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Σύνοψη ςυςτϊςεων προσ την Πολιτεύα για τισ επιπτώςεισ τησ πανδημύασ και των 

μϋτρων για την αντιμετώπιςό τησ ςτα δικαιώματα του ανθρώπου.                                                                                                            

Οι εξαιρετικού καιρού απαιτούν εξαιρετικϋσ απαντόςεισ 

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).  

                                                        
 Η παροϑςα ϑνοψη ςυςτϊςεων αποτελεύ τη ςυνοπτικό απϐδοςη του κειμϋνου με τύτλο «υςτϊςεισ προσ την 
Πολιτεύα για τισ επιπτώςεισ τησ πανδημύασ και των μϋτρων για την αντιμετώπιςό τησ ςτα δικαιώματα του 
ανθρώπου. Οι εξαιρετικού καιρού απαιτοϑν εξαιρετικϋσ απαντόςεισ», το οπούο 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.  
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Πιο ςυγκεκριμϋνα, η ΕΕΔΑ μϋςα απϐ τα τρύα αυτϊ βαςικϊ μηνϑματα-αρχϋσ, καταλόγει ςε 
ςυγκεκριμϋνεσ ςυςτϊςεισ-προτϊςεισ: 

Ι. Ο ιόσ δεν κϊνει διακρύςεισ 

Α. Οι δυςανϊλογεσ επιπτώςεισ τησ πανδημύασ ςτισ ευϊλωτεσ ομϊδεσ 

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. 

Συςτϊςεισ:  

Γενικέσ  

 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.  

Ρομά  

 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 
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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. 

Μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ και αιτούντεσ άςυλο 

 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. 

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 αναπηρία και χρόνιεσ παθήςεισ  

 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 
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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.  

 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+ άτομα  

 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.  
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Β. Η δύκαιη, οικονομικϊ προςιτό, ϋγκαιρη και καθολικό πρόςβαςη ςε εμβόλιο κατϊ 

τησ νόςου COVID-19 ωσ ανθρώπινο δικαύωμα 

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 
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.  

Συςτϊςεισ:  

 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.  
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 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.   

 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 ψηφιακϊ – 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 ΕΕΔΑ επαναλαμβϊνει ϐτι αποτιμϊται θετικϊ το γεγονϐσ ϐτι η ελληνικό Κυβϋρνηςη δεν 
κατϋφυγε ςτα πιο δραςτικϊ θεςμικϊ μϋτρα για την αντιμετώπιςη τησ πανδημύασ, 
ενεργοποιώντασ πχ το ϊρθρο 48 του υντϊγματοσ περύ «κατϊςταςησ πολιορκύασ» ό τη 
«ρότρα παρϋκκλιςησ» του ϊρθρου 15 τησ ΕΔΑ, αλλϊ αξιοπούηςε τη δυνατϐτητα τησ 
εξαιρετικόσ νομοθϋτηςησ με τη χρόςη του ϊρθρου 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». 
Φαιρετύζει, δε, με ιδιαύτερη ικανοπούηςη το γεγονϐσ ϐτι η Βουλό, παρϊ τισ κϊποιεσ αρχικϋσ 
προτϊςεισ για πλόρη διακοπό των εργαςιών τησ, ςυνϋχιςε το ϋργο τησ.  

Α. Πρόςβαςη ςτη δικαιοςύνη τον καιρό τησ πανδημύασ  

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. 
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Συςτϊςεισ: 

 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 
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 πανδημύασ  

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 
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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 
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.  

Συςτϊςεισ:  

 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 με ρατςιςτικϐ κύνητρο.  

 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 

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
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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 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. 

Α. Δικαύωμα ςτην πρόςβαςη ςτη υγεύα  

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.  

Συςτϊςεισ: 

 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), 
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 
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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. Δικαύωμα ςτην εκπαύδευςη  

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.  

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 και την 
ευαιςθητοπούηςη τησ κοινόσ γνώμησ και των ΜΜΕ ςε θϋματα ςεβαςμοϑ των δικαιωμϊτων 
του ανθρώπου, η ΕΕΔΑ δρϊττεται τησ ευκαιρύασ για να υπενθυμύςει τισ δικϋσ τησ 
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 
ανθρώπου.  

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 
και την ευημερύα των παιδιών, και ιδύωσ των πιο ευϊλωτων παιδιών που δεν μποροϑν να 
ϋχουν πρϐςβαςη ςτην εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη. 

Συςτϊςεισ: 

 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 

https://www.nchr.gr/ekpaidefsi.html
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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, 
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 παιδιοϑ.  

 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. Δικαύωμα ςτην εργαςύα  

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 
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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.  

Συςτϊςεισ: 

 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 
αποςϑνδεςη. Μακροπρϐθεςμα, η πλόρησ απϐλαυςη του δικαιώματοσ ςτην εργαςύα 
προϒποθϋτει τη δημιουργύα θϋςεων απαςχϐληςησ με αξιοπρεπεύσ ςυνθόκεσ εργαςύασ.    

 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 
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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 
ξενοφοβύασ.  

 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 εργαζϐμενων. 


