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Η Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (ΔΔΓΑ) είλαη ην αλεμάξηεην
ζπκβνπιεπηηθό όξγαλν ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ ηνπ
Αλζξώπνπ. Έρεη ζπζηαζεί κε ην Ν 2667/1998 ζύκθσλα κε θαλόλεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ, ηηο
«Αξρέο ησλ Παξηζίσλ». ε απηήλ κεηέρνπλ πξόζσπα νξηδόκελα από ηξηάληα δύν θνξείο
(αλεμάξηεηεο Αξρέο, παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο λνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ επηζηεκώλ,
ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο, ΜΚΟ, πνιηηηθά θόκκαηα θαη ππνπξγεία).

Παπαηηπήζειρ ηηρ ΕΕΔΑ επί ηος σεδίος Τποςπγικήρ Απόθαζηρ ηος Τποςπγού Τγείαρ
με θέμα: «Πλαίζιο οπγάνωζηρ και λειηοςπγίαρ ηος Γπαθείος Πποζηαζίαρ Δικαιωμάηων
Ληπηπιών/ηών Τπηπεζιών Τγείαρ ηων Νοζοκομείων ηος ΕΤ»1
Ι. ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Με ηελ απφ 30 Μαΐνπ 2016 επηζηνιή ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Τπνπξγνχ
Τγείαο (ΑΠ 2077/30.5.2016), δηαβηβάζηεθε ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ
Αλζξψπνπ (εθεμήο ΔΔΓΑ), πξνο ελεκέξσζε θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο, ην ρέδην Τπνπξγηθήο
Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κε ζέκα ην Πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
Γξαθείνπ Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ Λεπηξηψλ/ηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ
ΔΤ (εθεμήο ρΤπΑπφθαζεο).
Λφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ δεηεκάησλ πνπ ξπζκίδεη ην παξφλ ρΤπΑπφθαζεο θαη
δεδνκέλνπ φηη ηα πξνο ξχζκηζε δεηήκαηα εκπίπηνπλ ζηελ θαηά λφκν αξκνδηφηεηά ηεο, ε
ΔΔΓΑ, σο ην αλεμάξηεην ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηεο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ
Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, θξίλεη αλαγθαίν λα ηνπνζεηεζεί δηαηππψλνληαο ηηο αθφινπζεο
παξαηεξήζεηο:
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Οη παξνχζεο Παξαηεξήζεηο εγθξίζεθαλ απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο ΔΔΓΑ. Δηζεγήηξηεο: Δ. Βαξραιακά, Β΄
Αληηπξφεδξνο ηεο ΔΔΓΑ (Μέινο ηεο ΔΔΓΑ νξηζζέλ απφ ηε ΓΔΔ), Ρ. Φξάγθνπ, Δπηζηεκνληθή πλεξγάηηδα ηεο
ΔΔΓΑ.

3

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΥΕΔΙΟΤ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ
«Φηινδνμία κνπ είλαη ε πγεία ηειηθά λα αληηκεησπηζηεί φρη απιά σο επινγία ηελ νπνία
ειπίδνπκε, αιιά σο ζεκειηψδεο δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ γηα ην νπνίν αγσληδφκαζηε».
Πξψελ Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ΟΗΔ, Kofi Annan2

Σν παξφλ ζρέδην Τπνπξγηθήο Απφθαζεο επηρεηξεί ηε ξχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Γξαθείσλ Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ
Λεπηξηψλ/ηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο, ηα νπνία ζπζηάζεθαλ κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν 3868/2010 γηα
ηελ Αλαβάζκηζε ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο3, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν
60 ηνπ Ν 4368/20164.
Ο ζεζκφο ηνπ Γξαθείνπ Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ Λεπηξηψλ/ηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο,
ζπλεπψο, δελ είλαη θαηλνχξγηνο, αιιά απνηειεί ηε ζπλέρεηα ζεηξάο λνκνζεηηθψλ
πξσηνβνπιηψλ κε ζηφρν ηελ θαηνρχξσζε θαη πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
λνζνθνκεηαθνχ αζζελή. Ννκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ, πάλησο, δελ θαίλεηαη λα
επνδψζεθαλ θαηά ην παξειζφλ, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ε εκπεηξία απφ αλάινγα
εγρεηξήκαηα ησλ ηειεπηαίσλ αιιά θαη παιαηφηεξσλ εηψλ είλαη κάιινλ απνζαξξπληηθή. Πην
ζπγθεθξηκέλα, επηρεηξψληαο θαλείο κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή, εχθνια δηαπηζηψλεη φηη
έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζηελ Διιάδα, θαη δε ησλ
λνζνθνκείσλ, ππήξμε ε απνπζία ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ λνζνθνκεηαθνχ αζζελή. Απηφ πνπ κε άιια ιφγηα νλνκάδνπκε θαηαζηαηηθφ
ράξηε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ λνζνθνκεηαθνχ αζζελή θαη πνπ ζε άιιεο ρψξεο είρε ήδε
ζεζκνζεηεζεί απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’705, ζηελ Διιάδα έθηαζε κε αξθεηά κεγάιε
θαζπζηέξεζε, θαζψο κέρξη θαη ην 1992 δελ ππήξρε άκεζε ξεηή λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε ησλ
δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ.
Βέβαηα, παξά ηελ απνπζία ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ζην πξντζρχζαλ δίθαην, έγηλε
πξνζπάζεηα ην λνκνζεηηθφ απηφ θελφ λα θαιπθζεί έκκεζα κέζσ ησλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο
ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη θπξίσο ησλ ηαηξψλ, νη δηαηάμεηο ησλ νπνίσλ
αλαθέξνληαλ ζηελ ππνρξέσζή ηνπο λα παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο αζζελείο ίζε πεξίζαιςε, λα
ζέβνληαη ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία ησλ αζζελψλ θαη λα ηεξνχλ ην
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“It is my aspiration that health will finally be seen not as a blessing to be wished for, but as a human right to be
fought for”, United Nations Secretary General, Kofi Annan. Βι. WHO, 25 Questions and Answers on Health
and Human Rights, Health and Human Rights Publication Series Issue No 1, July 2002.
3
ΦΔΚ 129/Α΄/3.8.2010.
4
Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνύ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 21/Α΄/21.2.2016).
5
Βι. ελδεηθηηθά ηνλ Κψδηθα Γηθαησκάησλ ησλ Αζζελψλ ζηηο ΗΠΑ (Patient Bill of Rights, 1973) ή ηε Υάξηα
ηνπ Ννζνθνκεηαθνχ Αζζελή ζηε Γαιιία (Charte du malade hospitalisé, 1974).
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Παξαηεξήζεηο ηεο ΔΔΓΑ επί ηνπ ρΤπΑπόθαζεο κε ζέκα: «Πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
Γξαθείνπ Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ Λεπηξηώλ/ηώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ»

ηαηξηθφ απφξξεην6. Χζηφζν, νη πξνζπάζεηεο απηέο δελ ήηαλ αξθεηέο, θαζψο ε έιιεηςε ηεο
ξεηήο λνκνζεηηθήο θαηνρχξσζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ πξνθαινχζε ζηηο Τπεξεζίεο
Τγείαο ζνβαξή δπζιεηηνπξγία εμαηηίαο ησλ δηαξθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηξηβψλ κεηαμχ
αζζελψλ θαη επαγγεικαηηψλ Τγείαο. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο ήηαλ ε χπαξμε
ελφο θιίκαηνο αλαζθάιεηαο γηα ηνπο αζζελείο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ ινηπψλ κνλάδσλ
πγείαο, γηα δε ηα λνζνθνκεία κηα δηαξθήο αλαηαξαρή7.
Αζθαιψο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο είλαη
ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν, σο εηδηθφηεξε πηπρή ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεχζεξεο
αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, θαζψο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5, παξ. 5 θαη 21, παξ. 3, ηνπ
πληάγκαηνο, ην Κξάηνο νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηελ πγεία φισλ ησλ πνιηηψλ8, ιακβάλνληαο,
γηα ην ζθνπφ απηφ, φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζεκειηψδνπο απηνχ
θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ πνιίηε ζηελ Τγεία, θαη δε ησλ ηδηαίηεξα επάισησλ θνηλσληθψλ
νκάδσλ, φπσο είλαη νη λένη, ε ηξίηε ειηθία, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη νη άπνξνη.
ε επίπεδν θνηλνχ λφκνπ, παξφια απηά, ην θελφ θαιχθζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1992,
νπφηαλ θαη ν λνκνζέηεο, ζην άξζξν 47 ηνπ Ν 2071/1992 γηα ηνλ Δθζπγρξνληζκό θαη
νξγάλσζε ζπζηήκαηνο πγείαο9, έρνληαο σο βάζε ηνλ Δπξσπατθφ Xάξηε ηνπ Nνζνθνκεηαθνχ
Aζζελή10, θαζηέξσζε γηα πξψηε θνξά ηα δηθαηψκαηα ηνπ λνζνθνκεηαθνχ αζζελή. Ο λφκνο
απηφο ήηαλ ε αξρή ηεο ζεζκηθήο θαηνρχξσζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ θαη
αθνινπζήζεθε απφ ην Ν 2519/1997 ζρεηηθά κε ηελ Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκό ΔΤ,
νξγάλσζε ησλ Τγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ, ξπζκίζεηο γηα ην θάξκαθν θαη άιιεο δηαηάμεηο 11, ν
νπνίνο ζην άξζξν 1 θαζφξηζε ην εηδηθφ λνκηθφ πιαίζην ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
Οξγάλσλ πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ λνζνθνκεηαθνχ αζζελή, ηδξχνληαο ζην πιαίζην
ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο Απηνηειή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αζζελψλ
θαη Δπηηξνπή Διέγρνπ Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ ησλ Αζζελψλ. Γπν ρξφληα κεηά, κε ην Ν
2716/1999 γηα ηελ Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκό ησλ ππεξεζηώλ ςπρηθήο πγείαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο12, δεκηνπξγήζεθαλ ζε θάζε λνζνθνκείν Γξαθείν επηθνηλσλίαο κε ηνλ πνιίηε θαη
Δπηηξνπή πξνάζπηζεο δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε, νη νπνίεο δπζηπρψο έκεηλαλ αλελεξγέο ή

6

Βι. ελδεηθηηθά ΑΝ 1565/1939 Πεξί θώδηθνο αζθήζεσο ηνπ ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο (ΦΔΚ 16/Α΄/14.1.1939) ή
ΒΓ ηεο 25.5/6/7.1955 Πεξί Καλνληζκνύ ηαηξηθήο δενληνινγίαο (ΦΔΚ 171/Α΄/6.7.1955).
7
Α. Γ. Αιεμηάδεο, Δηζαγσγή ζην Γίθαην ηεο Τγείαο, Δθδ. Μ. Γεκνπνχινπ, 1999, ζει. 15 επ. θαη ηνπ ηδίνπ, «Η
πξνζηαζία ηνπ λνζνθνκεηαθνχ αζζελνχο», Αξρεία Διιεληθήο Ιαηξηθήο 2000, 17(1), ζει. 101.
8
Η άπνςε απηή ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ζηελ πγεία θάζε αλζξψπνπ, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ, εληζρχεηαη
άιισζηε θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2, παξ. 1, ηνπ πληάγκαηνο, ην νπνίν νξίδεη φηη «ν ζεβαζκόο θαη ε
πξνζηαζία ηεο αμίαο ησλ αλζξώπνπ απνηεινύλ ηελ πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο», θαζψο ε πξαγκάησζε
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αξρήο απηήο είλαη αδχλαην λα επηηεπρζεί δίρσο ηελ πξνζηαζία ηνπ ζεκειηψδνπο αγαζνχ
ηεο πγείαο.
9
ΦΔΚ 123/Α΄/15.7.1992.
10
European Economic Community, Hospital Committee, Charter of the Hospital patient, Luxembourg, 9 May
1979.
11
ΦΔΚ 165/Α΄/21.8.1997.
12
ΦΔΚ 96/Α΄/17.5.1999.
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Γεληθέο Παξαηεξήζεηο γηα ην παξόλ ρΤπΑπόθαζεο

ππνβαζκίζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ. Κάλνληαο έλα βήκα πην πέξα, ν Ν 3293/200413 ίδξπζε ην
πλήγνξν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, πνπ εληάρζεθε ζηνλ θχθιν Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο ηεο αλεμάξηεηεο Αξρήο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε14.
Ο ζεζκφο ηνπ Γξαθείνπ Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ Λεπηξηψλ/ηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο
(εθεμήο Γξαθείν) ζπζηάζεθε κε ην άξζξν 60 ηνπ Ν 4368/2016 ζρεηηθά κε Μέηξα γηα ηελ
επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνύ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο15 θαη απνηειεί νπζηαζηηθά – αλ θαη κε
δηεπξπκέλεο αξκνδηφηεηεο – ηε ζπλέρεηα ηνπ Γξαθείνπ Τπνζηήξημεο ηνπ πνιίηε16, έηζη φπσο
απηφ ζεζκνζεηήζεθε κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν 3868/2010 γηα ηελ Αλαβάζκηζε ηνπ Δζληθνύ
πζηήκαηνο Τγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγύεο17.
Τπφ ην θσο ησλ αλσηέξσ επηζεκάλζεσλ, ζπλεπψο, ε ΔΔΓΑ ζεσξεί φηη ε παξνχζα
λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζπληζηά πνιχ ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
λνζνθνκεηαθνχ αζζελή, εθθξάδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ επρή λα πινπνηεζεί ζηελ πξάμε, ψζηε,
απηή ηε θνξά, ην εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αζζελή λα
κε κείλεη γξάκκα θελφ πεξηερνκέλνπ σο πξνο ηελ ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο λα αληηκεησπίδεη
ηελ πγεία σο ζεκειηψδεο δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ γηα ην νπνίν αγσλίδεηαη θαη φρη απιά σο
επινγία ηελ νπνία εχρεηαη θαη ειπίδεη, γηα λα δαλεηζηνχκε ηε θξάζε ηνπ πξ. Γεληθνχ
Γξακκαηέα ηνπ ΟΗΔ18. Η ΔΔΓΑ, ζην πιαίζην κάιηζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, δηαβεβαηψλεη
γηα ηελ πξφζεζε θαη εηνηκφηεηά ηεο λα ζπκβάιεη ψζηε λα θαζηεξσζνχλ ζηε ζπλείδεζε ηφζν
ησλ ιεπηξηψλ/ηψλ ππεξεζηψλ πγείαο ηνπ ΔΤ, φζν θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο σο
πξαγκαηηθνί ζπκπαξαζηάηεο ηνπο. ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηε
ζχλζεζε ηεο ΔΔΓΑ κεηέρνπλ ηφζν ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε φζν θαη έλα πξφζσπν πνπ
πξνέξρεηαη απφ ηηο επηζηήκεο ηεο Βηνινγίαο, ηεο Γελεηηθήο ή ηεο Ιαηξηθήο θαη νξίδεηαη απφ
ηνλ Πξφεδξν ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο, ε ΔΔΓΑ πξνηίζεηαη λα θηινμελεί εηεζίσο
ζπλάληεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ εθπξνζψπσλ ησλ Γξαθείσλ πνπ ζπζηήλνληαη
13
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14
εκαληηθέο, επίζεο, εμειίμεηο ζηελ πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αζζελή απνηεινχλ ε χκβαζε ηνπ
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Γηθαηώκαηα θαη ηε Βηνταηξηθή (ΦΔΚ 132/Α΄/19.6.1998), θαζψο επίζεο θαη ν Ν 3418/2005 πεξί Κώδηθα Ιαηξηθήο
Γενληνινγίαο (ΦΔΚ 287/Α΄/28.11.2005) πνπ εηζάγεη ζην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο ζχγρξνλα πξφηππα
ζεβαζκνχ ζηα δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ.
15
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16
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θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ζηα λνζνθνκεία αλά ηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξχλεη θαη
δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. ηελ εηήζηα απηή ζπλάληεζε πνπ ζα δηεμάγεηαη ππφ
ηελ αηγίδα ηεο ΔΔΓΑ πξνηείλεηαη λα κεηέρνπλ εθπξφζσπνη ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε θαη
ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο.
Κιείλνληαο, δε, απηά ηα πξψηα εηζαγσγηθά ζρφιηα, ε ΔΔΓΑ επηζπκεί λα εμάξεη ην έξγν
ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ κε ζπλέπεηα, απηαπάξλεζε θαη απηνζπζία, θαη παξά ηηο
ζνβαξέο ειιείςεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία απεηιψληαο έηζη ηελ νκαιή
ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ζπληζηψληαο θαζεκεξηλά αηηία ζσξείαο
παξαβηάζεσλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ λνζνθνκεηαθψλ αζζελψλ, εξγάδνληαη κε έλα θαη
κνλαδηθφ ζθνπφ: λα πξνζθέξνπλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζηνπο αζζελείο θαη λα
βνεζήζνπλ, αθφκε θη αλ ζε κεγάιν πιένλ βαζκφ απηφ δηαθεχγεη ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη
ζπρλά θαη ησλ ζσκαηηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ. ε έλα δεκφζην ζχζηεκα πγείαο, δε, πνπ, παξά
ηα ζνβαξά νξγαλσηηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θαη ηηο πνιιαπιέο
επηπηψζεηο ηνπο ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο, έρεη εμίζνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα
αλαδείμεη θαιέο θαη θαηλνηφκεο πξαθηηθέο πεξίζαιςεο ησλ αζζελψλ.
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΥΈΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ
Α. Επί ηων επιμέποςρ διαηάξεων ηος παπόνηορ σεδίος Τποςπγικήρ Απόθαζηρ
Άρθρο 1 – Οργάνωζη, Λειηοσργία και Διαζύνδεζη ηων Γραθείων
Παξάγξαθνο 4: Αλαθνξηθά κε ην άξζξν 1, παξ. 4, ηνπ παξφληνο ρΤπΑπφθαζεο θαη
ηελ πξφβιεςε δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ηνπ Γξαθείνπ ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηα αξρεία
ησλ Σκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ, ε ΔΔΓΑ παξαηεξεί φηη πξφθεηηαη πξάγκαηη γηα έλα
αλαγθαίν κέηξν πνπ αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ηνπ Γξαθείνπ, ην νπνίν ρσξίο απηή ηε δηαζχλδεζε ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ δελ ζα θαηαζηεί
ιεηηνπξγηθφ, ελψ ε εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ ζα απνβεί εμαηξεηηθά ρξνλνβφξα.
Γξάηηεηαη, δε, ηεο επθαηξίαο γηα λα επηζεκάλεη φηη κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ ζηα νπνία
δηαζέηεη πξφζβαζε ην Γξαθείν, φπσο ελδεηθηηθά ηα εηζηηήξηα/εμηηήξηα, ν ρξφλνο αλακνλήο
γηα εμέηαζε ή νη ιίζηεο αζζελψλ πνπ ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1, παξ. 4, ηνπ
παξφληνο ρΤπΑπφθαζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ιίζηεο ρεηξνπξγείσλ, πνπ πξφζθαηα
ζεζκνζεηήζεθαλ κε ην Ν 4368/201619 (άξζξν 58) πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην
πξφβιεκα ηεο αδηαθάλεηαο, ηνπ αλέιεγθηνπ θαη ηεο αληζφηεηαο πνπ επηθξαηεί ζηα
λνζνθνκεία αλαθνξηθά κε ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ αζζελψλ ζηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο.
Παξά ην βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο ηνπ ελ ιφγσ κέηξνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο
κε δηάθξηζεο ησλ αζζελψλ ζηελ παξνρή ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ, ε ΔΔΓΑ ζεκεηψλεη φηη ε

19

Βι. ππνζεκείσζε αξηζ. 15, ζει. 6.
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ιίζηα ρεηξνπξγείσλ δελ έρεη αθφκε ελεξγνπνηεζεί, θαζψο εθθξεκεί, έμη κήλεο κεηά ηελ
ςήθηζε ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ, ε έθδνζε ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πνπ ζα θαζνξίδεη ηνλ
ηξφπν θαηάξηηζεο, ηελ νξγάλσζε θαη βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηεο γηα ηνπο αζζελείο θαη ηνπο
επαγγεικαηίεο πγείαο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.
Παξάγξαθνο 5: ε φ,ηη αθνξά ζηε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ηνπ Γξαθείνπ κε ηηο
δηάθνξεο Τπεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαζψο θαη κε ηηο Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο (ΤΠΔ),
ηελ Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ
Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Λεπηξηψλ/ηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη ηηο Δπηηξνπέο
Διέγρνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Λεπηξηψλ/ψλ Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο, ε
ΔΔΓΑ επαλαιακβάλεη φηη ε δηαζχλδεζε ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ. εκεηψλεη, σζηφζν, φηη ελδερνκέλσο ε
ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο λα ρξήδεη πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζεο σο πξνο ηε δηαηχπσζή ηεο,
ψζηε λα απαιεηθζεί θάζε θίλδπλνο ζχγρπζήο ηεο κε ην πεξηερφκελν ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ, πνπ επίζεο αλαθέξεηαη ζηε δηαζχλδεζε ηνπ Γξαθείνπ κε άιιεο Τπεξεζίεο ηνπ
Ννζνθνκείνπ κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζηα ειεθηξνληθά ηνπο αξρεία. Με άιια
ιφγηα, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δηεπθξηληζηεί ηί αθξηβψο ελλνείηαη κε ηνλ φξν «δηαζχλδεζε» ζηελ
παξάγξαθν απηή, δεδνκέλνπ φηη απφ ηα ζπκθξαδφκελα πξνθχπηεη φηη ν λνκνζέηεο ζηνρεχεη
κάιινλ ζηελ θαζηέξσζε νπζηαζηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ Τπεξεζηψλ
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ θαη φρη ζηελ απιή πξφζβαζε ζε
βάζεηο δεδνκέλσλ. Απηφ γίλεηαη αθφκε πην ζαθέο ζηα εδάθηα β΄ θαη γ΄ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ,
φπνπ ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ «δηαζχλδεζε» θαίλεηαη λα εμεηδηθεχεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ
φξσλ «επηθνπξείηαη» θαη «ζπλεξγάδεηαη». Δπίζεο θαη ζε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ
παξαηεξήζεσλ, ζπζηήλεηαη ε βειηίσζε ηεο δηαηχπσζεο θαη ε ελνπνίεζε ησλ δπν ηειεπηαίσλ
απηψλ εδαθίσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο ρΤπΑπφθαζεο («[…] ην
γξαθείν δηαζπλδέεηαη θαη κε ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε. Δπηπιένλ ηα γξαθεία δηαζπλδένληαη,
επηθνπξνύληαη θαη ζπλεξγάδνληαη […]»), θαζψο δηαθξίλεηαη ε επαλάιεςε ηνπ φξνπ
«δηαζπλδέεηαη» ζε φηη αθνξά εηδηθφηεξα ζηε ζπλεξγαζία ηνπ Γξαθείνπ κε ην πλήγνξν ηνπ
Πνιίηε.
Δπηπξφζζεηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζεκαληηθά νθέιε πνπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ν
ζπληνληζκφο θαη ε ζπλνρή κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο κε ην Γξαθείν, ε ΔΔΓΑ ζεσξεί αλαγθαία ηε ζπλεξγαζία θαη ησλ
Γξαθείσλ πνπ ζπζηήλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζηα λνζνθνκεία αλά ηελ Διιάδα κεηαμχ ηνπο,
κέζσ ηεο ζπλεθηηθήο νξηδφληηαο δηθηχσζήο ηνπο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε έγθαηξε ιήςε ησλ
θαηάιιεισλ θαη αλαγθαίσλ κέηξσλ, λα δηαζθαιίδεηαη ε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ απφ ην
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δεκφζην ζχζηεκα πγείαο ππεξεζηψλ θαη – ην ζεκαληηθφηεξν – λα πξνάγεηαη
απνηειεζκαηηθφηεξα ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ησλ λνζνθνκεηαθψλ αζζελψλ20.
Βειηίσζε ηεο δηαηχπσζεο ζπζηήλεηαη θαη σο πξνο ηε θξάζε «ηηο Δζληθέο Δπηηξνπέο
Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη Βηνεζηθήο» ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ (εδάθην γ΄), ε νπνία
πξνηείλεηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηε θξάζε «ηελ Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ
Αλζξώπνπ θαη ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο», ψζηε ε ζρεηηθή αλαθνξά ζηνπο δχν Φνξείο
φρη κφλν λα γίλεηαη κε ην δφθηκν ηίηιν ηνπο, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν λα ηνπο αλαγλσξίδεηαη ε
απηνηειήο λνκηθή ππφζηαζή ηνπο.
Άρθρο 2 – Σηελέτωζη ηων Γραθείων
Παξάγξαθνο 1: Αλαθνξηθά κε ηε ζηειέρσζε ηνπ Γξαθείνπ, ε ΔΔΓΑ ζεσξεί εχζηνρε
ηελ επηινγή ηεο ηξηκεινχο ζχλζεζήο ηνπ (έλαο ππάιιεινο απφ θάζε ππεξεζία ηνπ
λνζνθνκείνπ: Ιαηξηθή, Ννζειεπηηθή, Γηνηθεηηθή), θαζψο θαη νη ηξεηο εηδηθφηεηεο είλαη
απαξαίηεηεο γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ε Τπεξεζία. Παξαηεξεί, σζηφζν, φηη ε
δηαηχπσζε ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο ηνπ ρΤπΑπφθαζεο («ηξηκειέο πξνζσπηθό, απαξηηδόκελν
θαηά πξνηίκεζε θαη αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηεο θάζε λνζνθνκείνπ»), εμαξηψληαο ηειηθά ηε
ζχζηαζε ηνπ Γξαθείνπ απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε λνζνθνκείνπ, αθήλεη πεξηζψξηα κε
ζχζηαζήο ηνπ θαη ζέηεη ελ ακθηβφισ ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Αλαθνξηθά, δε, κε ηνλ φξν «θαηά
πξνηίκεζε», πνπ ζπλεπάγεηαη νπζηαζηηθά ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηειέρσζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ Γξαθείνπ απφ ηηο εηδηθφηεηεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ε ΔΔΓΑ εθθξάδεη ην
θφβν φηη ε δηαηχπσζε απηή, δεδνκέλσλ κάιηζηα θαη ησλ πνιχ ζεκαληηθψλ ειιείςεσλ ηνπ
ζπζηήκαηνο πγείαο σο πξνο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ21, ζα νδεγήζεη αλαπφθεπθηα ζηε
ζηειέρσζε ηνπ Γξαθείνπ απφ πξνζσπηθφ ρσξίο εμεηδίθεπζε ζηα δεηήκαηα πξνζηαζίαο ησλ
δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, αληίζεηα, ην Γξαθείν λα ζηειερψλεηαη
απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ πξνζσπηθφ κε γλψζε ή/θαη εκπεηξία ζηα δεηήκαηα πξνζηαζίαο
ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ, ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά απηή ηε θνξά θαη λα
κε γλψκνλα ην ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ιεπηξηψλ/ηψλ ππεξεζηψλ
πγείαο.
Δπίζεο, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 1, παξ. 3, ηνπ παξφληνο ρΤπΑπφθαζεο, πνπ
νξίδεη ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γξαθείνπ («θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, ηηο ώξεο
επηζθεπηεξίνπ θαη θαηά ηηο εκέξεο εθεκεξίαο, θαζώο δηαζπλδέεηαη κε ην Σκήκα Δπεηγόλησλ
Πεξηζηαηηθώλ»), δηαθαίλεηαη ε πξαθηηθή δπζθνιία ηεο θάιπςεο ηνπ ζπλφινπ ησλ
πξνβιεπφκελσλ σξαξίσλ ιεηηνπξγίαο θαη εμππεξέηεζεο ησλ ιεπηξηψλ/ηψλ πγείαο ηνπ
20

ην ίδην πλεχκα θηλείηαη θαη ε χζηαζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο, βι. Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο,
ύζηαζε γηα ηα Γξαθεία Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ Λεπηξηώλ/ηώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ,
16.6.2016, παξ. 3(δ).
21
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δξαζηηθή κείσζε δαπαλψλ γηα ηε δεκφδηα πγεία βι. OECD,
Greece Policy Brief, Health: Controlling spending while improving access and quality of health services, March
2016; Health Policy in Greece , January 2016.
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λνζνθνκείνπ απφ έλα δηνηθεηηθφ ππάιιειν, έλα λνζειεπηή θαη έλαλ ηαηξφ. Λακβάλνληαο
ππφςε φηη ζε φια ηα λνζνθνκεία ηεο Υψξαο ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ, αλζξψπηλσλ θαη
πιηθψλ, έρνπλ πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε ΔΔΓΑ εθθξάδεη ην θφβν φηη ηα
Γξαθεία δελ ζα ζηειερσζνχλ επαξθψο θαη γηα αθφκε κία θνξά δελ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ή ζα
ππνιεηηνπξγήζνπλ. Τπελζπκίδεηαη, άιισζηε, φηη παξφηη ηα ζπζηαζέληα κε ην Ν 3868/2010
Γξαθεία Τπνζηήξημεο ηνπ πνιίηε22 ζηειερψλνληαη ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ππνπξγηθή
απφθαζε23 «αλάινγα κε ηε δπλακηθόηεηα ησλ θιηλώλ ηνπ εθάζηνηε Ννζνθνκείνπ, ηηο
ηδηαηηεξόηεηέο ηνπ θαη ην κέζν αξηζκό πξνζεξρόκελσλ αζζελώλ», ζηελ πξάμε εμππεξεηνχληαη
νπζηαζηηθά απφ έλα άηνκν, πνπ είλαη παξάιιεια επηθνξηηζκέλν θαη κε άιιεο αξκνδηφηεηεο.
πλεπψο, ε πξνζήθνπζα ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί θαη κε
ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα, ηα νπνία ζα δηαζθαιίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ζα επηηξέπνπλ ζην
πξνζσπηθφ πνπ ζα ην ζηειερψλεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα θαζήθνληά ηνπ θαη ζα ζπκβάιινπλ
ζηελ θαιιηέξγεηα κηαο επξχηεξεο θνπιηνχξαο πξνζηαζίαο ζηελ πξάμε ησλ δηθαησκάησλ ησλ
ιεπηξηψλ/ηψλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηα λνζνθνκεία24. Η απνθαζηζηηθφηεηα εμάιινπ απηή ηνπ
λνκνζέηε γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα θαη απφ ηελ
ακέζσο επφκελε παξάγξαθν ηνπ παξφληνο άξζξνπ (παξ. 2), ε νπνία πξνβιέπεη ηε ιήςε
κέξηκλαο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ απαξαίηεηνπ αξηζκνχ ππαιιήισλ θαη ηελ άκεζε
αληηθαηάζηαζή ηνπο ζε πεξίπησζε απνρψξεζεο ή κεηαθίλεζήο ηνπο απφ ην Γξαθείν.
Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, ζπλεπψο, ε ΔΔΓΑ ζεσξεί πνιχ ζεηηθή, γηα ηελ
θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γξαθείνπ θαη ηε δηαξθή επηκφξθσζή ηνπ ζε ζέκαηα πνπ
άπηνληαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ, ηεο βηνεζηθήο ή ηεο ηαηξηθήο
δενληνινγίαο, ηελ πξφβιεςε εηδηθψλ επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ, πνπ ζα δηελεξγνχληαη είηε
απφ ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ–ΙΝΔΠ) είηε απφ
άιιν αξκφδην θνξέα, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληαπφθξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζην
απαηηεηηθφ έξγν ηνπ. Μεηαμχ ησλ αξκφδησλ απηψλ θνξέσλ, ην έξγν θαη ε πξνζθνξά ησλ
νπνίσλ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γξαθείνπ,
ζπγθαηαιέγνληαη ηα κεγάια παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηεο Υψξαο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ
έρνπλ ηδξπζεί θαη ιεηηνπξγνχλ κε επηηπρία, φπσο πνιχ εχζηνρα επηζεκαίλεηαη απφ ηελ Δζληθή
Δπηηξνπή Βηνεζηθήο25, πνιχ ζεκαληηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλε
γλψζε γηα ηηο δηαζηάζεηο ησλ επηκέξνπο πξνβιεκαηηθψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ άζθεζε ηνπ
ηαηξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο.

22

Βι. ζρεηηθά πην πάλσ ππνζεκεηψζεηο αξηζ. 16 θαη 17, ζει. 6επ.
Απφθαζε Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο αξηζ. Τ4α/νηθ 106298 γηα ην Πιαίζην νξγάλσζεο
θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ «Γξαθείνπ Τπνζηήξημεο Πνιίηε» ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ (ΦΔΚ 1496/Β΄/6.9.2010).
24
Βι. έηζη θαη Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο, ύζηαζε γηα ηα Γξαθεία Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ Λεπηξηώλ/ηώλ
Τπεξεζηώλ Τγείαο ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ, 16.6.2016, παξ. 3(ζη).
25
Idem, παξ. 3(α).
23
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Άρθρο 3 – Ανηικείμενο και Αρμοδιόηηηες ηων Γραθείων
Παξάγξαθνη 1 θαη 2: Αλαγλσξίδνληαο φηη ην δηθαίσκα ζηελ πγεία θαη ηελ
ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο πξφιεςεο θαη ηεο έγθαηξεο
παξέκβαζεο, πξέπεη λα κελ ζεσξνχληαη θφζηνο αιιά επέλδπζε πνπ ζα σθειήζεη ην ζχλνιν
ησλ πνιηηψλ θαη κε γλψκνλα πάληα ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ δηθαηψκαηνο θάζε
πξνζψπνπ ζε παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο, θαηάιιειεο θαη ζηαδηαθήο, κε βαζηθφ θξηηήξην ηελ
εθάζηνηε ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελή, πιεξνθφξεζήο ηνπ γηα ηε δηακφξθσζε πιήξνπο
θαη θαηαλνεηήο εηθφλαο ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ θαη ηηο ππάξρνπζεο επηινγέο
πεξίζαιςεο θαη θξνληίδαο26, ε ΔΔΓΑ ζεσξεί εμαηξεηηθά ζεηηθή εμέιημε γηα ηε δηαζθάιηζε
ησλ δηθαησκάησλ ησλ ιεπηξηψλ/ηψλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ ηε
λνκνζεηηθή αλάζεζε ζην Γξαθείν αξκνδηνηήησλ ελεκέξσζεο, παξαθνινχζεζεο θαη
παξέκβαζεο. Η ελδεηθηηθή ζπλεπψο απαξίζκεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γξαθείνπ, φπσο
απηή αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο ρΤπΑπφθαζεο, αλακέλεηαη
φηη ζα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ νξγάλσζε ηνπ δχζθνινπ έξγνπ ηνπ Γξαθείνπ.
Λακβάλνληαο, κάιηζηα, ππφςε ηε ζεκαζία ηεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο
ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, βαζηθνχ ππιψλα γηα ηελ θαηαγξαθή θαη απνηχπσζε ησλ
πξνβιεκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο, ε ΔΔΓΑ δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ
αλαγθαηφηεηα ζπιινγήο επαξθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ ηθαλψλ λα
επηηξέςνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηθαησκάησλ ηελ ιεπηξηψλ/ηψλ ππεξεζηψλ
πγείαο θαη ζπζηήλεη ηε ξεηή ζπκπεξίιεςε κεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γξαθείνπ ηεο
ζηαηηζηηθήο θαηαγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαη
αληηκεησπίζηεθαλ.
Δπηπξφζζεηα θαη παξάιιεια κε ηε ζπιινγή θαη δηεθπεξαίσζε θαηαγγειηψλ θαη
παξαπφλσλ (άξζξν 3, παξ. 2δ)), ζπζηήλεηαη ε ξεηή πξφβιεςε παξάιιειεο επίζεκεο
δηαδηθαζίαο έγγξαθεο ππνβνιήο ζεηηθψλ εληππψζεσλ γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο
θαη επηβξάβεπζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ θαζεκεξηλά μεπεξλνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο
γηα λα παξέρνπλ ην πςειφηεξν δπλαηφ επίπεδν ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. Η
ελζάξξπλζε θαη ε επηβξάβεπζε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ
λνζνθνκείσλ, ηεο νπνίαο ζπρλά ε αμία ππνηηκάηαη θαη παξαβιέπεηαη, αλακέλεηαη φρη κφλν
φηη ζα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ θηλήηξνπ ηνπ ηαηξηθνχ, λνζειεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ
πξνζσπηθνχ ησλ λνζνθνκείσλ, αιιά θαη φηη ζα αλαδείμεη κε ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν
ηηο θαιέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε δεκφζηα πγεία αλά ηε Υψξα.

26

Όπσο άιισζηε ην έρεη επαλεηιεκκέλσο επηζεκάλεη ζην παξειζφλ. Βι. έηζη ελδεηθηηθά ΔΔΓΑ, Πξνζηαζία ησλ
δηθαησκάησλ ησλ ειηθησκέλσλ αηόκσλ (2014), ζει. 40 επ., πζηάζεηο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηώκαηα
ηνπ Αλζξώπνπ (ΔΔΓΑ) γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Παηδηθήο Ηιηθίαο: Τγεία θαη Πξόλνηα (2014), ζει. 21 επ.
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ε φ,ηη αθνξά ζηηο ινηπέο παξαηεξήζεηο πνπ δηαηππψλεη ε ΔΔΓΑ σο πξνο ηηο
ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο, απηέο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε δηαηχπσζε ησλ
επηκέξνπο ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 3 θαη είλαη νη αθφινπζεο:
πζηήλεηαη, θαηαξράο, φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, ε βειηίσζε ηεο δηαηχπσζεο
ηνπ άξζξνπ 3, παξ. 2ε΄), σο πξνο ηε θξάζε «ηηο Δζληθέο Δπηηξνπέο Γηθαησκάησλ ηνπ
Αλζξώπνπ θαη Βηνεζηθήο», ε νπνία πξνηείλεηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηε θξάζε «ηελ Δζληθή
Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ θαη ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο»27. Δπηπιένλ,
επηζεκαίλεηαη φηη ηφζν ε Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ φζν θαη ε
Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο ζπληζηνχλ αλεμάξηεηα γλσκνδνηηθά φξγαλα ηεο ειιεληθήο
Πνιηηείαο. Η κελ πξψηε είλαη ην επίζεκν αλεμάξηεην ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηεο Πνιηηείαο
ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ε δε δεχηεξε έρεη
σο απνζηνιή ηεο ηε δηαξθή παξαθνινχζεζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εθαξκνγέο
ησλ βηνινγηθψλ επηζηεκψλ θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ εζηθψλ, θνηλσληθψλ θαη λνκηθψλ
δηαζηάζεσλ θαη επηπηψζεψλ ηνπο28. πλεπψο, ε πξφβιεςε πεξί δηεπθφιπλζεο ππνβνιήο
αλαθνξψλ ζε απηέο (άξζξν 3, παξ. 2ε΄) είλαη κάιινλ άζηνρε, αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ φηη
ε εμέηαζε απφ ηηο δχν Δπηηξνπέο αηνκηθψλ ή ζπιινγηθψλ αλαθνξψλ εθθεχγεη ηεο
αξκνδηφηεηάο ηνπο. ηελ ίδηα παξάγξαθν (άξζξν 3, παξ. 2ε΄), παξαηεξείηαη ε αλαθνξά ζε
«Δπηηξνπέο Γηθαησκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο», νη νπνίεο σζηφζν δελ θαζίζηαηαη ζαθέο
εάλ θαη ζε πνην πιαίζην ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ζην πιαίζην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.
Δλδερνκέλσο, ν λνκνζέηεο εθ παξαδξνκήο λα έθαλε ιφγν γηα «Δπηηξνπέο», ελψ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ελλνεί ην Σκήκα Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ Αζζελψλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο. ηελ ίδηα ππνπεξίπησζε (άξζξν 3, παξ. 2ε΄), πξνηείλεηαη θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ
φξνπ «ζρεηηθή» ζηε θξάζε «ζε θάζε ζρεηηθή ειεγθηηθή αξρή» απφ ηνλ πην δφθηκν φξν
«αξκφδηα».
Παξακέλνληαο ζηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 3 θαη ελζαξξχλνληαο ηελ
θαιιηέξγεηα ελφο θιίκαηνο δηαθάλεηαο, ειέγρνπ θαη ινγνδνζίαο, ε ΔΔΓΑ επηδνθηκάδεη σο
πνιχ ζεκαληηθέο ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ ππνρξέσζε ηνπ Γξαθείνπ λα ελεκεξψλεη
ζπζηεκαηηθά θαη πεξηνδηθά ηε Γηνίθεζε θαη ηηο ινηπέο Τπεξεζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ, θαζψο
επίζεο θαη φιεο ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο θαη Δπηηξνπέο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηηο
αξκφδηεο ΤΠΔ γηα θάζε παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε
πξφβιεςε ππνρξέσζεο ηήξεζεο ειεθηξνληθψλ αξρείσλ θαη ζχληαμεο εμακεληαίσλ εθζέζεσλ
πεπξαγκέλσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ακέζσο επφκελε παξάγξαθν (παξ. 3).
Παξάγξαθνο 5: Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ζηελ αξκνδηφηεηα ζπιινγήο θαη
δηεθπεξαίσζεο θαηαγγειηψλ θαη παξαπφλσλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην κεγάιν αξηζκφ
θέληξσλ πγείαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηθέξεηα ή/θαη απνκαθξπζκέλεο λεζησηηθέο θαη
27

Βι. έηζη θαη πην πάλσ, ζει. 9.
Βι. ζρεηηθά άξζξα 1, παξ. 1 θαη 10, παξ. 4, ηνπ Ν 2667/1998 γηα ηε ύζηαζε Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηα
Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ θαη Δζληθήο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο (ΦΔΚ 281/Α΄/18.12.1998).
28
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επεηξσηηθέο πεξηνρέο ηεο Υψξαο παξέρνληαο εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ε ΔΔΓΑ
πξνηείλεη ηελ πξφβιεςε δπλαηφηεηαο ππνβνιήο παξαπφλσλ ή θαηαγγειηψλ φρη κφλν κε
απηνπξφζσπε παξνπζία, αιιά θαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ηειενκνηνηππία ή κήλπκα
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, κε ηε ζπκπιήξσζε θαη απνζηνιή ηεο εηδηθήο θφξκαο ππνβνιήο
παξαπφλσλ-θαηαγγειηψλ ή ζεηηθψλ εληππψζεσλ πνπ ζα δηαηίζεηαη πξνο ην ζθνπφ απηφ ζην
δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ ή ηνπ θέληξνπ πγείαο. Αληίζηνηρα, ζε πεξίπησζε
απνδνρήο ηεο πξφηαζεο γηα θαζηέξσζε παξάιιειεο επίζεκεο δηαδηθαζίαο έγγξαθεο
ππνβνιήο ζεηηθψλ εληππψζεσλ γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο, ζα πξέπεη λα
πξνζαξκνζηεί θαη ε παξνχζα παξάγξαθνο, ψζηε λα πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε εηδηθνχ
εληχπνπ φρη κφλν γηα ηπρφλ παξάπνλα-θαηαγγειίεο, αιιά θαη γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζεηηθψλ
εληππψζεσλ.
Παξάγξαθνο 6: Η ΔΔΓΑ ζεσξεί εμαηξεηηθή ηελ πξσηνβνπιία νξγάλσζεο απφ ην
Γξαθείν ζπζηεκαηηθήο θαη πεξηνδηθήο ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ,
ηαηξηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ ζρεηηθά κε ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα δηθαηψκαηα ησλ ιεπηξηψλ/ηψλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηηο νξζέο
πξαθηηθέο πξνζέγγηζήο ηνπο. Άιισζηε, ε ελίζρπζε ηεο θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο ησλ ηαηξψλ
θαη άιισλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο γεληθφηεξα ησλ
πνιηηψλ σο πξνο ηε ζεκαζία ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ δηθαηψκαηνο απηνπξνζδηνξηζκνχ θάζε
αλζξψπνπ ζπληζηά πάγηα ζχζηαζε ηεο ΔΔΓΑ29. ην ίδην πλεχκα, ε ΔΔΓΑ επζπγξακκίδεηαη
κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο θαη ζπληάζζεηαη πιήξσο ηελ πξφηαζή ηεο
γηα ηελ πξνζζήθε κηαο αξκνδηφηεηαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηαηξψλ θαη λνζειεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ, φηαλ αληηκεησπίδνληαη ζνβαξά εζηθά δηιήκκαηα θαηά ηε κεηαρείξηζε
αζζελψλ30.
Άρθρο 4 – Δικαιώμαηα ηων Ληπηριών/ηών Υπηρεζιών Υγείας
Παξάγξαθνο 1: Λακβάλνληαο ππφςε φηη ην Γίθαην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
αλαγλσξίδεη ηελ απφιαπζε ηνπ πςειφηεξνπ δπλαηνχ επηπέδνπ πγείαο σο ζεκειηψδεο
δηθαίσκα θάζε αλζξψπνπ, αλεμαξηήησο θπιήο, ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ,
θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο ή λνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο θαη αλαγλσξίδνληαο φηη ην δηθαίσκα
ζηελ πγεία δελ είλαη έλα πξνλφκην πνπ απνιακβάλνπλ νξηζκέλνη, αιιά πξφθεηηαη γηα έλα
ζεκειηψδεο θαζνιηθφ δηθαίσκα – νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε άιισλ
ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ – πνπ αλήθεη ζε θάζε άλζξσπν ρσξίο δηάθξηζε θαη ην νπνίν
νθείινπκε λα πξνάγνπκε ζην φλνκα ηεο αλζξσπφηεηαο31, ε ΔΔΓΑ επαλαιακβάλεη ηελ

29

Βι. έηζη ελδεηθηηθά ΔΔΓΑ, Πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ειηθησκέλσλ αηόκσλ (2014), ζει. 41 θαη 44.
Βι. ζρεηηθά Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο, ύζηαζε γηα ηα Γξαθεία Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ Λεπηξηώλ/ηώλ
Τπεξεζηώλ Τγείαο ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ, 16.6.2016, παξ. 3(β).
31
Γηα ην ιφγν απηφ θαη ην δηθαίσκα ζηελ πγεία θαηνρπξψλεηαη απφ ζεηξά δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ θεηκέλσλ,
φπσο ελδεηθηηθά ζην άξζξν 12 ΓΟΚΠΓ, 11, παξ. 1 (ζη), χκβαζε γηα ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ
30
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ηθαλνπνίεζή ηεο γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ θαη ηε ζεκαζία ηνπ ηδηαίηεξα
γηα ηε δηαζθάιηζε θαη ηελ πξναγσγή «έγθαηξσλ, αζθαιώλ θαη πςειήο πνηόηεηαο ππεξεζηώλ
πγείαο». Δπηζεκαίλεη, εληνχηνηο, κε έκθαζε φηη νη ππεξεζίεο πγείαο πξέπεη λα πξνβιέπνληαη
θαη παξέρνληαη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ΔΤ άλεπ φξσλ θαη ρσξίο λα εμαξηψληαη απφ ηηο
δπλαηφηεηεο ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Πξνο ην ζθνπφ απηφ θαη
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πνιχ ζεκαληηθέο ειιείςεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζε φ,ηη αθνξά ζηε
δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ ζε φια ηα λνζνθνκεία ηεο Υψξαο, ε ΔΔΓΑ πξνηείλεη ηελ
απάιεηςε ηεο θξάζεο «αλάινγσλ κε ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ δεκόζηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο
ππεξεζηώλ πγείαο» (άξζξν 4, παξ. 1α΄)), θαζψο ε εμάξηεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ
ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο απφ ηηο εθάζηνηε δπλαηφηεηεο ηνπ ΔΤ θαηαξγεί
νπζηαζηηθά ηνλ απφιπην ραξαθηήξα ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζην πςειφηεξν δπλαηφ
επίπεδν πγείαο32.
Δπηπιένλ, ζε φηη αθνξά ζηελ απαγφξεπζε θάζε κνξθήο δηάθξηζεο θαηά ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ πγείαο, ζηε βάζε ηεο ηζφηηκεο θαη θαζνιηθήο πξφζβαζεο, ζπζηήλεηαη ε
ζπκπιήξσζε ηεο δηαηχπσζεο ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο θαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο «ρσξίο
θπιεηηθέο, έκθπιεο, ζεμνπαιηθέο, ζξεζθεπηηθέο, ειηθηαθέο, νηθνλνκηθέο, ζσκαηηθέο ή
νπνηαζδήπνηε άιιεο θύζεο δηαθξίζεηο θαη αλεμάξηεηα από ην είδνο ηεο αζζέλεηαο θαη ηελ
θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηεο/νπ ιήπηξηαο/ε» (άξζξν 4, παξ. 1ε΄)) απφ ηελ πην δφθηκε
«αλεμαξηήησο θπιήο, ρξώκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθώλ θαηαβνιώλ,
ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξόληαο αζζέλεηαο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή
θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ, ηαπηόηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθώλ
θύινπ»33.
Παξάγξαθνο 2: Σέινο, ε ΔΔΓΑ ζεσξεί πνιχ ζεηηθφ βήκα γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ
ζεβαζκνχ θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ γεληθφηεξα θαη ηνπ
λνζνθνκεηαθνχ αζζελή εηδηθφηεξα ηελ πξφβιεςε εηδηθήο κέξηκλαο γηα επάισηεο θαηεγνξίεο
ιεπηξηψλ/ηψλ ππεξεζηψλ πγείαο, φπσο είλαη νη αλήιηθνη, νη θξαηνχκελνη θαη νη ςπρηθά
αζζελείο θαη δηαβεβαηψλεη γηα ηελ πξνζπκία ηεο λα ζπλδξάκεη ην Γξαθείν θαη ηηο ινηπέο
αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζην δχζθνιν θαη πνιχ ζεκαληηθφ απηφ έξγν ηνπο. Γεδνκέλσλ, σζηφζν,
ησλ δηαξθψο δηνγθνχκελσλ κεηαλαζηεπηηθψλ θαη πξνζθπγηθψλ ξνψλ θαη ησλ ζνβαξψλ
δηαζηάζεσλ πνπ έρεη ιάβεη ην πξνζθπγηθφ/κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα ζηελ Διιάδα34 θαη
δηαθξίζεσλ θαηά ησλ γπλαηθψλ, 25, παξ. 1 (α), χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, 11 ΔΚΥ, 24 ΓΓΠ, 35 ΥΘΓ.
32
Βι. αλάινγν ζπιινγηζκφ θαη πην πάλσ ζει. 9.
33
Βι. έηζη θαη άξζξν 3, παξ. 1, ηνπ ρΝ γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιήο,
ρξώκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθώλ θαηαβνιώλ, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ,
αλαπεξίαο ή ρξόληαο αζζέλεηαο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ,
ηαπηόηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθώλ θύινπ θαη άιιεο Γηαηάμεηο.
34
Βι. ζρεηηθά ΔΔΓΑ, Γήισζε γηα ηηο ζνβαξέο δηαζηάζεηο πνπ έρεη ιάβεη ην πξνζθπγηθό/κεηαλαζηεπηηθό δήηεκα
ζηελ Διιάδα (2016), Έθζεζε γηα ηε ζπκθσλία ΔΔ-Σνπξθίαο ηεο 18εο Μαξηίνπ 2016 γηα ην
πξνζθπγηθό/κεηαλαζηεπηηθό δήηεκα ππό ην πξίζκα ηνπ Ν 4375/2016 (2016), Αλαθνίλσζε: Η Δπξσπατθή Έλσζε
νθείιεη λα αλαιάβεη επεηγόλησο ηηο επζύλεο ηεο θαη λα αλαζρεδηάζεη ηε κεηαλαζηεπηηθή ηεο πνιηηηθή (2015).
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ζεσξψληαο θξίζηκεο ζεκαζίαο ηε ιήςε κέξηκλαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ ζηνλ
νπνίν ηίζεληαη θαζεκεξηλά ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη ησλ
πξνζθχγσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε Υψξα καο, ζε έλα ήδε εμαηξεηηθά βεβαξπκκέλν
θνηλσληθννηθνλνκηθφ θιίκα, ε ΔΔΓΑ ζεσξεί αλαγθαία ηε ζπκπεξίιεςε κεηαμχ ησλ
επάισησλ θαηεγνξηψλ ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 2, ηνπ παξφληνο ρΤπΑπφθαζεο θαη ησλ
αηηνχλησλ άζπιν θαη πξνζθχγσλ, κε ζθνπφ πάληα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο, ηεο
πγείαο θαη αζθάιεηαο φισλ ησλ δηαβηνχλησλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα πξνζψπσλ, ζε
ζπλζήθεο ζεβαζκνχ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο.
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