καταςτόματα κρϊτηςησ, καθώσ μειώνει το νεκρϐ χρϐνο ϋκτιςησ τησ ποινόσ και 
ςυμβϊλλει ςτην ψυχικό και πνευματικό καλλιϋργεια των ϋγκλειςτων με αποτϋλεςμα την 
απομεύωςη τησ βύασ56.  

Σϋλοσ, η ΕΕΔΑ εκφρϊζει την ανηςυχύα τησ και κροϑει τον κώδωνα του κινδϑνου αναφορικϊ 
με την κατϊςταςη που θα επικρατεύ ςτισ φυλακϋσ μετϊ τη λόξη των ϋκτακτων μϋτρων, 
καθώσ αναμϋνεται αϑξηςη ςτον αριθμϐ των κρατοϑμενων λϐγω ςυγκεκριμϋνων παραγϐντων 
που ςυνδϋονται με την πανδημύα και που εύναι πολϑ πιθανϐ να οδηγόςουν ςε επιδεύνωςη του 
προβλόματοσ του υπερπληθυςμοϑ των ςωφρονιςτικών καταςτημϊτων. Μεταξϑ των 
παραγϐντων αυτών εύναι, μεταξϑ ϊλλων, η ϋκτιςη τησ περιοριςτικόσ τησ ελευθερύασ ποινόσ 
ςε περύπτωςη ϊρςησ τησ αναςτολόσ εκτϋλεςησ τησ ποινόσ, ςε ςυνδυαςμϐ με τη μετατροπό 
των ποινών παροχόσ κοινωφελοϑσ εργαςύασ ςε ποινϋσ φυλϊκιςησ λϐγω μη ςυμμϐρφωςησ, 
καθώσ και μια γενικϐτερη αϑξηςη των ςτερητικών τησ ελευθερύασ ποινών, ςτη μετϊ-COVID-
19 περύοδο, λϐγω τησ τϋλεςησ νϋων κατηγοριών εγκλημϊτων ςχετικών με τη νϐςο COVID-
1957.  

Άτομα με αναπηρύα και χρόνιεσ παθόςεισ  

Λαμβϊνοντασ υπϐψη ϐτι, διαχρονικϊ και υπϐ ςυνθόκεσ κανονικϐτητασ, τα ϊτομα με 
αναπηρύα και χρϐνιεσ παθόςεισ εύναι λιγϐτερο πιθανϐ να ϋχουν πρϐςβαςη ςτην εκπαύδευςη, 
την υγεύα ό να ςυμμετϋχουν ςτην κοινϐτητα και γενικϐτερα δεν απολαμβϊνουν μϋτρα που 
εξαςφαλύζουν την πλόρη και ιςϐτιμη ςυμμετοχό τουσ ςτην κοινωνύα58, ενώ ταυτϐχρονα 
αντιμετωπύζουν υψηλϐτερα επύπεδα βύασ, απϐρριψησ και κακομεταχεύριςησ, εύναι εϑλογη η 
διαπύςτωςη τησ ΕΑμεΑ ϐτι ςτον καιρϐ τησ πανδημύασ «οι πλϋον πληττϐμενοι εύναι αυτού που 
διαχρονικϊ αποτελοϑν τισ κοινωνικϊ και οικονομικϊ ευϊλωτεσ ομϊδεσ του πληθυςμοϑ τησ 
χώρασ και οι πιο ευϊλωτοι μεταξϑ των ευϊλωτων εύναι τα ϊτομα με αναπηρύα και χρϐνιεσ 

                                                        
55 ΟΤΕ, Δελτύο Σϑπου, 24 Αυγοϑςτου 2020.  
56 ΕΕΔΑ, Κατεπεύγουςα Δόλωςη για τον κρατοϑμενο φοιτητό Β. Δημϊκη, 25 ΜαϏου 2020; Νϋα Δόλωςη για τον 
κρατοϑμενο φοιτητό Β. Δημϊκη, 14 ΜαϏου 2020; Δόλωςη για την υπϐθεςη τησ μεταγωγόσ του Β. Δημϊκη, 30 
Απριλύου 2020.  
57 European Organisation οf Prison and Correctional Services (EuroPris), Reducing overcrowding. EuroPris 
COVID-19 pandemic fact sheet, July 2020, παρ. 5.  
58 ΕΑμεΑ, COVID-19 – Ωτομα με αναπηρύα, χρϐνιεσ παθόςεισ και οι οικογϋνειϋσ τουσ [υνειςφορϊ ςε Ϊκθεςη 
ΕΕΔΑ], Μϊιοσ 2021.  

http://www.osye.org.gr/arxeiadb/deltio_tipou_metra_covid_pdf_785503ead954b02ad033675af07c2db0.pdf
https://www.nchr.gr/images/images2020/PDF/Katepeigousa%20Dilosi%20EEDA%20gia%20V.Dimaki_25.5.2020.pdf
https://www.nchr.gr/images/images2020/PDF/Dilosi%20EEDA%20gia%20V.Dimaki_2.pdf
https://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/sunthikes_krathseis/Dilosi_EEDA_gia_VDimaki.pdf
https://www.europris.org/wp-content/uploads/2020/07/Factsheet-overcrowding-July-2020.pdf
https://www.europris.org/wp-content/uploads/2020/07/Factsheet-overcrowding-July-2020.pdf
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παθόςεισ και οι οικογϋνειϋσ τουσ»59. Για το λϐγο αυτϐ, ϊλλωςτε, με Χόφιςμϊ του το 
Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο ζότηςε κατϊ τη λόψη μϋτρων για την αντιμετώπιςη τησ πανδημύασ 
να διαςφαλύζονται απϐ τα Κρϊτη τα δικαιώματα των ατϐμων με αναπηρύα, ϐπωσ αυτϊ 
απορρϋουν απϐ τη ϑμβαςη των Ηνωμϋνων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατϐμων με 
αναπηρύα60. Η ΕΕΔΑ διαπιςτώνει, ωςτϐςο, με απογοότευςη ϐτι η ανταπϐκριςη των 
ςυςτημϊτων, ιδύωσ των υγειονομικών, ςτην προςταςύα των δικαιωμϊτων των ατϐμων με 
αναπηρύα και χρϐνιεσ παθόςεισ, κατϊ τη διϊρκεια τησ πανδημύασ COVID-19, όταν και 
εξακολουθεύ να εύναι μειωμϋνη61.  

Εύναι γεγονϐσ ϐτι τα ϊτομα με αναπηρύα και χρϐνιεσ παθόςεισ διϋτρεχαν και ςυνεχύζουν να 
διατρϋχουν μεγαλϑτερο κύνδυνο να προςβληθοϑν απϐ τη νϐςο COVID-19 και παρουςιϊζουν 
υψηλϐτερο δεύκτη αρνητικόσ ϋκβαςησ, παρϊγοντεσ οι οπούοι ςχετύζονται με εμπϐδια ωσ προσ 
την τόρηςη των μϋτρων φυςικόσ απϐςταςησ, την ϋλλειψη προςβϊςιμησ επικοινωνύασ και 
ενημϋρωςησ για τα μϋτρα προςταςύασ, την απουςύα φυςικόσ προςβαςιμϐτητασ ςτισ 
εγκαταςτϊςεισ υγεύασ, αλλϊ και των ανιςοτότων που βιώνουν ςτην πρϐςβαςη ςτην 
υγειονομικό περύθαλψη, την αυξημϋνη ςυχνϐτητα τακτικών και ϋκτακτων ιατρικών 
επιςκϋψεων και νοςηλειών που προκϑπτουν απϐ τη φϑςη τησ αναπηρύασ ό/και τισ 
ςυνυπϊρχουςεσ παθόςεισ62.  

Η ΕΕΔΑ ςυμμερύζεται τισ ανηςυχύεσ πολλών απϐ τουσ διεθνεύσ ελεγκτικοϑσ μηχανιςμοϑσ για 
τα δικαιώματα των ατϐμων με αναπηρύα, ςϑμφωνα με τισ οπούεσ η πανδημύα και τα μϋτρα 
που λαμβϊνουν οι κυβερνόςεισ για την αντιμετώπιςό τησ δϑνανται να πολλαπλαςιϊςουν τα 
εμπϐδια που αντιμετωπύζουν καθημερινϊ τα ϊτομα με αναπηρύα ό ακϐμη να θϋςουν νϋουσ 
κινδϑνουσ ςτην αυτονομύα, την υγεύα και τη ζωό τουσ63. Ενδεικτικϐ εύναι το γεγονϐσ ϐτι 
πολλϊ ϊτομα με αναπηρύα και χρϐνιεσ παθόςεισ, που εξαρτώνται απϐ τρύτα πρϐςωπα για την 
καθημερινό τουσ διαβύωςη, ςτεροϑνται βοόθειασ εξαιτύασ των περιοριςμών μετακύνηςησ και 
των μϋτρων κοινωνικόσ αποςταςιοπούηςησ. Αυτϐ θϋτει τα ϊτομα με αναπηρύα ςε πολλοϑσ 
κινδϑνουσ, απϐ την αδυναμύα πρϐςβαςησ ςε φαγητϐ ό ϊλλα βαςικϊ αγαθϊ και φϊρμακα, ϋωσ 
την αδυναμύα τϋλεςησ βαςικών καθημερινών δραςτηριοτότων, ϐπωσ εύναι το μπϊνιο, το 
μαγεύρεμα ό και η ςύτιςη. Σαυτϐχρονα, η ΕΕΔΑ επιςημαύνει ϐτι η ενημϋρωςη για τα μϋτρα 
COVID-19 δεν γύνεται πϊντα ςε προςβϊςιμεσ μορφϋσ και μϋςα για να ενημερωθοϑν ϐλα τα 
ϊτομα με αναπηρύα (πχ. νοηματικό γλώςςα, υπϐτιτλοι, μορφό «εϑκολησ ανϊγνωςησ, κ.λπ.)64.  

                                                        
59 ΕΑμεΑ, Επιςτολό προσ τον Πρωθυπουργϐ με θϋμα «Αύτημα για ϊμεςη οικονομικό ενύςχυςη των ατϐμων με 
αναπηρύα, χρϐνιεσ παθόςεισ και των οικογενειών τουσ, που ϋχουν πληγεύ απϐ την πανδημύα», 13 Νοεμβρύου 
2020. Βλ. ϋτςι και UN Secretary-General António Guterres, Tα δικαιώματα των ΑμεΑ να λαμβϊνονται υπϐψη 
ςτον μετϊ τον COVID-19 κϐςμο, 3 Δεκεμβρύου 2020.  
60 Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο, Χόφιςμα του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου τησ 18ησ Ιουνύου 2020 ςχετικϊ με την 
Ευρωπαώκό τρατηγικό για την Αναπηρύα μετϊ το 2020 (2019/2975(RSP)). Βλ. ϋτςι και Ευρωπαώκϐ 
Κοινοβοϑλιο, υντονιςμϋνη δρϊςη τησ ΕΕ για την καταπολϋμηςη τησ πανδημύασ COVID-19 και των ςυνεπειών 
τησ, 17 Απριλύου 2020. 
61 ΕΑμεΑ, COVID-19 – Ωτομα με αναπηρύα, χρϐνιεσ παθόςεισ και οι οικογϋνειϋσ τουσ [υνειςφορϊ ςε Ϊκθεςη 
ΕΕΔΑ], Μϊιοσ 2021.  
62 WHO, Guidance Note on Disability and Emergency Risk Management for Health, 2013, ςελ. 9-13; R. Armitage, 
LB. Nellums, The COVID-19 response must be disability inclusive, Lancet Public Heal, May 2020; ΕΑμεΑ, COVID-
19 – Ωτομα με αναπηρύα, χρϐνιεσ παθόςεισ και οι οικογϋνειϋσ τουσ [υνειςφορϊ ςε Ϊκθεςη ΕΕΔΑ], Μϊιοσ 2021.  
63 OHCHR, COVID-19 και τα δικαιώματα ατϐμων με αναπηρύα: οδηγύεσ, 29 Απριλύου 2020, ςελ. 4-5; ΠΟΤ, Θϋματα 
ατϐμων με αναπηρύα κατϊ τη διϊρκεια τησ επιδημύασ του COVID-19, 26 Μαρτύου 2020, ςελ. 2.  
64 Committee on the Rights of the Child, Statement: The Committee on the Rights of the Child warns of the grave 
physical, emotional and psychological effect of the COVID-19 pandemic on children and calls on States to protect 
the rights of children, 8 Απριλύου 2020.  
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ε ϐ,τι αφορϊ ςτα παιδιϊ με αναπηρύα, ςϑμφωνα με τη UNICEF, οι υποκεύμενεσ καταςτϊςεισ 
υγεύασ θϋτουν τα παιδιϊ με αναπηρύα ςε μεγαλϑτερο κύνδυνο μϐλυνςησ με πιθανϐτητα να 
αναπτϑξουν ςοβαρϋσ επιπλοκϋσ. Η αδυναμύα πρϐςβαςησ ςε βαςικϋσ υπηρεςύεσ υγεύασ και 
υγιεινόσ, αλλϊ και η ϋλλειψη προςβϊςιμων και ευκϐλωσ κατανοητών μορφών πληροφϐρηςησ 
αναφορικϊ με τα προληπτικϊ μϋτρα, ιδύωσ για τα παιδιϊ με αιςθητηριακό ό/και νοητικό 
αναπηρύα, αποτελοϑν τροχοπϋδη για την προςταςύα τουσ. Σαυτϐχρονα, ο κύνδυνοσ ϋκθεςησ 
και μϐλυνςησ αυξϊνεται δεδομϋνου ϐτι παιδιϊ με αναπηρύα εύναι περιςςϐτερο εξαρτημϋνα 
απϐ υπηρεςύεσ υποςτόριξησ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των υπηρεςιών υγεύασ και 
αποκατϊςταςησ65. 

Επιπλϋον, η ΕΕΔΑ παρατηρεύ με ανηςυχύα ϐτι κατϊ τη διϊρκεια τησ πανδημύασ δεν υπόρξε 
πρϐβλεψη για κατϊλληλη υποςτόριξη ςτουσ μαθητϋσ με αναπηρύα, ώςτε να αντιμετωπύςουν 
τυχϐν εμπϐδια που οφεύλονται ςτην απουςύα του απαιτοϑμενου εξοπλιςμοϑ, τησ πρϐςβαςησ 
ςτο διαδύκτυο, ςε προςβϊςιμο υλικϐ και αναγκαύα υποςτόριξη που θα τουσ επιτρϋψουν να 
παρακολουθόςουν τα διαδικτυακϊ ςχολικϊ προγρϊμματα66 και να ςυμπεριληφθοϑν ςτην εξ 
αποςτϊςεωσ μϊθηςη67. Αυτϐ αναπϐφευκτα ςημαύνει ϐτι τα ϊτομα με αναπηρύα ςε ςχϋςη με 
ϊλλα ϊτομα εύναι λιγϐτερο πιθανϐν να ολοκληρώςουν τον κϑκλο εκπαύδευςησ και 
περιςςϐτερο πιθανϐν να αποκλειςτοϑν εντελώσ απϐ τη ςχολικό φούτηςη.  

Επύςησ, η ΕΕΔΑ επιςημαύνει ϐτι τα ϊτομα με αναπηρύα και χρϐνιεσ παθόςεισ διατρϋχουν 
υψηλϐτερο κύνδυνο βύασ, ιδύωσ εϊν εύναι απομονωμϋνα, με τισ γυναύκεσ και τα κορύτςια με 
αναπηρύα να αντιμετωπύζουν υψηλϐτερο ποςοςτϐ προβλημϊτων που ςχετύζονται με το 
φϑλο, τη ταυτϐτητα φϑλου και την ενδοοικογενειακό βύα68. 

Σϋλοσ, η ΕΕΔΑ επανϋρχεται ςε πϊγια παρατόρηςό τησ που αφορϊ ςτη διαχρονικό ϋλλειψη 
δεδομϋνων και ςτατιςτικών ςτοιχεύων αναφορικϊ με τα δικαιώματα του ανθρώπου, 
προκειμϋνου να υπενθυμύςει ϐτι η ςυλλογό, ανϊλυςη και δημοςύευςη δεδομϋνων, εν 
προκειμϋνω για τη διϊςταςη τησ αναπηρύασ, αποτελεύ βαςικϐ πυλώνα για την πρϐληψη, 
προςταςύα και προαγωγό τησ δημϐςιασ υγεύασ και η ϋλλειψη αυτών δημιουργεύ περιοριςμοϑσ 
ςτην εκτύμηςη κινδϑνου, αλλϊ και λανθαςμϋνεσ προςεγγύςεισ. Η παρακολοϑθηςη τησ 
αναπηρύασ παρουςύαζε κενϊ πριν απϐ την πανδημύα69, γεγονϐσ που ϋχει ςυμβϊλει ςτην 

                                                        
65 UNICEF, Children with disabilities. Ensuring their inclusion in COVID-19 response strategies and evidence 
generation, December 2020, ςελ. 5; ΕΑμεΑ, COVID-19 – Ωτομα με αναπηρύα, χρϐνιεσ παθόςεισ και οι οικογϋνειϋσ 
τουσ [υνειςφορϊ ςε Ϊκθεςη ΕΕΔΑ], Μϊιοσ 2021. 
66 Σην ανϊγκη χορόγηςησ του αναγκαύου εξοπλιςμοϑ ςε μαθητϋσ με αναπηρύα, μαζύ με τα κατϊλληλα λογιςμικϊ 
καθώσ και ϐλα τα προςβϊςιμα εργαλεύα ϋχει επιςημϊνει η ΕΑμεΑ. Βλ. ΕΑμεΑ, Επιςτολό προσ τον 
Πρωθυπουργϐ με θϋμα «Αύτημα για ϊμεςη οικονομικό ενύςχυςη των ατϐμων με αναπηρύα, χρϐνιεσ παθόςεισ και 
των οικογενειών τουσ, που ϋχουν πληγεύ απϐ την πανδημύα», 13 Νοεμβρύου 2020. 
67 OHCHR, COVID-19 και τα δικαιώματα ατϐμων με αναπηρύα: οδηγύεσ, 29 Απριλύου 2020, ςελ. 7; UNESCO, Global 
Education Monitoring Report 2021, Central and Eastern Europe, Caucasus and Central Asia. Inclusion and 
education: all means all, February 2021, ςελ. 144; UNICEF, COVID-19 response: Considerations for Children and 
Adults with Disabilities, 4 Απριλύου 2020, ςελ. 2; UNICEF, Children with disabilities. Ensuring their inclusion in 
COVID-19 response strategies and evidence generation, December 2020, ςελ. 5, 14.   
68 OHCHR, COVID-19 και τα δικαιώματα ατϐμων με αναπηρύα: οδηγύεσ, 29 Απριλύου 2020, ςελ. 8.  
69 την Ελλϊδα η παρακολοϑθηςη τησ κατϊςταςη των δικαιωμϊτων των ατϐμων με αναπηρύα παρουςύαζε κενϊ 
πριν απϐ την πανδημύα, δεδομϋνου ϐτι δεν εφαρμϐςτηκε ςτην πρϊξη το μητρώο καταγραφόσ τησ αναπηρύασ 
ϐπωσ ϐριζε το ϊρθρο 6, παρ. 6, του Ν 3863/2010 «Νϋο Αςφαλιςτικϐ ϑςτημα και ςυναφεύσ διατϊξεισ. Ρυθμύςεισ 
ςτισ Εργαςιακϋσ χϋςεισ» (ΥΕΚ 115/Α/15.7.2010). Τπϐ αυτό τη ςυνθόκη, η ςυμπερύληψη των ατϐμων με 
αναπηρύα ςτην ανταπϐκριςη τησ κατϊςταςησ κρύςησ που δημιοϑργηςε η πανδημύα ϐχι μϐνο δεν διαςφϊλιςε την 
ορθό εκτύμηςη κινδϑνου, αλλϊ οδόγηςε και ςε λανθαςμϋνεσ προςεγγύςεισ φϋρνοντασ εκ νϋου ςτο προςκόνιο τισ 
διακρύςεισ ςε βϊροσ των ατϐμων με αναπηρύα. 
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περιοριςμϋνη παροχό δεδομϋνων κατϊ την διϊρκειϊ τησ, αλλϊ κυρύωσ ϋχει εκθϋςει τα ϊτομα 
με αναπηρύα ςε επιβλαβεύσ ςυνθόκεσ ϋωσ και θϊνατο70.  

Με την ευκαιρύα, η ΕΕΔΑ χαιρετύζει τη θϋςπιςη τησ Εθνικόσ Αρχόσ Προςβαςιμϐτητασ, ςτη 
ςϑνθεςη τησ οπούασ μϊλιςτα μετϋχει δια τησ Προϋδρου τησ71, εκφρϊζοντασ την ευχό να 
ςυμβϊλει ουςιαςτικϊ και αποτελεςματικϊ ςτην ϊρςη των διακρύςεων και εμποδύων και τη 
διευκϐλυνςη τησ ϋνταξησ των ατϐμων με αναπηρύα και χρϐνιεσ παθόςεισ ςτην κοινωνικό, 
οικονομικό, πολιτικό και πολιτιςτικό ζωό τησ Φώρασ.  

ΛΟΑΣΚΙ+ ϊτομα  

Η πανδημύα επηρϋαςε δυςανϊλογα και τη ΛΟΑΣΚΙ+ κοινϐτητα, ϐπωσ επιβεβαιώνει ο 
Ανεξϊρτητοσ Εμπειρογνώμονασ του ΟΗΕ για την προςταςύα κατϊ τησ βύασ και των 
διακρύςεων λϐγω ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ και ταυτϐτητασ φϑλου72. Πιο 
ςυγκεκριμϋνα, ςτην Ϊκθεςό του ςχετικϊ με τη βύα και τισ διακρύςεισ λϐγω ςεξουαλικοϑ 
προςανατολιςμοϑ και ταυτϐτητασ φϑλου που βιώνει η ΛΟΑΣΚΙ+ κοινϐτητα, ειδικϊ κατϊ την 
περύοδο τησ πανδημύασ, ο Ανεξϊρτητοσ Εμπειρογνώμονασ του ΟΗΕ αναγνωρύζει ϐτι οι 
ιδιαύτερεσ προκλόςεισ με τισ οπούεσ ϋρχεται αντιμϋτωπη η ΛΟΑΣΚΙ+ κοινϐτητα οϑτωσ ό 
ϊλλωσ και υπϐ ςυνθόκεσ «κανονικϐτητασ» ϋχουν επιδεινωθεύ ςημαντικϊ κατϊ την περύοδο 
αυτό, επιςημαύνοντασ ϐτι τα ΛΟΑΣΚΙ+ ϊτομα πλόττονται δυςανϊλογα απϐ την πανδημύα και 
ειδικϐτερα απϐ τα μϋτρα που λαμβϊνουν οι κυβερνόςεισ προκειμϋνου να αντιμετωπύςουν την 
εξϊπλωςό τησ, καθώσ αυτϊ ςτη ςυντριπτικό τουσ πλειονϐτητα αναπαρϊγουν και επιτεύνουν 
τισ ςτερεοτυπικϋσ αντιλόψεισ που οδηγοϑν ςε κοινωνικϐ αποκλειςμϐ, περιθωριοπούηςη και 
βύα που υφύςταται οϑτωσ ό ϊλλωσ τα ΛΟΑΣΚΙ+ ϊτομα73.  

Ξεκινώντασ απϐ τη διαπύςτωςη ϐτι τα ΛΟΑΣΚΙ+ ϊτομα ανόκουν ςε ομϊδα υψηλόσ 
επικινδυνϐτητασ, η ΕΕΔΑ μοιρϊζεται τισ ανηςυχύεσ του Ανεξϊρτητου Εμπειρογνώμονα του 
ΟΗΕ, ςϑμφωνα με τισ οπούεσ τα ΛΟΑΣΚΙ+ ϊτομα ϋχουν διπλϊςιεσ πιθανϐτητεσ να ϋρθουν 
αντιμϋτωπα με προκλόςεισ ψυχικόσ υγεύασ, και πϊνω απϐ τισ διπλϊςιεσ να κϊνουν 
κατϊχρηςη ουςιών, ςε ςχϋςη με το γενικϐτερο πληθυςμϐ74. Επιπλϋον, η ΕΕΔΑ ςημειώνει ϐτι η 
απαγϐρευςη κυκλοφορύασ, με τη ςυνεπακϐλουθη υποχρϋωςη των πολιτών να παραμϋνουν 
περιςςϐτερο χρϐνο ςτα ςπύτια τουσ, επιβαρϑνουν δυςανϊλογα τα μϋλη τησ ΛΟΑΣΚΙ+ 
κοινϐτητασ, οι ςχϋςεισ των οπούων με τισ οικογϋνειϋσ τουσ ςυχνϊ εύναι διαταραγμϋνεσ, λϐγω 

                                                        
70 WHO, Disability and Health, 1 December 2020; NS. Reed, LM. Meeks, BK. Swenor, Disability and COVID-19: 
who counts depends on who is counted, Lancet Public Heal, 1 August 2020. 
71 Η Εθνικό Αρχό Προςβαςιμϐτητασ ςυςτϊθηκε με το Ν 4780/2021 «Εθνικό Αρχό Προςβαςιμϐτητασ, Εθνικό 
Επιτροπό για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εθνικό Επιτροπό Βιοηθικόσ και Σεχνοηθικόσ» (ΥΕΚ 
30/Α/28.2.2021), ο οπούοσ τροποπούηςε και την ιδρυτικό νομοθεςύα τησ ΕΕΔΑ.  
72 UNGA, Protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity: Report 
of the Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and 
gender identity, Victor Madrigal-Borloz. Violence and discrimination based on sexual orientation and gender 
identity during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, A/75/258, 28 July 2020.  
73 UNGA, Protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity: Report 
of the Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and 
gender identity, Victor Madrigal-Borloz. Violence and discrimination based on sexual orientation and gender 
identity during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, A/75/258, 28 July 2020, παρ. 7.  
74 UNGA, Protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity: Report 
of the Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and 
gender identity, Victor Madrigal-Borloz. Violence and discrimination based on sexual orientation and gender 
identity during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, A/75/258, 28 July 2020, παρ. 28.  
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τησ απορριπτικόσ ςτϊςησ τησ οικογϋνειϊσ τουσ, προσ την ταυτϐτητα φϑλου ό το ςεξουαλικϐ 
τουσ προςανατολιςμϐ75. Επιπλϋον, δε, η απουςύα θεςμοθϋτηςησ τησ ομϐφυλησ γονεώκϐτητασ 
ςε ςυνδυαςμϐ με τα μϋτρα απαγϐρευςησ κυκλοφορύασ δημιοϑργηςε προφανό προςκϐμματα 
ςτη μετακύνηςη των μη βιολογικών ομϐφυλων γονϋων απϐ/προσ και μετϊ των τϋκνων τουσ, 
ωσ και ςτην επικοινωνύα με αυτϊ, ιδύωσ ςε περιπτώςεισ διακοπόσ τησ ομϐφυλησ ςυμβύωςησ, 
καθώσ δεν ενϋπιπταν ςε καμύα απϐ τισ επιτρεπϐμενεσ αιτύεσ μετακύνηςησ. Η ΕΕΔΑ ςημειώνει, 
επύςησ, ϐτι ςυνεπεύα τησ ανυπαρξύασ ςχετικοϑ νομοθετικοϑ πλαιςύου, ενιςχϑθηκε, αφενϐσ, ο 
κύνδυνοσ τησ επιβολόσ ςε βϊροσ τουσ των προβλεπϐμενων προςτύμων λϐγω παρϊνομησ 
μετακύνηςησ, αφετϋρου, η δημιουργύα ςυνθηκών περαιτϋρω επιβϊρυνςησ τησ ψυχικόσ τουσ 
υγεύασ εξαιτύασ του αποκλειςμοϑ ϋναντι των αναγνωριςμϋνων μορφών γονεώκϐτητασ, αλλϊ 
και του αυξημϋνου κινδϑνου τιμωρητικόσ αντιμετώπιςόσ τουσ απϐ τουσ ελεγκτικοϑσ 
μηχανιςμοϑσ. 

Αντύςτοιχα, η ΕΕΔΑ επιςημαύνει ϐτι η εργαςιακό αναςφϊλεια κατϊ την περύοδο τησ 
πανδημύασ εύναι πολϑ πιο ϋντονη ςτα ΛΟΑΣΚΙ+ ϊτομα, τα οπούα αντιμετώπιζαν όδη 
περιςςϐτερεσ δυςκολύεσ αναφορικϊ με την πρϐςληψη ςτην εργαςύα και την παραμονό 
ςτο εργαςιακϐ περιβϊλλον, λϐγω των διακρύςεων που υφύςτανται, ενώ ιδιαύτερο πρϐβλημα 
ϋχει προκαλϋςει η απαγϐρευςη κυκλοφορύασ ςτα ΛΟΑΣΚΙ+ ϊτομα που εργϊζονται ςτο ςεξ, 
ιδιαύτερα ςε ϐςα ανόκουν ςτην τρανσ κοινϐτητα76. Επύςησ, η πρϐςβαςη ςε δημϐςιεσ 
υπηρεςύεσ, μεταξϑ των οπούων και οι υπηρεςύεσ υγεύασ77, εύναι ιδιαύτερα δϑςκολη κατϊ την 
περύοδο τησ πανδημύασ, καθώσ τα ελλεύμματα ςε ϐ,τι αφορϊ ςτη διαςφϊλιςη των 
δικαιωμϊτων των ΛΟΑΣΚΙ+ ατϐμων επιτεύνουν τισ διακρύςεισ, οδηγώντασ ςυχνϊ ςε ϊρνηςη 
παροχόσ υπηρεςιών, με αποτϋλεςμα την αποθϊρρυνςό τουσ απϐ το να αναζητόςουν τισ 
υπηρεςύεσ αυτϋσ78.   

Οι πιο πϊνω διαπιςτώςεισ επιβεβαιώνονται και απϐ το Δύκτυο Καταγραφόσ Περιςτατικών 
Ρατςιςτικόσ Βύασ, ςτην πιο πρϐςφατη Ϊκθεςό του, ςϑμφωνα με την οπούα, τον καιρϐ τησ 
πανδημύασ, τα μιςϊ περιςτατικϊ κατϊ ΛΟΑΣΚΙ+ ατϐμων ςυνϋβηςαν μϋςα ςτο χώρο διαμονόσ 
των θυμϊτων, ςυνδυϊζοντασ την ενδοοικογενειακό βύα με το ρατςιςτικϐ κύνητρο, ό ςτο 
διαδύκτυο79. υγκεκριμϋνα, ο εγκλειςμϐσ ςτο περιβϊλλον τησ οικύασ ςυνδϋεται ςτην 
περύπτωςη των ΛΟΑΣΚΙ+ ατϐμων με ϋκφραςη βύαιων ςυμπεριφορών απϐ μϋλη τησ 
οικογϋνειϊσ τουσ που δεν αποδϋχονται το ςεξουαλικϐ προςανατολιςμϐ ό την ταυτϐτητα 
φϑλου τουσ80. Επύςησ, ο εκφοβιςμϐσ με ρατςιςτικϐ κύνητρο ςτον κυβερνοχώρο, μια τϊςη που 

                                                        
75 UNGA, Protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity: Report 
of the Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and 
gender identity, Victor Madrigal-Borloz. Violence and discrimination based on sexual orientation and gender 
identity during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, A/75/258, 28 July 2020, παρ. 11-12; ECRI, Annual 
Report of ECRI’s activities covering the period from 1 January to 31 December 2020, March 2021, ςελ. 11.  
76 UNGA, Protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity: Report 
of the Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and 
gender identity, Victor Madrigal-Borloz. Violence and discrimination based on sexual orientation and gender 
identity during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, A/75/258, 28 July 2020, παρ. 33-34; ECRI, Annual 
Report of ECRI’s activities covering the period from 1 January to 31 December 2020, March 2021, ςελ. 11.  
77 Βλ. ϋτςι και UNSDG, COVID-19 and Human Rights. We are all in this together, April 2020, ςελ. 12.  
78 UNGA, Protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity: Report 
of the Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and 
gender identity, Victor Madrigal-Borloz. Violence and discrimination based on sexual orientation and gender 
identity during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, A/75/258, 28 July 2020, παρ. 16-18.  
79 Δύκτυο Καταγραφόσ Περιςτατικών Ρατςιςτικόσ Βύασ, Ετόςια Ϊκθεςη 2020, 22 Απριλύου 2021, ςελ. 40.  
80 Δύκτυο Καταγραφόσ Περιςτατικών Ρατςιςτικόσ Βύασ, Ετόςια Ϊκθεςη 2020, 22 Απριλύου 2021, ςελ. 6.  
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ςταθερϊ αναδεικνϑεται ςτισ καταγραφϋσ του Δικτϑου τα τελευταύα χρϐνια, το 2020, 
αποτελεύ μια νϋα διϊςταςη του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ. Η διεξαγωγό μαθημϊτων ςε 
εκπαιδευτικϊ ιδρϑματα μϋςω διαδικτϑου αποτελεύ τη νϋα ςυνθόκη μϋςα ςτην οπούα 
ΛΟΑΣΚΙ+ ϊτομα δϑνανται να ςτοχοποιηθοϑν και να γύνουν θϑματα λεκτικόσ βύασ απϐ 
ςυμφοιτητϋσ τουσ, χωρύσ ωςτϐςο οι τελευταύοι να μποροϑν να εντοπιςτοϑν απϐ το θϑμα ό το 
διδϊςκοντα (λϐγω πχ κλειςτόσ κϊμερασ)81. 

Ειδικϊ ςε ϐ,τι αφορϊ ςτισ επιπτώςεισ τησ πανδημύασ ςτα τρανσ, φυλοδιαφορετικϊ και 
ύντερςεξ ϊτομα, η ΕΕΔΑ ςημειώνει με ανηςυχύα ϐτι τα ϊτομα αυτϊ εύναι ακϐμη πιο ευϊλωτα 
κατϊ την περύοδο τησ πανδημύασ82. ϑμφωνα με τα ευρόματα του Δικτϑου Καταγραφόσ 
Περιςτατικών Ρατςιςτικόσ Βύασ, το 2020, επιβεβαιώνεται για μια ακϐμη φορϊ η 
προβληματικό και ϋντονα παρενοχλητικό μεταχεύριςη διεμφυλικών ατϐμων απϐ εργοδϐτεσ 
και ςυναδϋλφουσ, δημϐςιουσ λειτουργοϑσ, αλλϊ και ϊγνωςτουσ ςτα θϑματα πολύτεσ, με 
ςτϐχο την αμφιςβότηςη του αυτοπροςδιοριςμοϑ του ατϐμου. Απϐ τισ καταγραφϋσ αυτϋσ, 
γύνεται αντιληπτϐ ϐτι τα τρανσ ϊτομα υφύςτανται λεκτικό ό ϊλλου τϑπου βύα η οπούα 
εντατικοποιεύται ϐςο προχωρϊ η φυλομετϊβαςη και γύνεται πιο ορατό. Παρϊλληλα, το 
Δύκτυο διαπιςτώνει ϐτι, ςε ςημαντικϐ αριθμϐ των περιςτατικών επιθϋςεων λϐγω 
ταυτϐτητασ φϑλου, τα θϑματα βιώνουν ρατςιςτικό βύα ςτο χώρο εργαςύασ τουσ. 
Φαρακτηριςτικϋσ εύναι οι περιπτώςεισ τρανσ γυναικών, εργατριών του ςεξ, οι οπούεσ δϋχονται 
κατ’ εξακολοϑθηςη ακραύα λεκτικό και ςωματικό βύα, κατϊ την εργαςύα τουσ, ςυνόθωσ απϐ 
ϊγνωςτουσ δρϊςτεσ. Εντϐσ του ϋτουσ 2020, καθώσ οι νϋεσ ςυνθόκεσ τησ πανδημύασ COVID-19 
ϋχουν ςυμβϊλει ςτην περαιτϋρω περιθωριοπούηςό τουσ αλλϊ και την εντατικοπούηςη των 
διακρύςεων που βιώνουν ςτην πρϐςβαςη ςε υπηρεςύεσ και το πλαύςιο προςταςύασ, η 
τρανςφοβικό βύα που βιώνουν δϑναται να οδηγόςει ςε επιδεύνωςη τησ αναςφϊλειασ, ακϐμα 
και αϑξηςη του κινδϑνου για τη ζωό τουσ83. 

Σαυτϐχρονα, ϐπωσ αναφϋρει και το ωματεύο Τποςτόριξησ Διεμφυλικών (ΤΔ), παρϊ το 
γεγονϐσ ϐτι «η διϐρθωςη του καταχωριςμϋνου φϑλου με δικαςτικό απϐφαςη» κατ’ 
εφαρμογό του Ν 4491/2017 (ϊρθρο 4, παρ. 2) γύνεται ςε ιδιαύτερο γραφεύο χωρύσ 
δημοςιϐτητα, και ςυνεπώσ δεν δημιουργοϑνται ςυνθόκεσ διακινδϑνευςησ τησ δημϐςιασ 
υγεύασ, η διαδικαςύα αυτό εύχε για μεγϊλο χρονικϐ διϊςτημα αναςταλεύ, χωρύσ να 
ςυμπεριλαμβϊνεται μεταξϑ των διαδικαςιών εκοϑςιασ δικαιοδοςύασ που 
πραγματοποιοϑνταν, ςϑμφωνα με την ΚΤΑ αριθ. Δ1α/ΓΠοικ.: 7134284. Λαμβανομϋνησ υπϐψη 
τησ πϊγιασ ςϑςταςησ διεθνών και ευρωπαώκών οργανιςμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
να εύναι οι διαδικαςύεσ νομικόσ αναγνώριςησ ταυτϐτητασ φϑλου «ταχεύεσ, διαφανεύσ και 
προςβϊςιμεσ», η ΕΕΔΑ ςυμμερύζεται την ανηςυχύα του Ανεξϊρτητου Εμπειρογνώμονα του 
ΟΗΕ και τονύζει ϐτι η αναςτολό τησ διαδικαςύασ νομικόσ αναγνώριςησ τησ ταυτϐτητασ φϑλου 
και η ςυνεπακϐλουθη παρϊταςη του κρύςιμου μεςοδιαςτόματοσ κατϊ το οπούο τα 
διεμφυλικϊ πρϐςωπα βρύςκονται ϋκθετα ςε μεγϊλη αναςφϊλεια, καθιςτοϑν τα τρανσ ϊτομα 

                                                        
81 Δύκτυο Καταγραφόσ Περιςτατικών Ρατςιςτικόσ Βύασ, Ετόςια Ϊκθεςη 2020, 22 Απριλύου 2021, ςελ. 6-7.  
82 UNGA, Protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity: Report 
of the Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and 
gender identity, Victor Madrigal-Borloz. Violence and discrimination based on sexual orientation and gender 
identity during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, A/75/258, 28 July 2020, παρ. 22-23.  
83 Δύκτυο Καταγραφόσ Περιςτατικών Ρατςιςτικόσ Βύασ, Ετόςια Ϊκθεςη 2020, 22 Απριλύου 2021, ςελ. 42-43.  
84 ΤΔ, Δελτύο Σϑπου με θϋμα: Αναγκαιϐτητα η απρϐςκοπτη πραγματοπούηςη των διαδικαςιών νομικόσ 
αναγνώριςησ ταυτϐτητασ φϑλου κατϊ το διϊςτημα του lockdown, 11 Νοεμβρύου 2020.  
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ακϐμη πιο ευϊλωτα ςτισ διακρύςεισ. Η ΕΕΔΑ χαιρετύζει ωσ θετικϐ το γεγονϐσ ϐτι κατϊ τη 
ςϑνταξη τησ παροϑςασ ϋχει όδη ξεκινόςει η ςταδιακό επαναλειτουργύα των δικαςτηρύων85.  

τα θετικϊ αποτιμϊται η ϊμεςη ανταπϐκριςη του Τφυπουργοϑ Προςταςύασ του Πολύτη ςε 
ςχετικό επιςτολό του ΤΔ αναφορικϊ με το ζότημα τησ διαδικαςύασ ταυτοπούηςησ των 
διεμφυλικών/τρανσ προςώπων λϐγω των περιοριςτικών μϋτρων ελϋγχου τησ κυκλοφορύασ, 
καθώσ ςε ςχετικϐ ϋγγραφϐ του προσ τον Αρχηγϐ τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ επιςημαύνεται 
ϐτι η ταυτοπούηςη των εγγρϊφων και των βεβαιώςεων κυκλοφορύασ που τα τρανσ ϊτομα 
που δεν ϋχουν προλϊβει να μεταβϊλουν τα νομικϊ τουσ ϋγγραφα φϋρουν, πρϋπει να γύνεται 
με τη μϋγιςτη προςοχό και ευαιςθηςύα ςτα προςωπικϊ τουσ δεδομϋνα και ςεβαςμϐ ςτην 
αξιοπρϋπεια κϊθε ατϐμου86.  

Η ΕΕΔΑ δρϊττεται τησ ευκαιρύασ για να χαιρετύςει τη ςϑςταςη τησ Επιτροπόσ για τη ςϑνταξη 
ςχεδύου Εθνικόσ τρατηγικόσ για την Ιςϐτητα των ΛΟΑΣΚΙ+ ατϐμων με ςτϐχο την κατϊρτιςη 
ενϐσ ολοκληρωμϋνου ςχεδύου που θα καθορύζει οριζϐντια τη ςτρατηγικό, τουσ ςτϐχουσ και 
τισ δρϊςεισ υπουργεύων και αρμϐδιων φορϋων για τον ςχεδιαςμϐ, την εκπϐνηςη και την 
υλοπούηςη πολιτικών για την ιςϐτητα των ΛΟΑΣΚΙ+. ημειώνεται μϊλιςτα ϐτι ςτην 3η 
ςυνεδρύαςη τησ Επιτροπόσ, η οπούα πραγματοποιόθηκε μϋςω τηλεδιϊςκεψησ ςτισ 9 Απριλύου 
2021, ςυμμετεύχε και η Πρϐεδροσ τησ ΕΕΔΑ, Μαρύα Γαβουνϋλη, επιςημαύνοντασ ϐτι η ΕΕΔΑ 
παρακολουθεύ ςτενϊ ζητόματα που ϊπτονται των δικαιωμϊτων των ΛΟΑΣΚΙ+ και ςυνεχύζει 
να εργϊζεται για την πρϐληψη και καταπολϋμηςη ϐλων των ϋμφυλων διακρύςεων και την 
κατοχϑρωςη των θεμελιωδών δικαιωμϊτων τουσ βϊςει των υπερνομοθετικών κανϐνων που 
επιβϊλλουν την εξϊλειψη των ςτερεοτϑπων και των κοινωνικών προκαταλόψεων. 

υςτϊςεισ:  

Γενικϋσ  

 Λόψη κατϊλληλων μϋτρων για την αντιμετώπιςη των διαφορετικών επιπτώςεων τησ 
πανδημύασ COVID-19 ςτισ ευϊλωτεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ ςε ςχϋςη, ιδύωσ, με την πρϐςβαςη 
ςτην ιατροφαρμακευτικό περύθαλψη, τισ ςυνθόκεσ απαςχϐληςησ και την πρϐςβαςη ςτην 
εκπαύδευςη.   

 Διαςφϊλιςη ιςϐτιμησ πρϐςβαςησ ςε μϋτρα οικονομικόσ ςτόριξησ που λαμβϊνονται ςτο 
πλαύςιο τησ πανδημύασ COVID-19, χωρύσ διακρύςεισ.  

 Διαςφϊλιςη τησ ςυμμετοχόσ ϐλων των ευϊλωτων κοινωνικών ομϊδων ςτο ςχεδιαςμϐ 
και την εφαρμογό ϋκτακτων μϋτρων για την αντιμετώπιςη τησ πανδημύασ, με ςτϐχο τη 
ςυμπερύληψό τουσ ςτη λόψη αποφϊςεων.  

 Διαςφϊλιςη τησ ςυλλογόσ, λεπτομεροϑσ ανϊλυςησ και δημοςιοπούηςησ ςτατιςτικών 
ςτοιχεύων και δεδομϋνων ςχετικϊ με τον αντύκτυπο τησ πανδημύασ, ιδύωσ ςτισ πιο 
ευϊλωτεσ ομϊδεσ.  

                                                        
85 Η οπούα ρυθμύζεται ςτο Ν 4790/2021 «Κατεπεύγουςεσ ρυθμύςεισ για την προςταςύα τησ δημϐςιασ υγεύασ απϐ 
τισ ςυνεχιζϐμενεσ ςυνϋπειεσ τησ πανδημύασ του κορωνοώοϑ COVID-19, την ανϊπτυξη, την κοινωνικό προςταςύα 
και την επαναλειτουργύα των δικαςτηρύων και ϊλλα ζητόματα» (ΥΕΚ 48/Α/31.3.2021), βλ. ιδύωσ ϊρθρο 83 για 
τα πολιτικϊ δικαςτόρια.  
86 ΤΔ, Δελτύο Σϑπου με θϋμα: Θετικό ανταπϐκριςη του Τφυπουργοϑ Προςταςύασ του Πολύτη, ώςτε οι 
αςτυνομικϋσ αρχϋσ να δεύξουν προςοχό ςτουσ ελϋγχουσ λϐγω περιοριςτικών μϋτρων ςτα τρανσ πρϐςωπα, 3 
Απριλύου 2020.  
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Ρομϊ  

 Λόψη κατϊλληλων μϋτρων για την αντιμετώπιςη των δυςανϊλογων επιπτώςεων τησ 
πανδημύασ ςτουσ πληθυςμοϑσ Ρομϊ, λαμβανομϋνων υπϐψη των παγιωμϋνων 
προβλημϊτων που αυτού αντιμετωπύζουν, ϐπωσ η πρϐςβαςη ςτην υγεύα, ςε υδροδϐτηςη, 
ηλεκτροδϐτηςη, αποκοµιδό απορριµµϊτων, καθώσ επύςησ και του γεγονϐτοσ ϐτι διαβοϑν 
ςε πολυςϑχναςτεσ περιοχϋσ με περιοριςμϋνη πρϐςβαςη ςε βαςικϊ αγαθϊ και υπηρεςύεσ. 
Πιο ςυγκεκριμϋνα, κρύνονται αναγκαύα, μεταξϑ ϊλλων, τα ακϐλουθα μϋτρα: πρϐςβαςη ςε 
καθαρϐ πϐςιμο νερϐ, που θα εύναι επαρκϋσ για την κϊλυψη ϐλων των υδρευτικών 
αναγκών του πληθυςμοϑ, υγιεινϐσ τρϐποσ διϊθεςησ λυμϊτων και παροχό 
εγκαταςτϊςεων ρεϑματοσ, με ςϑνδεςη ςτη ΔΕΔΗΕ ό παροχό γεννητριών για να λυθεύ 
ϋςτω προςωρινϊ το ζότημα τησ τηλεκπαύδευςησ και τησ ψϑξησ τροφύμων και φαρμϊκων. 

 Λόψη κατϊλληλων μϋτρων για τη διαςφϊλιςη τησ ιατροφαρμακευτικόσ περύθαλψησ των 
Ρομϊ, ςυμπεριλαμβανομϋνων ϐςων δεν διαθϋτουν υγειονομικό αςφϊλιςη ό 
νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα. Αναμϋνεται ϐτι θα ςυνειςφϋρει προσ το ςκοπϐ αυτό η ςϑςταςη 
κλιμακύων γιατρών που θα επιςκϋπτονται τουσ καταυλιςμοϑσ Ρομϊ για εξετϊςεισ, για να 
διαπιςτωθεύ ϊμεςα αν υπϊρχουν κροϑςματα, ώςτε να απομονώνονται και να 
ακολουθηθοϑν οι ιατρικϋσ οδηγύεσ, ςε ςυνεργαςύα με τα υπϊρχοντα κατϊ τϐπουσ Κϋντρα 
Κοινϐτητασ Δόμων και Παραρτημϊτων Ρομϊ, με τουσ διαμεςολαβητϋσ, τα Δημοτικϊ 
Ιατρεύα, τουσ τοπικοϑσ ςυλλϐγουσ και ομοςπονδύεσ Ελλόνων Ρομϊ μελών τησ ΕΛΛΑΝ 
ΠΑΕ, καθώσ και τουσ ϊλλουσ φορεύσ τησ κοινωνύασ των πολιτών. 

 Λόψη κατϊλληλων μϋτρων για τη διαςφϊλιςη τουσ δικαιώματοσ πρϐςβαςησ ςτην 
εκπαύδευςη των παιδιών Ρομϊ, λαμβανομϋνου υπϐψη ϐτι η ϋλλειψη πρϐςβαςησ ςτο 
Διαδύκτυο ό/και ςε υπολογιςτό μπορεύ να καταςτόςουν δυςκολϐτερη την 
τηλεκπαύδευςη, διακινδυνεϑοντασ την αϑξηςη των όδη υψηλών ποςοςτών εγκατϊλειψησ 
των μαθητών Ρομϊ.   

 Διεξαγωγό ϊμεςησ εκςτρατεύασ ενημϋρωςησ - ευαιςθητοπούηςησ ςχετικϊ με τα μϋτρα 
πρϐληψησ και μη εξϊπλωςησ του κορωνοώοϑ ςτουσ καταυλιςμοϑσ Ρομϊ τησ Φώρασ. 

 Διεξαγωγό διαρκοϑσ δημϐςιου διαλϐγου και διαβοϑλευςησ ϐλων των αρμϐδιων 
πολιτειακών θεςμών, τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, των διαμεςολαβητών, των 
ομοςπονδιών και των τοπικών ςυλλϐγων Ρομϊ αλλϊ και τησ ύδιασ τησ Ρομϊ κοινϐτητασ, 
ώςτε να ςχεδιϊζονται απϐ κοινοϑ και να εφαρμϐζονται κατευθεύαν ςτο πεδύο 
εξειδικευμϋνεσ δρϊςεισ που θα φϋρουν τα επιδιωκϐμενα οφϋλη ςτην ευϊλωτη κοινϐτητα 
των ελλόνων Ρομϊ, αλλϊ και ςτο ςϑνολο τησ ελληνικόσ κοινωνύασ. 

Μετανϊςτεσ, πρόςφυγεσ και αιτούντεσ ϊςυλο 

 Λόψη κατϊ προτεραιϐτητα μϋτρων για την ϊμεςη μεταφορϊ ϐλων των ευϊλωτων 
ατϐμων απϐ τα νηςιϊ ςε αςφαλό και κατϊλληλη διαμονό ςτην ηπειρωτικό χώρα.  

 Εξαςφϊλιςη αποτελεςματικοϑ ελϋγχου των ϐρων παροχόσ διεθνοϑσ προςταςύασ ςτην 
αντύςτοιχη υποδομό και ενύςχυςη των ΚΤΣ και των Δομών Υιλοξενύασ με διερμηνεύσ, 
διαπολιτιςμικοϑσ διαμεςολαβητϋσ, Επιτρϐπουσ αςυνϐδευτων ανόλικων, κοινωνικοϑσ 
λειτουργοϑσ και την υποςτόριξη τησ ορθόσ λειτουργύασ ϐλων των εγκαταςτϊςεων.  

 Εγγϑηςη του διαφανοϑσ χαρακτόρα τησ διαδικαςύασ αςϑλου ειδικϊ για ευϊλωτουσ 
πρϐςφυγεσ.  

 Ενύςχυςη των μϋτρων για την περαιτϋρω αποςυμφϐρηςη των κϋντρων κρϊτηςησ. 
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Κρατούμενοι  

 Διαςφϊλιςη τησ τόρηςησ των θεμελιωδών δικαιωμϊτων των κρατοϑμενων, του 
ςεβαςμοϑ του κρϊτουσ δικαύου και των διεθνών και ευρωπαώκών προτϑπων για την 
προςταςύα και την προώθηςη των δικαιωμϊτων του ανθρώπου.   

 Λόψη των αναγκαύων μϋτρων για την αποςυμφϐρηςη των ςωφρονιςτικών ιδρυμϊτων ςε 
ςυνδυαςμϐ με την εξϋταςη τησ δυνατϐτητασ εφαρμογόσ εναλλακτικών τησ ςτϋρηςησ τησ 
ελευθερύασ μϋτρων (ςε ςχϋςη ιδύωσ με την προςωρινό κρϊτηςη, την αντικατϊςταςη και 
αναςτολό εκτϋλεςησ ςτερητικών τησ ελευθερύασ ποινών, την πρϐωρη αποφυλϊκιςη κϊ.).  

 Λόψη των αναγκαύων μϋτρων για τη βελτύωςη των ςυνθηκών κρϊτηςησ (ελϊχιςτεσ 
ςυνθόκεσ υγιεινόσ, παροχό ιατρικών υπηρεςιών, εφοδιαςμϐσ με υλικϊ ατομικόσ 
προςταςύασ κϊ.). 

Άτομα με αναπηρύα και χρόνιεσ παθόςεισ  

 Λόψη των αναγκαύων μϋτρων για τη διαςφϊλιςη τησ παροχόσ εϑλογησ προςαρμογόσ ςε 
ϊτομα με αναπηρύα και χρϐνιεσ παθόςεισ, αποφεϑγοντασ, ςτην περύπτωςη που 
επιβληθοϑν μϋτρα περιοριςμοϑ τησ ελεϑθερησ κυκλοφορύασ, τισ γενικϋσ απαγορεϑςεισ 
εξϐδου απϐ το ςπύτι και την επιβολό προςτύμων, και θεςπύζοντασ εξαιρϋςεισ για ϊτομα με 
αναπηρύα, ώςτε να μποροϑν να βγαύνουν ϋξω, με ταυτϐχρονη διαςφϊλιςη ϐτι τα ϊτομα 
που παρϋχουν υποςτόριξη ςε ϊτομα με αναπηρύα εξαιροϑνται απϐ τουσ περιοριςμοϑσ 
παραμονόσ ςτο ςπύτι προκειμϋνου να παρϋχουν βοόθεια. 

 Λόψη των αναγκαύων μϋτρων για τη διαςφϊλιςη ϐτι οι πληροφορύεσ για τα μϋτρα που 
ςχετύζονται με τη νϐςο COVID-19 εύναι προςβϊςιμεσ ςε ϊτομα με αναπηρύα, ϐπωσ μεταξϑ 
ϊλλων, μϋςω τησ ερμηνεύασ νοηματικόσ γλώςςασ, του υποτιτλιςμοϑ και των εϑκολων ςε 
ανϊγνωςη μορφών.  

 Λόψη των αναγκαύων μϋτρων για τη διαςφϊλιςη τησ ςυςτηματικόσ ςυμμετοχόσ ϐλων 
των ατϐμων με αναπηρύα μϋςω των αντιπροςωπευτικών οργανώςεών τουσ ςε ϐλεσ τισ 
αποφϊςεισ που επηρεϊζουν τη ζωό τουσ.  

 Λόψη των αναγκαύων μϋτρων για την πραγμϊτωςη του δικαιώματοσ ςτην εκπαύδευςη 
των παιδιών με αναπηρύα και/ό ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ και γενικϐτερα τη 
ςυμπερύληψη τησ διϊςταςησ τησ αναπηρύασ ςτα μϋτρα που λαμβϊνονται ςτον τομϋα τησ 
εκπαύδευςησ για την πρϐληψη και μη εξϊπλωςη του κορωνοώοϑ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η 
ΕΕΔΑ ςυςτόνει την ανϊπτυξη προςβϊςιμου και προςαρμϐςιμου υλικοϑ για μαθητϋσ με 
αναπηρύα για την υποςτόριξη τησ μϊθηςησ εξ αποςτϊςεωσ, τη διαςφϊλιςη τησ 
πρϐςβαςησ ςτο διαδύκτυο για μϊθηςη εξ αποςτϊςεωσ και διαςφϊλιςη ϐτι το λογιςμικϐ 
εύναι προςβϊςιμο ςε ϊτομα με αναπηρύα, ϐπωσ μεταξϑ ϊλλων, μϋςω τησ παροχόσ 
βοηθητικών ςυςκευών και τησ εϑλογησ προςαρμογόσ, καθώσ επύςησ και την παροχό 
ςαφών οδηγιών ςε εκπαιδευτικϋσ και ςχολικϋσ αρχϋσ ωσ προσ το πεδύο των 
υποχρεώςεών τουσ και την ποικιλύα των διαθϋςιμων πηγών κατϊ την παροχό 
εκπαύδευςησ εκτϐσ ςχολεύου.  

 Λόψη των αναγκαύων μϋτρων ώςτε οι μηχανιςμού καταγγελύασ, οι ανοιχτϋσ τηλεφωνικϋσ 
γραμμϋσ, τα καταφϑγια ϋκτακτησ ανϊγκησ και ϊλλεσ μορφϋσ βοόθειασ να εύναι διαθϋςιμα 
ςε ϊτομα με αναπηρύα και να περιλαμβϊνουν ϊτομα με αναπηρύα.  
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 υλλογό, ανϊλυςη και δημοςιοπούηςη ςτατιςτικών ςτοιχεύων και δεδομϋνων για την 
αναπηρύα με ςτϐχο τη βελτύωςη τησ παρακολοϑθηςησ τησ κατϊςταςησ ςτη Φώρα και, 
ειδικϐτερα, των επιπτώςεων τησ πανδημύασ ειδικϊ ςτα ϊτομα με αναπηρύα.  

 Λόψη των αναγκαύων μϋτρων για την προςταςύα των ατϐμων με αναπηρύα απϐ τη βύα, 
την κακοπούηςη, τον αποκλειςμϐ, τον εξαναγκαςμϐ και την παραμϋληςη, με ϋμφαςη ςτην 
προςταςύα των γυναικών και των κοριτςιών με αναπηρύα απϐ τη βύα και την 
κακοπούηςη και τη διατόρηςη προςβϊςιμων υπηρεςιών υποςτόριξησ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων εκεύνων που αφοροϑν τη ςεξουαλικό και αναπαραγωγικό υγεύα.   

ΛΟΑΣΚΙ+ ϊτομα  

 Λόψη μϋτρων για την αντιμετώπιςη των πολλαπλών μορφών διακρύςεων που 
υφύςτανται τα ΛΟΑΣΚΙ+ ϊτομα και την καταπολϋμηςη του αντύκτυπου τησ πανδημύασ 
ςτην απϐλαυςη των δικαιωμϊτων τουσ, με την ενςωμϊτωςη των ιδιαύτερων αναγκών 
και προκλόςεων με τισ οπούεσ ϋρχονται αντιμϋτωπα ςτισ πολιτικϋσ ςχεδιαςμοϑ, 
υλοπούηςησ και αξιολϐγηςησ των μϋτρων για το περιοριςμϐ τησ διαςπορϊσ του 
κορωνοώοϑ.   

 Λόψη μϋτρων για την προςταςύα των ΛΟΑΣΚΙ+ ατϐμων απϐ τη βύα και τισ διακρύςεισ και 
τη δύωξη και τιμωρύα των δραςτών, με ταυτϐχρονη διαςφϊλιςη τησ ςυνεχοϑσ 
λειτουργύασ των ςυςτημϊτων υποςτόριξόσ τουσ και πρϐςβαςησ ςτη δικαιοςϑνη. 

 υμπερύληψη των ΛΟΑΣΚΙ+ ατϐμων ςτη διαδικαςύα ςχεδιαςμοϑ, υλοπούηςησ και 
αξιολϐγηςησ των μϋτρων για την αντιμετώπιςη τησ πανδημύασ.  

Β. Η δίκαιη, οικονομικά προςιτή, έγκαιρη και καθολική πρόςβαςη ςε εμβόλιο κατά τησ 

νόςου COVID-19 ωσ ανθρώπινο δικαίωμα 

Σο δικαύωμα ςτην υγεύα87, ωσ οικουμενικϐ και απαρϊγραπτο δικαύωμα κϊθε ανθρώπου – 
ανεξϊρτητα απϐ τη θεςμικό του ςχϋςη με το Κρϊτοσ (ημεδαπϐσ ό αλλοδαπϐσ, ευρωπαύοσ 
πολύτησ ό υπόκοοσ τρύτησ χώρασ) ό τη νομικό του κατϊςταςη (νϐμιμα ό παρϊτυπα διαμϋνων 
μετανϊςτησ, αιτών διεθνό προςταςύα, πρϐςφυγασ κ.λπ.) – κατοχυρώνεται νομικϊ τϐςο ςε 
εθνικϐ επύπεδο ϐςο και ςε ευρωπαώκϐ και διεθνϋσ απϐ πολυϊριθμα, νομοθετικϊ και μη, 
κεύμενα. Σο ελληνικϐ ϑνταγμα αναγνωρύζει το δικαύωμα ςτην προςταςύα τησ υγεύασ ςτο 
ϊρθρο 5, παρ. 5, ορύζοντασ ρητϊ ϐτι το Κρϊτοσ οφεύλει να μεριμνϊ για την υγεύα ϐλων των 
πολιτών88, λαμβϊνοντασ, για το ςκοπϐ αυτϐ, ϐλα τα απαραύτητα μϋτρα για την προςταςύα 
των ιδιαύτερα ευϊλωτων κοινωνικών ομϊδων, ϐπωσ εύναι οι νϋοι, η τρύτη ηλικύα, τα ϊτομα με 
αναπηρύα και χρϐνιεσ παθόςεισ και οι ϊποροι (ϊρθρο 21, παρ. 3, ). Σο Δύκαιο των 

                                                        
87 ϑμφωνα με το Προούμιο του Καταςτατικοϑ του Παγκϐςμιου Οργανιςμοϑ Τγεύασ, η υγεύα ορύζεται ωσ «μύα 
κατϊςταςη πλόρουσ φυςικόσ, ψυχικόσ και κοινωνικόσ ευεξύασ και ϐχι μϐνο ωσ απουςύα νϐςου ό ανικανϐτητασ». 
Βλ. ςχετικϊ ΠΟΤ, Προούμιο Καταςτατικοϑ, Ιοϑλιοσ 1946. 
88 Ψσ «πολύτεσ» εύναι δυνατϐ να εννοηθοϑν εδώ και οι μη-Ϊλληνεσ, δεδομϋνου ϐτι η διϊταξη του ϊρθρου 5, παρ. 
5,  επεκτεύνει το πεδύο εφαρμογόσ του ϊρθρου 21, παρ. 3. Η ϊποψη αυτό, ςχετικϊ με το δικαύωμα ςτην υγεύα 
κϊθε ανθρώπου, ημεδαποϑ ό αλλοδαποϑ, ενιςχϑεται ϊλλωςτε και απϐ τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 2, παρ. 1, , το 
οπούο ορύζει ϐτι «ο ςεβαςμόσ και η προςταςύα τησ αξύασ των ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχικό υποχρϋωςη 
τησ Πολιτεύασ», καθώσ η πραγμϊτωςη του περιεχομϋνου τησ αρχόσ αυτόσ εύναι αδϑνατο να επιτευχθεύ δύχωσ την 
προςταςύα του θεμελιώδουσ αγαθοϑ τησ υγεύασ.  

https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf
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Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου, τϐςο ςε διεθνϋσ89 ϐςο και ςε περιφερειακϐ και ενωςιακϐ 
επύπεδο90, αναγνωρύζει την απϐλαυςη του υψηλϐτερου δυνατοϑ επιπϋδου υγεύασ ωσ 
θεμελιώδεσ δικαύωμα κϊθε ανθρώπου, ανεξαρτότωσ φυλόσ, θρηςκεύασ, πολιτικών 
πεποιθόςεων, κοινωνικόσ, οικονομικόσ ό νομικόσ του κατϊςταςησ. το Γενικϐ χϐλιο αριθ. 
14, μϊλιςτα, η Επιτροπό του ΟΗΕ για τα Οικονομικϊ, Κοινωνικϊ και Μορφωτικϊ Δικαιώματα, 
ερμηνεϑοντασ το περιεχϐμενο του δικαιώματοσ ςτην υγεύα, επιςημαύνει ϐτι προκειμϋνου να 
ανταποκριθοϑν τα ςυμβαλλϐμενα Κρϊτη ςτισ υποχρεώςεισ που απορρϋουν απϐ το ϊρθρο 12 
του Διεθνοϑσ υμφώνου για τα Οικονομικϊ, Κοινωνικϊ και Μορφωτικϊ Δικαιώματα, 
οφεύλουν να παρϋχουν, ςε ϐλεσ τισ πληθυςμιακϋσ ομϊδεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των 
αιτοϑντων ϊςυλο και μεταναςτών, κρατοϑμενων ό ϊλλων ευϊλωτων ομϊδων, υπηρεςύεσ 
ιατροφαρμακευτικόσ περύθαλψησ που να ςυνδυϊζουν ςωρευτικϊ τϋςςερα βαςικϊ 
χαρακτηριςτικϊ: διαθεςιμϐτητα, προςβαςιμϐτητα, αποδοχό και καλό ποιϐτητα91. 
Σαυτϐχρονα, η Επιτροπό του ΟΗΕ, εξιςώνει την υποχρϋωςη των Κρατών να εξαςφαλύζουν 
τον εμβολιαςμϐ τησ κοινϐτητασ για την αντιμετώπιςη ςοβαρών μολυςματικών αςθενειών 
και να λαμβϊνουν μϋτρα για την πρϐληψη επιδημιών με τη βαςικό τουσ υποχρϋωςη να 
διαςφαλύςουν την ικανοπούηςη, τουλϊχιςτον, ενϐσ ςτοιχειώδουσ επιπϋδου του δικαιώματοσ 
ςτην υγεύα92.  

υνϊγεται εϑλογα, ςυνεπώσ, το ςυμπϋραςμα ϐτι η πρϐςβαςη ςε ϋνα εμβϐλιο για την 
αντιμετώπιςη τησ νϐςου COVID-19 που να εύναι αςφαλϋσ, αποτελεςματικϐ και να βαςύζεται 
ςτισ καλϑτερεσ επιςτημονικϋσ εξελύξεισ αποτελεύ βαςικϐ ςυςτατικϐ του δικαιώματοσ για 
απϐλαυςη του υψηλϐτερου δυνατοϑ επιπϋδου ςωματικόσ και ψυχικόσ υγεύασ, καθώσ επύςησ 
και του δικαιώματοσ να απολαμβϊνουμε τα οφϋλη τησ επιςτημονικόσ προϐδου93. 
Ακριβϋςτερα, η οικονομικϊ προςιτό και χωρύσ διακρύςεισ πρϐςβαςη ςτο εμβϐλιο ςυνιςτϊ 
ανθρώπινο δικαύωμα94. Απϐ το ςϑνολο των διεθνών αυτών δεςμεϑςεων, και ιδύωσ του 
Διεθνοϑσ υμφώνου για τα Οικονομικϊ, Κοινωνικϊ και Μορφωτικϊ Δικαιώματα, απορρϋει η 
κατϊ προτεραιϐτητα υποχρϋωςη των Κρατών να λϊβουν ϐλα τα απαραύτητα μϋτρα, ςτο 
μϋγιςτο των διαθϋςιμων πϐρων τουσ, προκειμϋνου να εγγυηθοϑν τη δύκαιη, οικονομικϊ 
προςιτό, ϋγκαιρη και καθολικό πρϐςβαςη ςε εμβϐλια κατϊ τησ νϐςου COVID-19, ςε ϐλα τα 

                                                        
89 Ενδεικτικϊ: Οικουμενικό Διακόρυξη των Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων (ϊρθρο 25), Διεθνϋσ ύμφωνο για τα 
Οικονομικϊ, Κοινωνικϊ και Μορφωτικϊ Δικαιώματα (ϊρθρο 12), Διεθνϋσ ύμφωνο για τα Ατομικϊ και Πολιτικϊ 
Δικαιώματα (ϊρθρα 2, 6 και 7), Διεθνόσ ύμβαςη για την Κατϊργηςη κϊθε Μορφόσ Υυλετικών Διακρύςεων (ϊρθρο 
5), όπωσ επύςησ και ςτα αντιπροςωπευτικότερα ειδικού χαρακτόρα διεθνό κεύμενα: Διεθνόσ ύμβαςη για την 
προςταςύα των Δικαιωμϊτων των Μεταναςτών εργαζομϋνων και των Μελών των οικογενειών τουσ (ϊρθρα 8 και 
28), ύμβαςη για το καθεςτώσ των Προςφύγων (ϊρθρα 20, 21, 23 και 24), Διεθνόσ ύμβαςη για την Εξϊλειψη 
όλων των Μορφών Διακρύςεων κατϊ των Γυναικών (ϊρθρα 11, 12 και 14), ύμβαςη για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού (ϊρθρα 3, 23 ϋωσ 27, 31 ϋωσ 33 κ.ϊ.), ύμβαςη για τα Δικαιώματα των Ατϐμων με Αναπηρύα (ϊρθρα 25, 26 
και 28).  
90 Ενδεικτικϊ, ςε επύπεδο ΕΕ: υνθόκη για τη Λειτουργύα τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (ϊρθρο 168), Φϊρτησ 
Θεμελιωδών Δικαιωμϊτων τησ ΕΕ (ϊρθρο 35) και ςε επύπεδο υμβουλύου τησ Ευρώπησ: Ευρωπαώκό ϑμβαςη 
για την Προϊςπιςη των Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ϊρθρο 8), ϑμβαςη για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοώατρικό, υμβοϑλιο τησ Ευρώπησ (ϑμβαςη του Οβιϋδο) (ϊρθρο 3), 
Αναθεωρημϋνοσ Ευρωπαώκϐσ Κοινωνικϐσ Φϊρτησ (ϊρθρο 11).  
91 CESCR, General Comment No 14 (2000), The right to the highest attainable standard of health (article 12 of the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), 22nd session, Geneva, 25 April-12 May 2000, 
E/C.12/2000/4, 11 August 2000, παρ. 34.  
92 CESCR, General Comment No 14 (2000), The right to the highest attainable standard of health (article 12 of the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), 22nd session, Geneva, 25 April-12 May 2000, 
E/C.12/2000/4, 11 August 2000, παρ. 44.  
93 Ωρθρα 15 ΔΟΚΜΔ και 27 ΟΔΔΑ.  
94 OHCHR, Human rights and access to COVD-19 vaccines, 17 December 2020, ςελ. 1.  
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https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2000%2f4&Lang=en
https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19_AccessVaccines_Guidance.pdf
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ϊτομα, χωρύσ καμύα διϊκριςη95. Η ΕΕΔΑ επιςημαύνει, υπϐ το πρύςμα αυτϐ, ϐτι η διαςφϊλιςη 
επαρκοϑσ αριθμοϑ εμβολύων για την καταπολϋμηςη τησ πανδημύασ δεν εύναι μϐνο ϋνα μϋτρο 
χρηςτόσ διούκηςησ, αλλϊ ςυνιςτϊ πρωταρχικϊ διεθνό υποχρϋωςη τησ Φώρασ, που απορρϋει 
απϐ το δικαύωμα ςτην υγεύα, ϐπωσ αυτϐ κατοχυρώνεται απϐ ςειρϊ διεθνών κειμϋνων.  

Ανϊγκη κατϊ προτεραιότητα εμβολιαςμού ευϊλωτων ομϊδων   

Η δύκαιη διανομό των εμβολύων κατϊ τησ νϐςου COVID-19, ωςτϐςο, εγεύρει πολϑ ςημαντικϋσ 
προκλόςεισ ϐχι μϐνο για τη δημϐςια υγεύα, αλλϊ και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Αναγνωρύζοντασ ϐτι το εγχεύρημα τησ Πολιτεύασ να εμβολιϊςει τον πληθυςμϐ κατϊ τησ νϐςου 
COVID-19 αποτελεύ μια εξαιρετικϊ δϑςκολη ϊςκηςη, λαμβανομϋνου υπϐψη ϐτι αφορϊ ςτο 
ςϑνολο του πληθυςμοϑ ςε ϋνα πολϑ ςϑντομο χρονικϐ διϊςτημα και υπϐ ςυνθόκεσ 
περιοριςμϋνησ προςφορϊσ και ιδιαύτερα μεγϊλησ ζότηςησ, η ΕΕΔΑ επιμϋνει ςτην ανϊγκη 
πρϐςβαςησ ςτο εμβϐλιο χωρύσ διακρύςεισ, ανεξαρτότωσ χρώματοσ, αναπηρύασ, ηλικύασ, 
φϑλου, ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ, ταυτϐτητασ φϑλου ό χαρακτηριςτικών φϑλου, 
εθνικόσ ό κοινωνικόσ προϋλευςησ, ςυμμετοχόσ ςε εθνικό μειονϐτητα, περιουςύασ, γϋννηςησ ό 
ϊλλησ κατϊςταςησ, ςϑμφωνα με τα διεθνό και τα ευρωπαώκϊ πρϐτυπα για την προςταςύα 
των δικαιωμϊτων του ανθρώπου96. Αυτϐ, βϋβαια, δεν ςημαύνει ϐτι η προτεραιοπούηςη δεν 
υπόρξε – και εξακολουθεύ να εύναι – αναγκαύα, ςε ϋνα πρώτο ςτϊδιο, βϊςει των ιδιαύτερων 
ιατρικών αναγκών ςυγκεκριμϋνων ομϊδων πληθυςμοϑ ςε ςυνδυαςμϐ με λϐγουσ δημϐςιασ 
υγεύασ. Η ΕΕΔΑ υπενθυμύζει, ωςτϐςο, ϐτι η προτεραιοπούηςη αυτό οφεύλει να γύνεται με 
αντικειμενικϊ, κατϊλληλα και διαφανό κριτόρια, τα οπούα θα λαμβϊνουν υπϐψη την 
ευαλωτϐτητα των ομϊδων αυτών και θα εύναι ςϑμφωνα με τα πρϐτυπα και τουσ κανϐνεσ για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ΕΕΔΑ αναγνωρύζει ϐτι οι αρμϐδιεσ εθνικϋσ Αρχϋσ 
αντεπεξϋρχονται με ευθϑνη και αποτελεςματικϐτητα ςτο δϑςκολο αυτϐ εγχεύρημα.  

το ςημεύο αυτϐ, η ΕΕΔΑ ςπεϑδει να επιςημϊνει τη ςϑνδεςη μεταξϑ των διαφανών και 
κατϊλληλων κριτηρύων για την προτεραιοπούηςη των ληπτών/τριών εμβολύων κατϊ τησ 
νϐςου COVID-19 και τησ μεύωςησ των επιπϋδων διαφθορϊσ ςτη Φώρα, καθώσ ϐπωσ τονύζει 
και το Γραφεύο των Ηνωμϋνων Εθνών για τα Ναρκωτικϊ και το Ϊγκλημα (UNODC) ςε 
πρϐςφατη Ϊκθεςό του, η ιςϐτιμη πρϐςβαςη ςε αςφαλό εμβϐλια ςυνιςτϊ εχϋγγυο κατϊ του 
κινδϑνου διαφθορϊσ97. Ειδικϊ ςε ϐ,τι αφορϊ ςτην προτεραιοπούηςη των πιο ευϊλωτων 
ατϐμων ενϐψει του εμβολιαςμοϑ, η ΕΕΔΑ ςυμμερύζεται πλόρωσ τη διαπύςτωςη του 
Οργανιςμοϑ των Ηνωμϋνων Εθνών, ςϑμφωνα με την οπούα «η διαφθορϊ επηρεϊζει 

                                                        
95 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Statement on universal affordable vaccination for COVID-
19, international cooperation and intellectual property, 12 March 2021, E/C.12/2021/1, παρ. 3. Βλ. αντύςτοιχα 
HRC, 46th session, Ensuring equitable, affordable, timely and universal access for all countries to vaccines in 
response to the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, 17 March 2021, A/HRC/46/L.25/Rev.1; OHCHR, 
Human rights and access to COVD-19 vaccines, 17 December 2020; Committee on Economic, Social and Cultural 
Rights, Statement on universal and equitable access to vaccines for the coronavirus disease (COVID-19), 15 
December 2020, E/C.12/2020/2; Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 2805th meeting, 
Statement on the coronavirus (COVID-19) pandemic and its implications under the International Convention on 
the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 7 August 2020; Council of Europe, Committee on Bioethics 
(DH-BIO), COVID-19 and vaccines: ensuring equitable access to vaccination during the current and future 
pandemics, 22 January 2021.   
96 Council of Europe, Committee on Bioethics (DH-BIO), COVID-19 and vaccines: ensuring equitable access to 
vaccination during the current and future pandemics, 22 January 2021, παρ. 6.  
97 UNODC, Policy paper on COVID-19 vaccines and corruption risks: preventing corruption in the manufacture, 
allocation and distribution of vaccines, 9 December 2020, ςελ. 8-9.  
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δυςανϊλογα τουσ πιο ευϊλωτουσ και περιθωριοποιημϋνουσ ανθρώπουσ» και ςημειώνει με 
ϋμφαςη ϐτι «η διαφθορϊ μειώνει την πρϐςβαςη ςε υπηρεςύεσ υγειονομικόσ περύθαλψησ, 
εκπαύδευςησ και κοινωνικόσ προςταςύασ που με τη ςειρϊ τουσ ϋχουν ςημαντικϋσ επιπτώςεισ 
ςε επύπεδο ατομικϐ, οικογενειακϐ, κοινϐτητασ και ευρϑτερα εθνικϐ, αυξϊνοντασ την 
ευαλωτϐτητα και τισ κοινωνικο-οικονομικϋσ ανιςϐτητεσ»98. Μια πολϑ ςημαντικό παρϊμετροσ, 
την οπούα ιδύωσ ςτον καιρϐ τησ πανδημύασ δεν μποροϑμε να παραβλϋψουμε, εύναι ϐτι η 
διαφθορϊ ςε ευϊλωτουσ τομεύσ, ϐπωσ η υγειονομικό περύθαλψη και η παροχό δημϐςιων 
αγαθών και υπηρεςιών αποκλεύουν τα ϊτομα που ϋχουν τη μεγαλϑτερη ανϊγκη, 
δημιουργώντασ ανυπϋρβλητα εμπϐδια ςτην ελεϑθερη και δύκαιη πρϐςβαςη ςτην υγειονομικό 
περύθαλψη και την κοινωνικό προςταςύα99. 

το πλαύςιο αυτϐ καθοριςμοϑ κριτηρύων, η ΕΕΔΑ επιςϑρει την προςοχό τησ Πολιτεύασ ςτην 
ανϊγκη να δοθεύ προτεραιϐτητα ςτισ ομϊδεσ εκεύνεσ πληθυςμών που εύναι πιο εκτεθειμϋνεσ 
και ευϊλωτεσ ςτον SARS-COV-2 λϐγω των καθοριςτικών υγειονομικών ςυνθηκών κϊτω απϐ 
τισ οπούεσ διαβιοϑν, ϐπωσ εύναι για παρϊδειγμα οι κρατοϑμενοι, οι αιτοϑντεσ ϊςυλο, οι 
πρϐςφυγεσ ό οι μετανϊςτεσ που βρύςκονται ςε κϋντρα υποδοχόσ ό ϊλλεσ δομϋσ και 
γενικϐτερα ςε μη αςφαλεύσ υγειονομικϋσ ςυνθόκεσ100. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ο Ειδικϐσ Ειςηγητόσ 
των Ηνωμϋνων Εθνών για τα δικαιώματα των μεταναςτών αναφϋρει ϐτι ολοϋνα μεγαλϑτεροσ 
αριθμϐσ εκθϋςεων και αναφορών τεκμηριώνουν ϐτι «οι μετανϊςτεσ εύναι πιο ευϊλωτοι ςτον 
αντύκτυπο του ιοϑ εξαιτύασ τησ κακόσ τουσ υγεύασ, η οπούα οφεύλεται ςυχνϊ ςτην κοινωνικο-
οικονομικό τουσ κατϊςταςη, τη διαδικαςύα μετανϊςτευςησ και την ευαλωτϐτητϊ τουσ ωσ μη-
υποκϐων τησ Φώρασ υποδοχόσ»101. Η ανϊγκη αυτό αναδεικνϑεται απϐ πληθώρα ελεγκτικών 
μηχανιςμών και ϊλλων διεθνών οργανιςμών για τα δικαιώματα του Ανθρώπου, ϐπωσ 
ενδεικτικϊ η Επιτροπό Οικονομικών, Κοινωνικών και Μορφωτικών Δικαιωμϊτων102, η 
τρατηγικό υμβουλευτικό Ομϊδα Εμπειρογνωμϐνων ςχετικϊ με την ανοςοπούηςη του 
Παγκϐςμιου Οργανιςμοϑ Τγεύασ103 ό η Ύπατη Αρμοςτεύα του ΟΗΕ για τουσ Πρϐςφυγεσ, η 
οπούα απευθϑνει ϋκκληςη για ςυντονιςμϋνη διεθνό δρϊςη και αλληλεγγϑη ώςτε να 
εξαςφαλιςτεύ ιςϐτιμη πρϐςβαςη ςτουσ εμβολιαςμοϑσ για τον COVID-19 για ϐλουσ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων των προςφϑγων και ϊλλων αναγκαςτικϊ εκτοπιςμϋνων και 
ανιθαγενών ατϐμων104.  

                                                        
98 UNODC, Policy paper on COVID-19 vaccines and corruption risks: preventing corruption in the manufacture, 
allocation and distribution of vaccines, 9 December 2020, ςελ. 11.  
99 UNODC, Policy paper on COVID-19 vaccines and corruption risks: preventing corruption in the manufacture, 
allocation and distribution of vaccines, 9 December 2020, ςελ. 11-12.  
100 UN Committee on Migrant Workers (CMW), UN Special Rapporteur on the human rights of migrants and the 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Special Rapporteur on Refugees, 
Asylum Seekers, Internally Displaced Persons and Migrant in Africa of the African Commission on Human and 
Peoples’ Rights, Special Representative of the Secretary General on Migration and Refugees of the Council of 
Europe and Rapporteur on the Rights of Migrants of the Inter-American Commission on Human Rights, Joint 
Guidance Note on Equitable Access to COVID-19 Vaccines for All Migrants, 8 March 2021, ςελ. 1.  
101 HRC, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, A/HRC/14/30, 16 April 2010, παρ. 
23. 
102 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Statement on universal and equitable access to vaccines 
for the coronavirus disease (COVID-19), 15 December 2020, E/C.12/2020/2, παρ. 5.  
103 WHO, Roadmap for prioritizing uses of COVID-19 vaccines in the context of limited supply. An approach to 
inform planning and subsequent recommendations based upon epidemiologic setting and vaccine supply 
scenarios”, 13 November 2020, ςελ. 14. την ύδια λογικό βλ. επύςησ WHO, SAGE values framework for the 
allocation and prioritization of CIVD-19 vaccination, 14 September 2020.  
104 UNCHR Greece, Η Ύπατη Αρμοςτεύα καλεύ για ιςϐτιμη πρϐςβαςη ςτα εμβϐλια κατϊ του COVID-19 για τουσ 
πρϐςφυγεσ, 7 Απριλύου 2021.  
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Τποχρεωτικότητα του εμβολιαςμού για λόγουσ δημόςιασ υγεύασ  

Η ΕΕΔΑ δρϊττεται τησ ευκαιρύασ για να επιςημϊνει τη νομοθετικϊ προβλεφθεύςα δυνατϐτητα 
υποχρεωτικοϑ εμβολιαςμοϑ κατϊ τησ νϐςου COVID-19, με ςκοπϐ την αποτροπό τησ διϊδοςησ 
τησ νϐςου και την προςταςύα τησ δημϐςιασ υγεύασ105. Λαμβανομϋνων υπϐψη, αφενϐσ, τησ 
νομολογύασ του ΕΔΔΑ106, αφετϋρου, τησ εθνικόσ νομολογύασ107 και ςυνταςςϐμενη πλόρωσ με 
ςχετικό Γνώμη του Εργαςτηρύου Μελϋτησ Ιατρικοϑ Δικαύου και Βιοηθικόσ τησ Νομικόσ 
χολόσ του ΑΠΘ108, η ΕΕΔΑ θεωρεύ ϐτι το παρϐν μϋτρο εύναι ςϑμφωνο με το ϑνταγμα ςτο 
βαθμϐ που «η δημϐςια υγεύα, που υπηρετεύται εν προκειμϋνω απϐ τη ςυλλογικό ανοςύα και 
τη μεύωςη τησ πύεςησ ςτο ςϑςτημα παροχόσ υπηρεςιών υγεύασ, αποτελεύ ϋνα δημϐςιο αγαθϐ» 
και η υποχρϋωςη εμβολιαςμοϑ ςυγκεκριμϋνων πληθυςμιακών ομϊδων, ϐπωσ ενδεικτικϊ του 
ιατρικοϑ και νοςηλευτικοϑ προςωπικοϑ ό του προςωπικοϑ δομών υγεύασ ό περύθαλψησ 
ευπαθών ομϊδων, ςυνιςτϊ καθόκον κοινωνικόσ αλληλεγγϑησ, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 
25, παρ. 4, του υντϊγματοσ109.  

Αναγκαύα προϒπϐθεςη, ϐπωσ επιςόμανε το ΕΔΔΑ ςε πρϐςφατη απϐφαςό του110, εύναι 
ςκοπϐσ τησ εκϊςτοτε πολιτικόσ επιβολόσ υποχρεωτικοϑ εμβολιαςμοϑ να εύναι η προςταςύα 
τησ υγεύασ ϐλων, τονύζοντασ πωσ ο εμβολιαςμϐσ προςτατεϑει τϐςο εκεύνουσ που τον 
λαμβϊνουν, ϐςο και εκεύνουσ που, για ιατρικοϑσ λϐγουσ, δεν μποροϑν να εμβολιαςτοϑν και, 
ςυνεπώσ, βαςύζονται ςτη λεγϐμενη «ανοςύα τησ αγϋλησ» για την προςταςύα τουσ ϋναντι 
ςοβαρών μεταδοτικών αςθενειών111. 

Σο ζότημα το οπούο τύθεται αςφαλώσ δεν αφορϊ ςτο κατϊ πϐςο η υποχρϋωςη εμβολιαςμοϑ 
μπορεύ να πραγματοποιηθεύ δια του εξαναγκαςμοϑ, αλλϊ ςτην ενδεχϐμενη επιβολό 
κυρώςεων ό επιπτώςεων ςε περύπτωςη ϊρνηςόσ του. Αντύςτοιχα, ςτην ύδια λογικό, επιβολό 
κυρώςεων ό ϊλλου εύδουσ ςυνϋπειεσ μπορεύ να επιςϑρει και η μη κατοχό πιςτοποιητικοϑ 
εμβολιαςμοϑ, η ϋκδοςη του οπούου μπορεύ να οριςτεύ ωσ αναγκαύα προϒπϐθεςη ςε οριςμϋνεσ 

                                                        
105 ϑμφωνα με το ϊρθρο 4, παρ. 3 ςτοιχ. Α(iii)β, του Ν 4675/2020 «Πρϐληψη, προςταςύα και προαγωγό τησ 
υγεύασ - ανϊπτυξη των υπηρεςιών δημϐςιασ υγεύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 54/Α/11.3.2020), «ςε 
περιπτώςεισ εμφϊνιςησ κινδύνου διϊδοςησ μεταδοτικού νοςόματοσ, που ενδϋχεται να ϋχει ςοβαρϋσ επιπτώςεισ 
ςτη δημόςια υγεύα, μπορεύ να επιβϊλλεται, με απόφαςη του Τπουργού Τγεύασ, μετϊ από γνώμη τησ ΕΕΔΤ, 
υποχρεωτικότητα του εμβολιαςμού με ςκοπό την αποτροπό τησ διϊδοςησ τησ νόςου. Με την ανωτϋρω απόφαςη 
ορύζονται η ομϊδα του πληθυςμού ωσ προσ την οπούα καθύςταται υποχρεωτικόσ ο εμβολιαςμόσ με καθοριςμϋνο 
εμβόλιο, η τυχόν καθοριςμϋνη περιοχό υπαγωγόσ ςτην υποχρεωτικότητα, το χρονικό διϊςτημα ιςχύοσ τησ 
υποχρεωτικότητασ του εμβολιαςμού, το οπούο πρϋπει πϊντοτε να αποφαςύζεται ωσ ϋκτακτο και προςωρινό μϋτρο 
προςταςύασ τησ δημόςιασ υγεύασ για ςυγκεκριμϋνη ομϊδα του πληθυςμού, η ρύθμιςη τησ διαδικαςύασ του 
εμβολιαςμού και κϊθε ϊλλη ςχετικό λεπτομϋρεια».  
106 ΕΔΔΑ, Vavřička and Others v. the Czech Republic [applications no. 47621/13 and five other applications], 8 
Απριλύου 2021; Solomakhin v. Ukraine [applications no. 24429/03], 24 επτεμβρύου 2012; Carlo Boffa and 13 
Others v. San Marino [applications no. 26536/95], 15 Ιανουαρύου 1998.  
107 τΕ, Δ΄ Σμόμα, 2387/2020; τΕ, Γ΄ Σμόμα, 469/2018.  
108 Εργαςτόριο Μελϋτησ Ιατρικοϑ Δικαύου και Βιοηθικόσ, Νομικό χολό ΑΠΘ, 4η Γνώμη ςχετικϊ με τον 
εμβολιαςμϐ κατϊ τησ νϐςου COVID-19 και την ενδεχϐμενη υποχρεωτικϐτητϊ του, Μϊρτιοσ 2021. 
109 Εργαςτόριο Μελϋτησ Ιατρικοϑ Δικαύου και Βιοηθικόσ, Νομικό χολό ΑΠΘ, 4η Γνώμη ςχετικϊ με τον 
εμβολιαςμϐ κατϊ τησ νϐςου COVID-19 και την ενδεχϐμενη υποχρεωτικϐτητϊ του, Μϊρτιοσ 2021, ςελ. 3.  
110 Η οπούα δεν αφορϊ ςτον κορωνοώϐ ειδικϊ, αλλϊ ςτο γενικϐτερο ζότημα τησ ϊρνηςησ των γονϋων να 
επιτρϋψουν τον προληπτικϐ εμβολιαςμϐ των παιδιών τουσ για πολιομυελύτιδα, ηπατύτιδα Β και ϊλλα 
μεταδιδϐμενα νοςόματα και τη ςυνακϐλουθη επιβολό προςτύμου ό την ϊρνηςη των εθνικών Αρχών να δεχτοϑν  
τα παιδιϊ ςτο ςχολεύο. 
111 ΕΔΔΑ, Vavřička and Others v. the Czech Republic [applications no. 47621/13 and five other applications], 8 
Απριλύου 2021, παρ. 272.  
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http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209039
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109565
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-88051
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-88051
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-88051
http://medlawlab.web.auth.gr/wp-content/uploads/2021/04/04.%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%9C%CE%95-%CE%A4%CE%9F%CE%9D-%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%9C%CE%9F-%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%9D%CE%9F%CE%25A
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ςυγκεκριμϋνα προβλεπϐμενεσ περιπτώςεισ, ϐπωσ εν προκειμϋνω για την ϊςκηςη του 
ιατρικοϑ λειτουργόματοσ ό για το διοριςμϐ ςε θϋςη νοςηλευτικοϑ προςωπικοϑ ό 
προςωπικοϑ των πιο πϊνω δομών.  

Διαφύλαξη προςωπικών δεδομϋνων  

το ςημεύο αυτϐ, η ΕΕΔΑ θεωρεύ ςημαντικϐ να τονύςει την ανϊγκη διαςφϊλιςησ απϐ την 
Πολιτεύα των αναγκαύων εχϋγγυων για την προςταςύα των δικαιωμϊτων των πολιτών 
γενικϐτερα και ιδύωσ του δικαιώματοσ προςταςύασ των προςωπικών δεδομϋνων των 
ληπτών/τριών υπηρεςιών υγεύασ που θα κληθοϑν να εμβολιαςτοϑν και κατ’ επϋκταςη 
καταχωρηθοϑν ςτο Εθνικϐ Μητρώο Εμβολιαςμών κατϊ του κορωνοώοϑ COVID-19, το οπούο 
αποτελεύ υπομητρώο του Εθνικοϑ Μητρώου Εμβολιαςμών και ϋχει ωσ αντικεύμενϐ του την 
ακριβό καταγραφό των εμβολιαςμών που διενεργοϑνται ςε κϊθε πρϐςωπο που ανόκει ςτον 
γενικϐ πληθυςμϐ τησ Φώρασ βϊςει κριτηρύων και ςυςτϊςεων που εκδύδει η Εθνικό Επιτροπό 
Εμβολιαςμών112. Αναγνωρύζοντασ ϐτι απώτεροσ ςτϐχοσ του Μητρώου αυτοϑ εύναι, μεταξϑ 
ϊλλων, η βελτύωςη τησ εμβολιαςτικόσ κϊλυψησ του πληθυςμοϑ και των δεικτών ϋγκαιρου 
εμβολιαςμοϑ του, η καταπολϋμηςη τησ νϐςου και η φαρμακοεπαγρϑπνηςη, η ΕΕΔΑ 
υπενθυμύζει την ανϊγκη τόρηςησ τησ ςχετικόσ νομοθεςύασ για την προςταςύα των 
προςωπικών δεδομϋνων, δύνοντασ ϋμφαςη ιδύωσ ςτη ςημαςύα τησ καταγραφόσ των 
αναγκαύων ςτοιχεύων ςτο Μητρώο, με ταυτϐχρονη τόρηςη ϐλων των αναγκαύων εγγυόςεων 
αςφϊλειασ δικαύου.  

υςτϊςεισ:  

 υνϋχιςη και ενύςχυςη των προςπαθειών για δύκαιη, οικονομικϊ προςιτό, ϋγκαιρη και 
καθολικό πρϐςβαςη ςε εμβϐλιο κατϊ τησ νϐςου COVID-19, χωρύσ διακρύςεισ, 
ανεξαρτότωσ χρώματοσ, αναπηρύασ, ηλικύασ, φϑλου, ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ, 
ταυτϐτητασ φϑλου ό χαρακτηριςτικών φϑλου, εθνικόσ ό κοινωνικόσ προϋλευςησ, 
ςυμμετοχόσ ςε εθνικό μειονϐτητα, περιουςύασ, γϋννηςησ ό ϊλλησ κατϊςταςησ, ςϑμφωνα 
με τα διεθνό και τα ευρωπαώκϊ πρϐτυπα για την προςταςύα των δικαιωμϊτων του 
ανθρώπου.  

 Ενύςχυςη των προςπαθειών για προώθηςη των εμβολιαςμών μϋςω αντικειμενικών, 
κατϊλληλων και διαφανών διαδικαςιών, τα οπούα θα λαμβϊνουν υπϐψη την 
ευαλωτϐτητα των ομϊδων που πρϋπει να προτεραιοποιηθοϑν και θα εύναι ςϑμφωνα με 
τα πρϐτυπα και τουσ κανϐνεσ για την προςταςύα των δικαιωμϊτων του ανθρώπου, με 
ςτϐχο τη διευκϐλυνςη τησ ιςϐτιμησ πρϐςβαςησ ςτον εμβολιαςμϐ των πιο ευϊλωτων 
κοινωνικών ομϊδων, ιδύωσ των κρατοϑμενων και των προςφϑγων, αιτοϑντων ϊςυλο και 
μεταναςτών.  

 Διεξαγωγό ϊμεςησ και ςτοχευμϋνησ εκςτρατεύασ ενημϋρωςησ και ευαιςθητοπούηςησ για 
την ανϊγκη εμβολιαςμοϑ ιδύωσ των πιο ευϊλωτων ομϊδων, ϐπωσ εύναι οι Ρομϊ και τα 
ΛΟΑΣΚΙ+ ϊτομα, με ςτϐχο την προώθηςη τησ γνώςησ και τησ κατανϐηςησ και την 
ενύςχυςη τησ εμπιςτοςϑνησ των ατϐμων αυτών ςτισ αρμϐδιεσ Αρχϋσ.   

                                                        
112 Ωρθρο 55 του Ν 4764/2020 «Ρυθμύςεισ για την προςταςύα τησ δημϐςιασ υγεύασ απϐ τισ ςυνϋπειεσ τησ 
πανδημύασ του κορωνοώοϑ COVID-19, την ενύςχυςη των μϋςων μαζικόσ μεταφορϊσ, την επιτϊχυνςη τησ 
απονομόσ των ςυντϊξεων, τη ρϑθμιςη οφειλών προσ τουσ Οργανιςμοϑσ Επικόσ Αυτοδιούκηςησ και ϊλλεσ 
κατεπεύγουςεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 256/Α/23.12.2020). 
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 Ειδικϊ ςε ϐ,τι αφορϊ ςε ϊτομα χωρύσ νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα, λόψη ϐλων των 
αναγκαύων μϋτρων προςταςύασ ώςτε να διαςφαλύζεται η προςϋλευςη των ατϐμων 
αυτών ςτα εμβολιαςτικϊ κϋντρα χωρύσ φϐβο ό κύνδυνο καταγγελύασ, κρϊτηςησ, 
απϋλαςησ ό ϊλλων κυρώςεων εξαιτύασ τησ κατϊςταςόσ τουσ.  

 Αποφυγό ρητορικόσ και ορολογύασ που οδηγεύ ςε ςτιγματιςμϐ και ενύςχυςη 
ςτερεοτυπικών αντιλόψεων ςε βϊροσ των πιο ευϊλωτων ομϊδων, ςτο βαθμϐ που τα 
φαινϐμενα αυτϊ επιτεύνουν την περιθωριοπούηςη και τον αποκλειςμϐ των 
ςυγκεκριμϋνων ομϊδων.   

 Διαςφϊλιςη τησ ιςϐτιμησ πρϐςβαςησ ςε ϋγκυρη πληροφϐρηςη για την υγεύα, τη νϐςο 
COVID-19 και την καταπολϋμηςό τησ, ςε γλώςςα και μορφό κατανοητό απϐ ϐλουσ/ϐλεσ 
χωρύσ εξαιρϋςεισ και λόψη υπϐψη των ιδιαύτερων αναγκών των ΑμεΑ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων των ατϐμων που αντιμετωπύζουν προβλόματα ϐραςησ ό ακοόσ, 
καθώσ επύςησ και των αναλφϊβητων – οργανικϊ, λειτουργικϊ ό και ψηφιακϊ113 – ό ϐςων 
ςτεροϑνται πρϐςβαςησ ςτο διαδύκτυο. υςτόνεται ιδύωσ η ιςϐτιμη πρϐςβαςη ςε ϋγκυρη 
επιςτημονικό πληροφϐρηςη ςχετικϊ με την αςφϊλεια και την αποτελεςματικϐτητα των 
διαφϐρων εμβολύων και διοργϊνωςη δημϐςιων εκςτρατειών με ςτϐχο την προςταςύα 
των πολιτών απϐ ψευδεύσ, παραπλανητικϋσ ό ψευδο-επιςτημονικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ 
με τα εμβϐλια, οι οπούεσ διαδύδονται γρόγορα ςτο διαδύκτυο και τα κοινωνικϊ μϋςα.  

ΙΙ. Ο ιόσ μασ απειλεύ, όχι ο ϊνθρωποσ 

Η πανδημύα, ωσ πρωτύςτωσ υγειονομικϐ ζότημα, αποτελεύ αναμφιςβότητα μια δοκιμαςύα τησ 
δημϐςιασ και τησ ατομικόσ υγεύασ και ςυνολικϊ τησ ιατρικόσ και των ςυναφών επιςτημών. Η 
πανδημύα, ϐμωσ, δεν εύναι μϐνο υγειονομικϐ ζότημα. Αντύθετα, ϐπωσ προαναφϋρθηκε, η 
πανδημύα οδόγηςε ςε μια ϊνευ προηγουμϋνου υγειονομικό, οικονομικό, κοινωνικό και 
ανθρωπιςτικό κρύςη ςε παγκϐςμιο επύπεδο, η οπούα απεύληςε ςοβαρϊ – και ςυνεχύζει να 
απειλεύ – το κρϊτοσ δικαύου και τη Δημοκρατύα. Δεν εύναι λύγεσ οι εθνικϋσ ϋννομεσ τϊξεισ που 
επϋλεξαν να κηρϑξουν κατϊςταςη ϋκτακτησ ανϊγκησ114. Τπϐ το πρύςμα αυτϐ, η ΕΕΔΑ 
επαναλαμβϊνει ϐτι αποτιμϊται θετικϊ το γεγονϐσ ϐτι η ελληνικό Κυβϋρνηςη δεν κατϋφυγε 
ςτα πιο δραςτικϊ θεςμικϊ μϋτρα για την αντιμετώπιςη τησ πανδημύασ, ενεργοποιώντασ για 

                                                        
113 την Ελλϊδα, η ςυντριπτικό πλειονϐτητα (2/3) των ενηλύκων χαρακτηρύζονται ψηφιακϊ αναλφϊβητοι. Αύτια 
τησ ςχετικϊ νϋασ αυτόσ μορφόσ εύναι η ηλικύα, το φϑλο, η εκπαύδευςη, καθώσ και ο τϐποσ κατοικύασ, αν ληφθεύ 
υπϐψη ϐτι ςτην επαρχύα οι ϊνθρωποι εύναι πιο απομακρυςμϋνοι απϐ τα τεχνολογικϊ μϋςα, γεγονϐσ που χρόζει 
ϊμεςησ αντιμετώπιςησ. Βλ. ςχετικϊ Μ. Παπαδογιαννϊκη, Αναλφαβητιςμϐσ: Διεθνόσ Ημϋρα για την Εξϊλειψό 
του, 8 επτεμβρύου 2020.  
114 ϑμφωνα με τη ςχετικό Ϊκθεςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για τη Δημοκρατύα μϋςω του Δικαύου του 
υμβουλύου τησ Ευρώπησ (γνωςτόσ και ωσ Επιτροπόσ τησ Βενετύασ), η οπούα επιχειρεύ τη ςυγκριτικό 
επιςκϐπηςη των μϋτρων που υιοθϋτηςαν τα Κρϊτη μϋλη του υμβουλύου τησ Ευρώπησ για την αποτελεςματικό 
αντιμετώπιςη τησ πανδημύασ ςε ςυνϊρτηςη με τη δημοκρατύα, το κρϊτοσ δικαύου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
εννϋα (9) Κρϊτη μϋλη τησ ΕΕ ενεργοπούηςαν ςυνταγματικϋσ διατϊξεισ για να κηρϑξουν τη Φώρα ςε κατϊςταςη 
ανϊγκησ (Βουλγαρύα, Σςεχικό Δημοκρατύα, Υινλανδύα, Εςθονύα, Ουγγαρύα, Λουξεμβοϑργο, Πορτογαλύα , 
Ρουμανύα και Ιςπανύα), ενώ αντύςτοιχα ϊλλα πϋντε (5) Κρϊτη μϋλη τησ ΕΕ κόρυξαν κατϊςταςη ανϊγκησ μϋςω 
τησ ψόφιςησ τυπικών νϐμων (Γαλλύα, Γερμανύα, Ιταλύα, Λετονύα και λοβακύα). Σα υπϐλοιπα Κρϊτη μϋλη τησ ΕΕ 
δεν κόρυξαν de jure κατϊςταςη ανϊγκησ κατϊ την κρύςη τησ πανδημύασ, ωςτϐςο κατϋφυγαν ςε ειδικϊ μϋτρα για 
την αντιμετώπιςη τησ πανδημύασ. Βλ. ςχετικϊ Council of Europe, Venice Commission, Interim report on the 
measures taken in the EU member States as a result of the COVID-19 crisis and their impact on Democracy, the 
Rule of Law and Fundamental Rights, adopted by the Venice Commission at its 124th online Plenary Session (8-9 
October 2020), 8 October 2020, CDL-AD(2020)018, παρ. 32-44.   
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παρϊδειγμα το ϊρθρο 48 του υντϊγματοσ περύ «κατϊςταςησ πολιορκύασ» ό τη «ρότρα 
παρϋκκλιςησ» του ϊρθρου 15 τησ ΕΔΑ115. Αντύθετα, αξιοποιόθηκε η θεςμικό δυνατϐτητα 
που παρϋχει το ϊρθρο 44, παρ. 1, του υντϊγματοσ για την ϋκδοςη πρϊξεων νομοθετικοϑ 
περιεχομϋνου απϐ την Πρϐεδρο τησ Δημοκρατύασ προσ αντιμετώπιςη «ϋκτακτησ περύπτωςησ 
εξαιρετικϊ επεύγουςασ και απρϐβλεπτησ ανϊγκησ»116. Σαυτϐχρονα, η ΕΕΔΑ χαιρετύζει με 
ιδιαύτερη ικανοπούηςη το γεγονϐσ ϐτι η Βουλό, παρϊ τισ αρχικϋσ προτϊςεισ για πλόρη 
διακοπό των εργαςιών τησ, ςυνϋχιςε τϐςο το δικαιοπαραγωγικϐ τησ ϋργο, ϐςο και τον 
κοινοβουλευτικϐ τησ ϋλεγχο, προςαρμϐζοντασ με διαρκεύσ τροποποιόςεισ τον Κανονιςμϐ 
τησ117.  

Παρϐλα αυτϊ, η ΕΕΔΑ κροϑει τον κώδωνα του κινδϑνου, υπενθυμύζοντασ ϐτι η απουςύα 
λόψησ πιο δραςτικών μϋτρων δεν ςυνιςτϊ απϐ μϐνη τησ εχϋγγυο τόρηςησ του κρϊτουσ 
δικαύου. Η ΕΕΔΑ ςυντϊςςεται με τισ κϋψεισ τησ Επιτροπόσ τησ Βενετύασ για το ςεβαςμϐ τησ 
Δημοκρατύασ, των Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου και του Κρϊτουσ Δικαύου κατϊ την κόρυξη 
κατϊςταςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ, ςτισ οπούεσ η Επιτροπό θϋτει με λεπτομερό τρϐπο μια ςειρϊ 
δικλεύδων αςφαλεύασ ςτισ οπούεσ οφεύλουν να ανταποκρύνονται οι ρυθμύςεισ τησ 
εκτελεςτικόσ εξουςύασ ςε καιροϑσ «κρύςησ»118. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η Επιτροπό τονύζει την 
ανϊγκη αποτελεςματικοϑ κοινοβουλευτικοϑ και δικαςτικοϑ ελϋγχου τϐςο τησ δόλωςησ 
κόρυξησ τησ Φώρασ ςε κατϊςταςη ϋκτακτησ ανϊγκησ και τυχϐν παρϊταςόσ τησ, ϐςο και τησ 
ενεργοπούηςησ και εφαρμογόσ ϊλλων ϋκτακτων μϋτρων – ιςοδϑναμου πολλϋσ φορϋσ 
αποτελϋςματοσ119. την ύδια αυτό κατεϑθυνςη, η ΕΕΔΑ, όδη απϐ τουσ πρώτουσ μόνεσ τησ 
πανδημύασ, εύχε επιςημϊνει ςτην Πολιτεύα ϐτι «για ϐςο διϊςτημα οι προκλόςεισ παραμϋνουν, 
τα μϋτρα για την προςταςύα τησ δημϐςιασ υγεύασ θα πρϋπει να λαμβϊνονται και να 
εφαρμϐζονται με απϐλυτο ςεβαςμϐ ςτισ θεμελιώδεισ αξύεσ τησ δημοκρατύασ, του κρϊτουσ 
δικαύου και των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων και με γνώμονα τισ αρχϋσ τησ αλληλεγγϑησ και 

                                                        
115 ΕΕΔΑ, Ϊκθεςη για την ανϊγκη προςταςύασ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων κατϊ τη λόψη των μϋτρων 
αντιμετώπιςησ τησ πανδημύασ COVID -19 και ςυςτϊςεισ προσ την Πολιτεύα. Αποτϑπωςη των θεμϊτων που 
ςυζητόθηκαν ςτην Ολομϋλεια κατϊ την περύοδο εφαρμογόσ των περιοριςτικών μϋτρων για την αντιμετώπιςη 
τησ εξϊπλωςησ τησ πανδημύασ. υνεδριϊςεισ τησ 8ησ, 22ησ, 29ησ Απριλύου και 6ησ ΜαϏου 2020, Ιοϑνιοσ 2020, 
ςελ. 3-4.  
116 Αξύζει πϊντωσ ςτο ςημεύο αυτϐ να αναφϋρουμε ϐτι η Ϊκθεςη τησ Επιτροπόσ τησ Βενετύασ προκρύνει τη de jure 
κόρυξη κατϊςταςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ, εξαιτύασ του γεγονϐτοσ ϐτι ςυνοδεϑεται απϐ τισ ακϐλουθεσ αυςτηρϋσ 
εγγυόςεισ: την υποχρϋωςη ενημϋρωςησ των αρμϐδιων οργϊνων του υμβουλύου τησ Ευρώπησ (Γενικϐσ 
Γραμματϋασ), την ειδικό και εμπεριςτατωμϋνη αιτιολϐγηςη τησ απολϑτωσ αναγκαύασ παρϋκκλιςησ απϐ τη 
ςυνόθη προςταςύα των θεμελιωδών δικαιωμϊτων και τον εξ οριςμοϑ προςωρινϐ χαρακτόρα τησ απϐκλιςησ απϐ 
τον «κανϐνα». Αντύθετα, η de facto κόρυξη κατϊςταςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ κρύνεται ανεπαρκόσ για τη διαφϑλαξη 
των εγγυόςεων του φιλελεϑθερου και δημοκρατικοϑ κρϊτουσ δικαύου. Βλ. ϋτςι Council of Europe, Venice 
Commission, Interim report on the measures taken in the EU member States as a result of the COVID-19 crisis 
and their impact on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights, adopted by the Venice Commission at 
its 124th online Plenary Session (8-9 October 2020), 8 October 2020, CDL-AD(2020)018, παρ. 29-31.  
117 Κ. Σαςοϑλασ, Η Βουλό ςτην περύοδο τησ πανδημύασ: Πώσ εξαςφαλύςτηκε η λειτουργύα του Κοινοβουλύου 
παρϊ τουσ περιοριςμοϑ, Η Καθημερινό, 2 Ιανουαρύου 2021.  
118 Βλ. Council of Europe, Venice Commission, Report: Respect for Democracy, Human Rights and the Rule of Law 
during states of emergency: Reflections, 19 June 2020, CDL-AD(2020)014. Επύςησ βλ. ςχετικϊ και Council of 
Europe, Information Document, Respecting democracy, rule o flaw and human rights in the framework of the 
COVID-19 sanitary crisis, SG/Inf(2020)11, 7 April 2020, ϐπου το υμβοϑλιο τησ Ευρώπησ παρϋχει ςτα Κρϊτη 
μϋλη ςχετικϊ εργαλεύα και τεχνογνωςύα προκειμϋνου να αντιμετωπύςουν την ϊνευ προηγουμϋνου μαζικόσ 
κλύμακασ υγειονομικό κρύςη, με τρϐπο που ςϋβεται τισ θεμελιώδεισ αξύεσ τησ δημοκρατύασ, το κρϊτοσ δικαύου 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
119 Council of Europe, Venice Commission, Report: Respect for Democracy, Human Rights and the Rule of Law 
during states of emergency: Reflections, 19 June 2020, CDL-AD(2020)014, παρ. 14.  

../COVID-19%20%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9%20%25CE%2594%25CF%2584%25CE%2591/CoE/Venice%20Commission%20Reflections.pdf
https://www.nchr.gr/images/covid19/EEDA%20Ekthesi%20gia%20prostasia%20dikaiomaton%20epi%20Covid%2019.pdf
file:///C:\Users\USER\Desktop\COVID-19%20%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9%20%25CE%2594%25CF%2584%25CE%2591\CoE\VEnice%20Commission_2020.pdf
https://www.kathimerini.gr/politics/parliament/561213646/k-tasoylas-i-voyli-stin-periodo-tis-pandimias/
file:///C:\Users\USER\Desktop\COVID-19%20%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9%20%25CE%2594%25CF%2584%25CE%2591\CoE\Venice%20Commission%20Reflections.pdf
https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40
file:///C:\Users\USER\Desktop\COVID-19%20%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9%20%25CE%2594%25CF%2584%25CE%2591\CoE\Venice%20Commission%20Reflections.pdf


 

Οι επιπτώςεισ τησ πανδημύασ ςτα ΔτΑ 36 

 

 

τησ αναλογικϐτητασ για την αποφυγό δυςανϊλογων επιπτώςεων ιδύωσ ςε βϊροσ των 
ατϐμων που ανόκουν ςε ευϊλωτεσ ομϊδεσ»120. Για το ςκοπϐ αυτϐ, θα πρϋπει «να ϋχουν 
νομικό βϊςη, να εύναι αναλογικϊ και χρονικϊ περιοριςμϋνα, […] να επαναξιολογοϑνται 
ςυνεχώσ με εξιςορρϐπηςη των εμπλεκϐμενων δικαιωμϊτων, καθώσ αυτϐ που εύναι αναλογικϐ 
ςτην αρχό τησ πανδημύασ μπορεύ να γύνει δυςανϊλογο με την πϊροδο του χρϐνου και τϐτε το 
μϋτρο θα πρϋπει να μετριαςτεύ ό να καταργηθεύ»121. Λαμβανομϋνων υπϐψη των προκλόςεων 
που εγεύρει η πανδημύα και των μϋτρων που λαμβϊνονται για τον περιοριςμϐ τησ ςε επύπεδο 
επιβολόσ του νϐμου γενικϐτερα, ςε ςυνδυαςμϐ με την ιδιαύτερη ςημαςύα που ϋχουν η 
πρϐςβαςη ςτη δικαιοςϑνη, η προςταςύα του πολύτη απϐ τισ αςτυνομικϋσ Αρχϋσ και ο 
ςεβαςμϐσ του κρϊτουσ δικαύου για την ϐςο το δυνατϐν αποτελεςματικϐτερη καταπολϋμηςη 
τησ νϐςου COVID-19, η ΕΕΔΑ επιςημαύνει με ϋμφαςη το ςημαντικϐ ρϐλο που οφεύλουν να 
διαδραματύςουν οι Αρχϋσ επιβολόσ του νϐμου ςτην παροϑςα ςυγκυρύα, δύνοντασ ιδιαύτερη 
ϋμφαςη ςτην ανϊγκη διαςφϊλιςησ τησ απϐλαυςησ του δικαιώματοσ τησ πρϐςβαςησ ςτη 
δικαιοςϑνη (Α) και τησ τόρηςησ τησ αςφϊλειασ (Β), με ςεβαςμϐ ςτα δικαιώματα του 
ανθρώπου και τισ αρχϋσ του κρϊτουσ δικαύου και τησ δημοκρατύασ.   

Α. Πρόςβαςη ςτη δικαιοςύνη τον καιρό τησ πανδημίασ  

Αναγνωρύζοντασ το θεςμικϐ ρϐλο τησ δικαιοςϑνησ και ειδικϐτερα τησ ταχεύασ και 
ικανοποιητικόσ απονομόσ τησ ςτη διαςφϊλιςη τησ αποτελεςματικόσ λειτουργύασ του 
κρϊτουσ δικαύου, η ΕΕΔΑ επανϋρχεται ςτισ διαπιςτώςεισ τισ οπούεσ εύχε διατυπώςει ϋνα 
χρϐνο πριν122, επιβεβαιώνοντασ ϐτι η πανδημύα ϋχει επηρεϊςει καθοριςτικϊ τη λειτουργύα 
του ςυςτόματοσ απονομόσ δικαιοςϑνησ ςε ςημαντικϋσ του εκφϊνςεισ και ςε πολλϊ επύπεδα. 
Οι ςυνϋπειεσ, βεβαύωσ, εύναι πολϑπλευρεσ και δεν αφοροϑν μϐνο ςτα δικαςτόρια, αλλϊ ςε ϐλο 
το φϊςμα τησ λειτουργύασ τησ δικαιοςϑνησ123. Λαμβανομϋνου υπϐψη ϐτι η δικαιοςϑνη 
αποτελεύ πυλώνα τησ δημοκρατύασ και ϐτι η διαρκόσ λειτουργύα των δικαςτηρύων και η 
δυνατϐτητα δικαςτικόσ προςταςύασ των πολιτών αποτελοϑν κϑρια χαρακτηριςτικϊ ενϐσ 
κρϊτουσ δικαύου και κϊθε δημοκρατικόσ και ευνομοϑμενησ πολιτεύασ, η ΕΕΔΑ αναγνωρύζει ϐτι 
η αναςτολό τησ λειτουργύασ τησ δικαιοςϑνησ ςτο πλαύςιο τησ λόψησ περιοριςτικών μϋτρων 
για την αναχαύτιςη τησ διαςπορϊσ του νϋου κορωνοώοϑ εύχε ςοβαρϋσ ςυνϋπειεσ ςτην 
αποτελεςματικό ϊςκηςη του δικαιώματοσ πρϐςβαςησ ςτη δικαιοςϑνη, ϐπωσ αυτϐ 
κατοχυρώνεται τϐςο ςε εθνικϐ επύπεδο, ςτο ϊρθρο 20 του υντϊγματοσ, ϐςο και ςε 

                                                        
120 ΕΕΔΑ, Ϊκθεςη για την ανϊγκη προςταςύασ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων κατϊ τη λόψη των μϋτρων 
αντιμετώπιςησ τησ πανδημύασ COVID -19 και ςυςτϊςεισ προσ την Πολιτεύα. Αποτϑπωςη των θεμϊτων που 
ςυζητόθηκαν ςτην Ολομϋλεια κατϊ την περύοδο εφαρμογόσ των περιοριςτικών μϋτρων για την αντιμετώπιςη 
τησ εξϊπλωςησ τησ πανδημύασ. υνεδριϊςεισ τησ 8ησ, 22ησ, 29ησ Απριλύου και 6ησ ΜαϏου 2020, Ιοϑνιοσ 2020, 
ςελ. 10. 
121 ΕΕΔΑ, Ϊκθεςη για την ανϊγκη προςταςύασ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων κατϊ τη λόψη των μϋτρων 
αντιμετώπιςησ τησ πανδημύασ COVID -19 και ςυςτϊςεισ προσ την Πολιτεύα. Αποτϑπωςη των θεμϊτων που 
ςυζητόθηκαν ςτην Ολομϋλεια κατϊ την περύοδο εφαρμογόσ των περιοριςτικών μϋτρων για την αντιμετώπιςη 
τησ εξϊπλωςησ τησ πανδημύασ. υνεδριϊςεισ τησ 8ησ, 22ησ, 29ησ Απριλύου και 6ησ ΜαϏου 2020, Ιοϑνιοσ 2020, 
ςελ. 2-3.  
122 ΕΕΔΑ, Ϊκθεςη για την ανϊγκη προςταςύασ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων κατϊ τη λόψη των μϋτρων 
αντιμετώπιςησ τησ πανδημύασ COVID -19 και ςυςτϊςεισ προσ την Πολιτεύα. Αποτϑπωςη των θεμϊτων που 
ςυζητόθηκαν ςτην Ολομϋλεια κατϊ την περύοδο εφαρμογόσ των περιοριςτικών μϋτρων για την αντιμετώπιςη 
τησ εξϊπλωςησ τησ πανδημύασ. υνεδριϊςεισ τησ 8ησ, 22ησ, 29ησ Απριλύου και 6ησ ΜαϏου 2020, Ιοϑνιοσ 2020, 
ςελ. 8.  
123 Πιο ςυγκεκριμϋνα, τα Δικαςτόρια, τα Τποθηκοφυλακεύα και τα Κτηματολογικϊ Γραφεύα παρϋμειναν ςε 
αναςτολό λειτουργύασ για πϊνω απϐ ϋνα χρϐνο, με κϊποια ενδιϊμεςα διαλεύμματα. 
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υπερεθνικϐ, μεταξϑ ϊλλων, ςτα ϊρθρα 6 και 13 τησ ΕΔΑ και 47 του Φϊρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμϊτων τησ ΕΕ. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, η αναςτολό τησ λειτουργύασ τησ δικαιοςϑνησ λϐγω τησ πανδημύασ για 
μεγϊλα και ςυνεχϐμενα χρονικϊ διαςτόματα, εύχε ςοβαρϋσ επιπτώςεισ, καταρχϊσ, ςτην ύδια 
την πρϐςβαςη ςτα δικαςτόρια, εφϐςον δεν όταν εφικτό οϑτε η κατϊθεςη των ενδύκων 
βοηθημϊτων και μϋςων. ε δεϑτερο χρϐνο, κατϊ το διϊςτημα αυτϐ δεν πραγματοποιοϑνταν 
οι δημϐςιεσ ςυνεδριϊςεισ, ενώ ταυτϐχρονα δεν διεξϊγονταν οϑτε διαςκϋψεισ για τη λόψη 
απϐφαςησ. Σρύτο χαρακτηριςτικϐ ενδεικτικϐ του ςοβαροϑ αντύκτυπου τησ πανδημύασ ςτη 
λειτουργύα τησ δικαιοςϑνησ εύναι οι καθυςτερόςεισ που παρατηρόθηκαν ςτη διϊρκεια τησ 
δύκησ, λϐγω μεταξϑ ϊλλων των αναβολών που χορηγόθηκαν αφειδώσ απϐ τα δικαςτόρια.  

το ςημεύο αυτϐ, η ΕΕΔΑ χαιρετύζει ωσ θετικϐ το ςταδιακϐ ϊνοιγμα των δικαςτηρύων με την 
ψόφιςη ςυγκεκριμϋνων μϋτρων για τη επαναλειτουργύα των δικαςτηρύων, διοικητικών και 
πολιτικών124. Δεν μπορεύ να μην επιςημϊνει, ωςτϐςο, ϐτι το μϋτρο τησ αναςτολόσ τησ 
λειτουργύασ των εργαςιών των δικαςτηρύων δεν φαύνεται να τηρεύ την αρχό τησ 
αναλογικϐτητασ, ςτο βαθμϐ που δεν επιχειρόθηκε η υιοθϋτηςη ηπιϐτερων εναλλακτικών 
μϋςων, ϐπωσ η ψηφιοπούηςη τησ δικαςτικόσ διαδικαςύασ ό η ςυνϋχιςη τησ λειτουργύασ των 
δικαςτηρύων με αυςτηρϐτερα μϋτρα πρϐληψησ και προςταςύασ, ϋτςι ώςτε να αποφευχθεύ η 
καθολικό αναςτολό του δικαιώματοσ δικαςτικόσ προςταςύασ125. Μϊλιςτα, ϐπωσ αναφϋρει ςε 
ανακούνωςό του ο Πρϐεδροσ τησ Ολομϋλειασ των Προϋδρων των Δικηγορικών υλλϐγων 
Ελλϊδοσ, η απϐ 9 Υεβρουαρύου 2021 Απϐφαςη-Πρακτικϐ τησ Εθνικόσ Επιτροπόσ Προςταςύασ 
τησ Δημϐςιοσ Τγεύασ ϋναντι του COVID-19, ςτην οπούα ςτηρύχτηκαν ϐλεσ οι ΚΤΑ που μετϊ τισ 
10 Υεβρουαρύου 2021 απαγϐρευςαν τη διενϋργεια δικών και την εν γϋνει λειτουργύα των 
Δικαςτηρύων, των Κτηματολογικών Γραφεύων και των Τποθηκοφυλακεύων ςτισ 
Περιφερειακϋσ Ενϐτητεσ που χαρακτηρύςτηκαν «πολϑ αυξημϋνου κινδϑνου», δεν κϊνει καμύα 
αναφορϊ οϑτε γενικϊ ςτη λειτουργύα των Δικαςτηρύων, των Κτηματολογικών Γραφεύων και 
των Τποθηκοφυλακεύων, αλλϊ οϑτε και ειδικϐτερα ςτον κύνδυνο μετϊδοςησ του ιοϑ ςτουσ 
χώρουσ αυτοϑσ126.  

Η ΕΕΔΑ αναγνωρύζει ϐτι κατϊ τη διϊρκεια μιασ πανδημύασ, η διακοπό τησ λειτουργύασ των 
δικαςτηρύων μπορεύ να εύναι αναγκαύα για την προςταςύα τησ υγεύασ και τησ αςφϊλειασ των 

                                                        
124 Βλ. ϋτςι Ν 4790/2021 «Κατεπεύγουςεσ ρυθμύςεισ για την προςταςύα τησ δημϐςιασ υγεύασ απϐ τισ 
ςυνεχιζϐμενεσ ςυνϋπειεσ τησ πανδημύασ του κορωνοώοϑ COVID-19, την ανϊπτυξη, την κοινωνικό προςταςύα και 
την επαναλειτουργύα των δικαςτηρύων και ϊλλα ζητόματα» (ΥΕΚ 48/Α/31.3.2021), ΚΤΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 
20651/2.4.2021 «Ϊκτακτα μϋτρα προςταςύασ τησ δημϐςιασ υγεύασ απϐ τον κύνδυνο περαιτϋρω διαςπορϊσ του 
κορωνοώοϑ COVID-19 ςτο ςϑνολο τησ Επικρϊτειασ για το διϊςτημα για το διϊςτημα απϐ τη Δευτϋρα, 5 Απριλύου 
2021 ϋωσ και τη Δευτϋρα, 12 Απριλύου 2021 και ώρα 6:00» (ΥΕΚ 1308/Β/3.4.2021), ΚΤΑ αριθ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 
26380/2021 «Ϊκτακτα μϋτρα προςταςύασ τησ δημϐςιασ υγεύασ απϐ τον κύνδυνο περαιτϋρω διαςπορϊσ του 
κορωνοώοϑ COVID-19 ςτο ςϑνολο τησ Επικρϊτειασ για το διϊςτημα απϐ τη Μ. Δευτϋρα, 26 Απριλύου 2021 και 
ώρα 6:00 ϋωσ και τη Δευτϋρα, 3 ΜαϏου 2021 και ώρα 6:00» (ΥΕΚ 1682/Β/24.4.2021).  
125 ημειώνεται ϐτι η υντονιςτικό Επιτροπό τησ Ολομϋλειασ των Προϋδρων των Δικηγορικών υλλϐγων τησ 
Ελλϊδασ τϊχθηκε υπϋρ τησ λειτουργύασ των δικαςτηρύων κατϊ την περύοδο τησ πανδημύασ, υποςτηρύζοντασ ϐτι 
τα δικαςτόρια με την τόρηςη των προβλεπϐμενων μϋτρων πρϐληψησ και προςταςύασ απϐ το κορωνοώϐ δεν ϋχει 
αποδειχθεύ ϐτι αποτελοϑν εςτύα υπερμετϊδοςησ του ιοϑ. Βλ. ςχετικϊ Ολομϋλεια Δικηγορικών υλλϐγων 
Ελλϊδασ, Ανακούνωςη, υνϊντηςη τησ υντονιςτικόσ Επιτροπόσ τησ Ολομϋλειασ των Προϋδρων των 
Δικηγορικών υλλϐγων Ελλϊδοσ και αντιπροςωπεύασ των Δικηγορικών υλλϐγων Αθηνών και Πειραιώσ με τον 
Τπουργϐ Δικαιοςϑνησ, 3 Δεκεμβρύου 2020.  
126 Ολομϋλεια Δικηγορικών υλλϐγων Ελλϊδασ, Δόλωςη του Προϋδρου τησ Ολομϋλειασ για την διακοπό 
λειτουργύασ των δικαςτηρύων - Σο πρακτικϐ τησ Εθνικόσ Επιτροπόσ Προςταςύασ τησ Δημϐςιασ Τγεύασ ϋναντι 
του COVID-19, 9 Μαρτύου 2020.  
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επαγγελματιών του κλϊδου τησ Δικαιοςϑνησ και των απευθυνϐμενων ςτα δικαςτόρια 
πολιτών (χρηςτών των δικαςτηρύων). Όπωσ ϐμωσ ϋχει τονύςει όδη απϐ το πρώτο διϊςτημα 
του εγκλειςμοϑ, ςυνταςςϐμενη με τη Διακόρυξη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για την 
αποτελεςματικϐτητα τησ Δικαιοςϑνησ (CEPEJ)127, αυτϐ οφεύλει να γύνεται προςεκτικϊ και με 
τόρηςη τησ αρχόσ τησ αναλογικϐτητασ, καθώσ οδηγεύ ςε ςημαντικϐ περιοριςμϐ τησ 
πρϐςβαςησ ςτη Δικαιοςϑνη128. Πιο ςυγκεκριμϋνα, και ςϑμφωνα με τισ ςυςτϊςεισ τησ 
Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για την αποτελεςματικϐτητα τησ Δικαιοςϑνησ (CEPEJ), «η 
Δικαιοςϑνη ωσ υπηρεςύα για τον πολύτη, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ παροχόσ πρϐςβαςησ ςε 
αυτό με εναλλακτικϊ μϋςα, ϐπωσ με τισ υπηρεςύεσ ςε απευθεύασ ςϑνδεςη (online services) ό με 
την ενύςχυςη τησ πρϐςβαςησ ςε πληροφορύεσ μϋςω των ιςτοςελύδων των δικαςτηρύων και 
ϊλλων μϋςων επικοινωνύασ (τηλϋφωνο, ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο κ.λπ.), πρϋπει να 
διατηρηθεύ ςτο μϋτρο του δυνατοϑ. Η ευρϑτερη διαβοϑλευςη και ο ςυντονιςμϐσ με ϐλουσ 
τουσ επαγγελματύεσ του κλϊδου τησ δικαιοςϑνησ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των δικηγϐρων, 
των οργϊνων εκτϋλεςησ, των διαμεςολαβητών και των κοινωνικών υπηρεςιών, θα 
βοηθόςουν ώςτε να διαςφαλιςτεύ ϋνα καλϐ επύπεδο πρϐςβαςησ ςτη δικαιοςϑνη»129. Σο 
παρϊδειγμα, ϊλλωςτε, το δύνει το ύδιο το ΕΔΔΑ, το οπούο βρόκε τον τρϐπο να ςυνεχύςει να 
λειτουργεύ με ςυνϋπεια, ευθϑνη και αποτελεςματικϐτητα, υιοθετώντασ μια υβριδικό 
ακροαματικό διαδικαςύα130.  

Σαυτϐχρονα, η ΕΕΔΑ διαπιςτώνει με ανηςυχύα ϐτι, κατϊ την περύοδο τησ υγειονομικόσ 
κρύςησ, δεν λόφθηκε ιδιαύτερη μϋριμνα για τισ ευϊλωτεσ ομϊδεσ που διατρϋχουν ακϐμη 
μεγαλϑτερο κύνδυνο, ώςτε να προτεραιοποιηθοϑν υποθϋςεισ που αφοροϑςαν αυτϋσ τισ 
ομϊδεσ. Φαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα αποτελεύ, ϐπωσ αναφϋρθηκε και πιο πϊνω131, η 
αναςτολό τησ διαδικαςύασ κατ’ εφαρμογό του Ν 4491/2017 (ϊρθρο 4, παρ. 2) για τη νομικό 

                                                        
127 CEPEJ, Διακόρυξη τησ CEPEJ, Διδϊγματα που αποκϐμιςε και προκλόςεισ που αντιμετώπιςε η Δικαιοςϑνη 
κατϊ τη διϊρκεια τησ πανδημύασ COVID- 19 και μετϊ, 10 Ιουνύου 2020, CEPEJ (2020)8rev, 2η Αρχό, ςελ. 2. 
128 ΕΕΔΑ, Ϊκθεςη για την ανϊγκη προςταςύασ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων κατϊ τη λόψη των μϋτρων 
αντιμετώπιςησ τησ πανδημύασ COVID -19 και ςυςτϊςεισ προσ την Πολιτεύα. Αποτϑπωςη των θεμϊτων που 
ςυζητόθηκαν ςτην Ολομϋλεια κατϊ την περύοδο εφαρμογόσ των περιοριςτικών μϋτρων για την αντιμετώπιςη 
τησ εξϊπλωςησ τησ πανδημύασ. υνεδριϊςεισ τησ 8ησ, 22ησ, 29ησ Απριλύου και 6ησ ΜαϏου 2020, Ιοϑνιοσ 2020, 
ςελ. 2-3.  
129 CEPEJ, Διακόρυξη τησ CEPEJ, Διδϊγματα που αποκϐμιςε και προκλόςεισ που αντιμετώπιςε η Δικαιοςϑνη 
κατϊ τη διϊρκεια τησ πανδημύασ COVID- 19 και μετϊ, 10 Ιουνύου 2020, CEPEJ (2020)8rev, 2η Αρχό, ςελ. 2. 
130 Πρϊγματι, ενδιαφϋρον παρουςιϊζει, ςτο πλαύςιο αυτϐ, η προςϋγγιςη που υιοθϋτηςε για πρώτο φορϊ ςτην 
ιςτορύα του, κατϊ τη διϊρκεια του πρώτου εγκλειςμοϑ, το ΕΔΔΑ, το οπούο βρόκε τον τρϐπο να ςυνεχύςει να 
λειτουργεύ με ςυνϋπεια, ευθϑνη και αποτελεςματικϐτητα. Πιο ςυγκεκριμϋνα, υιοθετόθηκε μια υβριδικό 
ακροαματικό διαδικαςύα, ςϑμφωνα με την οπούα ςτισ πρωτεϑουςεσ των Κρατών μερών όταν η Κυβϋρνηςη και 
οι προςφεϑγοντεσ ό οι παρεμβαύνοντεσ, ενώ οι δικαςτϋσ όταν παρϐντεσ ςτη μεγϊλη αύθουςα του Δικαςτηρύου 
του τραςβοϑργου και η επικοινωνύα γινϐταν μϋςω μιασ ειδικόσ διαδικτυακόσ πλατφϐρμασ. Βλ. ςχετικϊ 
European Court of Human Rights, COVID-19; Κϑκλοσ Ιδεών για την Εθνικό Αναςυγκρϐτηςη, 
Απομαγνητοφώνηςη τησ ςυζότηςησ «Πανδημύα, θεμελιώδη δικαιώματα και δημοκρατύα - Η πρϐκληςη του 
εμβολιαςμοϑ» που πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο του διεθνοϑσ επιςτημονικοϑ ςυμποςύου με θϋμα «Επιδημύεσ: 
Μια διαχρονικό απειλό, μύα πρϐκληςη για το μϋλλον», που διοργϊνωςε η «Πρωτοβουλύα 1821 - 2021» με τη 
ςυνεργαςύα του Ινςτιτοϑτου Παςτϋρ, του Ινςτιτοϑτου Ιςτορικών Ερευνών/Εθνικϐ Ίδρυμα Ερευνών, το King’s 
College London και τον Κϑκλο Ιδεών. Βλ. ϋτςι και την απϐφαςη του Ελεγκτικοϑ υνεδρύου (Ελ (Σμ. II) 
1575/2020, η οπούα ομϐφωνα αναγνωρύζει ϐτι ςυντρϋχει ςοβαρϐσ λϐγοσ για την εξ αποςτϊςεωσ λόψη 
απϐφαςησ με χρόςη υπηρεςιακών τεχνολογικών μϋςων και, ειδικϐτερα, με χρόςη τησ υπηρεςύασ 
τηλεδιϊςκεψησ; Consultative Council Of European Judges (CCJE), Statement of the President of the CCJE, The role 
of judges during and in the aftermath of the COVID-19 pandemic: lessons and challenges, 24 June 2020, 
CCJE(2020)2, παρ. 14-16.  
131 Βλ. ςχετικϊ υπϐ Ι.Α, ςελ. 24.  

https://rm.coe.int/cepej-10-06-2020-declaration-in-greek-covid-19/16809ee8de
https://rm.coe.int/cepej-10-06-2020-declaration-in-greek-covid-19/16809ee8de
https://www.nchr.gr/images/covid19/EEDA%20Ekthesi%20gia%20prostasia%20dikaiomaton%20epi%20Covid%2019.pdf
https://rm.coe.int/cepej-10-06-2020-declaration-in-greek-covid-19/16809ee8de
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
https://ekyklos.gr/sb/800-transcription-pandimia-themeliodi-dikaiomata-kai-dimokratia-i-proklisi-tou-emvoliasmoy.html
https://ekyklos.gr/28-1-2021-pandimia-themeliodi-dikaiomata-kai-dimokratia-i-proklisi-tou-emvoliasmoy.html
https://ekyklos.gr/28-1-2021-pandimia-themeliodi-dikaiomata-kai-dimokratia-i-proklisi-tou-emvoliasmoy.html
https://rm.coe.int/ccje-2020-2-statement-of-the-ccje-president-3-lessons-and-challenges-c/16809ed060


 

Οι επιπτώςεισ τησ πανδημύασ ςτα ΔτΑ 39 

 

 

αναγνώριςη τησ ταυτϐτητασ φϑλου, η οπούα ωςτϐςο διεξϊγεται ςε ιδιαύτερο γραφεύο χωρύσ 
δημοςιϐτητα, και ςυνεπώσ χωρύσ διακινδϑνευςη τησ δημϐςιασ υγεύασ και ϐφειλε να ϋχει 
ςυμπεριληφθεύ μεταξϑ των διαδικαςιών εκοϑςιασ δικαιοδοςύασ που πραγματοποιοϑνταν, 
ςϑμφωνα με την ΚΤΑ αριθ. Δ1α/ΓΠοικ.: 71342132.  

Θα περύμενε λοιπϐν κανεύσ, ςε ςυνϋχεια τησ μειωμϋνησ αυτόσ απαςχϐληςησ των δικαςτών ςε 
δικαςτικϊ καθόκοντα λϐγω τησ πανδημύασ, να υπόρχε διαθϋςιμοσ χρϐνοσ για την ϋκδοςη των 
εκκρεμών πολιτικών αποφϊςεων. Η ΕΕΔΑ διαπιςτώνει με απογοότευςη ϐτι, ςϑμφωνα με 
αναφορϋσ, εκκρεμεύ η ϋκδοςη πολλών δικαςτικών αποφϊςεων πϋραν τησ τριετύασ, 
αναδεικνϑοντασ ϋτςι το γενικϐτερο θϋμα των εγγενών δυςχερειών που εξακολουθοϑν να 
υπϊρχουν ςτο δικαςτικϐ ςϑςτημα ςτη Φώρα.  

Σο ςϑνολο των παραμϋτρων αυτών δημιουργοϑν την πεπούθηςη ϐτι η ςώρευςη των 
εκκρεμών υποθϋςεων θα εύναι τϐςο μεγϊλη, ώςτε θα αποβεύ τελικϊ αδϑνατη η διαχεύριςό 
τουσ133. Αναπϐφευκτα κϊποιεσ θα αφεθοϑν να παραγραφοϑν, ενώ για τισ υπϐλοιπεσ αυτϐ θα 
καταςτεύ εφικτϐ με περαιτϋρω απϐφαςη για νϋα παραγραφό, με κύνδυνο να παραγραφοϑν 
πια ϐχι μϐνο υποθϋςεισ που αφοροϑν ςε ελαφρϊ πλημμελόματα, ϐπωσ ϋχει γύνει κατ’ 
επανϊληψη ςτο παρελθϐν, αλλϊ και υποθϋςεισ ςχετικϋσ με πρϊξεισ με μεγαλϑτερη ποινικό 
απαξύα. Η ΕΕΔΑ επιςημαύνει, ςυνεπώσ, τον υπαρκτϐ κύνδυνο, ςϑμφωνα με τον οπούο, εφϐςον 
δεν θα επιβϊλλονται ποινϋσ, δεν θα επιτελεύται η ειδικό και γενικό πρϐληψη που ςκοπεύ η 
επιβολό των ποινών.  

Τπϐ το πρύςμα των πιο πϊνω παρατηρόςεων, η ΕΕΔΑ επανϋρχεται ςτην επεύγουςα ανϊγκη 
αντιμετώπιςησ του ςυςτημικοϑ και χρϐνιου προβλόματοσ τησ καθυςτϋρηςησ ςτην απονομό 
τησ δικαιοςϑνησ, που ϋχει επιςϑρει ςωρεύα καταδικών τησ Ελλϊδασ απϐ το Ευρωπαώκϐ 
Δικαςτόριο Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)134 και ςυντϊςςεται πλόρωσ με τισ 
προτϊςεισ του Οργανιςμοϑ Ϊρευνασ και Ανϊλυςησ διαΝΕΟςισ, ςτην οπούα μετεύχαν 
ϋξι διακεκριμϋνοι δικαςτικού λειτουργού135. Ειδικϐτερα, ξεκινώντασ απϐ την παραδοχό ϐτι το 
ςημαντικϐτερο πρϐβλημα τησ ελληνικόσ δικαιοςϑνησ ςόμερα εύναι η καθυςτϋρηςη που 
παρατηρεύται ςτην απονομό τησ, επιδιώκεται η ςυμβολό ςτην αναμϐρφωςη τησ απονομόσ 
δικαιοςϑνησ με ςκοπϐ τη διαςφϊλιςη τησ μεγαλϑτερησ αποτελεςματικϐτητασ, του μειωμϋνου 
κϐςτουσ και κυρύωσ τησ τόρηςησ των βαςικών δικαιωμϊτων και ελευθεριών του ανθρώπου. 
Αναδεικνϑοντασ, μεταξϑ ϊλλων, τρύα θεμελιώδη ζητόματα: τη χωροταξύα των δικαςτηρύων 
και ειςαγγελιών, η οπούα βαςύζεται ςε παρωχημϋνο ςχεδιαςμϐ, τη διεϑθυνςη και τη διούκηςη 
των δικαςτηρύων, η οπούα δεν λαμβϊνει υπϐψη τισ ςϑγχρονεσ ανϊγκεσ και μεθϐδουσ 
διούκηςησ και την αξιολϐγηςη των δικαςτών και ειςαγγελϋων, η οπούα ϐπωσ εύναι 

                                                        
132 ΤΔ, Δελτύο Σϑπου με θϋμα: Αναγκαιϐτητα η απρϐςκοπτη πραγματοπούηςη των διαδικαςιών νομικόσ 
αναγνώριςησ ταυτϐτητασ φϑλου κατϊ το διϊςτημα του lockdown, 11 Νοεμβρύου 2020.  
133 την κατεϑθυνςη αυτό βλ. και Consultative Council of European Judges (CCJE), Statement of the President of 
the CCJE, The role of judges during and in the aftermath of the COVID-19 pandemic: lessons and challenges, 24 
June 2020, CCJE(2020)2, παρ. 22.  
134 ΕΕΔΑ, Παρατηρόςεισ τησ ΕΕΔΑ επύ του χεδύου Νϐμου του Παρατηρόςεισ τησ ΕΕΔΑ επύ του χεδύου Νϐμου 
του Τπουργεύου Δικαιοςϑνησ, Διαφϊνειασ και Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων «Για τα παρϊβολα και τϋλη ενδύκων 
βοηθημϊτων και διαδικαςτικών πρϊξεων και για τα δικαςτικϊ ϋξοδα», 7 Ιουλύου 2016, Προτϊςεισ ςχετικϊ με το 
ςχϋδιο νϐμου «Δύκαιη ικανοπούηςη λϐγω υπϋρβαςησ τησ εϑλογησ διϊρκειασ τησ δύκησ, ςτα πολιτικϊ και ποινικϊ 
δικαςτόρια και ςτο Ελεγκτικϐ υνϋδριο», 30 Ιανουαρύου 2014, Παρατηρόςεισ και προτϊςεισ ςχετικϊ με το 
ςχϋδιο νϐμου του Τπουργεύου Δικαιοςϑνησ «για τη δύκαιη δύκη και την εϑλογη διϊρκεια αυτόσ», 26 Ιανουαρύου 
2012, Παρατηρόςεισ και προτϊςεισ ςχετικϊ με το ςχϋδιο νϐμου «Εξορθολογιςμϐσ διαδικαςιών και επιτϊχυνςη 
τησ διοικητικόσ δύκησ και ϊλλεσ διατϊξεισ», 21 Νοεμβρύου 2010.  
135 Μ. Ν. Πικραμϋνοσ, Ι. υμεωνύδησ, Β. Π. Ανδρουλϊκησ, Θ. ΝικολαϏδου, Λ. Σςϐγκασ, Π. Αλικϊκοσ, Μεταρρϑθμιςη 
ςε Σρεισ Κρύςιμουσ Σομεύσ του Δικαςτικοϑ υςτόματοσ, διαΝΕΟςισ, Μελϋτη, Ιανουϊριοσ 2021.  

http://www.transgender-association.gr/
https://rm.coe.int/ccje-2020-2-statement-of-the-ccje-president-3-lessons-and-challenges-c/16809ed060
https://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/dikaih_dikh/Paravola2016.pdf
https://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/dikaih_dikh/EEDA_Nomosxedio_dikaih_ikanopoihsh_gia_diarkeia_dikis%202.pdf
https://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/dikaih_dikh/EEDA_parat_polunomosxedio_tel.pdf
https://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/Paratiriseis_dioikitiki_diki_final201.pdf
https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2021/01/Justice-final.pdf
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οργανωμϋνη δεν παρϊγει αξιϐπιςτα αποτελϋςματα, η ϋρευνα καταλόγει ςε πολϑ 
ςυγκεκριμϋνεσ προτϊςεισ μεταρρϑθμιςησ για την επύλυςη των προβλημϊτων136.  

Η ΕΕΔΑ ςυμφωνεύ με τη Διακόρυξη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για την Αποτελεςματικϐτητα 
τησ Δικαιοςϑνησ (CEPEJ) και επιςημαύνει με ϋμφαςη ϐτι «η κρύςη δεν μπορεύ να 
χρηςιμοποιηθεύ για να δικαιολογηθοϑν ανεπϊρκειεσ ςτα δικαςτικϊ ςυςτόματα, πολλώ δε 
μϊλλον για να υποβαθμιςτοϑν οι προδιαγραφϋσ τουσ ό να παραβιαςτοϑν οι νομικϋσ 
εγγυόςεισ. Μια παρϐμοια υγειονομικό κρύςη μπορεύ να επαναληφθεύ. Σα δικαςτικϊ 
ςυςτόματα πρϋπει να εύναι προετοιμαςμϋνα, ιδύωσ ςε ϐ,τι αφορϊ αποτελεςματικϋσ λϑςεισ για 
τη διαςφϊλιςη τησ ςυνϋχειασ του δικαςτικοϑ ϋργου και τησ πρϐςβαςησ ςτη Δικαιοςϑνη, 
διατηρώντασ παρϊλληλα τον ςεβαςμϐ ςτα ατομικϊ δικαιώματα»137. Η πρϐκληςη για το 
δικαςτικϐ ςϑςτημα τησ Φώρασ ςυνύςταται, ϐπωσ τονύζει ςτη Δόλωςό του και ο Πρϐεδροσ του 
Γνωμοδοτικοϑ υμβουλύου των Ευρωπαύων Δικαςτών του υμβουλύου τησ Ευρώπησ (CCJE), 
ςτο να διαςφαλιςτεύ ϐτι τα ϋκτακτα μϋτρα για την προςταςύα τησ δημϐςιασ υγεύασ δεν 
χρηςιμοποιοϑνται ωσ πρϐςχημα για παραβιϊςεισ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων, αλλϊ 
εφαρμϐζονται με αυςτηρϐ ςεβαςμϐ ςτα δικαιώματα του ανθρώπου138.  

το πλαύςιο αυτϐ, η ΕΕΔΑ χαιρετύζει τισ πρωτοβουλύεσ του Τπουργεύου Δικαιοςϑνησ, ςε 
ςυνεργαςύα με το Τπουργεύο Χηφιακόσ Πολιτικόσ, για την υλοπούηςη τησ Εθνικόσ 
τρατηγικόσ για την Ηλεκτρονικό Δικαιοςϑνη139 και εκφρϊζει την ευχό η μετϊβαςη αυτό τησ 
Δικαιοςϑνησ ςτην ψηφιακό εποχό να παρϊξει ςϑντομα αποτελϋςματα.  

Η ψηφιοπούηςη τησ Δικαιοςϑνησ εύναι ϋνα μεγϊλο ςτούχημα για τη Φώρα μασ και 
ενθαρρϑνεται ϋντονα απϐ το υμβοϑλιο τησ ΕΕ, το οπούο παροτρϑνει τα Κρϊτη μϋλη να 
αυξόςουν τη χρόςη ψηφιακών εργαλεύων ςε ϐλα τα ςτϊδια των δικαςτικών διαδικαςιών140. 
Σονύζοντασ ϐτι η περαιτϋρω ψηφιοπούηςη των δικαςτικών ςυςτημϊτων των Κρατών μελών 
ϋχει τερϊςτιεσ δυνατϐτητεσ να ςυνεχύςει να διευκολϑνει και να βελτιώνει την πρϐςβαςη των 
πολιτών ςτη δικαιοςϑνη ςε ολϐκληρη την ΕΕ, το υμβοϑλιο καλεύ ςε εγρόγορςη τισ εθνικϋσ 
Αρχϋσ, ώςτε να διαςφαλύςουν ςε κϊθε περύπτωςη ϐτι η χρόςη ψηφιακών τεχνολογιών δεν θα 
θύγει τισ θεμελιώδεισ αρχϋσ των δικαςτικών ςυςτημϊτων, ςυμπεριλαμβανομϋνων τησ 
ανεξαρτηςύασ και τησ αμεροληψύασ των δικαςτηρύων, τησ εγγϑηςησ πραγματικόσ δικαςτικόσ 
προςταςύασ και του δικαιώματοσ δύκαιησ και δημϐςιασ ακρϐαςησ141.  

Τπϐ το φωσ των πιο πϊνω παρατηρόςεων, η ΕΕΔΑ υπενθυμύζει ϐτι το δικαύωμα πρϐςβαςησ 
ςτη δικαιοςϑνη πρϋπει να προςτατεϑεται ςε κϊθε περύπτωςη, πολϑ περιςςϐτερο ςε καιρϐ 

                                                        
136 Μ. Ν. Πικραμϋνοσ, Ι. υμεωνύδησ, Β. Π. Ανδρουλϊκησ, Θ. ΝικολαϏδου, Λ. Σςϐγκασ, Π. Αλικϊκοσ, Η δικαιοςϑνη 
ςτην Ελλϊδα, Μια ϋρευνα τησ διαΝΕΟςισ, Ιανουϊριοσ 2021.  
137 CEPEJ, Διακόρυξη τησ CEPEJ, Διδϊγματα που αποκϐμιςε και προκλόςεισ που αντιμετώπιςε η Δικαιοςϑνη 
κατϊ τη διϊρκεια τησ πανδημύασ COVID- 19 και μετϊ, 10 Ιουνύου 2020, CEPEJ (2020)8rev. 
138 Consultative Council Of European Judges (CCJE), Statement of the President of the CCJE, The role of judges 
during and in the aftermath of the COVID-19 pandemic: lessons and challenges, 24 June 2020, CCJE(2020)2, παρ. 
5.  
139 Πρϐκειται για την προγραμματικό υμφωνύα που υπεγρϊφη μεταξϑ των Τπουργεύων Δικαιοςϑνησ και 
Χηφιακόσ Διακυβϋρνηςησ με βαςικϐ ςκοπϐ την υλοπούηςη 27 δρϊςεων ψηφιακοϑ μεταςχηματιςμοϑ των 
δικαςτηρύων, μϋςα απϐ την ϋνταξό ςτουσ ςτο Εθνικϐ Πρϐγραμμα Απλοϑςτευςησ Διαδικαςιών (ΕΠΑΔ). Για 
περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ βλ. Β. Βρεττοϑ, «Χηφιακό δικαιοςϑνη: μια μεταρρϑθμιςη που μπορεύ να ανούξει 
νϋουσ δρϐμουσ», Ειςόγηςη ςτο πλαύςιο Επιμορφωτικοϑ Προγρϊμματοσ Δικαςτικών Λειτουργών τησ ΕΔΙ με 
θϋμα «Χηφιακό Δικαιοςϑνη: ϑγχρονεσ Προκλόςεισ και Προβληματιςμού», 18 Υεβρουαρύου 2021.  
140 υμβοϑλιο τησ ΕΕ, υμπερϊςματα του υμβουλύου «Πρϐςβαςη ςτη δικαιοςϑνη - Αξιοπούηςη των ευκαιριών 
τησ ψηφιοπούηςησ», 8 Οκτωβρύου 2020, 11599/20, παρ. 15.  
141 υμβοϑλιο τησ ΕΕ, υμπερϊςματα του υμβουλύου «Πρϐςβαςη ςτη δικαιοςϑνη - Αξιοπούηςη των ευκαιριών 
τησ ψηφιοπούηςησ», 8 Οκτωβρύου 2020, 11599/20, παρ. 39. 

https://rm.coe.int/cepej-10-06-2020-declaration-in-greek-covid-19/16809ee8de
https://rm.coe.int/ccje-2020-2-statement-of-the-ccje-president-3-lessons-and-challenges-c/16809ed060
�.%20�.%20����������,%20�.%20����������,%20�.%20�.%20�����������,%20�.%20����������,%20�.%20�������,%20�.%20��������,
https://rm.coe.int/cepej-10-06-2020-declaration-in-greek-covid-19/16809ee8de
https://rm.coe.int/ccje-2020-2-statement-of-the-ccje-president-3-lessons-and-challenges-c/16809ed060
http://digitalplan.gov.gr/prosklisi/28/ethniko-programma-aploustefsis-diadikasion-epad
http://www.esdi.gr/nex/images/stories/pdf/epimorfosi/2021/vretou_2021.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11599-2020-INIT/el/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11599-2020-INIT/el/pdf
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κρύςησ και προβαύνει ςτισ ακϐλουθεσ ςυςτϊςεισ, με ςτϐχο τη διαςφϊλιςη τησ ςυνεχοϑσ και 
αδιϊλειπτησ λειτουργύασ του ςυςτόματοσ απονομόσ δικαιοςϑνησ και των υπηρεςιών που 
παρϋχονται απϐ τουσ επαγγελματύεσ του κλϊδου τησ δικαιοςϑνησ και τη διατόρηςη και 
ενύςχυςη τησ εμπιςτοςϑνησ ςτη δικαιοςϑνη ακϐμη και ςε περύοδο κρύςησ142. 

υςτϊςεισ: 

 Ενύςχυςη των μϋτρων για τη διευκϐλυνςη και την αςφαλό λειτουργύα των δικαςτηρύων 
ενϐψει τησ αποκλιμϊκωςησ των περιοριςμών που εύχαν επιβληθεύ εξαιτύασ τησ 
πανδημύασ, με ςτοχο την ϊμεςη επαναλειτουργύα του δικαςτικοϑ ςυςτόματοσ και την 
προςταςύα του δικαιώματοσ ςε δύκαιη δύκη, τησ ανθρώπινησ αξύασ και αξιοπρϋπειασ.  

 ε περύπτωςη λόψησ μϋτρων ϋκτακτησ ανϊγκησ, τόρηςη των αρχών τησ νομιμϐτητασ, τησ 
αςφϊλειασ δικαύου και τησ αναλογικϐτητασ και διαρκόσ επαναξιολϐγηςη των μϋτρων 
αυτών. Η ΕΕΔΑ τονύζει ϐτι ϐλα τα μϋτρα που ειςϊγονται πρϋπει να ϋχουν καθοριςμϋνη 
ημερομηνύα λόξησ και ο δικαςτικϐσ τουσ ϋλεγχοσ να εύναι εφικτϐσ ςε ϋγκαιρο χρϐνο. Θα 
πρϋπει, ϐπου χρειϊζεται, να ζητεύται η γνώμη των δικαςτικών Αρχών, καθώσ επύςησ και 
των εκπροςώπων των επαγγελματικών ενώςεων του κλϊδου τησ δικαιοςϑνησ ςε ςχϋςη 
με τισ ρυθμύςεισ ϋκτακτησ ανϊγκησ.  

 Ενϐψει τησ αϑξηςησ του ϐγκου τησ δικαςτηριακόσ ϑλησ, κατανομό των υποθϋςεων κατϊ 
τρϐπο ώςτε η ιερϊρχηςη των υποθϋςεων μετϊ το τϋλοσ των μϋτρων ϋκτακτησ ανϊγκησ 
να μην δύνει ϋμφαςη ςτα οικονομικϊ ζητόματα ςχετικϊ με την προςταςύα των 
δικαιωμϊτων των ατϐμων και να ακολουθεύ δύκαια και αντικειμενικϊ κριτόρια, με 
ταυτϐχρονη ενθϊρρυνςη τησ διαμεςολϊβηςησ. 

 Λόψη ιδιαύτερησ μϋριμνασ για τισ ευϊλωτεσ ομϊδεσ που διατρϋχουν ακϐμη μεγαλϑτερο 
κύνδυνο παραβύαςησ των δικαιωμϊτων τουσ, με προτεραιοπούηςη των υποθϋςεων που 
αφοροϑν ςτισ ομϊδεσ αυτϋσ.  

 Λόψη των αναγκαύων μϋτρων για τη διαςφϊλιςη τησ υγεύασ και τησ αςφϊλειασ ϐλων των 
επαγγελματιών του κλϊδου τησ δικαιοςϑνησ, καθώσ και των πολιτών που απευθϑνονται 
ςτα δικαςτόρια. Ειδικϐτερα, πρϋπει να ληφθοϑν μϋτρα ώςτε να τηρεύται η αναγκαύα 
φυςικό απϐςταςη εντϐσ των δικαςτικών μεγϊρων, να εύναι διαθϋςιμη η τηλεργαςύα 
ςτουσ επαγγελματύεσ του κλϊδου τησ δικαιοςϑνησ, καθώσ επύςησ και να τουσ παραςχεθεύ 
ο απαραύτητοσ αςφαλόσ εξοπλιςμϐσ τεχνολογύασ πληροφορικόσ.  

 ε ϐ,τι αφορϊ ςτη διούκηςη των δικαςτηρύων, λόψη των αναγκαύων μϋτρων για τη 
διαςφϊλιςη τησ λειτουργύασ των δικαςτηρύων κϊτω απϐ αυτϋσ τισ εξαιρετικϋσ ςυνθόκεσ, 
ιδύωσ με ενύςχυςη ανθρώπινου δυναμικοϑ και προϒπολογιςμοϑ, λαμβανομϋνων υπϐψη 
του αριθμοϑ των υποθϋςεων που δεν όταν δυνατϐ να διεκπεραιωθοϑν και των αναβολών 
εκδύκαςησ. το πλαύςιο αυτϐ, πρϋπει να οργανωθοϑν προγρϊμματα επιμϐρφωςησ ςτη 
χολό Δικαςτών ειδικϊ για τη διεϑθυνςη των δικαςτηρύων.  

 Διαςφϊλιςη τησ χρόςησ των τεχνολογιών πληροφορικόσ, ωσ εναλλακτικοϑ μϋςου για τη 
ςυνϋχιςη τησ λειτουργύασ τησ δικαιοςϑνησ κατϊ την περύοδο τησ πανδημύασ, με 
ταυτϐχρονη διαςφϊλιςη τησ αποτελεςματικόσ και χωρύσ διακρύςεισ ϊςκηςησ του 
δικαιώματοσ πρϐςβαςησ ςτη δικαιοςϑνη, καθώσ η χρόςη και η προςβαςιμϐτητϊ τουσ 

                                                        
142 Βλ. ϋτςι και CEPEJ, Διακόρυξη τησ CEPEJ, Διδϊγματα που αποκϐμιςε και προκλόςεισ που αντιμετώπιςε η 
Δικαιοςϑνη κατϊ τη διϊρκεια τησ πανδημύασ COVID- 19 και μετϊ, 10 Ιουνύου 2020, CEPEJ (2020)8rev, 1η Αρχό, 
ςελ. 2.  
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απϐ ϐλουσ τουσ χρόςτεσ πρϋπει να ϋχει ςαφό νομικό βϊςη, διαςφϊλιςη 
κυβερνοαςφϊλειασ και προςταςύα των προςωπικών δεδομϋνων.  

 Επιμϐρφωςη των δικαςτικών λειτουργών ςτισ νεοεμφανιζϐμενεσ ανϊγκεσ, ϐπωσ ςτη 
χρόςη τεχνολογιών πληροφορικόσ, την τηλεργαςύα, τα νϋα εύδη υποθϋςεων που 
οφεύλονται ςτη πανδημύα κϊ.  

Β. Αςτυνόμευςη τον καιρό τησ πανδημίασ  

Η πανδημύα, ϐπωσ ϋχει διαπιςτωθεύ πια ςε παγκϐςμιο επύπεδο, αποτελεύ ςοβαρό απειλό για 
τη δημϐςια υγεύα, με ευρεύεσ επιπτώςεισ ςτην ειρόνη, την αςφϊλεια και το ςεβαςμϐ των 
δικαιωμϊτων του ανθρώπου, προςφϋροντασ ϋνα πρϐςχημα για ςκληρϊ καταςταλτικϊ μϋτρα 
που περιορύζουν τον πολιτικϐ χώρο και την ελευθερύα143. Λαμβανομϋνου υπϐψη ϐτι ο – 
ζωτικόσ ςημαςύασ – ρϐλοσ των Αρχών επιβολόσ του νϐμου εύναι να προςτατεϑςει τη ζωό και 
την υγεύα των πολιτών και κατ’ επϋκταςη να υποςτηρύζει την καταπολϋμηςη τησ νϐςου και 
αναγνωρύζοντασ ϐτι για το ςκοπϐ αυτϐ εύναι πιθανϐ ςε πολλϋσ περιπτώςεισ να εύναι 
αναγκαύα και η χορόγηςη ςτην Αςτυνομύα εκτεταμϋνων εξουςιών για τον ϋλεγχο τησ τόρηςησ 
των ϋκτακτων μϋτρων, η ΕΕΔΑ επιςημαύνει με ϋμφαςη ϐτι εύναι απολϑτωσ αναγκαύα η 
επαγρϑπνηςη τησ Πολιτεύασ, ώςτε η αςτυνϐμευςη να διεξϊγεται με πλόρη ςεβαςμϐ ςτα 
δικαιώματα του ανθρώπου. Ο ςοβαρϐσ αντύκτυποσ τησ πανδημύασ ςτη ζωό των ανθρώπων 
εντεύνει την ανϊγκη αυτό. Εξϊλλου, ϐπωσ ϋχει αποδειχτεύ πλϋον, ϋνα χρϐνο μετϊ το ξϋςπαςμα 
τησ πανδημύασ, η καταχρηςτικό αςτυνϐμευςη και η υπερβολικό εξϊρτηςη απϐ αυςτηρϊ 
μϋτρα καταςτολόσ για την εφαρμογό των μϋτρων αντιμετώπιςησ τησ νϐςου COVID-19 ϐχι 
μϐνο οδόγηςαν – αυτονϐητα – ςε ςοβαρϋσ παραβιϊςεισ των δικαιωμϊτων του ανθρώπου ςε 
ϐλο τον κϐςμο, αλλϊ υπονϐμευςαν ςτην πραγματικϐτητα κϊθε προςπϊθεια καταπολϋμηςησ 
του ιοϑ144.   

Η ΕΕΔΑ αναγνωρύζει ϐτι η Ελληνικό Αςτυνομύα, ςτην οπούα ϋχει ανατεθεύ η επιτόρηςη τησ 
εφαρμογόσ αυςτηρών περιοριςτικών μϋτρων, βρύςκεται απϐ την αρχό ςτην πρώτη γραμμό 
για την αντιμετώπιςη τησ πανδημύασ και κατανοεύ τον επαυξημϋνο ρϐλο τησ ςε ςχϋςη με τη 
διαχεύριςη του υγειονομικοϑ κινδϑνου. Η ΕΕΔΑ, ωςτϐςο, ςπεϑδει να επιςημϊνει με ϋμφαςη, 
ςε ςυνϋχεια μϊλιςτα και των καταγγελιών για χρόςη αναιτιολϐγητησ βύασ, ϐτι η πανδημύα 
δεν απαλλϊςςει την Αςτυνομύα απϐ την υποχρϋωςό τησ να χρηςιμοποιεύ τισ διευρυμϋνεσ 
ςόμερα εξουςύεσ τησ κατϊ τρϐπο απϐλυτα ςυμβατϐ με τη αποςτολό τησ, που δεν εύναι ϊλλη 
απϐ το να υπηρετεύ και να προςτατεϑει τον πολύτη, με ςεβαςμϐ ςτισ θεμελιώδεισ ελευθερύεσ 
και τα δικαιώματϊ του.  

Η ΕΕΔΑ ϋχει ςτο παρελθϐν, και ςτην προ COVID-19 περύοδο, επιμεύνει ςτην απϐλυτη ανϊγκη 
τόρηςησ απϐ την Ελληνικό Αςτυνομύα τησ νομιμϐτητασ και του χωρύσ καμύα ϋκπτωςη 
ϋμπρακτου ςεβαςμοϑ των δικαιωμϊτων ϐλων των διαβιοϑντων ςτην ελληνικό Επικρϊτεια, 
επιςημαύνοντασ τη μεγϊλη ευθϑνη που υπϋχει η κρατικό εξουςύα και ειδικϐτερα η Ελληνικό 
Αςτυνομύα, ωσ εκ τησ θϋςησ ιςχϑοσ τησ να διαςφαλύζει, ςε κϊθε περύπτωςη, ϐτι το μονοπώλιο 
τησ νϐμιμησ βύασ δεν υπερβαύνει ποτϋ το απολϑτωσ αναγκαύο μϋτρο ενϐψει των εκϊςτοτε 

                                                        
143 Βλ. ϋτςι Message by UN Secretary-General António Guterres: Human rights must be ‘front and centre’ of 
COVID-19 response, 10 Δεκεμβρύου 2020.  
144 UNSDG, COVID-19 and Human Rights. We are all in this together, April 2020, ςελ. 10; Amnesty International, 
COVID-19 crackdowns police abuse and the global pandemic, 17 December 2020, ςελ. 24.  

https://news.un.org/en/story/2020/12/1079632
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https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT3034432020ENGLISH.PDF
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περιςτϊςεων145. Σαυτϐχρονα, η ΕΕΔΑ ϋχει επανειλημμϋνα προειδοποιόςει ϐτι η 
αναιτιολϐγητη ό δυςανϊλογη χρόςη βύασ και μϋτρων καταςτολόσ ναρκοθετεύ το κρϊτοσ 
δικαύου εκ των ϋςω, ενώ πλόττει ςωρεύα θεμελιωδών δικαιωμϊτων, με πρώτιςτο αυτϐ τησ 
ανθρώπινησ αξιοπρϋπειασ146. την απϐ 9 Μαρτύου 2021, μϊλιςτα, επιςτολό τησ προσ το 
υνόγορο του Πολύτη, ςτο πλαύςιο του θεςμικοϑ του ρϐλου ωσ Εθνικοϑ Μηχανιςμοϑ 
Περιςτατικών Αυθαιρεςύασ, με θϋμα «Διερεϑνηςη καταγγελιών περύ αναιτιολϐγητησ βύασ απϐ 
την Ελληνικό Αςτυνομύα κατϊ την 7η Μαρτύου 2021 ςτην πλατεύα τησ Νϋασ μϑρνησ», η ΕΕΔΑ 
εξϋφραςε τον προβληματιςμϐ τησ για τα περιςτατικϊ που ϋλαβαν χώρα, την 7η Μαρτύου 
2021, ςτην πλατεύα τησ Νϋασ μϑρνησ, ϐπωσ αυτϊ αποτυπώθηκαν ςτο οπτικοακουςτικϐ 
υλικϐ που κυκλοφϐρηςε ςτη δημοςιϐτητα και ϋκανε ϋκκληςη για την αποτελεςματικό 
διαλεϑκανςη κϊθε ςχετικόσ καταγγελύασ περύ αναιτιολϐγητησ χρόςησ βύασ απϐ την Ελληνικό 
Αςτυνομύα.  

Με αφορμό τη με αριθ. 1029/8/18 (ΥΕΚ 5046/Β/14.11.2020) Απϐφαςη του Αρχηγοϑ τησ 
Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, ϊλλωςτε, με την οπούα απαγορεϑτηκε η διεξαγωγό ϐλων των 
δημϐςιων υπαύθριων ςυναθρούςεων ςτο ςϑνολο τησ Επικρϊτειασ για το διϊςτημα απϐ 15 
Νοεμβρύου ϋωσ και τισ 18 Νοεμβρύου 2020, η ΕΕΔΑ τϐνιςε ϐτι τα περιοριςτικϊ μϋτρα για την 
αντιμετώπιςη τησ εξϊπλωςησ τησ πανδημύασ του COVID-19 δεν πρϋπει να υπονομεϑουν το 
ςεβαςμϐ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων και του κρϊτουσ δικαύου. υγκεκριμϋνα, τα ϐποια 
περιοριςτικϊ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων κρατικϊ μϋτρα πρϋπει να λαμβϊνονται κατϐπιν 
εκτύμηςησ των επιπτώςεών τουσ, να ϋχουν νομικό βϊςη, να εύναι αναλογικϊ και χρονικϊ 
περιοριςμϋνα, να ςϋβονται τον πυρόνα των δικαιωμϊτων και να πληροϑν το κριτόριο τησ 
προβλεψιμϐτητασ147. 

το ςημεύο, μϊλιςτα, αυτϐ, η ΕΕΔΑ δρϊττεται τησ ευκαιρύασ για να ςημειώςει ϐτι οι προτϊςεισ 
που απεϑθυνε ςτην Πολιτεύα, με αφορμό την ειςαγωγό προσ ψόφιςη του χΝ «Δημϐςιεσ 
υπαύθριεσ ςυναθρούςεισ και ϊλλεσ διατϊξεισ», ενϐψει των περιοριςμών που επιβϊλλονταν ςτο 
κατοχυρωμϋνο απϐ τα ϊρθρα 11 υντ., 11 ΕΔΑ και 12 ΦΘΔΕΕ δικαύωμα του ςυνϋρχεςθαι, δεν 
λόφθηκαν υπϐψη κατϊ την υιοθϋτηςη τησ νομοθεςύασ148.  

Η ςϑνδεςη του παρϊγοντα τησ πανδημύασ με την ϋκφραςη παρενοχλητικών ςυμπεριφορών, 
αυθαιρεςύασ αλλϊ και βύασ με ρατςιςτικϐ κύνητρο απϐ εκπροςώπουσ τησ αςτυνομύασ, κατϊ 

                                                        
145 ΕΕΔΑ, Δόλωςη με αφορμό τισ πρϐςφατεσ καταγγελύεσ περύ αναιτιολϐγητησ χρόςησ βύασ απϐ την Ελληνικό 
Αςτυνομύα και τισ εξαγγελύεσ του Τπουργοϑ Προςταςύασ του Πολύτη περύ χρόςησ καμερών ςε επιχειρόςεισ τησ, 
15 Ιανουαρύου 2020. 
146 ΕΕΔΑ, Δόλωςη με αφορμό τισ πρϐςφατεσ καταγγελύεσ περύ αναιτιολϐγητησ χρόςησ βύασ απϐ την Ελληνικό 
Αςτυνομύα και τισ εξαγγελύεσ του Τπουργοϑ Προςταςύασ του Πολύτη περύ χρόςησ καμερών ςε επιχειρόςεισ τησ, 
15 Ιανουαρύου 2020; Παρατηρόςεισ επύ του χεδύου Νϐμου του Τπουργεύου Δικαιοςϑνησ, Διαφϊνειασ και 
Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων για τη «ϑςταςη Εθνικοϑ Μηχανιςμοϑ Διερεϑνηςησ Περιςτατικών Αυθαιρεςύασ ςτα 
ςώματα αςφαλεύασ και τουσ υπαλλόλουσ των καταςτημϊτων κρϊτηςησ», 15 Ιουλύου 2016; Τπϐμνημα επύ του 
χεδύου Νϐμου του Τπουργεύου Δημϐςιασ Σϊξησ και Προςταςύασ του Πολύτη «Αναδιοργϊνωςη τησ Ελληνικόσ 
Αςτυνομύασ, του Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ και τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Πολιτικόσ Προςταςύασ, αναβϊθμιςη 
Τπηρεςιών του Τπουργεύου Δημϐςιασ Σϊξησ», 19 Υεβρουαρύου 2014.  
147 ΕΕΔΑ, Δόλωςη τησ ΕΕΔΑ για την απαγϐρευςη των δημοςύων υπαύθριων ςυναθρούςεων, 17 Νοεμβρύου 2020. 
Βλ. ϋτςι και ΕΕΔΑ, Ϊκθεςη για την ανϊγκη προςταςύασ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων κατϊ τη λόψη των 
μϋτρων αντιμετώπιςησ τησ πανδημύασ COVID -19 και ςυςτϊςεισ προσ την Πολιτεύα. Αποτϑπωςη των θεμϊτων 
που ςυζητόθηκαν ςτην Ολομϋλεια κατϊ την περύοδο εφαρμογόσ των περιοριςτικών μϋτρων για την 
αντιμετώπιςη τησ εξϊπλωςησ τησ πανδημύασ. υνεδριϊςεισ τησ 8ησ, 22ησ, 29ησ Απριλύου και 6ησ ΜαϏου 2020, 
Ιοϑνιοσ 2020, ςελ. 2-3. Βλ. ϋτςι και Human Rights Committee, General comment No. 37 (2020) on the right of 
peaceful assembly (article 21), 17 September 2020, CCPR/C/GC/37.  
148 ΕΕΔΑ, Δόλωςη για το χΝ «Δημϐςιεσ υπαύθριεσ ςυναθρούςεισ και ϊλλεσ διατϊξεισ», 7 Ιουλύου 2020.  
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τη διϊρκεια ελϋγχων των μϋτρων περιοριςμοϑ τησ κυκλοφορύασ, αναδεικνϑεται και ςτην 
τελευταύα Ετόςια Ϊκθεςη του Δικτϑου Καταγραφόσ Περιςτατικών Ρατςιςτικόσ Βύασ για το 
2020. υγκεκριμϋνα, το Δύκτυο κατϋγραψε περιςτατικϊ ςτο πλαύςιο ελϋγχων απϐ την 
αςτυνομύα για τον περιοριςμϐ τησ κυκλοφορύασ, ςτα οπούα διαπιςτώνονται απϐ 
παρενοχλητικϋσ ςυμπεριφορϋσ ϋωσ και ϋκφραςη βύασ με ρατςιςτικϐ κύνητρο. Με βϊςη τισ 
μαρτυρύεσ των θυμϊτων, ςε κϊποια περιςτατικϊ, αςτυνομικού κατϊ τον ϋλεγχο των 
δικαιολογητικών για τον περιοριςμϐ τησ κυκλοφορύασ, εντϐπιςαν τα θϑματα 
πραγματοποιώντασ ϋλεγχο μϐνο ςε αυτϊ, παρϐτι βρύςκονταν μϋςα ςε ϋνα ευρϑτερο πλόθοσ 
ατϐμων (πχ. ουρϊ ςοϑπερ μϊρκετ, δρϐμοσ κλπ.), ενώ ταυτϐχρονα παρατηρεύται αυθαύρετη 
απϐδοςη προςτύμων ςχετικϊ με την εφαρμογό των μϋτρων περιοριςμοϑ τησ κυκλοφορύασ. 
Με βϊςη τισ μαρτυρύεσ των θυμϊτων, ςε κϊποια περιςτατικϊ, οι αςτυνομικού κατϊ τον ϋλεγχο 
των δικαιολογητικών για τον περιοριςμϐ τησ κυκλοφορύασ, εκδόλωςαν διαφορετικόσ 
ϋνταςησ βύαιεσ ςυμπεριφορϋσ, ϐπωσ λεκτικό και ςωματικό βύα. Κϊποια απϐ τα θϑματα 
προςόχθηςαν και κρατόθηκαν ςε αςτυνομικϊ τμόματα, χωρύσ να τουσ γνωςτοποιηθεύ ο 
λϐγοσ κρϊτηςόσ τουσ ό να αιτιολογεύται απϐ τον τϑπο παρϊβαςησ149. την ύδια κατεϑθυνςη, 
μοτύβο κατϊχρηςησ τησ απϐδοςησ προςτύμων διαφαύνεται να υπϊρχει και ςτα νηςιϊ του 
Αιγαύου, ϐπου βρύςκονται Κϋντρα Τποδοχόσ και Σαυτοπούηςησ. Αναλυτικϐτερα, το Δύκτυο 
ενημερώθηκε για περιπτώςεισ κατϊ τισ οπούεσ επιβλόθηκε πρϐςτιμο ςτο πλαύςιο του 
περιοριςμοϑ τησ κυκλοφορύασ ςε αιτοϑντεσ ϊςυλο, ενώ βρύςκονταν εκτϐσ του ΚΤΣ, παρϊ το 
γεγονϐσ ϐτι ϋφεραν ϐλα τα δικαιολογητικϊ τουσ και εύχαν όδη ελεγχθεύ απϐ τουσ 
αςτυνομικοϑσ του ΚΤΣ κατϊ την ϋξοδϐ τουσ150. Σα θϑματα πιςτεϑουν ϐτι η επιλογό αυτό δεν 
εύναι τυχαύα, αλλϊ βαςύζεται ςε χαρακτηριςτικϊ τουσ, ϐπωσ η εθνικό καταγωγό ό το χρώμα 
(profiling)151. το πλαύςιο, μϊλιςτα, αυτϐ, εντϊςςονται και περιςτατικϊ κατϊ ελλόνων 
πολιτών, που διαφοροποιοϑνται λϐγω εθνοτικόσ καταγωγόσ, τϐςο κατϊ τον ϋλεγχο για την 
εφαρμογό των μϋτρων περιοριςμοϑ για την πανδημύα ϐςο και ςε ϊλλεσ περιςτϊςεισ152. 

Όπωσ τονύζει η Επιτροπό του ΟΗΕ για την Εξϊλειψη των Υυλετικών Διακρύςεων (CERD) ςτην 
πρϐςφατη Γενικό τησ ϑςταςη αριθ. 36, με θϋμα την πρϐληψη και αντιμετώπιςη του 
φυλετικοϑ προφύλ (racial profiling), ο εντοπιςμϐσ ό η επιλογό ατϐμου, ςτο πλαύςιο τησ 
αςτυνϐμευςησ, με βϊςη το φυλετικϐ προφύλ προςδιορύζεται ωσ η διαδικαςύα κατϊ την οπούα, 
προκειμϋνου τα ϊτομα να υποβληθοϑν ςε ελϋγχουσ ταυτϐτητασ και λεπτομερεύσ ϋρευνεσ ό για 
να αποφαςιςτεύ ϐτι ϋνα ϊτομο ενεπλϊκη ςε εγκληματικό δραςτηριϐτητα, η επιβολό του 
νϐμου βαςύζεται ςε γενικεϑςεισ λϐγω φυλόσ, χρώματοσ, εθνικόσ ό εθνοτικόσ καταγωγόσ, αντύ 
αντικειμενικών αποδεύξεων ό ατομικόσ ςυμπεριφορϊσ153. Επιςημαύνεται επύςησ ϐτι, εύτε 
προκϑπτει απϐ τη ςτϊςη και τισ πρακτικϋσ των μεμονωμϋνων αξιωματικών, εύτε αποτελεύ μια 
ευρϑτερη κουλτοϑρα των ςωμϊτων αςφαλεύασ, το φυλετικϐ προφύλ εύναι μια μακροχρϐνια 
πρακτικό ςε πολλϋσ υπηρεςύεσ. Η παραπϊνω πραγματικϐτητα, ςϑμφωνα με την Επιτροπό 
του ΟΗΕ, ςυνδϋεται με ςτερεϐτυπα και προκαταλόψεισ, οι οπούεσ μπορεύ να εύναι ςυνειδητϋσ 
ό αςυνεύδητεσ, ατομικϋσ ό θεςμικϋσ και δομικϋσ. Σα ςτερεϐτυπα, ϐταν εφαρμϐζονται με ςτϐχο 

                                                        
149 Δύκτυο Καταγραφόσ Περιςτατικών Ρατςιςτικόσ Βύασ, Ετόςια Ϊκθεςη 2020, 22 Απριλύου 2021, ςελ. 23, 48.  
150 Δύκτυο Καταγραφόσ Περιςτατικών Ρατςιςτικόσ Βύασ, Ετόςια Ϊκθεςη 2020, 22 Απριλύου 2021, ςελ. 26.  
151 Δύκτυο Καταγραφόσ Περιςτατικών Ρατςιςτικόσ Βύασ, Ετόςια Ϊκθεςη 2020, 22 Απριλύου 2021, ςελ. 23.  
152 Δύκτυο Καταγραφόσ Περιςτατικών Ρατςιςτικόσ Βύασ, Ετόςια Ϊκθεςη 2020, 22 Απριλύου 2021, ςελ. 24.  
153 CERD, General recommendation No. 36, Preventing and Combating Racial Profiling by Law Enforcement 
Officials, 24 November 2020, CERD/C/GC/36, παρ. 13-20.  
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την υπονϐμευςη τησ απϐλαυςησ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων, αποτελοϑν βϊςη για την 
παραβύαςη του διεθνοϑσ δικαύου των δικαιωμϊτων του ανθρώπου154.  

Η αςτυνομικό βύα και οι ανηςυχύεσ ςχετικϊ με την τροφοδϐτηςη του θεςμικοϑ ρατςιςμοϑ και 
των διακρύςεων απϐ τισ Αρχϋσ αςφαλώσ δεν εύναι νϋα φαινϐμενα. Η πανδημύα, ωςτϐςο, και η 
λόψη των περιοριςτικών μϋτρων για την αντιμετώπιςό τησ ϋχουν αποκαλϑψει πϐςο 
διαδεδομϋνεσ εύναι. Σα ευρόματα του Δικτϑου, ςτα οπούα προαναφερθόκαμε, επαληθεϑονται 
απϐ τα υμπερϊςματα τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ κατϊ του Ρατςιςμοϑ και τησ 
Μιςαλλοδοξύασ (ECRI) του υμβουλύου τησ Ευρώπησ, ςτη ςχετικό τησ Ϊκθεςη για το 2020, 
ςτην οπούα επιβεβαιώνεται, αφενϐσ, ϐτι τα φαινϐμενα του φυλετικοϑ προφύλ και τησ 
κακομεταχεύριςησ απϐ την αςτυνομύα με ρατςιςτικϐ κύνητρο ςυνεχύζουν να επηρεϊζουν ιδύωσ 
τισ πιο ευϊλωτεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ, αφετϋρου, ϐτι το φαινϐμενο ϋχει επιδεινωθεύ κατϊ τη 
διϊρκεια τησ πανδημύασ COVID-19, ενιςχϑοντασ τισ ανηςυχύεσ ςτην Ευρώπη για την ϋξαρςη 
του θεςμικοϑ ρατςιςμοϑ155. Για το ςυγκεκριμϋνο θϋμα, μϊλιςτα, η Επιτροπό υιοθϋτηςε, τον 
Ιοϑλιο 2020, ςτοχευμϋνη Δόλωςη, με τύτλο Κακομεταχεύριςη από την αςτυνομύα με ρατςιςτικό 
κύνητρο, ςυμπεριλαμβανομϋνων του φυλετικού προφύλ και του ςυςτημικού ρατςιςμού, ςτην 
οπούα τϐνιςε ϐτι «εύναι αναγκαύο να καλλιεργηθεύ μια αςτυνομικό κουλτοϑρα, ϐπου η 
κακομεταχεύριςη απϐ την αςτυνομύα με ρατςιςτικϐ κύνητρο θα θεωρεύται ϐτι δεν ϋχει θϋςη 
ςτισ Αρχϋσ επιβολόσ του νϐμου και ο ρατςιςμϐσ θα προλαμβϊνεται και θα καταπολεμϊται ςε 
κϊθε περύπτωςη»156. την ύδια κατεϑθυνςη κινοϑνται και δϑο πρϐςφατεσ ϋρευνεσ τησ 
Διεθνοϑσ Αμνηςτύασ, που αφοροϑν και ςτην Ελλϊδα και δυςτυχώσ επιβεβαιώνουν το πολϑ 
ανηςυχητικϐ μοτύβο τησ ςτερεοτυπικόσ ρατςιςτικόσ μεταχεύριςησ και του θεςμικοϑ 
ρατςιςμοϑ, εντϐσ του πλαιςύου τησ πανδημύασ, ςε βϊροσ ιδύωσ των πιο ευϊλωτων κοινωνικών 
ομϊδων, ϐπωσ εύναι οι πρϐςφυγεσ, οι αιτοϑντεσ ϊςυλο και οι μετανϊςτεσ, οι ρομϊ, τα 
ΛΟΑΣΚΙ+ ϊτομα, οι εργαζϐμενοι ςτο ςεξ κϊ157.  

Η ΕΕΔΑ υπενθυμύζει ςτο ςημεύο αυτϐ, ςυνταςςϐμενη πλόρωσ με την παρατόρηςη τησ 
Επιτροπόσ του ΟΗΕ για την Εξϊλειψη των Υυλετικών Διακρύςεων, αλλϊ και τισ υςτϊςεισ 
του Δικτϑου Καταγραφόσ Περιςτατικών Ρατςιςτικόσ Βύασ, ϐτι τα ϊτομα που 
αντιλαμβϊνονται ϐτι ϋχουν υποςτεύ διακρύςεισ απϐ τισ Αρχϋσ επιβολόσ του νϐμου τεύνουν να 
ϋχουν λιγϐτερη εμπιςτοςϑνη ςτισ Αρχϋσ και, ωσ εκ τοϑτου, εύναι λιγϐτερο πρϐθυμα να 
ςυνεργαςτοϑν με την Αςτυνομύα, περιορύζοντασ ϋτςι την αποτελεςματικϐτητα τησ 
τελευταύασ. Αυτϐ το αύςθημα αδικύασ, ταπεύνωςησ, απώλειασ εμπιςτοςϑνησ ςτην επιβολό του 
νϐμου, δευτερογενοϑσ θυματοπούηςησ, φϐβου αντιπούνων και περιοριςμϋνησ πρϐςβαςησ ςε 
πληροφορύεσ ςχετικϊ με νομικϊ δικαιώματα ό υποςτόριξη μπορεύ να οδηγόςει ςε μειωμϋνη 
αναφορϊ εγκλημϊτων158. Επιπλϋον, η ύδια η ϋννοια τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ μϋςω τησ 
διατόρηςησ τησ εμπιςτοςϑνησ των πολιτών προσ την Ελληνικό Αςτυνομύα επιτϊςςει την 
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απομϐνωςη απϐ το ύδιο το ςώμα τϋτοιων περιςτατικών ςε περύπτωςη που αυτϊ λαμβϊνουν 
χώρα159. 

Ϊνα χρόςιμο ςυμπϋραςμα, το οπούο η ΕΕΔΑ επιθυμεύ να αναδεύξει, εύναι η ανϊγκη ενύςχυςησ 
τησ ςχϋςησ εμπιςτοςϑνησ μεταξϑ τησ Αςτυνομύασ και των πολιτών. Εύναι ζωτικόσ ςημαςύασ 
να γύνει αντιληπτϐ απϐ τισ αρμϐδιεσ Αρχϋσ ϐτι η ικανϐτητα τησ αςτυνομύασ να αντιμετωπύζει 
αποτελεςματικϊ το ϋγκλημα εξαρτϊται απϐλυτα απϐ αυτό τη ςχϋςη εμπιςτοςϑνησ με τουσ 
πολύτεσ. Ϊνα επιθετικϐ μοντϋλο αςτυνϐμευςησ, το οπούο ενϋχει τον κύνδυνο περιςτατικών 
αυθαιρεςύασ και υπϋρμετρησ βύασ, θα επηρεϊςει αρνητικϊ αυτό τη ςχϋςη. Ο ςυνδυαςμϐσ του, 
δε, με την απομεύωςη ϊλλων υπηρεςιών τησ αςτυνομύασ, οι οπούεσ ϋχουν ϊμεςο ρϐλο ςτην 
προςταςύα τησ αςφϊλειασ των πολιτών απϐ το ϋγκλημα, θα ςηματοδοτοϑςε μια ςυνολικό 
οπιςθοδρϐμηςη ςτο πεδύο τησ δημϐςιασ τϊξησ και αςφϊλειασ160.  

Σαυτϐχρονα, ϋνα ακϐμη πρϐβλημα που φαύνεται να ενιςχϑει την αςτυνομικό αυθαιρεςύα και 
ςυνδϋεται ϊμεςα με τον επαυξημϋνο ρϐλο τησ αςτυνομύασ κατϊ τη διαχεύριςη τησ 
υγειονομικόσ κρύςησ, πϋρα απϐ την εντατικοπούηςη εν γϋνει τησ καταςτολόσ απϐ την 
αςτυνομύα, εύναι η ςημαντικό διεϑρυνςη, κατϊ την περύοδο τησ πανδημύασ, τησ δυνατϐτητασ 
του αςτυνομικοϑ μηχανιςμοϑ να επιτηρεύ το δημϐςιο χώρο ςε ςυνδυαςμϐ ιδύωσ με τη 
διεϑρυνςη του πεδύου ϊςκηςησ διακριτικόσ ευχϋρειασ απϐ τα αςτυνομικϊ ϐργανα. Οι κύνδυνοι 
που εγκυμονεύ αυτό η διεϑρυνςη εύναι πολλού και ςημαντικού, με ςημαντικϐτερο τον κύνδυνο 
διαφθορϊσ των ύδιων των αςτυνομικών. Προφανώσ, η ϊςκηςη τησ διακριτικόσ ευχϋρειασ απϐ 
το αςτυνομικϐ προςωπικϐ αποτελεύ ϋνα ηθικϐ και δύκαιο μϋςο αςτυνομικόσ δρϊςησ, υπϐ τον 
ϐρο ϐτι ο αςτυνομικϐσ ενεργεύ εντϐσ του πλϋγματοσ τησ νομιμϐτητασ, το οπούο του χορηγεύ, 
κατϊ περύπτωςη, λιγϐτερο ό περιςςϐτερο ευρεύα εξουςύα εκτύμηςησ. Η ϊςκηςη τησ 
διακριτικόσ ευχϋρειασ, ςυνεπώσ, δεν πρϋπει να ιςοδυναμεύ με αυθαύρετη εξουςύα, αλλϊ 
οφεύλει να ςυνϊδει προσ τη ςυνταγματικό αρχό του κρϊτουσ δικαύου, θεμϋλιο τησ οπούασ 
εύναι η αρχό τησ νομιμϐτητασ τησ Διούκηςησ και ο δικαςτικϐσ ϋλεγχοσ των πρϊξεών τησ. 
Ειδϊλλωσ, η διεϑρυνςη τησ επιτόρηςησ απϐ τισ αςτυνομικϋσ δυνϊμεισ ςε ςυνδυαςμϐ με την 
εντατικοπούηςη τησ καταςτολόσ, χωρύσ ταυτϐχρονη διαςφϊλιςη αποτελεςματικοϑ 
εξωτερικοϑ ελϋγχου και λογοδοςύασ εύναι μαθηματικϊ βϋβαιο ϐτι οδηγοϑν ςτη διαμϐρφωςη 
ενϐσ δυςμενοϑσ περιβϊλλοντοσ για το ςεβαςμϐ των δικαιωμϊτων του ανθρώπου.  

Και μιλώντασ για ϋλεγχο και λογοδοςύα τησ Αςτυνομύασ, η ΕΕΔΑ επιθυμεύ να επιςϑρει την 
προςοχό τησ Πολιτεύασ ςε ϋνα ακϐμη ςημεύο που αφορϊ ςτην αςτυνομικό βύα και ιδύωσ την 
αςτυνομικό αυθαιρεςύα, παραπϋμποντασ για το ςκοπϐ αυτϐ ςε απϐςπαςμα του Πορύςματοσ 
τησ Ωτυπησ Επιτροπόσ που ςυγκροτόθηκε με απϐφαςη του Τπουργοϑ Προςταςύασ του 
Πολύτη, το Νοϋμβριο του 2019, με αντικεύμενο την τακτικό παρακολοϑθηςη τησ διαδικαςύασ 
υλοπούηςησ απϐ τα καθ’ ϑλην αρμϐδια ϐργανα των παρατηρόςεων και των ποριςμϊτων του 
υνηγϐρου του Πολύτη ςχετικϊ με τη διοικητικό διερεϑνηςη πειθαρχικών παραπτωμϊτων 
που διαπρϊττονται απϐ το ϋνςτολο προςωπικό τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, υπϐ την προεδρύα 
του ομϐτιμου Καθηγητό ΕΚΠΑ, κ. Ν. Κ. Αλιβιζϊτου. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η Επιτροπό ςημειώνει 
ςυμπεραςματικϊ ϐτι το μεύζον ζότημα αναφορικϊ με το θϋμα τησ αςτυνομικόσ βύασ-

                                                        
159 ΕΕΔΑ, Δόλωςη με αφορμό τισ πρϐςφατεσ καταγγελύεσ περύ αναιτιολϐγητησ χρόςησ βύασ απϐ την Ελληνικό 
Αςτυνομύα και τισ εξαγγελύεσ του Τπουργοϑ Προςταςύασ του Πολύτη περύ χρόςησ καμερών ςε επιχειρόςεισ τησ, 
15 Ιανουαρύου 2020. 
160 Βλ. ςχετικϊ την ενδιαφϋρουςα ανϊλυςη του εγκληματολϐγου Γ. Παπανικολϊου ςε: Ν. Κουλοϑρησ, Γ. 
Παπανικολϊου, «Αςτυνϐμευςη και βύα εν μϋςω πανδημύασ. Δϑο αναλϑςεισ», Ινςτιτοϑτο Εναλλακτικών 
Πολιτικών (ΕΝΑ), 5 Απριλύου 2021.  
 

https://sdppa.aegean.gr/sites/default/files/anakoinoseis/files/%CE%A0%CF%8C%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82%20%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%B6%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85.pdf
https://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/astunomia/Dilosi%20EEDA%20Astynomiki%20Via%20kai%20Prosopika%20Dedomena20200116.pdf
https://www.enainstitute.org/publication/%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%89-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82/
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αυθαιρρεςύασ δεν εύναι απαραύτητα τϐςο η ςημειοϑμενη αςτυνομικό βύα ςτη Φώρα, παρϊ τισ 
εξϊρςεισ που κατϊ καιροϑσ επιςημαύνονται, αλλϊ η ατιμωρηςύα των εμπλεκϐμενων 
αςτυνομικών οργϊνων, ϐπωσ προκϑπτει μεταξϑ ϊλλων απϐ τισ επανειλημμϋνεσ καταδύκεσ τησ 
Φώρασ απϐ διεθνεύσ οργανιςμοϑσ. Η αποφαςιςτικό, δε, αντιμετώπιςη του ζητόματοσ, ϐπωσ 
επιςημαύνει η Επιτροπό, προϒποθϋτει την ανϊθεςη ελεγκτικών αρμοδιοτότων ϐχι μϐνο ςε 
αςτυνομικϊ αλλϊ και ςε ανεξϊρτητα ϐργανα161.  

Σα ευρόματα τησ ϊτυπησ Επιτροπόσ υπϐ την προεδρύα του Καθηγητό Ν. Αλιβιζϊτου 
επιβεβαιώνονται ϊλλωςτε και απϐ την Επιτροπό για την πρϐληψη των βαςανιςτηρύων (CPT) 
του υμβουλύου τησ Ευρώπησ, η οπούα, ςτην Ϊκθεςη που ακολοϑθηςε την επύςκεψό τησ ςτην 
Ελλϊδα το Μϊρτιο του 2020, δόλωςε ϐτι η κακομεταχεύριςη απϐ πλευρϊσ τησ αςτυνομύασ, 
ειδικϊ κατϊ των μεταναςτών και των Ρομϊ, παραμϋνει ςυχνό, ιδύωσ ςτισ αςτυνομικϋσ 
εγκαταςτϊςεισ, και ςημεύωςε ϐτι οι περιςςϐτερεσ υποθϋςεισ θεωροϑμενησ κακομεταχεύριςησ 
απϐ πλευρϊσ τησ αςτυνομύασ δεν διώκονται, ενώ ελϊχιςτεσ καταλόγουν ςε ποινικϋσ 
καταδύκεσ ό ακϐμη και ςε πειθαρχικϋσ κυρώςεισ. Η Επιτροπό για την πρϐληψη των 
βαςανιςτηρύων (CPT) κατϋληξε ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι το ιςχϑον ςϑςτημα ϋρευνασ για τουσ 
ιςχυριςμοϑσ περύ κακομεταχεύριςησ δεν εύναι αποτελεςματικϐ162. 

την ύδια κατεϑθυνςη, το αρμϐδιο ανεξϊρτητο ϐργανο για την αποτελεςματικϐτερη 
αντιμετώπιςη του φαινομϋνου τησ ατιμωρηςύασ τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ και κατ’ 
επϋκταςη τησ ύδιασ τησ αςτυνομικόσ βύασ, ο υνόγοροσ του Πολύτη, ςτην Ϊκθεςό του, ωσ 
Εθνικοϑ Μηχανιςμοϑ Διερεϑνηςησ Περιςτατικών Αυθαιρεςύασ (ΕΜΗΔΙΠΑ), επιςημαύνει 
χαρακτηριςτικϊ ϐτι η εικϐνα ατιμωρηςύασ πρϋπει να ανατραπεύ «για την ύδια την αξιοπιςτύα 
τησ αςτυνομύασ και την ενύςχυςη τησ εμπιςτοςϑνησ των πολιτών ςτην αμερϐληπτη κρύςη 
τησ, αλλϊ και ςτη δικαιοκρατικό αντιμετώπιςη» του φαινομϋνου τησ αςτυνομικόσ βύασ163. Για 
το λϐγο αυτϐ, ϐπωσ υπογραμμύζει ο υνόγοροσ του Πολύτη, «η ουςιαςτικό αναβϊθμιςη των 
πειθαρχικών ερευνών τησ Διούκηςησ, δεν αποτελεύ απλϊ ςτϐχο τησ ςυγκεκριμϋνησ 
αρμοδιϐτητασ του Εθνικοϑ Μηχανιςμοϑ, αλλϊ και ςημαντικϐ διακϑβευμα για το κρϊτοσ 
δικαύου ςτη Φώρα μασ»164. Η ΕΕΔΑ ςυντϊςςεται πλόρωσ με τα ςυμπερϊςματα του υνηγϐρου 
του Πολύτη, ωσ Εθνικοϑ Μηχανιςμοϑ Διερεϑνηςησ Περιςτατικών Αυθαιρεςύασ και τον 
ενθαρρϑνει να ςυμβϊλει καθοριςτικϊ «ςτη διαφϊνεια και θεςμικό λογοδοςύα, την 
αποτελεςματικό διερεϑνηςη κϊθε παρϊνομησ και υπαύτιασ ςυμπεριφορϊσ που πλόττει εκ 
των ϋςω την αξιοπιςτύα των ςωμϊτων αςφαλεύασ, των οπούων η αποςτολό, ςε ϋνα 
φιλελεϑθερο κρϊτοσ δικαύου, εύναι ςυνυφαςμϋνη με την προςταςύα των πολιτών»165.  

Με την ευκαιρύα, η ΕΕΔΑ υπενθυμύζει την απϐ 12 Μαρτύου 2021 εξαγγελύα του 
Πρωθυπουργοϑ, ςτην οπούα αναδεύχθηκαν 4 επιμϋρουσ καύριασ ςημαςύασ ζητόματα που 
αφοροϑν ςτην αντιμετώπιςη περιςτατικών βύασ απϐ ςτελϋχη τησ αςτυνομύασ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων τησ ενύςχυςησ του υνηγϐρου του Πολύτη με δημιουργύα αυτϐνομησ 
δομόσ με ειδικϐ βοηθϐ ςυνόγορο, εξειδικευμϋνα ςτελϋχη και αποκλειςτικό αρμοδιϐτητα 

                                                        
161 Ωτυπη Επιτροπό για την τακτικό παρακολοϑθηςη τησ διαδικαςύασ υλοπούηςησ απϐ τα καθ’ ϑλην αρμϐδια 
ϐργανα των παρατηρόςεων και των ποριςμϊτων του υνηγϐρου του Πολύτη, κατϊ το μϋρουσ που αφοροϑν ςτη 
διοικητικό διερεϑνηςη πειθαρχικών παραπτωμϊτων που διαπρϊττονται απϐ το ϋνςτολο προςωπικό τησ 
Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, Πϐριςμα προσ τον Τπουργϐ Προςταςύασ του Πολύτη, 4 ΜαϏου 2020, ςελ. 6.  
162 CPT, Report to the Greek Government on the visit to Greece carried out by the European Committee for the 
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 13 to 17 March 2020, 
CPT/Inf (2020) 35, 19 November 2020, παρ. 20.  
163 υνόγοροσ του Πολύτη, ΕΜΗΔΙΠΑ, Ετόςια Ϊκθεςη 2019, ςελ. 15.  
164 υνόγοροσ του Πολύτη, ΕΜΗΔΙΠΑ, Ετόςια Ϊκθεςη 2019, ςελ. 11.  
165 υνόγοροσ του Πολύτη, ΕΜΗΔΙΠΑ, Ετόςια Ϊκθεςη 2019, ςελ. 11.  

https://rm.coe.int/1680a06a86
https://sdppa.aegean.gr/sites/default/files/anakoinoseis/files/%CE%A0%CF%8C%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82%20%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%B6%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85.pdf
https://rm.coe.int/1680a06a86
https://www.synigoros.gr/resources/docs/emhdipa_2019.pdf
https://www.synigoros.gr/resources/docs/emhdipa_2019.pdf
https://www.synigoros.gr/resources/docs/emhdipa_2019.pdf
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ςυνδρομόσ ςτα θϋματα αντιμετώπιςησ αςτυνομικόσ βύασ. Η ΕΕΔΑ, ςε ςυνϋχεια μϊλιςτα και 
των προηγοϑμενων ςυςτϊςεών τησ166, παρακολουθεύ την υλοπούηςη τησ ςχετικόσ 
εξαγγελύασ. 

Κλεύνοντασ, η ΕΕΔΑ ςυναιςθϊνεται την ανϊγκη να δώςει ϋμφαςη ςτη ςημαςύα τησ ςωςτόσ, 
αρχικόσ και περιοδικόσ, εκπαύδευςησ και επανεκπαύδευςησ των οργϊνων των ςωμϊτων 
αςφαλεύασ ςτον τομϋα των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων. Η ΕΕΔΑ ϋχει, ςτο παρελθϐν, 
επανειλημμϋνα τονύςει την ανϊγκη εμφϑςηςησ, ςτα μϋλη των ςωμϊτων αςφαλεύασ, μιασ 
ςυνολικόσ νοοτροπύασ και ςυμπεριφορϊσ που εναρμονύζονται με το αξιακϐ υπϐβαθρο των 
ανθρωπύνων δικαιωμϊτων, αλλϊ και με τισ δεςμεϑςεισ τησ Φώρασ ϋναντι εθνικών και διεθνών 
οργϊνων και κειμϋνων. Η αποςτολό τησ εκπαύδευςησ, μετεκπαύδευςησ, επιμϐρφωςησ και 
εξειδύκευςησ ϐλων των κατηγοριών και βαθμών των υπηρετοϑντων ςτα ςώματα αςφαλεύασ 
πρϋπει να ςυνύςταται ςτη διϊχυςη, ςτα ςτελϋχη αυτϊ, ορθών δεξιοτότων μεταχεύριςησ των 
πολιτών167. Ειδικϐτερα, η ΕΕΔΑ ϋχει την ιςχυρό πεπούθηςη ϐτι καθοριςτικόσ ςημαςύασ ρϐλο 
ςτην επιτυχύα ενϐσ τϋτοιου εγχειρόματοσ μπορεύ να διαδραματύςει η εκπαύδευςη των 
αςτυνομικών ςτην αντιμετώπιςη του ρατςιςτικοϑ εγκλόματοσ, η οπούα θα ςυνιςτοϑςε 
ςυνϊμα την πιο ηχηρό απϐδειξη τησ ςαφοϑσ και ρητόσ καταδύκησ των εγκλημϊτων βύασ με 
ρατςιςτικϐ κύνητρο. Ϊνα μόνυμα που πρϋπει να εκπϋμπεται ςτο εςωτερικϐ και το εξωτερικϐ 
τησ Φώρασ με αποφαςιςτικϐτητα και ειλικρύνεια, με λϐγο και με πρϊξεισ168. Τπϐ το πρύςμα 
αυτϐ, η ΕΕΔΑ παρατηρεύ ϐτι η ςταθερό ενύςχυςη και παγύωςη, τα τελευταύα χρϐνια, τησ 
εκτεταμϋνησ αξιοπούηςησ μιασ ϊλλησ κατηγορύασ ϋνςτολου προςωπικοϑ, αυτόσ των ειδικών 
φρουρών, οι οπούοι επιλϋγονται με βαςικϐ κριτόριο τη ςτρατιωτικό προϒπηρεςύα και 
λαμβϊνουν μια ταχϑρρυθμη βαςικό εκπαύδευςη, δεν φαύνεται να κινεύται προσ την 
κατεϑθυνςη αυτό. υνεπώσ, η ΕΕΔΑ χαιρετύζει καταρχόν την απϐ 12 Μαρτύου 2021 εξαγγελύα 
του Πρωθυπουργοϑ για ςυνολικό αναβϊθμιςη των αςτυνομικών ςπουδών και αναμϋνει το 
ςχετικϐ χϋδιο Νϐμου προκειμϋνου να μπορϋςει να γνωμοδοτόςει επύ ςυγκεκριμϋνων 
μϋτρων.  

υςτϊςεισ: 

 Λόψη των αναγκαύων μϋτρων για τη γρόγορη και αποφαςιςτικό διερεϑνηςη και την 
ταχεύα αξιολϐγηςη τησ χρόςησ βύασ απϐ την Ελληνικό Αςτυνομύα ενώπιον των αρμϐδιων 
πειθαρχικών οργϊνων και των ποινικών δικαςτηρύων και πρϐβλεψη ειδικόσ διαδικαςύασ 
ςτο πλαύςιο του πειθαρχικοϑ ελϋγχου εντϐσ τησ ΕΛ.Α. για την ταχϑτερη εξϋταςη 
καταγγελιών για αυθαιρεςύεσ.  

                                                        
166 Βλ. ενδεικτικϊ ΕΕΔΑ, Δόλωςη με αφορμό τισ πρϐςφατεσ καταγγελύεσ περύ αναιτιολϐγητησ χρόςησ βύασ απϐ 
την Ελληνικό Αςτυνομύα και τισ εξαγγελύεσ του Τπουργοϑ Προςταςύασ του Πολύτη περύ χρόςησ καμερών ςε 
επιχειρόςεισ τησ, 15 Ιανουαρύου 2020. 
167 Βλ. ενδεικτικϊ ΕΕΔΑ, Τπϐμνημα επύ του χεδύου Νϐμου του Τπουργεύου Δημϐςιασ Σϊξησ και Προςταςύασ του 
Πολύτη «Αναδιοργϊνωςη τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, του Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ και τησ Γενικόσ Γραμματεύασ 
Πολιτικόσ Προςταςύασ, αναβϊθμιςη Τπηρεςιών του Τπουργεύου Δημϐςιασ Σϊξησ και Προςταςύασ του Πολύτη 
και ρϑθμιςη λοιπών θεμϊτων αρμοδιϐτητασ Τπουργεύου Δημϐςιασ τϊξησ και Προςταςύασ του Πολύτη», 19 
Υεβρουαρύου 2014, ςελ. 3-4.  
168 ΕΕΔΑ, Τπϐμνημα επύ του χεδύου Νϐμου του Τπουργεύου Δημϐςιασ Σϊξησ και Προςταςύασ του Πολύτη 
«Αναδιοργϊνωςη τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, του Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ και τησ Γενικόσ Γραμματεύασ 
Πολιτικόσ Προςταςύασ, αναβϊθμιςη Τπηρεςιών του Τπουργεύου Δημϐςιασ Σϊξησ και Προςταςύασ του Πολύτη 
και ρϑθμιςη λοιπών θεμϊτων αρμοδιϐτητασ Τπουργεύου Δημϐςιασ τϊξησ και Προςταςύασ του Πολύτη», 19 
Υεβρουαρύου 2014, ςελ. 4 

https://nchr.gr/images/pdf/apofaseis/astunomia/Dilosi%20EEDA%20Astynomiki%20Via%20kai%20Prosopika%20Dedomena20200116.pdf
https://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/astunomia/Ypomnima%20SxN%20Anadiorganwsi%20EL.AS.pdf
https://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/astunomia/Ypomnima%20SxN%20Anadiorganwsi%20EL.AS.pdf
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 Λόψη των αναγκαύων μϋτρων για την προςταςύα των θυμϊτων αςτυνομικόσ βύασ, καθώσ 
και ϐςων καταγγϋλλουν ςχετικϊ περιςτατικϊ, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των μαρτϑρων.  

 Ενύςχυςη και κατϊλληλη ςτελϋχωςη των Σμημϊτων Αντιμετώπιςησ Ρατςιςτικόσ Βύασ, 
διαρκόσ ενημϋρωςη ϐλων των αςτυνομικών ςχετικϊ με την υποχρϋωςη ςυνδρομόσ των 
θυμϊτων, παρϋμβαςησ για τη διϊςωςό τουσ και μϋριμνασ για την ενημϋρωςό τουσ και 
παραπομπό τουσ ςτισ κατϊλληλεσ υπηρεςύεσ, καθώσ επύςησ και ειδικό ενημϋρωςό τουσ 
ωσ προσ τισ υπϊρχουςεσ δομϋσ υποςτόριξησ των θυμϊτων ανϊ γεωγραφικό περιφϋρεια 
και ανϊ περύπτωςη. 

 Λόψη των αναγκαύων μϋτρων για την υλοπούηςη των Προτϊςεων του Πορύςματοσ τησ 
Ωτυπησ Επιτροπόσ που ςυγκροτόθηκε με απϐφαςη του Τπουργοϑ Προςταςύασ του 
Πολύτη, το Νοϋμβριο του 2019, με αντικεύμενο την τακτικό παρακολοϑθηςη τησ 
διαδικαςύασ υλοπούηςησ απϐ τα καθ’ ϑλην αρμϐδια ϐργανα των παρατηρόςεων και των 
ποριςμϊτων του υνηγϐρου του Πολύτη ςχετικϊ με τη διοικητικό διερεϑνηςη 
πειθαρχικών παραπτωμϊτων που διαπρϊττονται απϐ το ϋνςτολο προςωπικό τησ 
Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, υπϐ την προεδρύα του ομϐτιμου Καθηγητό ΕΚΠΑ, κ. Ν. Κ. 
Αλιβιζϊτου.  

 υςτηματικό διδαςκαλύα των δικαιωμϊτων του ανθρώπου ςτισ χολϋσ και Ακαδημύεσ τησ 
Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, με ειδικό αναφορϊ ςε ςυγκεκριμϋνα περιςτατικϊ, για τα οπούα η 
Ελλϊδα ϋχει καταδικαςτεύ απϐ διεθνεύσ Οργανιςμοϑσ, καθώσ επύςησ και ειςαγωγό τησ 
θεματικόσ τησ αποτελεςματικόσ καταπολϋμηςησ εκδηλώςεων ρατςιςμοϑ και ξενοφοβύασ 
ςτη γενικό εκπαύδευςη, μετεκπαύδευςη και επιμϐρφωςη των υπηρετοϑντων ςτα ςώματα 
αςφαλεύασ.   

 Διεξαγωγό δημϐςιου διαλϐγου ςχετικϊ με τη δραςτικό αναθεώρηςη του τρϐπου 
οργϊνωςησ, λειτουργύασ και διϊταξησ τησ ΕΛ.Α., ςτη βϊςη ενϐσ θεμελιωδώσ 
διαφορετικοϑ μοντϋλου αςτυνϐμευςησ, το οπούο θα ανταποκρύνεται ςτισ πραγματικϋσ 
ανϊγκεσ για αςφϊλεια των πολιτών και την εξαςφϊλιςη μιασ ειρηνικόσ καθημερινϐτητασ. 

ΙΙΙ. Όταν ανακϊμψουμε πρϋπει να γύνουμε καλύτεροι από πριν  

Η πανδημύα προκϊλεςε εκτϐσ απϐ την ϊνευ προηγουμϋνου υγειονομικό κρύςη και μια 
οικονομικό και κοινωνικό κρύςη ςε παγκϐςμιο επύπεδο, επιδεινώνοντασ τισ διακρύςεισ και 
πλόττοντασ δυςανϊλογα τισ πλϋον ευϊλωτεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ. υνταςςϐμενη πλόρωσ με 
την πρϐςφατη Δόλωςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ Κοινωνικών Δικαιωμϊτων του 
υμβουλύου τησ Ευρώπησ για τισ επιπτώςεισ τησ νϐςου COVID-19 ςτα κοινωνικϊ δικαιώματα, 
η ΕΕΔΑ ϋχει την ιςχυρό πεπούθηςη ϐτι η ϑπαρξη μιασ κρύςησ δεν θα πρϋπει να ϋχει ωσ 
ςυνϋπεια τη μεύωςη – ό πολϑ περιςςϐτερο την κατϊργηςη – τησ προςταςύασ των κοινωνικών 
δικαιωμϊτων. Αντύθετα, οι εθνικϋσ Αρχϋσ εύναι υποχρεωμϋνεσ να λϊβουν ϐλα τα απαραύτητα 
μϋτρα για να διαςφαλύςουν ϐτι τα κοινωνικϊ δικαιώματα προςτατεϑονται αποτελεςματικϊ 
ςε μια περύοδο κατϊ την οπούα οι πολύτεσ χρειϊζονται περιςςϐτερο αυτό την προςταςύα169. 
Για το ςκοπϐ αυτϐ, η ΕΕΔΑ θεωρεύ αναγκαύα την αποτελεςματικό δρϊςη για το μετριαςμϐ 
των δυςμενών επιπτώςεων των μϋτρων που λόφθηκαν για την αντιμετώπιςη τησ πανδημύασ 

                                                        
169 Ιδιαύτερη μνεύα ςτην ανϊγκη ενδυνϊμωςησ των κοινωνικών δικαιωμϊτων κϊνει και η Ϊκθεςη τησ Επιτροπόσ 
τησ Βενετύασ για το ςεβαςμϐ τησ Δημοκρατύασ, των Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου και του Κρϊτουσ Δικαύου. Βλ. 
Council of Europe, Venice Commission, Report: Respect for Democracy, Human Rights and the Rule of Law 
during states of emergency: Reflections, 19 June 2020, CDL-AD(2020)014. 

https://sdppa.aegean.gr/sites/default/files/anakoinoseis/files/%CE%A0%CF%8C%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82%20%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%B6%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85.pdf
https://rm.coe.int/statement-of-the-ecsr-on-covid-19-and-social-rights/1680a230ca
file:///C:\Users\USER\Desktop\COVID-19%20%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9%20%25CE%2594%25CF%2584%25CE%2591\CoE\Venice%20Commission%20Reflections.pdf
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ςτα κοινωνικϊ δικαιώματα, τα οπούα ϋχουν υποτιμηθεύ ςχεδϐν ςτο ςϑνολϐ τουσ. Η 
αποτελεςματικό προςταςύα των κοινωνικών δικαιωμϊτων, και ιδύωσ του δικαιώματοσ ςτην 
πρϐςβαςη ςτην υγεύα (Α), του δικαιώματοσ ςτην εκπαύδευςη (Β) και του δικαιώματοσ ςτην 
εργαςύα (Γ), ςϑμφωνα με τη χρόςη των μϋγιςτων διαθϋςιμων πϐρων, θα μετριϊςει τισ 
δυςμενεύσ επιπτώςεισ τησ κρύςησ και θα επιταχϑνει τη μετα-πανδημικό κοινωνικό και 
οικονομικό ανϊκαμψη170.  

Α. Δικαίωμα ςτην πρόςβαςη ςτην υγεία  

Σο δικαύωμα ςτην υγεύα, ωσ οικουμενικϐ και απαρϊγραπτο δικαύωμα κϊθε ανθρώπου, 
κατοχυρώνεται νομικϊ τϐςο ςε εθνικϐ ϐςο και ςε ευρωπαώκϐ και διεθνϋσ επύπεδο απϐ 
πολυϊριθμα, νομοθετικϊ και μη, κεύμενα. Ϊχοντασ αναφερθεύ πιο πϊνω ςε αυτϊ171, ςτην 
παροϑςα ενϐτητα θα περιοριςτοϑμε ςε μια ϐςο το δυνατϐν πιο ςυνοπτικό αποτϑπωςη των 
ςημαντικϐτερων προκλόςεων που αντιμετώπιςε και ςυνεχύζει να αντιμετωπύζει το δημϐςιο 
ςϑςτημα υγεύασ ςτη Φώρα μασ τον καιρϐ τησ πανδημύασ, προκλόςεισ οι οπούεσ ϐπωσ φαύνεται 
προϒπόρχαν τησ πανδημύασ και δυςχεραύνουν ςημαντικϊ την πρϐςβαςη ςτισ υπηρεςύεσ 
υγεύασ.   

Η ραγδαύα αϑξηςη των κρουςμϊτων και κατ’ επϋκταςη και του αριθμοϑ των νοςηλευϐμενων 
αςθενών COVID-19, κατϊ το δεϑτερο και τρύτο κϑμα τησ πανδημύασ, αϑξηςε αναπϐφευκτα 
την πύεςη ςτο Εθνικϐ ϑςτημα Τγεύασ, προκαλώντασ ϋντονη ανηςυχύα ςτισ αρμϐδιεσ Αρχϋσ 
ςχετικϊ με την ικανϐτητϊ του να αντιμετωπύςει την ειςροό νϋων αςθενών, που νοςοϑν απϐ 
τον ιϐ αλλϊ και ϐχι μϐνο. Ελλεύψεισ ςε κλύνεσ Μονϊδασ Εντατικόσ Θεραπεύασ, υποςτελϋχωςη 
των υποδομών εντατικόσ θεραπεύασ για αςθενεύσ με COVID-19, ανεπαρκϋσ εκπαιδευμϋνο 
προςωπικϐ και ελλεύψεισ κατϊλληλου ιατρικοϑ εξοπλιςμοϑ εύναι οριςμϋνα απϐ τα 
προβλόματα που καταγρϊφονται. το πλαύςιο αναδιϊταξησ των δυνϊμεων του ΕΤ, 
προκειμϋνου να μπορϋςει να αντεπεξϋλθει ςτισ προκλόςεισ αυτϋσ, οριςμϋνα νοςοκομεύα 
μετατρϊπηκαν ςε all COVID νοςοκομεύα, ενώ ταυτϐχρονα ςε αρκετϋσ περιπτώςεισ 
περιορύςτηκε και η πρϐςβαςη ςε περύθαλψη που δεν ςχετύζεται με τη νϐςο COVID-19, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων των μη επειγϐντων χειρουργικών επεμβϊςεων. Η ανϊγκη, ςυνεπώσ, 
αντιμετώπιςησ των περιςτατικών COVID-19 εύχε και εξακολουθεύ να ϋχει ςημαντικϋσ 
επιπτώςεισ ςτην πρϐςβαςη ςτην υγεύα αςθενών που δεν νοςοϑν απϐ τον ιϐ172.  

Η πανδημύα, ςυνεπώσ, επηρϋαςε ϐχι μϐνο τουσ αςθενεύσ που νοςοϑν απϐ τον ιϐ, αλλϊ και 
ϐλουσ ϐςοι ϋχουν την ανϊγκη ιατρικόσ φροντύδασ, ςτο βαθμϐ που οι προςπϊθειεσ για τον 
περιοριςμϐ των κρουςμϊτων τησ πανδημύασ οδόγηςαν ςτην παραμϋληςη των προβλημϊτων 
υγεύασ ϊλλων αςθενών που δεν ςχετύζονται με τον ιϐ. Η εμπειρύα τησ πανδημύασ ϋδειξε 
ςημαντικϋσ καθυςτερόςεισ ςτισ θεραπεύεσ χρϐνιων αςθενών. Φειρουργικϋσ επεμβϊςεισ 
ακυρώθηκαν ό αναβλόθηκαν με ςκοπϐ τη μεύωςη των επιςκϋψεων ςτα νοςοκομεύα ό την 
αναςτολό των τμημϊτων του νοςοκομεύου που εύναι αρμϐδια για τη θεραπεύα οριςμϋνων 

                                                        
170 European Committee of Social Rights, Statement on COVID-19 and social rights, adopted on 24 March 2021, 
ςελ. 2.  
171 Βλ. υπϐ Ι.Β, ςελ. 28επ. Επύςησ βλ. ςχετικϊ και Council of Europe, Information Document, A Council of Europe 
contribution to support member states in addressing healthcare issues in the context of the present public health 
crisis and beyond, SG/Inf(2020)24, 15 September 2020, ϐπου το υμβοϑλιο τησ Ευρώπησ παρϋχει ςτα Κρϊτη 
μϋλη ςχετικϊ εργαλεύα και τεχνογνωςύα με ςτϐχο να διαςφαλύςει ϐτι η κρύςη δεν θα υπονομεϑςει τισ κοινϋσ 
αξύεσ και αρχϋσ που τα Κρϊτη μϋλη μοιρϊζονται.  
172 FRA, Bulletin #6: Coronavirus Pandemic in the EU Fundamental rights implications: focus on social rights, 1 
September – 31 October 2020, ςελ. 21.  

https://rm.coe.int/statement-of-the-ecsr-on-covid-19-and-social-rights/1680a230ca
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809f953a
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-november_en.pdf
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αςθενειών. Οι ύδιοι οι αςθενεύσ παραμϋληςαν λϐγω φϐβου ενδεχϐμενησ μϐλυνςόσ τουσ απϐ 
τον ιϐ τα προβλόματα υγεύασ τουσ, κϊτι που αναμϋνεται να ϋχει επιπτώςεισ ςε ϐλουσ τουσ 
τομεύσ τησ κοινωνύασ αλλϊ και τησ οικονομύασ μασ αργϐτερα. Η ΕΕΔΑ διατυπώνει τη 
βαθϑτατη ανηςυχύα τησ και επιςημαύνει την επεύγουςα ανϊγκη πρϐςβαςησ των αςθενών ςτισ 
υπηρεςύεσ υγεύασ και ιδύωσ κϊλυψησ των χρονύωσ παςχϐντων αςθενών, η οπούα εύναι 
απαραύτητο να διατηρεύ ομαλό ροό, καθώσ η απομϐνωςη και η αποφυγό χρόςησ του εθνικοϑ 
ςυςτόματοσ υγεύασ λϐγω φϐβου για τον COVID-19 ϋχει ςημαντικϋσ επιπτώςεισ. Η ανϊγκη 
αυτό απαιτεύ τη θωρϊκιςη του ΕΤ με κϊθε μϋςο και τη ςυντονιςμϋνη ςυνεργαςύα των 
δομών πρωτοβϊθμιασ φροντύδασ υγεύασ, των Μονϊδων Χυχικόσ Τγεύασ και των τμημϊτων 
των νοςοκομεύων που παρϋχουν τϋτοιεσ υπηρεςύεσ, του Προγρϊμματοσ «Βοόθεια ςτο πύτι» 
ό ϊλλων κοινωνικών υπηρεςιών τησ Αυτοδιούκηςησ και του Κρϊτουσ ςτο πλαύςιο ενϐσ 
ςυςτόματοσ ολοκληρωμϋνησ κοινοτικόσ φροντύδασ173.  

Σαυτϐχρονα, ςε μια περύοδο που η ψυχολογικό επιβϊρυνςη του πληθυςμοϑ εντεύνεται, η 
ΕΕΔΑ διαπιςτώνει με απογοότευςη ϐτι τα υποςυςτόματα Χυχικόσ Τγεύασ και Εξαρτόςεων 
ϋχουν μϋχρι τώρα μια μϊλλον αςθενικό ανταπϐκριςη ςτισ τρϋχουςεσ υγειονομικϋσ ανϊγκεσ 
του πληθυςμοϑ και επιθυμεύ να επιςϑρει την προςοχό των αρμϐδιων Αρχών ςτην ανϊγκη 
ενύςχυςησ των παρεχϐμενων υπηρεςιών ψυχικόσ υγεύασ και αντιμετώπιςησ εξαρτόςεων174.  

Τπϐ αςφυκτικό πύεςη βρύςκεται και το υγειονομικϐ προςωπικϐ τησ Φώρασ, καθώσ η 
πανδημύα ϋχει ςοβαρϐτατεσ επιπτώςεισ ςτη ςωματικό και ψυχικό του υγεύα, επηρεϊζοντασ 
και το δικαύωμϊ τουσ ςε υψηλϐ επύπεδο προςταςύασ και αςφϊλειασ ςτην εργαςύα. ϑμφωνα 
με ςχετικό Ϊκθεςη του Παγκϐςμιου Οργανιςμοϑ Τγεύασ, οι εργαζϐμενοι ςτην υγειονομικό 
περύθαλψη ϋχουν πληγεύ απϐ την πανδημύα περιςςϐτερο απϐ οποιαδόποτε ϊλλη 
επαγγελματικό ομϊδα. Δεν εύναι τυχαύο ϐτι, παρϐτι γιατρού και νοςηλευτϋσ αντιπροςωπεϑουν 
λιγϐτερο απϐ το 3% του πληθυςμοϑ ςτη ςυντριπτικό πλειονϐτητα των Φωρών και λιγϐτερο 
απϐ το 2% ςε Φώρεσ με χαμηλϐ και μεςαύο ειςϐδημα, περύπου το 14% των περιςτατικών 
COVID-19 που αναφϋρθηκαν ςτον ΠΟΤ αφοροϑν ςε εργαζϐμενουσ ςτον τομϋα τησ υγεύασ. 
Επιπρϐςθετα, το ϊγχοσ που προκαλεύται απϐ την κρύςη τησ πανδημύασ και το οπούο 
επιδεινώθηκε απϐ ϋνα απαιτητικϐ εργαςιακϐ περιβϊλλον και το φϐβο για την προςωπικό και 
οικογενειακό αςφϊλεια, ϋχει επύςησ ςοβαρϋσ επιπτώςεισ ςτην ψυχικό υγεύα του 
υγειονομικοϑ προςωπικοϑ175. ϑμφωνα με ϊλλη ϋρευνα που δημοςύευςε ο ΠΟΤ, ϋνασ ςτουσ 
τϋςςερισ εργαζϐμενουσ ςτην πρώτη γραμμό ςτον τομϋα τησ υγεύασ ανϋφερε ςυμπτώματα 
κατϊθλιψησ και ϊγχουσ κατϊ τη διϊρκεια τησ επιδημύασ COVID-19176.  

Τπϐ το φωσ των πιο πϊνω παρατηρόςεων, η ΕΕΔΑ διαπιςτώνει με ϋντονο προβληματιςμϐ ϐτι 
η πανδημύα ανϋδειξε τα δομικϊ προβλόματα ςχετικϊ με την πρϐςβαςη ςτην υγειονομικό 
περύθαλψη τα οπούα προϒπόρχαν τησ κρύςησ και, πιο ςυγκεκριμϋνα, τισ χρϐνιεσ ανιςϐτητεσ 
αναφορικϊ με την πρϐςβαςη ςτο εθνικϐ ςϑςτημα υγεύασ και την ανϊγκη εκςυγχρονιςμοϑ του 
ΕΤ, με ϋμφαςη ςτην πρϐληψη και την πρωτοβϊθμια υγεύα. ϑμφωνα με ϋρευνα τησ Διεθνοϑσ 
Αμνηςτύασ, τησ οπούασ τα ςυμπερϊςματα δημοςιεϑτηκαν κατϊ την περύοδο του πρώτου 

                                                        
173 Βλ. ϋτςι και Ανοιχτό Επιςτολό Ϊνωςησ Αςθενών Ελλϊδασ, η οπούα καλεύ τον Πρωθυπουργϐ να εγγυηθεύ την 
εφαρμογό ενϐσ ολοκληρωμϋνου ςχεδιαςμοϑ και θϋτει και πϊλι το κοινωνικϐ κεφϊλαιϐ τησ ςτην υπηρεςύα τησ 
εθνικόσ προςπϊθειασ.  
174 Ϊνωςη Αποφούτων (ΕΝΑΠ) Εθνικόσ χολόσ Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ, Δημϐςια Παρϋμβαςη με 
θϋμα: Σο Δημϐςιο ϑςτημα Τγεύασ ςτην εποχό τησ πανδημύασ, 5 Ιανουαρύου 2021.  
175 WHO, Protecting the health workers who protect us all, 17 September 2020. 
176 WHO, WHO calls for healthy, safe and decent working conditions for all health workers, amidst COVID-19 
pandemic. World Day for Safety and Health at Work: WHO key facts & key messages to support the day, 20 April 
2020. 

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/protecting-the-health-workers-who-protect-us-all#:~:text=While%20health%20workers%20represent%20less,of%20all%20COVID%2D19%20infections
https://www.who.int/news/item/28-04-2020-who-calls-for-healthy-safe-and-decent-working-conditions-for-all-health-workers-amidst-covid-19-pandemic
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/greece-covid-crisis-exposes-urgent-need-to-bolster-austerity-ravaged-health-system/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2021&utm_term=english
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/greece-covid-crisis-exposes-urgent-need-to-bolster-austerity-ravaged-health-system/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2021&utm_term=english
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/greece-covid-crisis-exposes-urgent-need-to-bolster-austerity-ravaged-health-system/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2021&utm_term=english
https://www.capital.gr/epikairotita/3472831/anoixti-epistoli-tis-enosis-asthenon-elladas-pros-ton-prothupourgo
http://enap.gr/%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%84/?fbclid=IwAR2e7F12PpqLiC5Q4HieovV8cpga5B0p
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/protecting-the-health-workers-who-protect-us-all#:~:text=While%20health%20workers%20represent%20less,of%20all%20COVID%2D19%20infections
https://www.who.int/news/item/28-04-2020-who-calls-for-healthy-safe-and-decent-working-conditions-for-all-health-workers-amidst-covid-19-pandemic
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κϑματοσ τησ πανδημύασ, τα μϋτρα λιτϐτητασ που υιοθετόθηκαν ςτην Ελλϊδα την 
προηγοϑμενη δεκαετύα ςυνϋχιςαν να υπονομεϑουν τϐςο τη δυνατϐτητα πρϐςβαςησ ϐςο και 
την οικονομικό δυνατϐτητα για υγειονομικό περύθαλψη ςτη Φώρα. Κατϊ ςυνϋπεια, πολλού 
ϊνθρωποι δυςκολεϑτηκαν να αντεπεξϋλθουν ςτο κϐςτοσ τησ υγειονομικόσ περύθαλψησ και να 
ϋχουν πρϐςβαςη ςτο ςϑςτημα δημϐςιασ υγεύασ. Ο αντύκτυποσ, δε, αυτϐσ τησ πανδημύασ 
επηρϋαςε δυςανϊλογα τουσ φτωχϐτερουσ και πιο περιθωριοποιημϋνουσ, παραβιϊζοντασ το 
δικαύωμϊ τουσ ςτην απϐλαυςη ενϐσ ςτοιχειώδουσ επιπϋδου υγεύασ177. Σαυτϐχρονα, ςε πιο 
πρϐςφατη Ϊκθεςό τησ τον Απρύλιο του 2021, η Διεθνόσ Αμνηςτύα επιςόμανε ϐτι πολλϋσ απϐ 
τισ προκλόςεισ που αντιμετωπύζουν οι εργαζϐμενοι ςτον τομϋα τησ υγεύασ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων των δυςκολιών λϐγω του περιοριςμϋνου αριθμοϑ προςωπικοϑ, 
επιδεινώθηκαν απϐ τον COVID-19178.  

Πρϊγματι, ϐπωσ αποτυπώνεται ςε πρϐςφατη Δημϐςια Παρϋμβαςη τησ Ϊνωςησ Αποφούτων 
(ΕΝΑΠ) Εθνικόσ χολόσ Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ, η πανδημύα βρόκε το 
ελληνικϐ ςϑςτημα υγεύασ να δοκιμϊζεται όδη απϐ τη δεκαετό κρύςη χρϋουσ και την εφαρμογό 
πολιτικών λιτϐτητασ179. ϑμφωνα με τα επιμϋρουσ ςτοιχεύα για τη λειτουργικό αποτϑπωςη 
του ςυςτόματοσ υγεύασ, το δημϐςιο ςϑςτημα ςτην Ελλϊδα καλϑπτει μϐνο το 61% των 
ςυνολικών δαπανών υγεύασ, ϋναντι 71% του μϋςου ποςοςτοϑ ςτισ χώρεσ του ΟΟΑ, γεγονϐσ 
που ςημαύνει ϐτι το υπϐλοιπο 39% των δαπανών υγεύασ καλϑπτεται ιδιωτικϊ, ενώ ςϑμφωνα 
με την πιο πρϐςφατη Ϊκθεςη του ΟΟΑ (2019), η Ελλϊδα διαθϋτει 6,1 γιατροϑσ και 3,3 
νοςηλευτϋσ ανϊ 1000 ϊτομα πληθυςμοϑ, ϋναντι 3,5 και 8,8 αντιςτούχωσ ςτον ΟΟΑ και τα 
νοςοκομεύα λειτουργοϑν με πολϑ λιγϐτερουσ νοςηλευτϋσ ανϊ γιατρϐ απϐ το μϋςο ϐρο των 
χωρών του ΟΟΑ180. Σαυτϐχρονα, η Ελλϊδα διαθϋτει το τρύτο μεγαλϑτερο ποςοςτϐ 
ακϊλυπτων υγειονομικών αναγκών181 του πληθυςμοϑ ςτην ΕΕ, δηλαδό 10,2% με μϋςο ϐρο 
3,2% ςτην ΕΕ182. ε ϐ,τι αφορϊ ςτη χρηματοδϐτηςη του ςυςτόματοσ υγεύασ, τα πρϊγματα 
δεν εύναι καλϑτερα. Με βϊςη τα επύςημα ςτοιχεύα του ΟΟΑ, διαχρονικϊ, και ιδιαύτερα μετϊ 
το 2014, οι δαπϊνεσ υγεύασ (δημϐςιεσ και ιδιωτικϋσ) εύναι απϐ τισ χαμηλϐτερεσ, τϐςο ςε 
ςχϋςη με το μϋςο ϐρο των χωρών του ΟΟΑ (7,1%), ϐςο και ειδικϐτερα μεταξϑ των χωρών 
τησ ΕΕ. Η Ελλϊδα δαπανϊ λιγϐτερα απϐ τα δϑο τρύτα του μϋςου ϐρου ςτην ΕΕ για 
υγειονομικό περύθαλψη, ςϑμφωνα με το Προφύλ Τγεύασ τησ Ελλϊδασ183. Υαύνεται, ωςτϐςο, 

                                                        
177 Amnesty International, Greece: COVID-19 crisis exposes urgent need to bolster austerity-ravaged health 
system, 27 April 2020. 
178 Amnesty International, Report 2020/21. The state of the World’s human rights, ςελ. 172.  
179 Ϊνωςη Αποφούτων (ΕΝΑΠ) Εθνικόσ χολόσ Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ, Δημϐςια Παρϋμβαςη με 
θϋμα: Σο Δημϐςιο ϑςτημα Τγεύασ ςτην εποχό τησ πανδημύασ, 5 Ιανουαρύου 2021. 
180 ΟΟΑ, Η κατϊςταςη τησ υγεύασ ςτην ΕΕ-Ελλϊδα, Προφύλ υγεύασ 2019, ςελ. 11. Η Ϊκθεςη ςτηρύχτηκε κυρύωσ 
ςε: C. Economou et al. (2017), Greece: Health system review, Health systems in transition, 19(5), ςελ. 1-192; 
OECD, EU (2018), Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle.  
181 O δεύκτησ «Self-reported unmet needs for health care» τησ Eurostat επιχειρεύ να αναδεύξει τουσ λϐγουσ για 
τουσ οπούουσ οι πολύτεσ τησ ΕΕ δεν καλϑπτονται επαρκώσ απϐ το υπϊρχον ςϑςτημα υγεύασ. Ο ςυγκεκριμϋνοσ 
δεύκτησ παρουςιϊζει τισ απαντόςεισ των ςυμμετεχϐντων ςτην ϋρευνα για τουσ λϐγουσ που θεωροϑν ϐτι δεν 
μποροϑν να εκπληρώςουν κϊποια ανϊγκη υγειονομικόσ περύθαλψησ. τισ πιθανϋσ απαντόςεισ 
ςυμπεριλαμβϊνονται «Οικονομικού λϐγοι», «Μεγϊλη λύςτα αναμονόσ», «Μεγϊλη απϐςταςη που πρϋπει να 
διανυθεύ» και ϊλλοι λϐγοι. Ο δεύκτησ αυτϐσ, επομϋνωσ, μασ βοηθϊει να εντοπύςουμε τα αδϑνατα ςημεύα του 
ελληνικοϑ ςυςτόματοσ υγεύασ ςε ςϑγκριςη με αυτϊ των υπϐλοιπων ευρωπαώκών Φωρών. Γύνεται αντιληπτϐ απϐ 
την ϋρευνα πωσ τα προβλόματα που αντιμετωπύζουν οι Ϊλληνεσ ςχετικϊ με τισ ανεκπλόρωτεσ ανϊγκεσ υγεύασ 
εύναι πρωτύςτωσ οικονομικϊ, και πολϑ λιγϐτερο προβλόματα που προκϑπτουν απϐ μεγϊλεσ λύςτεσ αναμονόσ ό 
την ανϊγκη να ταξιδϋψουν μακριϊ προκειμϋνου να ϋχουν πρϐςβαςη ςε υγειονομικό περύθαλψη.  
182 Eurostat, Data extracted in January 2021.  
183 ΟΟΑ, Η κατϊςταςη τησ υγεύασ ςτην ΕΕ-Ελλϊδα, Προφύλ υγεύασ 2019, ςελ. 9-10.  
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ϐτι ακϐμη και κονδϑλια τησ ΕΕ δεν απορροφόθηκαν επαρκώσ κατϊ το διϊςτημα 2014-
2020184, ενώ αντύςτοιχα και η ϋκτακτη χρηματοδϐτηςη για τισ ανϊγκεσ τησ 
πανδημύασ προκϑπτει να εύναι ιδιαύτερα χαμηλό. ϑμφωνα με τα ςτοιχεύα του Ιουνύου 2020 
του Μηχανιςμοϑ Παρακολοϑθηςησ του Παγκϐςμιου Οργανιςμοϑ Τγεύασ και τησ Ευρωπαώκόσ 
Επιτροπόσ για το πώσ ανταποκρύνονται τα ςυςτόματα υγεύασ ςτην πανδημύα, η Ελλϊδα 
κατατϊςςεται ςε χαμηλό θϋςη ανϊμεςα ςε 24 ευρωπαώκϋσ Φώρεσ για τισ πρϐςθετεσ δαπϊνεσ 
ενύςχυςησ του ΕΤ185. 

Η πανδημύα, ςυνεπώσ, απλϊ ανϋδειξε και επϋτεινε αδυναμύεσ και ελλεύψεισ ςτον τομϋα τησ 
υγεύασ που όταν χρϐνιεσ και ςυςτημικϋσ και χρόζουν, ϐπωσ δεύχνουν τα ςτοιχεύα που 
παρατϋθηκαν πιο πϊνω, ολοκληρωμϋνησ επιςτημονικόσ προςϋγγιςησ με επύκεντρο τον 
πολύτη και ςεβαςμϐ ςτα δικαιώματα του ανθρώπου. Η ΕΕΔΑ οφεύλει, βϋβαια, να αναγνωρύςει 
ϐτι, κατϊ το πρώτο εξϊμηνο απϐ το ξϋςπαςμα τησ πανδημύασ, η Φώρα διαχειρύςτηκε 
αποτελεςματικϊ την κρύςη, ςε ςϑγκριςη με ϊλλεσ ευρωπαώκϋσ Φώρεσ, αποφεϑγοντασ την 
ανεξϋλεγκτη διαςπορϊ του ιοϑ ςτο γενικϐ πληθυςμϐ.  

Κλεύνοντασ την παροϑςα ενϐτητα, η ΕΕΔΑ κρύνει αναγκαύο να υπενθυμύςει τα αυτονϐητα, 
ςυνταςςϐμενη πλόρωσ με τη Δόλωςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ Κοινωνικών Δικαιωμϊτων 
του υμβουλύου τησ Ευρώπησ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, λαμβϊνοντασ υπϐψη ϐτι το δικαύωμα ςτην 
προςταςύα τησ υγεύασ περιλαμβϊνει το δικαύωμα πρϐςβαςησ ςτην υγειονομικό περύθαλψη, η 
ΕΕΔΑ επιςημαύνει με ϋμφαςη ϐτι οι αρμϐδιεσ Αρχϋσ οφεύλουν να διαςφαλύζουν την πρϐςβαςη 
ςτην υγειονομικό περύθαλψη ςε ϐλουσ χωρύσ διακρύςεισ. Αυτϐ προϒποθϋτει ϐτι η υγειονομικό 
περύθαλψη κατϊ τη διϊρκεια τησ πανδημύασ πρϋπει να εύναι αποτελεςματικό και προςιτό ςε 
ϐλουσ, και ϐτι οι ομϊδεσ με ιδιαύτερα υψηλϐ κύνδυνο, ϐπωσ ϊςτεγοι, ϊτομα που ζουν ςε 
φτώχεια, ηλικιωμϋνα ϊτομα, ϊτομα με αναπηρύα και χρϐνιεσ παθόςεισ, ϊτομα που ζουν ςε 
ιδρϑματα, κρατοϑμενοι, καθώσ επύςησ και πρϐςφυγεσ, αιτοϑντεσ ϊςυλο, μετανϊςτεσ ό ακϐμη 
και μετανϊςτεσ χωρύσ νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα πρϋπει να προςτατεϑονται επαρκώσ με τα 
μϋτρα υγειονομικόσ περύθαλψησ που ϋχουν ληφθεύ186. Η προςταςύα, δε, αυτό οφεύλει να 
διαςφαλύζεται και ςτην πρϊξη και να μην παραμϋνει θεωρητικό. Όπωσ τονύζει η Ευρωπαώκό 
Επιτροπό Κοινωνικών Δικαιωμϊτων, η εφαρμογό του Φϊρτη Θεμελιωδών Δικαιωμϊτων τησ 
ΕΕ προϒποθϋτει και απαιτεύ απϐ τα Κρϊτη μϋρη να αναλϊβουν δρϊςη ϐχι μϐνο ςε νομικϐ, 
αλλϊ και ςε πρακτικϐ επύπεδο, διαθϋτοντασ τουσ πϐρουσ και τισ επιχειρηςιακϋσ διαδικαςύεσ 
που απαιτοϑνται για την πλόρη απϐλαυςη των δικαιωμϊτων του ανθρώπου, χωρύσ 
διακρύςεισ187. 

υςτϊςεισ: 

 Ενύςχυςη των μϋτρων για τη διαςφϊλιςη του δικαιώματοσ πρϐςβαςησ ςτη υγεύα ϐλων 
χωρύσ διακρύςεισ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των πιο ευϊλωτων και περιθωριοποιημϋνων 
(ϐπωσ εύναι, μεταξϑ ϊλλων, οι πρϐςφυγεσ, οι αιτοϑντεσ ϊςυλο, οι μετανϊςτεσ, οι 
κρατοϑμενοι, ϊτομα με αναπηρύα και χρϐνιεσ παθόςεισ, οι Ρομϊ, οι ψυχικϊ αςθενεύσ κοκ), 

                                                        
184 ϑμφωνα με την Ϊκθεςη τησ ΕΝΑΠ, η απορρϐφηςη των ενωςιακών κονδυλύων κινεύται ςε ποςοςτϐ κϊτω 
του 50%. Βλ. ςχετικϊ Ϊνωςη Αποφούτων (ΕΝΑΠ) Εθνικόσ χολόσ Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ, 
Δημϐςια Παρϋμβαςη με θϋμα: Σο Δημϐςιο ϑςτημα Τγεύασ ςτην εποχό τησ πανδημύασ, 5 Ιανουαρύου 2021.  
185 HSRM, COVID-19 Health System Response Monitor, Cross-Country Analysis, 7 May 2020. 
186 European Committee of Social Rights, Statement of interpretation on the right to protection of health in times 
of pandemic, adopted by the Committee on 21 April 2020, ςελ. 4. 
187 European Committee of Social Rights, Statement of interpretation on the right to protection of health in times 
of pandemic, adopted by the Committee on 21 April 2020, ςελ. 5. 
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με γνώμονα την αρχό ϐτι τα ςυςτόματα υγειονομικόσ περύθαλψησ χρόζουν δημιουργύασ 
ανθρωποκεντρικών μοντϋλων χωρύσ αποκλειςμοϑσ. Η πραγμϊτωςη του ςτϐχου αυτοϑ 
προϒποθϋτει, αφενϐσ, την αντιμετώπιςη προϒπαρχϐντων φραγμών ςτην πρϐςβαςη ςε 
υπηρεςύεσ υγεύασ, αφετϋρου, την επϋνδυςη ςτην πρϐληψη, καθώσ η τακτικό τησ εκ των 
υςτϋρων παρϋμβαςησ, πϋρα απϐ τα προφανό ζητόματα ιςϐτιμησ υγειονομικόσ κϊλυψησ, 
υποκρϑπτει ςοβαροϑσ κινδϑνουσ ανεξϋλεγκτησ διαςπορϊσ τησ πανδημύασ.  

 Ενύςχυςη των μϋτρων για τη διαςφϊλιςη τησ διϊθεςησ των μϋγιςτων διαθϋςιμων πϐρων 
για την πλόρη πραγμϊτωςη του δικαιώματοσ ςτην υγεύα, με ϋμφαςη ςτην ανϊγκη 
ενύςχυςησ του ΕΤ, λϐγω τησ ζωτικόσ του ςημαςύασ για την αποτελεςματικό 
ανταπϐκριςη ςτην πανδημύα. Προσ το ςκοπϐ αυτϐ, η ΕΕΔΑ κρύνει απαραύτητη τη 
ςϑγκλιςη με τουσ μϋςουσ ϐρουσ τησ ΕΕ ςτισ δημϐςιεσ δαπϊνεσ υγεύασ, μϋςω τησ αϑξηςησ 
τησ χρηματοδϐτηςησ του ΕΤ, καθώσ επύςησ και τησ πλόρουσ αξιοπούηςησ των 
ενωςιακών πϐρων.   

 υλλογό, λεπτομερόσ ανϊλυςη και δημοςιοπούηςη ανώνυμων αναλυτικών δεδομϋνων και 
ςτατιςτικών ςτοιχεύων ςχετικϊ με την πανδημύα, κατανεμημϋνων ανϊ φϑλο, ηλικύα και 
αναπηρύα, ωσ αναγκαύο εχϋγγυο τόρηςησ τησ αρχόσ τησ διαφϊνειασ ςτην ϊςκηςη 
πολιτικόσ, με ςτϐχο, αφενϐσ, την τεκμηρύωςη τησ αναγκαιϐτητασ και αναλογικϐτητασ 
των περιοριςτικών μϋτρων που λαμβϊνονται για την αντιμετώπιςη τησ πανδημύασ, 
αφετϋρου, την ενημϋρωςη των πολιτικών και τη λόψη τησ αναγκαύασ τουσ ςυναύνεςησ 
ςτα μϋτρα προςταςύασ τησ δημϐςιασ υγεύασ.  

Β. Δικαίωμα ςτην εκπαίδευςη  

Με αφετηρύα το αδιαμφιςβότητο γεγονϐσ ϐτι το δικαύωμα ςτην εκπαύδευςη – ϐλων των 
παιδιών – εύναι καθεαυτϐ θεμελιώδεσ και καταλυτικϐ για την υλοπούηςη των ατομικών και 
πολιτικών ελευθεριών, καθώσ και των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμϊτων και ϐτι η 
μη πραγμϊτωςό του καθιςτϊ την πρϐςβαςη ςε ϊλλα δικαιώματα θεωρητικό και το ϊτομο 
ευϊλωτο ςε παραβιϊςεισ ανθρωπύνων δικαιωμϊτων188, η ΕΕΔΑ επιθυμεύ να επιςϑρει την 
προςοχό των αρμϐδιων Αρχών ςτην επιτακτικό ανϊγκη διαςφϊλιςησ τησ πλόρουσ 
εφαρμογόσ του δικαιώματοσ ςτην εκπαύδευςη, ϐπωσ αυτϐ κατοχυρώνεται ςε εθνικϊ189, 
ευρωπαώκϊ190 και διεθνό191 νομικϊ κεύμενα προςταςύασ δικαιωμϊτων του ανθρώπου. 
Δεδομϋνησ τησ ειδικόσ τησ εναςχϐληςησ με δϑο υψύςτησ προτεραιϐτητασ για αυτόν 
θεματικϋσ: την προςταςύα τησ παιδικόσ ηλικύασ192 και την προαγωγό του δικαιώματοσ ςτην 

                                                        
188 Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment 11: Plans of action for primary 
education (art.14), 10 May 1999, E/C.12/1999/4, παρ. 4.  
189 Ωρθρο 16 υντϊγματοσ.  
190 Ενδεικτικϊ, ςε επύπεδο ΕΕ: Φϊρτησ Θεμελιωδών Δικαιωμϊτων τησ ΕΕ (ϊρθρο 14) και ςε επύπεδο υμβουλύου 
τησ Ευρώπησ Αναθεωρημϋνοσ Ευρωπαώκϐσ Φϊρτησ Κοινωνικών Δικαιωμϊτων (ϊρθρα 7 και 10), Πρωτϐκολλο 
αριθ. 1 ςτην Ευρωπαώκό ϑμβαςη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ϊρθρο 2).  
191 Ενδεικτικϊ: Οικουμενικό Διακόρυξη των Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων (ϊρθρο 26), Διεθνϋσ ϑμφωνο για τα 
Οικονομικϊ, Κοινωνικϊ και Μορφωτικϊ Δικαιώματα (ϊρθρα 13 και 14), Διεθνόσ ϑμβαςη για τα Δικαιώματα 
του Παιδιοϑ (ϊρθρα 28 και 29), Διεθνόσ ϑμβαςη για τα Δικαιώματα των Ατϐμων με Αναπηρύα (ϊρθρο 24), 
Διεθνόσ ϑμβαςη για την Εξϊλειψη ϐλων των Μορφών Διακρύςεων κατϊ των Γυναικών (ϊρθρο 10) και Διεθνόσ 
ϑμβαςη για την εξϊλειψη των φυλετικών διακρύςεων (ϊρθρα 5 και 7).  
192 ΕΕΔΑ, Παρατηρόςεισ ςτο χϋδιο Νϐμου του Τπουργεύου Δικαιοςϑνησ «Μεταρρυθμύςεισ αναφορικϊ με τισ 
ςχϋςεισ γονϋων και τϋκνων και ϊλλα ζητόματα οικογενειακοϑ δικαύου», 15 Απριλύου 2021; Παρατηρόςεισ 
ςχετικϊ με την εφαρμογό τησ υνθόκησ του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιοϑ ςτην Ελλϊδα, 3 Ιανουαρύου 
2020; Δόλωςη: Η ΕΕΔΑ καλεύ την Πολιτεύα να λϊβει επειγϐντωσ τα ϊμεςα μϋτρα που υπϋδειξε η Ευρωπαώκό 
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εκπαύδευςη193, η ΕΕΔΑ επιςημαύνει ϐτι η εκπαύδευςη αποτελεύ ϐχημα ενδυνϊμωςησ των 
οικονομικϊ και κοινωνικϊ περιθωριοποιημϋνων ατϐμων και μϋςο για την πλόρη και 
αποτελεςματικό ςυμμετοχό τουσ ςτην κοινωνύα. Επιπλϋον, παύζει ζωτικϐ ρϐλο ςτην 
καλλιϋργεια του ςεβαςμοϑ για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατύα, ςτην 
ενδυνϊμωςη των γυναικών και ςτην κοινωνικοπούηςη των παιδιών, καθώσ και ςτην 
προςταςύα του απϐ την εκμετϊλλευςη και την παρϊνομη εργαςύα. ε περιϐδουσ κρύςησ, δε, 
ϐπωσ η πρωτϐγνωρη υγειονομικό κρύςη τησ πανδημύασ που διανϑουμε, η προςταςύα του 
δικαιώματοσ ςτην εκπαύδευςη γύνεται ακϐμα πιο επιτακτικό, ενϐψει τησ ανϊγκησ 
καλλιϋργειασ πολιτών ικανών να ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςτο κοινωνικϐ γύγνεςθαι για την 
υπερϊςπιςη και την ενδυνϊμωςη τησ δημοκρατύασ, του κρϊτουσ δικαύου και μιασ κουλτοϑρασ 
ςεβαςμοϑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποφεϑγοντασ τισ παγύδεσ τησ 
ριζοςπαςτικοπούηςησ που οδηγοϑν ςε βύα και εξτρεμιςμϐ194.  

το πλαύςιο, ϊλλωςτε, αυτϐ και δυνϊμει τησ αποςτολόσ που τησ ϋχει αναθϋςει ο ϋλληνασ 
νομοθϋτησ ςχετικϊ με την ανϊπτυξη πρωτοβουλιών για την καλλιϋργεια του ςεβαςμοϑ των 
δικαιωμϊτων του ανθρώπου ςτο πλαύςιο του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ (ϊρθρο 12, ςτοιχ. 
ςτ΄, Ν 4780/2021) και την ευαιςθητοπούηςη τησ κοινόσ γνώμησ και των Μϋςων Μαζικόσ 
Ενημϋρωςησ ςε θϋματα ςεβαςμοϑ των δικαιωμϊτων του ανθρώπου (ϊρθρο 12, ςτοιχ. ι΄, Ν 
4780/2021), η ΕΕΔΑ αναλαμβϊνει πρωτοβουλύεσ και δρϊςεισ εκπαύδευςησ και επιμϐρφωςησ 
ςτα δικαιώματα του ανθρώπου ςε πολλϊ επύπεδα, με ςημαντικϐτερη τη διοργϊνωςη 
Ετόςιων Ανοικτών εμιναρύων που καλϑπτουν ϋνα μεγϊλο εϑροσ κρύςιμων θεμϊτων που 
ϊπτονται των δικαιωμϊτων του ανθρώπου195.  

ϑμφωνα με τα πρϐςφατα ςτοιχεύα που δημοςύευςε η UNICEF, κατϊ την περύοδο μεταξϑ 11 
Μαρτύου 2020 και 2 Υεβρουαρύου 2021, τα ςχολεύα παρϋμειναν κλειςτϊ εξαιτύασ των μϋτρων 
που επιβλόθηκαν για την αντιμετώπιςη τησ πανδημύασ του COVID-19 κατϊ μϋςο ϐρο για 95 
ημϋρεσ ςχολικόσ διδαςκαλύασ, δηλαδό κατϊ προςϋγγιςη για το μιςϐ χρϐνο που προοριζϐταν 
για διδαςκαλύα ςτην τϊξη. Περύπου 214 εκατομμϑρια παιδιϊ παγκοςμύωσ – ό 1 ςτα 7 – ϋχουν 
χϊςει τα τρύα τϋταρτα τησ δια ζώςησ εκπαύδευςό τουσ, ενώ απϐ αυτϊ, περιςςϐτερα απϐ 168 
εκατομμϑρια παιδιϊ δεν παρακολοϑθηςαν δια ζώςησ διδαςκαλύα για πϊνω απϐ ϋναν 
ολϐκληρο χρϐνο196. Η UNICEF παρατηρεύ ϐτι ςε χώρεσ ϐπου τα ςχολεύα όταν κλειςτϊ την 
περύοδο δημοςύευςησ τησ Ϊκθεςόσ τησ, δηλαδό το Υεβρουϊριο του 2021, χϊθηκε κατϊ μϋςο 

                                                                                                                                                                                        
Επιτροπό Κοινωνικών Δικαιωμϊτων για τουσ αλλοδαποϑσ ανόλικουσ, 19 επτεμβρύου 2019; Παρατηρόςεισ επύ 
του Εθνικοϑ χεδύου Δρϊςησ για τα Δικαιώματα του παιδιοϑ, 19 Νοεμβρύου 2018; Παρατηρόςεισ επύ του χΝ 
του Τπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ «Μϋτρα για την προώθηςη των 
θεςμών τησ αναδοχόσ και υιοθεςύασ», 8 ΜαϏου 2018; Παρατηρόςεισ ςτο χΝ για την ειδικό επιτροπεύα 
αςυνϐδευτων ανηλύκων, 20 Μαρτύου 2018; Δόλωςη για τη Διαςφϊλιςη τησ ϋγκαιρησ ϋναρξησ του ςχολικοϑ 
ϋτουσ για τα παιδιϊ με αναπηρύα και/ό ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ, 22 Ιουλύου 2016; Η παιδικό προςταςύα 
δεν εύναι πολυτϋλεια! - Η ΕΕΔΑ υιοθετεύ το Κεύμενο Αρχών για την Παιδικό Προςταςύα ςτην Ελλϊδα, 22 Ιουνύου 
2016.   
193 ΕΕΔΑ, Δόλωςη με αφορμό την εφαρμογό των Προγραμμϊτων πουδών του μαθόματοσ των Θρηςκευτικών 
ςτα ςχολεύα, 10 Οκτωβρύου 2016; Δόλωςη για τη Διαςφϊλιςη τησ ϋγκαιρησ ϋναρξησ του ςχολικοϑ ϋτουσ για τα 
παιδιϊ με αναπηρύα και/ό ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ, 22 Ιουλύου 2016; υςτϊςεισ με αφορμό το χϋδιο 
Νϐμου για την Ειδικό Αγωγό και Εκπαύδευςη, 10 Ιουλύου 2014. 
194 Council of Europe, Making the right to education a reality in times of COVID-19. A Roadmap for Action on the 
Council of Europe education response to COVID-19, October 2020, ςελ. 11. 
195 Βλ. ςχετικϊ ΕΕΔΑ, Εκπαύδευςη ςτα Δικαιώματα του Ανθρώπου.  
196 UNICEF, COVID-19 and school closures. Οne year of education disruption, March 2021, ςελ. 2.  
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ϐρο το 80% τησ δια ζώςησ διδαςκαλύασ απϐ τη ςυνολικό περύοδο των ϋντεκα μηνών απϐ το 
Μϊρτιο του 2020197. 

Η διαπύςτωςη αυτό αφορϊ και ςτη Φώρα μασ, καθώσ η Ελλϊδα ςυγκαταλϋγεται ςτισ χώρεσ 
με την πιο μακρϊ και αδιϊλειπτη περύοδο αναςτολόσ τησ λειτουργύασ των ςχολεύων, ςε 
ςυνδυαςμϐ με υποχρεωτικό τηλεκπαύδευςη, κυρύωσ με τη ςϑγχρονη και λιγϐτερο με την 
αςϑγχρονη μορφό τησ198. Ειδικϐτερα, ςϑμφωνα με Ϊρευνα που δημοςύευςε το Κϋντρο 
Μελετών και Σεκμηρύωςησ τησ ΟΛΜΕ αναφορικϊ με την τηλεκπαύδευςη και τισ επιπτώςεισ 
τησ ςε ψυχολογικϐ και μορφωτικϐ επύπεδο, απϐ τισ 7 Νοεμβρύου του 2020 ϋωσ και τισ 8 
Απριλύου 2021, ημερομηνύα δημοςύευςησ των ευρημϊτων τησ μελϋτησ, ςτισ περιοχϋσ με βαρϑ 
επιδημιολογικϐ φορτύο, τα ςχολεύα δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ βρύςκονταν ςε ςυνεχό 
αναςτολό τησ λειτουργύασ τουσ, με ενδιϊμεςο ϊνοιγμα μϐνο των γυμναςύων για οκτώ 
ςχολικϋσ ημϋρεσ. Εξαύρεςη αποτϋλεςαν τα ςχολεύα ειδικόσ αγωγόσ, τα οπούα λειτουργοϑςαν 
κανονικϊ ςε ϐλο αυτϐ το διϊςτημα199. 

Αναγνωρύζοντασ ϐτι «η δια ζώςησ, κανονικό εκπαιδευτικό διαδικαςύα εύναι αναντικατϊςτατη 
[… και ο] ρϐλοσ του ςχολεύου και τησ εκπαύδευςησ – γνωςτικϐσ, διαπαιδαγωγικϐσ, 
κοινωνικϐσ, μορφωτικϐσ, με καλλιϋργεια ομαδικϐτητασ, χαρακτόρα, αξιών κ.ϊ. – δεν 
αναπτϑςςεται χωρύσ τον αναντικατϊςτατο δεςμϐ εκπαιδευτικοϑ-μαθητό, την ϑπαρξη 
ςχολικόσ κοινϐτητασ και τησ αλληλεπύδραςόσ τησ με την κοινωνύα»200, η ΕΕΔΑ ςυντϊςςεται 
πλόρωσ με τισ προειδοποιόςεισ τησ UNICEF, ςϑμφωνα με τισ οπούεσ το κλεύςιμο των ςχολεύων 
ϋχει δυςμενεύσ ςυνϋπειεσ ςτην εκπαύδευςη και την ευημερύα των παιδιών. Η πλειονϐτητα των 
μαθητών παγκοςμύωσ ςτηρύζεται ςτα ςχολεύα ωσ μϋρη ςτα οπούα μποροϑν να 
επικοινωνόςουν με τουσ ςυνομόλικοϑσ τουσ, να αναζητόςουν υποςτόριξη, να ϋχουν 
πρϐςβαςη ςτην υγεύα και τα εμβϐλια και ςε θρεπτικό διατροφό. Όςο περιςςϐτερο μϋνουν 
κλειςτϊ τα ςχολεύα, τϐςο τα παιδιϊ αποκϐπτονται απϐ αυτϊ τα ςημαντικϊ ςτοιχεύα τησ 
παιδικόσ ηλικύασ201. Σαυτϐχρονα, τα πιο ευϊλωτα παιδιϊ και αυτϊ που δεν μποροϑν να ϋχουν 
πρϐςβαςη ςτην εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη διατρϋχουν αυξημϋνο κύνδυνο να μην 
επιςτρϋψουν ςτην τϊξη και να εξαναγκαςτοϑν ςε παιδικϐ γϊμο ό παιδικό εργαςύα202. 

Επιπλϋον, η ΕΕΔΑ, επανερχϐμενη ςε διαπιςτώςεισ που διατϑπωςε και πιο πϊνω203, 
επιςημαύνει με ανηςυχύα ϐτι το κλεύςιμο των ςχολεύων και ϊλλων εκπαιδευτικών ιδρυμϊτων 
την περύοδο τησ πανδημύασ ϋχει επιδεινώςει τισ προϒπϊρχουςεσ ανιςϐτητεσ που ςχετύζονται 
με την εκπαύδευςη, δημιουργώντασ ακϐμα περιςςϐτερα εμπϐδια για τα παιδιϊ και τουσ 
ενόλικουσ που ανόκουν ςε ευϊλωτεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ (Ρομϊ, πρϐςφυγεσ και αιτοϑντεσ 
ϊςυλο, κορύτςια, ϊτομα με αναπηρύα, κρατοϑμενοι, φτωχϊ ςτρώματα χωρύσ πρϐςβαςη ςτο 
Διαδύκτυο ό ακϐμα και ςε υπολογιςτό) αναφορικϊ με την πρϐςβαςη ςτην εκπαιδευτικό 
διαδικαςύα204. Όπωσ τονύζει και η Ευρωπαώκό Επιτροπό Κοινωνικών Δικαιωμϊτων του 

                                                        
197 UNICEF, COVID-19 and school closures. Οne year of education disruption, March 2021, ςελ. 2.  
198 ϑμφωνα με τα πιο πρϐςφατα δημοςιευμϋνα ςτοιχεύα τησ UNESCO, ςτην Ελλϊδα τα ςχολεύα παρϋμεινα 
κλειςτϊ για 36 ςυνολικϊ εβδομϊδεσ. Βλ. ςχετικϊ UNESCO, COVID-19 impact on education. Global monitoring of 
school closures (updated 24.4.2021).  
199 ΚΕΜΕΣΕ, ΟΛΜΕ, Δελτύο Σϑπου: Μελϋτη με θϋμα «Όψεισ τησ τηλεκπαύδευςησ κατϊ την περύοδο τησ 
πανδημύασ: Μορφωτικϋσ ανιςϐτητεσ και ςυνϋπειεσ ςτα εργαςιακϊ δικαιώματα», 8 Απριλύου 2021, ςελ. 1.  
200 ΟΛΜΕ, Ανακούνωςη: Σα ςχολεύα κλεύνουν και η τηλεκπαύδευςη αναζητϊ το δρϐμο τησ, 10 Νοεμβρύου 2020.  
201 UNICEF, COVID-19 and school closures. Οne year of education disruption, March 2021, ςελ. 13.  
202 UNICEF, COVID-19 and school closures. Οne year of education disruption, March 2021, ςελ. 3.  
203 Βλ. πιο πϊνω, υπϐ Ι. Α, ςελ. 12, 15 και 21.  
204 Βλ. ϋτςι, μεταξϑ ϊλλων, Council of the European Union, Delegations will find attached Council conclusions on 
a human-rights-based post-COVID-19 recovery, approved by the Council at its 3785th meeting held on 22 
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υμβουλύου τησ Ευρώπησ, ςε πρϐςφατη Δόλωςό τησ, η πανδημύα πλόττει κυρύωσ τισ πιο 
ευϊλωτεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ, βϊζοντασ ςε δοκιμαςύα ιδύωσ τα δικαιώματα που 
αναγνωρύζονται ςτα ϊρθρα 10, 15, 17 και Ε του Αναθεωρημϋνου Ευρωπαώκοϑ Κοινωνικοϑ 
Φϊρτη και ειδικϐτερα το δικαύωμα ϐλων των ατϐμων ςτην επαγγελματικό κατϊρτιςη και 
μετεκπαύδευςη, το δικαύωμα των ατϐμων με αναπηρύα ςτην ανεξαρτηςύα, κοινωνικό 
ενςωμϊτωςη και ςυμμετοχό ςτη ζωό τησ κοινϐτητασ, το δικαύωμα των παιδιών και νεαρών 
προςώπων ςε κοινωνικό, νομικό και οικονομικό προςταςύα και αςφαλώσ τη ρότρα μη 
διϊκριςησ κατϊ την απϐλαυςη των δικαιωμϊτων του Φϊρτη205. Η απαραύτητη προςφυγό 
ςτην τηλεκπαύδευςη ϋχει επηρεϊςει ςοβαρϊ την πρϐςβαςη και την ποιϐτητα τησ 
εκπαύδευςησ για παιδιϊ ΑμεΑ και ϋχει επιδεινώςει το ζότημα του ψηφιακοϑ αποκλειςμοϑ, 
γενικεϑοντασ τον κύνδυνο απώλειασ μϊθηςησ (learning loss) που θα εύναι δϑςκολο, αν ϐχι 
αδϑνατο, να ανατραπεύ206. Επιπρϐςθετα, η Επιτροπό υπενθυμύζει ϐτι το δικαύωμα ςτην 
τεχνικό και επαγγελματικό κατϊρτιςη που προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 10 του Φϊρτη αποτελεύ 
καθοριςτικϐ παρϊγοντα για την πρϐςβαςη ςτην αγορϊ εργαςύασ και τη ςταθερό 
απαςχϐληςη και ϋχει επηρεαςτεύ αρνητικϊ απϐ την παρατεταμϋνη αναςτολό λειτουργύασ 
των ιδρυμϊτων207.  

Σα ςυμπερϊςματα αυτϊ αναφορικϊ με την επιδεύνωςη των δυςανϊλογων επιπτώςεων ιδύωσ 
ςτισ πιο ευϊλωτεσ ομϊδεσ επιβεβαιώνονται και απϐ την Ϊρευνα του Κϋντρου Μελετών και 
Σεκμηρύωςησ τησ ΟΛΜΕ, ςϑμφωνα με την οπούα η τηλεκπαύδευςη ενιςχϑει τισ όδη 
υπϊρχουςεσ εκπαιδευτικϋσ και μορφωτικϋσ ανιςϐτητεσ, ιδιαύτερα για τισ ευϊλωτεσ μαθητικϋσ 
ομϊδεσ και ςυνδϋεται επιπλϋον με τη δημιουργύα νϋων ανιςοτότων. Οι ανιςϐτητεσ αυτϋσ 
ςχετύζονται καταρχϊσ με την ανεπϊρκεια τεχνολογικοϑ εξοπλιςμοϑ και υποδομών δικτϑου 
απϐ μϋρουσ των μαθητών/τριών. Ο αποκλειςμϐσ ολϐκληρων μαθητικών ομϊδων απϐ την 
τηλεκπαύδευςη, καθώσ και η πλημμελόσ και προβληματικό πρϐςβαςη ςε αυτόν, λϐγω 
χαμηλόσ ποιϐτητασ τεχνολογικοϑ εξοπλιςμοϑ, ςυνδϋεται και με μια ςειρϊ απϐ ϊλλα 
ζητόματα, ϐπωσ εύναι ο χαρακτηριςμϐσ φούτηςησ για την προαγωγό και την απϐλυςη του 
μαθητό και η αξιολϐγηςό του208.  

Η ΕΕΔΑ, παρακολουθώντασ ςτενϊ τα ζητόματα πρϐληψησ και καταπολϋμηςησ τησ 
ενδοοικογενειακόσ βύασ, και υπϐ το πρύςμα ϐτι η ενδοοικογενειακό βύα δεν εύναι ιδιωτικό 
υπϐθεςη αλλϊ ςυνιςτϊ παραβύαςη ανθρωπύνων δικαιωµϊτων, ϐπωσ εύχε αναφϋρει και ςτην 
προηγοϑμενη Ϊκθεςό τησ για την ανϊγκη προςταςύασ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων κατϊ 

                                                                                                                                                                                        
February 2021, 22 February 2021, παρ. 8; United Nations, Policy Brief: Education during COVID-19 and beyond, 
August 2020, ςελ. 7 και 10; Committee on the Rights of the Child, Statement: The Committee on the Rights of the 
Child warns of the grave physical, emotional and psychological effect of the COVID-19 pandemic on children and 
calls on States to protect the rights of children, 8 Απριλύου 2020; UN Human Rights Treaty Bodies call for human 
rights approach in fighting COVID-19, 24 March 2020.  
205 European Committee of Social Rights, Statement on COVID-19 and social rights, adopted on 24 March 2021, 
ςελ. 8-9. 
206 European Committee of Social Rights, Statement on COVID-19 and social rights, adopted on 24 March 2021, 
ςελ. 9. 
207 European Committee of Social Rights, Statement on COVID-19 and social rights, adopted on 24 March 2021, 
ςελ. 9. 
208 ΚΕΜΕΣΕ, ΟΛΜΕ, Δελτύο Σϑπου: Μελϋτη με θϋμα «Όψεισ τησ τηλεκπαύδευςησ κατϊ την περύοδο τησ 
πανδημύασ: Μορφωτικϋσ ανιςϐτητεσ και ςυνϋπειεσ ςτα εργαςιακϊ δικαιώματα», 8 Απριλύου 2021, ςελ. 4. την 
ύδια κατεϑθυνςη βλ. και FRA, Bulletin #6: Coronavirus Pandemic in the EU Fundamental rights implications: 
focus on social rights, 1 September – 31 October 2020, ςελ. 23.  
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https://www.nchr.gr/images/covid19/EEDA%20Ekthesi%20gia%20prostasia%20dikaiomaton%20epi%20Covid%2019.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/1_Global/INT_CRC_STA_9095_E.docx
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25742&LangID=E#:~:text=GENEVA%20(24%20March%202020)%20%E2%80%93,by%20the%20COVID%2D19%20pandemic.&text=Targeted%20support%20should%20also%20extend%20to%20other%20rights.
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25742&LangID=E#:~:text=GENEVA%20(24%20March%202020)%20%E2%80%93,by%20the%20COVID%2D19%20pandemic.&text=Targeted%20support%20should%20also%20extend%20to%20other%20rights.
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τη λόψη των μϋτρων αντιμετώπιςησ του COVID-19209, διατυπώνει τη βαθιϊ ανηςυχύα τησ για 
την αϑξηςη του φαινομϋνου κακοπούηςησ παιδιών λϐγω τησ πανδημύασ και του περιοριςμοϑ 
τουσ ςτο ςπύτι ςε ςυνδυαςμϐ με το γεγονϐσ ϐτι οι κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ και τα ιδρϑματα 
προςταςύασ ϋχουν καταςτεύ εξαιρετικϊ απρϐςιτα. τισ ύδιεσ διαπιςτώςεισ καταλόγει και η 
Ευρωπαώκό Επιτροπό Κοινωνικών Δικαιωμϊτων, ςτην πρϐςφατη Δόλωςό τησ για τισ 
επιπτώςεισ τησ νϐςου COVID-19 ςτα κοινωνικϊ δικαιώματα210. Η ϐξυνςη του φαινομϋνου τησ 
κακοπούηςησ των παιδιών κατϊ την περύοδο τησ πανδημύασ επιβεβαιώνεται ϐχι μϐνο ςε 
ενωςιακϐ επύπεδο211, αλλϊ και ςε εθνικϐ επύπεδο απϐ το Φαμϐγελο του Παιδιοϑ, το οπούο 
παρατηρεύ ϐτι τα μϋτρα για την καταπολϋμηςη τησ υγειονομικόσ κρύςησ εύχαν ωσ αποτϋλεςμα 
τα παιδιϊ να χϊςουν πολϑτιμεσ υπηρεςύεσ και βοόθεια ςε κρύςιμουσ τομεύσ, ϐπωσ η υγεύα, ενώ 
παρϊλληλα ϐξυνε φαινϐμενα ϐπωσ η ενδοοικογενειακό βύα, η κακοπούηςη και η παραμϋληςη 
παιδιών, η ενδοςχολικό βύα, οι κύνδυνοι απϐ την αλϐγιςτη χρόςη του Διαδικτϑου212.  

Πϋρα απϐ τον ϋντονο προβληματιςμϐ τησ για τα αυξημϋνα επύπεδα κακοπούηςησ και 
παραμϋληςησ των παιδιών, η ΕΕΔΑ ςυμμερύζεται τισ ανηςυχύεσ και των ψυχιϊτρων, οι οπούοι 
επιςημαύνουν με ϋμφαςη ϐτι η πανδημύα και η ςυνεπακϐλουθη αναςτολό λειτουργύα τησ δια 
ζώςησ διδαςκαλύασ ςε ςυνδυαςμϐ με την τηλεκπαύδευςη ϋχουν ςοβαρϐτατο αντύκτυπο και 
ςτην ψυχικό υγεύα των ανθρώπων, με οριςμϋνεσ ομϊδεσ ανθρώπων, ϐπωσ εύναι τα παιδιϊ και 
οι ϋφηβοι, να βρύςκονται ςε περιςςϐτερο ευϊλωτη θϋςη. Σο κλεύςιμο των ςχολεύων φαύνεται 
με διϊφορουσ τρϐπουσ να επηρεϊζει, κυρύωσ αρνητικϊ, τουσ μαθητϋσ, καθώσ τα παιδιϊ 
ϋχαςαν τη ςταθερϐτητα του προγρϊμματοσ που το ςχολεύο τουσ παρϋχει ό ςταμϊτηςαν να 
τρϋφονται κατϊλληλα και να γυμνϊζονται. Επιπλϋον, η πολϑωρη παραμονό μπροςτϊ 
ςτην οθϐνη – διϐτι εκτϐσ απϐ τισ ανϊγκεσ τηλεκπαύδευςησ, προκϑπτει ϐτι τα παιδιϊ ςτο ςπύτι 
φαύνεται να προτιμοϑν τη διαςκϋδαςη που ϋρχεται μϋςα απϐ την τηλεϐραςη και το διαδύκτυο 
– λειτουργεύ ςε βϊροσ τησ φυςικόσ ϊςκηςησ και καθημερινόσ κινητικϐτητασ των παιδιών, η 
οπούα ϋχει μειωθεύ κατϊ 40%, ενώ ταυτϐχρονα εντοπύζεται ϐτι μϐνο το 14,8% των παιδιών 
που παραμϋνουν ςτο ςπύτι ακολουθοϑν ϋνα καθημερινϐ και τυπικϐ πρϐγραμμα ςωματικόσ 
εκγϑμναςησ τουσ213. Επιπλϋον, ςε ςχϋςη με την ϋμφυλη διϊςταςη του φαινομϋνου, εκτιμϊται 
ϐτι τα κορύτςια εύναι περιςςϐτερο ευϊλωτα ωσ προσ την ανϊπτυξη ϊγχουσ και ςυμπτωμϊτων 
κατϊθλιψησ κατϊ την περύοδο τησ πανδημύασ214.  

Σο ςϑνολο των πιο πϊνω ευρημϊτων επιβεβαιώνονται και απϐ την Ϊρευνα του Κϋντρου 
Μελετών και Σεκμηρύωςησ τησ ΟΛΜΕ, ςϑμφωνα με την οπούα, διαπιςτώνονται – ςε 

                                                        
209 ΕΕΔΑ, Ϊκθεςη για την ανϊγκη προςταςύασ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων κατϊ τη λόψη των μϋτρων 
αντιμετώπιςησ τησ πανδημύασ COVID -19 και ςυςτϊςεισ προσ την Πολιτεύα. Αποτϑπωςη των θεμϊτων που 
ςυζητόθηκαν ςτην Ολομϋλεια κατϊ την περύοδο εφαρμογόσ των περιοριςτικών μϋτρων για την αντιμετώπιςη 
τησ εξϊπλωςησ τησ πανδημύασ. υνεδριϊςεισ τησ 8ησ, 22ησ, 29ησ Απριλύου και 6ησ ΜαϏου 2020, Ιοϑνιοσ 2020, 
ςελ. 7.   
210 European Committee of Social Rights, Statement on COVID-19 and social rights, adopted on 24 March 2021, 
ςελ. 9-10.  
211 Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο, Δελτύο Σϑπου, Σο Κοινοβοϑλιο τονύζει τον αντύκτυπο τησ πανδημύασ ςτην υγεύα των 
παιδιών και την παιδεύα, 11 Μαρτύου 2021; Ευρωπαώκό Επιτροπό, Ανακούνωςη: Ευρωπαώκό ημϋρα για την 
προςταςύα των παιδιών απϐ τη ςεξουαλικό εκμετϊλλευςη και τη ςεξουαλικό κακοπούηςη, 18 Νοεμβρύου 2020.  
212 Φαμϐγελο του Παιδιοϑ, Δελτύο Σϑπου, εξουαλικό Κακοπούηςη: Ασ Μη «Μϋνει Μυςτικϐ» η φρύκη που βιώνουν 
τα παιδιϊ, 3 Υεβρουαρύου 2021.  
213 Βλ. ςχετικϊ Ι. τυλιανοϑ, Πώσ η Πανδημύα επηρεϊζει την ψυχικό υγεύα των παιδιών και των εφόβων;, 
Psychology now.gr, 20 Απριλύου 2021, η οπούα παραπϋμπει ςε: Golberstein, Miller, 2019; Marques et al., 2020; 
Wright, Spikins & Spearson, 2020.  
214 Βλ. ςχετικϊ UN OHCHR, COVID-19 Response, Guidance COVID-19, 13 May 2020; Ι. τυλιανοϑ, Πώσ η Πανδημύα 
επηρεϊζει την ψυχικό υγεύα των παιδιών και των εφόβων;, Psychology now.gr, 20 Απριλύου 2021, η οπούα 
παραπϋμπει ςε: Chen, 2020; Xinyan, 2020.  
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μικρϐτερο βαθμϐ, αλλϊ ϐχι αμελητϋο – προβλόματα εξϊρτηςησ, παρενϐχληςησ/εκφοβιςμοϑ, 
καθώσ και ςωματικόσ και ψυχικόσ υγεύασ. Για τουσ λϐγουσ αυτοϑσ, το Κϋντρο Μελετών και 
Σεκμηρύωςησ τησ ΟΛΜΕ παρατηρεύ ϐτι «οι διαπιςτώςεισ για τα ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ 
τηλεκπαύδευςησ, η παρατεταμϋνη εφαρμογό τησ και η αδυναμύα ςυμμετοχόσ ςε αυτόν ϐλων 
των παιδιών με ύςουσ ϐρουσ οδηγοϑν ςτην εκτύμηςη ϐτι διανϑουμε μια περύοδο προώοϑςασ 
εκπαιδευτικόσ κρύςησ, οι διαςτϊςεισ τησ οπούασ θα αναδειχθοϑν τα επϐμενα χρϐνια»215.  

Σϋλοσ και ςε ςυνϋχεια του ςταδιακοϑ ανούγματοσ των ςχολεύων, η ΕΕΔΑ κρύνει ςκϐπιμο να 
υπενθυμύςει ςτισ αρμϐδιεσ Αρχϋσ ϐτι, επιςτρϋφοντασ οι μαθητϋσ ςτισ τϊξεισ τουσ θα 
χρειαςτοϑν υποςτόριξη ςτην επαναπροςαρμογό τουσ και τη ςυνϋχιςη τησ εκπαύδευςόσ τουσ. 
Εύναι πολϑ ςημαντικϐ, ϐπωσ επιςημαύνει και η UNICEF, ςτο Πλαύςιο για την επαναλειτουργύα 
των ςχολεύων, το οπούο δημοςύευςε ςε ςυνεργαςύα με την UNESCO, την Ύπατη Αρμοςτεύα 
του ΟΗΕ για τουσ Πρϐςφυγεσ (UNHCR), το Παγκϐςμιο Επιςιτιςτικϐ Πρϐγραμμα (WFP) και 
την Παγκϐςμια Σρϊπεζα, ο ςχεδιαςμϐσ για την επαναλειτουργύα των ςχολεύων να 
ενςωματώςει την προςπϊθεια για ανϊκτηςη τησ χαμϋνησ εκπαύδευςησ των παιδιών216. 
ϑμφωνα με τισ πρακτικϋσ αυτϋσ ςυμβουλϋσ προσ εθνικϋσ και τοπικϋσ Αρχϋσ που 
περιλαμβϊνονται ςτο Πλαύςιο τησ UNICEF, εύναι ζωτικόσ ςημαςύασ να προτεραιοποιηθοϑν οι 
ατομικϋσ ανϊγκεσ κϊθε μαθητό, με πλόρεισ υπηρεςύεσ που θα καλϑπτουν την ενιςχυτικό 
διδαςκαλύα, την υγεύα και τη διατροφό καθώσ και την ψυχικό υγεύα και τα μϋτρα προςταςύασ 
ςτα ςχολεύα, με ςκοπϐ την ενδυνϊμωςη τησ ανϊπτυξησ και τησ ευημερύασ των παιδιών και 
των εφόβων217.  

υςτϊςεισ: 

 Ενύςχυςη των μϋτρων για τη διαςφϊλιςη του δικαιώματοσ πρϐςβαςησ ςτην εκπαύδευςη 
με βϊςη το βϋλτιςτο ςυμφϋρον του παιδιοϑ. Η ΕΕΔΑ επιςημαύνει με ϋμφαςη ϐτι το 
βϋλτιςτο ςυμφϋρον του παιδιοϑ πρϋπει να αποτελεύ κεντρικϐ ϊξονα για τισ αποφϊςεισ 
ςχετικϊ με το ϊνοιγμα των ςχολεύων, οι οπούεσ οφεύλουν να λϊβουν επιπλϋον υπϐψη τα 
οφϋλη και τουσ κινδϑνουσ τϐςο για την εκπαύδευςη ϐςο και για την υγεύα, καθώσ και 
κοινωνικοοικονομικοϑσ παρϊγοντεσ. 

 Ενύςχυςη των μϋτρων για την προςταςύα των παιδιών που ανόκουν ςτισ πιο ευϊλωτεσ 
ομϊδεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των παιδιών Ρομϊ, των παιδιών με αναπηρύα, των 
προςφυγϐπουλων ό παιδιών αιτοϑντων ϊςυλο, των παιδιών που ζουν ςε φτώχεια, και 
των οπούων η ευαλωτϐτητα ϋχει επιδεινωθεύ περαιτϋρω απϐ τισ εξαιρετικϋσ ςυνθόκεσ 
που προκαλοϑνται απϐ την πανδημύα. Η ΕΕΔΑ τονύζει ϐτι οι αρμϐδιεσ Αρχϋσ οφεύλουν να 
ςϋβονται το δικαύωμα κϊθε παιδιοϑ για μη διϊκριςη ςτα μϋτρα που λαμβϊνονται για την 
αντιμετώπιςη τησ πανδημύασ COVID-19 και ιδύωσ για ιςϐτιμη πρϐςβαςη ςτην 
εκπαύδευςη.  

 Λόψη των αναγκαύων μϋτρων ώςτε να διαςφαλύζεται ϐτι η τηλεκπαύδευςη δεν 
επιδεινώνει τισ όδη υπϊρχουςεσ ανιςϐτητεσ. Λαμβανομϋνου υπϐψη ϐτι η τηλεκπαύδευςη, 
αν και ςυνιςτϊ δημιουργικό εναλλακτικό τησ δια ζώςησ διδαςκαλύασ πρϐταςη, 

                                                        
215 ΚΕΜΕΣΕ, ΟΛΜΕ, Δελτύο Σϑπου: Μελϋτη με θϋμα «Όψεισ τησ τηλεκπαύδευςησ κατϊ την περύοδο τησ 
πανδημύασ: Μορφωτικϋσ ανιςϐτητεσ και ςυνϋπειεσ ςτα εργαςιακϊ δικαιώματα», 8 Απριλύου 2021, ςελ. 4. την 
ύδια κατεϑθυνςη βλ. και FRA, Bulletin #6: Coronavirus Pandemic in the EU Fundamental rights implications: 
focus on social rights, 1 September – 31 October 2020, ςελ. 23.  
216 UNESCO, UNICEF, UNHCR, The World Bank, WFP, Framework for reopening schools, April 2020.  
217 UNESCO, UNICEF, UNHCR, The World Bank, WFP, Framework for reopening schools, April 2020. 

https://www.unicef.org/media/94946/file/Framework%20for%20Reopening%20Schools%20.pdf
https://www.unicef.org/media/94946/file/Framework%20for%20Reopening%20Schools%20.pdf
https://www.unicef.org/media/94946/file/Framework%20for%20Reopening%20Schools%20.pdf
https://www.ipaidia.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F-%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97.docx
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-november_en.pdf
https://www.unicef.org/media/94946/file/Framework%20for%20Reopening%20Schools%20.pdf
https://www.unicef.org/media/94946/file/Framework%20for%20Reopening%20Schools%20.pdf
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δημιουργεύ επιπλϋον προβλόματα ςε παιδιϊ που ϋχουν περιοριςμϋνη ό καθϐλου 
πρϐςβαςη ςτην τεχνολογύα ό το Διαδύκτυο ό δεν ϋχουν επαρκό γονικό υποςτόριξη, η 
ΕΕΔΑ θεωρεύ αναγκαύα το ςχεδιαςμϐ και την προώθηςη εναλλακτικών λϑςεων που θα 
επιτρϋπουν ςτα παιδιϊ αυτϊ να λαμβϊνουν καθοδόγηςη και υποςτόριξη απϐ τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ.  

 ε ϐ,τι αφορϊ ειδικϊ ςτην απϐλαυςη του δικαιώματοσ ςτην εκπαύδευςη των παιδιών ςτο 
ψηφιακϐ περιβϊλλον, η ΕΕΔΑ ςυντϊςςεται πλόρωσ με το Γενικϐ χϐλιο αριθ. 25 (2021) 
τησ Επιτροπόσ για τα Δικαιώματα του Παιδιοϑ των Ηνωμϋνων Εθνών για τα Δικαιώματα 
των Παιδιών ςε ςχϋςη με το ψηφιακϐ περιβϊλλον, αναγνωρύζοντασ ϐτι αν δεν επιτευχθεύ 
«ψηφιακό ϋνταξη» (digital inclusion), οι υπϊρχουςεσ ανιςϐτητεσ μεταξϑ των παιδιών 
εύναι πιθανϐ να αυξηθοϑν και ενδϋχεται να προκϑψουν νϋεσ. Αυτϐ απαιτεύ επϋνδυςη ςτην 
απαραύτητη τηλεπικοινωνιακό και τεχνολογικό υποδομό, προκειμϋνου να αρθοϑν τα 
διαρθρωτικϊ εμπϐδια που εμποδύζουν την πλόρη εφαρμογό του δικαιώματοσ ςτην 
εκπαύδευςη. το πλαύςιο αυτϐ, η ΕΕΔΑ ςυςτόνει τη λόψη υπϐψη απϐ τισ αρμϐδιεσ Αρχϋσ, 
κατϊ το ςχεδιαςμϐ εκπαιδευτικών πολιτικών και ςυςτημϊτων και την προετοιμαςύα για 
ενδεχϐμενη τηλεκπαύδευςη, των τεςςϊρων ακϐλουθων αρχών: (α) μη διϊκριςη, (β) 
βϋλτιςτο ςυμφϋρον του παιδιοϑ, (γ) δικαύωμα ςτη ζωό, επιβύωςη και ανϊπτυξη και (δ) 
ςεβαςμϐσ για τισ απϐψεισ του παιδιοϑ218.  

 Λόψη των αναγκαύων μϋτρων για την καλλιϋργεια δημοκρατικόσ κουλτοϑρασ ςτο 
ψηφιακϐ περιβϊλλον. Προσ το ςκοπϐ αυτϐ εύναι απαραύτητη η καθοδόγηςη ςε 
εκπαιδευτικοϑσ, γονεύσ και μαθητϋσ για την αςφαλό χρόςη του διαδικτϑου και την 
υιοθϋτηςη ςυμπεριφορϊσ για την καταπολϋμηςη τησ διαδικτυακόσ ρητορικόσ μύςουσ, 
των διακρύςεων και του εκφοβιςμοϑ.  

 Λόψη των αναγκαύων μϋτρων για τη ςυςτηματικό παροχό υπηρεςιών πρϐληψησ και 
ψυχολογικόσ, κοινωνικόσ, νομικόσ ςτόριξησ και προςταςύασ ςε παιδιϊ που υφύςτανται 
κακοπούηςη. Εκςτρατεύεσ ευαιςθητοπούηςησ και ενημϋρωςησ θα πρϋπει να 
πραγματοποιοϑνται ςε ςυςτηματικό βϊςη και μετϊ το τϋλοσ τησ υγειονομικόσ κρύςησ.  

Γ. Δικαίωμα ςτην εργαςία  

Η ΕΕΔΑ, παρακολουθώντασ ςτενϊ τα ζητόματα που αφοροϑν ςτο δικαύωμα πρϐςβαςησ ςτην 
εργαςύα και ϐλα τα ςυναφό δικαιώματα που ςχετύζονται με την εργαςύα και την κοινωνικό 
αςφϊλιςη των εργαζομϋνων του δημοςύου και ιδιωτικοϑ τομϋα και λαμβϊνοντασ ςοβαρϊ 
υπϐψη τισ επιπτώςεισ των μϋτρων για την αντιμετώπιςη τησ πανδημύασ, ϋχει όδη, απϐ την 
προηγοϑμενη Ϊκθεςό τησ για την ανϊγκη προςταςύασ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων κατϊ 
τη λόψη των μϋτρων αντιμετώπιςησ του COVID-19, επιςϑρει την προςοχό τησ Πολιτεύασ 
ςτουσ κινδϑνουσ που υπϊρχουν ωσ προσ την πλόρη απϐλαυςη των δικαιωμϊτων αυτών απϐ 
την επιςφϊλεια ιδύωσ ςτουσ ϐρουσ εργαςύασ και αμοιβόσ219.  

                                                        
218 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 25 (2021) on children’s rights in relation to the 
digital environment, CRC/C/GC/25, 2 March 2021, παρ. 8-18. 
219 ΕΕΔΑ, Ϊκθεςη για την ανϊγκη προςταςύασ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων κατϊ τη λόψη των μϋτρων 
αντιμετώπιςησ τησ πανδημύασ COVID -19 και ςυςτϊςεισ προσ την Πολιτεύα. Αποτϑπωςη των θεμϊτων που 
ςυζητόθηκαν ςτην Ολομϋλεια κατϊ την περύοδο εφαρμογόσ των περιοριςτικών μϋτρων για την αντιμετώπιςη 
τησ εξϊπλωςησ τησ πανδημύασ. υνεδριϊςεισ τησ 8ησ, 22ησ, 29ησ Απριλύου και 6ησ ΜαϏου 2020, Ιοϑνιοσ 2020, 
ςελ. 6.   

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en
https://www.nchr.gr/images/covid19/EEDA%20Ekthesi%20gia%20prostasia%20dikaiomaton%20epi%20Covid%2019.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en
https://www.nchr.gr/images/covid19/EEDA%20Ekthesi%20gia%20prostasia%20dikaiomaton%20epi%20Covid%2019.pdf
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Ξεκινώντασ απϐ τη διαπύςτωςη ϐτι το δικαύωμα ςτην εργαςύα ςυνιςτϊ θεμελιώδεσ δικαύωμα, 
αναγνωριςμϋνο τϐςο ςτο ϑνταγμα220, ϐςο και ςε ευρωπαώκϊ και διεθνό νομικϊ ςυμβατικϊ 
κεύμενα221, το οπούο ςυνιςτϊ ακρογωνιαύο λύθο για την ανϊπτυξη επιμϋρουσ θεμελιωδών 
ελευθεριών και ςημεύο αναφορϊσ για την εξϋλιξη του ατϐμου και την προςωπικό του 
ανϊπτυξη, μϋςω τησ αναγνώριςησ και τησ ςυμμετοχόσ του ςτο οικονομικοπολιτικϐ ςϑςτημα, 
η ΕΕΔΑ κρύνει αναγκαύο να επανϋλθει ςε προηγοϑμενεσ ομϐφωνεσ Αποφϊςεισ και υςτϊςεισ 
τησ222 προκειμϋνου να επιςημϊνει το ςωρευτικϐ αντύκτυπο των μϋτρων λιτϐτητασ ςτην 
απϐλαυςη των Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου και ιδύωσ ςτα εργαςιακϊ, καθώσ επύςησ και να 
επαναλϊβει τισ διαπιςτώςεισ διεθνών ελεγκτικών οργϊνων, ςϑμφωνα με τισ οπούεσ οι 
διαδοχικϋσ περιοριςτικϋσ παρεμβϊςεισ και η ςταθερό απομεύωςη του προςτατευτικοϑ 
πλαιςύου των εργαςιακών δικαιωμϊτων, ατομικών και ςυλλογικών για πλόρη, ςταθερό και 
ιςϐτιμη ωσ προσ την αμοιβό και τουσ ϐρουσ τησ εργαςύα: 

α) δεν εύχαν κανϋνα μετρόςιμο αποτϋλεςμα ςτην επύτευξη του ςτϐχου τησ δημοςιονομικόσ 
προςαρμογόσ,  

β) οδόγηςαν ςτην εμπϋδωςη τησ απορρϑθμιςησ και τησ επιςφϊλειασ ςε ϋναν τομϋα δικαύου 
που οφεύλει να διϋπεται απϐ ςαφϋσ και ςταθερϐ πλαύςιο με ςεβαςμϐ του υντϊγματοσ και 
των δεςμευτικών διεθνών κανϐνων, και  

γ) αποτϋλεςαν αποκλειςτικϊ μϋςο επύτευξησ του ςτϐχου τησ εςωτερικόσ υποτύμηςησ, που ϐχι 
μϐνο δεν οδόγηςαν ςτην ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ, αλλϊ οδόγηςαν ςτην 
«προγραμματιςμϋνη φτωχοπούηςη» του πληθυςμοϑ μϋςω τησ υποβϊθμιςησ του βιοτικοϑ 
επιπϋδου και των ςυνθηκών διαβύωςησ ολοϋνα και αυξανϐμενου αριθμοϑ ατϐμων που 
εργϊζεται ό αναζητϊ εργαςύα223.  

το επιςφαλϋσ και επιβαρυμϋνο, ςυνεπώσ, αυτϐ εργαςιακϐ περιβϊλλον, αποτϋλεςμα τησ 
δεκαετοϑσ οικονομικόσ κρύςησ, η οπούα επϋφερε ανεπανϐρθωτα πλόγματα ςτα εργαςιακϊ 
δικαιώματα ςτην Ελλϊδα, όρθε να προςτεθεύ η πρωτοφανόσ και πολυεπύπεδη κρύςη ςτην 
οπούα οδόγηςε η πανδημύα, με ςοβαρϋσ επιπτώςεισ ςτη λειτουργύα των επιχειρόςεων, τη 
διαθεςιμϐτητα των θϋςεων εργαςύασ και τη μιςθολογικό κατϊςταςη τησ μιςθωτόσ εργαςύασ, 
και κατ’ επϋκταςη ςυνολικϊ ςτη ζωό του εργατικοϑ δυναμικοϑ τησ Φώρασ ωσ προσ την 
απϐλαυςη του δικαιώματοσ ςτην εργαςύα και των ςυναφών με αυτϐ δικαιωμϊτων. Όπωσ 
χαρακτηριςτικϊ παρατηρεύται και ςτην Ετόςια Ϊκθεςη 2020 του Ινςτιτοϑτου Εργαςύασ τησ 
ΓΕΕ, «η υγειονομικό και η οικονομικό κρύςη των τελευταύων μηνών ϋχει επιδεινώςει 
περαιτϋρω τα κοινωνικϊ προβλόματα που ϋχουν ςυςςωρευτεύ ςτη Φώρα μασ ςτη διϊρκεια 
τησ κρύςησ χρϋουσ, των προγραμμϊτων οικονομικόσ προςαρμογόσ και των νεοφιλελεϑθερων 
παρεμβϊςεων ςτην αγορϊ εργαςύασ. Οι εργαζϐμενοι αντιμετωπύζουν ςυνθόκεσ μεγϊλησ 
αβεβαιϐτητασ, υψηλόσ και αυξανϐμενησ ανεργύασ, χαμηλοϑσ μιςθοϑσ και επιδεινοϑμενο 
βιοτικϐ επύπεδο, περιςςϐτερεσ ανιςϐτητεσ και αποκλύςεισ ςτην αγορϊ εργαςύασ και ςτην 

                                                        
220 Ωρθρα 5, παρ. 1 και 22, παρ. 1, υντ.  
221 Ενδεικτικϊ: Οικουμενικό Διακόρυξη των Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων (ϊρθρο 23), Διεθνϋσ ϑμφωνο για τα 
Οικονομικϊ, Κοινωνικϊ και Μορφωτικϊ Δικαιώματα (ϊρθρα 6 και 7) και Διεθνόσ ϑμβαςη για τα Δικαιώματα 
των Ατϐμων με Αναπηρύα (ϊρθρο 27). Ενδεικτικϊ, ςε επύπεδο ΕΕ: Φϊρτησ Θεμελιωδών Δικαιωμϊτων τησ ΕΕ 
(ϊρθρο 15) και ςε επύπεδο υμβουλύου τησ Ευρώπησ Αναθεωρημϋνοσ Ευρωπαώκϐσ Φϊρτησ Κοινωνικών 
Δικαιωμϊτων (ϊρθρο 1).  
222 Βλ. ΕΕΔΑ, Θεματικϐ δελτύο για τισ Επιπτώςεισ των Πολιτικών Οικονομικόσ Μεταρρϑθμιςησ και των Μϋτρων 
Λιτϐτητασ ςτα Δικαιώματα του Ανθρώπου (2019) ςτο οπούο παρουςιϊζονται ςυνοπτικϊ ϐλεσ οι ςχετικϋσ 
δηλώςεισ, ςυςτϊςεισ, εκθϋςεισ και παρεμβϊςεισ τησ ΕΕΔΑ. 
223 ΕΕΔΑ, Επεύγουςα Δόλωςη ςχετικϊ με τισ προωθοϑμενεσ ρυθμύςεισ ςυλλογικοϑ εργατικοϑ δικαύου ςτο 
«Αναπτυξιακϐ Πολυνομοςχϋδιο», 19 επτεμβρύου 2019. 

../../Downloads/%25CE%2595%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A3%25CE%2599%25CE%2591-%25CE%2595%25CE%259A%25CE%2598%25CE%2595%25CE%25A3%25CE%2597-2020-%25CE%2599%25CE%259D%25CE%2595-%25CE%2593%25CE%25A3%25CE%2595%25CE%2595.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/EEDA_Thematiko_Deltio_Epiptoseis_Oikonomikon_Politikon_sta_DA_el.pdf
https://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/ergasia/Epeigousa_Dilosi_EEDA_Anaptyxiako_polynomosxedio.pdf
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κοινωνύα, ανηςυχητικϊ επύπεδα εργαςιακόσ επιςφϊλειασ και ελλειμμϊτων θεςμικόσ 
προςταςύασ τουσ»224.  

Η ΕΕΔΑ επιςημαύνει με απογοότευςη ϐτι, παρϊ τισ επαναλαμβανϐμενεσ ςυςτϊςεισ τησ για την 
ανϊγκη αποτελεςματικόσ παρακολοϑθηςησ και αξιολϐγηςησ των επιπτώςεων των 
περιοριςτικών μϋτρων που λόφθηκαν και λαμβϊνονται ςτα δικαιώματα του ανθρώπου, με 
γνώμονα μεταξϑ ϊλλων και το φϑλο, αλλϊ και ϊλλουσ δεύκτεσ, κατϊ το ςτϊδιο του 
ςχεδιαςμοϑ των μϋτρων αυτών, προκειμϋνου να ενιςχυθεύ και η λογοδοςύα ϐςον αφορϊ την 
πρϐοδο που ςημειώνεται ςε θϋματα προςταςύασ των δικαιωμϊτων του ανθρώπου, ο 
ςωρευτικϐσ αντύκτυποσ των περιοριςτικών μϋτρων τησ οικονομικόσ κρύςησ δεν αποτιμόθηκε 
ποτϋ. το ύδιο ςυμπϋραςμα καταλόγει και ςε ϐ,τι αφορϊ ςτον αντύκτυπο των περιοριςτικών 
μϋτρων που λόφθηκαν και λαμβϊνονται για την αντιμετώπιςη τησ υγειονομικόσ κρύςησ.     

Σο κλύμα ϋντονησ αβεβαιϐτητασ, αναςφϊλειασ και ςοβαρόσ ϋλλειψησ εμπιςτοςϑνησ των 
εργαζϐμενων αναφορικϊ με την προςταςύα θεμελιωδών εργαςιακών δικαιωμϊτων τουσ και 
του βιοτικοϑ τουσ επιπϋδου επαληθεϑεται και απϐ την Ϊρευνα που πραγματοποιόθηκε για 
λογαριαςμϐ τησ ΓΕΕ και του Ινςτιτοϑτου Εργαςύασ ςχετικϊ με τισ απϐψεισ των 
εργαζϐμενων για τισ επιπτώςεισ τησ πανδημύασ ςε θεμελιώδη εργαςιακϊ δικαιώματα και την 
ταχεύα ανϊπτυξη τησ τηλεργαςύασ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςϑμφωνα με τα ευρόματα τησ Ϊρευνασ, 
το 73% των εργαζϐμενων του ιδιωτικοϑ τομϋα θεωροϑν ϐτι η πανδημύα θα αποτελϋςει 
αφορμό να κινδυνεϑςουν θεμελιώδη εργαςιακϊ δικαιώματα, ενώ ταυτϐχρονα η ςυντριπτικό 
πλειονϐτητα των ερωτηθϋντων δηλώνουν επιφυλακτικού απϋναντι ςτην ανϊπτυξη τησ 
τηλεργαςύασ, αξιολογώντασ την αρνητικϊ ωσ προσ την εξϋλιξη των εργαςιακών δικαιωμϊτων 
τουσ (67%)225.  

Αν και δϋχεται ϐτι η ϋκταςη και το βϊθοσ των επιπτώςεων τησ πανδημικόσ κρύςησ ςτισ 
εργαςιακϋσ ςχϋςεισ και εν γϋνει ςτη λειτουργύα τησ οικονομύασ ακϐμα δεν μποροϑν να 
αποτιμηθοϑν με ακρύβεια, η ΕΕΔΑ οφεύλει να αναγνωρύςει, ωςτϐςο, ςτισ ελληνικϋσ αρμϐδιεσ 
Αρχϋσ ϐτι επιχεύρηςαν να αναζητόςουν τρϐπουσ διαχεύριςόσ τουσ, με ςτϐχο την κατϊ το 
δυνατϐ διαςφϊλιςη τησ εργαςιακόσ απαςχϐληςησ κϊτω απϐ τισ ϋκτακτεσ ςυνθόκεσ τησ 
πανδημύασ. Η ϋνταξη των εργαζϐμενων ςε καθεςτώσ αναςτολόσ ςϑμβαςησ εργαςύασ με 
παρϊλληλη χορόγηςη ςε αυτοϑσ αποζημύωςησ ειδικοϑ ςκοποϑ και ταυτϐχρονη απαγϐρευςη 
των απολϑςεων ςε ϐςεσ επιχειρόςεισ εντϊχθηκαν ςτο καθεςτώσ αυτϐ όταν ϋνα απϐ τα 
βαςικϐτερα μϋτρα προςταςύασ τησ εργαςύασ ςτην Ελλϊδα κατϊ τη διϊρκεια τησ πανδημικόσ 
κρύςησ. Απϐ τα ςτοιχεύα του ςυςτόματοσ ΕΡΓΑΝΗ που δημοςιοποιόθηκαν και αφοροϑν ςτο 
αριθμϐ απολϑςεων κατϊ τουσ πρώτουσ μόνεσ τησ κρύςησ το 2020, διαφαύνεται μια ςημαντικό 
ςυγκρϊτηςη των απολϑςεων226. Παρϊλληλα, ϋνα επιπρϐςθετο μϋτρο που εφαρμϐςτηκε και 
εξακολουθεύ να εφαρμϐζεται για την προςταςύα του δικαιώματοσ τησ εργαςύασ κατϊ την 
πανδημύα εύναι η τηλεργαςύα, η οπούα αποτϋλεςε κανϐνα για εκατομμϑρια εργαζϐμενουσ ςε 
ϐλο τον κϐςμο και θεωρόθηκε μονϐδρομοσ για τη διατόρηςη τησ λειτουργύασ πλόθουσ 
επιχειρόςεων εξαςφαλύζοντασ, αφενϐσ, την προςταςύα τησ υγεύασ των εργαζϐμενων, 
αφετϋρου, τη βιωςιμϐτητα τησ ύδιασ τησ επιχεύρηςησ.  

                                                        
224 ΙΝΕ ΓΕΕ, Ετόςια Ϊκθεςη 2020, Η ελληνικό οικονομύα και η απαςχϐληςη, Οκτώβριοσ 2020, ςελ. 10.  
225 ΓΕΕ, Δελτύο Σϑπου, Δεύκτεσ Κλύματοσ Αγορϊσ Εργαςύασ: η Εργαςιακό Αναςφϊλεια εντεύνεται, 6 Οκτωβρύου 
2020.  
226 Εθνικϐ Ινςτιτοϑτο Εργαςύασ και Ανθρώπινου Δυναμικοϑ (ΕΙΕΑΔ), Π. Κυριακοϑλιασ, Εργαςύα και απαςχϐληςη 
– Θεματικϐ δελτύο ενημϋρωςησ Νο 1, 1 Ιουνύου 2020, Πανδημύα COVID-19. Επιπτώςεισ ςτην απαςχϐληςη και την 
εργαςύα διεθνώσ και ςτην Ελλϊδα – Μια πρώτη αποτύμηςη, ςελ. 9-10.  
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Ψςτϐςο, ςτο ςημεύο αυτϐ, η ΕΕΔΑ δρϊττεται τησ ευκαιρύασ να υπενθυμύςει ϐτι παρϊ τον 
προςωρινϐ και ϋκτακτο χαρακτόρα του μϋτρου τησ τηλεργαςύασ, η επύ ςχεδϐν ϋνα και πλϋον 
ϋτοσ αξιοπούηςό τησ ωσ ϋναν απϐ τουσ βαςικοϑσ τρϐπουσ παροχόσ εργαςύασ, ανϋδειξε, 
αφενϐσ, τη μη προώθηςη απϐ την Πολιτεύα ςτο περιεχϐμενο των ϋκτακτων μϋτρων του όδη 
ιςχϑοντοσ προςτατευτικοϑ νομοθετικοϑ πλαιςύου για την τηλεργαςύα, αφετϋρου, την αϑξηςη 
ςοβαρών καταχρόςεων εξαιτύασ τησ επιβαλλϐμενησ διαθεςιμϐτητασ των τηλεργαζϐμενων ωσ 
προσ κρύςιμουσ ϐρουσ εργαςύασ (ϐπωσ του ωραρύου εργαςύασ, τησ αμοιβόσ και τησ υγεύασ και 
αςφϊλειασ), με αποτϋλεςμα, πϋρα απϐ τον χωροταξικϐ περιοριςμϐ τουσ, τη μεύωςη του 
ελεϑθερου χρϐνου τουσ και τη διαρκό και ολοκληρωτικό τουσ επιτόρηςη, που ςυνδυαςτικϊ 
οδηγοϑν ςτην ψυχοςωματικό τουσ εξουθϋνωςη.  

Αυτϐ επιβεβαιώνεται και απϐ τα ευρόματα τησ Ϊρευνασ του ΙΝΕ ΓΕΕ ςχετικϊ με την 
αξιολϐγηςη τησ ταχεύασ ανϊπτυξησ τησ τηλεργαςύασ, ςϑμφωνα με τα οπούα, το 67% των 
ερωτηθϋντων την αξιολογεύ αρνητικϊ ωσ προσ την εξϋλιξη των εργαςιακών δικαιωμϊτων 
του, το 61% την θεωρεύ αρνητικό εξϋλιξη ωσ προσ τισ ώρεσ εργαςύασ του, το 60% την θεωρεύ 
αρνητικό εξϋλιξη ωσ προσ την εξϋλιξη τησ αμοιβόσ του, το 52% την αξιολογεύ αρνητικϊ ωσ 
προσ την προςωπικό ζωό του και το 45% την αξιολογεύ αρνητικϊ ωσ προσ την επαγγελματικό 
εξϋλιξό του227. τα ύδια ςυμπερϊςματα κατϋληξε και η Ευρωπαώκό Επιτροπό Κοινωνικών 
Δικαιωμϊτων, ςτην πρϐςφατη Δόλωςό τησ για τισ επιπτώςεισ τησ νϐςου COVID-19 ςτα 
κοινωνικϊ δικαιώματα, ςτην οπούα ςυςτόνει ςτα Κρϊτη μϋρη τη διαςφϊλιςη του 
δικαιώματοσ των εργαζϐμενων ςτο ςπύτι να αποςυνδϋονται απϐ το εργαςιακϐ τουσ 
περιβϊλλον228. 

την ύδια κατεϑθυνςη, το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο, με Χόφιςμϊ του, ζότηςε απϐ την 
Ευρωπαώκό Επιτροπό να θεςπύςει κανονιςτικϐ πλαύςιο, το οπούο θα παρϋχει ςτουσ 
εργαζϐμενουσ το δικαύωμα να αποςυνδϋονται ψηφιακϊ απϐ την εργαςύα τουσ μετϊ το τϋλοσ 
του ωραρύου τουσ, χωρύσ επιπτώςεισ, κατοχυρώνοντασ ταυτϐχρονα ςτοιχειώδεισ 
προϒποθϋςεισ για την τηλεργαςύα229. Πρϊγματι, υπογραμμύζοντασ τουσ κινδϑνουσ που 
αντιμετωπύζουν οι εργαζϐμενοι απϐ τη διακοπό του χρϐνου μη εργαςύασ και την παρϊταςη 
των ωρών εργαςύασ, μεταξϑ των οπούων και οι μη αμειβϐμενεσ υπερωρύεσ, ο αρνητικϐσ 
αντύκτυποσ ςτην υγεύα, την ιςορροπύα μεταξϑ επαγγελματικόσ και προςωπικόσ ζωόσ και την 
ανϊπαυςό τουσ απϐ την εργαςύα, το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο ζότηςε μύα δϋςμη μϋτρων, τα 
οπούα μποροϑν να ςυνοψιςτοϑν ςτα ακϐλουθα:  

α. οι εργοδϐτεσ δεν πρϋπει να απαιτοϑν απϐ τουσ εργαζομϋνουσ να εύναι διαθϋςιμοι εκτϐσ των 
ωρών εργαςύασ τουσ και οι εργαζϐμενοι οφεύλουν να αποφεϑγουν να ϋρχονται ςε επαφό μαζύ 
τουσ εκτϐσ του ςυμφωνημϋνου ωραρύου εργαςύασ για εργαςιακοϑσ ςκοποϑσ,  

β. οι εργαζϐμενοι που επικαλοϑνται το δικαύωμϊ τουσ ςτην αποςϑνδεςη πρϋπει να 
προςτατεϑονται απϐ αντύποινα και ϊλλεσ αρνητικϋσ επιπτώςεισ και να υπϊρχουν μηχανιςμού 
για την αντιμετώπιςη καταγγελιών ό παραβιϊςεων του δικαιώματοσ ςτην αποςϑνδεςη και 

                                                        
227 ΓΕΕ, Δελτύο Σϑπου, Δεύκτεσ Κλύματοσ Αγορϊσ Εργαςύασ: η Εργαςιακό Αναςφϊλεια εντεύνεται, 6 Οκτωβρύου 
2020.  
228 European Committee of Social Rights, Statement on COVID-19 and social rights, adopted on 24 March 2021, 
ςελ. 4.  
229 Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο, Χόφιςμα τησ 21ησ Ιανουαρύου 2021 που περιϋχει ςυςτϊςεισ προσ την Επιτροπό 
ςχετικϊ με το δικαύωμα ςτην αποςϑνδεςη (2019/2181(INL)).  
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γ. οι δραςτηριϐτητεσ εξ αποςτϊςεωσ επαγγελματικόσ μϊθηςησ και κατϊρτιςησ πρϋπει να 
υπολογύζονται ωσ εργαςιακό δραςτηριϐτητα και να μην πραγματοποιοϑνται με υπερωρύεσ ό 
ςε ελεϑθερεσ ημϋρεσ χωρύσ επαρκό αποζημύωςη230.  

Επιπλϋον, η ΕΕΔΑ διαπιςτώνει ϐτι η πανδημύα επιδεύνωςε το όδη υπϊρχον ςοβαρϐ πρϐβλημα 
τησ ανεργύασ ςτη Φώρα. Σο Δεκϋμβριο του 2020, το επύςημο ποςοςτϐ ανεργύασ ςτην Ελλϊδα 
όταν το δεϑτερο υψηλϐτερο ςτην Ευρωζώνη, αντιςτοιχώντασ ςτο 15,8% του εργατικοϑ 
δυναμικοϑ231. ϑμφωνα με τα ςτοιχεύα απϐ την ανϊλυςη ςτο Δελτύο Οικονομικών Εξελύξεων 
του Ινςτιτοϑτου Εργαςύασ τησ ΓΕΕ, η αναγκαςτικό λϐγω τησ πανδημύασ μεύωςη των ωρών 
εργαςύασ ςτην οπούα υποβλόθηκαν οι εργαζϐμενοι ςτην Ελλϊδα εύναι ιςοδϑναμη με την 
απώλεια 492.900 θϋςεων πλόρουσ απαςχϐληςησ232. Σο όδη υψηλϐ ποςοςτϐ ανεργύασ ϋχει 
ιδιαύτερη ςημαςύα αν ληφθεύ υπϐψη ϐτι η τρϋχουςα εκτύμηςη του ποςοςτοϑ ανεργύασ δεν 
αποτυπώνει την πραγματικό κατϊςταςη τησ αγορϊσ εργαςύασ και τισ επιπτώςεισ τησ 
πανδημύασ COVID-19, ϐπωσ και τη δυναμικό τησ εξϋλιξησ βαςικών ςτατιςτικών τησ. την 
εκτύμηςη του επύςημου ποςοςτοϑ ανεργύασ δεν καταγρϊφονται οι εργαζϐμενοι που 
βρύςκονται ςε αναςτολό για πϊνω απϐ τρεισ μόνεσ ό που λαμβϊνουν ειςϐδημα μικρϐτερο του 
50% του μιςθοϑ τουσ, οι οπούοι ςυμπεριλαμβϊνονται ςτουσ οικονομικϊ μη ενεργοϑσ233. 
Πρϊγματι, ϐπωσ καταγρϊφεται ςτην Ετόςια Ϊκθεςη 2020 του ΙΝΕ, μεταξϑ Μαρτύου και 
Ιουνύου 2020, η ϋξοδοσ απϐ το εργατικϐ δυναμικϐ κυμϊνθηκε μεταξϑ 100.000 και 180.000 
ατϐμων ςε ςχϋςη με τουσ αντύςτοιχουσ μόνεσ του 2019. Ο μεγαλϑτεροσ ϐγκοσ αυτών των 
ατϐμων αφορϊ εργαζϐμενουσ που βρύςκονται ςε αναςτολό εργαςύασ για διϊςτημα 
μεγαλϑτερο των τριών μηνών και λαμβϊνουν ειςϐδημα μικρϐτερο απϐ το 50% του μιςθοϑ 
τουσ234. Η ΕΕΔΑ εκφρϊζει το βαθϑτατο προβληματιςμϐ τησ για τον ιδιαύτερα υψηλϐ κύνδυνο 
φτωχοπούηςησ αυτών των ατϐμων.  

Επύςησ, ςϑμφωνα με το ΙΝΕ, η πανδημικό κρύςη δεν εύχε την ύδια επύπτωςη ςε ϐλεσ τισ 
ηλικύεσ. Οι ηλικιακϋσ ομϊδεσ που επηρεϊςτηκαν εντονϐτερα όταν οι ηλικύεσ 15 ϋωσ 19 ετών 
και 25 ϋωσ 29 ετών, καθώσ η αϑξηςη του ποςοςτοϑ ανεργύασ ςτισ δϑο αυτϋσ ομϊδεσ εύναι 
ςημαντικό. Δεν εύναι τυχαύο ϐτι οι νϋοι που δεν εργϊζονται, δεν βρύςκονται ςτην εκπαύδευςη 
ό ςε κϊποιασ μορφόσ επιμϐρφωςη παρουςιϊζουν μεγϊλη αϑξηςη μετϊ το β΄ τρύμηνο του 
2020, χωρύσ ιδιαύτερεσ προοπτικϋσ βελτύωςησ235. Εκτϐσ απϐ τισ νεϐτερεσ ηλικύεσ, η πανδημύα 
εύχε ςοβαρϐ αντύκτυπο ςτην αϑξηςη τησ ανεργύασ και για τισ νϋεσ γυναύκεσ. υγκεκριμϋνα, το 
δ΄ τρύμηνο του 2020, το ποςοςτϐ ανεργύασ ςτισ γυναύκεσ ηλικύασ 15 ϋωσ 19 ετών ξεπερνοϑςε 
το 70%, ϐταν το α΄ τρύμηνο του ύδιου ϋτουσ όταν ύςο με 35,6%. Μεγϊλη όταν η αϑξηςη και για 
τισ γυναύκεσ ηλικύασ 25 ϋωσ 29 ετών, με το ποςοςτϐ ανεργύασ να αυξϊνεται απϐ 25%, το δ΄ 
τρύμηνο του 2019, ςε 33%, το δ΄ τρύμηνο του 2020. υνεπώσ, η ΕΕΔΑ ςυμμερύζεται πλόρωσ τη 
διαπύςτωςη του ΙΝΕ, ςϑμφωνα με την οπούα η πανδημικό κρύςη ενιςχϑει την ανιςϐτητα 

                                                        
230 Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο, Επικαιρϐτητα, Σο ΕΚ θϋλει να κατοχυρωθεύ το "δικαύωμα ςτην αποςϑνδεςη" απϐ 
την εργαςύα, 26 Ιανουαρύου 2021.  
231 Unemployment rate in member states of the European Union in January 2021.   
232 ΙΝΕ ΓΕΕ, Δελτύο Οικονομικών Εξελύξεων # 10, Οι επιπτώςεισ τησ πανδημικόσ κρύςησ ςτην αγορϊ εργαςύασ 
το 2020, Απρύλιο 2021, ςελ. 2.  
233 ΙΝΕ ΓΕΕ, Δελτύο Οικονομικών Εξελύξεων # 10, Οι επιπτώςεισ τησ πανδημικόσ κρύςησ ςτην αγορϊ εργαςύασ 
το 2020, Απρύλιο 2021, ςελ. 5.  
234 ΙΝΕ ΓΕΕ, Ετόςια Ϊκθεςη 2020, Η ελληνικό οικονομύα και η απαςχϐληςη, Οκτώβριοσ 2020, ςελ. 79.  
235 ΙΝΕ ΓΕΕ, Δελτύο Οικονομικών Εξελύξεων # 10, Οι επιπτώςεισ τησ πανδημικόσ κρύςησ ςτην αγορϊ εργαςύασ 
το 2020, Απρύλιο 2021, ςελ. 8. χετικϊ με την αϑξηςη τησ ανεργύασ ςυνεπεύα τησ πανδημικόσ κρύςησ τϐςο ςτο 
γενικϐ πληθυςμϐ, ϐςο και ςτουσ νϋουσ βλ. επύςησ FRA, Bulletin #6: Coronavirus Pandemic in the EU 
Fundamental rights implications: focus on social rights, 1 September – 31 October 2020, ςελ. 25.  
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φϑλου, ειδικϐτερα ςε νϋεσ ηλικύεσ, ςε μια αγορϊ εργαςύασ η οπούα χαρακτηρύζεται απϐ οϑτωσ 
ό ϊλλωσ υψηλό ανιςϐτητα και κατακερματιςμϐ236. 

Αναφορικϊ με τη διϊςταςη του φϑλου ςτην εργαςύα, η ΕΕΔΑ παραπϋμπει ςτην πρϐςφατη 
Δόλωςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ Κοινωνικών Δικαιωμϊτων του υμβουλύου τησ Ευρώπησ 
για τισ επιπτώςεισ τησ νϐςου COVID-19 ςτα κοινωνικϊ δικαιώματα, ςϑμφωνα με την οπούα η 
πανδημικό κρύςη δεν πρϋπει να ανακϊμπτει την πρϐοδο που ϋχει ςημειωθεύ ςε ςχϋςη με την 
ϋμφυλη ιςϐτητα ςτην αγορϊ εργαςύασ, πϐςο μϊλλον ςτισ περιπτώςεισ εκεύνεσ ϐπου η ιςϐτητα 
αυτό δεν εύχε οϑτωσ ό ϊλλωσ επιτευχθεύ πριν απϐ το ξϋςπαςμα τησ πανδημύασ237. Η Επιτροπό 
διαπιςτώνει ϐτι η απαςχϐληςη των γυναικών ϋχει τεθεύ ςε μεγαλϑτερο κύνδυνο απϐ την 
απαςχϐληςη των ανδρών απϐ την πανδημύα, ενώ παρϊλληλα αναγνωρύζει ϐτι οι εργαζϐμενεσ 
γυναύκεσ διατρϋχουν μεγαλϑτερο κύνδυνο ϋκθεςησ ςτον ιϐ, καθώσ αποτελοϑν τη ςυντριπτικό 
πλειονϐτητα των εργαζϐμενων που απαςχολοϑνται ςε οικιακϋσ, υγειονομικϋσ και κοινωνικϋσ 
υπηρεςύεσ. Επιπλϋον, τονύζεται ϐτι η ανϊγκη ςυνδυαςμοϑ τησ οικογενειακόσ ζωόσ με την 
τηλεργαςύα, την τηλεκπαύδευςη και τη φροντύδα των παιδιών, ςε ςυνδυαςμϐ με τισ πιϋςεισ 
των πιθανών προβλημϊτων υγεύασ COVID-19 ϋχει οδηγόςει ςε ςοβαρϋσ πιϋςεισ και 
προκλόςεισ για πολλϋσ οικογϋνειεσ, ςυχνϊ με δυςανϊλογο αντύκτυπο ςτισ γυναύκεσ238. Οι 
ςυνϋπειεσ για τισ γυναύκεσ, ϐπωσ τονύζει η Επιτροπό, δεν εύναι μϐνο βραχυπρϐθεςμεσ, καθώσ 
δεν αφοροϑν μϐνο ςτην απώλεια ειςοδόματοσ λϐγω τησ μεγαλϑτερησ πιθανϐτητασ να 
εγκαταλεύψουν αμειβϐμενη εργαςύα ό να επιλϋξουν εργαςύα μερικόσ απαςχϐληςησ για να 
ανταποκριθοϑν ςτα οικογενειακϊ βϊρη, αλλϊ εύναι και μακροπρϐθεςμεσ, δεδομϋνου ϐτι 
δϑνανται να επηρεϊςουν τισ προοπτικϋσ ςταδιοδρομύασ ςυνολικϊ των γυναικών ό ακϐμη και 
να τισ οδηγόςουν ςε τελικό ϋξοδο απϐ την αγορϊ εργαςύασ239.  

Η ΕΕΔΑ υπενθυμύζει ϐτι οριςμϋνεσ κατηγορύεσ εργαζϐμενων, κατϊ τη διϊρκεια τησ πανδημύασ, 
εύναι περιςςϐτερο εκτεθειμϋνεσ ϐχι μϐνο ςτον ιϐ, αλλϊ και ςτισ επιπτώςεισ που η πανδημύα 
και η διαχεύριςό τησ ςυνολικϊ ϋχει ςτη ζωό μασ. Οι επιπτώςεισ αυτϋσ μπορεύ να εύναι ορατϋσ, 
ϐπωσ ςτην περύπτωςη του αυξημϋνου κινδϑνου μϐλυνςησ ςε ανθρώπουσ που εργϊζονται ςε 
νοςοκομεύα. Αλλϊ μπορεύ να εύναι και αφανεύσ, ϐπωσ ςτην περύπτωςη τησ επιφυλακτικϐτητασ 
με την οπούα οι εργαζϐμενοι ςτην πρώτη γραμμό αντιμετωπύζονται απϐ το οικεύο περιβϊλλον 
τουσ, λϐγω ακριβώσ τησ αυξημϋνησ ϋκθεςόσ τουσ ςτον κύνδυνο τησ μϐλυνςησ και τησ 
μετϊδοςησ του ιοϑ. ϑμφωνα με την Ευρωπαώκό Επιτροπό Κοινωνικών Δικαιωμϊτων του 
υμβουλύου τησ Ευρώπησ, ςε αυτϋσ τισ κατηγορύεσ ανόκουν, μεταξϑ ϊλλων, εκτϐσ απϐ τουσ 
εργαζϐμενουσ ςτον τομϋα τησ υγειονομικόσ περύθαλψησ, οι κοινωνικού λειτουργού, οι 
εκπαιδευτικού, οι εργαζϐμενοι ςτισ μεταφορϋσ, οι εργαζϐμενοι ςτη ςυλλογό απορριμμϊτων 
κϊ.240. Επύςησ, η Επιτροπό επιςημαύνει ϐτι οι εργαζϐμενοι ςτην πρώτη γραμμό ϋχουν βιώςει 

                                                        
236 ΙΝΕ ΓΕΕ, Δελτύο Οικονομικών Εξελύξεων # 10, Οι επιπτώςεισ τησ πανδημικόσ κρύςησ ςτην αγορϊ εργαςύασ 
το 2020, Απρύλιο 2021, ςελ. 8. χετικϊ με την ιςϐτητα ευκαιριών και τη μεταχεύριςη μεταξϑ ανδρών και 
γυναικών ςτην Ελλϊδα βλ. και ILO, Application of International Labour Standards 2020, Report of the Committee 
of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, International Labour Conference 109th 
Session, 2020, Report III (Part A), ςελ. 394. 
237 European Committee of Social Rights, Statement on COVID-19 and social rights, adopted on 24 March 2021, 
ςελ. 6.  
238 European Committee of Social Rights, Statement on COVID-19 and social rights, adopted on 24 March 2021, 
ςελ. 6. 
239 European Committee of Social Rights, Statement on COVID-19 and social rights, adopted on 24 March 2021, 
ςελ. 6. 
240 European Committee of Social Rights, Statement on COVID-19 and social rights, adopted on 24 March 2021, 
ςελ. 3.  
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πιο ςυχνϊ επιθϋςεισ και παρενοχλόςεισ, προτρϋποντασ για το ςκοπϐ αυτϐ τουσ εργοδϐτεσ να 
διαςφαλύζουν ϐτι ϐλοι οι εργαζϐμενοι προςτατεϑονται απϐ κϊθε εύδουσ παρενϐχληςη241.  

Σϋλοσ, η ΕΕΔΑ επιθυμεύ να επιςημϊνει μια ακϐμη παρϊμετρο αναφορικϊ με τισ επιπτώςεισ 
τησ πανδημύασ ςτο δικαύωμα ςτην εργαςύα, κϊνοντασ ιδιαύτερη μνεύα ςτουσ αλλοδαποϑσ 
εργαζϐμενουσ, οι οπούοι ςυχνϊ υπερεκπροςωποϑνται ςε τομεύσ που επλόγηςαν μϊλιςτα 
περιςςϐτερο απϐ την κρύςη COVID-19, ϐπωσ εύναι ο τομϋασ των καταςκευών και η παροχό 
υπηρεςιών. Η ΕΕΔΑ ςυντϊςςεται πλόρωσ με τισ παρατηρόςεισ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ 
Κοινωνικών Δικαιωμϊτων, η οπούα ϋχει τονύςει ϐτι οι αλλοδαπού εργαζϐμενοι αντιμετωπύζουν 
επιπλϋον εμπϐδια ςτην επύτευξη πλόρουσ απϐλαυςησ του δικαιώματοσ ςτην εργαςύα, ϐπωσ 
εύναι, μεταξϑ ϊλλων, οι μαζικϋσ απολϑςεισ λϐγω τησ κρύςησ – οι οπούεσ να ςημειωθεύ ϐτι, 
εκτϐσ απϐ την απώλεια ειςοδόματοσ, ςυνεπϊγονται ςε πολλϋσ περιπτώςεισ και την απώλεια 
τησ ϊδειασ διαμονόσ, τα γλωςςικϊ εμπϐδια και η ϋλλειψη προςβϊςιμων πληροφοριών για τον 
COVID-19 και ςχετικϊ μϋτρα προφϑλαξησ και οι ϊθλιεσ ςυνθόκεσ διαβύωςησ, διατροφόσ και 
ςτϋγαςησ, με ελϊχιςτη ό ακϐμη και μηδαμινό αμοιβό242, οι οπούεσ αυξϊνουν την ϋκθεςό τουσ 
ςτον ιϐ και δϑνανται να οδηγόςουν ςε θυματοπούηςη λϐγω ξενοφοβύασ και ρατςιςμοϑ243. Σο 
μοτύβο αυτϐ επιθϋςεων απϐ εργοδϐτεσ κατϊ εργαζϐμενων αλλοδαπών με ό χωρύσ χαρτιϊ 
επιβεβαιώνεται και ςτην Ϊκθεςη του Δικτϑου, ςτην οπούα τονύζεται ϐτι η αλλοδαπϐτητα ςε 
ςυνδυαςμϐ με την εργαςιακό εξϊρτηςη φαύνεται να ενιςχϑει ςτουσ εργοδϐτεσ την απϐφαςη 
να διαπρϊξουν εγκληματικϋσ πρϊξεισ, ςτισ οπούεσ πιθανϐν δεν θα προϋβαιναν αν ο 
εργαζϐμενοσ δεν όταν αλλοδαπϐσ. Σαυτϐχρονα, η απουςύα νομικοϑ καθεςτώτοσ, λϐγω τησ 
αναςφϊλειασ που προκαλεύ, δϑναται να επηρεϊςει το θϑμα αναφορικϊ με την πρϐςβαςη 
ςτην καταγγελύα αλλϊ και ςε υποςτηρικτικϐ πλαύςιο. Παρϊ τη θετικό εξϋλιξη ςχετικϊ με τη 
νομοθετικό πρϐβλεψη για απϐδοςη ϊδειασ διαμονόσ για ανθρωπιςτικοϑσ λϐγουσ ςτα θϑματα 
ρατςιςτικοϑ εγκλόματοσ, η ΕΕΔΑ επιςημαύνει ϐτι η απουςύα γνώςησ τησ νομοθετικόσ 
ρϑθμιςησ, ςε ςυνδυαςμϐ με παρατηροϑμενεσ καθυςτερόςεισ ςτην απϐδοςη του 
προβλεπϐμενου καθεςτώτοσ προςταςύασ, ςυμβϊλλει ςτην αβεβαιϐτητα του θϑματοσ για την 
πρϐςβαςη ςτην καταγγελύα244. 

υςτϊςεισ: 

 Αξιολϐγηςη τησ κατϊςταςησ εφαρμογόσ των εργαςιακών και κοινωνικοαςφαλιςτικών 
δικαιωμϊτων πριν την πανδημύα και μετϊ.  

 Λόψη των αναγκαύων βραχυπρϐθεςμων και μακροπρϐθεςμων μϋτρων για τη 
διαςφϊλιςη τησ πλόρουσ απϐλαυςησ του δικαιώματοσ ςτην εργαςύα. Πιο ςυγκεκριμϋνα, 
βραχυπρϐθεςμα και μϋχρι την απομϊκρυνςη των απειλών απϐ την πανδημύα, η ΕΕΔΑ 
θεωρεύ αναγκαύα την ενύςχυςη του προςτατευτικοϑ θεςμικοϑ πλαιςύου προςταςύασ των 
τηλεργαζϐμενων, με ταυτϐχρονη αναγνώριςη του δικαιώματοσ των εργαζϐμενων ςτην 

                                                        
241 European Committee of Social Rights, Statement on COVID-19 and social rights, adopted on 24 March 2021, 
ςελ. 5. 
242 χετικϊ με τισ ςυνθόκεσ διαβύωςησ των αλλοδαπών εργατών γησ βλ. ΕΕΔΑ, ΕΔΔΑ, Chowdury και λοιπού κατϊ 
Ελλϊδασ. υςτϊςεισ για την ουςιαςτικό ςυμμϐρφωςη τησ ελληνικόσ Πολιτεύασ, 27 Αυγοϑςτου 2018.  
243 European Committee of Social Rights, Statement on COVID-19 and social rights, adopted on 24 March 2021, 
ςελ. 7.  
244 Δύκτυο Καταγραφόσ Περιςτατικών Ρατςιςτικόσ Βύασ, Ετόςια Ϊκθεςη 2020, 22 Απριλύου 2021, ςελ. 19-20. 
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αποςϑνδεςη. Μακροπρϐθεςμα, η πλόρησ απϐλαυςη του δικαιώματοσ ςτην εργαςύα 
προϒποθϋτει τη δημιουργύα θϋςεων απαςχϐληςησ με αξιοπρεπεύσ ςυνθόκεσ εργαςύασ245.    

 Λόψη των αναγκαύων μϋτρων για τη διαςφϊλιςη τησ απρϐςκοπτησ απϐλαυςησ των 
δικαιωµϊτων που ςυνδϋονται µε την εργαςύα και την κοινωνικό αςφϊλιςη και αςφϊλεια 
και την εφαρμογό των θεμελιωδών ςυνταγματικών αρχών τησ αναλογικϐτητασ και τησ 
κοινωνικόσ αλληλεγγϑησ, ώςτε να τηρηθεύ η δύκαιη ιςορροπύα μεταξϑ των διαφϐρων 
ενδιαφερομϋνων ςυμφερϐντων, λαμβανομϋνων υπϐψη, μεταξϑ ϊλλων, και των 
επιπτώςεων των μϋτρων λιτϐτητασ ςτην Ελλϊδα ςτα κοινωνικϊ δικαιώματα απϐ τη 
δεκαετό οικονομικό κρύςη.  

 υλλογό, λεπτομερόσ ανϊλυςη και δημοςιοπούηςη ανώνυμων αναλυτικών δεδομϋνων και 
ςτατιςτικών ςτοιχεύων ςχετικϊ με την πανδημύα, κατανεμημϋνων ανϊ φϑλο, ηλικύα και 
αναπηρύα, ωσ αναγκαύο εχϋγγυο τόρηςησ τησ αρχόσ τησ διαφϊνειασ ςτην ϊςκηςη 
πολιτικόσ, με ςτϐχο την τεκμηρύωςη τησ αναγκαιϐτητασ και αναλογικϐτητασ 
των περιοριςτικών μϋτρων που λαμβϊνονται για την αντιμετώπιςη τησ πανδημύασ. Η 
ανϊπτυξη και χρόςη ςυγκεκριμϋνων δεικτών αποτελεύ απαραύτητο χρόςιμο εργαλεύο για 
την αποτύμηςη τησ κατϊςταςησ και τησ προϐδου που επιτυγχϊνεται ωσ προσ την πλόρη 
απϐλαυςη του δικαιώματοσ ςτην εργαςύα και των ςυναφών εργαςιακών δικαιωμϊτων.   

 Λόψη υπϐψη, κατϊ το ςχεδιαςμϐ του κανονιςτικοϑ πλαιςύου και τησ εθνικόσ πολιτικόσ 
για την υγεύα και την αςφϊλεια ςτην εργαςύα, των κινδϑνων που αντιμετωπύζουν οι 
διαφορετικϋσ ομϊδεσ εργαζϐμενων ςτο πλαύςιο τησ πανδημικόσ κρύςησ, με ςτϐχο την 
απρϐςκοπτη πρϐςβαςό τουσ ςε μϋτρα ατομικόσ προςταςύασ και τη διαςφϊλιςη τϐςο τησ 
ςωματικόσ ϐςο και τησ ψυχικόσ υγεύασ και αςφϊλειασ ςτο χώρο εργαςύασ.  

 Λόψη των αναγκαύων μϋτρων για τη διαςφϊλιςη τησ ύςησ μεταχεύριςησ των 
εργαζϐμενων, ςυμπεριλαμβανομϋνων των αλλοδαπών εργαζϐμενων, αναφορικϊ με τισ 
ςυνθόκεσ εργαςύασ, τα ςυνδικαλιςτικϊ τουσ δικαιώματα και τη ςτϋγαςη και λόψη 
ςυγκεκριμϋνων μϋτρων για την αντιμετώπιςη τησ παραπλανητικόσ προπαγϊνδασ και τησ 
ξενοφοβύασ246.  

 Ενύςχυςη του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ (ΕΠΕ), του οπούου ο ρϐλοσ, ειδικϊ τον 
καιρϐ τησ πανδημύασ, εύναι κρύςιμοσ, λαμβανομϋνου υπϐψη ϐτι το ΕΠΕ, εκτϐσ απϐ την 
εργατικό νομοθεςύα, ελϋγχει και θϋματα που ςχετύζονται με τη διαςφϊλιςη τησ υγεύασ 
των εργαζϐμενων247. 

 

                                                        
245 Βλ. ςχετικϊ και European Committee of Social Rights, Statement on COVID-19 and social rights, adopted on 24 
March 2021, ςελ. 5. 
246 European Committee of Social Rights, Statement on COVID-19 and social rights, adopted on 24 March 2021, 
ςελ. 7. 
247 Βλ. ςχετικϊ και ΓΕΕ, Επιςτολό προσ τον Τπουργϐ Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων με θϋμα: Προώθηςη 
κρύςιμων λειτουργικών ρυθμύςεων για την Τγεύα και την Αςφϊλεια των εργαζϐμενων και την Επιθεώρηςη 
Εργαςύασ, 27 Απριλύου 2021.  
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