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Περίληψη 

 

  H ανά χείρας διπλωματική εργασία θέτει στο κέντρο του βιοηθικού 

προβληματισμού, τις πιέσεις που δέχθηκαν τα ανθρώπινα και συνταγματικά 

δικαιώματα στην εποχή των πανδημικών εξάρσεων της νόσου Covid-19. 

Συγκεκριμένα, εξετάζεται το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και το ειδικότερο δικαίωμα 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων- με φόντο την παγκόσμια προσπάθεια 

περιορισμού της εξάπλωσης της νόσου. Στο επίκεντρο βρίσκονται ερωτήματα, όπως 

το εάν δικαιολογούνται ηθικά και νομικά οι επεμβάσεις στη σφαίρα αυτονομίας του 

προσώπου και ειδικότερα στη σφαίρα της ιδιωτικότητάς του, μέσω της επιβολής 

οριζόντιων μέτρων περιοριστικών της ελευθερίας, όπως είναι ενδεικτικά ο κατ’ οίκον 

περιορισμός, η μερική απαγόρευση της κυκλοφορίας, το κλείσιμο των συνόρων. 

Διερευνάται επίσης αν τα εργαλεία περιορισμού της διασποράς της λοιμώδους 

ασθένειας που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την προστασία της 

δημόσιας υγείας -όπως χαρακτηριστικά είναι η ιχνηλάτηση των επαφών των 

κρουσμάτων της νόσου (αναλύονται ειδικότερα οι τεχνολογίες ψηφιακού 

εντοπισμού)- θα πρέπει να σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων, να 

είναι σύμφωνη με τις αρχές προστασίας αυτών, όπως είναι η αρχή της 

ελαχιστοποίησης, η αρχή του χρονικού περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης κ.α. 

Μέσα από τη διεξοδική εξέταση των ως άνω ερωτημάτων, καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι ο σκοπός προστασίας της δημόσιας υγείας δεν θα πρέπει να 

αποστερεί από τη ζωή του προσώπου την προοπτική βίου, υπό την έννοια της 

σκόπιμης οργάνωσης της βιοτικής δραστηριότητάς του. Με αυτή την έννοια, η 

προστασία των δημοσίων σκοπών συλλήβδην δεν νομιμοποιείται ηθικά και νομικά να 

απεκδύει τα δικαιώματα από τον κανονιστικό τους χαρακτήρα, χάριν της προαγωγής 

ενός οποιουδήποτε δημόσιου σκοπού. Παρόλα αυτά, τα δικαιώματα δύνανται να 

οριοθετηθούν. Μέσα από την εξέταση νομικών μεθοδολογικών εργαλείων, τα οποία 

αποσκοπούν στη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι το δημόσιο 

συμφέρον και η αρχή της αναλογικότητας διαπιστώνουμε ότι το δικαίωμα στην 

ιδιωτικότητα μπορεί να προσαρμοστεί στις κοινωνικές συνθήκες σε περιόδους 

γενικευμένης υγειονομικής κρίσης, δίχως να τίθεται ζήτημα καταστολής του. Αυτό 

συμβαίνει διότι τα δικαιώματα δύνανται να οριοθετηθούν θεμιτά, καθώς αυτά θα 

πρέπει να ασκούνται για την προάσπιση της απόλυτης και απροϋπόθετης αξίας που 

έχει η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 
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Abstract 

 The aim of this thesis is to examine the bioethical concerns, regarding the pressure 

exerted on the human and constitutional rights and specifically on the rights of 

privacy, protection of personal data, while efforts of constraining the pandemic of 

Covid-19 are still in progress. The main inquiry lies on the following questions. Are 

the interferences on personal autonomy and the right to privacy through coercing 

measures, which constrain human freedom -such as  quarantine, lockdowns, shutting 

down the frontiers- morally and legally justified? This paper also focuses on the tools 

recommended by the World Health Organization (‘W.H.O’) aiming at the protection 

of public health, such as contact tracing in order to break the transmission chains of 

the disease; in particular, questionable contact tracing methods, such as digital 

proximity tracking applications etc, are being analyzed herein. Following thorough 

examination of the above-mentioned issues, it is concluded that these methods shall 

respect the individual’s right to personal data protection, in harmony with the 

principles of data minimization, limitation storage principle etc. Furthermore, it is 

hereby concluded that public health protection shall not deprive one’s life of its full 

meaning (the conceptual meaning of the terms “life” and “bios” is being explicitly 

defined). From a bioethical aspect, it is not justified to sacrifice rights in order to 

preserve life by any cost, or to protect public ends in general. Nevertheless, through 

the analysis of legal theories and terms, such as the public interest and proportionality 

principle, it is hereby assessed that human rights and especially the right to privacy 

should adjust to extreme social circumstances, such as public health crises. 

Conclusively, the fundamental human rights such as the right to privacy could be 

adjusted in troubling eras in order to preserve human dignity. Human dignity has 

absolute and non- negotiable value and, thus, it must not be restricted or modified, in 

any social necessity that arises.   

Key words: privacy, public health, pandemic, personal data, proportionality principle, 

public interest. 
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   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  Οι πρωτόγνωρες εμπειρίες που βιώνει τα τελευταία δύο έτη η ανθρωπότητα λόγω 

της εξάπλωσης και διάδοσης σε επίπεδο πανδημίας του νέου κορονοϊού, έφεραν 

αντιμέτωπο τον πληθυσμό με πρωτοφανείς σε καιρό ειρήνης -έξωθεν επιβεβλημένους 

και όχι εθελοντικούς- περιορισμούς στην προσωπική ελευθερία των πολιτών τόσο σε 

ατομικό όσο σε συλλογικό επίπεδο. Η ραγδαία αυτή και καταλυτική επιρροή που 

άσκησε στα ανθρώπινα δικαιώματα ανά την υφήλιο, η πρόσφατη και μαίνουσα ακόμη 

πανδημία βρίσκεται στο επίκεντρο του βιοηθικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος.  

  Ειδικότερα, στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, μέσα από τη 

θεωρητική ανάλυση που θα ακολουθήσει, θα διερευνηθεί αν επ’ ονόματι της 

έκτακτης αυτής υγειονομικής συνθήκης, αποκτούν επαρκή ηθική δικαιολόγηση οι 

επεμβάσεις (τόσο δημόσιων αλλά και ιδιωτικών φορέων) στο δικαίωμα στον ιδιωτικό 

βίο με έμφαση στην εννοιολόγηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της αυτονομίας 

του προσώπου, ως έλλογου όντος και φορέα ηθικού καταλογισμού. Πιο διεξοδικά θα 

αναλυθούν οι πιέσεις που επιβλήθηκαν στο δικαίωμα στον ιδιωτικό βίο, έτσι όπως 

προστατεύεται συνταγματικά στο άρθρο 9 του Συντάγματος και στο άρθρο 8 της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά και στο δικαίωμα στην 

προστασία των προσωπικών δεδομένων (άρθρο 9Α του Συντάγματος), ως 

εξειδίκευση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και πλέον ως αυτοτελές δικαίωμα 

αναγνωρισμένο από νομοθετικά κείμενα παράγωγου ευρωπαϊκού δικαίου αλλά και 

πλέον εθνικού δικαίου. Θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων, κατά πόσον η συνταγματικά 

κατοχυρωμένη προστασία της ιδιωτικότητας (privacy) - υπό τις ειδικότερες 

εννοιολογικές εκφάνσεις της (προστασία των προσωπικών δεδομένων/ απόρρητο της 

επικοινωνίας/ ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας) παραβιάζεται όταν έρχεται 

αντιμέτωπη με περιορισμούς θεμιτούς ή μη για λόγους προστασίας της δημόσιας 

υγείας.  Θα αναζητηθεί επίσης απάντηση στο ερώτημα αν οι περιορισμοί που 

επιβλήθηκαν και στην ελευθερία της κίνησης, στην προστασία των προσωπικών 
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δεδομένων (μέσα από μεθόδους επεξεργασίας δεδομένων, όπως η ιχνηλάτηση των 

κρουσμάτων), η αναστολή όλων των δημόσιων δραστηριοτήτων που λαμβάνουν 

χώρα με φυσική παρουσία, η απομόνωση, ο εγκλεισμός εντός της οικίας κ.α.- είναι 

αναγκαίοι περιορισμοί ή αν καταλήγουν να θίγουν τον απαραβίαστο πυρήνα του 

εκάστοτε συνταγματικού δικαιώματος.  

  Στο επίκεντρο τίθεται η εναρμόνιση των αρχών της αυτονομίας του προσώπου και 

το (συνταγματικό) δικαίωμα προστασίας της δημόσιας υγείας μέσα από τις αρχές του 

δημόσιου συμφέροντος και την αρχή της αναλογικότητας. Πέραν των άλλων 

επιπτώσεων της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης παρατηρείται ότι θίγονται βασικές 

συνταγματικές και ανθρώπινες ελευθερίες, όταν αυτές έρχονται αντιμέτωπες με το 

δίλημμα «ασφάλεια ή ελευθερία». Γι’ αυτούς τους λόγους οι σύγχρονες προκλήσεις 

που γεννιούνται στην εποχή της πανδημίας είναι απειράριθμες, ιδίως λαμβάνοντας 

υπόψιν το γεγονός ότι οι συνθήκες που έζησε η ανθρωπότητα θα αλλάξουν τα 

κοινωνικά δεδομένα όπως τα γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Γι’ αυτόν τον λόγο, στόχος της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας δεν είναι η εξαντλητική παράθεση όλων των 

σύγχρονων προκλήσεων που αναδύονται μέσα από την νέα κοινωνική 

πραγματικότητα, αλλά ο προβληματισμός σε νομικό και βιοηθικό επίπεδο κυρίως 

όσον αφορά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του προσώπου. Μέσα από την εξέταση 

των επιμέρους πτυχών της έκτακτης κοινωνικής πρόκλησης καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι η προστασία της ιδιωτικότητας δεν μπορεί να ειδωθεί ξεχωριστά, 

αλλά θα πρέπει να εναρμονίζεται με την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Η προστασία 

της δημόσιας υγείας, δεν πρέπει να λειτουργεί κατασταλτικά αλλά μπορεί και θα 

πρέπει να εναρμονίζεται με την προστασία και τον σεβασμό όλων των 

συνταγματικών δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, η επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων υγείας, η ιχνηλάτηση των κρουσμάτων για τον εντοπισμό και την 

καταστολή διασποράς της νόσου θα πρέπει να λαμβάνει χώρα κατά το ελάχιστο 

δυνατό μέτρο που περιορίζει το δικαίωμα (λ.χ αρχή της ελαχιστοποίησης, αρχή του 

χρονικού περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης των δεδομένων).   

 Ειδικότερα, το πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα εστιάσει 

στο δικαίωμα στην ιδιωτικότητα ως έννοια αλληλένδετη με τον ανθρώπινο βίο, όπου 

θα επιχειρηθεί η εννοιολογική διάκριση των όρων «ζωή» και «βίος» προκειμένου να 

αναδειχθεί ότι η προστασία του προσώπου και των δικαιωμάτων του νοείται στο 
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πλαίσιο του βίου του και όχι απλώς της βιολογικής του ύπαρξης. Ακολούθως, θα 

δοθεί νόημα στην έννοια της αυτονομίας του προσώπου και της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας, έννοιες οι οποίες αποτελούν θεμελιώδη συστατικά στοιχεία του 

ανθρώπινου βίου. Στη συνέχεια, προκειμένου να γίνει αντιληπτή η ανάγκη 

συμπόρευσης του ιδιωτικού με τον δημόσιο βίο μας, θα αναφερθεί η κατά την 

αρχαιότητα- απόλυτη διάκριση ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας προκειμένου να 

καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υφίσταται αναγκαιότητα συμπόρευσης του 

ιδιωτικού με τον δημόσιο βίο. Άλλωστε, στη σύγχρονη νομική παράδοση το δικαίωμα 

στον ιδιωτικό βίο προστατεύεται συνταγματικά στο άρθρο 9 του Συντάγματος και στο 

άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά και στο 

δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων (άρθρο 9Α του Συντάγματος), 

ως εξειδίκευση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. 

  Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα επιχειρηθεί να απαντηθεί το ερώτημα εάν το δικαίωμα 

στην ιδιωτικότητα, όπως εννοιολογείται στην παρούσα πλήττεται εν καιρώ 

πανδημίας. Γι΄αυτούς τους λόγους θα αναλυθούν οι πιέσεις που επιβλήθηκαν στο 

δικαίωμα στον ιδιωτικό βίο και θα τεθεί το ερώτημα αν οι περιορισμοί που επέβαλε η 

πανδημία στα συνταγματικά δικαιώματα -όπως είναι λ.χ το δικαίωμα στην υγεία, την 

ελεύθερη μετακίνηση, στο δικαίωμα του συνέρχεσθαι- είναι θεμιτοί και σύμφωνοι με 

τη συνταγματικά κατοχυρωμένη (άρθρο 25 παρ. 1 δ’ Σ.) αρχή της αναλογικότητας. 

Ακόμη θα αναλυθεί η αόριστη νομική έννοια του δημοσίου συμφέροντος και αν αυτή 

μπορεί -υπό το πρίσμα της δημόσιας υγείας- να παρέχει επαρκή νομική και ηθική 

τεκμηρίωση για περιορισμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του 

προσώπου.  

 Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με τις πολιτικές προστασίας της δημόσιας υγείας, 

όπου αναλύονται διεξοδικά κυρίως η ιχνηλάτηση των επαφών (contact tracing) και 

αναφέρονται οι μέθοδοι της ιχνηλάτησης. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στην ψηφιακή 

ιχνηλάτηση η οποία γεννά τα περισσότερα ηθικά και νομικά διλήμματα που 

ανακύπτουν και σχετίζονται με τη διαχείριση της πανδημίας καθότι σε πολλές 

περιπτώσεις οι πολιτικές δημόσιας υγείας που υιοθετούνται από τα κράτη (τείνουν ή 

και πράγματι) επεμβαίνουν στη σφαίρα των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των 

πολιτών. Από τη μία αναλύονται οι στοχαστές οι οποίοι εντοπίζουν μία “απόλυτη” 

αντιπαράθεση μεταξύ του δικαιώματος στη δημόσια υγεία και στο δικαίωμα στην 

ιδιωτικότητα και από την άλλη βρίσκονται εκείνοι που δεν συμφωνούν με την 
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αναγκαιότητα αυτής της αντιπαραθετικής διάκρισης, αλλά κρίνουν ότι στις 

καταστάσεις ανάγκης
1
 πολύ περισσότερο απαιτείται επίδειξη πνεύματος παγκόσμιας 

αλληλεγγύης και σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών του προσώπου και των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων.  

 Το τέταρτο κεφάλαιο δίνει έμφαση στο δικαίωμα προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων του προσώπου ως ειδικότερη έκφανση της συνταγματικά κατοχυρωμένης 

προστασία της ιδιωτικότητας (privacy). Αναλύονται οι αρχές που πρέπει να διέπουν 

την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (αρχή της νομιμότητας, της διαφάνειας, 

του σκοπού, της ελαχιστοποίησης, χρονικού περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης 

κ.α), όπως προκύπτουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων (ΓΚΠΔ) αλλά και από το εγχώριο δίκαιο. Ειδικότερα, σε ότι αφορά την 

πανδημία του κορονοϊού εξετάζεται αν το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων παραβιάζεται όταν έρχεται αντιμέτωπο με περιορισμούς θεμιτούς ή μη 

χάριν της προστασίας της δημόσιας υγείας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  O όρος «κατάσταση ανάγκης» δεν χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια που διαλαμβάνει το άρθρο 48 

του Συντάγματος, αλλά με την έννοια της κοινωνικής αναγκαιότητας η οποία επιλύεται μόνο με την 

επίδειξη πνεύματος αλληλεγγύης και σεβασμού των δικαιωμάτων, όπως θα αναδειχθεί στην οικεία 

ενότητα.  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1.1) Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

ΖΩΗ ΚΑΙ ΒΙΟΣ  

  Στις παλαιότερες ιστορικές φάσεις της, η ελληνική γλώσσα περιείχε λεπτές 

εννοιολογικές διαφοροποιήσεις, ώστε να διακρίνει μεταξύ των εννοιών «ζωή» και 

«βίος»
2
, η μεν «ζωή» αναφέρεται στο ζην, δηλαδή απλώς στο γεγονός της βιολογικής 

συνέχειας υπό την έννοια της επιβίωσης η οποία έχει έναν φυσικά προκαθορισμένο 

τρόπο ανά είδος, έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και διασφαλίζεται αφενός από 

τα εσωτερικά όργανα και τις λειτουργίες του εκάστοτε βιολογικού οργανισμού. Από 

την άλλη πλευρά, ο «βίος» αναφέρεται όχι μόνο απλώς στο βιολογικό γεγονός της 

ύπαρξης, αλλά στην κατάσταση του βίου, στον τρόπο διαβίωσης από την σκοπιά της 

δυνατότητας του ευ ζην, δηλαδή ο βίος αναφέρεται στη διαβίωση μόνον του 

ανθρώπου (και όχι όλων των έμβιων όντων) με βάση τη σκόπιμη και μακροπρόθεσμη 

οργάνωση της συνολικής δραστηριότητας του, έτσι ώστε στην όλη βιοτική πορεία να 

προσδοθεί ένας συνεκτικός ειρμός ως ενότητα χαρακτήρα προκειμένου να 

επιτευχθούν σταδιακά κατά το δυνατόν η  ευδαιμονία και η αρετή
3
. Εν αντιθέσει με 

τη ζωή, η οποία υπάρχει και προστατεύεται από το δίκαιο (από τη σκοπιά του 

ποινικού δίκαιου όσον αφορά τα εγκλήματα κατά της ζωής) ως βιολογικό γεγονός και 

όχι ως αξία, ο βίος έχει την ικανότητα να θέτει σκοπό ή σκοπούς και γι’ αυτό τον 

λόγο έχει αξία ως ικανότητα να οδηγήσει στο ευ ζην. Η γλωσσική διάκριση μεταξύ 

ζωής και βίου -όπως αναπτύχθηκε με τις έννοιες που εξηγήθηκαν πιο πάνω- από τη 

σκοπιά της βιοηθικής είναι ουσιώδης διότι όπως προαναφέρθηκε ο βίος αναφέρεται 

στην αξία της ανθρώπινης ζωής, δηλαδή στην -από την σκοπιά της ηθικής και των 

                                                 
2
 για τη διάκριση μεταξύ ζωής και βίου βλ. Παύλος Σούρλας (2020): «Ρυθμίζοντας τα του βίου - Ο 

νομοθέτης και η βιοηθική», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, σ. 129 επ. 

3
 Λήμματα «ζωή» και «βίος» στο λεξικό της ελληνικής γλώσσας των Henry G. Lindell & Robert Scott 
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ανθρώπινων δικαιωμάτων- προστασία της ζωής ως προοπτική ικανή να οδηγήσει στο 

ευ ζην. Αξίζει βέβαια να λεχθεί εδώ ότι η ζωή ως ενεργός προοπτική βίου 

προστατεύεται όχι εμπειρικά αλλά εν δυνάμει. Με άλλα λόγια, δεν κρίνεται και δεν 

είναι δυνατόν να κριθεί in concreto -προκειμένου να τύχει προστασίας- εάν μία 

συγκεκριμένη ανθρώπινη ζωή είναι ικανή να οδηγήσει στον βίο (υπό την έννοια του 

ευ ζην) ή εάν η απουσία του βίου καθιστά ανάξια ύπαρξης μία συγκεκριμένη ζωή, 

ούτε η ζωή προστατεύεται ως γενικό κοινωνικό αγαθό ή ως το σύνολο των αγαθών 

ενός συγκεκριμένου προσώπου που έχει παγιώσει μία συγκεκριμένη κατάσταση βίου, 

αλλ’ αντιθέτως προστατεύεται ως συστατικό και ως προϋπόθεση ικανότητας και 

αξίωσης αυτόνομης διαμόρφωσης βίου, φορέας της οποίας είναι το εκάστοτε 

θιγόμενο πρόσωπο. Η θέση αυτή απηχεί στην προστασία του ανθρώπινου βίου και 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ως σκοπών- καθ’ εαυτόν, ως αυτοσκοπών με εγγενή και 

απροϋπόθετη αξία. Από αυτή τη θέση το πρόσωπο όχι ως μέρος του κοινωνικού 

συνόλου, ούτε ως προσωποποιημένος φορέας αγαθών, αλλ’ αντιθέτως ως πρόσωπο 

με αυτοτελή ικανότητα για αυτόνομη διαμόρφωση του βίου του, διατηρεί την αξίωση 

έναντι όλων των άλλων να προβαίνουν στις απαραίτητες παραλείψεις, ώστε να 

διασφαλίζεται από εκείνο (το πρόσωπο) η ικανότητα αυτόνομης διαμόρφωσης του 

βίου του.
4
  

  Κατά τη διδασκαλία του Κant, ο σεβασμός και η διαφύλαξη του απαραβίαστου 

πυρήνα της ζωής, της αξιοπρέπειας και των άλλων δικαιωμάτων και αγαθών που 

συνδέονται άμεσα με το πρόσωπο του ανθρώπου - όπου το πρόσωπο νοείται ως 

αυτοσκοπός, ως πρόσωπο ακέραιο στην αυτονομία του- αποτελούν τον 

δικαιολογητικό πυρήνα της νομοθετικής παρέμβασης που ηθικά δικαιολογεί τον 

εξαναγκασμό (αρχή του μη βλάπτειν).
5
 Περαιτέρω, προς την κατεύθυνση της 

προστασίας του ανθρώπινου βίου και του προσώπου ως αυτόνομου και ελεύθερου 

υποκειμένου, το δίκαιο σε ορισμένες διατάξεις (κυρίως του ποινικού δικαίου) 

προστατεύει ορισμένα κοινωνικά αγαθά που αφορούν απρόσωπα το κοινωνικό 

σύνολο, με άλλα λόγια το δίκαιο τυποποιεί την αντικειμενική (και υποκειμενική) 

υπόσταση εγκλημάτων τα οποία μολονότι δεν προκαλούν βλάβη, εντούτοις δύνανται 

(ή θέτουν) σε σημαντικό κίνδυνο τα έννομα αγαθά. Η ως άνω κατηγοριοποίηση 

                                                 

4
 ό.π., Παύλος Σούρλας, σ. 163. 

5
 ό.π., σ. 160-161. 
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αφορά τα εγκλήματα διακινδύνευσης και την ειδικότερη διάκριση τους σε εγκλήματα 

συγκεκριμένης, δυνητικής και αφηρημένης διακινδύνευσης, ανάλογα με το αν η 

επικίνδυνη συμπεριφορά όντως προκάλεσε κίνδυνο/ μπορούσε να οδηγήσει στην 

πρόκληση συγκεκριμένου κινδύνου ή μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στο έννομο 

αγαθό.
6
 Η διαβάθμιση στα εν λόγω εγκλήματα αφορά στην πιθανότητα πρόκλησης 

βλάβης και έτσι τα συγκεκριμένης διακινδύνευσης είναι πιο κοντά στην βλάβη απ’ 

ότι οι άλλες δύο κατηγορίες. Όσο δε απομακρυνόμαστε από το αποτέλεσμα της 

πρόκλησης συγκεκριμένης βλάβης, αυξάνεται η προστασία του προσώπου, καθώς 

τυποποιείται στον κυρωτικό κανόνα η λιγότερο επεμβατική/ προσβλητική 

συμπεριφορά για τα έννομα αγαθά. Ακόμη αξίζει να διευκρινιστεί ότι η προστασία 

του προσώπου είναι συγκεκριμένη και προσωποιήσιμη, πράγμα που σημαίνει ότι το 

πρώτο επίπεδο προστασίας ποινικοποιεί τις συμπεριφορές εκείνες που φανερώνουν 

τον μη πρέποντα σεβασμό στο πρόσωπο και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία 

του. Στην περίπτωση δε που η βλάβη όντως επέλθει ενεργοποιείται επιπλέον και ένα 

δεύτερο επίπεδο προστασίας που τιμωρεί in concreto την επελθούσα βλάβη.  

   Η δυναμική αυτή προστασία που απολαμβάνει από την έννομη τάξη το πρόσωπο ως 

φορέας ικανότητας βίου δεν εξαντλείται στο προσωπικό περιεχόμενο του εκάστοτε 

βίου και οφείλει να απέχει αυστηρά -κυρίως σε επίπεδο ηθικής αξιολόγησης (διότι η 

δικαιϊκή ρύθμιση προστατεύει τη ζωή ως βιολογικό γεγονός) - από την αξιολόγηση 

του εκάστοτε βίου. Στο επίπεδο της δικαιϊκής ρύθμισης, η ανθρώπινη ζωή 

προστατεύεται ανεξάρτητα από την ποιότητα αυτής, συνεπώς ως οφείλει ηθικά, δεν 

εξαντλείται στο αξιακό περιεχόμενο του εκάστοτε βίου. Με άλλα λόγια, τόσο σε 

ηθικό όσο και σε νομικό επίπεδο, ο ανθρώπινος βίος δεν προστατεύεται ως μία 

διαμορφωμένη κατάσταση η οποία αξιολογείται με βάση ορισμένους κώδικες αξιών. 

Ένα τέτοιο συμπέρασμα θα κατέληγε στην ηθικά αποκρουστικά θέση (όμοια με τις 

θέσεις του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος ότι η ζωή ενός “Αρείου” αξίζει 

περισσότερο από τη ζωή ενός Εβραίου). Μία τέτοια ακραία θέση θα είχε ως 

αποτέλεσμα να θεωρήσουμε ότι ένας ανθρώπινος βίος ανάλογα με τις συνθήκες που 

επικρατούν και τη περιρρέουσα διαμορφωμένη κατάσταση, αξίζει περισσότερο από 

                                                 
6
 για τη διάκριση των κοινώς επικίνδυνων εγκλημάτων βλ. Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Μαρία (1999) 

Kοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, 3η έκδοση 2005, εκδόσεις Σάκκουλας. 
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έναν άλλον.
7
 Προς την ως άνω κατεύθυνση είναι σαφές επιπλέον ότι ο ανθρώπινος 

βίος δεν εκτιμάται εμπειρικά και μπορεί να αποδοθεί ιδιαίτερη αξία στον εκάστοτε 

βίο για τον τρόπο που επιλέγει αυτόνομα το εκάστοτε πρόσωπο να διάγει αυτόν (τον 

βίο του)
8
, διότι έχει εγγενή και απροϋπόθετη αξία. Ο βίος έχει μία αξία πρωτίστως 

προσωποπαγή, καθότι διαθέτει ηθικό βάρος για τη σημασία που έχει για το ίδιο το 

πρόσωπο που τον βιώνει και τον διαμορφώνει. Το ηθικό αυτό βάρος δεν μπορεί να 

υπερκεραστεί από οποιαδήποτε αθροιστικά υπολογιζόμενη αντικειμενική αξία 

αγαθών που παράγονται κατά τη διάρκεια του. Όπως αναλύει ο Σούρλας
9
, η αξία του 

ανθρώπινου βίου έχει προσωποπαγή χαρακτήρα όχι υπό την έννοια ότι αξίζει μόνο 

για το πρόσωπο που τον βιώνει ενώ για τους άλλους είναι αδιάφορος, αλλά υπό την 

έννοια ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι υποστατή και πρέπει να προάγεται 

πρώτιστα υπέρ και προς χάρη εκείνου που τη ζει. Έτσι καθίσταται αναμφισβήτητο ότι 

ενώ η βιοτική μας πορεία χαρακτηρίζεται από πλήθος προσπαθειών, οι οποίες 

ενδύονται με μόχθο και αφοσίωση, κατατείνοντας στην επίτευξη της προσωπικής μας 

ευδαιμονίας και των επιμέρους στόχων που έχουμε θέσει προς εκπλήρωση των 

καθηκόντων προς τον εαυτό μας (λ.χ. επαγγελματική πρόοδος, προσωπική ευημερία). 

Εντούτοις, το εμπειρικά διαπιστώσιμο αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών, δεν 

μπορεί επουδενί να λεχθεί ότι αυξάνει ή μειώνει την προσωπική μας αξία. Μέσα από 

τις επιλογές και τις προσπάθειες μας καθόλη τη διάρκεια του βίου μας, συγκροτούμε 

την έννοια του προσώπου. Το πρόσωπο όμως δεν αποκτά αξία, ως το αριθμητικό 

άθροισμα εμπειριών ή συναισθημάτων. Είναι ακραία ωφελιμιστική επίσης η θέση ότι 

ο βίος αποκτά αξία αναλόγως με τον χρονικό καταμερισμό των θετικών και 

αρνητικών εμπειριών. Αντιθέτως, το πρόσωπο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

αξιολογηθεί ως το άθροισμα διαδοχικών εμπειρικά διαπιστώσιμων καταστάσεων, 

αλλά είναι το ηθικό υποκείμενο που σφυρηλατείται αναστοχαστικά ώστε να 

                                                 
7
 Παύλος Σούρλας (2020): «Ρυθμίζοντας τα του βίου - Ο νομοθέτης και η βιοηθική», Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης, σ. 163-165. 
8
 βλ. παράδειγμα Π. Σούρλα, σύμφωνα με το οποίο είναι ηθικά αποδοκιμαστέα η σκέψη ότι ο θάνατος 

ενός 75χρονου επιστήμονα είναι τραγικότερος από τον απροσδόκητο θάνατο ενός 10χρονου παιδιού 

μέσης ευφυΐας, δημοσίευση σε συλλογικό τόμο, «Θέματα Βιοηθικής: Η Ζωή, η Κοινωνία και η Φύση 

μπροστά στις προκλήσεις των Βιοεπιστημών», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, σ. 128. 

9
 ό.π., ιδίου, υποσημείωση 16, σ. 128. 
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προσδώσει ακέραιο νόημα στη ζωή του, μέσα από τις διαρκείς προσπάθειες απόδοσης 

συνεκτικού ειρμού στο σύνολο της βιοτικής του πορείας.
10

  

 

 

 

 

 

1.2) Η ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΒΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ 

 

   Στην ενότητα αυτή μέσα από τη θεωρητική ανάπτυξη που θα ακολουθήσει, γίνεται 

μία απόπειρα να προσεγγιστεί ένα νεοπαγές ερώτημα το οποίο άπτεται και εν 

προκειμένω στα βιοηθικά ζητήματα που γέννησε η πανδημία. Ειδικότερα, μέσα από 

τη θεωρητική ανάλυση που θα ακολουθήσει, θα επιχειρηθεί να δοθεί απάντηση και 

στο ερώτημα εάν η αυτονομία του ασθενούς να συναινέσει ελεύθερα σε ιατρική 

πράξη μπορεί να καμφθεί από λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Έχει τεθεί 

πλειστάκις το ερώτημα αν η δημόσια υγεία ως λόγος δημοσίου συμφέροντος μπορεί 

να κάμψει την αυτονομία του ασθενούς προσώπου ώστε να επιλέξει ελεύθερα για το 

αν θα δεχθεί θεραπεία ή όχι, την απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα προσεγγίσουμε 

στην παρούσα ενότητα από τη σκοπιά της αυτονομίας του προσώπου, οριοθετώντας 

εννοιολογικά την αυτονομία από τη σκοπιά της ηθικής φιλοσοφίας, και ειδικότερα 

της καντιανής φιλοσοφίας. Ακολούθως, έπεται η ανάπτυξη περί της διάκρισης των 

αξιών σε εγγενείς και εξωγενείς, εργαλειακές αξίες και αυτοσκοπούς.  

 

1.2.1) ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ   

  

   Αρχικά, αξίζει να αναφερθεί ότι στην ηθική φιλοσοφία - με βάση τη θεωρία του 

Kant, όπως αναπτύσσεται στο έργο του, «Θεμελίωση της Μεταφυσικής των Ηθών» - 

λαμβάνει χώρα η διάκριση αφενός μεταξύ εγγενούς αξίας (intrinsic value) και 

εξωγενούς αξίας (extrinsic). Μία αξία που υφίσταται καθ’ εαυτή, δηλαδή που 

                                                 

10
 ό.π., ιδίου, σ. 128-130. 
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προσιδιάζει σε ένα αντικείμενο λόγω της ιδιοσυστασίας του και μόνο και όχι λόγω 

της σχέσης του προς τα άλλα αντικείμενα εξωτερικά ως προς αυτό, ονομάζεται 

εγγενής αξία. Αντιθέτως, οι αξίες που δεν ισχύουν καθ’ εαυτές λόγω του ότι 

προσιδιάζουν σε αντικείμενα και έχουν σημασία μόνο όσον αφορά τη σχέση τους 

προς τα αντικείμενα αυτά ονομάζονται εξωγενείς. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν 

αφενός οι αξίες που αποτελούν ταυτόχρονα αυτοσκοπούς, δηλαδή αυτές που δεν είναι 

απλώς εγγενείς αλλά εκείνες που αναγνωρίζονται και γίνονται σεβαστές εξ ονόματος 

και προς χάριν αυτών των ίδιων και αφετέρου οι εργαλειακές αξίες (instrumental 

value) οι οποίες πρέπει να επιδιώκονται απλώς και μόνο διότι υπηρετούν ορισμένες 

άλλες αξίες και επομένως αυτές επιδιώκονται και προάγονται διότι αποτελούν μέσα 

για την ευόδωση άλλων σκοπών και αξιών. Από την ανωτέρω διάκριση συνάγεται ότι 

οι εξωγενείς αξίες είναι ταυτόχρονα και εργαλειακές, ενώ από την άλλη πλευρά οι 

ενδογενείς αξίες δεν ταυτίζονται απαραίτητα με τις αξίες - αυτοσκοπούς.
11

 Σύμφωνα 

και με την Christine Korsgaard, ένα πράγμα μπορεί να διαθέτει εγγενή αξία χωρίς να 

αποτελεί αυτοσκοπό, λ.χ ένα έργο τέχνης σαφώς διαθέτει εγγενή αξία, όμως δεν 

μπορεί να λεχθεί ότι αυτό αποτελεί συνάμα και αυτοσκοπό διότι δεν είναι άξιο 

προστασίας προς χάρη αυτού του ίδιου. Ένα πράγμα με εγγενή αξία δεν είναι άνευ 

ετέρου τινός δεδομένο ότι αποτελεί ταυτόχρονα και αυτοσκοπό για έναν ακόμη λόγο, 

διότι σύμφωνα με τον Kant αυτοσκοποί (άλλως σκοποί καθ’ εαυτοί) είναι μόνο τα 

όντα με ελεύθερη βούληση και συνεπώς οτιδήποτε δεν διαθέτει ελεύθερη βούληση 

δεν μπορεί το ίδιο να υποτάσσει τον εαυτό του σε κανόνες (νόμους) που το ίδιο 

συλλαμβάνει. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι αυτοσκοποί είναι μόνο τα ανθρώπινα 

υποκείμενα που είναι ικανά για αναστοχασμό και αυτογνωσία 
12

 ˙ ειδικότερα η μόνη 

αξία- αυτοσκοπός είναι η αξιοπρέπεια του πράττοντος υποκειμένου, δηλαδή η 

αυτονομία του, την οποία οφείλουμε να σεβόμαστε προς χάρη αυτής της ίδιας και 

προς χάριν των φορέων της (των ανθρώπων) και όχι απλώς και μόνο λόγω της 

ιδιοσυστασίας του και της σχέσης του προς τα άλλα αντικείμενα, όπως συμβαίνει στις 

εγγενείς αξίες.
13

  

                                                 
11

 ό.π., σ. 144-149. 

12
 Christine Korsgaard, «Two Distinctions in Goodness», βιβλίο της ιδίας, Creating the Kingdom of 

Ends, Cambridge University Press, έτος 1996, ό.π., Παύλος Σούρλας (2017), «Δίκαιο και Δικανική 

κρίση : Μια φιλοσοφική αναθεώρηση της μεθοδολογίας του δικαίου», σ. 249 επ. 

13
 ό.π., σ. 249 επ. & ό.π., σ. 111 ιδίου στον συλλογικό τόμο: «Θέματα Βιοηθικής: Η Ζωή, η Κοινωνία 

και η Φύση μπροστά στις προκλήσεις των Βιοεπιστημών». 
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1.2.3) ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΩΣ ΑΥΤΟΣΚΟΠΟΣ  

 

    Από όσα αναπτύχθηκαν πιο πάνω είναι σαφές ότι η αξιοπρέπεια είναι εγγενής με 

την ανθρώπινη ιδιότητα, ενώ περαιτέρω η αξίωση εξατομικευμένου σεβασμού 

προσιδιάζει  μόνο στα έλλογα όντα τα οποία είναι σκοποί καθ’ εαυτοί. Προς αυτή την 

κατεύθυνση κινείται και το συνταγματικό κείμενο το οποίο όμως δεν κάνει λόγο για 

υποχρέωση σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αλλά για αξία που χρήζει 

προστασίας και σεβασμού. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1: «Ο σεβασμός και η 

προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της 

πολιτείας». Από τη γλωσσική διατύπωση του συνταγματικού κειμένου συνάγεται ότι 

ο συντακτικός νομοθέτης αντιλαμβάνεται την αξιοπρέπεια ως θεμελιώδες δικαίωμα 

από το οποίο απορρέουν και άλλα δικαιώματα ή ως γενική αρχή του δικαίου που 

εκφράζει την αξία του ανθρώπου και συνεπώς διέπεται από τη λογική της 

μεγιστοποίησης της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας όταν έρχεται 

αντιμέτωπη με άλλες αρχές ή δικαιώματα (κατά το συνεπειοκρατικό σχήμα της 

μεγιστοποίησης της παραγόμενης ωφέλειας)
14

. H συνεπειοκρατική αυτή ερμηνεία 

που ακολουθεί στην ελληνική έννομη τάξη και τα συνταγματικά δικαιώματα (τα 

οποία στις νεωτερικές κοινωνίες δεν είναι αγαθά ή συμφέροντα αλλά δεοντοκρατικώς 

θεμελιούμενα εγγενή χαρακτηριστικά σύμφυτα με το ίδιο το πρόσωπο, όπως να 

αναλυθεί διεξοδικότερα πιο κάτω) και την δικαστηριακή πρακτική, δημιουργεί 

πλείστα προβλήματα και αυτό καθίσταται σαφές από τη διαφωνία μέσα στους 

κόλπους των νομικών και φιλοσοφικών κύκλων όσον αφορά στη φύση της αρχής της 

αξιοπρέπειας του ανθρώπου είτε ως υπέρτατης αξίας, είτε ως βασικού δικαιώματος, 

είτε ως θεμελιώδους κατάστασης (status) του προσώπου.
15

       

                                                 
14

 Κατ’ αυτή τη θέση, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια χαρακτηρίζεται ευθέως μαζί με άλλες αρχές ως αξία, 

σύμφωνα με τις επιρροές της γερμανικής θεωρίας, η οποία έχει επηρεάσει τη νομολογία των 

ελληνικών δικαστηρίων. Εντούτοις, στο συνταγματικό κείμενο παρατηρούνται οι εξής αποκλίσεις: ενώ 

το άρθρο 2 παρ. 1 του Σ. κάνει λόγο για αξία, το μεν άρθρο 7 παρ.2 Σ. μιλάει για ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια. Αναλυτικότερα, παρά τις σαφείς επιρροές -στη διατύπωση του άρθρου αυτού- από τη 

γερμανική διδασκαλία, το άρθρο 2 παρ. 1 του ελληνικού Συντάγματος παραλείπει σε αντίθεση με το 

γερμανικό, να συνδέσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια (ή άλλως κατά το ελληνικό κείμενο, αξία) με τα 

δικαιώματα του ανθρώπου. Τα ανωτέρω αναλύει διεξοδικά ο Π. Σούρλας, «Δίκαιο και Δικανική κρίση: 

Μια φιλοσοφική αναθεώρηση της μεθοδολογίας του δικαίου», Υποσημειώσεις 46-50, σ. 772-773. 

15
 ό.π, σ. 773-774. 
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   Ποιος είναι λοιπόν η φύση ή ο χαρακτήρας της αξιοπρέπειας του ανθρώπου; 

Σύμφωνα με την πρώτη θέση που συμφωνεί και με τη διατύπωση του συνταγματικού 

κειμένου η οποία αντιλαμβάνεται την αξιοπρέπεια ως αξία, δημιουργείται η 

εντύπωση ότι η ανθρώπινη φύση υπάγεται ιεραρχικά σε υψηλότερη θέση σε σχέση με 

το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο. Η οντολογική αυτή ιεράρχηση επεκτεινόμενη στο 

κοινωνικοπολιτικό πεδίο έχει ως αποτέλεσμα τη διαβάθμιση των ανθρώπινων αξιών 

μεταξύ τους και ως εκ τούτου ενέχει εννοιολογικά την εκ προοιμίου σύγκριση μεταξύ 

των διαφορετικών αξιών. Αν όμως την παραδοσιακή αντίληψη περί αξιοκρατίας και 

ιεράρχησης των ανθρώπων - αντικατέστησε στην νεωτερικότητα η αρχή της ισότητας 

των ανθρώπων - πως μπορεί η αξιοπρέπεια να εννοιολογηθεί ως αξία, έννοια η οποία 

ενέχει εγγενώς τη σύγκριση; Αν λοιπόν σύμφωνα με την πιο πάνω θέση η 

(ανθρώπινη) αξιοπρέπεια νοηθεί ως αξία, υπάρχει ο κίνδυνος να τεθεί σε σύγκριση με 

έτερη (-ες) αξία (-ες) σε κρίσιμους καιρούς, όπου οι αξίες δέχονται πιέσεις και 

συγκρούονται με άλλες αξίες. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών 

δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι 

απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή και να προστατεύεται». Η γραμματική αυτή 

διατύπωση έρχεται πιο κοντά στο αληθινό νόημα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 

ορίζοντας ότι αυτή είναι απαραβίαστη, ως εκ τούτου δεν επιδέχεται συγκρίσεων και 

κανενός είδους στάθμιση. Το απαραβίαστο όμως τίθεται σε κίνδυνο με την 

εννοιολόγηση της αξιοπρέπειας ως αξίας, για τον λόγο ότι σε περιπτώσεις έντασης η 

μία αξία θα μπορούσε να παραμεριστεί χάριν κάποιας άλλης (λ.χ δημόσια ασφάλεια). 

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια όμως είναι αξία- αυτοσκοπός και ως τέτοια χαρακτηρίζει 

τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και όχι γενικά και αφηρημένα το ανθρώπινο είδος. Με 

άλλα λόγια, η αξιοπρέπεια δεν διαθέτει μόνο εγγενή αξία αλλά προστατεύεται υπέρ 

και προς χάρη της ίδιας και γίνεται σεβαστή επειδή αντιμετωπίζει τον φορέα της ως 

πρόσωπο ο οποίος εξατομικευμένα πλέον είναι αυτοσκοπός. Ως εκ τούτου, η 

σύλληψη της αξιοπρέπειας ως αξίας είναι εσφαλμένη διότι αφενός το απαραβίαστο 

της αξιοπρέπειας ενέχει εκ προοιμίου τον αποκλεισμό των σταθμίσεων και αφετέρου 

διότι η προστασία της επιβάλλεται χάριν του κάθε υποκειμένου ξεχωριστά, βάσει της 

ανθρώπινης ιδιότητας του και μόνο.
16

 

   Όπως αναλύθηκε ως άνω, η αξιοπρέπεια δεν (μπορεί να) συνιστά αξία διότι κάτι 

τέτοιο θα την καθιστούσε μία ανάμεσα σε πολλές αξίες και έτσι ανά πάσα στιγμή θα 

                                                 
16

 ό.π., σ. 774-777. 
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μπορούσε να υποβληθεί σε στάθμιση και ενδεχομένως σε παραγκωνισμό αν τυχόν 

κάποια άλλη αξία βαρύνει περισσότερο. Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε η 

αξιοπρέπεια να νοηθεί ως δικαίωμα; Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τόσο ο ελληνικός 

ποινικός κώδικας όσο και ευρωπαϊκά κείμενα αυξημένης κανονιστικής πυκνότητας 

(Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) απαγορεύουν ρητά τα 

βασανιστήρια, αλλά και τις προσβλητικές και εξευτελιστικές συμπεριφορές της 

ανθρώπινης υπόστασης και υπό αυτή την έννοια η αξιοπρέπεια προστατεύεται 

αυτοτελώς, δίχως να μεσολαβεί κάποιο άλλο -άξιο προστασίας- δικαίωμα. Σύμφωνα 

με πολλά ευρωπαϊκά συντάγματα, η αξιοπρέπεια αποτελεί το κανονιστικό θεμέλιο 

όλων των επιμέρους δικαιωμάτων τα οποία αποτελούν απλώς εξειδίκευση της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Με αυτή τη θεώρηση όμως δημιουργείται η εύλογη απορία 

για ποιο λόγο να έχουμε αφενός ένα κυρίως δικαίωμα και αφετέρου τα επιμέρους 

δικαιώματα τούτου, τα οποία υπάγονται ιεραρχικά σ’ αυτό το ανώτερο δικαίωμα; 

Ποιο είναι το νόημα ενός πολλαπλασιασμού των (συνταγματικών) δικαιωμάτων;  

   Αξίζει να λεχθεί ότι ο Kant χρησιμοποιεί στα κείμενα του τον όρο «αξία» ή 

«αγαθό», ειδικότερα στη Θεμελίωση της Μεταφυσικής των Ηθών τονίζει ότι απόλυτο 

αγαθό ή απόλυτη και απεριόριστη αξία είναι ένα και μόνο: η αγαθή βούληση, δηλαδή 

η βούληση εκείνη που έχει ως αποκλειστικό γνώμονα της τον ηθικό νόμο. Στη 

Μεταφυσική των Ηθών, η αξιοπρέπεια συνδέεται με αξίωση του ανθρώπου έναντι 

όλων να γίνεται σεβαστός ως πρόσωπο που είναι ταυτόχρονα εγγενής αξία και 

αυτοσκοπός. Έτσι, στη νεωτερικότητα η ανθρώπινη αξιοπρέπεια αποσυνδέεται από 

την κοινωνική διαστρωμάτωση και συσχετίζεται από τον Kant με την αρχή της 

ισότητας. Παρόλη την επιλογή της παραδοσιακής ορολογίας, η αξιοπρέπεια νοείται 

από τον Kant ως εσωτερική «αξία» που δεν επιδέχεται συγκρίσεις με τίποτε άλλο. 

Ορθότερα, ο φιλόσοφος εννοεί την αξιοπρέπεια ως ηθική δικαιοδοσία του ανθρώπου 

να είναι συννομοθέτης του ηθικού νόμου, μία ικανότητα που διαθέτουν εκ γενετής 

όλοι οι άνθρωποι. 
17

 Έτσι, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια γίνεται νοητή ως θεμελιώδης 

ικανότητα του προσώπου όχι ως αξία, ούτε ως δικαίωμα, αλλά ορθότερα συνδέεται 

με μία βασική κατάσταση του προσώπου (status) που σύμφωνα με τον Kant είναι η 

ικανότητα προς ηθική νομοθέτηση και δράση. Η ιδιότητα αυτή του προσώπου είναι 

σαφές ότι συγκεκριμενοποιείται και εξατομικεύεται στην εκάστοτε ανθρώπινη 

μονάδα και έτσι διαφέρει ουσιωδώς από την έννοια της αξίας, όπου βαρύτητα έχει το 

                                                 
17

 οπως αναλύει διεξοδικά ο Π. Σούρλας ό.π., σ. 775, Υποσημειώσεις 53-54. 
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ανθρώπινο είδος και όχι ατομικά η εκάστοτε ανθρώπινη μονάδα˙ ομοίως και σε ό,τι 

αφορά στα δικαιώματα αυτά μπορούν να περιοριστούν θεμιτά (σύμφωνα με την 

κρατούσα άποψη) χάριν κάποιου άλλου δικαιώματος ή κατάστασης ανάγκης (όπως 

είναι λ.χ η προστασία της δημόσιας υγείας). Όμως ένα πράγμα που συνιστά 

αυτοσκοπό όπως είναι η ανθρώπινη φύση και κατ’ επέκταση η ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια δεν δύναται να πηγάζει από την εμπειρία ούτε να εξαρτάται από τους 

νόμους της εμπειρίας αλλά ως αντικειμενικός σκοπός πηγάζει από τον καθαρό 

(αποκαθαρμένο από οποιαδήποτε εμπειρία) πρακτικό λόγο.
18

 Συνεπώς, η αξιοπρέπεια 

ως ατομική αξίωση του καθενός για αμοιβαία αναγνώριση και σεβασμό, πηγάζει από 

την έλλογη φύση ως βούληση του καθενός να έχει την ικανότητα να αυτονομοθετεί. 

Ως κανονιστικά θεμελιούμενη, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια συνιστά περαιτέρω το 

αναγκαίο δεοντολογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζονται τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Με άλλα λόγια, η αξιοπρέπεια προδιαγράφει και οριοθετεί τον κύκλο 

των βασικών δικαιωμάτων (σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζεται με αυτά διότι αυτό θα 

σήμαινε ότι κάθε παραβίαση δικαιώματος είναι ταυτόχρονα και προσβολή της 

αξιοπρέπειας) σε εκείνα που είναι απαραίτητα για να είναι το πρόσωπο αυτουργός 

των πράξεων και του βίου του και να μπορεί να οργανώνει το θεσμικό περιβάλλον 

εντός του οποίου διαβιώνει από κοινού με όλους με τους άλλους. Υπό αυτή την 

έννοια, τα δικαιώματα σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν μέσα για την πραγμάτωση 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αντιθέτως συνιστούν εξειδικεύσεις της δεοντοκρατικά 

θεμελιούμενης έννοιας της αξιοπρέπειας, καθότι και τα ίδια (τα δικαιώματα) είναι 

δεοντοκρατικά καθήκοντα από το ένα πρόσωπο προς το άλλο. Ακολούθως, η 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια πέρα από δικαιώματα γεννά και υποχρεώσεις οι οποίες 

συνοψίζονται στην -εκ μέρους κάθε προσώπου- αξίωση απέναντι στο εκάστοτε 

πρόσωπο να άρει εκείνη την πιθανώς προσβλητική συμπεριφορά που θα υποβίβαζε 

τον βίο ενός οποιουδήποτε προσώπου και θα το αντιμετώπιζε τυχόν διαφορετικά από 

ελεύθερο προς αυτονομοθεσία, έλλογο ον και φορέα ηθικού καταλογισμού. 
19

 Η ως 

άνω θέση αποτυπώνεται  από τον Kant στην κάτωθι φράση : «Η έλλογη φύση εν γένει 

                                                 

18
  Ιmmanuel Kant (1784), «Θεμελίωση της Μεταφυσικής των Ηθών», Μετάφραση Κώστας 

Ανδρουλιδάκης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2017, Vol. 4: 431, σ. 79. Οι παραπομπές στη 

Θεμελίωση της Μεταφυσικής των Ηθών γίνονται με αναφορά στον τόμο και τη σελίδα της Πρωσικής 

Ακαδημίας και στη συνέχεια στην ελληνική έκδοση, μετάφρασης του Κ. Ανδρουλιδάκη Π.Ε.Κ, 2017. 

19
  ό.π., Π. Σούρλας: «Δίκαιο και Δικανική κρίση: Μια φιλοσοφική αναθεώρηση της μεθοδολογίας του 

δικαίου», σ. 780-785. 
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ως σκοπός καθ’ εαυτόν, είναι ο ανώτατος περιοριστικός όρος της ελευθερίας των 

πράξεων του κάθε προσώπου.» Από την ερμηνεία αυτής της φράσης απορρέει ότι η 

ελευθερία του κάθε προσώπου είναι νομοειδής και περιορίζεται μόνο από την 

ελευθερία του άλλου. 
20

  

 

  

 

 

  1.2.4) Η ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ 

ΚΑΝΤ 

  Ο Kant στη Θεμελίωση της Μεταφυσικής των Ηθών, αναγνωρίζει μονάχα μία αξία 

“η οποία λάμπει αφ ευατής σαν κόσμημα που ενέχει ολόκληρη την αξία της εντός 

αυτού”, την καλή θέληση
21

. Από την καλή θέληση απορρέουν τα καθήκοντα κατά τον 

φιλόσοφο τα οποία  διακρίνονται περαιτέρω σε καθήκοντα έναντι ημών των ιδίων και 

έναντι των άλλων και ακόμη διακρίνονται ανάμεσα σε καθήκοντα τέλεια και ατελή. 

Ως τέλειο καθήκον νοείται αυτό που δεν επιδέχεται καμία εξαίρεση χάριν των 

κλίσεων, άρα ένα τέλειο καθήκον είναι αυτό που επιβάλλεται τόσο ως προς το 

γράμμα του, όσο και ως προς την ουσία του. Τα τέλεια καθήκοντα απορρέουν από 

τον καθολικό νόμο “Πράττε έτσι σαν να επρόκειτο ο γνώμονας της πράξης σου να γίνει 

με τη θέληση σου καθολικός νόμος”, ενώ τα ατελή καθήκοντα είναι καθήκοντα 

βελτίωσης του εαυτού μας και των άλλων.
22

 Σύμφωνα με τον Kant μία πράξη είναι 

ηθική όχι μόνο κρίνοντας από το αποτέλεσμα αυτής αλλά και βάσει των κινήτρων 

που ώθησαν το πρόσωπο να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Έτσι μία πράξη είναι ηθική 

μόνο όταν ο γνώμονάς της είναι η καλή θέληση
23

, η γνώση δηλαδή ότι ο πράττων 

ενεργεί τοιουτοτρόπως μόνο υποκινούμενος από καθήκον, αποκλειομένου 

οποιουδήποτε άλλου λόγου ως γνώμονα ικανού να προσδιορίσει την ηθικότητα 

                                                 

20
  ό.π., Immanuel Kant, Vol. 4: 431. 

21
 ό.π., Vol. 4: 393-395, σ. 25-27. 

22
 ό.π, Vol. 4: 421, σ. 65. 

23
  ό.π., Vol. 4:. 413, σ.53.  
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ακόμη και αν η πρόθεση του πράττοντος είναι η πρόκληση ευμενών συναισθημάτων/ 

ή η πρόθεση να αποκτήσει ευημερία. Το καθήκον προσδιορίζεται κάθε φορά από τον 

ορθό λόγο και η βούληση του πράττοντος να πράττει σύμφωνα με το καθήκον αποκτά 

ηθική αξία όταν το κίνητρο της πράξης είναι η καθολικευσιμότητα, όταν δηλαδή 

πράττω έτσι ώστε να μπορώ να θέλω να γίνει ο γνώμονας μου καθολικός νόμος
24

.  

Κατά τον Kant, η ελεύθερη βούληση πρέπει έχει την ικανότητα για αυτοκαθορισμό ή 

αυτονομία
25

, κατ’ αυτή την έννοια η ελευθερία, στον Kant, είναι νομοειδής και δεν 

πηγάζει από την εμπειρία αλλά από τον καθαρό πρακτικό λόγο. Όσον αφορά τον 

ορισμό της αυτονομίας, η υπέρτατη αρχή του πρακτικού λόγου συνδέει το αίτημα της 

αυτονομίας με την ικανότητα να επιλέγει κανείς καθολικεύσιμους γνώμονες. Άρα τα 

έλλογα όντα είναι ικανά να δρουν αυτόνομα όταν συμμορφώνονται με τον λόγο και 

όχι με κίνητρα όπως είναι οι επιθυμίες, οι αισθήσεις ή οι εξωτερικές υποδείξεις˙ στην 

τελευταία αυτή περίπτωση σύμφωνα με την καντιανή σύλληψη της αυτονομίας τα 

έλλογα όντα δρουν ετερόνομα και όχι με αυτονομία
26

. Σύμφωνα με την καντιανή 

φιλοσοφία (Ο’ Νeil), η σύλληψη της αυτονομίας είναι σύμφυτη με την έννοια του 

ορθού λόγου, ο λόγος θεμελιώνεται από την αυτονομία και όχι το αντίστροφο, διότι 

μόνο τα αυτόνομα, αυτοπειθαρχημένα όντα (αυτά που διαθέτουν αυτόνομη σκέψη) 

μπορούν να πράττουν σύμφωνα με τις αρχές του λόγου και να θεωρούνται οι πράξεις 

του ηθικές και σύμφωνες με το καθήκον.
27

 Η αυτονομία με αυτή την έννοια δεν είναι 

κάτι το υπερβατικό, αλλά θεμελιώνεται στην ελεύθερη και έλλογη σκέψη.  

  Όσον αφορά ειδικότερα την υγεία, ο Kant υποστηρίζει ότι έχουμε ηθικό καθήκον 

προς τον εαυτό μας να μην βλάπτουμε ηθελημένα ή έστω και από αμέλεια την υγεία 

μας, διότι μεταξύ άλλων με αυτόν τον τρόπο περιάγουμε τον εαυτό μας σε κατάσταση 

κατά την οποία θα δυσχεραίνεται η άσκηση της αυτονομίας μας, καθότι θα είμαστε 

εξαρτημένοι από τη μέριμνα των άλλων. Υπό την έννοια αυτή, ο Kant προτάσσει την 

αρχή της αυτονομίας του προσώπου την οποία θεμελιώνει ως την απόρριψη κάθε 

ετεροκαθορισμού, κάθε εξωτερικής υπόδειξης περί του ορθού ή του αγαθού. Ως 

αυτονομία επομένως εννοείται κατά τον Kant η υιοθέτηση του ορθού ή του αγαθού 

                                                 

24
 ό.π., Vol. 4: 402, σ. 36.  

25
 ό.π.,Vol. 4: 447, σ.102.  

26
 Onora O'Neill, «Κατασκευές  του Λόγου- Έρευνες στην Πρακτική Φιλοσοφία του Καντ», Εκδόσεις 

Αρσενίδη, έτος 2011,  σ. 94.  

27
 ό.π.,  σ. 99.  
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ως ενστερνισμού του περιεχομένου της ηθικής επιταγής -όχι ως υπόδειξη ή προσταγή 

- ως κανόνα δικαιολογημένου από τον ορθό λόγο. Η συμμόρφωση του πράττοντος 

προς την εξωτερική υπόδειξη μπορεί μεν να είναι ορθή διότι τυχαίνει να 

ευθυγραμμίζεται με έναν ηθικό κανόνα, πλην όμως το κίνητρο του πράττοντος (ότι 

δηλαδή η συμμόρφωση έγινε χάριν της υπόδειξης) είναι ικανό να αποστερήσει από 

τις πράξεις την αυτόβουλη ενέργεια τους.
28

 Από την άλλη πλευρά, ο Μill αντιτάσσει 

ότι μία δράση είναι αυτόνομη όταν προκύπτει από τις επιθυμίες του προσώπου και ότι 

μία αυτόνομη επιλογή διακρίνεται από μία απλή επιλογή από το αν η πρώτη 

αντανακλά μεγαλύτερο βαθμό αυτογνωσίας ή αυτοελέγχου ή εξέτασης και αποδοχής 

επιθυμιών. Υπό αυτή την ωφελιμιστική σκοπιά, η αυτονομία καθορίζεται από τις 

εμπειρίες και από τις επιθυμίες.
29

  

    Ερχόμενοι στα της πανδημίας, τίθεται το ερώτημα αν με βάση την ανάπτυξη που 

προηγήθηκε μπορούμε να θεμελιώσουμε δικαίωμα του προσώπου να αρνηθεί να 

λάβει θεραπεία στο όνομα της αυτονομίας του. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα 

έρχεται μέσα από τον ορισμό της αυτονομίας του προσώπου, δηλαδή της αυτονομίας 

της ίδιας της θέλησής του. Κατά την καντιανή φιλοσοφία : «Η αυτονομία της 

θελήσεως είναι η ιδιότητα της θελήσεως βάσει της οποίας αποτελεί η ίδια για τον 

εαυτό της νόμο...»
30

 και δηλώνει την ικανότητα επιλογής πρακτικών αρχών σύμφωνα 

με τους νόμους που θέτει το ίδιο το υποκείμενο στον εαυτό του. Μάλιστα η 

αυτονομία παίρνει τη μορφή ηθικής επιταγής και δεν αποτελεί μόνο ικανότητα για 

έλλογο αυτοπροσδιορισμό της βούλησης του υποκειμένου: «Να μην πράττει καμία 

πράξη σύμφωνα με έναν άλλο γνώμονα παρά μόνον έτσι ώστε ο γνώμονας αυτός να 

είναι καθολικός νόμος, και άρα να πράττει μόνον έτσι ώστε η θέληση μέσω του 

γνώμονα της να δύναται να θεωρεί τον εαυτό της συγχρόνως ως καθολικώς 

νομοθετούσα.»
31

. Κατά συνέπεια, η επίκληση της αυτονομίας του υποκειμένου για 

πράξη, οφείλει να θεσπίζει τέτοιες αρχές ώστε η πράξη του να μπορεί να εκφράσει τη 

συναίνεση των άλλων (υποκειμένων) ή τα τελευταία να μπορούν να την υιοθετήσουν. 
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 Παύλος Σούρλας (2020): «Ρυθμίζοντας τα του βίου - Ο νομοθέτης και η βιοηθική», 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, σ. 113-114. 
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 Onora O'Neill : «Αυτονομία και Εμπιστοσύνη στη Βιοηθική», Μετάφραση Θ. Δρίτσας, επιμέλεια Α. 

Χατζημωυσής, εκδόσεις Αρσενίδη, έτος 2011, σ. 51. 

30
 ό.π., Immanuel Kant Vol. 4:. 440, σ. 92.  

31
 ό.π, Vol. 4: 434. σ. 83 
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Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η επίκληση της αυτονομίας του προσώπου, ώστε 

εκείνο να αρνηθεί να λάβει θεραπεία, απαιτεί μια ηθική επιταγή που να μπορεί να 

νομοθετηθεί καθολικά και από τα άλλα πρόσωπα άρα να έχει καθολικό χαρακτήρα.  

  Η προαγωγή της υγείας μας αποτελεί καθήκον απέναντι στον εαυτό μας, η έλλειψη 

καλής υγείας μπορεί να μειώσει την δυνατότητα μας να πράξουμε, την ικανότητα για 

καταλογισμό και έτσι να βλάψει την αυτονομία μας και να περιορίσει την ελευθερία 

μας. Συνεπώς τούτο, η μη τήρηση του καθήκοντος στην υγεία θεωρείται ηθικά 

μεμπτή. Ακόμη, η άσκηση της αυτονομίας μας ενέχει και τη αυτοδέσμευση από 

μέρους μας να μην βλάψουμε την αυτονομία των άλλων προσώπων με τις ενέργειες, 

μια τέτοια πράξη δεν θα μπορούσε να λάβει τη μορφή ενός καθολικού νόμου διότι 

είναι ηθικά ανεπίτρεπτη. Ως εκ τούτου, δεν φαίνεται πως θα μπορούσε να επικαλεστεί 

κάποιος την έννοια της αυτονομίας του προσώπου ώστε να αρνηθεί να λάβει 

θεραπεία ή να τηρήσει τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή μετάδοσης της νόσου σε 

τρίτους. Μια τέτοια θέση δεν θα μπορούσε να γίνει αρχή με καθολικεύσιμο 

χαρακτήρα καθώς δεν θα προήγαγε την ατομική υγεία ούτε την υγεία των άλλων 

προσώπων, αλλ’ αντιθέτως θα την έθιγε. Αντίθετα, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι 

η συμβολή μας στην προστασία της δημόσιας υγείας μέσω της τήρησης των μέτρων 

πρόληψης για την αποφυγή μετάδοσης του κορονοϊού στον υπόλοιπο πληθυσμό (είτε 

μέσω της παραμονής του προσώπου σε κατ’ οίκον περιορισμό, είτε με την αποφυγή 

των άσκοπων μετακινήσεων/ χρήση της προστατευτικής μάσκας/ η συμμετοχή μας σε 

εμβολιαστικά προγράμματα) είναι ένα καθήκον που όχι μόνο δεν περιορίζει αλλά 

προάγει την αυτονομία του προσώπου αφενός διότι προστατεύει το ατομικό δικαίωμα 

στην υγεία, το οποίο ως συνταγματικό δικαίωμα ενέχει εγγενώς την αυτονομία του 

προσώπου (θα αναπτυχθεί αναλυτικότερα κατωτέρω), και αφετέρου διότι -σε 

εξατομικευμένο επίπεδο- με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η βλάβη των ατόμων εν 

γένει και προάγεται η συνολική υγεία. Η συμβολή μας στη δημόσια υγεία δια της 

τήρησης των μέτρων συνιστά μια θετική συνεισφορά στην δημόσια υγεία άρα μπορεί 

να ειδωθεί ως μια πράξη με καθολικό χαρακτήρα (ηθικής επιταγής).  

 Όσον αφορά την αρχή της μη βλάβης (neminem laedere) από τη διδασκαλία του 

Kant μπορούμε να συνάγουμε ότι ο νομοθέτης, όχι απλώς νομιμοποιείται αλλά και 

οφείλει να επεμβαίνει ρυθμιστικά με καθολικούς νόμους που θα έχουν ως στόχο την 

προστασία και τον σεβασμό των δικαιωμάτων και των αγαθών εκείνων των οποίων η 

βλάβη θα αποτελούσε άδικη πράξη σε βάρος των φορέων τους επειδή θα έβλαπτε τον 
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πυρήνα της υπόστασης τους ως αυτοσκοπών, δηλαδή ως προσώπων ακέραιων κατά 

την αυτονομία τους.
32

 Προϋπόθεση βέβαια για την αυτόβουλη συμμόρφωση μας με 

τους κανόνες που τίθενται για την προστασία της δημόσιας υγείας είναι ότι η 

νομοθετική πρωτοβουλία και οι αποφάσεις της κρατικής εξουσίας θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψιν τις ειδικές επιτροπές επιστημόνων -οι οποίοι είναι αρμόδιοι για 

ζητήματα αποτροπής εξάπλωσης της μεταδοτικής ασθένειας- και αφού ληφθούν 

υπόψιν τα συνταγματικά δικαιώματα και οι αποφάσεις αυτές είναι αναγκαίες και 

κατάλληλες να διαφυλάξουν το υπέρτατο αγαθό χάριν του οποίου λαμβάνονται- τη 

δημόσια υγεία.   

  Ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί ενόψει της πανδημίας είναι η ηθική δικαιολόγηση 

που έχει η αναγκαστική θεραπεία ενόψει της προστασίας της δημόσιας υγείας.
33

 Στην 

έννοια της θεραπείας μπορεί να ενταχθεί και η πρωτογενής πρόληψη με μέτρα, όπως 

ο εμβολιασμός για τον οποίο όμως δεν έχει δαπανηθεί αρκετός χρόνος και αρκετή 

γνώση ώστε να γνωρίζουμε την πλήρη έκταση των κινδύνων που ενέχει όπως κάθε 

νέο φάρμακο. Η ενημέρωση του ασθενούς προκειμένου αυτός να παρέχει την 

συναίνεση του για την επιχείρηση σε αυτόν ιατρικών πράξεων (εμβολιασμός/ 

χορήγηση φαρμάκων) παρέχει επαρκή ηθική δικαιολόγηση ώστε να καμφθούν οι 

όποιες αντιρρήσεις του σε περίπτωση άρνησης θεραπείας; Από ηθική σκοπιά δεν 

χωρεί αμφιβολία ότι υπάρχει δικαίωμα άρνησης θεραπείας εκ μέρους του ασθενή 

κατόπιν κατάλληλης και έγκυρης ενημέρωσης, σε περίπτωση ήπιων ή δύσκολα 

μεταδιδόμενων ασθενειών. Για το αν η επιλογή αυτή συνιστά άσκηση αυτονομίας 

εξαρτάται από τους λόγους που ωθούν τον εκάστοτε ασθενή στην απόφαση αυτή, 

σύμφωνα με την αναλυση που προεκτέθηκε.    

  Sine qua non προϋπόθεση της αυτονομίας, όπως αναπτύχθηκε ανωτέρω, είναι η 

απαίτηση της ενήμερης συναίνεσης του υποκειμένου, προτού λάβει χώρα η εκάστοτε 

ιατρική ενέργεια. Με την ενημέρωση, η αυτόνομη επιλογή των προσώπων καθίσταται 

εφικτή, ανεξαρτήτως του πως αυτή συγκροτείται.
34

 Ακολούθως, το ερευνητικό μας 

ενδιαφέρον μετατοπίζεται στον χώρο στον οποίο λαμβάνουν χώρα οι αυτόνομες 

                                                 
32

 Παύλος Σούρλας (2020): «Ρυθμίζοντας τα του βίου - Ο νομοθέτης και η βιοηθική», 
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επιλογές του πράττοντος υποκειμένου. Η αυτονομία του προσώπου διαδραματίζεται 

μέσα στον ενδόμυχο προσωπικό του χώρο, στην σφαίρα της οικειότητάς του. Η 

οικειότητα εξασφαλίζει πτυχές της ανθρώπινης ζωής που αφορούν την επικοινωνία 

με τους οικείους, την αυτοδιάθεση του σώματος κτλ, ως ειδικότερη πτυχή της 

ιδιωτικότητας. Η ιδιωτικότητα εκφράζει την ικανότητα του προσώπου να ασκεί 

έλεγχο στην πρόσβαση που διαθέτουν τρίτοι σε πληροφορίες που αφορούν το ίδιο, 

τον μύχιο εαυτό του, τις ηθικές επιλογές του (λ.χ τη σεξουαλική ζωή του, την 

αυτοδιάθεση του σώματός του), αλλ’ ακόμη και ήσσονος σημασίας πληροφορίες για 

το ίδιο (λ.χ η χώρα που πήγε ταξίδι ή οι ώρες κατά τις οποίες βρισκόταν στην εργασία 

του/ αν και πότε συνάντησε τους φίλους του).  Σύμφωνα με τον Β. Βουτσάκη
35

: «Η 

ιδιωτικότητα έχει στενότερο πεδίο αναφοράς από την αυτονομία. Σε αντίθεση με την 

αυτονομία, η ιδιωτικότητα περιορίζεται σε μια περιοχή της ζωής του ανθρώπου, την 

περιοχή της οικειότητας. Η οικειότητα είναι η συνθήκη που επιτρέπει στο άτομο να 

εκδιπλώνει τις δυνατότητές του χωρίς να μεσολαβεί η ματιά ενός τρίτου, εξωτερικού 

προς αυτήν παρατηρητή. Η οικειότητα διακρίνεται από χαλαρότητα, αυθορμητισμό και 

αμεσότητα, που μπορούν να φτάσουν –και συχνά φθάνουν- μέχρι την έλλειψη 

επίγνωσης: νιώθω οικεία με κάποιον σημαίνει ότι τον θεωρώ προέκταση του εαυτού 

μου και ταυτόχρονα έχω μια συναισθηματικά φορτισμένη σχέση μαζί του, ότι η 

συναισθηματική αχλύ της σχέσης μας, η οποία προέρχεται από την επελθούσα 

εξοικείωση, μας επιτρέπει να επικοινωνούμε χωρίς να την επερωτούμε κάθε φορά». 

 

1.3) Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 

ΣΦΑΙΡΑΣ 

  Στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, η συμμετοχή στη δημόσια ζωή της πόλης ήταν 

απόλυτα διαχωρισμένη από τον ιδιωτικό βίο. Στην ιδιωτικότητά του, το πρόσωπο -

από κυρίαρχος πολίτης που συμμετέχει και διαμορφώνει τις κοινωνικοπολιτικές 

εξελίξεις  στη δημόσια σφαίρα - στον ιδιωτικό του χώρο παραμένει απλώς ιδιώτης. 

                                                 
35

 Βασ. Βουτσάκης (2004) : «Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή: υποκειμενικές και αντικειμενικές 

πτυχές», εις Χ. Σαββάκης et al., Νέες τεχνολογίες και συνταγματικά δικαιώματα, Θεσσαλονίκη, 

Εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλα, σ. 87-105. 
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Μέσα από το έργο της Arendt
36

, η ιδιωτικότητα παρουσιάζεται ως κατάσταση 

ανάγκης ή στέρησης από τη δημόσια ζωή, τα δικαιώματα έκφρασης, συμμετοχής στα 

κοινά και εκφοράς δημόσιου λόγου. Σύμφωνα με την Arendt, ενώ στη δημόσια 

σφαίρα το άτομο είχε δικαιώματα, λόγου, ελευθερίας στην έκφραση, η ιδιωτικότητα 

ήταν συνυφασμένη με τη στέρηση/ αποχή από τη δημόσια ζωή της πόλης, ήταν ένας 

χώρος όπου το άτομο βίωνε ακραία ανελευθερία και ανισότητα. Η ιδιωτικότητα υπό 

αυτή την έννοια δεν λαμβάνει τη μορφή του δικαιώματος, αντιθέτως συνιστά έναν 

ενδόμυχο προσωπικό χώρο όπου καταργείται κάθε διυποκειμενικότητα, το άτομο 

είναι μόνο, ακόμη και όταν συνυπάρχει με πολλούς. Εδώ η Arendt χρησιμοποιεί τη 

λέξη «ιδιώτης» για να ορίσει αυτόν τον προσωπικό χώρο όχι θετικά, αλλά αρνητικά 

ως κατάσταση στέρησης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «οι άνθρωποι έχουν 

μεταβληθεί πέρα για πέρα σε ιδιώτες, δηλαδή έχουν στερηθεί το να βλέπουν και να 

ακούνε τους άλλους ή το να βλέπουν και να τους ακούνε οι άλλοι. Βρίσκονται όλοι 

έγκλειστοι στην υποκειμενικότητα της δικής τους ατομικής εμπειρίας η οποία δεν 

παύει να είναι ατομική έστω κι αν πολλαπλασιάζεται απειράριθμες φορές»
37

. Κατά 

την άποψη αυτή, το άτομο εγκλωβισμένο στην ιδιωτικότητά του, στερείται 

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους άλλους, αδυνατεί να επικοινωνήσει 

νοήματα και είναι ανίκανο για επιτεύγματα που ξεπερνούν την ασημαντότητα των 

καθημερινών ζητημάτων του οίκου και εν τέλει υπερβαίνουν την ατομική ύπαρξη. Η 

απόλυτη αυτή διάκριση δημόσιου χώρου - ιδιωτικού βίου ανταποκρίνεται στην 

διάκριση οίκου- πόλεως. O χώρος της πόλεως για τους αρχαίους Έλληνες, όπως 

αντίστοιχα ο χώρος της res publica για τους Ρωμαίους ήταν «εγγύηση κατά της 

ασημαντότητας της ατομικής ζωής, χώρος προφυλαγμένος απέναντι σε αυτήν την 

ασημαντότητα και προορισμένος για σχετική διάρκεια, αν όχι την αθανασία των 

θνητών»
38

. Η δημόσια ζωή λοιπόν παρείχε ένα είδος αθανασίας έναντι της 

ασημαντότητας της ατομικής ύπαρξης, η ιδιωτικότητα αναπτύσσει την ένδεια της υπό 

την έννοια ότι οι πράξεις του ιδιώτη είναι ασήμαντες/ δεν έχουν αντίκτυπο για τον 

δημόσιο άνθρωπο.  

                                                 
36

 H. Arendt, Η ανθρώπινη κατάσταση: Vita Activa (μετ. Σ. ΡΟΖΑΝΗ/ Γ. ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ), 

Γνώση, Αθήνα 1986, σ. 69. 
37

 ό.π., σ. 85. 

38
 ό.π, σ. 83. 
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  Η Arendt δομεί το έργο της Vita Activa στη λογική των σφαιρών (ιδιωτική σφαίρα, 

δημόσια σφαίρα, προσωπική σφαίρα, κοινωνική σφαίρα, πολιτική σφαίρα). Στις 

σύγχρονες έννομες τάξεις, η ιδιωτική ζωή εντάσσεται στη λεγόμενη ιδιωτική σφαίρα 

ή ιδιωτική επικράτεια, όρος ο οποίος πέραν από τον “τοπικό”/ χωρικό προσδιορισμό 

αποδίδει και το νόημα της κυριαρχίας του προσώπου επί του εαυτού του και των 

προσωπικών του ζητημάτων, τα οποία εντάσσονται στην σφαιρα της προσωπικότητάς 

του. Έτσι λοιπόν σήμερα η ιδιωτική σφαίρα του προσώπου νοείται ως η μετεξέλιξη 

μιας διευρυμένης «προσωπικής σφαίρας». Σε αντίθεση με τον τρόπο που σήμερα 

γίνεται κατανοητή, η προσωπική σφαίρα στο έργο της Arendt δεν αποτελεί ένα γενικό 

πλαίσιο δικαιωμάτων και συμφερόντων αλλά έναν ενδόμυχο προσωπικό χώρο. 

Ακόμη η Arendt σημειώνει: «...ένα από τα χαρακτηριστικά της ιδιωτικότητας, πριν 

από την αποκάλυψη της ενδόμυχης προσωπικής σφαίρας, ήταν ότι ο άνθρωπος 

υπήρχε στο χώρο του όχι ως πραγματικά ανθρώπινη ύπαρξη αλλά μόνο ως δείγμα του 

ζωϊκού είδους άνθρωπος». Σε αντίθεση με τη σύγχρονη έννοια της ιδιωτικότητας η 

οποία είναι πλέον νοητή ως μία σφαίρα στενής οικειότητας, καθώς έχει χωρήσει 

πλέον ο τεράστιος εμπλουτισμός της μέσω του νεότερου ατομικισμού ˙ στην 

αρχαιότητα η ιδιωτική σφαίρα του νοικοκυριού αφορούσε μόνο τα ζητήματα του 

οίκου, δηλαδή μόνο τα απαραίτητα για τη συντήρηση και επιβίωση του είδους. Μέσα 

στον ενδόμυχο αυτό προσωπικό χώρο, το άτομο απασχολούσαν ζητήματα διατροφής, 

επιβίωσης και αναπαραγωγής. Περαιτέρω, αξίζει να αναφερθεί ότι όπως όλα τα 

δικαιώματα έτσι και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή δεν έχει φυσικό, δοσμένο 

περιεχόμενο αλλά ένα δυναμικό, μεταβαλλόμενο περιεχόμενο. Για να γίνει τούτο 

αντιληπτό, αρκεί να αναλογιστεί κανείς την εξέλιξη μέσα στον χρόνο των τριών 

εννοιών που συνδέονται με την ιδιωτική ζωή: α) οικογένεια, β) οίκος και γ) σώμα. Η 

οικογένεια δεν νοούνταν πάντοτε υπό τη σημερινή της μορφή, στην αρχαιότητα ήταν 

χώρος ακραίας ανισότητας, πατερναλισμού, μαζικής διαβίωσης με περιορισμένη την 

ελευθερία της γυναίκας
39

. Επιπλέον, η έννοια της ελευθερίας απουσιάζει και σε όλες 

εκείνες τις περιπτώσεις που η απομόνωση ή μοναχικότητα είναι αποτέλεσμα της μη 

εθελούσιας απομόνωσης του ατόμου (λ.χ σε περίπτωση μεταδοτικής ασθένειας)
40

. 

                                                 
39

 Διδακτορική διατριβή, «Μεταξύ αυτονομίας και οικειότητας Αναπροσδιορίζοντας το δικαίωμα στην 

ιδιωτική ζωή (άρθρο 9 §1 Σ)», Χριστίνα Ακριβοπούλου, έτος δημοσίευσης 2009, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σ. 33. 

40
 ό.π., σ. 57. 



30 

Κατά την αρεντιανή προσέγγιση, η απόλυτη διάκριση δημοσίου- ιδιωτικού είναι 

τεχνητή και αυτό διότι είναι αδύνατη η ύπαρξη του δημοσίου χωρίς το ιδιωτικό, για 

την ολοκλήρωση της ανθρώπινης vita activa
41

. 

   Έτσι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ένα πρόσωπο οριοθετείται και 

προσδιορίζεται τόσο στην ιδιωτική όσο και στην κοινωνικοπολιτική ζωή
42

 και υπό 

αυτή την έννοια η απόλυτη διάκριση δημόσιας- ιδιωτικής σφαίρας δεν εξυπηρετεί σε 

κάτι άλλο πέραν από το να σκιαγραφήσει την ιδιωτικότητα ως ιδιωτικό χώρο, ως 

επικράτεια και κυριαρχία του προσώπου επί του εαυτού του. Μέσα από την κατ’ 

απόλυτο τρόπο αντιπαραβολή της δημόσιας προς την ιδιωτική σφαίρα, επιτυγχάνεται 

η συνειδητοποίηση του πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η εμπέδωση της σύγχρονης 

έννοιας της ιδιωτικότητας, δημόσια και ιδιωτική ζωή αποτελούν δύο αλληλένδετα 

στοιχεία της προσωπικότητας του ατόμου και ως εκ τούτου δεν νοείται απόλυτη 

διάκριση τους. Σύμφωνα με τη θεωρία του ελέγχου, το άτομο έχει τη δυνατότητα να 

καθορίσει την πρόσβαση των άλλων στη ζωή, τις δραστηριότητες και τις 

πληροφορίες που το αφορούν. Με αυτόν τον τρόπο, εμπεδώνεται η ιδιωτικότητα ως 

πτυχή της αυτονομίας του ατόμου που παρέχει τη δυνατότητα να προσδιορίζει θετικά 

τα όρια μεταξύ του τι είναι δημόσιο και τι ιδιωτικό, καθώς και να επιλέγει με ποιον 

τρόπο οι άλλοι θα αποκτούν πρόσβαση στη ζωή του ή σε πτυχές του εαυτού του. 

Άλλωστε, η θετική πτυχή στο δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, δηλαδή η θεμελίωση της 

ιδιωτικότητας ως δικαιώματος (και όχι στέρηση ή ανάγκη) του ατόμου στοχεύει στην 

υποκειμενική οριοθέτηση της αυτονομίας του ατόμου.
43

 Η ιδιωτικότητα υπό τη 

θετική της έννοια ως ιδιωτική επικράτεια του προσώπου επί του εαυτού του βρίσκει 

έρεισμα για πρώτη φορά στο έργο του John Locke, ο οποίος θεμελιώνει την 

αυτονομία του προσώπου στην λεγόμενη “φυσική κατάσταση”. Κατά τον Locke, η 

φυσική κατάσταση βρίσκει νόημα μέσα από την εκ προοιμίου δηλαδή την άνευ όρων 

εκ γενετής, ισότητα όλων των ανθρώπων και νοηματοδοτείται μέσα από την απόλυτη 

ελευθερία (όχι όμως και ασυδοσία διότι ως γνώμονας πάντοτε τίθεται ο σεβασμός της 

ελευθερίας του άλλου) στον καθορισμό των πράξεων και στη διάθεση των 

υπαρχόντων και των προσώπων τους όπως ο καθένας θεωρεί σωστό μέσα στα όρια 

του νόμου και της φύσης, χωρίς να ζητούν άδεια ή να εξαρτώνται από τη βούληση 

                                                 
41

 ό.π., σ. 72. 
42

 «Η ιδιωτικότητα του προσώπου μέσα από τη συνθετική αντίθεση δημοσίου- ιδιωτικού», Χριστίνα 

Ακριβοπούλου, Περιοδικό «Επιστήμη και Κοινωνία», Τεύχος 26/2011, έτος δημοσίευσης  2011. 
43

 ό.π., Χ. Ακριβοπούλου, Διδακτορική διατριβή, σ. 59. 
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οποιουδήποτε άλλου ανθρώπου.
44

 Περαιτέρω, ο Locke θεωρεί ότι πέρα από τη 

φυσική κατάσταση θεμελιώνεται και μία μορφή ιδιωτικής κυριαρχίας του προσώπου 

την οποία διατυπώνει όχι ως κυριαρχία αλλά ως ιδιοκτησία. Ακριβέστερα, κάθε 

άνθρωπος ό,τι αποσπά από τη φυσική κατάσταση και το αναμειγνύει με μόχθο και 

προσωπική εργασία ανήκει στη σφαίρα της ιδιοκτησίας του, στην “ιδιωτική 

κυριότητα” και γι’ αυτόν τον λόγο ξεφεύγει από τη φυσική κατάσταση, όπως 

αναφέρει χαρακτηριστικά «κάθε άνθρωπος είναι ιδιοκτήτης του προσώπου του. Ο 

μόχθος του σώματος του και η εργασία των χεριών του, μπορούμε να πούμε, του 

ανήκουν αυτοδίκαια».  

   Από την άλλη πλευρά, ο Mill επιχειρεί μία άτοπη ιδιοκτησιακή προσέγγιση της 

ιδιωτικότητας. Είναι εκείνος που πρώτος μιλά για ιδιωτική κυριαρχία του προσώπου 

στο σώμα του. H ιδιοκτησιακή αυτή προσέγγιση της ιδιωτικότητας οριοθετεί τον 

ιδιωτικό βίο από τη δημόσια σφαίρα και ήδη σε ένα πρώιμο στάδιο διάκρισης των 

δύο αυτών εννοιών «δημόσιου- ιδιωτικού» κατορθώνει να προσδώσει στο πρόσωπο 

μια ιδιωτική σφαίρα προστασίας. Σε πολλές έννομες τάξεις, η ιδιωτικότητα 

αναδύθηκε μέσα από το δικαίωμα στην ιδιοκτησία αλλά πλέον η έννοια της 

ιδιοκτησίας δεν αποδίδει τις λεπτές εννοιολογικές αποχρώσεις που ενέχει η 

ιδιωτικότητα. Το πλέον άτοπο της σύνδεσης του σώματος με την την ιδιοκτησία 

αποδεικνύεται από τον ισχυρισμό ότι δεν χωρεί ιδιοκτησία αλλά αυτονομία πάνω στο 

σώμα μας, υπό την έννοια της δυνατότητας ελεύθερης διαμόρφωσης των επιλογών 

μας.  

 Στοχαζόμενοι μία σύγχρονη αντιπαράθεση της δημόσιας με την ιδιωτική σφαίρα 

στην εποχή της πανδημίας, αναφύονται διλήμματα που επιβάλλουν την ιεράρχηση 

της μιας σφαίρας έναντι της άλλης. Έτσι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ένα 

βιαστικό συμπέρασμα ότι η ιδιωτική σφαίρα και τα ζητήματα που ανάγονται στην 

πτυχή αυτή της καθημερινότητας του προσώπου, όπως είναι η ελευθερία 

μετακινήσεων, το δικαίωμα συναθροίσεων, η ελεύθερη επιλογή περί της θεραπείας ή 

της θέσης σε απομόνωση (του φορέα της ασθένειας), έρχονται σε δεύτερη μοίρα σε 

σχέση με τη δημόσια σφαίρα, υπό την έννοια της προστασίας της δημόσιας υγείας. 

Μια τέτοια θεώρηση όμως θα οδηγούσε σε απόλυτο διαχωρισμό της ιδιωτικής από τη 

                                                 

44
 John Locke (1690) :«Δεύτερη Πραγματεία Περί Κυβερνήσεως», μτφρ- εισαγ. Π. Μ. Κιτρομηλίδης, 

Αθήνα: Γνώση, 1990, σ. 89-90. 
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δημόσια ζωή, θέτοντας τη δεύτερη σε απόλυτη προτεραιότητα. Τόσο η ελληνική 

αρχαιότητα όσο οι ρωμαϊκοί χρόνοι (res publica) μικρή αν όχι ελάχιστη σημασία 

έδιναν στην ατομικότητα και ως εκ τούτου είχαν προτάξει την δημόσια σφαίρα έναντι 

της ιδιωτικής.  Το πρόσωπο μικρή σημασία είχε έναντι των ζητημάτων της πόλεως, 

γεγονός που φαίνεται έκδηλο στις κοινωνικές διαστρωματώσεις, τα πολλαπλά status 

μεταξύ των πολιτών, την ύπαρξη του θεσμού της δουλείας. Η αντίληψη αυτή 

βασίστηκε στη διδασκαλία του Αριστοτέλη περί πρόταξης του κοινού συμφέροντος
45

, 

ότι δηλαδή ο άνθρωπος είναι «φύσει πολιτικόν ζώον» και για αυτόν τον λόγο ο βίος 

του καθενός ολοκληρώνεται και τελειούται με την ένταξη του στην πόλη, εκτός δε 

αυτής το άτομο δεν χρήζει προστασίας, αλλά και δεν εκπληρώνει τον προορισμό του 

σύμφωνα με τη φύση
46

. Αργότερα, στην εποχή της νεωτερικότητας, ο 

κατακερματισμός των ατομικών συμφερόντων μειώθηκε και η ιδιωτική σφαίρα 

εμπλουτίστηκε εκτός των άλλων και από την αρχή της ισότητας, η οποία 

αποτυπώθηκε μέσω της θεμελίωσης της έννοιας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και 

την διατύπωση αυτών σε κείμενα αυξημένης κανονιστικής ισχύος μέσω των πρώτων 

Συνταγμάτων.  

 

1.4) Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΕΚΦΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

  Σε αντίθεση με την παραδοσιακή διάκριση μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας -

στην νεωτερικότητα, η ιδιωτικότητα εμπλουτίζεται με την αρχή της ισότητας και τα 

ατομικά δικαιώματα. Υπό το πρίσμα αυτό θα εξετάσουμε την έννοια της 

ιδιωτικότητας όχι πλέον μόνο ως προσωπικό, ενδόμυχο χώρο του προσώπου αλλά 

πλέον ως δικαίωμα που έχει περιβληθεί συνταγματική περιωπή. Ειδικότερα, το άρθρο 

9 του ελληνικού Συντάγματος ορίζει μεταξύ άλλων: «Η ιδιωτική και οικογενειακή 

ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη». Η έννοια του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή 

εμπλουτίστηκε με το να συμπεριλάβει εξειδικευμένα πλέον την έννοια των 

προσωπικών δεδομένων εντός αυτού με το άρθρο 9Α, όπως με τη συνταγματική 

αναθεώρηση του 2001 εισήχθη για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη το 
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δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού. Ειδικότερα, το άρθρο 9Α του Σ. 

ορίζει: «Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, 

ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η 

προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή». Στην 

ελληνική έννομη τάξη, το 9Α του Συντάγματος οριοθετεί -για πρώτη φορά σε κείμενο 

αυξημένης κανονιστικής ισχύος- το δικαίωμα το πρόσωπο να προστατεύεται από την 

επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων. Αυτό διότι στις αρχές του 2000, τόσο 

στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως η κοινωνική και πολιτική ζωή είχε αποκτήσει έναν 

ικανό αριθμό ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ώστε να δικαιολογεί την ιδιαίτερη θέση 

και την αναγνώριση ενός αυτοτελούς θεμελιώδους δικαιώματος προστασίας 

προσωπικών δεδομένων.
47

 Ειδικότερα, το θέμα αυτό θα αναλυθεί πιο διεξοδικά στην 

οικεία ενότητα της παρούσας.    

 Από τη σκοπιά της ηθικής φιλοσοφίας υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις 

αναφορικά με την ιδιωτικότητα. Κατά την άποψη της Thomson, η ιδιωτικότητα είναι 

απλώς μία συστάδα παράγωγων δικαιωμάτων τα οποία απορρέουν από το δικαίωμα 

στην ιδιοκτησία, στην αυτοδιάθεση του σώματος κτλ. Ακολούθως, ο Marmor 

θεμελιώνει μία συμφεροκεντρική προσέγγιση του δικαιώματος στον ιδιωτικό βίο, 

συγκρίνοντας αρχικά την παντελή έλλειψη ιδιωτικότητας με ένα παγκόσμιο 

πανοπτικό, όπου ο καθένας θα είναι σε θέση να γνωρίζει την προσωπική κατάσταση 

του άλλου και θα έχει πρόσβαση σε όλες τις προσωπικές του πληροφορίες. Κάνοντας 

χρήση του μεθοδολογικού στοιχείου της υπερβολής στο σημείο αυτό, θεμελιώνει εξ 

αντιδιαστολής την ιδιωτικότητα στην έλλειψη ή στην απώλεια της δυνατότητας του 

προσώπου να βρίσκεται απομονωμένο κατ’ επιλογή στον ενδόμυχο προσωπικό του 

χώρο/ στη σφαίρα της ιδιωτικότητάς του. Εκ παραλλήλου, συνδέει το δικαίωμα του 

προσώπου να ενεργεί εν κρυπτώ με εύλογα συμφέροντα του τελευταίου, καθώς και 

με την ευημερία του. Ειδικότερα, θεμελιώνει την ευημερία του προσώπου στα εύλογα 

συμφέροντα του τελευταίου και στην ανάγκη του να ασκεί έλεγχο στον τρόπο με τον 

οποίο παρουσιάζει στους άλλους τις διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας του. 

Αυτό διότι πρώτον διατηρούμε διαφορετικές σχέσεις με διαφορετικά πρόσωπα, 

δεύτερον διότι ένας πανοπτικός κόσμος με καμία κρυφή πτυχή όπου όλες οι σκέψεις 

μας επικοινωνούνται στους άλλους θα είναι αναμφίβολα ένα τρομακτικό πεδίο, 
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τρίτον διότι έχουμε την ανάγκη να διατηρούμε κάποια απόσταση από τους άλλους και 

τέταρτον διότι υπάρχει μερική μόνο προθυμία του προσώπου να θέσει στο 

εξονυχιστικό φως της δημόσιας ζωής ορισμένες πτυχές του εαυτού του. Καταλήγει 

ότι η ιδιωτικότητα συνιστά μία γκάμα συμφερόντων για τη συγκρότηση του 

κοινωνικού μας περιγύρου, με άλλα λόγια ένα ελεγχόμενο- προβλέψιμο περιβάλλον 

επί του οποίου ασκούμε έναν συμφεροκεντρικό έλεγχο των πληροφοριών που 

διαχέουμε προς τον περίγυρο μας. Έτσι, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα παραβιάζεται 

όταν το περιβάλλον αυτό - ο ασφαλής «ζωτικός χώρος» - χειραγωγείται χωρίς επαρκή 

δικαιολόγηση και κατ’ αυτόν τον τρόπο χάνουμε την ικανότητα να ασκούμε έλεγχο 

στις πληροφορίες που κοινοποιούμε στους άλλους.
48

 

   Παρόλες τις ως άνω αναπτύξεις όμως, η ιδιωτικότητα δεν μπορεί να λεχθεί ότι 

συνιστά αγαθό, ούτε συμφέρον αλλ’ αποτελεί ένα αρνητικό/ ατομικό δικαίωμα το 

οποίο δεν κατέχεται, ούτε απηχεί ιδιοκτησιακά συμφέροντα του προσώπου. Το 

δικαίωμα στην ιδιωτικότητα προκειμένου να οριοθετηθεί χρειάζεται ασφαλώς έναν 

ζωτικό χώρο που θα είναι απαραβίαστος από τις επεμβάσεις τρίτων και γι’ αυτό θα 

πρέπει να γίνεται σεβαστό (η ιδιωτικότητα) ως η ικανότητα του προσώπου να 

διαμορφώνει ελεύθερα και αυτόνομα τον βίο του και να αναπτύσσει την 

προσωπικότητα του, δίχως τις βλαπτικές (κατά τον τρόπο που ορίζει το ίδιο το 

πρόσωπο) επενέργειες των τρίτων.  

  Από τη σκοπιά της ηθικής αυτονομίας, η ιδιωτικότητα αφορά την περιοχή εκείνη 

της μύχιας εσωτερικότητας, της οικειότητας και των διαπροσωπικών σχέσεων. Όπως 

αναλύει σε μία σύντομη αλλά περιεκτική και ουσιώδη ανάλυση, ο Β. Βουτσάκης
49

, 

ένα ακόμη γνώρισμα της ιδιωτικότητας, εντοπίζεται στον έλεγχο που ασκεί το 

πρόσωπο αναφορικά με τις πληροφορίες που κοινοποιεί για τον εαυτό του και το 

ποιός μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές. Έτσι, αυτή (η ιδιωτικότητα) δεν συνιστά 

αντικειμενική κατάσταση, αλλ’ εμπεριέχει κάποιον έλεγχο εκ μέρος του ατόμου στις 

πλευρές της οικειότητας του που κοινοποιεί προς τα έξω. Υπ’ αυτή την έννοια, ο 

έλεγχος που το υποκείμενο ασκεί στις πληροφορίες αφενός διαπλάθει τον ενδόμυχο 

προσωπικό του χώρο και αφετέρου διαμορφώνει τη δημόσια εικόνα του υπό την 
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έννοια ότι δεν αφήνει έκθετες σε δημόσια βορά -ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες 

τις οποίες το ίδιο επιθυμεί να κρατήσει για τον εαυτό του. Η ιδιωτικότητα επιτρέπει 

στη μύχια εσωτερικότητα και τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, να αναπτυχθούν και 

αυτό διότι η αυτόνομη επιλογή δίνει τη δυνατότητα στο πρόσωπο να κρατήσει στον 

εσωτερικό του κόσμο και να μην εξωτερικεύσει, λ.χ ενδόμυχες, παρορμητικές 

σκέψεις, αλλ’ ακόμη και μίση και πάθη που δεν ερείδονται στον ορθό λόγο. Οι πτυχές 

αυτές της ιδιωτικότητας -όπως οι ροπές του χαρακτήρα μας οι οποίες είναι διαρκώς 

μεταβαλλόμενες- άλλες εκλογικεύονται, άλλες παραμένουν για πάντα στον ενδόμυχο 

προσωπικό μας χώρο και δεν εξωτερικεύονται ποτέ και άλλες εκφέρονται δημόσια 

και προς τούτο συναρμόζονται με την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα μας. Η 

ιδιωτικότητα μπορεί να ειδωθεί υπ’ αυτή την οπτική αφενός ως «σχέση με τον εαυτό 

μας» διότι διασφαλίζει την ακεραιότητα του εσωτερικού μας κόσμου και αφετέρου 

ως «σχέση με τους άλλους» καθότι ενέχει ηθικοπολιτική διάσταση και κοινωνική 

συγκρότηση.  

   Η ιδιωτικότητα επιτρέπει στο υποκείμενο να επιλέξει τι θα εξωτερικεύσει και τι θα 

κρατήσει μόνο για τον εαυτό του, με βάση τα κριτήρια του ορθού λόγου. Χωρίς την 

αυτήν, οι σκέψεις μας θα ήταν έκθετες στη δημόσια σφαίρα και κάτι τέτοιο σαφώς θα 

διατάρασσε την κοινωνική ισορροπία καθότι υπάρχουν βαθύτερες πλευρές και 

εκφάνσεις του εαυτού μας που δεν (θα πρέπει να) κοινοποιούνται (όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Βουτσάκης: «ο αποκλεισμός μερικών ζητημάτων από τη 

δημόσια σφαίρα [και η σύμφυτη περιχαράκωση τους στην ιδιωτική σφαίρα] δεν παύει 

να προστατεύει όσους κινούνται στη δημόσια σφαίρα από τους ιδιωτικούς εαυτούς των 

άλλων»
50

). Από την άλλη πλευρά, η κοινοποίηση όλων  ανεξαιρέτως των 

προσωπικών μας πληροφοριών, θα διατάρασσε τα όρια της ηθικής αυτονομίας της 

δικής μας, όσο και των άλλων. Υπό την καντιανή της σύλληψη, η ηθική αυτονομία 

αναφέρεται στην ικανότητα των έλλογων όντων να μπορούν να νομοθετούν τις 

πράξεις τους με βάση το δέον (ηθικά ορθό). Για να επιτευχθεί η αυτονομία, ο ηθικός 

συλλογισμός των πράξεων των ηθικών δρώντων θα πρέπει να συνοδεύεται από ηθικά 

καθολικεύσιμους γνώμονες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η O'neill 
51

, οι γνώμονες 

της αυτόνομης πράξης θα πρέπει να ισχύουν καθολικά για όλους τους έλλογους 
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δρώντες -ανεξάρτητα από τυχαία ή μεταβλητά χαρακτηριστικά τους- και άρα θα 

πρέπει να είναι καθολικεύσιμοι. Υπ’ αυτή την έννοια αυτόνομη επιλογή δεν είναι η 

οποιαδήποτε επιλογή, αλλά η επιλογή εκείνη που εδράζεται στον ορθό λόγο.  

  Η ιδιωτικότητα αποτελεί το όριο μεταξύ της δημόσιας σφαίρας και των μύχιων 

εσωτερικών σκέψεων, των οικείων σχέσεων. Η οριοθέτηση είναι μία εσωτερική 

διαδικασία που λαμβάνει χώρα στον εσωτερικό κόσμο των σκέψεων του υποκειμένου 

με σκοπό τον συγκερασμό και την εναρμόνιση των διαρκώς μεταβαλλόμενων 

σκέψεων και επιθυμιών του. Η εσωτερική αυτή διεργασία αποτελεί το δικαίωμα στην 

προστασία των μύχιων, οικείων σκέψεων και άρα εδράζεται στο δικαίωμα να επιλέγει 

κανείς τις πτυχές του εαυτού του που θα εκτεθούν. Επομένως, εκεί εδράζεται το 

δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, στο αναστοχαστικό αίτημα για ηθική αυτονομία του 

υποκειμένου το οποίο βασίζεται ακριβώς σε αυτό το δικαίωμα που αφενός 

διασφαλίζει τη συνοχή της εσωτερικότητας μας, αφετέρου συγκροτεί ως ηθική και 

νομική απαίτηση (δικαίωμα) το απαραβίαστο της ιδιωτικής μας σφαίρας. Η 

αυτονομία (σύμφωνα με την καντιανή σύλληψη) εδράζεται στον ορθό λόγο και όχι το 

αντίστροφο και αυτό διότι μόνο τα αυτόνομα, αυτοπειθαρχημένα όντα, μπορούν να 

πράττουν σύμφωνα με τις αρχές του λόγου. Το ανωτέρω αποδεικνύεται και από το ότι 

η αυτονομία είναι μία ιδιότητα κάθε έλλογου όντος και η ικανότητα για αυτονομία 

συνάδει με την ικανότητα να πράττουμε σύμφωνα με αρχές ακόμη και όταν δεν 

έχουμε τέτοια κλίση με το να υιοθετούμε γνώμονες πράξης που δεν συνάδουν με τις 

επιθυμίες μας
52

.   

 Όπως όλα τα συνταγματικά δικαιώματα, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα 

θεμελιώνεται δεοντοκρατικά και υπό αυτή την έννοια αναγνωρίζεται και 

προστατεύεται όχι ως αγαθό ή συμφέρον αλλά ως κατάσταση (status) του προσώπου 

που συνδέεται στενά με το πρόσωπο ως φορέα ηθικού καταλογισμού και ως σκοπού 

καθ’ εαυτού, όπως θα αναλυθεί στην αμέσως επόμενη ενότητα. 

 

 

 

 

 

                                                 
52

 ό.π., σ. 125-126. 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  

 

2) ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 

2.1) Ο ΔΕΟΝΤΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

 Προκειμένου να εννοιολογήσουμε την έννοια του δικαιώματος στον ιδιωτικό βίο/ 

ιδιωτικότητα ως συνταγματικό δικαίωμα, κρίνεται απαραίτητο πρωτίστως να 

προσφύγουμε στην εννοιολόγηση των συνταγματικών δικαιωμάτων in abstracto. 

Κατά τη φιλελεύθερη σύλληψη που ακολουθεί ο ελληνικός συνταγματισμός από την 

μεταπολίτευση έως και σήμερα, τα δικαιώματα συνιστούν εκφάνσεις των αρχών της 

ίσης ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του προσώπου, είναι καθολικά και δεν 

επιδέχονται στάθμισης ή κανενός είδους ωφελιμιστικής αποτίμησης. Κατ’ αυτή την 

έννοια, φραγμό στην άσκηση του δικαιώματος από ένα πρόσωπο συνιστά αφενός η 

βλάβη ενός έτερου προσώπου, συνεπώς η ελευθερία του ενός προσώπου τελειώνει 

εκεί που αρχίζει του άλλου (αρχή της μη βλάβης των δικαιωμάτων των άλλων) και 

αφετέρου το δημόσιο συμφέρον, υπό την έννοια της υπέρβασης του εγωιστικού 

ατόμου, το οποίο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τους άλλους με βάση τα 

συμφέροντά του
53

.  

  Ας προσεγγίσουμε όμως το εγχείρημα αυτό εξ αντιδιαστολής εκκινώντας καταρχήν 

από μία αντίθετη άποψη, την άποψη δηλαδή ότι σε καταστάσεις κοινωνικής 

αναταραχής (όπως είναι εν προκειμένω η πανδημία) είναι αναγκαία μία 
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πραγματιστική προσέγγιση των συνταγματικών δικαιωμάτων.
54

 Η θέση αυτή 

υποστηρίζει ότι οι καταστάσεις κρίσης (παλαιότερα δημοσιονομικές, πλέον οι 

υγειονομικές) τοποθετούν τους εκάστοτε δημόσιους σκοπούς
55

 σε υπέρτερη θέση από 

το ίδιο το δικαίωμα. Συνεπώς, οι κρίσεις  διασπούν τον κανονιστικό πυρήνα του 

δικαιώματος και εκθέτουν αυτά «στην απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών»
56

. Η 

θεώρηση όμως αυτή παραγνωρίζει ότι η μη κανονιστική θεώρηση των 

συνταγματικών δικαιωμάτων, δηλαδή η υποταγή τους στο πραγματιστικό βάρος της 

συνεπειοκρατίας θα ήταν άκρως επικίνδυνη σε μελλοντικές όμοιες καταστάσεις 

κρίσεων (όπως και αυτές που προηγήθηκαν με την δημοσιονομική κρίση) και έτσι θα 

καθιστούσε αυτά (τα δικαιώματα), έρμαιο της εκάστοτε πραγματικής κατάστασης και 

εν τέλει θα οδηγούμασταν σε σχετικοποίηση των δικαιωμάτων. Τα συνταγματικά 

δικαιώματα, ως αποτυπώσεις του status της ίσης ελευθερίας και αξιοπρέπειας των 

πολιτών, συνδέονται άρρηκτα με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Συνεπώς, η αρχή του 

σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας νοείται ως απόδοση ίσου σεβασμού σε όλα 

τα μέλη της δικαιϊκής κοινότητας και αυτό διότι τα πρόσωπα διαθέτουν την 

ικανότητα αυτόνομης και υπεύθυνης διαμόρφωσης του βίου τους
57

. Προς τούτο, είναι 

σαφές ότι τα δικαιώματα είναι καθολικά και απαραβίαστα διότι έχουν πρωτίστως 

δεοντοκρατικό χαρακτήρα και δεν (πρέπει να) ερμηνεύονται συνεπειοκρατικά. 

Άλλωστε, μπορεί να υποστηριχθεί σαφώς ότι τα δικαιώματα τότε δοκιμάζονται 

περισσότερο, δηλαδή σε περιόδους κρίσης. Εδώ μάλιστα, εντοπίζεται και το στοίχημα 

μιας δημοκρατικής και ευνομούμενης πολιτείας η οποία σέβεται τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και το status των ελεύθερων και ίσων πολιτών της˙ όταν για την 

αντιμετώπιση μιας κατάστασης κρίσης (όπως είναι η εσωτερική υγειονομική κρίση 

που προκάλεσε η πανδημία) πρώτον δεν προβαίνει σε άνιση και δυσμενή μεταχείριση 
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 Τέτοια προσέγγιση επιχειρεί στην μελέτη του, ο Γ. Καραβοκύρης με τίτλο: «Πανδημία και 

μεθοδολογία: μία πραγματολογική ανάγνωση των συνταγματικών δικαιωμάτων», Εφημερίδα 

Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 1/2021. 

55
 όπου δημόσιοι σκοποί νοούνται, κατά τη γαλλική συνταγματική θεωρία, άγραφοι κανόνες ή και 

έννοιες όπως η δημόσια τάξη και το δημόσιο συμφέρον. 

56
 ό.π., Γ. Καραβοκύρη. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο συγγραφέας: «Όσο πιο έντονη είναι η 

εξωνομική- πραγματολογική πίεση δηλαδή η (εξωλεκτική) δύναμη (force) στο (ενδολεκτικό) νόημα 

του κανόνα του δημοσίου συμφέροντος (sens), τόσο μεγαλύτερη πίεση υφίσταται το ίδιο το δικαίωμα, 

καθώς ο περιορισμός του και ο περιορισμός των περιορισμών τελούν σε απευθείας σχέση». 

57
 ό.π., Παύλος Σούρλας: «Δίκαιο και Δικανική κρίση: Μια φιλοσοφική αναθεώρηση της 

μεθοδολογίας του δικαίου», σ. 728.  
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μιας ομάδας πολιτών έναντι κάποιας άλλης, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον 

καθολικό χαρακτήρα των συνταγματικών ρυθμίσεων. Δεύτερον, επιβάλλει οριζόντια 

περιοριστικά μέτρα (όπως είναι η μερική και για περιορισμένο χρονικό διάστημα 

απαγόρευση κυκλοφορίας) για τη διασφάλιση ενός υπέρτερου αγαθού (δημόσια 

υγεία) το οποίο με τη σειρά του αντανακλά την καθολική αξίωση για αυτονομία και 

σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στο πρόσωπο όλων ανεξαιρέτως των πολιτών.  

    Όπως πολύ εύστοχα επισημαίνει ο Π. Σούρλας
58

: «Στο Σύνταγμα, όπως άλλωστε 

και σε κάθε νόμο, η συνεχής ροή της πραγματικότητας μπορεί ανά πάσα στιγμή να 

αναδείξει νέες περιπτώσεις που γεννούν αμφιβολίες ως προς την εφαρμογή των 

διατάξεων του και όπου ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμασταν έως τώρα τη ratio 

της υπό εφαρμογή ρύθμισης- αυτό δηλαδή που πολλοί αρκούνται να αποκαλούν σκοπό 

του νόμου- ενδέχεται να πρέπει να υποβληθεί σε ορισμένες βελτιώσεις προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί και η νέα περίπτωση». Συνεχίζει μάλιστα, τονίζοντας ότι το ανωτέρω 

δεν σημαίνει ότι το Σύνταγμα μπορεί να αναπροσαρμόζεται αενάως και κατά το 

δοκούν, ούτε ότι η εκάστοτε κοινωνική πραγματικότητα λειτουργεί ως αυτοτελής 

παράγοντας ερμηνείας των συνταγματικών δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο της ερμηνείας 

των συνταγματικών διατάξεων, η τελολογική (συνεπειοκρατική) ερμηνεία του 

κανόνα δικαίου, δεν προσφέρεται όσον αφορά τη σύλληψη της κανονιστικότητας των 

συνταγματικών ρυθμίσεων και αυτό διότι τα συνταγματικά δικαιώματα δεν είναι 

δυνατόν να θεωρηθούν ως απλά μέσα με εργαλειακή αξία για την επίτευξη σκοπών 

εξωτερικών ως προς αυτά και άσχετων εν γένει με την έννομη τάξη
59

.   

  Τα ανωτέρω μας οδηγούν στη διατύπωση της θέσης ότι η ισχύς και η προστασία που 

απολαμβάνουν τα δικαιώματα έχει καθολικό χαρακτήρα διότι τα τελευταία 

υπερέχουν απέναντι σε κάθε ωφελιμιστική ή άλλη συνεπειοκρατική εκτίμηση, ο 

χαρακτήρας δε αυτός δεν επιτρέπει σε αυτά να εκτιμώνται ωφελιμιστικά ή 

εργαλειακά, να εκτιμάται δηλαδή μήπως τυχόν παραγνώριση τους θα απέφερε 

καλύτερα συνολικά αποτελέσματα (“μεγαλύτερη ωφέλεια”)
60

. Ως εκ τούτου, τα 

συνταγματικά δικαιώματα δεν αξιολογούνται σωρευτικά, δεν αποτιμώνται 

αθροιστικά, αλλά αντίθετα έχουν καθολικό και κατηγορικό τρόπο ισχύος και γι’ 
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 ό.π., σ. 749-751. 

59
 ό.π., σ. 751. 

60
 ό.π., σ. 757. 
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αυτόν τον λόγο δεν είναι επουδενί δεκτικά στάθμισης ή άλλης κανονιστικής 

εκτίμησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η γερμανική συνταγματική θεωρία υποστηρίζει 

ότι τα δικαιώματα στο πεδίο του δημοσίου δικαίου δεν ερείδονται στην αυτονομία 

της ιδιωτικής βούλησης αλλά δηλώνουν κατ’ ουσίαν κάτι εντελώς αρνητικό, ήτοι την 

αξίωση του υποκειμένου για  περιορισμό της κρατικής εξουσίας έναντι της 

προσβολής των δικαιωμάτων του
61

. Πέραν όμως από αξιώσεις σεβασμού υπό την 

έννοια της αποχής της πολιτείας και των ιδιωτών (μέσω της τριτενέργειας) από 

βλαπτικές ενέργειες που ματαιώνουν την άσκηση των δικαιωμάτων από τους φορείς 

τους, τα συνταγματικά δικαιώματα περαιτέρω συνιστούν και θετικές υποχρεώσεις της 

πολιτείας προκειμένου η τελευταία να λαμβάνει όλα εκείνα τα αναγκαία και επαρκή 

μέτρα για την προστασία τους. Υπό τη δεοντοκρατική σύλληψη τους, τα 

συνταγματικά δικαιώματα αναγνωρίζονται και προστατεύονται όχι ως αγαθά ή ως 

συμφέροντα -μία τέτοια σύλληψη θα οδηγούσε στην λανθασμένη θεώρηση ότι 

επιβάλλεται η ικανοποίηση τους στον μέγιστο βαθμό, πράγμα βέβαια που εξίσου 

εύκολα θα σήμαινε ότι εφόσον συντρέχουν λόγω υπέρτερου συμφέροντος, όπως 

λόγοι δημοσίου ή γενικού συμφέροντος, επιβάλλεται ο παραγκωνισμός των 

συνταγματικών δικαιωμάτων - αλλά λόγω της σύνδεσης τους με το πρόσωπο του 

φορέα τους.
62

 Η άμεση αυτή σύνδεση των συνταγματικών δικαιωμάτων με το 

πρόσωπο του φορέα τους σημαίνει ότι δεν υπάρχει σφαίρα προστατευόμενης κατοχής 

του δικαιώματος από τον φορέα, ότι δηλαδή ένα δικαίωμα δεν κατέχεται εννόμως από 

το πρόσωπο, αλλά ότι σε περίπτωση προσβολής των δικαιωμάτων, αυτό που θίγεται 

είναι η αυτονομία του προσώπου. Η κανονιστική αυτή προτεραιότητα του προσώπου 

κανοναρχεί τα συνταγματικά δικαιώματα και μετατρέπει την προστασία τους 

πρωτίστως σε προσωποπαγή και δευτερευόντως σε αξιακή, διότι το αντίστροφο θα 

μπορούσε εύκολα να οδηγήσει σε παρελκυστικές εκτιμήσεις ωφελιμιστικού 

χαρακτήρα.
63

 Όπως χαρακτηριστικά αναλύει ο Σούρλας : «η οντότητα που αποτελεί 

πρόσωπο δεν διαθέτει μόνο εγγενή αξία αλλά και κάτι παραπάνω: τα καθήκοντα που 

έχουμε απέναντι της δεν είναι απλώς καθήκοντα λόγω αυτού που αποτελεί 
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 Αντώνης Μανιτάκης (1994): «Κράτος δικαίου και δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας», 

εκδόσεις Σάκκουλα, σ. 111. 
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 ό.π., Παύλος Σούρλας (2017), «Δίκαιο και Δικανική κρίση: Μια φιλοσοφική αναθεώρηση της 

μεθοδολογίας του δικαίου», σ. 761-767. 
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 ό.π., σ. 768. 
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ανεξάρτητα από το τί σημαίνει για εμάς, αλλά καθήκοντα που ισχύουν υπέρ και προς 

χάρη αυτής της ίδιας, δηλαδή που μας επιβάλλουν την επίδειξη σεβασμού επειδή 

κατά τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς μας απέναντι της οφείλουμε να λάβουμε 

υπόψιν μας τον τρόπο με τον οποίο η ίδια είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται από τη 

δική της σκοπιά ότι θα υφίστατο την τυχόν βλαπτική μας ενέργεια». 
64

 

 

 

2.2) ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

 

  Από τη σκοπιά του συνταγματικού δικαίου, η νομική φύση και η διάκριση των 

δικαιωμάτων σε ατομικά- πολιτικά- κοινωνικά, έλκει την καταγωγή της από τον 

γερμανικό συνταγματικό θετικισμό των αρχών του 20ου αιώνα. Ως ατομικά 

δικαιώματα χαρακτηρίζονται οι αξιώσεις του ατόμου έναντι του κράτους για αποχή 

από παρεμβάσεις σε μία συνταγματικά κατοχυρωμένη σφαίρα ιδιωτικής αυτονομίας 

(status negativus). Τα πολιτικά δικαιώματα έχουν ως αντικείμενο τους την ενεργό 

συμμετοχή του πολίτη στον σχηματισμό της πολιτειακής βούλησης, ενώ παράλληλα 

το κράτος υποχρεούται να ανέχεται και να υποδέχεται την παρέμβαση των πολιτών 

στις πιο καίριες λειτουργίες του, λ.χ δικαίωμα του εκλέγειν. Πίσω από τις θεμελιώδεις 

αυτές λειτουργίες, υπάρχει η δεοντοκρατική αρχή της πολιτικής αυτονομίας των 

πολιτών και της αμοιβαίας αναγνώρισης ότι ως πρόσωπα είναι ικανά να αποφασίζουν 

την καλύτερη δυνατή διαμόρφωση του ατομικού και συλλογικού τους βίου
65

. Τέλος, 

τα κοινωνικά δικαιώματα εν αντιθέσει με τα ατομικά καθιερώνουν υποχρεώσεις του 

κράτους για παρέμβαση με θετικές ενέργειες (status positivus) και παροχή αγαθών ή 

υπηρεσιών, δίχως να γεννώνται απαραίτητα ατομικές αξιώσεις συγκεκριμένων 

δικαιούχων κατά του κράτους, λ.χ άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος, για την 

προστασία της πολιτείας να προστατευει την υγεία των πολιτών
66

. Σύμφωνα με την 
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 Παύλος Σούρλας (2017), «Δίκαιο και Δικανική κρίση: Μια φιλοσοφική αναθεώρηση της 
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 Κωνσταντίνος Χρυσόγονος: «Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα», εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 

έτος 2006, σ. 31-32. 
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συνταγματική θεωρία, τα κοινωνικά δικαιώματα συνιστούν εξειδικεύσεις της αρχής 

του κοινωνικού κράτους δικαίου, έχουν κανονιστικό περιεχόμενο και δεσμευτική 

ισχύ και καθιερώνουν ένα σχετικό (και όχι απόλυτο) κοινωνικό κεκτημένο των 

πολιτών έναντι του κράτους, υπό την έννοια ότι το δικαίωμα έναντι του κράτους δεν 

δύναται να τρωθεί ολοσχερώς, δύναται πάντως να περιοριστεί εφόσον δεν θίγεται ο 

πυρήνας του κοινωνικού δικαιώματος.
67

 Ειδικότερα, αξίζει να αναφερθεί ότι η αρχή 

του κοινωνικού κράτους δικαίου καθιερώθηκε ρητά στο αναθεωρημένο συνταγματικό 

κείμενο του 2001, στο άρθρο 25 παρ. 1 εδ.α΄ του Συντάγματος εγκαθιδρύοντας ένα 

γενικό δικαίωμα για κοινωνική αλληλεγγύη
68

 με την έννοια ότι τούτη (η αρχή) 

σχετικοποιεί τη διάκριση κοινωνίας και κράτους, δίχως όμως να την αναιρεί. Το 

κράτος δικαίου παρεμβαίνει διορθωτικά στην κοινωνία για να μετριάζει τις 

κοινωνικές ανισότητες και να επιτύχει με αυτόν τον τρόπο μία δικαιότερη κοινωνική 

ισορροπία. Περαιτέρω, ο σεβασμός των δικαιωμάτων εκ μέρους της κρατικής 

εξουσίας δεν εξαντλείται στην αποχή από επεμβάσεις σε μία συνταγματικά 

κατοχυρωμένη σφαίρα ιδιωτικής αυτονομίας, αλλά εκτείνεται στην υποχρέωση 

λήψης θετικών μέτρων για την προστασία των φορέων τους από απειλές 

προερχόμενες από κάθε κατεύθυνση.
69

 Εν προκειμένω, όσον αφορά τα κοινωνικά 

δικαιώματα -ως εξειδικεύσεις του σχετικού κοινωνικού κεκτημένου το οποίο 

ερείδεται στην αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου- γίνεται δεκτό ότι αυτά 

διασφαλίζουν τις τυχόν μεταγενέστερες καταργητικές πρωτοβουλίες του κοινού 

νομοθέτη κατά τρόπο ώστε ο τελευταίος να μπορεί μεν να ρυθμίσει διαφορετικά ή να 

περιορίσει τα επιμέρους στοιχεία μιας κοινωνικής παροχής, όχι όμως κατά τρόπο 

αυθαίρετο και αιφνιδιαστικό και σίγουρα δίχως η ρύθμιση του κοινού νομοθέτη να 

συνεπάγεται την πλήρη κατάργηση μιας μορφής κοινωνικής προστασίας
70

. Από την 

άλλη πλευρά, ο Σούρλας υποστηρίζει πρώτον ότι τα κοινωνικά δικαιώματα είναι στον 

πυρήνα τους αρνητικά διότι συνδέονται με την αξίωση σεβασμού του status της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και δεύτερον ότι τα κοινωνικά δικαιώματα είναι 
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  ό.π., σ. 38-41. 
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 όπως το άρθρο 5 παρ.1 Συντ. καθιερώνει ένα γενικό δικαίωμα ελευθερίας για τα ατομικά 
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Σάκκουλα, σ. 197-201. 
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 ό.π. του ιδίου σ. 198-200.  
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 ό.π. του ιδίου σ. 200 & Κοντιάδης, Ξενοφών (2001), «Μεταμορφώσεις του κοινωνικού κράτους 

στην εποχή της παγκοσμιοποίησης», σ. 53 επ. 
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πραγματικά δικαιώματα μόνο εφόσον γεννούν νομικές αξιώσεις, ενώ οι αξιώσεις 

αυτές είναι εκ των πραγμάτων ατομικές. Στον βαθμό όμως που τα δικαιώματα αυτά 

υπερβαίνουν την ατομοκεντρικότητα της αξίωσης (λ.χ προστασία της δημόσιας 

υγείας), δεν μιλάμε πλέον για προστασία δικαιωμάτων, αλλά αγαθών. Το κατά πόσον 

τα αγαθά αυτά είναι κρίσιμα και χρήζουν καθολικού σεβασμού επιδέχεται 

διαβαθμίσεων, δηλαδή το αν ο περιορισμός τους είναι θεμιτός εξαρτάται από τη 

βαρύτητα τους και τον συλλογικό χαρακτήρα τους.
71

  

       Το δικαίωμα στην υγεία προστατεύεται αφενός ως αμυντικό- ατομικό δικαίωμα 

στο άρθρο 5 παρ. 5 του Συντάγματος και αφετέρου ως κοινωνικό δικαίωμα στο άρθρο 

21 παρ. 3 του Συντάγματος, από το οποίο απορρέει ένα υγειονομικό κεκτημένο. Η 

αμυντική φύση του δικαιώματος είναι σαφές ότι προτάσσει την αποχή του κράτους 

αλλά και των ιδιωτών από ενέργειες οι οποίες μπορούν να βλάψουν το δικαίωμα 

προστασίας της δημόσιας υγείας, ενώ σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ, από το 

άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος απορρέει υποχρέωση του Κράτους για τη λήψη 

θετικών μέτρων προς προστασία της υγείας των πολιτών, στους οποίους δίνει το 

δικαίωμα να απαιτήσουν από την Πολιτεία την πραγμάτωση της αντίστοιχης 

υποχρέωσής της
72

. Με βάση τα ως άνω, γεννάται το ερώτημα αν το δικαίωμα στην 

υγεία τίθεται υπό δοκιμασία κατά την περίοδο της πανδημίας, ενδεικτικά μέσω της 

έλλειψης των διαθέσιμων πόρων στα δημόσια νοσοκομεία για την περίθαλψη των 

ασθενών, της ακριβοδίκαιης κατανομής των ελάχιστων πόρων, επιλογή των 

περιορισμένων αριθμητικά ασθενών που θα νοσηλευτούν σε Μονάδες Εντατικής 

Θεραπείας. Σαφώς η απάντηση στο ως άνω ερώτημα είναι περιπτωσιολογική και 

εγείρει συν τοις άλλοις βιοηθικό προβληματισμό σχετικά με την εφαρμογή -σε 

συνθήκες πανδημίας- της αρχής της δικαιοσύνης, ώστε τα ιατρικά οφέλη να 

διανέμονται δίκαια, προκειμένου οι ασθενείς με παρεμφερείς ανάγκες και συνθήκες 

ζωής να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Περαιτέρω, τα ως άνω ζητήματα (λ.χ 

ακριβοδίκαιη κατανομή των περιορισμένων πόρων) απηχούν στην θεωρία της 
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κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως διατυπώθηκε από τον Rawls
73

 και γι’ αυτό μπορούν να 

απαντηθούν μόνο μέσω της μετάβασης από το ατομικό στο συλλογικό. Συνεπώς στο 

σημείο αυτό, κρίνεται αναγκαία η μετάβαση της προβληματοθεσίας μας από το 

ατομικό αγαθό, ήτοι το δικαίωμα στην υγεία, στο συλλογικό δηλαδή τη δημόσια 

υγεία. Συν τοις άλλοις, στην επόμενη ενότητα θα τεθεί το ερώτημα εάν η προστασία 

της δημόσιας υγείας (εν καιρώ πανδημίας του νέου κορονοϊού) μπορεί να 

δικαιολογήσει -ως ειδικότερη έκφανση δημοσίου συμφέροντος- περιορισμούς στην 

άσκηση των δικαιωμάτων.   

 

 

2.3) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ  

 Κατά τον διαχρονικό ορισμό του Winslow, δημόσια υγεία είναι η επιστήμη και η 

τέχνη πρόληψης της νόσου, επιμήκυνσης της ζωής και προαγωγής της φυσικής υγείας 

και της αποδοτικότητας του ανθρώπου μέσα κυρίως από μία οργανωμένη προσπάθεια 

της κοινωνίας και μέσα από την ανάπτυξη μιας κοινωνικής μηχανής που εξασφαλίζει 

σε κάθε άτομο ένα επίπεδο ζωής ικανό για τη διατήρηση της υγείας του
74

. Το Institute 

of Medicine (IOM) στην έκθεση «The Future of Public Health» προτείνει τον κάτωθι 

ορισμό: «Δημόσια υγεία είναι αυτό που εμείς, ως κοινωνία, κάνουμε συλλογικά για 

τη διασφάλιση των συνθηκών για τους ανθρώπους ώστε να είναι υγιείς».
75

 

Καθίσταται σαφές λοιπόν ότι αποστολή της δημόσιας υγείας είναι η εξασφάλιση 

μέσω συλλογικών δράσεων, των συνθηκών κάτω από τις οποίες οι άνθρωποι μπορούν 

να είναι υγιείς.
76

 Από τους ορισμούς αυτούς προκύπτει ο έντονα κοινωνικός 

χαρακτήρας της δημόσιας υγείας, ενώ επίσης χαρακτηριστικό γνώρισμά της -σε 

σχέση με την κλινική ιατρική που διέπεται από την εξατομικευμένη σχέση ιατρού και 
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ασθενούς- είναι η συλλογικότητα. Υπ’ αυτή την έννοια η δημόσια υγεία αντανακλά 

το δικαίωμα στην υγεία σε συλλογικό επίπεδο.  

  Στην έκτακτη αυτή και πρωτόγνωρη υγειονομική συνθήκη που είχε ως αποτέλεσμα 

την πανδημία, γεννώνται πλείστες περιπτώσεις όπου τα έννομα αγαθά που χρήζουν 

προστασίας έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους. Από τη μία μεριά βρίσκεται το 

δικαίωμα στην υγεία (υπό την ειδικότερη έκφανση της δημόσιας υγείας) και από την 

άλλη το δικαίωμα στην προστασία του ιδιωτικού βίου, ως δικαίωμα στο ευ ζην, το 

δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης, το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων -και ιδιαιτέρως των ευαίσθητων δεδομένων υγείας μέσω της ιχνηλάτησης 

των κρουσμάτων. Ανακύπτει εδώ το ερώτημα αν η προστασία της δημόσιας υγείας 

μπορεί να ειδωθεί ως ειδικότερη έκφανση της έννοιας του δημοσίου συμφέροντος 

δυνάμει της οποίας μπορούν θεμιτά να περιοριστούν τα συνταγματικά δικαιώματα. Η 

προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων είναι υποχρεωτική προς όλα τα όργανα 

του κράτους, επιπλέον τυχόν περιορισμός τους από τον κοινό νομοθέτη είναι θεμιτός 

εφόσον δεν θίγει τον κανονιστικό και απαραβίαστο πυρήνα του δικαιώματος, καθότι 

η άσκηση των δικαιωμάτων εναπόκειται στην αυτόνομη κρίση των υποκειμένων τους 

και όχι στην (ετερόνομη) κρίση των οργάνων του Κράτους ή της κοινωνικής 

πλειονότητας.
77

 Το δημόσιο συμφέρον άλλοτε αναφερόμενο στη νομοθεσία ως γενικό 

(άρθρο 17 του Συντάγματος) άλλοτε ως δημόσιο συμφέρον (άρθρο 24 του 

Συντάγματος), είναι αόριστη νομική έννοια που εμφανίζει μεγάλη ελαστικότητα κατά 

την οριοθέτηση της, γι’ αυτό μπορεί να εξειδικεύεται και να αφορά άλλοτε την εθνική 

ασφάλεια, άλλοτε τη δημόσια τάξη και άλλοτε όπως εν προκειμένω τη δημόσια υγεία. 

Το δημόσιο συμφέρον ως λόγος περιορισμού των συνταγματικών δικαιωμάτων 

αναφέρεται ρητά στο Σύνταγμα ενδεικτικά, στο άρθρο 17 παρ. 1, όπου ορίζει ότι τα 

ιδιοκτησιακά δικαιώματα δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού 

συμφέροντος. Στο δε άρθρο 24 παρ. 1 εδ. 4 ορίζεται ότι λόγοι δημοσίου συμφέροντος 

μπορούν κατ’ εξαίρεση να δικαιολογήσουν την κατά κανόνα απαγορευμένη μεταβολή 

του προορισμού των δασών. Από τις περιορισμένες αναφορές της έννοιας του 

δημοσίου συμφέροντος στο συνταγματικό κείμενο - αλλά και από τον χαρακτήρα των 

συνταγματικών δικαιωμάτων όχι απλώς ως έννομων προστατευόμενων συμφερόντων, 

αλλά ως αυτοσκοπών με εγγενή και απροϋπόθετη αξία- δεν μπορεί να συναχθεί μία 
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γενική ρήτρα περιορισμού των ατομικών δικαιωμάτων χάριν του δημοσίου 

συμφέροντος, διότι σε αυτή την περίπτωση τα δικαιώματα θα κατέληγαν να 

αντιμετωπίζονται εργαλειακά, ως απλά μέσα προς εξυπηρέτηση κάποιας δήθεν 

υπερέχουσας κρατικής σκοπιμότητας, όπως θα ήταν η πάση θυσία διαφύλαξη της 

δημόσιας ασφάλειας με αστυνομικά μέτρα κατασταλτικού χαρακτήρα, η 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας κλπ.
78

  

  Φορέας του δημόσιου συμφέροντος είναι το κοινωνικό σύνολο
79

 και γι’ αυτόν τον 

λόγο οι περιορισμοί που επιβάλλει στα συνταγματικά δικαιώματα θα πρέπει να 

ασκούνται με φειδώ προς οριοθέτηση και όχι περιστολή των δικαιωμάτων και 

ελευθεριών του προσώπου. Παρόλα αυτά, η έννοια του δημοσίου συμφέροντος τείνει 

να ερμηνεύεται με μεγάλη ευρύτητα από τη νομολογία των δικαστηρίων, ώστε 

τελικώς καταλήγει αρκετά νεφελώδης και εξ’ αυτού του λόγου στην πράξη πολλές 

φορές εξυπηρετεί την κρατική σκοπιμότητα
80

. Ειδικότερα, το δημόσιο συμφέρον ως 

αόριστη νομική έννοια, η οποία χρήζει εξειδίκευσης από τον δικαστή της ουσίας, έχει 

ερμηνευθεί από τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων ως λόγος περιορισμού των 

συνταγματικών δικαιωμάτων ο οποίος πολλές φορές φτάνει σε σημείο να εξαρτά την 

άσκηση των δικαιωμάτων από τις εκάστοτε αποφάσεις της κρατικής εξουσίας.
81

 Για 

την αποφυγή της επίκλησης ενός αόριστου δημοσίου συμφέροντος το οποίο θα έχει 

ως αποτέλεσμα την περιστολή και όχι την οριοθέτηση των συνταγματικών 

δικαιωμάτων, κρίνεται αναγκαίο στην εκάστοτε περίπτωση να αναλύεται το 

ειδικότερο γενικό συμφέρον που εξετάζεται και η σύνδεση του με τον φορέα του 

δικαιώματος. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η συλλογικότητα έχει εργαλειακή μόνο 

αξία υπέρ του ατομικού δικαιώματος, διότι πρωτίστως το ατομικό δικαίωμα έχει αξία, 

η δε συλλογικότητα υπάρχει παρακολουθηματικά προς εξυπηρέτηση της αξίωσης 

αυτής, όπως είναι λόγου χάριν το δικαίωμα στην υγεία των πολιτών, η οποία διαθέτει 

εγγενή και απροϋπόθετη αξία σε σχέση με το θεσμικό σύστημα παροχής υπηρεσιών 
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υγείας.
82

 Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και μία άλλη κατηγορία γενικών 

συμφερόντων όπου οι συλλογικές αξίες εμφανίζουν μεγαλύτερη αυτοτέλεια και 

διαθέτουν εγγενή αξία, σε αντιπαραβολή με τις αξιώσεις της ατομικότητας, όπως 

είναι για παράδειγμα η εθνική ασφάλεια, χάριν της οποίας μπορεί να παρακαμφθεί 

ανεκτά το ατομικό συμφέρον μιας τοπικής κοινότητας να μην συγκεντρωθούν στα 

εδάφη της στρατιωτικές δυνάμεις προς απόκρουση της εισβολής.  

  Όσον αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας, είναι σαφές ότι η υποχρέωση της 

πολιτείας να λάβει μέτρα αναστολής της εξάπλωσης της πανδημίας στον πληθυσμό 

συνιστά λόγο δημοσίου συμφέροντος, ιδίως αν ληφθεί υπόψιν το γεγονός της 

ταχύτητας της μετάδοσης της ασθένειας στον πληθυσμό και της μεγάλης 

θνησιμότητας εξ αυτής. Όμως περαιτέρω, τίθεται το ερώτημα εάν όσον αφορά τον 

περιορισμό των συνταγματικών δικαιωμάτων χάριν της προστασίας της δημόσιας 

υγείας, έχουμε να κάνουμε με λόγο δημοσίου συμφέροντος που περιορίζει θεμιτά ή 

όχι άλλα συνταγματικά δικαιώματα. Η απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι 

περιπτωσιολογική, θα πρέπει δηλαδή να λάβουμε υπόψιν ποιο είναι κάθε φορά το 

δικαίωμα που θίγεται και σε ποιο βαθμό θίγεται, εάν το άτομο στερείται του 

δικαιώματος ή αν απλώς το δικαίωμα του οριοθετείται θεμιτά. 

  Αναφορικά με τους περιορισμούς στην ελευθερία της κίνησης του προσώπου, θα 

πρέπει να διακρίνουμε αφενός στις περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχει πλήρης 

στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (κατ’ οίκον περιορισμός του ασθενούς 

προσώπου προκειμένου να μην μεταδώσει την ασθένεια) και αφετέρου όπου υπάρχει 

περιορισμός της ελευθερίας της κίνησης (οι περιορισμοί αυτοί τίθενται μέσω των 

απαγορεύσεων άσκοπων μετακινήσεων, της αποστολής γραπτών μηνυμάτων, της 

απαγόρευσης κυκλοφορίας μετά από μία ορισμένη ώρα κ.α). Στην πρώτη περίπτωση, 

η νομιμότητα του περιορισμού (της “κράτησης” εντός του οίκου), εξαρτάται αφενός 

από το πόσο επικίνδυνη είναι η μετάδοση της ασθένειας και αφετέρου από την 

αναγκαιότητα της κράτησης για την αποτροπή μετάδοσης της ασθένειας.
83

 Στην 

δεύτερη περίπτωση έχουμε τον περιορισμό, την οριοθέτηση των μετακινήσεων -μέσα 

στις οποίες θα πρέπει να ενταχθεί και κοινωνική αποστασιοποίηση (social distancing) 

των πολιτών, μέσω του κλεισίματος της εστίασης, της αναστολής των κοινωνικών 
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δραστηριοτήτων, την πλήρη αναστολή του δικαιοδοτικού μηχανισμού μέσω του 

κλεισίματος των δικαστηρίων κ.α - προκειμένου να διαρραγεί η αλυσίδα μετάδοσης 

της ασθένειας. Και εδώ το θεμιτό ή όχι του περιορισμού εξαρτάται από την 

αναγκαιότητα του μέτρου προς αποτροπή περαιτέρω μετάδοσης της ασθένειας. 

Ειδικότερα, όμως όσον αφορά στην ελευθερία της κίνησης, θα πρέπει να λεχθεί ότι ο 

νομοθέτης δεν έχει το δικαίωμα να περιορίζει αυτήν για λόγους που εκτιμά ελεύθερα 

ο ίδιος, δηλαδή για λόγους δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι δεν εξειδικεύονται 

επαρκώς και δεν βρίσκουν έρεισμα σε ειδικότερη συνταγματική διάταξη (βλ. 

αναλυτικότερα κατωτέρω). Επομένως οι περιορισμοί που επιβάλλονται στην κίνηση 

είναι χάριν της προστασίας της δημόσιας υγείας συγκεκριμένα ως κοινωνικού και 

ατομικού δικαιώματος και όχι χάριν της έννοιας του δημοσίου συμφέροντος, 

ελεύθερα εκτιμώμενης από τον νομοθέτη.      

  Σύμφωνα με τον Σούρλα, τα συνταγματικά δικαιώματα υπό τη δεοντοκρατική τους 

σύλληψη είναι προσωποκεντρικά και ενσωματώνουν εξ ορισμού την αυτονομία του 

φορέα τους. Γι’ αυτό τον λόγο θα ήταν άτοπο να ισχυριστούμε ότι η προαγωγή της 

δημόσιας υγείας -η οποία συνιστά εξ ορισμού συνταγματικό δικαίωμα- θα μπορούσε 

να αποτελέσει λόγο γενικού συμφέροντος που τίθεται προς περιορισμό της 

αυτονομίας των πολιτών. Όσον αφορά την υγεία, οι συλλογικές αποφάσεις της 

πολιτείας με τις οποίες λαμβάνονται μέτρα προαγωγής της δημόσιας υγείας που 

στοχεύουν στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος παροχής υπηρεσιών 

υγείας έχουν μόνο εργαλειακή αξία υπέρ του ατομικού δικαιώματος και αγαθού της 

υγείας.
84

 Αυτό σημαίνει ότι όταν τίθεται σε κίνδυνο ή περιστέλλονται τα ατομικά 

δικαιώματα και οι ελευθερίες των πολιτών χάριν των εκάστοτε “πολιτικών υγείας” 

τότε ίσως αυτές -ως αποφάσεις της κρατικής εξουσίας- ασκούνται άτοπα και 

καταχρηστικά και δεν υπηρετούν το δικαίωμα της υγείας του καθενός το οποίο 

αφενός είναι αυτοσκοπός και αφετέρου διαθέτει εγγενή και αυτοτελή αξία.  

  Εν προκειμένω, η δημόσια υγεία προστατεύεται ως ατομικό αλλά και κοινωνικό 

αγαθό - υπό την έννοια ότι η πολιτεία έχει την υποχρέωση να απέχει από οποιαδήποτε 

ενέργεια βλάπτει αυτήν, αλλά και ότι έχει την υποχρέωση να λαμβάνει θετικά μέτρα 

προστασίας των πολιτών ως άνω εκτέθηκε- και οποιοσδήποτε περιορισμός τίθεται λ.χ 
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στην ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών, υπάρχει χάριν της προστασίας της δημόσιας 

υγείας ως συνταγματικού δικαιώματος. Έτσι λοιπόν αυτό που πράγματι συμβαίνει (ή 

ορθότερα θα έπρεπε να συμβαίνει) στα της πανδημίας, είναι η οριοθέτηση ή ο 

περιορισμός του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης, των κοινωνικών 

συναναστροφών, της επιβολής κατ’ οίκον περιορισμού στους πολίτες κ.α, 

προκειμένου να προστατευτεί το έννομο αγαθό της δημόσιας υγείας. Το ζήτημα τώρα 

αν οι τιθέμενοι περιορισμοί χάριν της προστασίας της δημόσιας υγείας είναι 

σύμφωνοι με το Σύνταγμα και την αυτονομία που περιέχεται εν γένει σε κάθε 

συνταγματικό δικαίωμα ή αν λαμβάνει χώρα καταχρηστικά, σε τέτοιο σημείο ώστε να 

θίγει τον απαραβίαστο πυρήνα του δικαιώματος, θα αναλυθεί αμέσως πιο κάτω. 

 

 

 

2.4) ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

 

    Η αρχή της αναλογικότητας ανιχνεύεται στην ελληνική έννομη τάξη στην απόφαση 

2112/1984 του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία αφορούσε τον περιορισμό της 

επαγγελματικής ελευθερίας. Στην «γενέθλια» αυτή απόφαση για την αρχή συναντάμε 

την εξής διατύπωση: «οι εκ μέρους του νομοθέτου και της διοικήσεως επιβαλλόμενοι 

περιορισμοί εις την άσκησιν των ατομικών δικαιωμάτων πρέπει να είναι μόνον οι 

αναγκαίοι και να συνάπτονται προς τον υπό του νόμου επιδιωκόμενον σκοπόν»
85

. 

Έκτοτε, η αρχή της αναλογικότητας αναγνωρίζεται νομολογιακά
86

 ως συνταγματική 

αρχή που εκπορεύεται από την έννοια του Κράτους δικαίου. Ως αρχή του δικαίου 

συνδέεται άμεσα με την τελολογική ερμηνεία σύμφωνα με την οποία κατά την 

εφαρμογή του κανόνα δικαίου αναζητείται το αληθινό νόημα μέσω του 

προσδιορισμού του σκοπού (τέλους) του εν λόγω κανόνα, ενώ επιπλέον συνιστά 

σύνθεση των αρχών της ισότητας (ενώπιον του νόμου αλλά και του ίδιου του νόμου) 

και της επιείκειας υπό την έννοια ότι δεν εφαρμόζεται ανεξέλεγκτα η αρχή της 

σκοπιμότητας. Περαιτέρω, η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας προϋποθέτει 
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ότι τόσο ο σκοπός όσο και τα μέσα προς επίτευξή του είναι νόμιμα.
87

 Όσον αφορά 

την καταγωγή της αρχής, υπάρχει σήμερα τόσο στη θεωρία όσο και στη νομολογία 

ομοφωνία, ότι δεν αποτελεί μόνο συγκεκριμενοποίηση της αρχής του κράτους 

δικαίου, αλλ’ απορρέει και από την ουσία των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων, 

τα οποία σαν έκφραση της γενικότερης ελευθερίας του ατόμου δεν επιτρέπεται να 

περιορίζονται από την κρατική εξουσία περισσότερο απ’ ό,τι είναι αναγκαίο για την 

προστασία των δημοσίων συμφερόντων.»
88

  

  Στη συνέχεια, ο αναθεωρητικός νομοθέτης του 2001 προσέδωσε συνταγματική 

περιωπή και κατοχύρωσε ρητά την αρχή της αναλογικότητας ως «περιορισμό των 

περιορισμών των συνταγματικών δικαιωμάτων». Σύμφωνα με άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ 

του Συντάγματος, τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του 

κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους τελούν υπό την προστασία 

του Κράτους, όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την 

ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση της. Οι 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. Εκ της ως άνω 

διατύπωσης του συνταγματικού κειμένου προκύπτει ότι αποδέκτης της 

συνταγματικής επιταγής για την προστασία της αρχής της αναλογικότητας είναι ο 

κοινός νομοθέτης ο οποίος θεσπίζει νομοθετικά περιορισμούς των ατομικών 

δικαιωμάτων σύμφωνα με τη συνταγματική επιφύλαξη. Αποδέκτης είναι και ο 

δικαστής ο οποίος κατά την παραγωγή δικαιοδοτικού έργου ελέγχει τον νομοθέτη και 

τη διοίκηση αν εφαρμόζουν την αρχή και σε αποφατική περίπτωση δεν εφαρμόζει τον 

νόμο ως αντισυνταγματικό.
89

 Συνεπώς, λειτουργεί η αρχή προστατευτικά προς τα 

δικαιώματα αφού θέτει όριο στον περιορισμό τους, τόσο για τη Διοίκηση, όταν ασκεί 

την εκτελεστική ή διοικητική λειτουργία όσο και για τον νομοθέτη, όταν θεσπίζει 

νόμους, οι οποίοι πρέπει να είναι συμβατοί με την εν λόγω συνταγματική αρχή, ενώ 
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σε διαφορετική περίπτωση ενεργοποιείται ο μηχανισμός του ελέγχου της 

συνταγματικότητας των νόμων από τη Δικαιοσύνη.  

  Η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας, ως γενική επιταγή του 

«προσήκοντος μέτρου»
90

 -η οποία κατατείνει στην εκλογίκευση των επαχθών 

επεμβάσεων της κρατικής εξουσίας στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα του 

ανθρώπου- πληρούται όταν συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: α) Όταν 

πριν από την επιβολή ενός μέτρου που περιορίζει ένα δικαίωμα χάριν της προστασίας 

κάποιου άλλου δικαιώματος, προηγείται έλεγχος καταλληλότητας ή αλλιώς έλεγχος 

συνάφειας μέσων- σκοπών, δηλαδή ελέγχεται αν ο επιβαλλόμενος περιορισμός έχει 

άμεση συνάφεια με την επίτευξη του σκοπού προς τον οποίο επιβάλλεται και το 

μέτρο κρίνεται κατάλληλο να επιτελέσει τον προορισμό του. Η εν λόγω μορφή 

ελέγχου θεωρείται πάντως αρκετά ήπια, αφού η επιβολή απρόσφορων περιορισμών 

στο δικαίωμα είναι άτοπη και εμφανίζεται σπάνια στην πράξη. β) Όταν γίνεται 

έλεγχος της αναγκαιότητας του περιορισμού, δηλαδή όταν αναζητείται αν ο 

επιβαλλόμενος περιορισμός είναι απολύτως αναγκαίος για την επίτευξη του 

επιδιωκόμενου σκοπού. Δεν αρκεί παρόλα αυτά ο κρινόμενος ως υπέρτερος σκοπός, 

όπως είναι εν προκειμένω η προστασία της δημόσιας υγείας, να είναι σύννομος και 

επιθυμητός, αλλά θα πρέπει να επιλέγονται μέτρα αναγκαία και πρόσφορα. Το 

επιλεγόμενο μέσο είναι αναγκαίο όταν λείπει άλλο ηπιότερο ή αποτελεσματικότερο 

το οποίο θα περιόριζε λιγότερο το δικαίωμα. Ο περιορισμός κρίνεται αναγκαίος προς 

τούτο όταν δεν υπάρχει άλλο, εξίσου αποτελεσματικό μέσο, το οποίο δεν θα 

περιόριζε ή θα περιόριζε λιγότερο αισθητά το σχετικό συνταγματικό δικαίωμα. Η 

αναγκαιότητα του περιορισμού κρίνεται επιπλέον όταν δεν υπάρχει άλλο μέσο 

λιγότερο επιβλαβές και εξετάζεται αν ο επιβαλλόμενος περιορισμός υπερβαίνει το 

αναγκαίο μέτρο. γ) Τέλος, κρατούσα σύμφωνα με τη συνταγματική θεωρία είναι η 

άποψη ότι προκειμένου να επιβληθεί ένας περιορισμός σε ένα συνταγματικό 

δικαίωμα θα πρέπει να γίνεται στάθμιση κόστους- οφέλους, μεταξύ βαρύτητας της 

προσβολής και των δικαιολογητικών λόγων που την επιβάλλουν. Η τρίτη αυτή 

διάσταση της αναλογικότητας, ήτοι η αναλογικότητα εν στενή εννοία (stricto sensu), 

αφορά σε έναν έλεγχο για τη διαπίστωση του αν ο περιορισμός είναι ή όχι 
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«δυσανάλογος σε σχέση με τους λόγους που τον προκάλεσαν ή το αντικειμενικά 

επιτεύξιμο αποτέλεσμα»
91

. Γίνεται λοιπόν μία στάθμιση κόστους- οφέλους
92

, μεταξύ 

της βαρύτητας της προσβολής και των δικαιολογητικών βάσεων για τις οποίες 

επιβάλλεται ο περιορισμός, προκειμένου ο τελευταίος να κριθεί δικαιολογημένος ή 

μη. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να τηρείται το όριο της λογικής επιβάρυνσης του 

δικαιώματος. Η άποψη βέβαια αυτή έχει δεχθεί έντονες επικρίσεις από θεωρητικούς 

του δικαίου για το γεγονός ότι παραπέμπει σε συνεπειοκρατικά/ ωφελιμιστικά 

κριτήρια, κάτι βέβαια που δεν αρμόζει στα συνταγματικά δικαιώματα.
93

 Το 

συνταγματικό κείμενο μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, δεν 

αντιμετωπίζει ευθέως το ζήτημα της στάθμισης κόστους- οφέλους, ωστόσο θα 

μπορούσε να λεχθεί σύμφωνα με τη συνταγματική θεωρία ότι ratio legis της 

συνταγματικής πλέον διάταξης του άρθρου 25 παρ. 1 εδ. δ΄, είναι η ενίσχυση και η 

διεύρυνση του κανονιστικού περιεχομένου της αρχής της αναλογικότητας με τον 

έλεγχο της stricto sensu αναλογικότητας, ως νέου στοιχείου επιπροσθέτως με όσα 

είχαν νομολογηθεί στο παρελθόν.
94

  

  Σύμφωνα δε με τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, η αναλογικότητα 

συνιστά γενική αρχή του δικαίου που διέπει την όλη δημόσια δράση και δεσμεύει τον 

νομοθέτη, τον δικαστή και τη διοίκηση. Όλα τα μέσα άσκησης της κρατικής 

εξουσίας, ο νόμος, η δικαστική απόφαση και η διοικητική πράξη, πρέπει να πληρούν 

τα τρία κριτήρια, να είναι δηλαδή: α) κατάλληλα, ήτοι πρόσφορα για την 

πραγμάτωση του επιδιωκόμενου σκοπού, β) αναγκαία, ώστε να προκαλούν τον 

ελάχιστο δυνατό περιορισμό στον ιδιώτη ή το κοινό και τέλος, γ) εν στενεί εννοία 

αναλογικά (stricto sensu αναλογικότητα), να τελούν δηλαδή σε εσωτερική 

αλληλουχία με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ώστε η αναμενόμενη ωφέλεια να μην 

υπολείπεται της επερχόμενης εξ’ αυτών βλάβης.
95

 Από την πλευρά της, η Ολομέλεια 

του Συμβουλίου της Επικρατείας κάνει λόγο για μη τήρηση της αρχής της 
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αναλογικότητας όχι μόνο όταν ένα μέτρο είναι ακατάλληλο για την επίτευξη του 

επιδιωκόμενου σκοπού, αλλά επίσης και όταν οι δυσμενείς συνέπειες του τελούν σε 

προφανή δυσαναλογία προς αυτόν. 

  Στην αντίπερα όχθη του αγγλοσαξωνικού δικαίου, έχει υπάρξει έντονη διαμάχη στον 

αμερικανικό νομικό κόσμο αναφορικά με την τρίτη διάσταση της αναλογικότητας, 

ήτοι την αναλογικότητα stricto sensu, όπου έχουν εκφραστεί θέσεις υπέρ και κατά της 

στάθμισης των αντιτιθέμενων συμφερόντων («balancing»). Αφορμή για τη νομική 

επιχειρηματολογία -σε ό,τι αφορά την αναλογικότητα εν στενή εννοία- αποτέλεσε η 

πρώτη Τροπολογία (του αμερικανικού συντάγματος) αναφορικά με ζητήματα 

ελευθερίας του λόγου
96

. Είναι χαρακτηριστική η διαμάχη μεταξύ του δικαστή Hugo 

Black, υπέρμαχου της απόλυτης προστασίας του δικαιώματος, ο οποίος υποστήριξε 

ότι δεν είναι ξεκάθαρο τι είναι αυτό που μετριέται κατά τη στάθμιση και με ποιον 

τρόπο αυτή πραγματοποιείται. Από την άλλη πλευρά οι δικαστές Felix Frankfurter 

και John Marshall Harlan II υποστήριξαν
97

 ότι το αντικείμενο της στάθμισης εν 

προκειμένω είναι τα συμφέροντα (ιδιωτικά και δημόσια) και ακόμη ότι η στάθμιση 

(και όχι ο δογματισμός) θεωρείται ως ο καλύτερος τρόπος επίλυσης των 

συγκρούσεων σε μια δημοκρατική κοινωνία. Κατά τη συμφεροκεντρική αυτή 

θεώρηση, όχι μόνο τα συνταγματικά δικαιώματα καταλήγουν να απογυμνώνονται 

από τον δεοντοκρατικό τους χαρακτήρα και να υποβιβάζονται σε απλά συμφέροντα, 

αλλά τελικώς υποβαθμίζεται και το ίδιο το συνταγματικό κείμενο με την 

αποδυνάμωση του κανονιστικού χαρακτήρα των συνταγματικών δικαιωμάτων, κάτι 

που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη ratio legis της αρχής της αναλογικότητας (όπως 

αναλύθηκε  ανωτέρω αναφορικά με την ελληνική έννομη τάξη). Από την άλλη 

πλευρά, οι επικριτές της αρχής της αναλογικότητας θεωρούν ότι η τάση των δικαστών 

να προσφεύγουν σε αυτήν (την αρχή) ως νόμιμη βάση αιτιολογίας των δικαστικών 

αποφάσεων, τους αποπροσανατολίζει από τον προορισμό των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και επιπλέον θεωρούν την αρχή ασύμβατη με την ιδέα των ανθρωπίνων 
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δικαιωμάτων διότι αυτή συνιστά επίθεση στα δικαιώματα («an assault on human 

rights»)
98

. Σύμφωνα με την εν λόγω θέση, ο έλεγχος της αναλογικότητας εν στενή 

εννοία καταργεί τη μοναδικότητα των δικαιωμάτων, αφού τα δικαιώματα κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, «μπαίνουν στη ζυγαριά» και εξομοιώνονται -εσφαλμένα- με τα 

συμφέροντα. Η άποψη αυτή στηρίζεται στην καντιανή θέση ότι τα πρόσωπα είναι 

ηθικοί δρώντες στα οποία η οργανωμένη κοινωνία οφείλει σεβασμό, αλλά και στη 

ρωλσιανή θεώρηση ότι «κάθε πρόσωπο διαθέτει ένα απαραβίαστο, που εδράζεται 

στην ιδέα της δικαιοσύνης και ότι ακόμα και η ευημερία της κοινωνίας δεν μπορεί να 

το ανατρέψει». Η «γνήσια επίθεση» προς τα δικαιώματα, υποστηρίζεται, ότι 

συντελείται, όταν η δικαστική επίλυση ζητημάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

βασίζεται στην αναλογικότητα και σε επιχειρήματα καταλληλότητας ή έντασης, αντί 

επιχειρημάτων του αν κάτι είναι σωστό ή λάθος. Από τον ίδιο άλλωστε τον 

απαραβίαστο πυρήνα του δικαιώματος, προκύπτει μια ουσιαστική ηθική αξιολόγηση 

του τί είναι λάθος και τι είναι σωστό, έτσι ώστε να μην χρειάζεται κανείς να 

καταφύγει σε στάθμιση αφενός μεταξύ του προσβαλλόμενου δικαιώματος και 

αφετέρου του δημοσίου συμφέροντος. Αυτή η ηθική διάσταση των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων δεν θα πρέπει, κατά τους επικριτές της αναλογικότητας, να 

μετατρέπεται από τους δικαστές κατά την αιτιολογία τους -μέσω της ουδέτερης 

γλώσσας- σε δήθεν έλεγχο της αναλογικότητας. Από την άλλη πλευρά ο Γ. Λέτσας 

στο άρθρο του «Rescuing proportionality»
99

 προβαίνει σε μία ανάλυση επιχειρώντας  

τη διάσωση (rescuing) της αναλογικότητας από θεωρήσεις που τη συνδέουν με τη 

συμφεροκεντρική θεωρία των συνταγματικών δικαιωμάτων, υποστηρίζοντας ότι κάτι 

τέτοιο θα ευσταθούσε μόνο αν η αναλογικότητα προσέδιδε στα δικαιώματα 

ωφελιμιστική διάσταση.
 100

 Στην υπόθεση «S and Marper VS United Kingdom» που 

ήχθη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), 

το Δικαστήριο αποφάσισε ότι η διατήρηση των δειγμάτων βιολογικού υλικού 
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υπόπτων προσώπων -τα οποία εν συνεχεία είχαν αθωωθεί- συνιστά παράβαση του 

δικαιώματός τους στην ιδιωτικότητα. Στην κρίση δε αυτή κατέληξε, εκτιμώντας ότι η 

παρέμβαση στην ιδιωτική ζωή των προσφεύγοντων ήταν δυσανάλογη, συγκριτικά με 

την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η 

αρχη της αναλογικότητας εδώ αναδεικνύει το έωλο του επιχειρήματος ότι η τελευταία 

νοείται ως στάθμιση κόστους οφέλους, διότι επί παραδείγματι -στη συγκεκριμένη 

περίπτωση- η διατήρηση δειγμάτων βιολογικού υλικού διευκολύνει μεν το έργο των 

αστυνομικών αρχών αναφορικά με τη διαλεύκανση των εγκλημάτων, ωστόσο η 

διατήρησή τους θα ήταν υπέρμετρα επαχθής επέμβαση στο δικαίωμα στην 

ιδιωτικότητα δεδομένου ότι οι προσφεύγοντες είχαν κριθεί αθώοι των εγκλημάτων 

για τα οποία κατηγορήθηκαν. Ειδικότερα, το Δικαστήριο με μία ομόφωνη απόφαση 

απεφάνθη ότι συντρέχει τελικώς παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή 

(άρθρο 8 της ΕΣΔΑ
101

) καθότι η αντίθετη εκδοχή στον βαθμό που δεν λαμβάνει 

υπόψιν την αποδεδειγμένη αθωότητα των αρχικών “υπόπτων” καταστρατηγεί το 

δικαίωμα στην ιδιωτικότητα.   

 Αναφορικά με την πανδημία, ένας τρόπος για να ελεγχθεί αν οι περιορισμοί που 

επιβάλλονται στα συνταγματικά δικαιώματα -όπως η ελεύθερη μετακίνηση μέσω της 

επιβολής του κατ’ οίκον περιορισμού- είναι σύμφωνοι και εναρμονίζονται με την 

προστασία του δικαιώματος στη δημόσια υγεία είναι ο έλεγχος αν οι περιορισμοί των 

συνταγματικών δικαιωμάτων είναι σύμφωνοι με την αρχή της αναλογικότητας, όπως 

προεκτέθηκε. Τα συνταγματικά δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα στην ελεύθερη 

μετακίνηση και το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν είναι 

απόλυτα. Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.1 εδ.α’ του Συντ. «το Κράτος εγγυάται τα 

δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου». Η 

διατύπωση αυτή της συνταγματικής διάταξης, μας υπενθυμίζει ότι ο άνθρωπος δεν 

είναι αποκομμένος από την κοινωνία αλλά στην ουσία αποτελεί μέλος ενός 

κοινωνικού συνόλου κατά τρόπο τέτοιο ώστε η ελευθερία του να (συν)προσδιορίζεται 

και να οριοθετείται από τις ελευθερίες των άλλων
102

. Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι 

μία σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας ανάγνωση της πρωτοφανούς 
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 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
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 βλ. Παρατηρήσεις Σπ. Βλαχόπουλου σε ΘΠΔΔ, τεύχος 11/2012 & Γ. Καραβοκύρη: «Πανδημία και 

μεθοδολογία: μία πραγματολογική ανάγνωση των συνταγματικών δικαιωμάτων», Εφημερίδα 
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κατάστασης που βιώνουμε εν μέσω πανδημίας, επιβάλλει οι κάθε είδους περιορισμοί 

που επιβάλλονται στα συνταγματικά δικαιώματα εν μέσω πανδημίας να είναι 

πρόσφοροι, αναγκαίοι και τέλος τα μέσα -που επιλέγονται για την προάσπιση της 

δημόσιας υγείας- κατά την ορθότερη διατύπωση να οριοθετούν θεμιτά το δικαίωμα 

μέσα στα πλαίσια του και όχι να ματαιώνουν την άσκησή του από τον φορέα του 

δικαιώματος. 

  Προς τούτο, η απάντηση στην ερώτηση αν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης 

(social distancing), η απαγόρευση κυκλοφορίας, η αναστολή του δικαιώματος 

συνάθροισης, οι περιορισμοί στα εργασιακά δικαιώματα που επιβλήθηκαν είναι 

σύμφωνοι με το Σύνταγμα, αναγκαίοι και ελάχιστα επεμβατικοί περιορισμοί συνιστά 

ένα πολυδαίδαλο εγχείρημα που κρίνεται in concreto στην κάθε περίπτωση. Πάντως, 

μπορεί να λεχθεί ότι τα μέτρα αποτροπής διασποράς του ιού εν γένει συνιστούν 

θεμιτές οριοθετήσεις που το κράτος οφείλει να επιβάλλει προκειμένου να εκπληρώνει 

τις υποχρεώσεις που υπέχει για την προστασία της δημόσιας υγείας (εν προκειμένω 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας), καθότι είναι υποχρέωση του κράτους και όχι 

απλώς δυνατότητα να διασφαλίζει τη ζωή και την υγεία των προσώπων που διαβιούν 

στην επικράτειά του
103

. Τα παραπάνω στοιχεία -δηλαδή το αν οι περιορισμοί που 

επιβλήθηκαν σέβονται πράγματι τους περιορισμούς των περιορισμών των 

συνταγματικών δικαιωμάτων, ήτοι αν τα μέτρα είναι πρόσφορα και αναγκαία κατά 

την αρχή της αναλογικότητας, αν τίθενται προς προστασία του υγειονομικού 

δημοσίου συμφέροντος- είναι παράγοντες που λειτουργούν συμπληρωματικά στον 

δεοντοκρατικό χαρακτήρα των συνταγματικών δικαιωμάτων (και δεν ματαιώνουν τη 

δικαιοκρατική σύλληψη του δικαιώματος), όπως εξετάσαμε διεξοδικά ανωτέρω.  

  Τέλος, η νομοθέτηση κατόπιν των συστάσεων των επιστημονικών επιτροπών/ το 

γεγονός ότι τα ίδια λίγο πολύ μέτρα επιβλήθηκαν στις περισσότερες χώρες του 

κόσμου
104 

είναι πραγματιστικά στοιχεία και γι’ αυτόν τον λόγο δεν θα πρέπει να 

εισχωρούν στην εκτίμηση του πεδίου του συνταγματικού δικαιώματος, το οποίο όπως 
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προεκτέθηκε έχει δεοντοκρατικό χαρακτήρα.
105

 Ακολούθως, έπεται η εξέταση ενός 

παραδείγματος επιβολής περιορισμού που αφορά το δικαίωμα στην ελεύθερη 

μετακίνηση.   

 

  2.5) ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

 

   Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα περιορισμού της ελευθερίας για χάριν της ασφάλειας 

που αναδύεται -στην μετά κορονοϊού εποχή- είναι αυτό των περιορισμών στην 

ελεύθερη μετακίνηση που έχουν τεθεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών του 

κορονοϊού. Είναι συνταγματικά ανεκτή η επιβολή περιορισμών στην ελευθερία 

μετακίνησης για λόγους δημόσιας υγείας; Κατά τη συνταγματική θεωρία, η 

προσωπική ελευθερία (άρθρο 5 του Συντάγματος), δηλαδή η ελευθερία κίνησης και 

εγκατάστασης εντός της χώρας και ελευθερίας εισόδου και εξόδου από τη χώρα - εξ’ 

ορισμού επιδέχεται περιορισμών τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Για 

το ατομικό επίπεδο, κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ (ΣτΕ 357/2020), απαγορεύεται 

στον νομοθέτη ή στην κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση με αόριστες έννοιες και γενικές 

ρήτρες, να αφήνει στα διοικητικά όργανα τη δυνατότητα επιβολής περιορισμών στην 

προσωπική ελευθερία. Κατά την ερμηνευτική δήλωση όμως του άρθρου 5 του 

Συντάγματος, η επιβολή ατομικών διοικητικών μέτρων κατά τη διακριτική ευχέρεια 

της Διοίκησης είναι θεμιτή για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Από την 

άλλη πλευρά, η επιβολή περιορισμών στον γενικό πληθυσμό είναι θεμιτή σε κάθε 

περίπτωση, όταν αυτή απλώς ρυθμίζει τους όρους άσκησης του δικαιώματος και δεν 

εισέρχεται στο πεδίο προστασίας του δικαιώματος, όπως είναι για παράδειγμα η 

ρύθμιση της κυκλοφορίας με βάση τον Κ.Ο.Κ, η οποία στην ουσία δεν συνιστά 

περιορισμό αλλά ρυθμιστική πρόβλεψη με την οποία επιτυγχάνεται η προαγωγή της 

οδικής ασφάλειας.   

 Σύμφωνα με την συνταγματική θεωρία, η ελεύθερη κίνηση δεν μπορεί να εξαρτάται 

από προηγούμενη άδεια διότι είναι ανεπίτρεπτη -από την κρατική ή την νομοθετική 

εξουσία- η ελεύθερη εκτίμηση των λόγων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

περιορισμούς της προσωπικής ελευθερίας. Ωστόσο, η υποχρέωση προστασίας της 
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δημόσιας υγείας προκύπτει αναντίρρητα από πληθώρα συνταγματικών διατάξεων 

(αρ. 5 παρ.5, 18 παρ.3, 21 παρ. 3, 22 παρ.4 Σ) και υπό τη σκοπιά αυτή, οι περιορισμοί 

στην ελεύθερη κίνηση των πολιτών δεν θα πρέπει να ειδωθούν ως περιστολή 

συνταγματικών ελευθεριών αλλά ως υποχρέωση των πολιτών να λαμβάνουν έναντι 

των συμπολιτών τους ατομικά μέτρα προφύλαξης
106

. Τι συμβαίνει όμως στην 

περίπτωση που δεν έχουμε απλώς ρυθμιστικά μέτρα προς αποφυγή συνωστισμού 

αλλά κατ’ οίκον περιορισμό προσώπων “υπόπτων” για τη μετάδοση της ασθένειας; 

Εδώ κατ’ ουσίαν δεν υφίσταται περιορισμός αλλα πρόκειται για στέρηση της 

προσωπικής ελευθερίας που θα πρέπει να προστατεύεται υπό τους όρους του αρ. 6 

του Συντάγματος. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει κρίνει 

σε ανάλογες περιπτώσεις πως κριτήρια για τη νομιμότητα της κράτησης συνιστούν 

πρώτον αν είναι επικίνδυνη η μετάδοση της ασθένειας και δεύτερον αν η κράτηση 

συνιστά το έσχατο μέσο για την αποτροπή της μετάδοσης.  

  Η ελευθερία της κίνησης -ένα από τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα- δεν συνιστά 

παρόλα αυτά μία υπερνομοθετικής ισχύος διάταξη που υπερισχύει όλων των 

υπολοίπων συνταγματικών διατάξεων και δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, το δικαίωμα 

στην κίνηση (όπως και άλλα συνταγματικά δικαιώματα) επιδέχεται θεμιτούς 

περιορισμούς (ή άλλως θεμιτές οριοθετήσεις) χάριν της προστασίας της δημόσιας 

υγείας, υπό την αναγκαία προϋπόθεση οι περιορισμοί που επιβάλλονται στο δικαίωμα 

σέβονται το status της αξιοπρέπειας του προσώπου και επιπλέον κατατείνουν στη 

διασφάλιση της συνύπαρξης ελεύθερων και ίσων προσώπων. Τούτο επιτυγχάνεται με 

την προστασία από τον κίνδυνο έναντι της ανεξέλεγκτης διασποράς της νόσου στον 

ευρύτερο πληθυσμό, με τη λήψη ρυθμιστικών μέτρων που θα αποτρέψουν τη νόσηση 

και τον θάνατο πολλών συμπολιτών μας.    

  Πέραν από το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο των 5.000 Ευρώ για παραβίαση 

του κατ’ οίκον περιορισμού ύποπτου κρούσματος τυγχάνει εφαρμογής και το άρθρο 

285 του Ποινικού Κώδικα. Το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα αναφέρεται στην 

παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και ορίζει: «1. Όποιος παραβιάζει τα 

μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η 

διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται: α) με φυλάκιση έως τρία έτη ή 

χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ζώα, β) με 
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φυλάκιση και χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος 

μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό ανθρώπων.». Το έγκλημα που ορίζεται 

πιο πάνω είναι αφηρημένης διακινδύνευσης που σημαίνει ότι το έγκλημα τελείται 

όταν ο υπαίτιος θέτει σε κοινό κίνδυνο αόριστο αριθμό έννομων αγαθών (ζωής και 

σωματικής ακεραιότητας). Το αποτέλεσμα δεν είναι μέρος της αντικειμενικής 

υπόστασης του εγκλήματος και άρα το έγκλημα θεωρείται τετελεσμένο όταν ο 

υπαίτιος (νοσών με κορονοϊό) έχει θέσει σε κίνδυνο μία (ή και περισσότερες) 

ανθρώπινες ζωές απλώς και μόνο με το να κυκλοφορεί ανάμεσα στους υγιείς. Το 

κρίσιμο ερώτημα είναι αν πληρούνται εν προκειμένω τα κριτήρια της αρχής 

αναλογικότητας (αρ. 25 παρ. 1 εδ. δ΄ Συντ.), ιδίως αν τα ληφθέντα μέτρα είναι 

πρόσφορα και αναγκαία για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού χωρίς να 

αναιρείται στην ουσία ο πυρήνας των συνταγματικών δικαιωμάτων. Τίθεται λοιπόν το 

ερώτημα αν η υγειονομική κρίση συνιστά μία νέα έκτακτη ανάγκη, όπως η 

οικονομική κρίση δυνάμει της οποίας ο έλεγχος των θεσπιζόμενων μέτρων λαμβάνει 

χώρα ως προς τα όρια της συνταγματικότητας.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

3.1) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

  Οι δύο κεντρικοί πυλώνες της δημόσιας υγείας
107

 είναι αφενός η προαγωγή της 

υγείας και αφετέρου η αποτροπή της ασθένειας.
108

 Όσον αφορά εν προκειμένω στις 

μεταδοτικές ασθένειες, ο στόχος της προαγωγής της υγείας ταυτίζεται εν πολλοίς με 

τη δεύτερη προκείμενη η οποία είναι η αποτροπή της μετάδοσης της νόσου. Στην 

παρούσα ιστορική συγκυρία, τα θεμέλια της διακυβέρνησης/ διαχείρισης της 
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δημόσιας υγείας (public health governance) έχουν συνταραχθεί συθέμελα, γεγονός 

που οφείλεται αν μη τι άλλω, στους δραστικούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν στα 

ανθρώπινα δικαιώματα (όπως είναι τα lockdown, το κλείσιμο των συνόρων, οι 

απαγορεύσεις κυκλοφορίας, η θέση σε καραντίνα) με στοχοπροσήλωση στην 

αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου. Στη δεδομένη ιστορική συνθήκη, 

στόχος των πολιτικών δημόσιας υγείας είναι η ανάκτηση του ελέγχου στη 

διακυβέρνηση της δημόσιας υγείας, στόχος ο οποίος -προκειμένου να επιτευχθεί- 

κρίνεται αναγκαία η επαναοριοθέτηση (στις παρούσες υγειονομικές συνθήκες) της 

έννοιας του αντιλαμβανόμενου κινδύνου.  

  Με τον όρο αντιλαμβανόμενος κίνδυνος (risk perception)
109

 νοείται η ευαισθησία με 

την οποία αντιλαμβάνεται κανείς την απειλή που ενέχει εγγενώς μία ασθένεια. Η 

εκτίμηση του ρίσκου δηλαδή αναφέρεται στις διαισθητικές εκτιμήσεις κινδύνου των 

ανθρώπων, σ’ αυτές που έχουν εκτεθεί ή αναμένεται να εκτεθούν, 

συμπεριλαμβάνοντας ένα πλήθος ανεπιθύμητων επιδράσεων που οι άνθρωποι 

σχετίζουν με μία συγκεκριμένη αιτία. Ακολούθως, η εκτίμηση του ρίσκου συνδέεται 

με ατομικούς ή κοινωνικούς παράγοντες, όπως είναι οι εμπειρίες, οι πεποιθήσεις, οι 

προκαταλήψεις κ.α. Υπ’ αυτή τη θεώρηση, τo ρίσκο είναι η πιθανολογική 

αξιολόγηση που παράγεται συγκρίνοντας την πιθανότητα να επέλθει ένα συμβάν και 

τη σοβαρότητα της πιθανώς επερχόμενης ζημίας. Με αυτή την έννοια, συνδέεται 

άμεσα με αισθήματα οργής και αγανάκτησης τα οποία θα πρέπει να αποσοβηθούν 

μέσω της κοινωνίας στην ανάληψη του ρίσκου (οι πολίτες να γίνουν κοινωνοί στην 

ανάληψη του ρίσκου) -για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Έτσι, ο στόχος των 

πολιτικών δημόσιας υγείας θα πρέπει να επικεντρώνεται εκτός των άλλων, στην 

εφαρμογή των θεωριών αντίληψης/ εκτίμησης του ρίσκου αναφορικά με τον Covid-

19 και στην αξιολόγηση της γνώσης αυτής προκειμένου να βελτιωθεί ο τρόπος με τον 

οποίον επικοινωνείται στον πληθυσμό ο κίνδυνος που υφίσταται για τη δημόσια 

υγεία. Ο εθελοντικός χαρακτήρας, η γνώση σχετικά με τον αντιλαμβανόμενο κίνδυνο, 

η ορατότητα (visibility) του ρίσκου
110

, η καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης στις 

κοινότητες είναι παράγοντες οι οποίοι αμβλύνουν τον φόβο και την οργή του 
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πληθυσμού σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης των υγειονομικών κρίσεων και εν 

προκειμένω της πανδημικής κρίσης του κορονοϊού.  

  Όπως είδαμε πιο πάνω, ο ένας πυλώνας της δημόσιας υγείας εστιάζει στην 

αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου στον πληθυσμό. Προς αυτή την 

κατεύθυνση, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τη διακοπή των αλυσίδων 

μετάδοσης της νόσου Covid-19 θεωρεί ως ζωτικής σημασίας την ιχνηλάτηση των 

επαφών μαζί με τη διενέργεια εντατικών διαγνωστικών ελέγχων, τη λήψη μέτρων 

κοινωνικής αποστασιοποίησης, τη θέση σε κατ’ οίκον περιορισμό (καραντίνα). 

Ειδικότερα, στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί η προτεινόμενη 

από τον Π.Ο.Υ -μέθοδος της ιχνηλάτησης των επαφών, η οποία στόχο έχει να σπάσει 

τις αλυσίδες μετάδοσης μιας μολυσματικής ασθένειας. Για τον λόγο αυτόν τον λόγο 

συνιστά ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία των πολιτικών δημόσιας υγείας για τον 

έλεγχο των εξάρσεων των λοιμωδών νόσων
111

.   

 

 

 

 

3.1.1) Η ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ 

  O εντοπισμός των επαφών είναι μία βασική στρατηγική που προτείνεται από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τη διακοπή των αλυσίδων μετάδοσης του SARS-

Cov-2 και του Covid-19 και στοχεύει στη μείωση της θνησιμότητας που σχετίζεται με 

τον Covid-19. Η ιχνηλάτηση των επαφών ενός κρούσματος είναι ο εντοπισμός, η 

αξιολόγηση, η ενημέρωση και γενικότερη αντιμετώπιση των ατόμων που ήρθαν σε 

επαφή με πιθανά ή επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου Covid- 19 κατά την περίοδο 

της μεταδοτικότητας
112

. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στον εντοπισμό, στην 

ταυτοποίηση και την καταγραφή των θετικών κρουσμάτων και των στενών τους 
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 World Health Organization (WHO), (2020) «Ethical considerations to guide the use of digital 

proximity tracking technologies for COVID-19 contact tracing», Interim guidance, 28 May 2020. 

112 Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, Σύσταση (2020): «COVID 19 (κορονοϊός)- Ζητήματα ιχνηλάτησης 

κρουσμάτων και επαφών τους». 
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επαφών, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω μόλυνση και διασπορά της νόσου στον 

υπόλοιπο πληθυσμό. Οι στόχοι της ιχνηλάτησης των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων 

και των επαφών τους πέραν από τον εντοπισμό των επαφών του προσώπου, είναι και 

η ενημέρωση των επαφών αυτών και τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης -αν 

ενδείκνυται και η καραντίνα, ο έλεγχος της τήρησης των μέτρων κατ’ οίκον 

περιορισμού (καραντίνα) και η πραγματοποίηση εργαστηριακών εξετάσεων.  Ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization) προκειμένου ο 

εντοπισμός και η ιχνηλάτηση των επαφών να λειτουργήσει ως μέτρο αποτροπής της 

εξάπλωσης της νόσου, προτείνει μία σειρά από μέτρα που παρακινούν και 

δημιουργούν την ηθική δέσμευση στον πληθυσμό (engaging communities) να 

συμμορφωθεί με τις μεθόδους των επιστημόνων για τον εντοπισμό των κρουσμάτων 

και να αποτραπεί με αυτόν τον τρόπο η παραπέρα εξάπλωση του κορονοϊού. Για τους 

λόγους αυτούς, ο εντοπισμός θα πρέπει να γίνεται από ομάδες εργασίας (workforce) 

που να απολαμβάνουν σεβασμού και εμπιστοσύνης από τις κοινότητες των ανθρώπων 

και με αυτόν τον τρόπο θα καθίσταται δυνατόν -ειδικοί επιστήμονες και πολίτες- να 

σχεδιάσουν από κοινού πρακτικές ιχνηλάτησης επαφών, επιλέγοντας το λιγότερο 

επαχθές και παρεμβατικό μέτρο. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας συστήνει ότι τα πρόσωπα τα οποία θα αναλάβουν το έργο της 

ιχνηλάτησης των κρουσμάτων θα πρέπει αφενός να έχουν την απαραίτητη 

υλικοτεχνική υποστήριξη (equipment and logistics) και αφετέρου να δημιουργούν 

ευρεία ευαισθητοποίηση του κοινού η οποία θα επιτευχθεί μέσω της ενεργής 

συμμετοχικής ανάμειξης στον σχεδιασμό, την επιλογή των προσώπων- ιχνηλατών 

(contact tracers).
113

 Η κινητοποίηση και η ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων μέσω 

της οποίας πραγματώνεται η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προς τον σκοπό της 

ιχνηλάτησης των επαφών- επιτυγχάνεται ακολουθώντας ορισμένες θεμελιώδεις 

αρχές- κλειδιά (key principles). Οι αρχές αυτές έχουν συνοπτικά ως εξής: 1) Η 

κατανόηση του υγειονομικού/πολιτισμικού/επιδημιολογικού πλαισίου από το οποίο 

εμφορείται η εκάστοτε κοινότητα, 2) η καλλιέργεια της εμπιστοσύνης στις μεθόδους 

ιχνηλάτησης, 3) οι πολιτικές ιχνηλάτησης θα πρέπει να υιοθετούν την λιγότερο 

παρεμβατική συμπεριφορά λαμβάνοντας υπόψιν το πολιτισμικό υπόβαθρο της κάθε 

κοινότητας, 4) η συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών φορέων του πληθυσμού/ των 
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τοπικών αρχόντων/των εκπροσώπων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων λ.χ 

σχολικών μονάδων, γυναικών, παιδιών, προσφύγων, μεταναστών, μονάδων 

φροντίδας ηλικιωμένων, 5) η στρατολόγηση ικανών και επιμορφωμένων ιχνηλατών 

(contact tracers) -μέσα από την ίδια την κοινότητα -ικανών να εμπνεύσουν 

εμπιστοσύνη, 6) η πρόβλεψη προνομίων για όσα άτομα συμμετέχουν στη διαδικασία 

της ιχνηλάτησης, 7) η ικανότητα των ιχνηλατών να διασφαλίζουν την εμπιστοσύνη 

του πληθυσμού μέσω της ενημέρωσής του, σχετικά με τον τρόπο αποθήκευσης και 

διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, 8) η ενημέρωση -για την 

κατάλληλη και συναφή προς τον επιδιωκόμενο σκοπό- χρήση των τεχνολογιών 

ιχνηλάτησης, 9) η ιχνηλάτηση θα πρέπει να κινείται εντός των ορίων του νόμου, 10) 

η αποφυγή διακρίσεων και κοινωνικού στιγματισμού ατόμων ή οικογενειών που 

νοσούν από Covid-19, 11) ο συντονισμός όλων των φορέων με στόχο την 

καταπολέμηση όλων των δυσμενών συνεπειών του Covid-19, έτσι ώστε να αυξηθεί η 

αξιοπιστία της ιχνηλάτησης των επαφών, ως μέτρου προφύλαξης για την προστασία 

της δημόσιας υγείας. Με τον πιο πάνω τρόπο, επιτυγχάνεται η καλύτερη 

συμμόρφωση και η συνεργασία των πολιτών με τις ομάδες των ιχνηλατών (contact 

tracers), οι οποίες σε πρώτο στάδιο στοχεύουν στη μείωση των θετικών κρουσμάτων 

που πάσχουν από κορονοϊό και σε δεύτερο επίπεδο στην διακοπή της αλυσίδας 

μετάδοσης του κορονοϊού ώστε να τεθεί υπό έλεγχο η νόσος σε παγκόσμιο επίπεδο. 

114
  

    Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατηγοριοποιεί την μετάδοση του Covid 19 

βάσει της οποίας καταστρώνεται η πολιτική της ιχνηλάτησης των επαφών σε τέσσερα 

επιδημιολογικά σενάρια. Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο όπου δεν υπάρχουν 

κρούσματα, η ιχνηλάτηση είναι αναγκαία διότι μέσω αυτής θα αξιολογηθούν, θα 

κατηγοριοποιηθούν και θα ενημερωθούν κατάλληλα τα πρώτα κρούσματα, στο 

δεύτερο σενάριο όπου τα κρούσματα είναι σποραδικά, η εξαντλητική ιχνηλάτηση 

είναι απαραίτητη για να καταστείλει άμεσα την περαιτέρω μετάδοση της νόσου, στο 

τρίτο στάδιο όπου η μετάδοση του ιού έχει εξαπλωθεί μέσα σε ομάδες ανθρώπων η 

ιχνηλάτηση αποσκοπεί να εντοπίσει δραστηριότητες ή συμβάντα που είχαν ως 

αποτέλεσμα τη διάδοση της νόσου μέσα στις ομάδες ανθρώπων. Τέταρτον στην 

περίπτωση που η νόσος έχει διασπαρεί σε μεγάλο βαθμό δηλαδή μέσα στην 

κοινότητα, η ιχνηλάτηση παραμένει σημαντικό εργαλείο για να εντοπίσει εκείνα τα 
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πρόσωπα τα οποία έχουν το μεγαλύτερο ρίσκο να μεταδώσουν τη νόσο ή να 

νοσήσουν 
115

.  

   Ποια είναι όμως τα βήματα της ιχνηλάτησης των επαφών; Καταρχάς για να δοθεί 

απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να διασαφηνιστεί ποιες μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως επαφές των κρουσμάτων, έτσι ώστε να τεθούν υπό 

παρακολούθηση σύμφωνα με τη διαδικασία της ιχνηλάτησης. Πως οι επαφές αυτές 

μπορούν να βρεθούν και που εντοπίζονται; Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας, επαφή ενός κρούσματος θεωρείται το πρόσωπο εκείνο: 1) που έχει 

αλληλεπιδράσει με ένα πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα σε απόσταση μικρότερη 

του ενός μέτρου για τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά, 2) που έχει άμεση σωματική 

επαφή με ένα πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα, 3) που έχει φροντίσει άμεσα έναν 

ασθενή ο οποίος είναι πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid 19, χωρίς τον 

αναγκαίο εξοπλισμό ατομικής προστασίας (λ.χ μάσκες, γάντια και εν γένει ειδικός 

εξοπλισμός για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό), 4) που συγκεντρώνει στο πρόσωπό 

του, άλλους σημαντικούς παράγοντες κινδύνου. Για τον εντοπισμό των επαφών 

δηλαδή για το πότε λαμβάνει χώρα η έκθεση του προσώπου σε ύποπτο κρούσμα 

υπάρχουν δύο περιπτώσεις: 1) όταν ένα τρίτο πρόσωπο έρχεται σε επαφή με κρούσμα 

που είναι συμπτωματικό, σε χρονικό διάστημα δύο ημερών πριν και δέκα ημερών 

μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, 2) όταν ένα τρίτο πρόσωπο έρχεται σε επαφή με 

ασυμπτωματικό κρούσμα, σε χρονικό διάστημα δύο ημερών πριν και δέκα ημερών 

μετά από την ημερομηνία λήψης του (βιολογικού υλικού) δείγματος που οδήγησε 

στην επιβεβαίωση της νόσου. Η έρευνα στην πηγή της μόλυνσης θα πρέπει να 

διεξάγεται από έως και δεκατέσσερις ημέρες πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων 

ή την διάγνωση. 

  Από την άλλη πλευρά, αναλόγως με το που (σε ποιες εγκαταστάσεις) εντοπίζονται 

οι επαφές των κρουσμάτων, θα πρέπει να τηρείται διαφορετικό πρωτόκολλο 

ταυτοποίησης των επαφων. Λόγου χάριν όταν το κρούσμα εντοπίζεται σε οικιακό 

περιβάλλον, η ταυτοποίηση λαμβάνει χώρα με άμεση επικοινωνία με το εν λόγω 

πρόσωπο (ή τον φροντιστή του προσώπου αν υπάρχει). Όταν το κρούσμα εντοπίζεται 

σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης (λ.χ νοσοκομεία) σύμφωνα με τον 
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Π.Ο.Υ
116

, πρέπει να ταυτοποιείται όλο το προσωπικό που έχει έρθει σε επαφή με τον 

νοσούντα από Covid 19 χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό ατομικής προστασίας για 

διάστημα μεγαλύτερο από δεκαπέντε λεπτά/ να ταυτοποιούνται οι ασθενείς που 

βρέθηκαν στον ίδιο χώρο με τον τελευταίο κ.α. Στην περίπτωση που το κρούσμα 

εντοπίζεται σε εργασιακούς χώρους εκτός από την επικοινωνία με το πρόσωπο, δέον 

είναι οι ειδικοί να επικοινωνούν και με τον υπεύθυνο των εργασιακών 

εγκαταστάσεων. Ανεξαρτήτως πάντως των εγκαταστάσεων όπου εντοπίζεται και 

ταυτοποιείται ένα κρούσμα με Covid 19, αλλά και σε επιδημιολογικά σενάρια κατά 

τα οποία δεν είναι εφικτή η ταυτοποίηση, η παρακολούθηση (follow up) και η θέση 

σε (υποστηρικτική) καραντίνα όλων των επαφών οι ειδικοί θα πρέπει να επιχειρούν 

μία εκτίμηση ρίσκου με βάση τρεις παράγοντες, την εγγύτητα (της επαφής), τη 

διάρκεια (της επαφής) και την τοποθεσία όπου εκτέθηκε η επαφή. Έτσι εν γένει, θα 

πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις επαφές εκείνες με το μεγαλύτερο ρίσκο 

μόλυνσης βάσει του βαθμού έκθεσης τους - λ.χ επαφές που έλαβαν χώρα κατά τη 

διάρκεια εκδήλωσης της νόσου από ένα πρωτογενές κρούσμα (patient zero) με 

μεγάλη μεταδοτικότητα/ επαφές που έγιναν κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος το 

οποίο οδήγησε σε άλλα επιβεβαιωμένα κρούσματα - με σκοπό τη διαρραγή των 

αλυσίδων μετάδοσης της νόσου. Ακολούθως, θα πρέπει να προτεραιοποιούνται οι 

επαφές με το μεγαλύτερο ρίσκο να εκδηλώσουν βαρέως τη νόσο Covid 19, ώστε να 

εξασφαλιστεί η έγκαιρη παραπομπή των νοσούντων αυτών - στο σύστημα υγείας.  

  Στα βήματα της ιχνηλάτησης -όπως αυτά έχουν διατυπωθεί από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας- έπεται η ενημέρωση των “επαφών” σχετικά με τη λογική της 

διαδικασίας ιχνηλάτησης και σχετικά με τη θέση σε κατ’ οίκον περιορισμό 

(καραντίνα), ποια συμπτώματα θα πρέπει να παρακολουθούνται και να 

καταγράφονται από τους ανθρώπους, σε ποιές ενέργειες θα πρέπει αυτοί να 

προβαίνουν σε περίπτωση αδιαθεσίας, η ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο 

αποθηκεύονται και φυλάσσονται τα προσωπικά τους δεδομένα.  Η διαχείριση των 

ατόμων που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την ανάπτυξη που προεκτέθηκε ως 

“επαφές” είναι η θέση σε καραντίνα για διάστημα δεκατεσσάρων ημερών από 

τελευταία επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Το χρονικό διάστημα αυτό, πάντοτε 

σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ
117

 αν συντμηθεί αφενός θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη 
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συμμόρφωση των πολιτών όμως αφετέρου ενέχει κινδύνους για τη δημόσια υγεία, 

διότι το ποσοστό των ανθρώπων που θα εξέρχονταν από μία -συντομότερη των 

δεκατεσσάρων ημερών- καραντίνα, θα εμφάνιζε υψηλότερη μεταδοτικότητα της 

νόσου. Το επόμενο βήμα είναι η υποστήριξη τους ενόσω βρίσκονται σε καραντίνα 

και η παρακολούθηση των επαφών κατά τη διάρκεια της τελευταίας. Η υποστήριξη 

συνίσταται στην παροχή των απαραίτητων ειδών, υπηρεσιών και της ψυχολογικής 

υποστήριξης. Η απώλεια των εσόδων είναι ένα επίσης σημαντικό πρόβλημα το οποίο 

οι εκάστοτε νομοθετικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους για την 

κατάλληλη υποστήριξη των πολιτών, προκειμένου οι τελευταίοι να κατορθώσουν να 

ολοκληρώσουν με επιτυχία την περίοδο της καραντίνας. Όσον αφορά τώρα στην 

παρακολούθηση της εκάστοτε επαφής, αυτή τελειώνει όταν ολοκληρωθεί η περίοδος 

των δεκατεσσάρων ημερών ή αν η “επαφή” -ενόσω βρισκόταν σε απομόνωση- 

εμφάνισε συμπτώματα και στη συνέχεια επιβεβαιωθεί ως θετικό κρούσμα κορονοϊού, 

η εξακολούθηση της καραντίνας εδώ θα διαρκέσει δέκα ακόμη ημέρες από την 

εμφάνιση των συμπτωμάτων (με μέγιστο όριο τις τρεις επιπλέον ημέρες δίχως 

συμπτώματα). Σε περίπτωση εγγύτητας των επαφών, όπως όταν βρίσκονται στο ίδιο 

οικιακό περιβάλλον, η περίοδος των 14 ημερών καραντίνας επανεκκινεί από την 

τελευταία φορά που μία επαφή (δίχως να είναι φορέας ή να νοσεί) εκτεθεί σε πιθανό 

ή επιβεβαιωμένο κρούσμα.  

 

 

3.1.2) ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ 

  Στόχος των μέσων ιχνηλάτησης όπως έχουν προταθεί από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας και εφαρμόζονται διεθνώς είναι ο εντοπισμός των επαφών του 

προσώπου που έχει προσβληθεί με άλλα πρόσωπα, η ενημέρωση των επαφών για τα 

απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, η υποστήριξη και ο έλεγχος της τήρησης των μέτρων 

καραντίνας και τέλος η πραγματοποίηση εργαστηριακών ελέγχων σύμφωνα με τις 

εκάστοτε συστάσεις. Προς την ως άνω κατεύθυνση, οι μέθοδοι ιχνηλάτησης 

διακρίνονται στις εξής κατηγορίες
118

, πρώτον στην παραδοσιακή, ήτοι την μη 
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ψηφιακή μέθοδο της άμεσης επικοινωνίας των υπευθύνων της δημόσιας υγείας με το 

επιβεβαιωμένα θετικό κρούσμα κορονοϊού. Η παραδοσιακή μέθοδος καταγράφει τις 

επαφές με τις οποίες ήρθε σε επαφή ο νοσών και το είδος της επαφής αυτής, στη 

συνέχεια τα πρόσωπα ενημερώνονται για τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης και 

παρακολούθησης της πορείας της υγείας τους. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην 

αξιοπιστία των πληροφοριών που δίνουν οι ίδιοι οι πολίτες και στηρίζεται ως επί το 

πλείστον στην εθελούσια συμμετοχή των ατόμων στη διαδικασία της καταγραφής και 

εντοπισμού και άλλων πιθανών κρουσμάτων, επιπλέον για να ευδοκιμήσει η εν λόγω 

μέθοδος είναι απαραίτητο το εξειδικευμένο, επιστημονικό προσωπικό. Ακόμη, είναι 

σαφές ότι το γεγονός της εθελοντικής συμμετοχής των πολιτών αποτελεί την εγγενή 

δύναμη και ταυτόχρονα αδυναμία της μεθόδου καθότι για να ευδοκιμήσει θα πρέπει 

να έχει καλλιεργηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην αξιοπιστία των επιστημόνων. 

Η δεύτερη μέθοδος, της ψηφιακής ιχνηλάτησης των επαφών των επιβεβαιωμένων 

κρουσμάτων είναι περισσότερο αυτοματοποιημένη από την πρώτη. Εν προκειμένω, 

τα δεδομένα (συναντήσεις, επαφές των πολιτών με επιβεβαιωμένα κρούσματα) που 

συγκεντρώνονται για να λάβουν οι “κοντινές επαφές” ενός επιβεβαιωμένου 

κρούσματος, οδηγίες και κατευθύνσεις αποθηκεύονται προσωρινά και 

κωδικοποιημένα σε μία εθνική βάση δεδομένων χωρίς συγκέντρωση και κεντρική 

αποθήκευση των πληροφοριών σε μονάδες αποθήκευσης των δεδομένων, κατ’ 

εφαρμογή της αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων (όπως αναλύθηκε 

διεξοδικά στον οικείο τόπο της παρούσας). Η επιτυχία της εν λόγω μεθόδου 

στηρίζεται -σε έναν μεγάλο βαθμό- στη χρήση των “έξυπνων κινητών” (smartphones) 

μέσω των οποίων ανιχνεύονται οι συναντήσεις των πολιτών με άλλους χρήστες της 

ίδιας εφαρμογής. Μιας και η εν λόγω μέθοδος στηρίζεται κατά βάση στην εθελοντική 

συμμετοχή των πολιτών είναι σημαντικό αυτή να μπορεί να προσελκύσει όσο το 

δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους- συμμετέχοντες, μέσω κινήτρων που 

στοχεύουν εκτός των άλλων και στην αποφυγή γενικευμένων οριζόντιων 

περιοριστικών μέτρων στον πληθυσμό, λ.χ όπως η μετακίνηση από περιοχές με 

υψηλή διασπορά του ιού σε άλλες. Η τρίτη μέθοδος είναι μία παραλλαγή της 

δεύτερης, στην οποία οι πληροφορίες συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται σε ειδική 

βάση δεδομένων. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε στις χώρες της Νότιας Κορέας και 

της Κίνας, με “επιτυχή” αποτελέσματα, όσον αφορά την αποτροπή της περαιτέρω 

διάδοσης της νόσου, αλλά με αμφίβολα αποτελέσματα όσον αφορά εν γένει την 

προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα του ατόμου και πιο συγκεκριμένα 
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όσον αφορά το δικαίωμα του προσώπου στην προστασία των προσωπικών δεδομένων 

του. Εδώ εγείρονται πλείστα βιοηθικά ερωτήματα σχετικά με την αναγκαιότητα της 

μεθόδου και αν επίσης τηρούνται οι αρχές της αναλογικότητας και οι αρχές της 

ελαχιστοποίησης κ.α που διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. 

Τέλος, υπάρχουν και έχουν εφαρμοστεί διεθνώς και οι υβριδικές μέθοδοι οι οποίες 

συνδυάζουν τις αναφορές των πολιτών με τις εφαρμογές της τεχνολογίας (χρήση GPS 

για τον εντοπισμό των επαφών).  

 

3.2) ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ - ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ 

  Υπάρχουν και οι φωνές εκείνες που δεν διστάζουν να θέσουν σε δεύτερη μοίρα την 

προστασία της ιδιωτικότητας και να υπερβούν το αναγκαίο (και το επιστημονικό 

αποδεδειγμένο) μέτρο για την αποτροπή της εξάπλωσης της νόσου στον παγκόσμιο 

πληθυσμό, έχοντας σταθερά προσηλωμένο το βλέμμα στην επανεκκίνηση της 

οικονομίας και την αποτροπή περαιτέρω μετάδοσης της νόσου. Προς αυτή την 

κατεύθυνση οι Loine και Fischbach
119

, θεωρούν ότι η αρχή της προφύλαξης θα 

βοηθήσει στην αποτροπή διάδοσης του ιού SARS-Cov-2 που προκαλεί τον Covid- 19 

και ως εκ τούτου θα συμβάλλει στην επανεκκίνηση της οικονομίας, όταν ακόμη η 

επιστημονική γνώση δεν επαρκεί. Ειδικότερα, η μέθοδος που προτείνουν βασίζεται 

σε μία «ηθική προληπτική αρχή» («ethical precautionary principle») -όπως την 

ονομάζουν- ήτοι την ευρεία χρήση test αντισωμάτων και τη συνακόλουθη χορήγηση 

πιστοποιητικών αντισωμάτων (antibody certification). Η στρατηγική αυτή (η οποία 

θα μπορούσε κατά τους συγγραφείς να ενταχθεί στην ιχνηλάτηση) ενεργοποιείται με 

τη χρήση μιας εθελοντικής εφαρμογής (voluntary app), όπου οι άνθρωποι 

υποβάλλονται σε ταυτοποίηση αντισωμάτων, κατά τη χρήση της οποίας θα 

κατανοούν ότι παραιτούνται από μέρος της ιδιωτικότητάς τους. Στόχος της πρακτικής 

αυτής είναι οι κυβερνήσεις να είναι σε θέση να διαχειριστούν την επιστροφή των 

πολιτών στην εργασία τους. Έτσι, όσοι έχουν αντισώματα θα επιστρέφουν στην 

εργασία τους ενώ όσοι δεν έχουν θα παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι να 

εμβολιαστούν ή μέχρι να επιτευχθεί η ανοσία της αγέλης (herd immunity). Εν 

                                                 
119

  John. D Loike and Ruth L. Fischbasch (2020): «Opinion: Public Health Trumps Privacy in a 

Pandemic», The Scientist. 
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κατακλείδι, οι συγγραφείς θεωρούν ότι η προστασία της ιδιωτικότητας και της 

εμπιστευτικότητας δεν είναι απόλυτα καθήκοντα μιας σύγχρονης κοινωνίας, όταν 

τίθεται σε κίνδυνο η προστασία της δημόσιας υγείας ή όταν κινδυνεύει η ευημερία 

ενός προσώπου. Η θέση αυτή είναι εξ ορισμού λανθασμένη από τη στιγμή που 

συγκρίνει δύο δικαιώματα μεταξύ τους και σταθμίζει το δικαίωμα για προστασία της 

ιδιωτικότητας με ένα άλλο δικαίωμα, όπως είναι το δικαίωμα προστασίας της 

δημόσιας υγείας, καταλήγοντας στο υπεραπλουστευτικό συμπέρασμα ότι η 

προστασία της (δημόσιας) υγείας υπερέχει οποιουδήποτε δικαιώματος του προσώπου 

για προστασία της ιδιωτικότητας του, για προστασία των προσωπικών του 

δεδομένων. Τα δικαιώματα, όπως είδαμε στην οικεία ενότητα της παρούσας, δεν είναι 

συμφέροντα ή αγαθά του προσώπου και ως εκ τούτου δεν είναι δεκτικά στάθμισης ή 

οποιασδήποτε άλλης ωφελιμιστικής αξιολόγησης. Ο δεοντοκρατικός χαρακτήρας του 

συνταγματικού δικαιώματος στην ιδιωτικότητα δεν επιτρέπει σε αυτό να εκτιμάται 

αυτό ωφελιμιστικά ή εργαλειακά, να εκτιμάται δηλαδή μήπως τυχόν παραγνώριση 

του (δικαιώματος) θα απέφερε καλύτερα συνολικά αποτελέσματα.  

   Μία στάθμιση -η οποία δεν νοείται μεταξύ δικαιωμάτων όπως αναπτύχθηκε στην 

οικεία ενότητα της παρούσας- μεταξύ ιδιωτικότητας και προαγωγής της δημόσιας 

υγείας επιχειρούν στο άρθρο τους, οι Huang, Sun, και Sui 
120

, σχετικά με τον τρόπο 

που αναχαιτίστηκε η εξάπλωση της πανδημίας στις χώρες της ανατολικής και 

νοτιοανατολικής Ασίας, ήτοι την Νότια Κορέα, την Κίνα, την Ταϊβάν, τη 

Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία. Στις χώρες αυτές η διάδοση της νόσου μειώθηκε με την 

επιβολή κάθετων μέτρων περιοριστικών της ελευθερίας των πολιτών, όπως lockdown 

και χρήση τεχνολογιών ψηφιακής ιχνηλάτησης. Παραδείγματα τέτοιων τεχνολογιών 

είναι οι εφαρμογές γεωεντοπισμού, προγράμματα διαχείρισης προσωπικών 

δεδομένων των πολιτών σε πραγματικό χρόνο, χρήση υπερεφαρμογών (superapps), 

δηλαδή βάσεων δεδομένων που εμπεριέχουν χιλιάδες άλλες εφαρμογές καθημερινής 

χρήσης. Η χρήση των τεχνολογιών αυτών είναι κατά τους συγγραφείς αποφασιστικής 

σημασίας για την ισοπέδωση της καμπύλης
121

 (flattening the curve) ακόμη κι αν 

                                                 
120

 Huang, Y., Sun, M., Sui, Y., (2021): «How Digital Contact Tracing Slowed Covid-19 in East Asia» 

Harvard Business Review. 

121
 H ισοπέδωση της καμπύλης (flattening the curve) είναι μία στρατηγική δημόσιας υγείας κατά την 

οποία δέον είναι να λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση της ταχύτητας διάδοσης του 

ιού SARS Cov-2, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid 19. H ισοπέδωση της καμπύλης 

σχετίζεται με την ικανότητα του συστήματος υγείας να περιθάλψει ασθενείς γι’ αυτό τον λόγο, στόχος 
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υπερβαίνουν το αναγκαίο μέτρο και παραβιάζουν το δικαίωμα των πολιτών στην 

προστασία της ιδιωτικότητάς τους και στην προστασία των προσωπικών τους 

δεδομένων. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, το δίλημμα «προστασία της δημόσιας 

υγείας ή ιδιωτικότητα» δεν υφίσταται στις χώρες της ανατολικής Ασίας (όπως στις 

δυτικές χώρες), καθότι εκεί είναι εντονότερο το κολλεκτιβιστικό (συλλογικό) πνεύμα 

και η κοινωνική συνείδηση των πολιτών, έτσι ώστε να υπάρχει ευχερέστερη 

συμμόρφωση των πολιτών με την ευρεία χρήση ψηφιακών τεχνολογικών μέσων, 

δίχως τούτο να είναι απολύτως απαραίτητο ή αναγκαίο μέτρο για τον μετριασμό 

εξάπλωσης της πανδημίας. Οι πιο αποτελεσματικές και αμφιλεγόμενες -από 

βιοηθικής άποψης- μέθοδοι που χρησιμοποίησαν οι χώρες της ανατολικής Ασίας για 

την αποτροπή περαιτέρω διάδοσης του κορονοϊού είναι η υιοθέτηση των 

“απαραίτητων” τεχνολογιών (υποχρεωτικών ή μη). Τέτοιου είδους ψηφιακές 

τεχνολογίες εγκαθίστανται στα κινητά των πολιτών και είναι σε θέση να ελέγχουν 

όλες τις αλληλεπιδράσεις τους, όπως στην περίπτωση του «StayHomeSafe» app το 

οποίο μέσω ενός περικαρπίου (που συλλέγει βιομετρικά δεδομένα) και στη συνέχεια 

χρησιμοποιώντας τεχνολογίες γεωεντοπισμού ήταν σε θέση να γνωρίζει για τυχόν 

παραβίαση της καραντίνας. Στη Νότια Κορέα, η χρήση της εφαρμογής 

«Corona100m» ήταν εθελοντική αλλά εν τοις πράγμασι είχε μεγάλη απήχηση στον 

πληθυσμό της χώρας. Η συγκεκριμένη εφαρμογή επί της ουσίας συνέλεγε προσωπικά 

δεδομένα των πολιτών μεταξύ άλλων και βιομετρικά δεδομένα (ηλικία, εθνικότητα, 

φύλο, ημερομηνία αρχικής διάγνωσης και προηγούμενα μέρη τα οποία είχε 

επισκεφθεί το πρόσωπο) τα οποία αποθηκεύονταν σε μία κεντρική βάση δεδομένων 

και εν συνεχεία κοινοποιούνταν πληροφορίες στους χρήστες της εφαρμογής όταν ένα 

κρούσμα με Covid-19 βρισκόταν σε κοντινή απόσταση κάτω των 100 μέτρων. Στόχος 

της εφαρμογής ήταν η δημοσιοποίηση της μετακίνησης των φορέων στη φάση που 

αυτοί μπορούσαν να μεταδώσουν τη νόσο, ώστε να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός των 

υγιών με τους νοσούντες/ φορείς της νόσου. Από την άλλη πλευρά, ομοίως σε 

εθελοντική βάση η εφαρμογή Fluphone στην Ταϊβάν ειχε χαμηλά ποσοστά 

συμμετοχής. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα -πολύ πριν την πανδημία του Covid-19- 

είχε έτοιμη την απαραίτητη ψηφιακή υποδομή καθότι είχε στη διάθεσή της, 

συστήματα διαχείρισης καταστροφών (λ.χ πόλεμοι, βιβλικές καταστροφές) τα οποία 

                                                                                                                                         
της εν λόγω στρατηγικής είναι η μείωση του ρυθμού εξάπλωσης της νόσου ούτως ώστε να μην νοσούν 

πολλοί άνθρωποι ταυτόχρονα προκειμένου το σύστημα υγείας να μην καταρρεύσει και να μπορεί να 

φροντίσει όσους ασθενείς εισάγονται στις δομές υγειονομικής περίθαλψης (νοσοκομεία).  
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και ενεργοποιήθηκαν από την κυβέρνηση και προσαρμόστηκαν στις ανάγκες της 

πανδημίας. Οι επιθετικές αυτές πολιτικές -χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών- που 

υιοθέτησαν οι κυβερνήσεις των ασιατικών χωρών ήταν σύμφωνη με την κάτωθι θέση, 

όπως παραδέχονται στο άρθρο τους, οι συγγραφείς Huang, Sun και Sui : «Η εξάρτηση 

του κοινού από μία εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο για να εξαναγκάσει το 

κοινό να συμμορφωθεί όταν η πανδημία το απαιτεί
122

». Αυτό που συνέβη στην 

περίπτωση της Κίνας, ήταν ο απρόσκοπτος διαμοιρασμός των δεδομένων μεταξύ 

κυβέρνησης και επιχειρήσεων με ελάχιστους περιορισμούς χάριν της προστασίας της 

ιδιωτικότητας. Οι ιδιωτικές εταιρείες προς εξυπηρέτηση της κυβέρνησης συνέλεγαν 

τεράστιες ποσότητες προσωπικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή 

παρακολουθούσαν και ήταν σε θέση να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή όλες τις κινήσεις 

των πολιτών και την ιατρική τους κατάσταση (π.χ θερμοκρασία σώματος, ιατρική 

κατάσταση) μέσω των «έξυπνων κινητών» (smartphones) κάνοντας χρήση χιλιάδων 

καμερών αναγνώρισης των χαρακτηριστικών του προσώπου των πολιτών
123

 και έτσι 

οι αρχές προέβαιναν σε εκτιμήσεις ρίσκου κατηγοριοποιώντας τους πολίτες σε τρεις 

κατηγορίες (το χρώμα «πράσινο» όπου δεν υπήρχε ρίσκο, το «κίτρινο» όταν οι αρχές 

έκριναν απαραίτητη την καραντίνα διάρκειας επτά ημερών, το «κόκκινο» όπου η 

εκτίμηση ρίσκου υποδείκνυε την αναγκαιότητα για καραντίνα διάρκειας 

δεκατεσσάρων ημερών) ανάλογα με τον κίνδυνο που ενείχαν να μεταδώσουν τον ιό. 

Είναι ξεκάθαρο ότι οι πολιτικές αυτές παραβιάζουν προδήλως την ιδιωτικότητα του 

προσώπου, καθώς στις περιπτώσεις αυτές όχι μόνο δεν υφίσταται ενήμερη και έγκυρη 

συναίνεση των πολιτών αλλά πολύ περισσότερο τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών 

υπεξαιρούνται και χρησιμοποιούνται για διαφορετικό σκοπό από τον οποίο τα 

υποκείμενα των δεδομένων είχαν αρχικώς συναινέσει. Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες 

ψηφιακής ιχνηλάτησης που χρησιμοποιήθηκαν στην ανατολική Ασία -παρόλη την 

αποτελεσματικότητά τους- αγνόησαν σε σημαντικό (έως καταλυτικό) βαθμό την 

προστασία της ιδιωτικότητας και τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών. Εκτός αυτού 

όμως, οι εν λόγω μέθοδοι με την αποτελεσματικότητα τους η οποία βασίζεται εν 

πολλοίς στην ελεύθερη επιλογή ή στον εξαναγκασμό (όπως συνέβη στην Κίνα) 
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 ibidem, Huang, Y., Sun, M., Sui, Y. 

123
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έκαναν και κάτι ακόμη. Γέννησαν στην ανθρωπότητα το ψευδοδίλλημα «ασφάλεια ή 

ελευθερία» ή άλλως «προστασία της ιδιωτικότητας ή αναχαίτιση της πανδημίας»
124

.  

   Την απάντηση σε τέτοιου είδους ψευτοδιλήμματα δίνει εν πολλοίς στο άρθρο «The 

world after coronavirus» ο Y. N. Harari. Σε περιόδους κρίσης όπως η πανδημία του 

Covid-19, οι κοινωνίες βρίσκονται αντιμέτωπες με μόνο ένα πραγματικό δίλημμα, 

έτσι καλούνται να επιλέξουν μεταξύ αφενός της απολυταρχικής (totalitarian) 

παρακολούθησης και εθνικιστικής απομόνωσης των πολιτών και αφετέρου της 

ισχυροποίησης των πολιτών μέσω της παγκόσμιας αλληλεγγύης. Έτσι λοιπόν, προς 

την κατεύθυνση του απολυταρχισμού υπάρχει το παράδειγμα της Κίνας, όπου η 

κυβέρνηση αξιοποίησε την ήδη υπάρχουσα τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση 

καταστάσεων καταστροφής (π.χ πόλεμοι, πλημμύρες) για να επιβάλλει με 

εξαναγκαστό τρόπο εργαλεία παρακολούθησης στους πολίτες, όπως επίσης υπάρχει 

και το παράδειγμα του Ισραήλ σύμφωνα με το οποίο η δημοκρατική διαβούλευση δεν 

ενέκρινε και απέρριψε το σχετικό νομοσχέδιο το οποίο προέβλεπε την επέκταση των 

τεχνολογιών παρακολούθησης για τους σκοπούς της ιχνηλάτησης επαφών και 

ασθενών που πάσχουν από κορονοϊού, αξιοποιώντας την ήδη υπάρχουσα τεχνολογία 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας! Τότε ο μέχρι πρότινος πρωθυπουργός 

Netanyahu επέβαλε τελικώς το συγκεκριμένο μέτρο -ως μέτρο κατεπείγοντος 

χαρακτήρα- παρακάμπτοντας τη συνήθη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, η οποία 

νωρίτερα είχε αποφανθεί αρνητικά. 

 Ο Harari αποκρυσταλλώνει τον πιο πάνω συλλογισμό του, με το συμπέρασμα ότι αν 

δικαιολογηθούν ηθικά οι εν λόγω πρακτικές, τότε είναι πολύ πιθανόν η δεδομένη 

ιστορική συγκυρία να αποτελέσει ορόσημο στα χρονικά μιας μαζικής 

παρακολούθησης των πολιτών. Με το πρόσχημα του επείγοντος, όπως ακριβώς τώρα 

οι κυβερνήσεις «νομιμοποιούνται» να έχουν πρόσβαση στα βιομετρικά δεδομένα των 

πολιτών, όπως η θερμοκρασία του σώματος, η αρτηριακή πίεση, ομοίως μελλοντικά 

θα είναι σε θέση να παρακολουθούν και να γνωρίζουν τα ανθρώπινα συναισθήματα. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Harari, η παρακολούθηση 

από επιδερμική («over the skin») καταλήγει να γίνεται κάτω από το δέρμα («under 

the skin») λόγου χάριν με την παρακολούθηση της θερμοκρασίας του σώματος, της 

αρτηριακής πίεσης. Το γεγονός αυτό ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την 
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προστασία της ιδιωτικότητας και αυτό διότι κάποια στιγμή το ενδιαφέρον των 

κυβερνήσεων θα αλλάξει κατεύθυνση, ώστε από τα μέχρι τώρα φλέγοντα ζητήματα 

προστασίας του δημοσίου συμφέροντος (βλ. αναλυτικά την οικεία ενότητα της 

παρούσας) και το -μέχρι τώρα- ενδιαφέρον παρακολούθησης των πολιτών χάριν της 

προστασίας της δημόσιας υγείας, τελικώς σε κάποια μελλοντική χρονική στιγμή το 

ενδιαφέρον θα μετατοπιστεί σε ένα άλλο ζήτημα «επείγοντος» χαρακτήρα. Το ίδιο 

επισημαίνει στο άρθρο «Ethical considerations to guide the use of digital proximity 

tracking technologies for COVID-19 contact tracing», ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας. Συγκεκριμένα αναφέρει: «η παρακολούθηση μπορεί γρήγορα να διασχίσει τη 

θολή γραμμή από παρακολούθηση της ασθένειας σε παρακολούθηση του 

πληθυσμού»
125

.  

  Είναι δε εξαιρετικά επίφοβο πλην όμως ρεαλιστικό με βάση την υπάρχουσα 

ιστορική εμπειρία, ότι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που έχουν ως αποτέλεσμα την 

περιστολή ελευθεριών και δικαιωμάτων των πολιτών εν τέλει εδραιώνονται με το 

πέρασμα του χρόνου και έτσι αποκτούν μόνιμο και όχι προσωρινό χαρακτήρα. Είναι 

γνωστό με βάση την ιστορική εμπειρία στην Ελλάδα το πως παρακάμπτονται οι 

δημοκρατικές διαδικασίες, μέσω της ψήφισης μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής 

αλλά και εν προκειμένω μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας με πράξεις 

νομοθετικού περιεχομένου με την επίκληση του επείγοντος χαρακτήρα της 

επιχειρούμενης νομοθετικής ρύθμισης, δίχως την συνταγματικά προβλεπόμενη 

υποβολή σε δημόσια διαβούλευση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το δίλημμα «προστασία 

της ιδιωτικότητας ή προστασία της υγείας» είναι στην ουσία ψευδεπίγραφο, διότι οι 

άνθρωποι θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορούν να ασκούν και τα δύο δικαιώματά 

τους σωρευτικά, δίχως να παραβιάζεται στον πυρήνα του (και όχι να οριοθετείται 

επιτρεπτά) ορισμένο από αυτά (πιο διεξοδική ανάλυση για τον χαρακτήρα των 

συνταγματικών δικαιωμάτων έχει προηγηθεί στην ενότητα 2.1 της παρούσας).          

   Για την αντιμετώπιση της πανδημίας -σύμφωνη με την προστασία του ιδιωτικού 

βίου και τα ατομικά δικαιώματα- είναι η θεώρηση της ισχυροποίησης των πολιτών 

μέσω της παγκόσμιας αλληλεγγύης
126

 με τη συμμόρφωσή τους σε οδηγίες 
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(guidelines) που δεν επιβάλλονται σε αυτούς, αλλά υιοθετούνται ενσυνείδητα από 

τους πολίτες μέσα από την καλλιέργεια ενός κλίματος εμπιστοσύνης
127

. Κατά τον 

Harari, αυτό που απαιτείται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας -

παράλληλα με τον αδιαπραγμάτευτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων- είναι 

αντί των μεμονωμένων στρατηγικών των κυβερνήσεων να υιοθετηθεί ένα σχέδιο 

παγκόσμιας συνεργασίας και αλληλεγγύης το οποίο θα διαμοιράζει τις απαραίτητες 

πληροφορίες υπό την προϋπόθεση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του αμοιβαίου 

διαμοιρασμού των μέσων παραγωγής (παραγωγή και διάδοση ιατρικού εξοπλισμού, 

όπως κιτ διάγνωσης και μηχανήματα αναπνευστικής υποβοήθησης) με δίκαιο τρόπο. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Όπως οι κυβερνήσεις εθνικοποιούν τις βιομηχανίες- 

κλειδιά κατά τη διάρκεια ενός πολέμου, έτσι και εδώ ο παγκόσμιος πόλεμος ενάντια 

στον κορονοϊού μπορεί να χρειάζεται από εμάς να εξανθρωπίσουμε τις κρίσιμες 

παραγωγικές γραμμές. Οι πλούσιες χώρες με λίγα κρούσματα κορονοϊού, θα πρέπει να 

είναι πρόθυμες να στείλουν πολύτιμο υλικό σε φτωχότερες χώρες με πολλά κρούσματα, 

έχοντας εμπιστοσύνη ότι αν ακολούθως οι πρώτες χρειαστούν βοήθεια, πράγματι θα 

βοηθηθούν».
128

 Αυτή η παγκόσμια συνεργασία θα μπορούσε να επεκταθεί και στο 

οικονομικό πεδίο με ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης ελέγχου και διάγνωσης των 

ταξιδιωτών πριν μετακινηθούν από ένα μέρος σε ένα άλλο.   

   Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει μία σειρά 

από αρχές οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται προκειμένου να υπάρξει ηθική και 

κατάλληλη χρήση των τεχνολογιών ψηφιακού εντοπισμού (digital proximity tracking 

technologies) οι οποίες είναι: 1) η αρχή του χρονικού περιορισμού (Time limitation), 

μέσω της οποίας θα διασφαλίζεται ότι όλα τα μέτρα ιχνηλάτησης θα είναι προσωρινά 

και θα επικεντρώνονται μόνο στον απαραίτητο σκοπό για τον οποίο ελήφθησαν, 2) ο 

έλεγχος και η αξιολόγηση (Testing and evaluation),των τεχνολογιών ψηφιακού 

εντοπισμού, καθότι σε πολλές χώρες ο εξοπλισμός ψηφιακού εντοπισμού είναι 
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 όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Harari, στο άρθρο του « The world after coronavirus»: «Αντί να 

χτίζουμε ένα καθεστώς παρακολούθησης, δεν είναι αργά να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη των 

ανθρώπων στην επιστήμη, στις δημόσιες αρχές και στα Μ.Μ.Ε». Κάτι τέτοιο θα γίνει εφικτό με τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών για την ισχυροποίηση των πολιτών και έτσι οι τελευταίοι θα είναι σε 

θέση να κάνουν περισσότερες ενημερωμένες επιλογές και να καθιστούν την κυβέρνηση υπόλογη για 

τις πράξεις της. Στην Νότια Κορέα, την Ταϊβάν, τη Σιγκαπούρη χρησιμοποιήθηκαν εφαρμογές 

εντοπισμού οι οποίες όμως στηρίχθηκαν σε εκτεταμένα τέστ, έντιμη ενημέρωση αλλά και διάθεση 

συνεργασίας και ενημέρωσης του κοινού. 

128
  ibidem, σ. 11. 



75 

ατελής, 3) η τήρηση της αναλογικότητας/ του αναγκαίου μέτρου (Proportionality), 4) 

η ελαχιστοποίηση των δεδομένων (Data minimization), ήτοι ο περιορισμός της 

περιόδου φύλαξης στον απολύτως ελάχιστο αναγκαίο χρόνο για τους σκοπούς 

προστασίας της δημόσιας υγείας, 5) ο περιορισμός της χρήσης των δεδομένων (Use 

restriction), ήτοι να αποκλείεται το ενδεχόμενο ότι αυτά θα κοινοποιηθούν σε 

τρίτους, 6) ο εθελοντικός χαρακτήρας του επιχειρούμενου μέτρου (Voluntariness), 7) 

διαφάνεια και εξηγησιμότητα στη χρήση των τεχνολογιών ψηφιακής ιχνηλάτησης 

(Transparency and explainability), 8) διαφύλαξη της ιδιωτικότητας στη φύλαξη των 

δεδομένων (Privacy-preserving data storage), 9) ασφάλεια (Security) μέσω της 

βελτιστοποίησης των συναφών πρωτοκόλλων για να αποτραπεί ανεπιθύμητη 

κοινοποίηση των δεδομένων (Security), 10) περιορισμός στη φύλαξη (Limited 

retention), 11) αναφορά μόλυνσης κρούσματος (Infection reporting), 12) ειδοποίηση 

(Notification), 13) εντοπισμός θετικών κρουσμάτων (Tracking of COVID-19- 

positive cases), 14) ακρίβεια (Accuracy), 15) λογοδοσία (Accountability), 16) 

ανεξάρτητη επιτήρηση (Independent oversight), 17) κοινωνία των πολιτών και ηθική 

ευαισθητοποίηση (Civil society and public engagement). Οι εν λόγω αρχές απηχούν 

εν πολλοίς στο δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων του προσώπου που 

θα αναλυθεί διεξοδικά στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο.  
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  Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού 679/2016 της Ε.Ε
129

, ως ειδικής 

κατηγορίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ορίζονται: «τα δεδομένα που 

αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις 

θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική 

οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών 

δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που 

αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού 

προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.» Ειδικότερες κατηγοριοποιήσεις των 

ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων είναι τα γενετικά, τα βιομετρικά δεδομένα και 

τα δεδομένα που αφορούν την υγεία (άρθρο 4 στοιχεία 13, 14, 15). Στο άρθρο 4 

στοιχείο 13 του Κανονισμού ορίζονται ως γενετικά δεδομένα, τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα γενετικά χαρακτηριστικά του φυσικού 

προσώπου που κληρονομήθηκαν ή αποκτήθηκαν (λχ. ανάλυση βιολογικού δείγματος) 

που παρέχουν μοναδικές πληροφορίες σχετικά με την φυσιολογία ή την υγεία του εν 

λόγω φυσικού προσώπου
130

.  Ως βιομετρικά δεδομένα ορίζονται στο άρθρο 4 

στοιχείο 14, αυτά τα οποία προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη 

με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά φυσικών προσώπων που 

επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω φυσικού 

προσώπου (εικόνες προσώπου, δακτυλοσκοπικά δεδομένα). Ως δεδομένα που 

αφορούν την υγεία ορίζονται τα δεδομένα που σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική 

υγεία ενός φυσικού προσώπου συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών 

υγειονομικής φροντίδας και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικές με την 

κατάσταση υγείας του -άρθρο 4 στοιχείο 15 του Κανονισμού. 

  Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Κανονισμού, η επεξεργασία των ειδικών 

κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καταρχήν απαγορεύεται. Η παρ. 2 

απαριθμεί περιοριστικά τις ακόλουθες περιπτώσεις για τις οποίες η απαγόρευση της 

παραγράφου 1 αίρεται και ως εκ τούτου η επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών 

δεδομένων είναι θεμιτή ενδεικτικά στις κάτωθι περιπτώσεις: α) όταν υπάρχει ρητή 

συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, β) όταν η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη για την εκτέλεση υποχρεώσεων και άσκηση δικαιωμάτων του 

υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου ή του δικαίου 
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κοινωνικής ασφάλισης, γ) όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία 

ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου αν αυτό είναι ανίκανο να συγκατατεθεί, δ) 

όταν η επεξεργασία αφορά δεδομένα που έχουν ήδη κοινοποιηθεί από το υποκείμενο 

των δεδομένων, ε) όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για ουσιαστικούς λόγους 

δημοσίου συμφέροντος, στ) όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς 

προληπτικής ιατρικής, ζ) όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας
131

. 

   Ο εθνικός νομοθέτης με τον Ν. 4624/2019 αξιοποιώντας τα περιθώρια διακριτικής 

ευχέρειας που του παρείχε ο ενωσιακός νομοθέτης, όσον αφορά τις ειδικές 

κατηγορίες προσωπικών δεδομένων του άρθρου 9 του Κανονισμού, υιοθέτησε 

διαφοροποιημένες σε ορισμένα σημεία διατάξεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 

διακρίνει σαφώς σε σχέση με τα οριζόμενα στον Κανονισμό, ανάμεσα σε δημόσιους 

και σε ιδιωτικούς φορείς που εκτελούν την επεξεργασία, ενώ εισάγει ρυθμίσεις που 

αφορούν ως επί το πλείστον τους λεγόμενους δημόσιους φορείς
132

. Με το άρθρο 22 

του Ν. 4624/2019 περιορίζονται οι περιπτώσεις- σε σχέση με τα οριζόμενα στον 

Κανονισμό- σύμφωνα με τις οποίες είναι θεμιτή η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, είναι επιτρεπτή από δημόσιους ή 

ιδιωτικούς φορείς εφόσον είναι απαραίτητη μόνο για λόγους που απαριθμούνται  

περιοριστικά στο κείμενο του νόμου, ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι: για την 

άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από το δικαίωμα κοινωνικής ασφάλισης, για 

λόγους προληπτικής ιατρικής, για την εκτίμηση της ικανότητας προς εργασία του 

εργαζομένου, για ιατρική διάγνωση, για την παροχή υγείας ή κοινωνικής περίθαλψης, 

για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας. Από δημόσιους 

φορείς επιτρέπεται, περιοριστικά εφόσον είναι: α) απολύτως απαραίτητη για λόγους 

ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος, β) απαραίτητη για την αποτροπή σημαντικής 

απειλής για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια ασφάλεια, γ) είναι απαραίτητη για τη 

λήψη ανθρωπιστικών μέτρων, και στις περιπτώσεις αυτές το συμφέρον για την 

επεξεργασία είναι υπέρτερο του συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων.  
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   Βάσει των ανωτέρω είναι σαφές ότι οι λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας είναι 

λόγοι θεμιτής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων υγείας, όπως η ιχνηλάτηση των 

κρουσμάτων κορονοϊού προκειμένου να διακοπεί η διασπορά της ασθένειας. Ο 

τρόπος όμως με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 

είναι σύμφωνος με τις αρχές που πρέπει να διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων 

(άρθρο 5 του ΓΚΠΔ), ήτοι οι αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αρχής του 

σκοπού, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας, του χρονικού 

περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Η επεξεργασία των δεδομένων -καθότι 

πρέπει να σέβεται το δικαίωμα στον ιδιωτικό βίο- δέον είναι να υπακούει στις 

θεμελιώδεις αυτές αρχές. Σύμφωνα με την αρχή του σκοπού η χρήση των 

πληροφοριών για το πρόσωπο θα πρέπει να περιορίζεται στις απαραίτητες μόνο 

πληροφορίες και εκείνη μόνον τη χρήση της πληροφορίας η οποία είναι αναγκαία και 

εγκρίνεται είτε από το πρόσωπο είτε από τον νομοθέτη. Η αρχή της ελαχιστοποίησης 

συνίσταται στην ύπαρξη εύλογης σχέσης μεταξύ του νόμιμου σκοπού και της 

επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Περαιτέρω, η συλλογή των δεδομένων με 

βάση την αρχή αυτή θα πρέπει να περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο -για τον 

σκοπό συλλογής- μέτρο.
133

 Με βάση τα ανωτέρω είναι σαφές ότι η επεξεργασία των 

δεδομένων που αφορούν την ιχνηλάτηση των κρουσμάτων και των επαφών τους 

προκειμένου να είναι σύννομη θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αρχές επεξεργασίας 

των δεδομένων. Σύμφωνα δε με την αρχή του χρονικού περιορισμού της περιόδου 

αποθήκευσης, τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να μένουν στην ψηφιακή βάση όσο κατά 

το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα και μετά να διαγράφονται. Δεν ξεχνάμε 

άλλωστε και το δικαίωμα στη λήθη του υποκειμένου των δεδομένων, αρχή η οποία 

αποτελεί ίσως την χαρακτηριστικότερη περίπτωση που καταδεικνύει την 

αναγκαιότητα μεταρρύθμισης του υπάρχοντος -μέχρι πρότινος- νομικού πλαισίου, 

λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας η οποία συνετέλεσε συν τοις άλλοις 

στη δημιουργία των μεγάλων ψηφιακών βάσεων δεδομένων. Το δικαίωμα στη λήθη 

παρέχει στο πρόσωπο το δικαίωμα ελέγχου στις πληροφορίες που αφορούν -εν 

προκειμένω όσον αφορά την ιχνηλάτηση- τις κοινωνικές συναναστροφές του, τα 

μέρη τα οποία επισκέφτηκε, τις δραστηριότητες στις οποίες επιδόθηκε κτλ., ούτως 

ώστε να προστατευθεί επαρκώς το δικαίωμα στον ιδιωτικό βίο.  
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  Λ. Μήτρου (2017): «Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 

(GDPR), Νέο Δίκαιο- Νέες Υποχρεώσεις- Νέα Δικαιώματα», εκδόσεις Σάκκουλα, σ. 57-67 και σ. 123- 

145. 
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4.2) ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ 

Η ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ  

 

  Όπως είδαμε αναλυτικότερα ως άνω με βάση την μέχρι τώρα ιστορική εμπειρία 

υπάρχει η ανησυχία ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται προκειμένου να 

καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η εξάπλωση και η περαιτέρω διασπορά της νόσου 

Covid- 19, θα διατηρηθούν και θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία (είτε από τις 

κυβερνήσεις είτε από ιδιωτικές εταιρείες) πέραν του αρχικού σκοπού για τον οποίο 

συνελέγησαν.  

  Είναι γνωστό ότι η Νότια Κορέα (μαζί με άλλα ασιατικά κράτη) ακολούθησε μια πιο 

επιθετική σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, στρατηγική εντοπισμού και 

απομόνωσης των επαφών (όπως αναπτύχθηκε διεξοδικά στην οικεία ενότητα της 

παρούσας). Κατά την εφαρμογή του προγράμματος «Corona100m» στο οποίο βέβαια 

οι πολίτες συμμετείχαν εθελοντικά, δημοσιοποιούνταν βιομετρικά δεδομένα των 

φορέων ώστε οι πολίτες να αποφύγουν την παρουσία τους σε ίδια μέρη με τους 

φορείς της νόσου. Σύμφωνα με δημοσιευμένη έρευνα κατά το χρονικό διάστημα από 

τις 20/01/2020 έως τις 20/04/2020, συλλέχθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν από την 

κυβέρνηση της Νότιας Κορέας
134

 αναρίθμητα προσωπικά δεδομένα των πολιτών από 

τα οποία μάλιστα προέκυψε πληθώρα και άλλων “άσχετων” (αναφορικά με τη 

διάδοση και εξάπλωση της νόσου) δεδομένων, όπως το φύλο, η ηλικία, ο τόπος 

εργασίας των πολιτών. Επιπλέον, αποκαλύφθηκαν άλλου είδους ευαίσθητες 

πληροφορίες, όπως χόμπι, θρησκεία και κοινωνικές συναναστροφές των ασθενών. 

Μάλιστα ο συνδυασμός των δεδομένων αποκάλυψε και άλλες επιπρόσθετες 

πληροφορίες για τα πρόσωπα πέραν από τις αρχικές. Η Εθνική Επιτροπή για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα της Νότιας Κορέας θεώρησε ότι μπορεί να προκληθούν 

παραβιάσεις ιδιωτικότητας από την αχρείαστη δημοσιοποίηση δεδομένων, και εν 

προκειμένω τίθεται ζήτημα κυριαρχίας και ιδιωτικότητας των δεδομένων του 

ασθενούς. Αυτό διότι η αποκάλυψη της τοποθεσίας και της κινητικότητας των 

επαφών μπορεί να ενέχει ρίσκο για την ιδιωτικότητα του προσώπου και έτσι θα 
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 Jung, Gyuwon, Lee, H., Kim, A., Lee U., (2020): «Too much information: Assessing privacy risks 

of contact trace data disclosure on people with COVID-19 in South Korea» Front Public Health, 8 

(2020). 
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έπρεπε να είναι δυνατόν να βρεθούν και να ταυτοποιηθούν -για τους σκοπούς της 

ιχνηλάτησης των επαφών- τα πρόσωπα χωρίς να αποκαλύπτονται πτυχές της 

ιδιωτικότητας τους όπως είναι δημογραφικές πληροφορίες (ηλικία, εθνικότητα, 

φύλο), κοινωνικές σχέσεις (π.χ πατρική οικία), πληροφορίες σε σχέση με τον χώρο 

εργασίας (π.χ το όνομα της επιχείρησης στην οποία εργάζεται κάποιος), χόμπι, 

συνήθειες του ατόμου.  

  Στην Ευρώπη, η ψηφιακή ιχνηλάτηση έλαβε χώρα σε εξ ολοκλήρου εθελοντική 

βάση. Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «e-health network» (Ηλεκτρονική Υγεία) 

τον Απρίλιο του 2020 δημοσίευσε μία κοινή εργαλειοθήκη που συγκεκριμενοποιεί 

ουσιώδη προαπαιτούμενα για τις εφαρμογές ψηφιακής ιχνηλάτησης στην Ευρώπη. Οι 

εφαρμογές αυτές χρησιμοποιούν πληροφορίες τοπικής εγγύτητας οι οποίες 

αποθηκεύονται σε αποκεντρωμένες βάσεις δεδομένων, αντί της αποθήκευσης σε 

κεντρικές βάσεις που ελέγχονται από τις εθνικές αρχές. Η μέθοδος αυτή προτιμήθηκε 

και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσωπικών Δεδομένων (EDPB) για να είναι όσο 

το δυνατόν προστατευμένα τα δεδομένα από παραβιάσεις των πληροφοριών (data 

breach) και κυβερνοεπιθέσεις. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η google και apple 

εισήγαγαν ένα μοντέλο με αποκεντρωμένο πρωτόκολλο (decentralised protocol) σε 

μορφή εφαρμογής (app). Όπου αποκεντρωμένο πρωτόκολλο νοούνται οι εφαρμογές 

που λειτουργούν με ένα τεχνολογικό πλαίσιο προστασίας της ιδιωτικότητας της 

google και apple που επιτρέπει το συνταίριασμα κωδικών που βρίσκονται στην 

εφαρμογή (app) του χρήστη. Μόνο όταν ο χρήστης εμφανίζεται θετικός (με Covid-

19) σε κάποιο test, τότε και μόνο η εφαρμογή αντλεί μία ανωνυμοποιημένη 

ταυτότητα από τη συγκεντρωτική βάση δεδομένων, ώστε να ελεγχθούν τυχόν επαφές 

υψηλού ρίσκου. Στη Γαλλία η εφαρμογή «ToutsAntiCovid» χρησιμοποίησε ένα 

συγκεντρωτικό σύστημα ψηφιακής ιχνηλάτησης σε αντίθεση με τις εφαρμογές της 

google και apple. Οι εφαρμογές έδιναν οδηγίες στους χρήστες, η γαλλική εφαρμογή 

έδινε τη δυνατότητα να εισάγουν στην εφαρμογή τον ταχυδρομικό κωδικό της 

κατοικίας τους για να λαμβάνουν πληροφορίες, όπως τοπικά επιδημιολογικά 

δεδομένα, πρόσβαση σε ορισμένη ιστοσελίδα όπου εμφανιζόταν ο χάρτης των 

εμβολιαστικών κέντρων και ο καθορισμένος χρόνος αναμονής σε αυτά.  

    Από την άλλη πλευρά, η αγγλική εφαρμογή «NHS Covid-19 app» προέβαινε σε 

εκτιμήσεις ρίσκου, όταν δηλαδή οι χρήστες εισήγαγαν στο πεδίο της εφαρμογής τον 

ταχυδρομικό τους κωδικό, λάμβαναν μία ειδοποίηση «χαμηλό», «μεσαίο» ή «υψηλό» 



81 

ρίσκο. Επιπλέον, η αγγλική εφαρμογή ειδοποιούσε τον χρήστη για την χρονική 

περίοδο κατά την οποία πρέπει να τεθεί  σε καραντίνα, ήτοι δέκα ημέρες από την 

τελευταία επαφή με μολυσμένο άτομο. Το εργαλείο αντίστροφης μέτρησης (για τη 

θέση σε καραντίνα) ενεργοποιούνταν σε περίπτωση που ο χρήστης λάμβανε 

ειδοποίηση ότι είχε έρθει σε επαφή με θετικό κρούσμα ή ήταν θετικός σε κάποιο test. 

Για το αποτέλεσμα του test ενημερωνόταν και η εφαρμογή. Στην ίδια εφαρμογή 

επίσης, ο χρήστης χρησιμοποιούσε κωδικούς QR κατά την είσοδο του σε δημόσιους 

χώρους οι οποίες αποθηκεύονταν στο κινητό των χρηστών για εικομία (21) ημέρες, 

ενώ στα δεδομένα αυτά δεν είχαν πρόσβαση οι αρχές παρά μόνο αν οι χρήστες 

συναινούσαν στην περίπτωση που ορισμένο test έβγαινε θετικό. Οι υγειονομικές 

αρχές διατηρούσαν το δικαίωμα να ενημερώσουν τρίτα πρόσωπα για το μέρος όπου 

ταυτοποιηθηκαν θετικά κρούσματα και επίσης προέβαινε σε εκτιμήσεις ρίσκου, ώστε 

στην περίπτωση που έχουν μαζευτεί πολλά επιβεβαιωμένα θετικά κρούσματα στο ίδιο 

μερος, τοτε η εφαρμογή να ενημερώνεται αυτόματα. Από εκεί και πέρα, οι πολίτες 

λαμβάνουν ειδοποιήσεις όταν επισκέπτονται μέρη που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως 

υψηλού ρίσκου. Στην ιρλανδική εφαρμογή υπήρχε ενσωματωμένος ένας ελεγκτής 

συμπτωμάτων παράλληλα με την ιχνηλάτηση. Οι χρήστες λάμβαναν 

προσωποποιημένες υποδείξεις (λ.χ να κάνουν test, να καλέσουν ιατρό, να τεθούν σε 

καραντίνα). Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η σουηδική και η αγγλική εφαρμογή είναι 

οι μόνες που -έως τον Ιούνιο του 2021- έχουν πιστοποιηθεί ως ιατρικές συσκευές 

«Κατηγορίας 1».
135

  

   Επανερχόμενοι τώρα στο υπό διερεύνηση ζήτημα, σκοπός της ιχνηλάτησης είναι να 

εντοπίσει μη ταυτοποιημένα πρόσωπα τα οποία μπορεί να έχουν έρθει σε επαφή με 

επιβεβαιωμένα κρούσματα και όχι να αποκαλύπτονται προσωπικά δεδομένα 

ανθρώπων που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Λόγου χάριν το προσωπικό προφίλ των 

ταυτοποιημένων προσώπων δεν χρειάζεται, ούτε η τοποθεσία του χώρου εργασίας 

του προσώπου διότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί με την μη ψηφιακή μέθοδο 

ιχνηλάτησης της άμεσης επικοινωνίας
136

, ούτε χρειάζονται να δημοσιεύονται οι 

αναλυτικές ταξιδιωτικές πληροφορίες ορισμένου ατόμου (από τα δεδομένα που 
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 Α. Blasimme & Α. Ferretti and Ε. Vayena (2021): «Digital Contact Tracing Against COVID-19 in 

Europe: Current Features and Ongoing Developments».  

136
 Πρακτική την οποία υιοθέτησαν κατά κόρον τα ευρωπαϊκά κράτη, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον 

τρόπο την προστασία του ιδιωτικού βίου διότι οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές τηρούν εμπιστευτικές 

τις πληροφορίες τις οποίες συλλέγουν. 
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δημοσιοποιήθηκαν ήταν ο σκοπός, η διάρκεια του ταξιδιού, ο αριθμός πτήσης). Τα εν 

λόγω δεδομένα αθροιστικά αποκαλύπτουν έναν τεράστιο αριθμό πληροφοριών για το 

πρόσωπο και έτσι παραβιάζεται
137

 ευθέως η αρχή της νομιμότητας της επεξεργασίας. 

Για τον λόγο ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων συνιστά επέμβαση στο 

δικαίωμα προστασίας του ιδιωτικού βίου, αυτή θα πρέπει να είναι «σύννομη» ούτως 

ώστε να παρέχει επαρκή νομιμοποίηση στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επεμβαίνει 

τόσο δραστικά στον πυρήνα του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων.
138

   

 Αναφορικά με την περίπτωση της Νότιας Κορέας, αυτό που θα μπορούσε να έχει 

συμβεί
139

 αντί της “καταλήστευσης” των προσωπικών δεδομένων των πολιτών θα 

ήταν πρώτον ο χώρος εργασίας και η κατοικία ενός προσώπου να μην 

δημοσιοποιούνται ως ευαίσθητες πληροφορίες και επιπλέον να τεθούν κανόνες 

ανωνυμίας (ή ψευδωνυμοποίησης των δεδομένων) στο μέτρο του εφικτού. Οι χρήσεις 

της τεχνολογίας θα μπορούσαν να αποκαλύπτουν την τοποθεσία του νοσούντος με 

κορονοϊό αλλά όχι την ταυτότητά του. Δεύτερον, θα έπρεπε να διαγραφούν από τους 

επίσημους ιστότοπους τα δεδομένα που δεν χρειάζεται πλέον να είναι 

δημοσιοποιημένα, διότι πολλά από αυτά τα δεδομένα αναπαράγονται σε ιδιωτικά site 

και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνεπώς θα πρέπει να γίνεται υπεύθυνη χρήση 

(responsible use) για τη διαχείριση της αναπαραγωγής των δεδομένων των επαφών 

ιχνηλάτησης. Τέταρτον, θα πρέπει να γίνεται εκτίμηση αντικτύπου πριν την 

αποκάλυψη δεδομένων των ασθενών, ώστε τα συστήματα να μην δημοσιοποιούν 

αχρείαστες πληροφορίες για το πρόσωπο οι οποίες σε συνδυασμό με άλλες μπορούν 

να οδηγήσουν σε αποκάλυψη υπερβολικά πολλών πληροφοριών για το πρόσωπο, κάτι 

για το οποίο το ίδιο δεν έχει συναινέσει (αρχή της ελαχιστοποίησης).  

     Στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη, οι κατευθύνσεις που έχουν εκδώσει τα θεσμικά 

όργανα  έχουν καταδείξει ότι στην ουσία το δίπολο «προστασία της ιδιωτικότητας ή 
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information: Assessing privacy risks of contact trace data disclosure on people with COVID-19 in 

South Korea» Front Public Health, 8 (2020). 
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προστασία της δημόσιας υγείας» δεν υφίσταται καθότι μπορούν και τα δύο να 

επιτευχθούν παράλληλα. Ειδικότερα, η ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)
140

 αναδεικνύει ότι στην παρούσα ιστορική 

συγκυρία είναι σημαντική η εγρήγορση, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της 

αντιμετώπισης της πανδημίας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 

καταστρατηγείται στο όνομα της μάχης κατά του κορονοϊού, η προστασία της 

ιδιωτικότητας, ο ΓΚΠΔ και τα θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα. Ακόμη τονίζει 

ότι ο Κανονισμός παρέχει τα απαραίτητα νομικά εργαλεία για τη σύννομη 

επεξεργασία ακόμη και των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων σε καιρό 

πανδημίας. Τέλος, επισημαίνει ότι η νομιμότητα των παρεμβατικών μέτρων 

επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (λ.χ θερμομέτρηση κατά την είσοδο σε 

εργασιακούς χώρους, ερωτηματολόγιο), θα κριθεί από το αν τελικώς γίνεται σεβαστή 

η αρχή της αναλογικότητας του μέτρου προς τον σκοπό επεξεργασίας, η έκταση της 

επεξεργασίας και εφόσον δεν υπήρχαν ηπιότερα μέτρα για να ληφθούν.
141

 Από την 

άλλη πλευρά, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσωπικών Δεδομένων (EDPB
142

), 

αναγνωρίζει ότι η διαβίβαση των δεδομένων υγείας έχει καθοριστική σημασία για την 

επιστημονική έρευνα και την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ειδικότερα, η μεταφορά 

δεδομένων υγείας για ερευνητικούς σκοπούς, όπως εν προκειμένω η ανάπτυξη 

εμβολίου είναι σύμφωνη με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ, εφόσον δηλαδή τα δεδομένα που 

διαβιβάζονται υπόκεινται σε κατάλληλες εγγυήσεις. Σε αυτήν την πρωτόγνωρη 

υγειονομική κρίση όπου απαιτείται επείγουσα δράση, το Συμβούλιο κάνει δεκτό ότι 

υπάρχει ένα σημαντικό δημόσιο συμφέρον προς προστασία και άρα η διαβίβαση των 

δεδομένων υγείας, δύναται να λάβει χώρα με παρεκκλίσεις (όπως ορίζονται 

περιοριστικά στο άρθρο 49 ΓΚΠΔ), ώστε η ανταλλαγή δεδομένων να οδηγήσει σε 

ταχύτερη εξεύρεση ιατρικής λύσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας.  

   Το άρθρο 4 παρ. 15 του Κανονισμού ορίζει ότι «δεδομένα που αφορούν την υγεία 

είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική 
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υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών 

υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την 

κατάσταση της υγείας του». Από τον ορισμό αυτό συνάγεται ότι στα δεδομένα υγείας 

της πανδημίας θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν εκτός από τα υποκείμενα που 

νόσησαν από τον ιό και εκείνα που εμφάνισαν λ.χ ψυχικές ασθένειες επ’ αφορμή της 

πανδημίας. Τα δεδομένα υγείας συνιστούν κάθε πληροφορία που αφορά την υγεία 

μας (λ.χ θερμοκρασία σώματος) και συνεπώς οι προβλέψεις και οι υποχρεώσεις των 

υπευθύνων επεξεργασίας καταλαμβάνουν τις τεχνολογίες ψηφιακής ιχνηλάτησης και 

καταγραφής των κρουσμάτων. Το Συμβούλιο κρίνει ότι οι τεχνολογίες ψηφιακής 

ιχνηλάτησης είναι σύννομες όταν εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο πολιτικής 

πρόληψης  που συνοδεύεται από τα κατάλληλα μέτρα. Για αυτούς τους λόγους, οι 

εφαρμογές ιχνηλάτησης θα πρέπει να διέπονται από τις αρχές της ελαχιστοποίησης 

(ανωνυμοποίηση και ψευδωνυμοποίηση) και από την προστασία δεδομένων εκ 

σχεδιασμού (by design) και εξ ορισμού (by default). H προστασία των δεδομένων εκ 

σχεδιασμού (by design) σημαίνει ότι η κανονιστικότητα της προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων επηρεάζει (ή ορθότερα, θα πρέπει να δύναται να επηρεάζει) 

τα χαρακτηριστικά του τεχνικού σχεδιασμού.
143

 Η εξ ορισμού προστασία των 

δεδομένων (by default) απηχεί την υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας να 

εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι 

υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο τα απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
144

 

Προς αυτή την κατεύθυνση (αν λάβουμε υπόψιν τις τεχνολογίες ψηφιακής 

ιχνηλάτησης που αναλύθηκαν πιο πάνω) κρίνεται απαραίτητο να γνωστοποιούνται 

στους χρήστες ψηφιακών εφαρμογών ιχνηλάτησης μόνο τα δεδομένα εγγύτητας του 

χρήστη και όχι ο γεωεντοπισμός του. Επίσης, οι πληροφορίες που συλλέγονται στη 

συσκευή του χρήστη δεν θα πρέπει να διαβιβάζονται σε κεντρικό διακομιστή, ενώ 

έπειτα από ένα εύλογο διάστημα αυτές θα πρέπει να διαγράφονται
145

.  

 

                                                 

143
 βλ. και Αιτιολογική Σκέψη 78 του Κανονισμού 679/2016 Ε.Ε. 

144 ό.π., Λ. Μήτρου: «Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 

(GDPR), Νέο Δίκαιο- Νέες Υποχρεώσεις- Νέα Δικαιώματα».  

145
 EDPS: «Guidelines on assessing the proportionality of measures that limit the fundamental rights of 

privacy and the protection of personal data».  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

  Στο επίκεντρο του βιοηθικού προβληματισμού της ανά χείρας διπλωματικής 

εργασίας βρίσκονται οι πιέσεις που δέχθηκαν τα δικαιώματα, ενώ το κυρίως 

ενδιαφέρον μας εστιάζεται στο δικαίωμα στην ιδιωτικότητα. Περαιτέρω, εξετάζεται 

το κατά πόσον διασφαλίζονται στην παρούσα ιστορική συγκυρία, οι προϋποθέσεις 

για αυτόνομη οργάνωση του βίου των προσώπων. Εν συγκρίσει με τη ζωή, ο 
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ανθρώπινος βίος ενέχει σκοπό ή σκοπούς και δεν αναφέρεται απλώς στη βιολογική 

συνέχεια δηλαδή μόνο στην επιβίωση, αλλά στοχεύει στο ευ ζην υπό την έννοια της 

προσδόσης συνεκτικού ειρμού και μακροπρόθεσμης οργάνωσης στη συνολική 

βιοτική δραστηριότητα του προσώπου. Σύμφωνα με τη θεώρηση που εξετάσαμε, το 

βιολογικό γεγονός της ζωής δεν έχει αυτοτελή «αξία» καθότι η ζωή προστατεύεται 

ηθικά και δικαιϊκά, ανεξαρτήτως προϋποθέσεων. Υπό αυτή την έννοια, η ζωή 

προστατεύεται ως ενεργός προοπτική βίου, όχι όμως εμπειρικά αξιολογώντας το 

περιεχόμενο του εκάστοτε βίου και αποδίδοντας σε αυτό ανάλογη αξία, αλλ’ 

αντιθέτως εν δυνάμει, καθώς γίνεται δεκτό ότι η αξία της ζωής προάγεται υπέρ και 

προς χάριν εκείνου που τη ζει. Μέσα σε αυτή τη βιοτική πορεία, το πρόσωπο είναι το 

ηθικό υποκείμενο που σφυρηλατείται αναστοχαστικά μέσα από τις διαρκείς 

προσπάθειες του εγχειρήματος πρόσδοσης ακέραιο νόημα στον βίο.
146

 Συνεπώς, η 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο αυτής, στηρίζεται ακριβώς σε αυτήν την 

ηθική και νομική απαίτηση για προστασία του ανθρώπινου βίου, δίχως να αφαιρείται 

από τον τελευταίο η ικανότητα αυτόνομης πρόσδοσης ενός ηθικού νοήματος στη 

ζωή. Στην ερευνητική αυτή προσπάθεια, θεμελιώδης αναδεικνύεται η αρχή της 

αυτονομίας του προσώπου. Κατά την καντιανή θεωρία, η ηθική του ορθού 

διαχωρίζεται από την ηθική του αγαθού (με σαφή προτεραιοποίηση της πρώτης 

έναντι της δεύτερης), ωστόσο και οι δύο αποτελούν κοινό θεμέλιο και αφετηρία της 

αρχής της αυτονομίας, η οποία σύμφωνα με τον φιλόσοφο δεν συνδέεται με 

ανεξέλεγκτες προσωπικές επιθυμίες, αλλ’ αντιθέτως με συμπεριφορές και τρόπο ζωής 

εν γένει κατευθυνόμενο από τις επιταγές του ορθού λόγου. Η αυτονομία είναι μία 

ιδιότητα κάθε έλλογου όντος και συνάδει με την ικανότητα να πράττουμε σύμφωνα 

με αρχές ακόμη κι όταν δεν έχουμε τέτοια κλίση με το να μπορούμε να υιοθετούμε 

γνώμονες πράξης που δεν συνάδουν με τις επιθυμίες μας.
147

 Υπό αυτή την έννοια, ο 

έντονα προσωποκεντρικός χαρακτήρας της αυτονομίας σημαίνει όχι την οποιαδήποτε 

επιλογή, αλλά την επιλογή ενός τρόπου ζωής κατευθυνόμενου από τον ορθό λόγο με 

την ταυτόχρονη απόρριψη του ετεροκαθορισμού ή εξωτερικών υποδείξεων προς το 

ορθό ή αγαθό. Έτσι, η αυτονομία σημαίνει θετικά την ικανότητα αυτοκαθορισμού της 

δράσης του προσώπου βάσει κανόνων ορθολογικών και καθολικεύσιμων που 

                                                 

146
 ό.π., Π. Σούρλας, δημοσίευση σε συλλογικό τόμο, «Θέματα Βιοηθικής: Η Ζωή, η Κοινωνία και η 

Φύση μπροστά στις προκλήσεις των Βιοεπιστημών», σ. 128-130. 
147

 ό.π, Onora O'Neill, «Κατασκευές  του Λόγου- Έρευνες στην Πρακτική Φιλοσοφία του Καντ»,  σ. 

125.  
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δημιουργούν αντίστοιχα καθολικά καθήκοντα προς τον εαυτό μας και προς τους 

άλλους.
148

  

   Όπως αναλύθηκε διεξοδικά, τα δικαιώματα συνιστούν εκφάνσεις των αρχών της 

ίσης ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του προσώπου, είναι καθολικά και δεν 

επιδέχονται στάθμιση ή κανενός είδους ωφελιμιστική αποτίμηση. Αυτό διότι τα 

συνταγματικά δικαιώματα δεν αποδιδουν απλώς υποκειμενικά συμφέροντα των 

προσώπων, αλλά «ως ιστορική κατάκτηση του συνταγματισμού, αποδίδουν κάτι πολύ 

περισσότερο: σεβασμό στο πρόσωπο ως φορέα έλλογης βούλησης που δίδει το ίδιο αξία 

στη ζωή του, και θεώρηση της κρατικής εξουσίας ως της συλλογικής εξουσίας τέτοιων 

προσώπων, θεωρούμενων ως ίσων στην προκειμένη ιδιότητα»
149

. Προς αυτή την 

κατεύθυνση, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα (όπως κάθε δικαίωμα) καθώς και το 

ειδικότερο συνταγματικά κατοχυρωμένο (άρθρο 9Α Συντ.) στην προστασία των 

προσωπικών δεδομένων δεν θα πρέπει να νοούνται ως άκαμπτα και απόλυτα. Ως εκ 

τούτου, δεν υπάρχει ένα γενικό δικαίωμα ελευθερίας, θέση η οποία ενώ παρίσταται 

ως φιλελεύθερη κατ’ ουσίαν καταλήγει στο αναπόφευκτο αλλ’ απευκταίο 

συμπέρασμα, ότι κάθε έκφανση της ελευθερίας ακόμη και ως προσωπικής 

αυτονομίας επιδέχεται περιορισμούς και σταθμίσεις. Ο σεβασμός που οφείλεται προς 

τους άλλους -σύμφωνα με την φιλελεύθερη θεώρηση των συνταγματικών 

δικαιωμάτων- δεν θα πρέπει να νοείται ως περιορισμός αλλά ως κανονιστική 

προϋπόθεση της ελευθερίας μας.
150

     

  Συνεπώς, οποιαδήποτε δυσμενής μεταβολή στις καταστάσεις που ο φορέας (ενός 

δικαιώματος) θεωρεί ότι δίνουν αξία στη ζωή του, δεν συνιστά απαραιτήτως και 

προσβολή συνταγματικού δικαιώματος. Η βλάβη των ατομικών συμφερόντων δεν 

συνιστά σε κάθε περίπτωση παραβίαση συνταγματικού δικαιώματος, υπό την έννοια 

ότι ο σεβασμός στα πρόσωπα και στην κανονιστική σχέση των προσώπων -ως 

φορέων αυτόνομης βούλησης, ίσων ως αυτοσκοπών- είναι εκείνη που καθορίζει τους 

                                                 
148

 ό.π, Π. Σούρλας (2020): «Ρυθμίζοντας τα του βίου - Ο νομοθέτης και η βιοηθική», σ. 112-113. 

149
 ό.π., Ν. Παπασπύρου (2019): «Συνταγματική ελευθερια και δημόσιοι σκοποί: Σε αναζήτηση της 

θεμιτής πλοκής», εκδόσεις Σάκκουλα, σ. 22. 

150
 ό.π., Π. Σούρλας (2017), «Δίκαιο και Δικανική κρίση: Μια φιλοσοφική αναθεώρηση της 

μεθοδολογίας του δικαίου», βλ. υποσημείωση 70, σ. 786 & Stavros Tsakyrakis (2011): «Total 

Freedom: The Morality of Proportionality», διαθέσιμο στην ηλ. διεύθυνση ssrn.com/abstract=2220255 
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όρους άσκησης των δικαιωμάτων.
151

 Η διατύπωση της θέσης αυτής συνιστά τη 

μεγαλύτερη απόδειξη ότι τα συνταγματικά δικαιώματα δεν απηχούν συμφέροντα, 

αλλά πολύ περισσότερο αποδίδουν τον σεβασμό στο πρόσωπο ως φορέα έλλογης 

βούλησης και αυτονομίας. Επί παραδείγματι, η ελευθερία της κίνησης είναι ένα από 

τα πλέον θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου η οποία έχει συνδεθεί ιστορικά με 

τους αγώνες κατοχύρωσης της προστασίας του «habeas corpus»
152

, τούτο όμως δεν 

σημαίνει ότι αντιμετωπίζεται ως «υπερθετική»
153

 διάταξη έναντι των λοιπων 

συνταγματικών διατάξεων. Προς αυτή την κατεύθυνση, συνηγορεί η φιλελεύθερη 

ερμηνεία του ελληνικού συνταγματισμού η οποία θέτει τα δικαιώματα των άλλων και 

το χρέος της εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης (αρ. 25 παρ. 4 του Συντάγματος) 

ως το απώτατο όριο άσκησης των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του προσώπου. 

Εκτός από αυτό όμως, στο ίδιο συμπέρασμα μας οδηγεί και η συγκριτική ερμηνεία 

των ευρωπαϊκών συνταγματικών κειμένων τα οποία ρητά προβλέπουν τη δυνατότητα 

λήψης περιορισμών για την αντιμετώπιση κινδύνων που σχετίζονται με τη δημόσια 

υγεία, όπως είναι η αποτροπή εξάπλωσης των επιδημιών.
154

 Τα κράτη δεν δύνανται 

απλώς αλλά υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα για τη 

διαφύλαξη της ζωής, της υγείας των πολιτών που διαβιούν στην επικράτεια τους με 

το να παίρνουν μέτρα όταν κίνδυνοι επιδημιών ή πανδημιών απειλούν τη δημόσια 

υγεία. Σε αυτό το σημείο ανοίγει η συζήτηση για την αναγκαιότητα και την 

προσφορότητα των λαμβανομένων περιορισμών σύμφωνα και με την αρχή της 

αναλογικότητας. Όπως αναλύθηκε διεξοδικά στην παρούσα, σύμφωνα με την 

ελληνική αλλά και τη γερμανική συνταγματική θεωρία, η αναλογικότητα μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως o έλεγχος εκείνος που αποφαίνεται σχετικά με το αν ένας 

                                                 
151

 ό.π., Ν. Παπασπύρου, σ. 22 επ.  

152
 Το «habeas corpus» συνδέεται με την προσωπική ελευθερία υπό την ειδικότερη έκφανση, της 

ελεύθερης κίνησης και εγκατάστασης των Ελλήνων πολιτών οπουδήποτε μέσα στην ελληνική 

επικράτεια καθώς και την έξοδο από αυτήν, δίχως να χρειάζεται κρατική άδεια.  

153
 Οι υπερθετικοί κανόνες δικαίου συναρμόζονται με το φυσικό δίκαιο καθότι τονίζουν το “πέρα” από 

το θετικό δίκαιο. Κατά τη θετική σημασία του δικαίου δεν νοούνται απόλυτες και ακατάλυτες αρχές 

του δικαίου, όπως αντίθετα υπαγορεύει το φυσικό δίκαιο. βλ. λήμμα “Δίκαιο” στο Λεξικό της 

Φιλοσοφίας, Θ. Πελεγρίνης (2005), Γ’ Έκδοση, Ελληνικά Γράμματα.   

154
 ό.π., Π. Μαντζούφας & Α. Παυλόπουλος, σ. 6-10. Στη σελίδα 7 αναλύουν ειδικότερα: Το άρθρο 2 

παρ. 11 του γερμανικού Συντάγματος απαριθμεί μία σειρά λόγων για τους οποίους ρητά επιτρέπεται να 

περιοριστεί η ελευθερία της κίνησης, μεταξύ των οποίων είναι η καταπολέμηση του κινδύνου 

επιδημιών («zur Bekämpfung von Seuchengefahr»). Το αρ. 16 του ιταλικού Συντάγματος προβλέπει 

επίσης τη δυνατότητα του νομοθέτη να θεσπίζει περιορισμούς για λόγους υγείας και ασφάλειας.  
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επιβαλλόμενος κυβερνητικός περιορισμός σε ένα συνταγματικό δικαίωμα μπορεί να 

δικαιολογηθεί επαρκώς. Τα κριτήρια που τίθενται είναι σωρευτικά τα εξής: εάν ο 

επιβαλλόμενος περιορισμός στο συνταγματικό δικαίωμα είναι κατάλληλος, αναγκαίος 

και εν στενεί εννοία αναλογικός. Η τρίτη διάσταση της stricto sensu αναλογικότητας 

στοχεύει να αποσαφηνίσει με πιο αυστηρό τρόπο από τις άλλες δύο έννοιές της, εάν η 

σοβαρότητα της επέμβασης στο δικαίωμα είναι ανάλογη με τα εξ’ αυτής οφέλη, δίχως 

όμως η εξισορρόπηση αυτή να παραπέμπει σε συνεπειοκρατικά κριτήρια, καθότι η 

αναλογικότητα δεν θα πρέπει να νοείται το αποτέλεσμα υπολογισμών πάνω σε 

κανονιστικές έννοιες, αλλ’ αντιθέτως ως το υποσύνολο των κανονιστικών λόγων της 

πολιτικής ηθικής, ως το δικαίωμα που αντανακλά στις κυβερνήσεις την αξίωση να  

συμπεριφέρονται στους πολίτες με ίσο σεβασμό και προσοχή.
155

 Με αυτόν τον τρόπο 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η εναρμόνιση της επιχειρούμενης πίεσης 

(περιορισμού ή οριοθέτησης) που ασκείται στο συνταγματικό δικαίωμα, εν συγκρίσει 

με το εξ’ αυτής (της πίεσης) προκύπτον όφελος -εφόσον τα δύο αυτά στοιχεία τελούν 

σε σχέση άμεσης αιτιώδους συνάφειας- ουδόλως παραγνωρίζει τον δικαιοκρατικό 

χαρακτήρα των συνταγματικών δικαιωμάτων. Αντιθέτως, η κρίση in concreto του 

εκάστοτε επιβαλλόμενου περιορισμού στο δικαίωμα με όρους δικαιοσύνης και 

ευθυκρισίας είναι εκείνη που προστατεύει δικαιότερα και αποτελεσματικότερα τα 

δικαιώματα, όχι ως συμφέροντα ούτε ως αγαθά. Η τοποθέτηση των δικαιωμάτων σε 

ένα εμπειρικό πλαίσιο, ουδόλως άγει την εκτίμηση τους με εμπειρικούς όρους, ούτε 

τα μετατρέπει σε πραγματιστικά εργαλεία, αντιθέτως λαμβάνει υπόψιν τους όρους 

άσκησης αυτών και φροντίζει να μην υπερβαίνει το προσήκον μέτρο. Υπό αυτούς 

τους όρους, η αναλογικότητα συνιστά χρήσιμο εργαλείο που δίνει απάντηση στα 

κάτωθι ερωτήματα, σχετικά με το αν εν τέλει προσβάλλεται ή προσβλήθηκε στην 

δεδομένη ιστορική συγκυρία το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα: «Ποιά μέτρα 

ελήφθησαν για την αποτροπή ποιου κινδύνου. Ήταν απαραίτητη η μερική 

απαγόρευση της κυκλοφορίας/ ο κατ’ οίκον περιορισμός κ.α για την αποτροπή 

εξάπλωσης της πανδημίας; Ποια άλλα μέτρα -ενδεχομένως- λιγότερα παρεμβατικά θα 

μπορούσαν να έχουν ληφθεί;». Η αρχή της αναλογικότητας έχει όμως και μία άλλη 

ουσιώδη λειτουργία -αποτελεί μηχανισμό ανίχνευσης αθέμιτου σκοπού κατά την 

άσκηση της δημόσιας εξουσίας, καθώς αναζητά εάν συντρέχει εμφανής έλλειψη 

αναγκαιότητας προς τον δεδηλωμένο σκοπό ή εάν η ρύθμιση χαρακτηρίζεται από 
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 ό.π., G. Letsas, VIII: Conclusion. 
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εμφανή έλλειψη συστηματικής συνοχής, πράγμα που αποκαλύπτει εν τέλει ότι ο 

δεδηλωμένος σκοπός είναι προσχηματικός και υποκρύπτει πρακτικές άνισης 

μεταχείρισης, αυθαιρεσίας.
156

  

   Συμπερασματικά των ανωτέρω αναπτύξεων, αξίζει να λεχθεί ότι σε περιόδους 

γενικευμένης αναταραχής όταν βρίσκονται σε κίνδυνο και προσβάλλονται συλλήβδην 

δικαιώματα και ελευθερίες του προσώπου, όπως είναι το δικαίωμα στην υγεία, τη ζωή 

και τη σωματική ακεραιότητα, τα δικαιώματα θα πρέπει να οριοθετούνται θεμιτά, 

προκειμένου να προασπίζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

είναι η μόνη που έχει απόλυτη και απροϋπόθετη αξία, υπό το πρίσμα της απόδοσης 

ίσου σεβασμού σε όλα τα μέλη της δικαιϊκής κοινότητας καθότι αυτή στοχεύει στην 

ικανότητα αυτόνομης και υπεύθυνης διαμόρφωσης του βίου των προσώπων. Στην 

αντιμετώπιση μιας επιδημίας (εν προκειμένω πανδημίας), όλα τα πρόσωπα μπορούν 

και οφείλουν να συνεισφέρουν με τον ίδιο τρόπο στην αντιμετώπιση της 

πρωτόγνωρης αυτής υγειονομικής κρίσης. Η εναρμόνιση των αντικρουόμενων 

τάσεων -όπως η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα χρηστών εφαρμογών ψηφιακής 

ιχνηλάτησης, η μερική απαγόρευση της κυκλοφορίας- θα πρέπει να επιτρέπονται υπό 

την αναγκαία προϋπόθεση ότι θα πρέπει ταυτόχρονα να αποκλειονται οι 

ωφελιμιστικές αποτιμήσεις των συνταγματικών δικαιωμάτων. Υπό το πρίσμα αυτό, 

είναι επιτρεπτή -από βιοηθικής σκοπιά- η μεταχείριση μεθοδολογικών εργαλείων 

αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, όπως το δημόσιο συμφέρον, η συνταγματικά 

κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας και οι αρχές προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων, όπως η αρχή της ελαχιστοποίησης, η αρχή του χρονικού περιορισμού της 

περιόδου αποθήκευσης και δικαιώματα όπως το δικαίωμα στη λήθη με στόχο την  

προστασία του δικαιώματος στον ιδιωτικό βίο. Αόριστες έννοιες όπως το δημόσιο 

συμφέρον, υπό την ειδικότερη εκδοχή του -εν προκειμένω- ως υγειονομικό συμφέρον 

προστασίας της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να εξειδικεύονται όχι πραγματιστικά 

αλλά με ηθικοπολιτικά κριτήρια. Εξειδικεύσεις των εννοιών αυτών όπως η αρχή της 

αναλογικότητας και το δημόσιο συμφέρον, αποκτούν νόημα και μπορούν να 

λειτουργήσουν μόνο υπό το πρίσμα του απόλυτου status της αξιοπρέπειας του 

προσώπου. Άλλωστε ένας κανόνας δικαίου και οι επιδιωκόμενοι με αυτόν σκοποί, θα 

                                                 
156

  ό.π., Ν. Παπασπύρου, σ. 19-21. 



91 

πρέπει να πραγματώνεται υπό όρους ισονομίας και απροσωποληψίας, δηλαδή εντός 

του γενικού δεοντοκρατικού πλαισίου που χαρακτηρίζει το δικαίωμα εν γένει
157

. 

 Επιπλέον, η ψηφιακή ιχνηλάτηση που εξετάσαμε ως παράδειγμα θέσης σε δοκιμασία 

του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα, απαιτεί ακριβή και έγκυρη συναίνεση του 

προσώπου που συμμετέχει ως χρήστης στις εφαρμογές ψηφιακής ιχνηλάτησης. Οι 

όροι χρήσης των εφαρμογών αυτών αλλάζουν διαρκώς και γι’ αυτόν τον λόγο 

συνεπής με τις αλλαγές, θα πρέπει να είναι και η ενημέρωση του υποκειμένου των 

δεδομένων προκειμένου να συμμετέχει παρέχοντας έγκυρη και ενήμερη συναίνεση. Η 

ενήμερη συναίνεση καθιστά την επιλογή του υποκειμένου αυτόνομη -όπως είδαμε, 

διότι παρέχει σε αυτό την ελευθερία να κάνει χρήση ή όχι της εφαρμογής ψηφιακής 

ιχνηλάτησης (αλλά και κάθε τεχνολογικού ή άλλου μέσου που επεμβαίνει στην 

ιδιωτική σφαίρα και συνεπώς στον ιδιωτικό βίο του προσώπου) με αναστοχασμό και 

έχοντας συνείδηση της ελεύθερης ατομικής επιλογής του. Όπως άλλωστε έχει δείξει η 

ιστορική εμπειρία, οι χώρες όπου εφαρμόστηκαν οι αρχές της ελαχιστοποίησης του 

χρονικού περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και η προστασία των δεδομένων εκ 

σχεδιασμού (by design) καθώς επίσης όπου εφαρμόστηκαν χαρακτηριστικά του 

τεχνικού σχεδιασμού εξ ορισμού (by default) επεδείχθη μεγαλύτερος σεβασμός στο 

δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, εν 

αντιθέσει με τη σαρωτική άντληση και χρησιμοποίηση των προσωπικών δεδομένων 

των πολιτών μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών επέμβασης στη σφαίρα της 

ιδιωτικότητας που έλαβε χώρα σε άλλα κράτη του κόσμου.  

  Εν κατακλείδι -από βιοηθική σκοπιά μιλώντας- στην αντιμετώπιση της πανδημίας, 

όπως και στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε ανθρωπιστικής κρίσης, μας ενδιαφέρει 

βεβαίως η προστασία της ζωής, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι νομικά και 

ηθικά επιτρεπτό να αφαιρούμε από τη ζωή τις δυνατότητες για αυτόνομη 

διαμόρφωση του ανθρώπινου βίου. Η προοπτική αυτόνομης διαμόρφωσης του 

ιδιωτικού βίου δεν πρέπει να παραβιάζεται, ούτε να κανοναρχείται από 

ωφελιμιστικού τύπου εκτιμήσεις. Το δημόσιο συμφέρον και τα επιμέρους δημόσια 

αγαθά δεν μπορούν να προσδιοριστούν δίχως να ενταχθούν στην κανονιστική 

θεώρηση της πολιτείας, ως φορέα συλλογικής εξουσίας ελεύθερων και ίσων πολιτών. 

Με άλλα λόγια, ο σκοπός προστασίας της δημόσιας υγείας δεν «αγιάζει» το κάθε 
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αμφισβητούμενο μέσο επέμβασης στην ιδιωτική σφαίρα του προσώπου και αυτό διότι 

τα μέσα που χρησιμοποιούνται, σε κάθε περίπτωση (συγ)καθορίζουν τη φύση των 

σκοπών που επιτυγχάνονται. Έτσι, ένα αθέμιτο μέσο ενδέχεται να διαβρώσει τον ίδιο 

τον προαγόμενο σκοπό, με αποτέλεσμα και ο σκοπός αυτός να παρίσταται 

αθέμιτος.
158
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