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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Βάναυση και εξευτελιστική µεταχείριση συνανθρώ�ων µας: η ευθύνη της Πολιτείας  
--------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 

Τον τελευταίο καιρό βλέ�ουµε ενέργειες δηµόσιων φορέων ανάξιες δηµοκρατικής Πολιτείας. 

Γυναίκες άρρωστες, εξαθλιωµένες, θύµατα, µε την ανοχή της Πολιτείας, σεξουαλικής και 

οικονοµικής εκµετάλλευσης, διώκονται �οινικά, �ρο�ηλακίζονται και διασύρονται ως 

υ�άνθρω�οι. Και όλα αυτά στο όνοµα, δήθεν, της �ροστασίας της δηµόσιας υγείας.  

Παρά τις έντονες κοινωνικές και ε�ιστηµονικές αντιδράσεις και τη διεθνή κατακραυγή, οι 

ενέργειες αυτές συνεχίζονται, δηµιουργώντας κατάσταση βαρύτατης �ροσβολής της αρχής 

του Κράτους ∆ικαίου και των θεµελιωδών δικαιωµάτων, �ου εκµηδενίζει την ανθρώ�ινη 

αξία, κλονίζει την κοινωνική συνοχή και υ�οβαθµίζει τον �ολιτισµό µας. 

Η ΕΕ∆Α, ως ανεξάρτητο συµβουλευτικό όργανο της Πολιτείας για την �ροστασία των 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώ�ου, εκφράζει έντονη ανησυχία γι’αυτή τη βάναυση και 

εξευτελιστική µεταχείριση συνανθρώ�ων µας �ου �αραβιάζει ε�ιταγές του Συντάγµατος και 

του ευρω�αϊκού και διεθνούς δικαίου: τις ε�ιταγές για σεβασµό και �ροστασία της αξίας του 

ανθρώ�ου, το α�αραβίαστο της ιδιωτικής ζωής και των �ροσω�ικών δεδοµένων (�ου 

�εριλαµβάνει το ιατρικό α�όρρητο), του δικαιώµατος κάθε ανθρώ�ου σε κοινωνική αρωγή και 

�ροστασία της υγείας, του τεκµηρίου της αθωότητας1.  

Η ΕΕ∆Α θέτει µερικά ενδεικτικά ερωτήµατα, ε�ιφυλασσόµενη να ε�ανέλθει:  

• Γιατί διατηρείται το 8ο άρθρο του Ν. 3625/2007, �ου ε�ιτρέ�ει να δηµοσιο�οιούνται µε 

εισαγγελική διάταξη �ροσω�ικά δεδοµένα σχετικά µε �οινικές διώξεις, αφού, ό�ως έχουµε 

ε�ισηµάνει, �αραβιάζει ε�ιταγές του Συντάγµατος και του διεθνούς και ευρω�αϊκού δικαίου; 

• Γιατί τιµωρούνται τα θύµατα, ενώ λησµονούνται οι θύτες; Ειδικότερα: 

• Γιατί δεν έγινε �ροσ�άθεια, αλλά ούτε καν λόγος, για ανεύρεση και δίωξη των 

�ροαγωγών και σωµατεµ�όρων �ου εκµεταλλεύονταν τις γυναίκες αυτές; 

• Γιατί η �αρ 3 του άρθρου 351 του Ποινικού Κώδικα �ου τιµωρεί τους χρήστες των 

υ�ηρεσιών των γυναικών αυτών, ενώ ισχύει ε�ί µια δεκαετία, δεν έχει �οτέ εφαρµοστεί;  

• Γιατί διατηρείται το άρθρο 84 �αρ. 1 Ν. 3386/2005, �ου α�αγορεύει και τιµωρεί �οινικά 

την �ερίθαλψη µεταναστών χωρίς νοµιµο�οιητικά έγγραφα, σε �ερι�τώσεις µη έκτακτης 

νοσηλείας, αφού, ό�ως έχουµε ε�ισηµάνει, εξωθεί σε α�άνθρω�η και εξευτελιστική 

µεταχείρισή τους, �ροσβάλλει το δικαίωµά τους σε κοινωνική αρωγή και �ροστασία της υγείας, 

ενώ θέτει σε κίνδυνο και τη δηµόσια υγεία; Αντί να καταργηθεί η διάταξη αυτή, 

υ�ενθυµίζεται µε εγκύκλιο του Υ�. Υγείας της 2/5/2012, η υ�οχρέωση εφαρµογής της και 

εξωθούνται έτσι οι γιατροί να �αραβούν το καθήκον �ου τους ε�ιβάλλουν το Σύνταγµα και ο 

όρκος του Ι��οκράτη. 

• Γιατί οι οροθετικοί γίνονται οι λε�ροί της ε�οχής µας, όταν είναι γνωστός και ευχερής ο 

τρό�ος �ροφύλαξης α�ό τον ιό, �ου α�οκλείει την �ιθανότητα µετάδοσής του;  

΄Αλλωστε, το έλλειµµα �ρόληψης και ενηµέρωσης για σοβαρά νοσήµατα δεν 

αντιµετω�ίζεται έτσι. ∆εν �ροστατεύει τη δηµόσια υγεία, αλλά τη βλά�τει, ο στιγµατισµός 

οροθετικών ή χρηστών ναρκωτικών, αφού τους α�οµακρύνει α�ό τις υ�ηρεσίες υγείας. 

 Η ΕΕ∆Α καλεί όλα τα �ολιτειακά όργανα ν’αναλάβουν τις ευθύνες τους, ό�ως 

ε�ιβάλλει το Σύνταγµα. Να µη µετέχουν σε ενέργειες ό�ως οι �ροαναφερόµενες, έστω και αν 

τις διατάσσουν ανώτεροί τους, αφού �ροσκρούουν στο Σύνταγµα, η τήρηση του ο�οίου α�οτελεί 

υ�έρτατο καθήκον κάθε �ολιτειακού οργάνου. Να συµβάλουν στην κατάργηση των διατάξεων 

�ου ε�ιτρέ�ουν ή ε�ιβάλλουν τέτοιες ενέργειες και να τις α�οδοκιµάσουν δηµόσια. Να 

ενηµερώσουν και να καθησυχάσουν την κοινή γνώµη.                                  25 Μαΐου 2012 
 

Η ΕΕ∆Α υ�ενθυµίζει τις �ροτάσεις και συστάσεις της για τα �ροαναφερόµενα ζητήµατα, ό�ως τις 

σχετικές µε την κατα�ολέµηση της εµ�ορίας ανθρώ�ων (2008), τη δηµοσιο�οίηση δεδοµένων σχετικών µε 

�οινικές διώξεις (2008), την �ροστασία των δικαιωµάτων των οροθετικών (2010): www.nchr.gr  

                                                 
1 Ιδίως άρθρα 2 �αρ. 1, 9, 9Α, 21 �αρ. 2, 3 και 6 Συντάγµατος, άρθρα 1, 4, 7, 8, 9, 26, 34, 35 και 48 Χάρτη 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ, άρθρα 3, 6, 8 Ευρω�αϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ�ου, Ευρω�αϊκή και 

∆ιεθνής Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρό�ων σκληρής, α�άνθρω�ης ή τα�εινωτικής µεταχείρισης ή 

τιµωρίας, Ευρω�αϊκή Σύµβαση για την �ροστασία α�ό ε�εξεργασία �ροσω�ικών δεδοµένων. 


