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1. Καλωσόρισμα του Προεδρείου  

Αγαπητοί συμμετέχοντες/ -ουσες, 

 Σας καλωσορίζουμε στην 7η Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε Ρόλο 
Διπλωμάτη» και ειδικότερα στην Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών 
Δικαιωμάτων με θεματικό άξονα: το δικαίωμα στην υγεία. Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε 
για την επιλογή σας ως μέλη της Επιτροπής και δεσμευόμαστε για μια ευχάριστη και 
δημιουργική εμπειρία τις ημέρες του συνεδρίου μας.  
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 Το δικαίωμα στην υγεία με το οποίο θα ασχοληθούμε αποτελεί θεμελιώδες 
κεκτημένο του ανθρώπινου πολιτισμού και οι προκλήσεις που συναντά είναι συχνές. Η 
πανδημία του κορονοϊού, οι πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο των εκτρώσεων και οι απειλές 
στα συστήματα υγείας των κρατών μελών του ΟΗΕ, αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο την 
ανάγκη προστασίας του. Εσείς ως εκπρόσωποι των κρατών καλείσθε να μελετήσετε τον 
Οδηγό αυτό και να διατυπώσετε τις δικές σας προτάσεις στην Επιτροπή που θα 
αποτελέσουν γόνιμη βάση για έναν διακρατικό διάλογο που θα καταλήξει σε ουσιαστικές 
λύσεις.  

 

 Αφήνοντας πίσω τις δυσκολίες προσαρμογής των ζωών μας και του ΜΡΔ στους 
καιρούς της πανδημίας φέτος η δια ζώσης εμπειρία επανέρχεται δυναμικά. Στο πλαίσιο 
αυτό το Προεδρείο θα σας βοηθήσει καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής και 
ελπίζουμε να αποκτήσετε πλούσιες εμπειρίες, να εμβαθύνετέ στις γνώσεις σας στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και να ζήσετε μοναδικές στιγμές ως αληθινοί διπλωμάτες στην 
μεγαλύτερη προσομοίωση επιτροπών του ΟΗΕ στην Ελλάδα.  

 

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.  

 

Με εκτίμηση, 

Σιδηρόπουλος Ευστάθιος, Πρόεδρος 

Αλεπάκη Ευθυμία, Αντιπρόεδρος  

 

 

   

2. Ιστορική Επισκόπηση: ο Οργανισμός Ηνωμένων 
Εθνών και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, 
Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα  

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) αποτελεί έναν διεθνή οργανισμό, που 
συστάθηκε από 51 ιδρυτικά κράτη (ανάμεσα στα οποία και η Ελλάδα), στο Σαν Φρανσίσκο 
στις 26 Ιουνίου του 1945 και τέθηκε σε ισχύ στις 24 Οκτωβρίου του ιδίου έτους, μετά την 
κύρωση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών από τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Σήμερα 
αριθμεί 193 κράτη μέλη.  
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Οι σκοποί του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταγράφονται στο άρθρο 1 του 
Χάρτη, με την παράγραφο 3 να εντάσσει σε αυτούς την «ανάπτυξη και ενθάρρυνση του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, γλώσσας ή 
θρησκείας».  

Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα είναι 
µια πολυµερής συνθήκη που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών στις 
16 Δεκεµβρίου 1966 και τέθηκε σε ισχύ στις 3 Ιανουαρίου 1976. Δεσµεύει τα συµβαλλόµενα 
µέρη της να εργαστούν για τη χορήγηση οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
δικαιωµάτων στα µη αυτοδιοικούµενα εδάφη και στα άτοµα, συµπεριλαµβανοµένων των 
εργασιακών δικαιωµάτων και του δικαιώµατος στην υγεία, του δικαιώματος στην 
εκπαίδευση και του δικαιώµατος σε ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο. Από το 2015, το Σύμφωνο 
έχει 164 συµβαλλόµενα µέρη. Άλλες έξι χώρες, συµπεριλαµβανοµένων των Ηνωµένων 
Πολιτειών, υπέγραψαν αλλά δεν επικύρωσαν το Σύµφωνο. Η Ελλάδα κύρωσε το Σύµφωνο 
για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώµατα µε τον νόµο 1532/85.  

  

3. Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και 
Πολιτιστικών Δικαιωμάτων: Ρόλος και  

αρμοδιότητες  
Η Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων (CESCR) είναι 

το σώμα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που παρακολουθεί την εφαρμογή του Διεθνούς 
Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα από τα κράτη μέρη.  

Όλα τα κράτη μέρη υποχρεούνται να υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις στην Επιτροπή 
σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των δικαιωμάτων. Η Επιτροπή εξετάζει κάθε έκθεση και 
απευθύνει τις ανησυχίες και τις συστάσεις της στο κράτος μέρος με τη μορφή «τελικών 
παρατηρήσεων».  

Εκτός από τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων, το Προαιρετικό Πρωτόκολλο του 
Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (5 Μαΐου 
2013) παρέχει στην Επιτροπή την αρμοδιότητα να λαμβάνει και να εξετάζει ανακοινώσεις 
από άτομα που ισχυρίζονται ότι τα δικαιώματά τους βάσει του Συμφώνου έχουν 
παραβιαστεί. Η Επιτροπή μπορεί επίσης, υπό ορισμένες συνθήκες, να διεξάγει έρευνες για 
σοβαρές ή συστηματικές παραβιάσεις οποιουδήποτε από τα οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτιστικά δικαιώματα που ορίζονται στο Σύμφωνο και να εξετάζει διακρατικές 
καταγγελίες.1  
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4. Το δικαίωμα στην υγεία  
Η κατοχύρωση του δικαιώματος στην Υγεία διατυπώθηκε διεθνώς για πρώτη φορά 

στο Σύνταγμα του 1946 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), το προοίμιο του οποίου 
ορίζει την υγεία ως «μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας 
και όχι απλώς την απουσία ασθένειας ή αναπηρίας». Το προοίμιο αναφέρει περαιτέρω ότι 
«η απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας είναι ένα από τα θεμελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς διάκριση φυλής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, 
οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης».2  

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948 παρουσίασε την 
υγεία ως μέρος του δικαιώματος σε επαρκές βιοτικό επίπεδο (άρθρο 25).3 Το δικαίωμα στην 
υγεία αναγνωρίστηκε και πάλι ως ανθρώπινο δικαίωμα στο Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για 
τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα.4,5  

  

  
1 Committee on Economic, Social and Cultural rights, Introduction. Διαθέσιμο στο: 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/Pages/CESCRIntro.aspx. Ανακτήθηκε: 30/10/2022.  
2 Constitution of The World Health Organization. Διαθέσιμο στο: 

https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf. Ανακτήθηκε: 30/10/2022.  
3 Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Διαθέσιμο στο: 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk. Ανακτήθηκε: 30/10/2022.  
4 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Διαθέσιμο στο: 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx. Ανακτήθηκε: 30/10/2022.  
5 Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και Πολιτιστικά δικαιώματα. Διαθέσιμο στο:  
https://unric.org/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82- 
%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1- 
%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CE%
B9-2/. Ανακτήθηκε: 24/10/2021.  
4.1 Άρθρο 12 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά 
και Πολιτιστικά Δικαιώματα (1966)4,5  

«Άρθρο 12.- 1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα κάθε προσώπου 
να απολαμβάνει την καλλίτερη δυνατή σωματική και ψυχική υγεία. 2. Τα μέτρα που θα 
λάβουν τα Συμβαλλόμενα Κράτη, για την εξασφάλιση της πλήρους άσκησης του 
δικαιώματος αυτού πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης και τα απαιτούμενα μέτρα για τη 
διασφάλιση: α) της μειώσεως των θνησιγενών βρεφών και της θνησιμότητας αυτών καθώς 
και της υγιεινής ανάπτυξης των παιδιών, β) της βελτιώσεως όλων των τομέων υγιεινής του 
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περιβάλλοντος και της βιομηχανικής υγιεινής, γ) της προφυλάξεως και θεραπείας 
επιδημικών, ενδημικών, επαγγελματικών και άλλων ασθενειών και της καταπολέμησης 
αυτών, δ) της δημιουργίας συνθηκών που μπορούν να εξασφαλίσουν σε όλους ιατρικές 
υπηρεσίες και ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση ασθενείας».  

  

4.2 Ανάλυση του Άρθρου 12 με τη βοήθεια του 14ου Γενικού Σχολίου 
της Επιτροπής  

Τον Αύγουστο του 2000, η Επιτροπή υιοθέτησε το Γενικό Σχόλιο 14 επιθυμώντας να 
προσφέρει στα κράτη-μέλη έναν κατευθυντήριο άξονα για την βαθύτερη κατανόηση, 
ερμηνεία και, κατ’ επέκταση, εφαρμογή του Άρθρου 12. Με στόχο να βοηθήσει τα κράτη 
μέλη στην υλοποίηση της συμφωνίας και την πραγματοποίηση των γνωστοποιημένων τους 
υποχρεώσεων, αυτό το γενικό σχόλιο εστιάζει στο κανονιστικό περιεχόμενο του άρθρου 12, 
στις υποχρεώσεις των κρατών μελών και άλλων παραγόντων, καθώς και στις παραβάσεις 
και εφαρμογές σε διεθνές επίπεδο. Το γενικό σχόλιο βασίζεται στην εμπειρία της επιτροπής 
από την επεξεργασία αναφορών των κρατών μελών.  

  

Ορισμός: 12.1  

Η υγεία είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, απαραίτητο για την άσκηση των 
υπόλοιπων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάθε ανθρώπινο ον έχει το δικαίωμα στην 
απόλαυση των υψηλότερων επιτεύξιμων προδιαγραφών στην υγεία που συντελούν στο να 
ζει μια ζωή με αξιοπρέπεια. Υπό αυτό το πρίσμα το δικαίωμα στην υγεία πρέπει να 
συλληφθεί ως το δικαίωμα στην απόλαυση μιας ποικιλίας εγκαταστάσεων, αγαθών, 
υπηρεσιών και συνθηκών απαραίτητων για την υλοποίηση των υψηλότερων επιτεύξιμων 
προδιαγραφών υγείας.  

Η συνειδητοποίηση του δικαιώματος της υγείας μπορεί να επιτευχθεί μέσω πολλών 
συμπληρωματικών προσεγγίσεων, όπως η δημιουργία κανόνων υγείας ή η υλοποίηση 
προγραμμάτων υγείας που έχουν αναπτυχθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) 
ή η υιοθέτηση συγκεκριμένων νόμιμων μέσων.  

Ως προς τη νομική ανάλυση των επιμέρους εκφάνσεων του δικαιώματος στην υγεία, 
πρέπει να σημειωθεί πως περιέχει τόσο ελευθερίες όσο και δικαιώµατα. Είναι στενά 
συνδεδεμένο με την αναγνώριση των άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στο φαγητό, την απαγόρευση των 
βασανιστηρίων, την ιδιωτική ζωή, την πρόσβαση σε πληροφορίες και την ελευθερία για την 
ένωση, συνάθροιση και την πορεία. Επομένως, το δικαίωμα στην υγεία πρέπει να 
συλλαμβάνεται ως ευρύτερο του δικαιώματος να είναι το άτομο υγιές.  
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Το δικαίωμα στην υγεία σε όλες τις μορφές του και σε όλα τα επίπεδα εμπεριέχει τα 
ακόλουθα συσχετισμένα και απαραίτητα στοιχεία, τον οποίων η ακριβής εφαρμογή 
εξαρτάται από τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος.  

a) Διαθεσιμότητα. Λειτουργικές δημόσιες μονάδες υγείας και πρόνοιας υγείας, αγαθά 
και υπηρεσίες, όπως και προγράμματα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε επαρκές πλήθος 
μέσα στο κράτος μέλος. Το συγκεκριμένο είδος μονάδων, αγαθών και υπηρεσιών 
ποικίλει ανάλογα με πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 
ανάπτυξης του κράτους μέλους. Πρέπει να εμπεριέχουν, ωστόσο, τους υποκείμενους 
καθοριστικούς παράγοντες της υγείας, όπως το ασφαλές και πόσιμο νερό και 
επαρκείς παροχές υγιεινής, νοσοκομεία, κλινικές, και άλλα κτίρια που σχετίζονται με 
την υγεία, εκπαιδευμένο ιατροφαρμακευτικό και ειδικό υγειονομικό προσωπικό, που 
λαμβάνει στο εσωτερικό της χώρας ανταγωνιστικούς μισθούς και απαραίτητα 
φάρμακα, όπως ορίζεται από το πρόγραμμα δράσης του ΠΟΥ.  

b) Προσβασιμότητα. Οι εγκαταστάσεις υγείας, τα αγαθά και οι υπηρεσίες πρέπει να 
είναι προσβάσιμα από όλους χωρίς διακρίσεις, στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του 
κράτους μέλους. Η προσβασιμότητα έχει τέσσερις επικαλυπτόμενες διαστάσεις:  

i. Απαγόρευση διακρίσεων: οι εγκαταστάσεις υγείας, τα αγαθά και οι υπηρεσίες 
πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους, ειδικά στις πιο εκτεθειμένες ή 
περιθωριοποιημένες ομάδες του πληθυσμού, στον νόμο και την πράξη, 
χωρίς διάκριση με καμία από τις παράνομες αιτίες.  

ii. Φυσική προσβασιμότητα: οι εγκαταστάσεις υγείας, τα αγαθά και υπηρεσίες 
πρέπει να βρίσκονται στα πλαίσια της ασφαλούς πρόσβασης για όλα τα 
τμήματα του πληθυσμού, ειδικά για τις εκτεθειμένες ή περιθωριοποιημένες 
ομάδες, όπως εθνικές μειονότητες και ενδογενείς πληθυσμούς, γυναίκες, 
παιδιά, εφήβους, ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες και ασθενείς με 
HIV/AIDS. Η προσβασιμότητα επίσης συνεπάγεται ότι οι ιατροφαρμακευτικές 
υπηρεσίες και οι υποκείμενοι καθοριστικοί παράγοντες της υγείας, όπως η 
ασφάλεια και το πόσιμο νερό καθώς και οι επαρκείς υπηρεσίες υγείας 
βρίσκονται σε πλαίσια ασφαλούς πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των 
υπαίθριων περιοχών. Η προσβασιμότητα επιπλέον εμπεριέχει την επαρκή 
πρόσβαση σε κτίρια για άτομα με αναπηρίες.  

iii. Οικονομική προσβασιμότητα (ευχέρεια): οι εγκαταστάσεις υγείας, τα αγαθά 
και οι υπηρεσίες πρέπει να είναι οικονομικά προσιτά σε όλους. Η πληρωμή 
για τις υπηρεσίες πρόνοιας υγείας, όπως και για τις υπηρεσίες που 
σχετίζονται με τους υποκείμενους βασικούς παράγοντες της υγείας, πρέπει 
να βασίζονται στην αρχή της δικαιοσύνης, εξασφαλίζοντας ότι αυτές οι 
υπηρεσίες- είτε παρέχονται ιδιωτικά, είτε δημόσια- είναι οικονομικά 
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προσιτές σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικά μη προνομιούχων 
ομάδων. Η δικαιοσύνη προϋποθέτει ότι φτωχότερα νοικοκυριά δεν πρέπει 
να επιβαρύνονται δυσανάλογα με έξοδα υγείας συγκριτικά με πλουσιότερα 
νοικοκυριά.  

iv. Προσβασιμότητα σε πληροφορίες: η προσβασιμότητα εμπεριέχει το 
δικαίωμα του να αναζητάς, να λαμβάνεις και να ανακαλύπτεις πληροφορίες 
και ιδέες σχετικά με τα θέματα υγείας. Ωστόσο η προσβασιμότητα σε 
πληροφορίες δεν πρέπει να παραβιάζει το δικαίωμα απορρήτου υγείας που 
πρέπει να αντιμετωπίζεται με εμπιστευτικότητα.  

c) Αποδοχή. Όλες οι εγκαταστάσεις υγείας, τα αγαθά και οι υπηρεσίες πρέπει να 
σέβονται την ιατροφαρμακευτική ηθική και να είναι πολιτισμικά κατάλληλα, για 
παράδειγμα να σέβονται τη κουλτούρα του ατόμου, τις μειονότητες, τους λαούς και 
τις κοινότητες, να σέβονται το γένος και τις προϋποθέσεις του κύκλου της ζωής, 
όπως επίσης να είναι σχεδιασμένα να σέβονται την εχεμύθεια και να βελτιώνουν την 
κατάσταση υγείας αυτών που το χρειάζονται.  

d) Ποιότητα. Όπως πρέπει να είναι πολιτισμικά αποδεκτές, οι εγκαταστάσεις υγείας, 
τα αγαθά και οι υπηρεσίες πρέπει επίσης να είναι επιστημονικά ενδεδειγμένα και 
ιατροφαρμακευτικά κατάλληλα και καλής ποιότητας. Αυτό προαπαιτεί, μεταξύ 
άλλων, ικανό ιατροφαρμακευτικό προσωπικό, επιστημονικά καταρτισμένο, καθώς 
και μη- ληγμένα φάρμακα και νοσοκομειακό εξοπλισμό, ασφαλές πόσιμο νερό και 
επαρκή υγιεινή.   

Επομένως: Όλες οι υγειονομικές υπηρεσίες, τα αγαθά και οι εγκαταστάσεις πρέπει να 
είναι διαθέσιμα (σε επαρκή ποσότητα), προσβάσιμα (φυσικά, οικονομικά, πληροφοριακά και 
χωρίς διακρίσεις), αποδεκτά (σεβόμενα την ιατροφαρμακευτική ηθική και πολιτισμικά 
κατάλληλα) και καλής ποιότητας (επιστημονικά ενδεδειγμένα).  

  

Παραδείγματα - συνιστώσες του δικαιώματος στην υγεία: 12.2  

Άρθρο 12.2 (α) : Το δικαίωμα στη μητρική, παιδική και αναπαραγωγική υγεία  

Τα εφόδια «μειώσεως των θνησιγενών βρεφών και της θνησιμότητας αυτών καθώς 
και της υγιεινής ανάπτυξης των παιδιών» μπορούν να ερμηνευθούν ως τα απαραίτητα 
μέτρα για τη βελτίωση της παιδικής και μητρικής υγείας, γυναικολογικές και 
αναπαραγωγικές υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού 
προγραμματισμού, προ- και μετά- γενετήσια φροντίδα, μαιευτικές υπηρεσίες σε περίπτωση 
ανάγκης και πρόσβαση σε πληροφορίες, όπως και σε πηγές απαραίτητες για την 
ανταπόκριση στις πληροφορίες αυτές.  
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Άρθρο 12.2 (β): Το δικαίωμα στα υγιή φυσικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα  

«Η βελτίωση όλων των τομέων της περιβαλλοντικής και βιομηχανικής υγιεινής» 
συνίσταται, μεταξύ άλλων, από προληπτικά μέτρα όσον αναφορά ατυχήματα και ασθένειες 
λόγω επαγγέλματος, την ανάγκη διασφάλισης επαρκούς παροχής ασφαλούς πόσιμου νερού 
και βασικής υγιεινής, την πρόληψη και μείωση της έκθεσης του πληθυσμού σε επιβλαβείς 
ουσίες όπως η ακτινοβολία και επικίνδυνα χημικά ή άλλες επικίνδυνες περιβαλλοντικές 
συνθήκες που άμεσα ή έμμεσα έχουν αντίκτυπο στην υγεία του ανθρώπου. Επιπλέον, η 
βιομηχανική υγιεινή αναφέρεται στην ελαχιστοποίηση, στον βαθμό που είναι εφαρμόσιμο, 
των παραγόντων που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και είναι έμφυτοι στο εργασιακό 
περιβάλλον. Επίσης, περιλαμβάνει την επαρκή στέγαση και ασφάλεια, εργασιακές συνθήκες 
υγιεινής, επαρκή παροχή φαγητού και κατάλληλης διατροφής, ενώ αποθαρρύνει την 
κατάχρηση αλκοόλ και τη χρήση καπνού, ναρκωτικών και άλλων επιβλαβών ουσιών.  

  

Άρθρο 12.2 (γ): Το δικαίωμα στην πρόληψη, τη θεραπεία και τον έλεγχο της ασθένειας  

«Η πρόληψη και θεραπεία επιδημικών, ενδημικών, επαγγελματικών και άλλων 
ασθενειών και η καταπολέμηση αυτών» προαπαιτούν την εγκαθίδρυση προληπτικών και 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους κινδύνους υγείας που σχετίζονται με τη 
συμπεριφορά, όπως οι σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες, ειδικά ο HIV/AIDS, και αυτές 
που επηρεάζουν αρνητικά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, και την προώθηση 
καθοριστικών κοινωνικά παραγόντων καλής υγείας, όπως η περιβαλλοντική ασφάλεια, η 
παιδεία, η οικονομική ανάπτυξη και η ισότητα των φύλων. Το δικαίωμα στη θεραπεία 
συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία ενός συστήματος επείγουσας ιατροφαρμακευτικής 
φροντίδας σε περιπτώσεις ατυχημάτων, επιδημιών και παρόμοιων κινδύνων της υγείας, 
καθώς και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε επείγουσες καταστάσεις και 
καταστροφές. Ο έλεγχος των ασθενειών αναφέρεται στις κρατικές και διακρατικές 
προσπάθειες, μεταξύ άλλων, να διαθέσουν τεχνολογίες για τη βελτίωση της επιδημιολογικής 
παρακολούθησης και τη συλλογή πληροφοριών σε διαφορετικές βάσεις, καθώς και να 
εφαρμόσουν και να ενισχύσουν προγραμμάτων εμβολιασμού και άλλες στρατηγικές 
ελέγχου των ασθενειών.  

    
Άρθρο 12.2 (δ): Το δικαίωμα στις εγκαταστάσεις υγείας, τα αγαθά και τις υπηρεσίες  

«Η δημιουργία συνθηκών που μπορούν να εξασφαλίσουν σε όλους ιατρικές 
υπηρεσίες και ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση ασθενείας» και για τη φυσική και για την 
ψυχική υγεία, αφορά στην παροχή ίσης και διαρκούς πρόσβασης σε βασικές προληπτικές, 
θεραπευτικές και αποκαταστατικές υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευση σχετικά με την υγεία, 
τακτικά προγράμματα εξέτασης, κατάλληλη θεραπεία κοινών ασθενειών, τραυματισμών 
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και αναπηριών, κατά προτίμηση στα πλαίσια της κοινότητας, παροχή των απαραίτητων 
φαρμάκων, και μέριμνα για την ψυχική υγεία. Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας είναι η 
επέκταση της συμμετοχής του πληθυσμού στην πρόληψη ασθενειών και στις υπηρεσίες 
θεραπείας, όπως ο οργανισμός του τομέα υγείας, το ασφαλιστικό σύστημα και, 
συγκεκριμένα, συμμετοχή στις πολιτικές αποφάσεις σχετικά με το δικαίωμα στην υγεία που 
λαμβάνονται τόσο στην κοινότητα όσο και σε διεθνές επίπεδο.  

 . 

5. Ειδικότερα θέματα  
5.1 Το δικαίωμα στην τεχνητή διακοπή της κύησης 

 

Το δικαίωμα στην άμβλωση με την γνωστή απόφαση Dobbs v Jackson Women’s 
Health Organization του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ με την οποία δεν αναγνωρίζεται 
η συνταγματική προστασία του δικαιώματος, καθίσταται ήδη απειλούμενο 1. Η γνωστή 
στάθμιση μεταξύ ελευθερίας της προσωπικότητας της γυναίκας και προστασίας της ζωής 
του εμβρύου πρέπει να ιδωθεί συνδυαστικά με το δικαίωμα στην υγεία που έχει η ίδια η 
γυναίκα. Άλλωστε είναι ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με αφορμή τη σχετική 
απόφαση του Δικαστηρίου που δήλωσε ότι «οι περιορισμοί των αμβλώσεων δεν 
εμποδίζουν την πρόσβαση σε αυτές απλώς τις καθιστούν πιο θανατηφόρες» 2  .Η 
απαγόρευση των αμβλώσεων οδηγεί τις γυναίκες να προσφεύγουν σε παράνομες δομές 
χωρίς περίθαλψη και επίσημη ιατρική πρόνοια με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος 
επιπλοκών και θανάτου. 

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η πρόσβαση σε μια ασφαλή άμβλωση είναι 
ανθρώπινο δικαίωμα. Χαρακτηριστικά η Διεθνής Αμνηστία επισημαίνει3:  

Στη βάση του Διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων ο καθένας έχει δικαίωμα 
στη ζωή, στην υγεία και δικαίωμα να μην υφίσταται βία, βασανιστήρια, διάκριση ή 
απάνθρωπη και αναξιοπρεπή μεταχείριση.  

 
1OFF ICE  OF  THE  H IGH COMMISS IONER  FOR  HUMAN R IGHTS   (24/6/2022)  Bachelet on US 

ruling on Dobbs v Jackson Women’s Health Organization. Διαθέσιμο στο: 

https://www.ohchr.org/en/statements/2022/06/bachelet‐us‐ruling‐dobbs‐v‐jackson‐womens‐health‐

organization. Ανακτήθηκε: 30/10/2022 

2REUTERS(24/6/2022) Restricting abortion just makes it more deadly, says U.N. after U.S. ruling. Διαθέσιμο 
στο: https://www.reuters.com/world/us/restricting‐abortion‐just‐makes‐it‐more‐deadly‐says‐un‐after‐us‐

ruling‐2022‐06‐24/ .Ανακτήθηκε: 30/10/2022 
3 Διεθνής Αμνηστία (χ.χ.) Key Facts on abortion. Διαθέσιμο στο: https://www.amnesty.org/en/what‐we‐
do/sexual‐and‐reproductive‐rights/abortion‐facts/ .Ανακτήθηκε : 30/10/2022 
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Το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διακηρύσσει ρητά ότι τις αποφάσεις για το 
σώμα μας τις λαμβάνουμε εμείς – αυτό είναι η λεγόμενη σωματική αυτονομία. Πιέζοντας 
κάποιον σε μια ακούσια εγκυμοσύνη ή πιέζοντας να προβεί σε μια επισφαλή έκτρωση είναι 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στην 
ιδιωτική και σωματική αυτονομία. Πολλές φορές όσοι δεν έχουν επιλογή παρά να προβούν 
σε μια επικίνδυνη έκτρωση, απειλούνται από ποινική δίωξη και τιμωρία ακόμα και φυλάκιση 
και επιπλέον έχουν να αντιμετωπίσουν την άσχημη, απάνθρωπη και υποτιμητική 
συμπεριφορά και διάκριση αλλά και την μη πρόσβαση σε σημαντική για την μετά την 
εγκυμοσύνη περίοδο, υγειονομική φροντίδα.  

Η πρόσβαση στην άμβλωση είναι πολύ σημαντική για την προστασία ενός συνόλου 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων της γυναίκας, του παιδιού και άλλων που μπορεί να έρθουν στην 
ίδια θέση και ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επίτευξη της κοινωνικής και 
φυλετικής δικαιοσύνης. Η Διεθνής Αμνηστία πιστεύει ότι ο καθένας πρέπει να είναι 
ελεύθερος να ασκεί την σωματική αυτονομία του και να αποφασίζει για την αναπαραγωγή 
του συμπεριλαμβανομένου του πότε και αν θα κάνει παιδιά. Είναι σημαντικό οι σχετικές 
νομοθεσίες να σέβονται, να προστατεύουν και να συμπληρώνουν τα δικαιώματα των 
εγκύων και να μην τους οδηγούν σε επισφαλείς αμβλώσεις. 

Οι Η.Π.Α. είναι από τις λίγες χώρες του κόσμου που δεν έχουν προσχωρήσει στη 
Σύμβαση για την Εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης απέναντι στη γυναίκα (1979), μια 
σύμβαση που στο άρθρο 12 προστατεύει την σωματική αυτονομία και διακηρύσσει την 
σεξουαλική και αναπαραγωγική ελευθερία των γυναικών. Με αφορμή την απόφαση Dobbs 
v Jackson Women’s Health Organization η Επιτροπή Εξάλειψης των διακρίσεων κατά των 
γυναικών (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) εξέδωσε 
ανακοίνωση με την οποία καλεί τις ΗΠΑ να προσχωρήσουν στην Σύμβαση4.  

 

5.2 Οργάνωση συστημάτων υγείας 
Η πανδημία του covid – 19 ανέδειξε τις ανεπάρκειες των συστημάτων υγείας ανά 

το κόσμο και αναθεώρησε την πολιτική πολλών κρατών απέναντι στην υγεία. Ακόμη και 

 
4 United Nations  (1/7/2022) Access to safe and legal abortion: Urgent call for United States to adhere to 

women’s rights convention, UN committee. Διαθέσιμο στο: 

https://www.ohchr.org/en/statements/2022/07/access‐safe‐and‐legal‐abortion‐urgent‐call‐united‐states‐

adhere‐womens‐rights . Ανακτήθηκε :30/10/2022 και 

United Nations (χ.χ.) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 

18 December 1979. Διαθέσιμο στο : https://www.ohchr.org/en/instruments‐

mechanisms/instruments/convention‐elimination‐all‐forms‐discrimination‐against‐women Ανακτήθηκε 

:30/10/2022 
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ισχυρά κράτη δοκίμασαν τις αντοχές τους επιλέγοντας μια απόλυτη κρατική μέριμνα για 
την προστασία του πληθυσμού και την περίθαλψη του. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας: 3 είναι οι πυλώνες που 
αλληλοεπιδρούν και καθορίζουν την λειτουργία ενός συστήματος υγείας: το κράτος ( 
οργανισμοί και υπηρεσίες σε εθνικό και κεντρικό επίπεδο), οι πάροχοι των υπηρεσιών 
υγείας ( δημόσιοι – ιδιωτικοί, ιατρικές – κλινικές υπηρεσίες, κερδοσκοπικοί ή μη, δίκτυα, 
ενώσεις και επαγγελματικά σωματεία κ.α.) και οι πολίτες (οι εκπρόσωποι τους, οι 
οργανώσεις των πολιτών, οι δημότες, οι φιλανθρωπικές οργανώσεις κα.)5.  

Το ζήτημα του πόσο ακριβά παρέχονται οι υπηρεσίες υγείας είναι πολύ σημαντικό 
γιατί αναφέρεται ότι πολλές φορές δεν διαφέρουν οι τιμές στο δημόσιο τομέα από τον 
ιδιωτικό αφού οι επιπλέον χρεώσεις που συνεπάγεται μια δημόσια περίθαλψη δεν 
υπολείπονται του ιδιωτικού 6 . Σε άλλες χώρες η τιμή της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας 
καθορίζεται από την αναλογία ηλικίας και ευαλωτότητας σε άλλες υπάρχει πλαφόν. Ένα 
άλλο ζήτημα είναι η αναμονή των ασθενών. Σε χώρες όπου το δημόσιο σύστημα υγείας 
εξυπηρετεί ορισμένες ομάδες ή υπολειτουργεί, αρκετοί επιλέγουν να μην λάβουν καθόλου 
θεραπεία και έτσι η λίστα αναμονής μικραίνει ενώ σε άλλες παρά την υψηλή ποιότητα η 
λίστα αναμονής αυξάνει. Το ιδιωτικό σύστημα έρχεται να καλύψει αυτά τα κενά σύμφωνα 
με έρευνα του ΟΟΣΑ7. Επίσης, έχει επισημανθεί ότι σε χώρες όπου τμήματα του πληθυσμού 
βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας χωρίς τροφή, καθαρό νερό, αξιοπρεπή στέγη 
και εργασία ασκούν σοβαρές πιέσεις στο δημόσιο σύστημα υγείας πράγμα που φάνηκε την 
περίοδο του COVID – 198.  

Η πανδημία του COVID – 19 ανέδειξε τις ανεπάρκειες των συστημάτων υγείας στην 
αντιμετώπιση κρίσεων και το μέτρο του lockdown επιλέχθηκε για να υπάρχει χρόνος για 

 
5World  Health Organization (χ.χ.) Health system governance .Διαθέσιμο στο:  https://www.who.int/health‐
topics/health‐systems‐governance#tab=tab_1 . Ανακτήθηκε: 30/10/2022 
 
6ΟΟΣΑ (2021) Public and Private Sector Relationships in Long‐term Care and Healthcare Insurance. Διαθέσιμο 
στο:  https://www.oecd.org/daf/fin/insurance/Public‐and‐Private‐Sector‐Relationships‐in‐Long‐term‐Care‐and‐
Healthcare‐Insurance.pdf . Ανακτήθηκε: 30/10/2022 
7 ΟΟΣΑ (2021) Public and Private Sector Relationships in Long‐term Care and Healthcare Insurance. Διαθέσιμο 
στο:  https://www.oecd.org/daf/fin/insurance/Public‐and‐Private‐Sector‐Relationships‐in‐Long‐term‐Care‐and‐
Healthcare‐Insurance.pdf . Ανακτήθηκε: 30/10/2022 
 

8World Health Organization (11/11/2021) Health systems resilience during COVID‐19: Lessons for building back 
better. Διαθέσιμο στο:  https://reliefweb.int/report/world/health‐systems‐resilience‐during‐covid‐19‐lessons‐
building‐back‐better?gclid=EAIaIQobChMI9KDSyK6I‐wIVib13Ch1tZQWbEAAYASAAEgLdGfD_BwE .Ανακτήθηκε: 
30/10/2022 
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την οργάνωση τους 9 . Η πανδημία ήταν η αφορμή να επανεκτιμηθεί η ανάπτυξη 
πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας για όλους, η συνεισφοράς των εθελοντών και η σωστής 
διαχείριση των πόρων στην υγεία. Η ψηφιακή και τεχνοκρατική οργάνωση της υγείας 
έπρεπε να εξελιχθεί μέσα σε λίγο καιρό καθώς οι εισαγωγές, οι διανομές και η διαχείριση 
των εμβολίων βασίζονταν σε λογιστικά μοντέλα που απαιτούν εξειδικευμένες ομάδες 
εργασίες ενώ η ψηφιακή διακυβέρνηση ήταν αναγκαία όπως και η ψηφιακή μετάβαση του 
δημόσιου συστήματος υγείας για να λειτουργήσει η εμβολιαστική κάλυψη και η εφαρμογή 
των μέτρων10 . Με λίγα λόγια τα προβλήματα που προέκυψαν στην προσαρμογή των 
εθνικών συστημάτων υγείας σε καιρούς πανδημίας καθιστούν αναγκαία την οργάνωση 
τους από την αρχή.  

 

5.3 COVID-19: Πρόληψη - Εμβόλια  
Η πανδημία COVID-19 έχει μεταμορφώσει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο 

τον κόσμο, επηρεάζοντας την καθημερινότητά τους με διαφορετικούς τρόπους. Παρότι η 
απειλή του ιού και των μεταλλάξεων εξακολουθεί να υπάρχει, η επιστροφή στην 
κανονικότητα και οι θετικοί επιδημιολογικοί δείκτες , ειδικά σε χώρες με υψηλά ποσοστά 
εμβολιασμών, φανερώνει μια μεγάλη πρόοδο. Η σκέψη ότι ο SARS-CoV-2 θα γίνει ενδημικός 
ιός-που παρουσιάζεται περιοδικά σε μια κοινότητα, αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα- έχει 
εκφραστεί από τον ΠΟΥ· «Ο ιός της COVID-19 μπορεί να γίνει απλώς ένας ακόμη ενδημικός 
ιός στις κοινότητές μας, χωρίς να εξαφανιστεί», δήλωσε ο Michael Ryan, εκτελεστικός 
διευθυντής του προγράμματος έκτακτης ανάγκης υγείας του ΠΟΥ, σε συνέντευξη Τύπου τον 
Μάιο του 2020. Και σύμφωνα με την ιατρική επιστήμη ήδη αυτό υφίσταται και με τη βοήθεια 
των εμβολιασμών. Αλλά δεν είναι τα εμβόλια που θα σταματήσουν την πανδημία, είναι ο 
εμβολιασμός. Επομένως, πρέπει να εξασφαλιστεί δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση στα εμβόλια 
και να διασφαλιστεί ότι κάθε χώρα λαμβάνει το μερίδιό της για να προστατεύσει τον 
πληθυσμό της, ξεκινώντας από τους πιο ευάλωτους.11  

Η Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων ορίζει ότι τα 
κράτη είναι υποχρεωμένα να διασφαλίζουν ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων 
προγραμμάτων εμβολιασμού ενάντια σε σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες που πλήττουν την 

 
9Pwc (χ.χ.) Η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη για βελτιώσεις στα συστήματα υγείας .Διαθέσιμο στο 
:https://www.pwc.com.cy/en/articles/articles‐2020/polys‐dionysiou‐article‐covid‐19‐health‐care.html. 
Ανακτήθηκε 30/10/2022 
 
10 World Health Organization (11/11/2021) Health systems resilience during COVID‐19: Lessons for building 
back better. Διαθέσιμο στο:  https://reliefweb.int/report/world/health‐systems‐resilience‐during‐covid‐19‐
lessons‐building‐back‐better?gclid=EAIaIQobChMI9KDSyK6I‐wIVib13Ch1tZQWbEAAYASAAEgLdGfD_BwE 
.Ανακτήθηκε: 30/10/2022 
11  WHO.  COVID‐19  vaccines.  Διαθέσιμο  στο:  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel‐

coronavirus2019/covid‐19‐vaccines. Ανακτήθηκε: 30/10/2022.  
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κοινότητα και να διασφαλίζουν ίση πρόσβαση για όλους στα πλαίσια της διεθνούς 
ασφάλειας. Ο εμβολιασμός αποτελεί το κυριότερο εργαλείο για την πρωτογενή πρόληψη 
των ασθενειών και ένα από τα πλέον αποτελεσματικά από πλευράς κόστους μέτρα για τη 
δημόσια υγεία. Η ανοσοποίηση μέσω των εμβολίων είναι η καλύτερη άμυνα που έχουμε 
απέναντι σε σοβαρές και ενίοτε θανατηφόρες μεταδοτικές ασθένειες, οι οποίες μπορούν να 
προληφθούν. Χάρη σε εκτεταμένες εκστρατείες εμβολιασμού εξαλείφθηκε η ευλογιά, η 
Ευρώπη απαλλάχτηκε από την πολιομυελίτιδα, και έχουν σχεδόν εξαλειφθεί πολλές άλλες 
ασθένειες.12  

Με την πανδημία COVID-19 να έχει ήδη προκαλέσει την απώλεια εκατοντάδων 
χιλιάδων ζωών και να έχει διαταράξει τις ζωές δισεκατομμυρίων άλλων, η «Παγκόσμια 
Πρόσβαση στα Εμβόλια COVID-19» (COVAX) έρχεται ως μια παγκόσμια πρωτοβουλία που 
αποσκοπεί στην ισότιμη πρόσβαση στα εμβόλια COVID-19 υπό την καθοδήγηση της GAVI 
Συμμαχίας Εμβολίων, του Συνασπισμού για τις Καινοτομίες Ετοιμότητας για Επιδημίες (CEPI) 
και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Αποτελεί έναν από τους τρεις πυλώνες του 
επιταχυντή πρόσβασης στα εργαλεία COVID-19, μιας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε τον 
Απρίλιο του 2020 από τον ΠΟΥ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυβέρνηση της Γαλλίας 
ως απάντηση στην πανδημία COVID-19. Το COVAX συντονίζει τους διεθνείς πόρους για να 
επιτρέψει στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις 
εξετάσεις, τις θεραπείες και τα εμβόλια COVID-19.13  

  

«Με μια ταχέως εξελισσόμενη πανδημία,   
κανείς δεν είναι ασφαλής, εκτός αν είναι όλοι ασφαλείς»  

-WHO  

  
6. Ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες  

1) Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των εκτρώσεων από την 
παγκόσμια κοινότητα; 

2) Ενόψει του COVID-19 ποια μέτρα αναβάθμισης των συστημάτων υγείας πιστεύετε 
ότι πρέπει να ληφθούν και σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι έχει πετύχει το μοντέλο του public- 
private healthcare; 

 
12 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμβολιασμός. Διαθέσιμο στο: https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_el.  

Ανακτήθηκε: 30/10/2022.  

13 GAVI. COVAX. Διαθέσιμο στο:  https://www.gavi.org/covax‐facility. Ανακτήθηκε:30/10/2022.  
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3) Προτείνετε έναν μηχανισμό που μπορεί να εξασφαλίσει αποτελεσματικό 
εμβολιασμό στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

 

7. Ενδεικτικές επιλογές για πρόσθετη μελέτη  
Γενικά: 
1.Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, World Health 

Organization. The Right to Health factsheet. Διαθέσιμο στο:  
https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet31.pdf. Ανακτήθηκε: 
30/10/2022.  

2.Διεθνής Αμνηστία . Διαθέσιμο στο :https://www.amnesty.org/en/. Ανακτήθηκε : 30/10/2022 

3. UNFPA. Διαθέσιμο στο: https://www.unfpa.org/. Ανακτήθηκε: 30/10/2022 

Το δικαίωμα στην τεχνητή διακοπή της κύησης: 

 1. OFFLINE POST (18/11/2022) Το δικαίωμα της άμβλωσης υπό νομικό πρίσμα. Διαθέσιμο στο: 
https://www.offlinepost.gr/2020/11/18/to-dikaiwma-ths-amvlwshs-ypo-nomiko-prisma/. 
Ανακτήθηκε: 30/10/2022 
2. United Nations (24/6/2022) Overturning of Roe v Wade abortion law a ‘huge blow to women’s 

human rights’ warns Bachelet. Διαθέσιμο στο:https://news.un.org/en/story/2022/06/1121312. 

Ανακτήθηκε: 30/10/2022 
 

Οργάνωση συστημάτων υγείας:  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2021) Προφίλ υγείας ανά χώρα. Διαθέσιμο στο: 
https://health.ec.europa.eu/state-health-eu/country-health-profiles_el#ref-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB-
%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC-
%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1-2021. Ανακτήθηκε: 30/10/2022 

COVID-19: Πρόληψη- Εμβόλια  

UNISEF. Coronavirus disease (COVID-19) information centre. Διαθέσιμο στο:  
https://www.unicef.org/coronavirus/covid- 
19?fbclid=IwAR3P1zqQtX9DzU5Pg3hgSuhzuznbw1jgdTBbQMimMhUBjmFG2skcZeI0l
k. Ανακτήθηκε: 30/10/2022.  

THE IMF AND COVID-19 (CORONAVIRUS). Διαθέσιμο στο:  
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19?fbclid=IwAR2M9KO- 
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XZUG5jiP6UfEoqhCTW2kFgQc8mbR70t-wJoFEP98Mkbc35B1MGM#. Ανακτήθηκε: 
30/10/2022.  

COVAX συμμετέχουσες χώρες. Διαθέσιμο στο:  
https://www.gavi.org/sites/default/files/covid/pr/COVAX_CA_COIP_List_COV 
AX_PR_12-05-21.pdf. Ανακτήθηκε: 30/10/2022. 

  

8. Βιβλιογραφία/ Δικτυογραφία  
Γενικά: 
1. Committee on Economic, Social and Cultural rights, Introduction. Διαθέσιμο στο:  

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/Pages/CESCRIntro.aspx. Ανακτήθηκε: 
30/10/2022 

2. Constitution of The World Health Organization. Διαθέσιμο στο:  
https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf. Ανακτήθηκε: 
30/10/2022  

3. Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Διαθέσιμο στο:  
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk. Ανακτήθηκε: 
30/10/2022 

4. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Διαθέσιμο στο:  
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx. Ανακτήθηκε: 
30/10/20212 

5. Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και Πολιτιστικά δικαιώματα. Διαθέσιμο 
στο:  
https://unric.org/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82- 
%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF- 
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1- 
%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE 
%AC-%CE%BA%CE%BF%CE%B9-2/. Ανακτήθηκε: 30/10/2022.  

Το δικαίωμα στην τεχνητή διακοπή της κύησης: 
1.United Nations(9/3/2022) WHO issues new guidelines on abortion to help deliver lifesaving care. 

Διαθέσιμο στο : https://news.un.org/en/story/2022/03/1113612. Ανακτήθηκε: 30/10/2022 

2.United Nations Human Rights (2020) INFORMATION SERIES ON SEXUAL AND REPRODUCTIVE 

HEALTH AND RIGHTS‐ ABORTION . Διαθέσιμο στο:  

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_A

bortion_WEB.pdf. Ανακτήθηκε : 30/10/2022 
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3 OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS (24/6/2022)  Bachelet 

on US ruling on Dobbs v Jackson Women’s Health Organization. Διαθέσιμο στο: 

https://www.ohchr.org/en/statements/2022/06/bachelet‐us‐ruling‐dobbs‐v‐jackson‐womens‐
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COVID-19: Πρόληψη- Εμβόλια  

WHO. COVID-19 vaccines. Διαθέσιμο στο: 
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