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∆ελτίο Τύπου
Η δηµοσιοποίηση στοιχείων και φωτογραφιών φορέων του HIV-AIDS
προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και παραβιάζει τα δικαιώµατα
του ασθενούς
Η πρόσφατη δηµοσιοποίηση φωτογραφιών και προσωπικών στοιχείων
οροθετικών προσώπων για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας,
εµφανίζει εσφαλµένα και αποπροσανατολιστικά τη διασφάλιση δηµόσιων
αγαθών ως εγχείρηµα που δεν συµβιβάζεται µε την παράλληλη προστασία
θεµελιωδών ατοµικών δικαιωµάτων, και πλήττει τον συνταγµατικό και
ευρωπαϊκό νοµικό πολιτισµό. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επισηµάνει στο
παρελθόν σε σχετικό πόρισµά του ότι τα µέτρα προστασίας της δηµόσιας
υγείας δεν µπορούν να παραβιάζουν δικαιώµατα των ασθενών και των
φορέων του ιού HIV-AIDS.
Η διαπίστωση προσβολής παρανόµως εκδιδόµενων-τοξικοεξαρτηµένων γυναικών
από τον ιό HIV-AIDS, πέρα από την ανάγκη παροχής ιατρικής φροντίδας και
περίθαλψης στις ίδιες τις ασθενείς, καθιστά αναµφίβολα επιβεβληµένη την ανάγκη
λήψης άµεσων µέτρων για τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και την αποτροπή
ευρείας διάδοσης του ιού. Τα µέτρα αυτά, ωστόσο, δεν µπορούν να ξεπερνούν το
πρόσφορο και αναγκαίο µέτρο για την εξυπηρέτηση του επιδιωκόµενου σκοπού,
σύµφωνα µε τη συνταγµατικώς κατοχυρωµένη αρχή της αναλογικότητας. Η
δηµοσιοποίηση εξατοµικευµένων στοιχείων και φωτογραφιών, όχι µόνον παραβιάζει
δικαιώµατα άρρηκτα συνδεδεµένα µε το σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και
της ιδιότητας του ασθενούς, αλλά αποτελεί επιπλέον αλυσιτελές µέσο για την
πρόληψη και την προστασία της δηµόσιας υγείας. Το γεγονός ότι σηµαντικός
αριθµός πολιτών απευθύνθηκε στις αρµόδιες υπηρεσίες, προκειµένου να υποβληθεί
στον αναγκαίο ιατρικό έλεγχο επιβεβαιώνει ότι το κρίσιµο στοιχείο για την
ενηµέρωση των πολιτών δεν είναι τα προσωπικά στοιχεία και οι φωτογραφίες ενός
διαρκώς αυξανόµενου αριθµού εκδιδόµενων οροθετικών προσώπων, αλλά η ίδια η
πληροφορία για τις διαστάσεις διάδοσης του ιού σε συγκεκριµένα οικήµατα ή
περιοχές στο κέντρο της Αθήνας.
Η πρόσφατη επικαιρότητα αναδεικνύει µε δραµατικό τρόπο τα αρνητικά
αποτελέσµατα που έχει η ανεπάρκεια διαχείρισης ενός ζητήµατος που αποτελεί,
ωστόσο, κοινωνικό δεδοµένο. Ήδη από την έναρξη εφαρµογής του νόµου «περί
εκδιδοµένων επ’ αµοιβή προσώπων» το 1999, και µέχρι και σήµερα ο Συνήγορος του
Πολίτη έχει δεχθεί σηµαντικό αριθµό αναφορών, η διερεύνηση των οποίων κατέδειξε
τις δυσχέρειες εφαρµογής του. Το 2003 ο Συνήγορος του Πολίτη εκπόνησε πόρισµα
στο οποίο περιλαµβάνονται συγκεκριµένες προτάσεις για τη βελτίωση του
νοµοθετικού πλαισίου ενόψει της επικείµενης τότε τροποποίησης. Τελικά, ενόψει της
απροθυµίας να προχωρήσει η νοµοθετική αυτή πρωτοβουλία, ο Συνήγορος του
Πολίτη σε επανειληµµένες µεταγενέστερες παρεµβάσεις του έχει υπογραµµίσει την
υποχρέωση εφαρµογής του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου, καθώς στην πράξη
η δραστηριότητα αυτή παρέµενε ανέλεγκτη, µε επιπτώσεις στην προστασία της

δηµόσιας υγείας και ασφάλειας, αλλά και των δικαιωµάτων των προσώπων που
ασκούν τη συγκεκριµένη δραστηριότητα.
Ο Συνήγορος του Πολίτη προτίθεται άµεσα να απευθυνθεί και πάλι στους αρµόδιους
φορείς µε συγκεκριµένες προτάσεις για την ανάληψη της αναγκαίας νοµοθετικής
πρωτοβουλίας.
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