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Δελτίο Τύπου του FRA 

Βιέννη, 8 Απριλίου 2020 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΩΣ: 8 Απριλίου 2020 12:00 ώρα 

Κεντρικής Ευρώπης 

Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημόσιας υγείας 

στην καταπολέμηση της COVID-19 

Τα μέτρα των κυβερνήσεων για την καταπολέμηση της νόσου COVID 19 έχουν 

σοβαρές επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα όλων μας, καθώς και στο δικαίωμα 

στη ζωή και στην υγεία, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων (FRA). Τα μέτρα των κυβερνήσεων στην καταπολέμηση του ιού 

επηρεάζουν ιδιαίτερα τα δικαιώματα των ήδη ευάλωτων ατόμων ή των ατόμων που 

βρίσκονται σε κίνδυνο, όπως οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες, οι 

Ρομά και οι πρόσφυγες. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η 

προστασία της δημόσιας υγείας είναι προς το συμφέρον όλων μας — και πρέπει να 

συμβαδίζουν. 

«Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε μια δυνατή δημόσια υγεία που θα μπορεί να προστατεύσει τη 

ζωή όλων μας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ωστόσο, η προστασία της υγείας είναι δυνατή 

παράλληλα με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν υπάρχουν χαμένοι σε αυτόν 

τον αγώνα»δηλώνει ο διευθυντής του FRA Michael O’Flaherty. «Όσο περισσότερο 

σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τόσο καλύτερες θα είναι οι στρατηγικές μας για τη 

δημόσια υγεία. Οι στρατηγικές αυτές πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι οι τυχόν περιορισμοί 

στα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων πρέπει να διαρκούν όσο χρονικό διάστημα είναι 

αναγκαίο και ότι προστατεύουν τα ήδη ευάλωτα άτομα που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν 

ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους από την COVID-19.» 

Στην έκθεση του FRA με τίτλο ‘Coronavirus pandemic in the EU: fundamental rights 

implications’ (Η πανδημία της COVID-19: επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα) 

εξετάζονται τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη της ΕΕ για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας, με σκοπό να αναδειχθούν προσεγγίσεις για τον σεβασμό των δικαιωμάτων που 

μπορεί να φανούν χρήσιμες στα κράτη μέλη. 

Η έκθεση εστιάζει σε τέσσερα ζητήματα στα οποία τονίζεται η ανάγκη να αξιολογείται 

προσεκτικά και τακτικά ο αντίκτυπος στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών από τα μέτρα 

που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις στην ολοένα αυξανόμενη πανδημία: 

1. Καθημερινή ζωή: Τα μέτρα των κυβερνήσεων έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα 

θεμελιώδη δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και της 

συνάθροισης και τα δικαιώματα που σχετίζονται με την εργασία, την υγεία και την 

εκπαίδευση. 

 Μέτρα κοινωνικής και φυσικής αποστασιοποίησης  — Οι χώρες μπορεί να 

λαμβάνουν μέτρα που διαφέρουν σε χρόνο και βαθμό αυστηρότητας αλλά δεν πρέπει 

να οδηγούν σε κοινωνική απομόνωση. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
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2. Ευάλωτες ομάδες: ορισμένα άτομα είναι πιο ευάλωτα από άλλα, όπως για παράδειγμα 

οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά, οι άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα, οι Ρομά, οι 

πρόσφυγες, οι άστεγοι, οι τρόφιμοι φυλακών και οι έγκλειστοι σε ιδρύματα. 

 Μεγαλύτερη προστασία — οι χώρες της ΕΕ πρέπει να προστατεύουν, αλλά όχι να 

απομονώνουν τα άτομα που διαβιούν σε ιδρυματικό περιβάλλον, όπως τα γηροκομεία, 

οι φυλακές ή τα κέντρα προσφύγων. Πρέπει να αναπτύξουν στοχευμένα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών άλλων ευάλωτων ομάδων, όπως σε δομές για 

θύματα ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και παροχή υγειονομικής πληροφόρησης για 

όσους δεν έχουν πρόσβαση στους συνήθεις διαύλους επικοινωνίας. 

3. Ρατσισμός: Η πανδημία COVID-19 πυροδότησε μια αύξηση των ρατσιστικών και 

ξενοφοβικών επιθέσεων, ιδίως εις βάρος ατόμων που θεωρούνται ασιατικής καταγωγής. 

 Αναφορά περιστατικών — Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να παρακολουθούν στενά τα 

περιστατικά ρατσισμού και ξενοφοβίας και να αναφέρουν, να διερευνούν και να 

διώκουν αποτελεσματικά τα εγκλήματα αυτά. 

4. Παιδιά και προστασία δεδομένων: Σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν 

παραπληροφόρηση για την πανδημία. Πολλές από αυτές συλλέγουν δεδομένα για να 

συμβάλουν στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. 

 Διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων — Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να 

επαγρυπνούν και να διασφαλίζουν ότι εφαρμόζουν όλες τις εγγυήσεις για την 

προστασία δεδομένων κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας. 

Η παρούσα έκθεση είναι η πρώτη από μια σειρά τριών μηνιαίων εκθέσεων σχετικά με τον 

αντίκτυπο της νόσου του κορονοϊού (COVID-19) στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Εξετάζεται ο 

αντίκτυπος των κυβερνητικών μέτρων Φεβρουαρίου και Μαρτίου στα θεμελιώδη δικαιώματα 

των πολιτών. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: 

media@fra.europa.eu / Τηλ.: +43 1 580 30 642 
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