
Υπόμνημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ 

όπως εκπροσωπείται από τους Γ. Σπανουδάκη (Πρόεδρο), Μ. Παπαδημητράκη (Γ. Γραμματέα), 

Κ. Τρακόσα (Α’ Αντιπρόεδρο), Ν. Λένο  (Β’ Αντιπρόεδρο), Π. Παλιούρα (Αν. Γ. Γραμματέα), Β. 

Δελή (Ειδικό Γραμματέα), Α. Σακελλάρη (Αν. Ειδικό Γραμματέα), Π. Τζανετόπουλο (Αν. Ταμία) 

και Γ. Τσιάντα (Ταμία) 

 

Η απόφαση1  για την ξαφνική και πολύμηνη απομάκρυνση χιλιάδων, επίσημα διορισμένων 

επαγγελματιών της Υγείας (σε δημόσια και στρατιωτικά νοσοκομεία, δομές Πρόνοιας και 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κ.λπ.) από τις εργασίες τους, εν είδει ποινής, συνεπεία 

προσωπικής τους απόφασης να απέχουν από εκτάκτως επιβαλλόμενη ιατρική πράξη, σύμφωνα 

με το υφιστάμενο εθνικό & διεθνές νομοθετικό πλαίσιο αποδεικνύεται αυθαίρετη και εκ των 

αποτελεσμάτων της καταστροφική, τόσο για τους ιδίους όσο και για το κοινωνικό σύνολο που 

καταδικάζεται να στερηθεί των υπηρεσιών τους σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο.  

Η απόφαση αυτή, μάλιστα, συνδυάστηκε επισήμως με την πλήρη αποστέρηση των αναγκαίων 

προσόδων2 προς το ζην, καταδικάζοντας απροσχημάτιστα τους ιδίους και τις οικογένειές τους 

σε ένα ιδιότυπο, πλην καθ’ όλα απροσπέλαστο, επαγγελματικό, εργασιακό και προσωπικό 

αδιέξοδο. Η εικόνα λιπόθυμων υγειονομικών, απεργών πείνας επί μέρες που διεκδικούν την 

αυτονόητη επιστροφή τους στα καθήκοντα τους και την εργασιακή τους αποκατάσταση, να 

εισάγονται εσπευσμένα στα νοσοκομεία, υπό την πλήρη αναλγησία των πολιτικών υπευθύνων 

και των ΜΜΕ, είναι αποκρουστική σε κάθε πολίτη, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς την προσφορά 

του κλάδου καθ’ όλη την περίοδο της πανδημίας, αλλά και τις τραγικές ελλείψεις του 

συστήματος υγείας.   

Τα καταστατικά Πολιτειακά και υπερεθνικά νομικά κείμενα 3 , όπου στοιχειοθετούνται οι 

βασικές έννοιες των ανθρωπίνων ελευθεριών και τίθενται οι βάσεις για την προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων βρίθουν εγγυήσεων που κατάφορα παραβιάζονται με την απόφαση 

αυτή, ενώ ανερυθρίαστα επιλέγεται να παραγνωριστούν τα διδάγματα της σύγχρονης ιστορίας, 

αναβιώνοντας πρακτικές που παραπέμπουν στις πιο ζοφερές της σελίδες. 

Έγκριτοι νομικοί και επιστήμονες του χώρου της Υγείας καταμαρτυρούν το νομικά αυθαίρετο 

και επιστημονικά παράδοξο της λήψης και επιβολής της συγκεκριμένης Απόφασης και 

συνηγορούν υπέρ μιας άνευ προηγουμένου αυθαιρεσίας που στρέφεται ενάντια στο κοινωνικό 

 
1 .. 820/20/0,, άρθρο 0/,, όπως παρατάθηκε έως 3,2,020/00 με το άρθρο δεύτερο παρ.0 του 

..89,720/00. 

Βλ. ενδεικτικά: 

https:22diavgeia.gov.gr2doc2%CE%958%CE%9A9%CE%9F%CE%9A%CE%A2%CE%9B-

%CE%97%CE%A7%CE%97 
2 .. 827020/0,, άρθρο ,,, παρ.8 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων 

υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας» και Εγκυκλίους ΔΙΔΑΔ2Φ.,920//2οικ.,33323,-,-0/00 

(ΑΔΑ: 9ΗΠΙ8,ΜΤΛ,-ΞΚΠ) του Υπ. Εσωτερικών και 02,0,2,/2ΔΕΠ2,5.,0.0/0, «Παροχή οδηγιών για 

την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου ,, του ν.827020/0,» του Υπ. Οικονομικών 
3 α) Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρα 8 περί ισότητας απέναντι στο .όμο, 5 περί ελευθερίας ανάπτυξης 

της προσωπικότητας (ιδίως παρ. 5), άρθρο 7 περί ποινών, άρθρο 00 περί προστασίας της εργασίας, 05 

περί κοινωνικού κράτους δικαίου και ιδίως περί αναλογικότητας, 02 παρ. , περί υπεροχής των διεθνών 

συμβάσεων επί των τυπικών νόμων, ,/3 περί δημοσίων υπαλλήλων, β) Οικουμενική Διακήρυξη για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, άρθρα ,-3, 5, 7, ,9-0/, 00-03, 05, 02-3/, γ) Χάρτης των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρα ,-8, ,, ,/, ,5, 0/, 3/, 38, δ) ..0,,92,992 - Σύμβαση του 

Οβιέδο, άρθρα ,-0, 5, 0,      

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ε4Κ9ΟΚΨΛ-ΗΧΗ
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ε4Κ9ΟΚΨΛ-ΗΧΗ


σύνολο, ενώ υπονομεύει το δημοκρατικό Πολίτευμα, εισάγοντας πρακτικές που παραπέμπουν 

ευθέως σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. 

Έπειτα από δυόμιση χρόνια πανδημίας και συστηματικής, οριζόντιας επιβολής σκληρών και 

δυσανάλογων μέτρων, όπως επιστημονικοί φορείς και Αρχές4 είχαν εγκαίρως επισημάνει ως 

κίνδυνο - τόσο  για την κοινωνία όσο και για τη Δημοκρατία - τα αποτελέσματα είναι 

αδιαμφισβήτητα και τίθενται καθημερινά από τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Πλέον και 

εκ των πραγμάτων, ο αρχικά διαφαινόμενος έκτακτος κίνδυνος διασποράς του ιού ειδικά από 

τους επαγγελματίες της Υγείας (όπως και εκ των συμπολιτών μας άνω των ,/ ετών, στους 

οποίους, απαράδεκτα και διακριτικά αλλά και σε πανευρωπαϊκή αποκλειστικότητα, 

επιβλήθηκε πρόστιμο5) για την τεκμηρίωση του μέτρου της αναστολής εργασίας σε εν ενεργεία 

δημοσίους λειτουργούς, έχει καταπέσει και θα καταπίπτει προϊόντος του χρόνου με ολοένα και 

μεγαλύτερο κρότο, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα.6  

Αυτό που ολοκάθαρα εκτίθεται, όπως πλέον παραδέχονται και οι ίδιοι οι ιθύνοντες, είναι η 

αρχική και πραγματική πρόθεσή τους, όχι να περιορίσουν, με βάση επιστημονικά στοιχεία το 

αποτύπωμα της πανδημίας σε σοβαρή νόηση και σε θανάτους συμπολιτών μας - στους δείκτες 

των οποίων η χώρα μας εξακολουθεί να καταλαμβάνει μια από τις θλιβερά υψηλότερες θέσεις 

- αλλά να τιμωρήσουν, με πρόσχημα την άρνηση μιας επιβαλλόμενης ατομικής (και ως εκ 

τούτου εκ φύσεως ελεύθερη) ιατρικής πράξης, αναιτιολόγητα, όσους κάνουν χρήση ιδίου τους 

δικαιώματος. 

Το γεγονός ότι η Ένωση Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.ΑΠ ΕΣΔΔΑ), ως θεσμός που καταστατικά συνδέεται με την προαγωγή του 

δημοσίου συμφέροντος και άρα κατεξοχήν με την περιφρούρηση των βασικών Αρχών του 

Πολιτεύματος, όπως αυτά διέπουν τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης7, αδρανεί καθ’ όλο 

αυτό το διάστημα να ασχοληθεί με μια πρόκληση τέτοιου μεγέθους, μαρτυρεί αντανακλαστικά 

πλήρως ανενεργά, πρωτίστως για όσους εκ των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ βάσιμα προσδοκούν 

μια ενεργή στάση και την οφειλόμενη δυναμική διεκδίκηση για την επαναφορά στην 

κανονικότητα. Εκτός αυτών, όμως, συνιστά σκάνδαλο και για οποιονδήποτε πολίτη αυτής της 

χώρας διατηρεί καλή πίστη έναντι του εγγυητικού της ρόλου ως προς τις εφαρμοζόμενες 

διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης, τη στιγμή που η τελευταία αφήνεται να διολισθαίνει σε 

ατραπούς που δεν τιμούν την Ιστορία και προσβάλλουν τις βασικές Αρχές της Δημοκρατίας.  

Στην Υγεία δε χωρούν αποκλεισμοί και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των υγειονομικών είναι 

αυτονόητος, είτε ανεμβολιαστων είτε εμβολιασμένων κατά COVID ,9, με δεδομένα τα 

αυστηρά γενικά μέτρα ατομικής προστασίας και πρόληψης που έχουν προβλεφθεί για όλους. 

 
4 Ενδεικτικά: Συμβούλιο της Ευρώπης, Συνήγορος του Πολίτη, Διεθνής Αμνηστία, Ελληνική Επιτροπή 

για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Εθνική Επιτροπή 

Βιοηθικής, κλπ.  
5 .. 82,520/0,, άρθρο 08  Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού  και ΚΥΑ οικ. 752,20/00 (ΦΕΚ Β' 

,/22,0./0.0/00) «Καθορισμός διαδικασίας προσδιορισμού των υπόχρεων προσώπων και επιβολής του 

διοικητικού προστίμου της παρ. 8 του άρθρου 08 του ν. 82,520/0, (Α' 032)». 
6  https:22eody.gov.gr2category2covid-,92, https:22ourworldindata.org2explorers2coronavirus-data-

explorer?uniformYAxis=/&Metric=Vaccine+doses+and+confirmed+deaths&Interval=7day+rolling+av

erage&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=GRC~European+Unio

n 
7Σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 0) της Ένωσης, μεταξύ των σκοπών της είναι και «η αποφασιστική 

συμβολή στην εκτέλεση της συνταγματικής αποστολής της Δημόσιας ∆ιοίκησης, δηλαδή στην εφαρμογή της 

αρχής της νομιμότητας και στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος».   

https://eody.gov.gr/category/covid-19/
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?uniformYAxis=0&Metric=Vaccine+doses+and+confirmed+deaths&Interval=7day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=GRC~European+Union
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?uniformYAxis=0&Metric=Vaccine+doses+and+confirmed+deaths&Interval=7day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=GRC~European+Union
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?uniformYAxis=0&Metric=Vaccine+doses+and+confirmed+deaths&Interval=7day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=GRC~European+Union
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?uniformYAxis=0&Metric=Vaccine+doses+and+confirmed+deaths&Interval=7day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=GRC~European+Union


Με το παρόν, οι υπογράφοντες απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ θέτουμε επιτακτικά, για άλλη μια φορά, 

το αίτημα για την άμεση και απερίφραστη καταδίκη εκ μέρους της Ε.ΑΠ της κατάφορα 

άδικης, δυσανάλογης και πρόδηλα απάνθρωπης αυτής πρακτικής, η οποία εφαρμόζεται βάσει 

της εν λόγω ολοκληρωτικής εμπνεύσεως Απόφασης.  

Συντασσόμαστε με το αυτονόητο αίτημα των υγειονομικών να αποκατασταθούν, 

επιστρέφοντας επί ίσοις όροις στις θέσεις εργασίας τους, κατ’ αναλογίαν όλων των υπολοίπων 

λειτουργών του δημοσίου, καθώς και των λοιπών επαγγελματιών υγείας, συνοδών και λοιπών 

επισκεπτών, για τους οποίους η παρουσία και διαμονή στους χώρους του νοσοκομείου ορθά 

επιτρέπεται, με την επίδειξη αρνητικού αποτελέσματος επίκαιρου διαγνωστικού ελέγχου, χωρίς 

να θίγεται το δικαίωμα της προσωπικής τους αυτοδιάθεσης.  

Καλούμε την Ε.ΑΠ, ως αρμόζει στον ρόλο και στην αποστολή της, να υποστηρίξει ευθέως 

και χωρίς περιστροφές την άρση της αυθαίρετης και πρωτοφανούς αναστολής για την 

ενδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το εναπομείναν δυναμικό του οποίου έχει 

εγκαταλειφθεί στην τύχη του και την προάσπιση της αξιοπρέπειας των πληττόμενων δημοσίων 

λειτουργών. Τέλος, να προβεί σε όποια άλλη κατάλληλη ενέργεια υπαγορεύει ο θεσμικός της 

ρόλος προς αποκατάσταση του κοινού περί Δικαίου αισθήματος και της κανονικής λειτουργίας 

της Δημόσιας Διοίκησης. 

 

Οι υπογράφοντες συνάδελφοι: 

Αβρανάς Γιάννης 

Αγοργιανίτης Γιώργος 

Αναστασάκη Μαρία – Ιουλία 

Αργύρη Μαρία 

Γκιόκα Σοφία 

Διαούρτη Ειρήνη 

Ζαχαριάδης Σάββας 

Καρατασάς Γιάννης 

Καρέλλας Δημήτρης 

Κατσαρή Μαρία 

Κατσούλης Λουκάς 

Καφετζής Γιώργος 

Κολιοπούλου Χρυσούλα 

Κοντός Γιάννης 

.ταπαντά Διονυσία 



Ορφανού Παγώνα 

Παππάς Απόστολος 

Πελεκάνος Χρύσανθος 

Πέτσογλου Όλγα 

Σιαμάτρας Δημήτρης 

Σιδέρη Ελισάβετ 

Σινάνη Ειρήνη 

Σκοπελίτης Στράτος 

Τσαλίκογλου Φωτεινή 

Τσαούσης Ανδρέας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αναφορές 

 

1. Σύνταγμα της Ελλάδας 

Άρθρο 4 

1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.  

2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

Άρθρο 5 

1. Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει 

στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα 

δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη. 

2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Eλληνική Eπικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία 

της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και 

θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Eξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που 

προβλέπει το διεθνές δίκαιο. 

3. H προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Kανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται 

ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως 

ορίζει ο νόμος. 

5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. .όμος 

ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων. 

Άρθρο 7 

1. Έγκλημα δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο που να ισχύει πριν από την τέλεση 

της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της. Ποτέ δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη 

που προβλεπόταν κατά την τέλεση της πράξης. 

2. Tα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχολογικής 

βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και 

τιμωρούνται, όπως νόμος ορίζει. 

Άρθρο 22 

1. H εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Kράτος, που μεριμνά για τη 

δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση 

του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από 

φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας. 

5. Tο Kράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει. 

Άρθρο 25 



1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή 

του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα 

υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα 

δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Oι κάθε 

είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει 

να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη 

υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας. 

2. H αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του 

ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε 

ελευθερία και δικαιοσύνη. 

3. H καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται. 

4. Tο Kράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της 

κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης. 

Άρθρο 28 

1. Oι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από 

την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε 

άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. 

Άρθρο 103 

1. Oι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό 

οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα. Tα προσόντα και ο τρόπος του 

διορισμού τους ορίζονται από το νόμο. 

4. Oι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι εφόσον αυτές οι θέσεις 

υπάρχουν. Aυτοί εξελίσσονται μισθολογικά σύμφωνα με τους όρους του νόμου και, εκτός από 

τις περιπτώσεις που αποχωρούν λόγω ορίου ηλικίας ή παύονται με δικαστική απόφαση, δεν 

μπορούν να μετατεθούν χωρίς γνωμοδότηση ούτε να υποβιβαστούν ή να παυθούν χωρίς 

απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, που αποτελείται τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα από 

μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους. 

2. Κώδικας ιατρικής δεοντολογίας (Ν. 3418 /ΦΕΚ 287/28-11-2005) 

Άρθρο 12 : Υποχρέωση συναίνεσης του ενημερωμένου ασθενή 

1. Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση του ασθενή. 

2. Προϋποθέσεις της έγκυρης συναίνεσης του ασθενή είναι οι ακόλουθες: 

(α) .α παρέχεται μετά από πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωση, σύμφωνα με το 

προηγούμενο άρθρο 

(γ) Η συναίνεση να μην είναι αποτέλεσμα πλάνης, απάτης ή απειλής και να μην 

έρχεται σε σύγκρουση με τα χρηστά ήθη. 



3. Ν2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/15-7-1992) 

Άρθρο 47 

5. Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3., έχει το δικαίωμα να 

πληροφορηθεί, πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να 

παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν ασυνήθων ή πειραματικών 

διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή 

λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ιδίου. Η συγκατάθεση αυτή 

μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται 

τελείως ελεύθερος στην απόφασή του, να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε συνεργασία του με 

σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι 

δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. 

4. Οικουμενική Διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

Άρθρο 1 

'Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι 

προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με 

πνεύμα αδελφοσύνης. 

Άρθρο 2 

Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες που 

προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη 

φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες 

πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε 

άλλη κατάσταση. 

Άρθρο 3 

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια. 

Άρθρο 5 

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινή ή μεταχείριση σκληρή, 

απάνθρωπη ή ταπεινωτική. 

Άρθρο 7  

Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία του νόμου, χωρίς 

καμία απολύτως διάκριση. 'Ολοι έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία από κάθε διάκριση που θα 

παραβίαζε την παρούσα Διακήρυξη και από κάθε πρόκληση για μια τέτοια δυσμενή διάκριση. 

Άρθρο 19 

Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, που σημαίνει το 

δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του, και το δικαίωμα να 

αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης, 

και από όλο τον κόσμο. 

Άρθρο 22 



Κάθε άτομο, ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, έχει δικαίωμα κοινωνικής προστασίας. Η 

κοινωνία, με την εθνική πρωτοβουλία και τη διεθνή συνεργασία, ανάλογα πάντα με την 

οργάνωση και τις οικονομικές δυνατότητες κάθε κράτους, έχει χρέος να του εξασφαλίσει την 

ικανοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων που είναι 

απαραίτητα για την αξιοπρέπεια και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 

Άρθρο 23 

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά του, να έχει 

δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται από την ανεργεία. 

2. ' Ολοι, χωρίς καμία διάκριση, έχουν το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία. 

3. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που να εξασφαλίζει 

σε αυτόν και την οικογένειά του συνθήκες ζωής άξιες στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η αμοιβή 

της εργασίας, αν υπάρχει, πρέπει να συμπληρώνεται με άλλα μέσα κοινωνικής προστασίας. 

Άρθρο 25 

1. Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην 

οικογένεια του υγεία και ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική 

περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες. 'Εχει ακόμα δικαίωμα σε ασφάλιση 

για την ανεργία, την αρρώστια, την αναπηρία, τη χηρεία, τη γεροντική ηλικία, όπως και για 

όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της συντήρησής του, εξαιτίας περιστάσεων 

ανεξαρτήτων της θέλησης του. 

Άρθρο 28 

Καθένας έχει το δικαίωμα να επικρατεί μια κοινωνική και διεθνής τάξη, μέσα στην οποία τα 

δικαιώματα και οι ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη να μπορούν να 

πραγματώνονται σε όλη τους την έκταση. 

Άρθρο 29 

1. Το άτομο έχει καθήκοντα απέναντι στην κοινότητα, μέσα στα πλαίσια της οποίας και μόνο 

είναι δυνατή η ελεύθερη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 

2. Στην άσκηση των δικαιωμάτων του και στην απόλαυση των ελευθεριών του κανείς δεν 

υπόκειται παρά μόνο στους περιορισμούς που ορίζονται από τους νόμους, με αποκλειστικό 

σκοπό να εξασφαλίζεται η αναγνώριση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών 

των άλλων, και να ικανοποιούνται οι δίκαιες απαιτήσεις της ηθικής, της δημόσιας τάξης και 

του γενικού καλού, σε μια δημοκρατική κοινωνία. 

3. Τα δικαιώματα αυτά και οι ελευθερίες δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να ασκούνται 

αντίθετα προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών. 

 

5. Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012/C 326/02) 

Άρθρο 1 

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή και να προστατεύεται. 



Άρθρο 2 

1.   Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στη ζωή. 

Άρθρο 3 

1.   Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στη σωματική και διανοητική του ακεραιότητα. 

2.   Στο πεδίο της ιατρικής και της βιολογίας, πρέπει να τηρούνται ιδίως τα εξής: α) η ελεύθερη 

και εν επιγνώσει συναίνεση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τις λεπτομερέστερες διατάξεις 

που ορίζονται από το νόμο… 

Άρθρο 4 

Κανείς δεν μπορεί να υποβληθεί σε βασανιστήρια ούτε σε απάνθρωπες ή εξευτελιστικές ποινές 

ή μεταχείριση. 

Άρθρο 6 

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια. 

Άρθρο 10 

1.   Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Το 

δικαίωμα αυτό συνεπάγεται την ελευθερία μεταβολής θρησκεύματος ή πεποιθήσεων καθώς 

και την ελευθερία εκδήλωσης του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεών του, ατομικά ή 

συλλογικά, δημοσία ή κατ’ ιδίαν, με τη λατρεία, την εκπαίδευση, την άσκηση των 

θρησκευτικών καθηκόντων και τις τελετές. 

2.   Το δικαίωμα αντίρρησης συνειδήσεως αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες 

που διέπουν την άσκησή του. 

Άρθρο 15 

1.   Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να εργάζεται και να ασκεί το επάγγελμα, το οποίο επιλέγει 

ή αποδέχεται ελεύθερα. 

2.   Κάθε πολίτης της Ένωσης είναι ελεύθερος να αναζητά απασχόληση, να εργάζεται, να 

εγκαθίσταται ή να παρέχει υπηρεσίες σε κάθε κράτος μέλος. 

3.   Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν άδεια να εργάζονται στο έδαφος των κρατών μελών 

δικαιούνται συνθηκών εργασίας αντίστοιχων με εκείνες που απολαύουν οι πολίτες της 

Ένωσης. 

Άρθρο 20 

Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι έναντι του νόμου. 

Άρθρο 30 

Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα προστασίας έναντι κάθε αδικαιολόγητης απόλυσης, σύφωνα 

με το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. 



Άρθρο 34 

1.   Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα πρόσβασης στις παροχές κοινωνικής 

ασφάλισης και στις κοινωνικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν προστασία σε περιπτώσεις όπως 

η μητρότητα, η ασθένεια, το εργατικό ατύχημα, η εξάρτηση ή το γήρας καθώς και σε 

περίπτωση απώλειας της απασχόλησης, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο δίκαιο 

της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. 

2.   Κάθε πρόσωπο που διαμένει και διακινείται νομίμως εντός της Ένωσης έχει δικαίωμα 

στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης και στα κοινωνικά πλεονεκτήματα, σύμφωνα με το 

δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. 

 

6. Ν.2619/1998 - Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με 

τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής - Σύμβαση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώματα 

και τη Βιοϊατρική 

Άρθρο 1 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προστατεύουν την αξιοπρέπεια και την ταυτότητα κάθε 

ανθρωπίνου όντος και θα εγγυώνται το σεβασμό της ακεραιότητας και των λοιπών 

δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών κάθε ανθρώπινου όντος, χωρίς διάκριση, σε σχέση 

με την εφαρμογή της Βιολογίας και της Ιατρικής. 

Άρθρο 2 

Τα συμφέροντα και η ευημερία του ανθρώπινου όντος θα υπερισχύουν έναντι μόνου του 

κοινωνικού συμφέροντος ή της επιστήμης. 

Άρθρο 5: Γενικός κανόνας 

Επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει μόνον αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει 

την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής του. Το πρόσωπο 

αυτό θα ενημερώνεται εκ των προτέρων καταλλήλως ως προς το σκοπό και τη φύση της 

επέμβασης, καθώς και ως προς τα επακόλουθα και κινδύνους που αυτή συνεπάγεται. Το 

ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συναίνεση του. 

Άρθρο 26: Περιορισμοί άσκησης δικαιωμάτων 

1. ∆εν τίθενται περιορισμοί στην άσκηση των δικαιωμάτων και προστατευτικών διατάξεων της 

παρούσας Σύμβασης πλην όσων ορίζονται δια νόμου και είναι αναγκαίοι σε μια δημοκρατική 

κοινωνία προς το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας, την πρόληψη του εγκλήματος, την 

προστασία της δημόσιας υγείας ή την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων. 

 


