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Παρατηρήσεις εί του Σχεδίου Έκθεσης της Ελλάδας σχετικά µε την
εφαρµογή του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και
Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα∗

Ι. Εισαγωγή
Το Υ9ουργείο Εξωτερικών (∆4 ∆ιεύθυνση Ανθρω9ίνων ∆ικαιωµάτων)
α9έστειλε στην Εθνική Ε9ιτρο9ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ9ου το Σχέδιο
της δεύτερης Έκθεσης της Ελλάδας σχετικά µε την εφαρµογή του ∆ιεθνούς
Συµφώνου για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα για
σχολιασµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1, 9αρ. 6 (ε) του ιδρυτικού της
νόµου 2667/1998.
Η Εθνική Ε9ιτρο9ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ9ου (ΕΕ∆Α) θέλει να
εκφράσει την ικανο9οίησή της για το γεγονός ότι το τελευταίο διάστηµα το
Υ9ουργείο Εξωτερικών της α9οστέλλει συστηµατικά για σχολιασµό τα σχέδια
Εκθέσεων 9ρος υ9οβολή σε διεθνή όργανα ελέγχου.
Η ΕΕ∆Α έχει ασχοληθεί µε ζητήµατα 9ου εµ9ί9τουν στο 9εδίο
εφαρµογής του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και
Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα (εφεξής Σύµφωνο), διατυ9ώνοντας α9όψεις και
συστάσεις 9ρος τα αρµόδια Υ9ουργεία. Είχε δε υ9οβάλει σχόλια και ε9ί της
9ροηγούµενης (αρχικής) Έκθεσης του Υ9ουργείου Εξωτερικών για την
εφαρµογή του Συµφώνου α9ό την Ελλάδα.1
Η ΕΕ∆Α αφού µελέτησε το σχέδιο της Έκθεσης (εφεξής Έκθεση)
διατυ9ώνει τις κάτωθι 9αρατηρήσεις 9ου µ9ορούν να συµβάλουν στον
εµ9λουτισµό της, καθώς αντα9οκρίνονται στην ανάγκη διαµόρφωσης ε9ίκαιρης

∗

Οι αρούσες αρατηρήσεις έχουν εγκριθεί αό την Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α. Εισηγήτριες: Σ.
Κουκούλη-Σηλιωτοούλου, Μέλος ΕΕ∆Α, εκρόσωος του Σ∆Γ, E. Βαρχαλαµά, Μέλος ΕΕ∆Α,
εκρόσωος της ΓΣΕΕ και Λ.-Μ. Μολάνη, Ειστηµονική Συνεργάτις ΕΕ∆Α.
1 Βλ. ΕΕ∆Α, Έκθεση 2002, σελ. 181 ε9.
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και, κατά το δυνατόν, 9ληρέστερης εικόνας για το 9εριβάλλον και τις συνθήκες
εφαρµογής του Συµφώνου στην Ελλάδα.
ΙΙ. Γενικές Παρατηρήσεις εί του σχεδίου Έκθεσης
Η υ9οβολή της Έκθεσης για την εφαρµογή του Συµφώνου α9ό την
Ελλάδα γίνεται σε µία 9ερίοδο 9ου η χώρα µαστίζεται α9ό τη δηµοσιονοµική
κρίση, και τα αλλε9άλληλα µέτρα λιτότητας 9ου έχουν ληφθεί α9ό τις αρχές
του 2010, διαρκώς λαµβάνονται και έχουν άµεσο αντίκτυ9ο στην α9όλαυση των
οικονοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων, ό9ως αυτά α9οτυ9ώνονται στις
διατάξεις του Συµφώνου. Η ΕΕ∆Α υ9ενθυµίζει ότι ήδη α9ό τον Ιούνιο του 2010
είχε το9οθετηθεί «για την ανάγκη διαρκούς σεβασµού των θεµελιωδών
δικαιωµάτων κατά την άσκηση της στρατηγικής εξόδου της οικονοµίας και της
κοινωνίας α9ό την κρίση του εξωτερικού χρέους»,2 ενώ τον 9ερασµένο
∆εκέµβριο ε9ανήλθε µε τη Σύστασή της για την «Ε9ιτακτική ανάγκη να
αντιστραφεί

η

9ορεία

καταρράκωσης

των

ατοµικών

και

κοινωνικών

δικαιωµάτων».3
Η Έκθεση είναι αρκετά εκτεταµένη (91 σελίδες) και ε9ιχειρεί να
α9οτυ9ώσει την κατάσταση των οικονοµικών, κοινωνικών και 9ολιτιστικών
δικαιωµάτων στην Ελλάδα χωρίς να 9εριορίζεται µόνο στην α9οτύ9ωση του
σχετικού κάθε φορά νοµοθετικού 9λαισίου. Ωστόσο, λεί9ει α9ό διάφορα σηµεία
η α9αιτούµενη α9οτίµηση της αναγκαιότητας, της 9ροσφορότητας και της
α9οτελεσµατικότητας των ό9οιων µέτρων έχουν ληφθεί ή η έκθεση των
9ροβληµάτων-εµ9οδίων 9ου έχουν 9ροκύψει στην 9ράξη (9.χ. 9ρόσβαση των
9αιδιών Ροµά στην εκ9αίδευση). Ε9ίσης, ενώ ορθά η Έκθεση εστιάζεται σε
α9αντήσεις

στις

Καταληκτικές

Παρατηρήσεις4

της

Ε9ιτρο9ής

για

τα

Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα (εφεξής Ε9ιτρο9ή),
αφήνει ανα9άντητα ερωτήµατα 9ου τίθενται α9ό τις Κατευθυντήριες Οδηγίες

2

ΕΕ∆Α, Ετήσια Έκθεση 2010, σελ. 103 ε9.

3http://www.nchr.gr/media/gnwmateuseis_eeda/Site_version2/oikonomikh_krish/EEDA_Krisi

.pdf
4 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding Observations: Greece,
E/C.12/1/Add.97 (07.06.2004).
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της Ε9ιτρο9ής για τη σύνταξη της Έκθεσης,5 (9.χ. αναφορικά µε τον 9εριοδικό
και α9οτελεσµατικό δικαστικό έλεγχο των ακούσιων νοσηλειών). Σκό9ιµη θα
ήταν αναφορά και σε σχετική νοµολογία, ό9ου υ9άρχει.6
Πρέ9ει 9άντως να αναφερθεί ότι, ενώ δεν φαίνεται να υ9άρχει ελληνική
νοµολογία 9ου να βασίζεται στο Σύµφωνο, υ9άρχει νοµολογία 9ου εφαρµόζει
αντίστοιχες διατάξεις του Ευρω9αϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΕΚΧ), µε την ο9οία
µάλιστα κρίνεται ότι νοµοθετικές διατάξεις 9ου δεν αντίκεινται στο Σύνταγµα
αντίκεινται στον ΕΚΧ (βλ. 9.χ. ΣτΕ 1571/2010: αναγκαστική εργασία).
Σύµφωνα µε τις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Ε9ιτρο9ής, η Ελλάδα
θα έ9ρε9ε να έχει καταθέσει την υ9ό σχολιασµό Έκθεση στις 30.06.2009.7 Η
Ελλάδα και στην 9ερί9τωση της 9αρούσας Έκθεσης έχει καθυστερήσει αρκετά
ως 9ρος την υ9οβολή της ενώ9ιον της Ε9ιτρο9ής. ∆εδοµένης της καθυστέρησης
η Έκθεση θα 9ρέ9ει να 9εριλαµβάνει στοιχεία 9ου να καλύ9τουν τη χρονική
9ερίοδο 2004 (χρόνος υ9οβολής της 9ροηγούµενης Έκθεσης) έως και σήµερα,
κάτι 9ου η Έκθεση σε ένα βαθµό το ε9ιχειρεί.
Παρόλο 9ου η Έκθεση αναφέρεται και στο χρονικό διάστηµα 9έραν του
Ιουνίου 2009, υ9άρχουν σηµεία της Έκθεσης ό9ου η 9αροχή στατιστικών
στοιχείων δεν αντα9οκρίνεται 9οιοτικά, 9οσοτικά και χρονικά στο υ9ό εξέταση
ζήτηµα (9.χ. σελ. 4 αναφορικά µε τους ελέγχους του ΣΕΠΕ, σελ. 29 αναφορικά
µε τις µισθολογικές διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών, σελ. 70 αναφορικά
µε το 9οσοστό του 9ληθυσµού 9ου βρίσκεται στα όρια της φτώχιας). Συνε9ώς, τα
στατιστικά στοιχεία θα 9ρέ9ει να ε9ικαιρο9οιηθούν µε χρήση κατάλληλων και
9ιο ε9ίκαιρων στοιχείων, και ό9ου αυτά δεν είναι διαθέσιµα θα 9ρέ9ει αυτό να
αναφέρεται ρητώς ό9ως και ο λόγος µη ύ9αρξής τους (9.χ. µη συλλογή τέτοιων
στοιχείων στην Ελλάδα).
Ό9ως ήδη σηµειώθηκε, η υ9οβολή της Έκθεσης γίνεται σε µία 9ερίοδο
9ου η Ελλάδα βρίσκεται σε βαθιά οικονοµική και δηµοσιονοµική κρίση και έχει
9ροβεί στη λήψη σκληρών διαδοχικών µέτρων λιτότητας στην 9ροσ9άθειά της
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Guidelines on Treaty-Specific
Documents to be Submitted by States Parties under Articles 16 and 17 of the International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, E/C.12/2008/2 (24.03.2009).
6 Βλ. και 9αρ 3 των Κατευθυντήριων Οδηγιών.
7 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding Observations: Greece,
ό9.9. 9αρ. 53.
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εξόδου α9ό την κρίση αυτή. Συνε9ώς, η Έκθεση οφείλει να 9αρουσιάσει
αναλυτικά τα µέτρα αυτά, τα ο9οία σαφώς έχουν αντίκτυ9ο στα δικαιώµατα 9ου
εµ9ί9τουν στο 9εδίο εφαρµογής του Συµφώνου. Είναι βέβαιο, άλλωστε, ότι και
λόγω της εκτενούς δηµοσιότητας 9ου έχει δοθεί στην κατάσταση της Ελλάδας σε
9αγκόσµιο ε9ί9εδο, κατά την 9αρουσίαση της Έκθεσης ενώ9ιον της Ε9ιτρο9ής
η ελληνική αντι9ροσω9εία θα κληθεί να α9αντήσει σε σχετικές ερωτήσεις.
Ε9ι9λέον, σύµφωνα µε την 9αρ. 5 των Kατευθυντήριων Οδηγιών της
Ε9ιτρο9ής για τη σύνταξη της Έκθεσης8 θα 9ρέ9ει να 9αρατεθούν ως
9αράρτηµα οι εθνικές εκθέσεις 9ου αφορούν την εφαρµογή Συµβάσεων της
∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 9ου αναφέρονται στο Παράρτηµα 2 των
Εναρµονισµένων Κατευθυντήριων Οδηγιών για τη σύνταξη εθνικών εκθέσεων
αναφορικά µε διεθνείς συµβάσεις ανθρω9ίνων δικαιωµάτων.9
Υ9ενθυµίζουµε ότι κρίσιµη είναι και η α9ό 22.11.2011 Έκθεση10 της
Ανώτατης

Α9οστολής

της

∆ιεθνούς

Οργάνωσης

Εργασίας

(∆ΟΕ),

9ου

ε9ισκέφθηκε την Ελλάδα τον Σε9τέµβριο του 2011, στο 9λαίσιο ελέγχου της
Προσφυγής της ΓΣΕΕ στα αρµόδια ελεγκτικά όργανα της ∆ΟΕ.
ΙΙΙ. Ειδικές αρατηρήσεις εί του σχεδίου Έκθεσης
Άρθρο 2
α) Νοµοθεσία κατά των διακρίσεων
Σελ. 2: Η ΕΕ∆Α στις «Παρατηρήσεις ε9ί της Έκθεσης του Υ9ουργείου
Εξωτερικών για την Εφαρµογή της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την Κατάργηση
Κάθε Μορφής Φυλετικών διακρίσεων» είχε σηµειώσει σχετικά µε τις
ε9ιτρε9όµενες 9αρεκκλίσεις α9ό τις διατάξεις του Ν. 3304/2005 λόγω
ιθαγένειας «ότι το θεµιτό τέτοιας µεταχείρισης 9ου ενέχει διακρίσεις ενδέχεται
σε 9ολλές 9ερι9τώσεις να υ9οκρύ9τει και να νοµιµο9οιεί διακρίσεις

Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Guidelines on Treaty-Specific
Documents to be Submitted by States Parties under Articles 16 and 17 of the International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ό9.9.
9 Secretary General, Compilation of Guidelines on the Form and Content of Reports to be
Submitted by States Parties to the International Human Rights Treaties, HRI/GEN/2/Rev.5
(29.05.2008). Συγκεκριµένα για την Ελλάδα οι σχετικές συµβάσεις είναι οι εξής: Σύµβαση Νο.
14, Νο. 29, Νο. 87, Νο. 98, Νο. 100, Νο. 102, Νο. 105, Νο. 106, Νο. 111, Νο. 122, Νο. 138, Νο.
151, Νο. 182.
10 http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_170435/lang--en/index.htm
8
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οφειλόµενες σε εθνική ιδίως καταγωγή. Το γεγονός ότι 9ολύ συχνά η 9ρόσβαση
σε

κλάδους

α9ασχόλησης,

οι

ο9οίοι

9αραδοσιακά

είναι

9ροσβάσιµοι

α9οκλειστικά α9ό Έλληνες 9ολίτες, ε9ιτρέ9εται σε οµογενείς χωρίς 9ροφανή
αιτιολογία, αν δεν ε9ιβεβαιώνει, 9άντως ενισχύει την εντύ9ωση ότι
υ9οκρύ9τεται διάκριση».11 Και ο Συνήγορος του Πολίτη ε9ανειληµµένα στις
Εκθέσεις του ε9ισηµαίνει το ζήτηµα καταγγελιών υ9ηκόων τρίτων χωρών, η
διερεύνηση

των

ο9οίων

9ροκαλεί

σοβαρές

υ9όνοιες

υ9οκρυ9τόµενης

δυσµενούς διάκρισης λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής.12
Σελ. 3: H Έκθεση κάνει γενική αναφορά στο γεγονός ότι η ΕΕ∆Α έχει
υ9ογραµµίσει τις ανε9άρκειες του Ν. 3304/2005. Σκό9ιµο, ωστόσο, θα ήταν να
αναφέρει και σε 9οια θέµατα αναφέρονται οι σχετικές 9αρατηρήσεις της
ΕΕ∆Α.13 Ε9ι9λέον, σκό9ιµο είναι να γίνει αναφορά και στις εκθέσεις της
ΟΚΕ14 αναφορικά µε τον Ν. 3304/2005 και τα σηµαντικότερα 9ροβλήµατα 9ου
αυτή έχει εντο9ίσει ως 9ρος την εφαρµογή του, αλλά και στη λειτουργία των
φορέων ίσης µεταχείρισης, κυρίως της Ε9ιτρο9ής Ίσης Μεταχείρισης του
Υ9ουργείου ∆ικαιοσύνης, η ο9οία στην ουσία είναι ανενεργή.
Σελ. 4: H Έκθεση 9αραθέτει σε 9ίνακα αριθµητικά στοιχεία αναφορικά
µε τη λειτουργία του ΣΕΠΕ (αριθµό ελέγχων, αριθµό ε9ιβληθέντων 9ροστίµων,
κλ9). Τα στοιχεία αυτά όµως αφορούν τη γενική αρµοδιότητα του ΣΕΠΕ – τον
έλεγχο της εφαρµογής της εργατικής νοµοθεσίας – και όχι τη λειτουργία του ως
φορέα

ίσης

µεταχείρισης.

Συνε9ώς,

τα στοιχεία

αυτά

θα 9ρέ9ει

να

αντικατασταθούν α9ό αυτά 9ου αφορούν µόνο την εφαρµογή του Ν. 3304/2005
9ερί

ίσης

µεταχείρισης

και

9εριλαµβάνονται

στις

ετήσιες

εκθέσεις

9ε9ραγµένων του ΣΕΠΕ. Ε9ι9λέον, θα 9ρέ9ει να 9ροστεθούν και τα
αριθµητικά-στατιστικά στοιχεία 9ου 9εριλαµβάνονται στις ειδικές εκθέσεις του

ΕΕ∆Α, Έκθεση 2007, σελ. 178-179.
Συνήγορος του Πολίτη, Ειδική Ετήσια Έκθεση για την Ίση Μεταχείριση 2010 (Ιούνιος 2011)
σελ. 12.
13 ΕΕ∆Α, «Παρατηρήσεις σχετικά µε το Ν. 3304/2005 «Εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων
9ε9οιθήσεων, ανα9ηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 9ροσανατολισµού» και 9ροτάσεις σχετικά µε
την ανάγκη τρο9ο9οίησής του», Ετήσια Έκθεση 2010, σελ. 52 ε9.
14 Βλ. Οικονοµική και Κοινωνική Ε9ιτρο9ή, Γνώµη: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων
εοιθήσεων, αναηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου ροσανατολισµού» Έκθεση Έτους 2009
(Φεβρουάριος 2011).
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Συνηγόρου του Πολίτη αναφορικά µε την εφαρµογή του Ν. 3304/2005. Πάντως,
ό9ως η ΕΕ∆Α ε9ανειληµµένα ε9ισήµανε, κατά τον Ν. 3304/2005, ο Συνήγορος
είναι αρµόδιος µόνο για τον δηµόσιο τοµέα, ενώ για τον ιδιωτικό τοµέα είναι
αρµόδιο µόνον το ΣΕΠΕ, 9ράγµα αντίθετο 9ρος της Οδηγίες της ΕΕ, εφόσον το
ΣΕΠΕ δεν είναι ανεξάρτητη αρχή, ό9ως α9αιτούν οι Οδηγίες.
∆εδοµένου

ότι

οι

Κατευθυντήριες

Οδηγίες

ζητούν

αναλυτικές

9ληροφορίες αναφορικά µε ένδικα και άλλα κατάλληλα µέσα, τα ο9οία τα
θύµατα 9αραβιάσεων µ9ορούν να χρησιµο9οιήσουν, σκό9ιµο θα ήταν να γίνει
αναφορά στις σχετικές διατάξεις του Ν. 3304/2005 (άρθρο 13-9αροχή
9ροστασίας, άρθρο 14-βάρος α9όδειξης, κλ9) και µεγαλύτερη ανάλυση του
χωρίου 9ου κάνει λόγο για «legal assistance and support actions for persons
suffering from racism”.
Η ΕΕ∆Α στις 9αρατηρήσεις της δίνει 9άντα µεγάλη σηµασία στην
α9οτελεσµατική 9ροσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στους κανόνες των
Οδηγιών της ΕΕ 9ου 9ροβλέ9ουν τη µεταφορά του βάρους της α9όδειξης και τη
νοµιµο9οίηση

νοµικών

9ροσώ9ων

και

ενώσεων

για

την

άσκηση

των

δικαιωµάτων των θυµάτων διακρίσεων. Η ΕΕ∆Α ε9αναλαµβάνει ότι η
συµµόρφωση 9ρος τις Οδηγίες στο σηµείο αυτό είναι ακόµη ανε9αρκής, σε ό,τι
αφορά την ορθή διατύ9ωση των σχετικών κανόνων και την ένταξή τους στους
δικονοµικούς κώδικες, µε συνέ9εια να µένουν ανεφάρµοστοι αυτοί οι τόσο
σηµαντικοί για την 9ραγµατική 9ροστασία κατά των διακρίσεων κανόνες.
Πράγµατι, ενώ στην 9ράξη υ9άρχουν 9ολλές διακρίσεις, ελάχιστες είναι
οι 9ροσφυγές στον Συνήγορο του Πολίτη και την Ε9ιθεώρηση Εργασίας, και
ακόµη λγότρες ή µηδαµινές στη ∆ικαιοσύνη. ΄Ενα ε9ι9λέον, και σηµαντικό,
εµ9όδιο στην ε9ίτευξη δικαστικής 9ροστασίας εισάγει 9ρόσφατο Σχέδιο Νόµου
«για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής», 9ου αυξάνει αλµατωδώς τα
9αράβολα σε όλες τις δίκες, συχνά σε 300-400 ευρώ.15
Σκό9ιµο, ε9ίσης, θα ήταν να γίνει αναφορά στο Ν. 3996/2011
«Αναµόρφωση του Σώµατος Ε9ιθεωρητών Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 170) – 9ου α9οσκο9εί,

Βλ. ΕΕ∆Α, Παρατηρήσεις και ροτάσεις σχετικά µε το Σχέδιο Νόµου του Υουργείου
∆ικαιοσύνης «για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής», www.nchr.gr.
15
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σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, στην µεγαλύτερη α9οτελεσµατικότητα του
ΣΕΠΕ – και ειδικότερα στο άρθρο 2 9αρ. 1 (η), το ο9οίο διευρύνει τον
ελεγκτικό ρόλο του ΣΕΠΕ στο 9εδίο των διακρίσεων, ώστε να καλύ9τει και
9ερι9τώσεις 9ολλα9λής διάκρισης16 και εντάσσει ρητά στα άτοµα µε ανα9ηρία
και τους οροθετικούς.17
Ε9ι9λέον, η ΕΕ∆Α έχει ήδη ε9ισηµάνει την έξαρση των διακρίσεων,
ιδιαίτερα των 9ολλα9λών (λόγω φύλου και φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,
ηλικίας κλ9) σε βάρος των γυναικών 9ου α9ασχολούνται στο 9λαίσιο
εργολαβικών αναθέσεων, οι ο9οίες ε9ιτείνονται σε 9ερί9τωση συνδικαλιστικής
δράσης. Έχει δε 9ροτείνει τη θέσ9ιση ειδικών διατάξεων για την κάλυψη των
νοµοθετικών κενών σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις αυτού του τύ9ου και τη
διασφάλιση της ίσης µεταχείρισης των εργαζοµένων.18
Περαιτέρω, η ΕΕ∆Α ε9ισηµαίνει ότι τα νοµοθετικά µέτρα 9ου έχουν
ε9ιβληθεί α9ό το 2010 στο 9λαίσιο των διαρθρωτικών 9αρεµβάσεων στην αγορά
εργασίας, και ειδικά αυτά 9ου 9εριορίζουν δραστικά το ρυθµιστικό 9εριεχόµενο
των ΣΣΕ, οι ο9οίες, θέτουν ενιαία κατώτατα όρια συνθηκών και όρων εργασίας
(ό9ως 9.χ. η Εθνική Γενική ΣΣΕ και οι κλαδικές ΣΣΕ), α9οδυναµώνουν
σηµαντικά τις ελεύθερες συλλογικές δια9ραγµατεύσεις και τη δύναµη του
σηµαντικού αυτού συλλογικού µέσου, όχι µόνο να ρυθµίσει τις εργασιακές
σχέσεις µε όρους ισότητας, αλλά και να λειτουργήσει ε9οικοδοµητικά στην
εξάλειψη ε9ικίνδυνων στερεοτύ9ων και ανισοτήτων µέσα στους χώρους
εργασίας.
β) ∆ικαιώµατα µεταναστών

Οφείλουµε να σηµειώσουµε το 9αράδοξο ο Ν. 3996/2011 να ε9εκτείνει την αρµοδιότητα του
ΣΕΠΕ και σε 9ερι9τώσεις 9ολλα9λής διάκρισης χωρίς ταυτόχρονα να τρο9ο9οιείται ο Ν.
3304/2005, ώστε να α9αγορεύει ρητώς και αυτός τις 9ολλα9λές διακρίσεις στο 9εδίο εφαρµογής
του.
17 Ελέγχει την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων 9ε9οιθήσεων, ανα9ηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
9ροσανατολισµού λαµβάνοντας υ9όψη και τις 9ερι9τώσεις 9ολλα9λής διάκρισης σύµφωνα µε
όσα ειδικότερα 9ροβλέ9ονται στο άρθρο 19 του ν. 3304/2005 (Α΄ 16). Κατ’ εφαρµογή του άρθρου
10 του ν. 3304/2005, ελέγχει την τήρηση της ίσης µεταχείρισης έναντι των ατόµων µε
ανα9ηρία, στα ο9οία 9εριλαµβάνονται και οι οροθετικοί.
18 ΕΕ∆Α, «∆ικαιώµατα των εργαζοµένων και συνθήκες εργασίας στο 9λαίσιο των εργολαβικών
αναθέσεων», Ετήσια Έκθεση 2009, σελ. 42 ε9.
16
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Σελ. 6: Σκό9ιµο θα ήταν να αναφερθεί ο αριθµός των Συµβουλίων
Ένταξης Μεταναστών 9ου έχουν συσταθεί µέχρι σήµερα και ανέρχεται σε 135.
Το χωρίο σχετικά µε τον Ν. 3838/2010 θα 9ρέ9ει να συµ9ληρωθεί µε
αναφορά στην α9όφαση 350/2011 του 4ου Τµήµατος του Συµβουλίου της
Ε9ικρατείας 9ου έκρινε τον νόµο αντισυνταγµατικό και στο ότι η υ9όθεση
εκκρεµεί στην Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Ε9ικρατείας. Αν η σχετική
α9όφαση εκδοθεί 9ριν α9ό την υ9οβολή της Έκθεσης στην Ε9ιτρο9ή, θα 9ρέ9ει
να γίνει µνεία του 9εριεχοµένου της α9όφασης.
Η ΕΕ∆Α θεωρεί ότι το χωρίο 9ου αφορά τις ‘υ9ηρεσίες µίας στάσης’ δεν
9ροσθέτει κάτι στο 9εριεχόµενο της Έκθεσης. Εάν 9αρόλα αυτά το Υ9ουργείο
Εξωτερικών εµµείνει στην ά9οψή του, τότε σκό9ιµο θα ήταν να γίνει ρητή
αναφορά στον Ν. 4018/2011 «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για
τη διαµονή αλλοδα9ών στη χώρα υ9ό όρους αυξηµένης ασφάλειας, ρυθµίσεις
θεµάτων οργανισµών Το9ικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υ9ουργείου Εσωτερικών» 9ου 9ροβλέ9ει τα των νέων υ9ηρεσιών ‘µίας
στάσης’.
Σελ. 7: Σκό9ιµο θα ήταν να αναφερθούν το γενικό 9λαίσιο και οι βασικοί
άξονες του σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη υ9ηκόων τρίτων
χωρών καθώς και οι δράσεις του Ετήσιου Προγράµµατος 2010 του Ευρω9αϊκού
Ταµείου Ένταξης, ως 9ιο 9ρόσφατες.
γ) ∆ικαιώµατα ατόµων ου ανήκουν σε µειονότητες
Σελ 8: Η ΕΕ∆Α υ9ενθυµίζει τη θέση της, την ο9οία είχε διατυ9ώσει µε
αφορµή τις 9αρατηρήσεις της ε9ί της Έκθεσης της Ελλάδας 9ρος την Ε9ιτρο9ή
για το ∆ιεθνές Σύµφωνο Ατοµικών και Πολιτικών ∆ικαιωµάτων, και σύµφωνα
µε την ο9οία: «Στην ε9οχή µας εξακολουθεί να ισχύει η δήλωση σύµφωνα µε
την ο9οία η ύ9αρξη µειονοτήτων είναι 9ραγµατικό και όχι νοµικό γεγονός,
ενώ, 9αράλληλα στη σύγχρονη αντίληψη 9ου διέ9ει το δίκαιο των µειονοτήτων
γίνεται α9οδεκτή και η λεγόµενη υ9οκειµενική 9ροσέγγιση 9ου σηµαίνει ότι,
µεταξύ των άλλων, καθοριστικό στοιχείο για την ανάδειξη µίας οµάδας σε
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µειονότητα είναι η εκ9εφρασµένη συλλογική της βούληση να υφίσταται ως
τέτοια».19
Άρθρο 3
α) Εκροσώηση γυναικών στα κέντρα λήψης αοφάσεων
Σελ. 9: Στα στοιχεία 9ου 9αρατίθενται σκό9ιµο θα ήταν να 9ροστεθούν
και: α) ο αριθµός των γυναικών µελών της Βουλής, β) ο αριθµός των γυναικών
9ου εξελέγησαν σύµβουλοι σε ε9ί9εδο ∆ήµου και Περιφέρειας, γ) ότι ήδη εδώ
και αρκετά χρόνια υ9ήρχε µια γυναίκα Αντι9ρόεδρος του Συµβουλίου της
Ε9ικρατείας και ότι σήµερα τρεις αντι9ρόεδροι του Συµβουλίου της
Ε9ικρατείας είναι γυναίκες, και δ) η ε9ιλογή για 9ρώτη φορά γυναίκας στη
θέση Προέδρου του Αρείου Πάγου.
Η ΕΕ∆Α σε αυτό το σηµείο θα ήθελε να ε9ισηµάνει ότι ο Ν. 3852/2010
(Καλλικράτης) εισήγαγε ο9ισθοδρόµηση ως 9ρος τις 9οσοστώσεις στις
αυτοδιοικητικές εκλογές. Ειδικότερα, κατά τα άρθρα 18 9αρ. 3 και 120 9αρ. 3
του νέου νόµου, η 9οσόστωση του 1/3 τουλάχιστον των υ9οψηφίων κατά φύλο
υ9ολογίζεται όχι 9λέον ε9ί του αριθµού των υ9οψηφίων, ό9ως όριζαν τα άρθρα
75 του Ν. 2910/2001 και 34 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006),
αλλά ε9ί του αριθµού των µελών του δηµοτικού συµβουλίου ή του συµβουλίου
δηµοτικής ή το9ικής κοινότητας. Έτσι, καθώς κάθε συνδυασµός µ9ορεί να έχει
αριθµό υ9οψηφίων έως 50% ανώτερο του αριθµού των εκλεγοµένων, µειώνεται
το 9οσοστό συµµετοχής των γυναικών.
Σε κάθε 9ερί9τωση, 9ρέ9ει να ε9ισηµανθεί ότι η ολοένα αυξανόµενη
εργασιακή και οικονοµική ανασφάλεια, σε συνδυασµό µε την ανε9άρκεια των
υ9οστηρικτικών δοµών για την οικογένεια, αναµένεται να οδηγήσουν
αντικειµενικά στη µείωση των 9οσοστών συµµετοχής των γυναικών σε όργανα
ευρύτερης 9ολιτικής εκ9ροσώ9ησης, ό9ως 9.χ. στα όργανα εκ9ροσώ9ησης των
συνδικαλιστικών

οργανώσεων

των εργαζοµένων,

αλλά

και στα

όργανα

εκ9ροσώ9ησης των εργοδοτικών οργανώσεων.
β) Ισότητα των φύλων γενικά

19

ΕΕ∆Α, Έκθεση 2003, σελ. 288.
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Σελ. 10: Σύµφωνα και µε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ε9ιτρο9ής
(9αρ. 13) 9ρέ9ει να γίνει σε αυτό το σηµείο (και όχι στο τµήµα της Έκθεσης
9ου αφορά την κατα9ολέµηση της ανεργίας των γυναικών) εκτενής αναφορά
στον Ν. 3896/2010 «Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και α9ασχόλησης.
Εναρµόνιση της κείµενης νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του
Ευρω9αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και
άλλες συναφείς διατάξεις», στον Ν. 3769/2009 για την ίση µεταχείριση ανδρών
και γυναικών όσον αφορά την 9ρόσβαση σε αγαθά και υ9ηρεσίες, στο 9εδίο
εφαρµογής τους (εναρµόνιση 9ρος την Οδηγία 2004/113/ΕΚ), αλλά και στους
φορείς ίσης µεταχείρισης 9ου εγκαθιδρύουν οι νόµοι αυτοί.20 Θυµίζουµε ότι η
ΕΕ∆Α είχε καταθέσει εκτενείς 9αρατηρήσεις ε9ί του σχεδίου του µετέ9ειτα
νόµου 3896/2010.21
Πρέ9ει να σηµειωθεί ότι, χάρις στις 9αρατηρήσεις της ΕΕ∆Α, το
νοµοσχέδιο 9ου οδήγησε στον Ν. 3896/2010 βελτιώθηκε σηµαντικά. Εντούτοις,
α9ό τα 9ροβλήµατα 9ου είχε τότε ε9ισηµάνει η ΕΕ∆Α, 9αραµένουν ιδίως τα
εξής: η ανε9αρκής συµµόρφωση 9ρος την Οδηγία 2006/54/ΕΚ, ως 9ρος τη
διατύ9ωση των δικονοµικών κανόνων (βάρος α9όδειξης και νοµιµο9οίηση
νοµικών 9ροσώ9ων και ενώσεων 9ροσώ9ων για την άσκηση των δικαιωµάτων
των θυµάτων διακρίσεων) και τη µη ένταξη των κανόνων αυτών στους
δικονοµικούς κώδικες – 9ροβλήµατα 9ου συντελούν στην έλλειψη εφαρµογής
αυτών των τόσο σηµαντικών για την 9ροστασία κατά των διακρίσεων κανόνων
(9ρβλ. για τον Ν. 3304/2005, 9ιο 9άνω άρθρο 2 (α)). Ανάλογα 9ροβλήµατα
9αρουσιάζει και ο Ν. 3769/2009.
Παραµένει, ε9ίσης, το 9ρόβληµα της ανε9αρκούς συµµόρφωσης 9ρος
τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/54/ΕΚ 9ου αφορούν την ισότητα των φύλων στα
ε9αγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης, το ο9οίο είχε ε9ισηµάνει η
Βλ. και Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 16: The
Equal Right of Men and Women to the Enjoyment of all Economic, Social and Cultural Rights
(article 3), E/C.12/2005/4 (11.08.2005) 9αρ. 21.
21 ΕΕ∆Α, «Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόµου «Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της
ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και α9ασχόλησης – Εναρµόνιση
της κείµενης νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρω9αϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006»», Ετήσια Έκθεση 2008, σελ. 89 ε9. Βλ. ε9ίσης και τις
«Παρατηρήσεις» ε9ί του ε9ικαιρο9οιηµένου σχεδίου νόµου, Ετήσια Έκθεση 2010, σελ. 131 ε9.
20
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ΕΕ∆Α. Πράγµατι, οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3896/2010 δηµιουργούν
σύγχυση σε σχέση µε τους αµέσως 9ροηγούµενους ασφαλιστικούς Ν. 3863/2010
και 3865/2010, ιδίως ως 9ρος το αντίστοιχο 9εδίο και τις 9ροϋ9οθέσεις
εφαρµογής των τριών αυτών νόµων και τις µεταβατικές 9εριόδους 9ου εισάγει ο
καθένας α9ό αυτούς. Ε9ίσης 9ροβλήµατα δηµιουργούν και ορισµένες 9άγιες
ρυθµίσεις του Ν.3896/2010, ό9ως οι σχετικές µε τους αυτοα9ασχολουµένους.22
Ε9ίσης, η Έκθεση θα 9ρέ9ει να αναφέρεται και στις ειδικές εκθέσεις
του Συνηγόρου του Πολίτη για την ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών στην
α9ασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις, στο 9λαίσιο µίας ειλικρινούς
α9οτύ9ωσης

των

α9οτελεσµάτων

της

εφαρµογής

του

νόµου

και

των

9ροβληµάτων 9ου υ9άρχουν ακόµα στο 9εδίο αυτό. Σκό9ιµες θα ήταν και
αναφορές σε εθνική νοµολογία (9.χ. ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών 14/2011 9ου
αφορούσε τη θέσ9ιση διαφορετικού όριο αναστήµατος για τους άνδρες και για
τις γυναίκες, για την 9ρόσληψη ε9αγγελµατιών ο9λιτών, Συµβούλιο
Ε9ικρατείας 3762/2010 9ου αφορούσε την ε9ιβολή ανώτατου ορίου ηλικίας για
τη συµµετοχή στις εξετάσεις εισαγωγής στην Εθνική Σχολή ∆ικαστών).
Ε9ίσης,

θα

µ9ορούσε

να

γίνει

και

εκτενέστερη

αναφορά

στις

δραστηριότητες της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων,23 καθώς και στο
άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Α9οκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 9ου 9ροβλέ9ει τη
συγκρότηση Περιφερειακών Ε9ιτρο9ών Ισότητας των Φύλων µε συµβουλευτικό
ρόλο24.
Στην Έκθεση δεν α9οτυ9ώνονται οι αλλε9άλληλες 9αρεµβάσεις στο
9ροστατευτικό 9λαίσιο της εργατικής νοµοθεσίας α9ό το 2010, οι ο9οίες σε
συνδυασµό µε την οικονοµική κρίση, το µεγάλο εύρος του άτυ9ου τοµέα της
οικονοµίας και την υ9έρµετρη ευελιξία και ανασφάλεια στην αγορά εργασίας
έχουν άµεσες και αλυσιδωτές ε9ι9τώσεις:

22 Βλ. ειδικότερα Σ. Κουκούλη-Σ9ηλιωτο9ούλου, «Ο Ν. 3896/2010, συµµόρφωση 9ρος Οδηγία
2005/54: Η σύγχυση ως 9ρος τα «ε9αγγελµατικά» ασφαλιστικά συστήµατα ε9ιτείνεται»,
Ειθεώρηση ∆ικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012.
23 Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων, Αολογιστική Έκθεση Νοέµβριος 2009-Ιούνιος
2011.
24
Βλ. σχετική ε9ιστολή Γυναικείων Σωµατείων στις 8.10.2010 9ρος τον Υ9ουργό Εσωτερικών
http://www.leaguewomenrights.gr/index.php?menu=65
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•

στη δια9ραγµατευτική δύναµη των γυναικών εργαζοµένων (ιδιαίτερα

των µητέρων ή/και των µεγαλύτερων σε ηλικία ή/και αλλοδα9ών) και των
εργαζοµένων µε οικογενειακές υ9οχρεώσεις ως 9ρος τους όρους α9ασχόλησής
τους και το είδος της σύµβασης εργασίας τους,
•

στην υ9ερ-εκ9ροσώ9ηση των γυναικών και των εργαζοµένων µε

οικογενειακές υ9οχρεώσεις σε ε9ισφαλείς χαµηλά αµειβόµενες εργασίες,
•

στη µητρότητα και γενικά την α9όκτηση και την ανατροφή 9αιδιού λόγω

της οικονοµικής ε9ισφάλειας 9ου βιώνουν ήδη οι εργαζόµενοι,
•

στη δέουσα ανατροφή των 9αιδιών των εργαζόµενων γονέων ιδιαίτερα

κατά τα 9ρώτα έτη της ζωής τους λόγω της δια9ιστωµένης ανε9άρκειας των
δηµόσιων υ9οστηρικτικών δοµών φύλαξης και φροντίδας,
•

στην αύξηση της αρνητικής ε9ίδρασης των οικογενειακών υ9οχρεώσεων

στην εργασία και την εµ9έδωση των στερεοτύ9ων για τον ρόλο της γυναίκας
στην οικογένεια και την εργασία, µε τον άνισο καταµερισµό της ευθύνης για τη
φροντίδα των 9αιδιών και των 9ιο ηλικιωµένων µελών της οικογένειας,
•

στην έξαρση των διακρίσεων λόγω φύλου ταυτόχρονα µε άλλες

διακρίσεις, ό9ως λόγω εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής ή/και της ηλικίας
ή/και των οικογενειακών υ9οχρεώσεων ή/και της ανα9ηρίας, µε α9οτέλεσµα
την αύξηση του κινδύνου κοινωνικού α9οκλεισµού.
Η ΕΕ∆Α δεν µ9ορεί σε αυτό το σηµείο να µην εκφράσει την έντονη
ανησυχία της για την 9ρόσφατη κατάργηση του Οργανισµού Εργατικής Εστίας,
9ου 9αρέχει σηµαντικές κοινωνικές υ9ηρεσίες, µεταξύ των ο9οίων είναι και η
λειτουργία βρεφονη9ιακών σταθµών. Άλλο µέτρο 9ου θίγει 9αιδιά και γονείς
είναι η 9ερικο9ή της γονικής άδειας των δικαστών στο µισό 9ερί9ου, 9ου
9ροβλέ9ει το 9ροαναφερόµενο νοµοσχέδιο «για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη
διάρκεια αυτής». Αυτό α9οτελεί και 9ολύ κακό 9ροηγούµενο, ενόψει και της
ανε9άρκειας και διαρκούς µείωσης του αριθµού των δηµόσιων βρεφονη9ιακών
σταθµών. Η ΕΕ∆Α υ9ογράµµισε το α9αράδεκτο και αντίθετο 9ρος το Σύνταγµα
και το δίκαιο της ΕΕ των 9ερικο9ών κοινωνικών δικαιωµάτων 9ου
ε9ιχειρείται µε αυτό το νοµοσχέδιο.25

25

Παρατηρήσεις στο νοµοσχέδιο αυτό, ό.9.
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Τέλος, η ΕΕ∆Α ε9ισηµαίνει ότι στις Εκθέσεις εκτίµησης ε9ι9τώσεων
των ρυθµίσεων, οι ο9οίες συνοδεύουν τα Σχέδια Νόµου 9ου κατατίθενται 9ρος
ψήφιση στη Βουλή, και ειδικά σε αυτά 9ου 9εριέχουν εργασιακές ρυθµίσεις,
δεν γίνεται µνεία – ό9ως οφείλεται – στις ε9ι9τώσεις των 9ροωθούµενων
µέτρων στην ισότητα των φύλων, µολονότι υ9άρχουν διαρκώς σαφείς ενδείξεις
ότι τα µέτρα αυτά οδηγούν στη διεύρυνση των ανισοτήτων και των διακρίσεων
σε βάρος των γυναικών.
Γ) Άρθρο 6
α) Στατιστικά ανεργίας
Σελ.

11

ε.:

∆εδοµένου

ότι

η

Ε9ιτρο9ή

στις

Καταληκτικές

Παρατηρήσεις της του 2004 έδωσε έµφαση ειδικά στην ανεργία νέων και
γυναικών στις αγροτικές 9εριοχές σκό9ιµο θα ήταν τα στατιστικά ανεργίας ανά
9εριφέρεια να 9εριλαµβάνουν και στατιστικά ανά ηλικία και φύλο για την κάθε
9εριφέρεια.
Σύµφωνα µε ε9ίσηµα στοιχεία, το 9οσοστό ανεργίας έχει δι9λασιασθεί
στην τριετία 2009-2011, εµφανίζοντας µία αύξηση της τάξης του 95% στον
αριθµό των ανέργων στην 9ερίοδο Μαρτίου 2008-Μαρτίου 2011.26 Το
καταγραµµένο 9οσοστό ανεργίας 17,6% του Ιουλίου 2011 9ροβλε9όταν να
φθάσει το 18% έως τα τέλη του 2011, µε την 9ραγµατική ανεργία να βρίσκεται
στο 22-23%.27 Εντούτοις το καταγραµµένο 9οσοστό έφτασε ήδη τον Νοέµβριο
2011 το 21%, µε σύνολο ανέργων 1.033.507,28 ενώ το 9ραγµατικό 9οσοστό
αυξάνεται ραγδαία. Η καταγραµµένη ανεργία των νέων ανέρχεται στο 50% ενώ
στην 9ραγµατικότητα είναι 9ροφανώς ανώτερο και 9ολλοί α9ό τους
εργαζόµενους νέους α9ασχολούνται µε συνθήκες δυσµενείς και ε9ισφαλείς.
Στις γυναίκες, καταγράφηκε το 2011 ένα ιστορικά υψηλό 9οσοστό της τάξεως
του 25,3% σε σύγκριση µε την ανεργία των ανδρών (17,7%),29 9ράγµα 9ου
καταδεικνύει ότι η λιτότητα έχει ήδη διευρύνει το χάσµα των αµοιβών µεταξύ

Ελληνική Στατιστική Αρχή, Σε9τέµβριος 2011
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Ετήσια Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία και Αασχόληση 2011.
28http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0101/PressReleases/A0101_SJ
O02_DT_MM_11_2011_01_F_GR.pdf
26
27

29

Ελληνική Στατιστική Αρχή, ∆εκέµβριος 2011, ∆ελτίο Τύ9ου 8.3.2012
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των φύλων. Η Ελλάδα αντιµετω9ίζει ένα «κραχ α9ασχόλησης»: ο αριθµός των
ανέργων υ9ερβαίνει αυτόν του οικονοµικά ενεργού 9ληθυσµού,ενώ το 9οσοστό
αύξησης της ανεργίας το 2011 ήταν το υψηλότερο στην Ευρώ9η (41% 9ερί9ου).
β) Ανεργία στην Περιφέρεια
Σελ. 19: Σκό9ιµο θα ήταν η Έκθεση να 9αρέχει εκτενέστερες
9ληροφορίες για την κατανοµή της ανεργίας και τα 9ρογράµµατα ενίσχυσης της
α9ασχόλησης στην Περιφέρεια,καθως και άλλες δράσεις 9ου έχουν τον ίδιο
στόχο.
γ) Ανεργία γυναικών
Σελ. 22: Σκό9ιµο θα ήταν η Έκθεση να κάνει µία 9ιο ολοκληρωµένη
9αρουσίαση των µέτρων 9ου έχουν ληφθεί και των 9ρογραµµάτων 9ου έχουν
υλο9οιηθεί καθ’όλη τη χρονική 9ερίοδο 9ου καλύ9τει σε ό,τι αφορά την
ενίσχυση της α9ασχόλησης των γυναικών και την κατα9ολέµηση της ανεργίας
τους.
Στο σηµείο αυτό η ΕΕ∆Α θέλει να ε9ισηµάνει ότι η α9ορρύθµιση των
εργασιακών σχέσεων και η οξυνόµενη οικονοµική κρίση διαρκώς ε9ιδεινώνουν
τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθιστώντας τις ακόµα 9ιο
ευάλωτες. Η ανατρο9ή της ιεραρχίας των ΣΣΕ και η α9οδυνάµωση των ΕΓΣΣΕ
και των κλαδικών ΣΣΕ, σε όφελος των ε9ιχειρησιακών ΣΣΕ, θίγουν ιδιαίτερα
τις γυναίκες. Καθώς οι ΕΓΣΣΕ καθορίζουν τους ελάχιστους όρους εργασίας για
όλους τους εργαζόµενους µε σχέση ιδιωτικού δικαίου (συνδικαλισµένους ή µη)
σε όλη τη χώρα, οι εργαζόµενοι (ιδιαίτερα οι γυναίκες 9ου συνδικαλίζονται σε
µικρό βαθµό και έχουν 9εριορισµένη δυνατότητα ατοµικής δια9ραγµάτευσης)
χάνουν ένα σηµαντικό δίχτυ 9ροστασίας. Οι γυναίκες θα α9οδέχονται ολοένα
δυσµενέστερους όρους εργασίας, καθώς η ανεργία 9ου είναι ήδη γι’αυτές 9ολύ
υψηλότερη α9ό ό,τι για τους άνδρες (9ιο 9άνω (α)) τις α9ειλεί όσο 9οτέ άλλοτε.
δ) Πολιτικές και µέτρα µε στόχο την λήρη αασχόληση
Σελ. 25-27: Τα εκ9αιδευτικά 9ρογράµµατα του ΟΑΕ∆ αλλά και τυχόν
άλλα 9ρογράµµατα τεχνικής ή ε9αγγελµατικής εκ9αίδευσης 9ου έχουν
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υλο9οιηθεί και ο αντίκτυ9ός τους στην εύρεση εργασίας 9ρέ9ει να
9εριληφθούν αναλυτικά στην Έκθεση, σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες
Οδηγίες (9αρ. 18).
Ε9ίσης, σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες, 9ρέ9ει να δοθούν
9ληροφορίες αναφορικά µε την εργασία στον άτυ9ο τοµέα της οικονοµίας (9αρ.
16), 9ληροφορίες 9ου α9ουσιάζουν εντελώς α9ό το κείµενο της Έκθεσης.
Αναφορά θα 9ρέ9ει να γίνει και στην Α9όφαση του Υ9ουργού Εργασίας
(14913/343/Φ10034/2011) µε την ο9οία καθιερώθηκε το «εργόσηµο» ως νέα
µορφή ασφάλισης για εργαζόµενους 9ου α9ασχολούνται κατ’ οίκον και
αµείβονται µε την ώρα ή την ηµέρα για υ9ηρεσίες, ό9ως η βοήθεια στο
νοικοκυριό, οι µικροε9ισκευαστικές εργασίες, η φύλαξη 9αιδιών, η φροντίδα
ηλικιωµένων κλ9. Το µέτρο αυτό α9οσκο9εί στο να καταστεί δυνατή η ασφάλιση
ακόµη και της 9λέον άτυ9ης και 9ροσωρινής µορφής εργασίας και να
α9οθαρρύνει την αδήλωτη εργασία.
Σύµφωνα µε την 9αρ. 17 των Κατευθυντήριων Οδηγιών 9ρέ9ει ε9ίσης να
9εριγραφούν το νοµικό 9λαίσιο 9ροστασίας των εργαζοµένων α9ό άδικη
α9όλυση. ∆εδοµένων των αλλαγών 9ου έχουν ε9ιτελεστεί το τελευταίο διάστηµα
στο εργατικό δίκαιο (9.χ. διευκόλυνση των α9ολύσεων, αύξηση του ορίου των
οµαδικών α9ολύσεων και µείωση του ύψους της α9οζηµίωσης α9όλυσης µέσω
της µείωσης του χρόνου 9ροειδο9οίησης, εκτεταµένο διάστηµα δοκιµαστικής
α9ασχόλησης

χωρίς

α9οζηµίωση

σε

9ερί9τωση

α9όλυσης),

9ρέ9ει

να

9αρουσιαστεί τόσο το 9ροηγούµενο όσο και το ισχύον νοµοθετικό 9λαίσιο.
Άρθρο 7
α) Κατώτατος και µέσος µισθός και οικογενειακές ανάγκες
Σελ. 27-28: Η 9αρούσα µορφή της Έκθεσης δεν α9οτυ9ώνει την
9ραγµατικότητα γύρω α9ό τα µισθολογικά και σχετιζόµενα µε αυτά εργασιακά
δεδοµένα, ό9ως αυτά έχουν διαµορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστηµα, δίνει
δε εσφαλµένα την εντύ9ωση ότι το Κράτος 9εριφρουρεί και σέβεται την Εθνική
Γενική ΣΣΕ ως θεσµό διαµόρφωσης, ύστερα α9ό ελεύθερες συλλογικές
δια9ραγµατεύσεις, των κατωτάτων ορίων αµοιβής και όρων εργασίας για όλους
τους εργαζόµενους στην ελληνική ε9ικράτεια.
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Κατ’αρχάς η Έκθεση θα 9ρέ9ει να α9οτυ9ώσει την εκτεταµένη κρατική
9αρέµβαση µε αλλε9άλληλες νοµοθετικές διατάξεις α9ό το 2010 στο µέχρι
σήµερα

ισχύον

σύστηµα

των

συλλογικών

δια9ραγµατεύσεων

και

των

συλλογικών συµβάσεων εργασίας, καθώς και τις τελευταίες ρυθµίσεις σχετικά
µε το θέµα του κατώτατου µισθού (Ν. 4046/2012) . Α9ό το σύνολο των
ρυθµίσεων αυτών 9ροκύ9τει αφενός η σοβαρή α9οδυνάµωση του ε9ί δεκαετίες
σταθερού συστήµατος θέσ9ισης του κατώτατου µισθού µέσω της Εθνικής
Γενικής

ΣΣΕ

9ου

συνά9τεται

ύστερα

α9ό

ελεύθερες

συλλογικές

δια9ραγµατεύσεις, αφετέρου η 9αρέµβαση του κράτους για την 9εραιτέρω
άµεση µείωση του ύψους του κατώτατου µισθού, ο ο9οίος ύστερα α9ό την
υ9έρµετρη φορολογική ε9ιβάρυνση (άµεση και έµµεση) των εργαζοµένων,
οδηγεί µεγάλα τµήµατα του 9ληθυσµού κάτω α9ό τα όρια της φτώχειας.
Τα αλλε9άλληλα µέτρα λιτότητας και φορολογίας έχουν οδηγήσει στην
9λήρη α9οδόµηση του βιοτικού ε9ι9έδου των εργαζοµένων στην ελληνική
ε9ικράτεια, Στους 18 µήνες της εφαρµογής του 9ρογράµµατος 9ροσαρµογής της
Ελλάδας στους όρους του διεθνούς µηχανισµού δανεισµού, καταγράφεται
σηµαντική 9οιοτική αλλά και 9οσοτική ο9ισθοχώρηση στην αγορά εργασίας, η
ο9οία ε9αναφέρει την κατάσταση 9ου ε9ικρατούσε 9ριν α9ό 20 χρόνια, γεγονός
9ου ενισχύει τους φόβους ότι η κατάσταση δεν είναι αναστρέψιµη στο ορατό
µέλλον.
Ο δι9λασιασµός του 9οσοστού ανεργίας κατά την τριετία 2009-2011, σε
συνδυασµό µε τη µείωση των µισθών των δηµοσίων υ9αλλήλων, έχει
9ροκαλέσει µείωση των 9ραγµατικών µισθών 11,5% στο σύνολο της οικονοµίας
και 9,2% στον ιδιωτικό τοµέα κατά το 2010-2011. Ε9ι9ρόσθετα, ο συνδυασµός
της µείωσης του εισοδήµατος και της αύξησης της ανεργίας έχει οδηγήσει ένα
µεγάλος µέρος των εργαζόµενων νοικοκυριών µε δανειακές υ9οχρεώσεις σε
χρεοκο9ία. Η αδυναµία α9ο9ληρωµής των δανείων τους, εάν δεν ληφθούν
άµεσα µέτρα, θα οδηγήσει 9ολλά εργαζόµενα νοικοκυριά σε α9ώλεια
ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων τους.
Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι οι Έλληνες εργαζόµενοι έχουν
εισέλθει σε µία µακροχρόνια 9ερίοδο κοινωνικής και οικονοµικής υ9οβάθµισης
και α9οδυνάµωσης, και καταβαράθρωσης του βιοτικού τους ε9ι9έδου, 9ου θα
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9λήξει κυρίως τις χαµηλές και µεσαίες εισοδηµατικές οµάδες, ενώ θα οδηγήσει
στην 9εριθωριο9οίηση σηµαντικού µέρους των ασθενέστερων κοινωνικών
οµάδων, ειδικά των µακροχρόνια άνεργων και των συνταξιούχων. Ήδη είναι
εµφανή τα 9ρώτα στοιχεία 9ου δείχνουν ότι τα ε9ί9εδα φτώχειας και
ανισότητας αυξάνονται. Tο 2010, κατά τη EUROSTAT, το 27,7% του
9ληθυσµού µας (9άνω α9ό 3.000.000 άτοµα) βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας
και α9οκλεισµού ή κάτω α9ό το όριο της φτώχειας30 . Είναι δε 9ροφανές ότι το
9οσοστό αυτό έχει εν τω µεταξύ αυξηθεί, µαζί µε το ραγδαία ανερχόµενο
9οσοστό της ανεργίας, τη διαρκή δραστική µείωση µισθών και συντάξεων και
την α9οδόµηση του Κοινωνικού Κράτους
Σηµειώνουµε ε9ίσης, ότι θα 9ρέ9ει να 9εριληφθούν στην Έκθεση και
9ληροφορίες σχετικά µε το κόστος ζωής στην Ελλάδα καθώς: α) σύµφωνα µε το
άρθρο 7 «Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωµα κάθε 9ροσώ9ου
να α9ολαµβάνει δίκαιους και ευνοϊκούς όρους εργασίας, οι ο9οίοι εξασφαλίζουν
ειδικότερα: α) αµοιβή 9ου 9αρέχει σε όλους τους εργαζόµενους, σαν ελάχιστο
όριο: […] ΙΙ) ∆ιαβίωση αξιο9ρε9ή για τους ίδιους και τις οικογένειές τους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Συµφώνου αυτού», β) οι Κατευθυντήριες Οδηγίες
ζητούν 9ληροφορίες αναφορικά µε την ύ9αρξη συστήµατος δεικτών και
9εριοδικής ανα9ροσαρµογής για να διασφαλίζεται ότι ο κατώτατος µισθός
καθορίζεται σε ε9αρκές ύψος για τη διασφάλιση στους εργαζόµενους και τις
οικογένειές τους ενός ε9αρκούς ε9ι9έδου διαβίωσης.
β) Ίση αµοιβή για εργασία ίσης αξίας
Σελ. 28: Τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά µε τις µισθολογικές διαφορές
µεταξύ ανδρών και γυναικών (ό9ως και σε άλλα σηµεία της Έκθεσης)
χρειάζονται ε9ικαιρο9οίηση.
Σελ. 29: Σύµφωνα µε την 9αρ. 22 των Κατευθυντήριων Οδηγιών η
Έκθεση θα 9ρέ9ει να 9αρέχει 9ληροφορίες για τα ζητήµατα της σεξουαλικής
30

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/
data/database και http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08022012-AP/EN/308022012-AP-EN.PDF . Βλ.και Matsaganis, Manos and Leventi, Chrysa, (2011). The
distributional impact of the crisis in Greece, No 1124, DEOS Working Papers, Athens
University of Economics and Business. http://econpapers.repec.org/RePEc:aue:wpaper:1124.
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9αρενόχλησης. Συνε9ώς, θα 9ρέ9ει να γίνει αναφορά στο σχετικό νοµοθετικό
9λαίσιο (Ν. 3896/2010), στους σχετικούς µηχανισµούς εφαρµογής της
νοµοθεσίας, σε σχετικές υ9οθέσεις, ε9ιβληθέντα 9ρόστιµα κλ9. Σκό9ιµο θα
ήταν η Έκθεση να κάνει αναφορά και στην έκθεση «Η εµ9ειρία του Συνηγόρου
του Πολίτη στο θέµα της σεξουαλικής 9αρενόχλησης 2006-2010» και στα
συµ9εράσµατά της.31
Ε9ίσης, η αναφορά στο Ν. 3250/2004 είναι 9ροτιµότερο να µεταφερθεί
στο κοµµάτι της Έκθεσης 9ου αναφέρεται στην ανεργία των γυναικών, καθώς
αφορά 9ερισσότερο στη διασφάλιση α9ασχόλησης σε γυναίκες και όχι στη
διασφάλιση της ίσης αµοιβής.
γ) Μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας στο χώρο
εργασίας
Σελ. 30: Σκό9ιµο θα ήταν να 9αρατεθούν 9ερισσότερες 9ληροφορίες
αναφορικά µε το ζήτηµα των βαρέων και ανθυγιεινών ε9αγγελµάτων (ΒΑΕ),
καθώς και οι 9ρόσφατες εξελίξεις γύρω α9ό τη νέα Λίστα ΒΑΕ. Στο σηµείο αυτό
η ΕΕ∆Α σηµειώνει ότι είχε υ9οβάλει εγκαίρως στα αρµόδια Υ9ουργεία εκτενείς
«Προτάσεις σχετικά µε την ε9ανεξέταση του καθεστώτος των Βαρέων και
Ανθυγιεινών

Ε9αγγελµάτων

(ΒΑΕ) και

συναφή ζητήµατα Υγείας

και

Ασφάλειας της Εργασίας»,32 οι ο9οίες δυστυχώς δεν λήφθηκαν ε9αρκώς υ9όψη.
Σελ 31: ∆εδοµένου ότι η Έκθεση αναφέρεται στο Π∆ 45/2008 «Μέτρα
υγιεινής και ασφάλειας ένστολου 9ροσω9ικού της Ελληνικής Αστυνοµίας»,
σκό9ιµο θα ήταν να γίνει κά9οια αναφορά στις 9ολύ κακές συνθήκες κράτησης
9ου ε9ικρατούν σε κέντρα κράτησης αλλοδα9ών και αστυνοµικά τµήµατα, οι
ο9οίες έχουν ε9ίδραση όχι µόνο στην υγεία των κρατουµένων 9ρωτίστως, αλλά
και στους υ9ηρετούντες σε αυτούς τους χώρους.
δ)

Συνθήκες

εργασίας

για

όλους

τους

εργαζόµενους,

εριλαµβανοµένων υερωριών, και αδειών µε ή χωρίς αοδοχές

31

Βλ.και Harassment related to sex and sexual harassment law in 33 European countries, 1911, Greece by
S. Koukoulis-Spiliotopoulos υπό ανάρτηση στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/justice/genderequality/document/index_en.htm#h2-8.
32 ΕΕ∆Α, Ετήσια Έκθεση 2009, σελ. 42 ε9.
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Σελ. 33 ε.: ∆εδοµένων των σηµαντικών αλλαγών 9ου έχουν ε9ιτελεστεί
το τελευταίο διάστηµα στο εργατικό δίκαιο, 9ρέ9ει να 9αρουσιαστεί το
9ροϊσχύον και ισχύον νοµοθετικό 9λαίσιο (αλλε9άλληλες νοµοθετικές µειώσεις
των κατώτατων αµοιβών της ΕΓΣΣΕ, µείωση στην αµοιβή της 9ρόσθετης
υ9ερεργασιακής/υ9ερωριακής

εργασίας,

9εραιτέρω

διευκόλυνση

της

διευθέτησης του χρόνου εργασίας, εξαίρεση ανηλίκων εργαζοµένων 15-18 ετών
α9ό το κρίσιµο τµήµα της εργατικής νοµοθεσίας 9ου αφορά συνθήκες εργασίας,
κατάργηση των όρων των ΣΣΕ 9ου ρυθµίζουν θέµατα συνθηκών/όρων εργασίας,
όταν αυτές λήγουν κλ9).
Άρθρο 8
Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ε9ιτρο9ής η Έκθεση θα
9ρέ9ει να αναφέρει 9ληροφορίες σχετικά µε: α) το νοµοθετικό 9λαίσιο 9ου
ρυθµίζει την ίδρυση και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, β) τους
µηχανισµούς συλλογικής δια9ραγµάτευσης, και γ) το νοµοθετικό 9λαίσιο 9ου
ρυθµίζει τα της α9εργίας. Α9ό το σχέδιο της Έκθεσης α9ουσιάζουν οι ως άνω
9ληροφορίες. Στην 9ερί9τωση 9ου σχετικές 9ληροφορίες είχαν 9αρασχεθεί
στην 9ροηγούµενη Έκθεση (9.χ. το νοµοθετικό 9λαίσιο για τις α9εργίες) και
στο µέτρο 9ου δεν έχουν υ9άρξει αλλαγές, θα 9ρέ9ει να γίνει ρητή 9αρα9οµ9ή
σε αυτήν.
Ειδικότερα, η ΕΕ∆Α ε9ισηµαίνει ότι η 9αρούσα µορφή της Έκθεσης δεν
α9οτυ9ώνει την 9ραγµατικότητα σχετικά µε τις αλλε9άλληλες νοµοθετικές
9αρεµβάσεις στην εργατική νοµοθεσία και ειδικά στο συλλογικό εργατικό
δίκαιο, 9ου 9εριορίζουν σηµαντικά τη συνδικαλιστική ελευθερία και τα
θεµελιώδη δικαιώµατα 9ου τη συνθέτουν.
Η ΕΕ∆Α εφιστά ιδιαίτερα την 9ροσοχή στις ρυθµίσεις του Ν. 4024/2011,
µε τις ο9οίες γίνεται δραστική 9αρέµβαση στη δοµή και τη λειτουργία των
συνδικαλιστικών οργανώσεων και 9αραβιάζεται το δικαίωµα των εργαζοµένων
σε συλλογική εκ9ροσώ9ηση α9έναντι στους εργοδότες τους α9ό 9ρόσω9α 9ου
εκλέγουν ελεύθερα και δηµοκρατικά. Αυτή η νοµοθεσία χορηγεί το δικαίωµα
της δια9ραγµάτευσης και σύναψης ε9ιχειρησιακών ΣΣΕ σε κακέ9τυ9α
συλλογικά µορφώµατα, τις «ενώσεις 9ροσώ9ων» και υ9οβαθµίζει σοβαρά την
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αρχή της συλλογικής εκ9ροσώ9ησης. Α9έναντι σε αυτά τα µορφώµατα, ο
εργοδότης α9οδεσµεύεται α9ό κάθε υ9οχρέωση 9ου έχει α9έναντι στις
συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώ οι εκ9ρόσω9οι αυτών των «ενώσεων
9ροσώ9ων» δεν έχουν διαρκή και 9λήρη εντολή να εκ9ροσω9ούν τους
εργοδότες α9έναντι στον εργοδότη για το σύνολο των συλλογικών εργασιακών
ζητηµάτων, γι’ αυτό και δεν α9ολαµβάνουν 9λήρη συνδικαλιστικά δικαιώµατα
και 9ροστασία, ό9ως οι νόµιµοι και εκλεγµένοι εκ9ρόσω9οι των εργαζοµένων
στα διοικητικά συµβούλια των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Την εκτίµηση ότι
οι «ενώσεις 9ροσώ9ων» δεν α9οτελούν συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά την
έννοια των ∆ιεθνών Συµβάσεων Εργασίας, κάνει και στην Έκθεσή της και η
Ανώτατη Α9οστολή της ∆ΟΕ.33
Τα µέτρα λιτότητας και διαρθρωτικών 9αρεµβάσεων 9ου έχουν
εφαρµοσθεί, 9εριορίζουν ή εµ9οδίζουν σηµαντικά την ελεύθερη άσκηση α9ό
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του δικαιώµατος συλλογικής δια9ραγµάτευσης
και σύναψης ΣΣΕ, οι ο9οίες καθορίζουν τους όρους αµοιβής και 9αροχής της
εργασίας, καθώς ε9ίσης και 9αραβιάζουν την υ9οχρέωση σεβασµού του
9εριεχοµένου και εφαρµογής των δεσµευτικών για τα µέρη ΣΣΕ. Τα µέτρα αυτά
9ροκαλούν µεγάλη ανησυχία, καθώς οδηγούν:
•

στην 9εραιτέρω α9οδυνάµωση του θεσµικού ρόλου και της 9αρέµβασης

των συνδικαλιστικών οργανώσεων και την µείωση της δια9ραγµατευτικής τους
δύναµης στη διαµόρφωση 9ροστατευτικών όρων εργασίας ενιαίων για όλους
τους εργαζόµενους,
•

στην α9οδυνάµωση της δοµής και της λειτουργίας των συνδικαλιστικών

οργανώσεων

στην

Ελλάδα

και

την

υ9οβάθµιση

της

συνδικαλιστικής

εκ9ροσώ9ησης των εργαζοµένων.
Άρθρο 9
Σελ. 36 ε.: Το άρθρο 9 αφορά τα ζητήµατα κοινωνικής ασφάλισης. Και
9άλι το σχέδιο της Έκθεσης δεν αντα9οκρίνεται ε9αρκώς στα ζητούµενα των
Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ε9ιτρο9ής. Συνε9ώς, θα 9ρέ9ει να εµ9λουτιστεί
το τµήµα της Έκθεσης 9ου αφορά την εφαρµογή του άρθρου 9 του Συµφώνου
33

Βλ. 9αρα9άνω.
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και

να

γίνουν

συγκεκριµένες

αναφορές

στις

9ρόσφατες

εκτεταµένες

οργανωτικές, λειτουργικές και σε ε9ί9εδο 9αροχών 9αρεµβάσεις στο σύστηµα
κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και στις διαρκείς µειώσεις του ύψους των
κοινωνικοασφαλιστικών 9αροχών, και κυρίως των συντάξεων (κύριων και
ε9ικουρικών).
Η ΕΕ∆Α ε9ισηµαίνει τα στοιχεία 9ου δείχνουν ότι η ραγδαία αύξηση
της ανεργίας, αλλά και η µείωση των α9οδοχών των εργαζοµένων στερούν τα
Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης α9ό κρίσιµους 9όρους, καθιστώντας και γι΄αυτό
το λόγο αβέβαιη τη βιωσιµότητά τους στο µέλλον.
Στην 9ερί9τωση 9ου κά9οιες α9ό τις ζητούµενες 9ληροφορίες είχαν
9αρασχεθεί στην 9ροηγούµενη Έκθεση και στο µέτρο 9ου δεν έχουν υ9άρξει
αλλαγές, θα 9ρέ9ει να γίνει ρητή 9αρα9οµ9ή σε αυτήν.
Άρθρο 10
α)

Συµφιλίωση

εαγγελµατικής

και

ιδιωτικής

ζωής,

συµεριλαµβανοµένης της ροστασίας της µητρότητας
Σελ. 42: Η Έκθεση αναφέρεται στην άδεια µητρότητας 9ου δικαιούνται
οι µητέρες 9ου εργάζονται στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Ωστόσο, το
9εριγραφόµενο νοµοθετικό 9λαίσιο δεν καλύ9τει όλες τις εργαζόµενες µητέρες.
Αναφορά, συνε9ώς, θα 9ρέ9ει να γίνει σε όλες τις κατηγορίες εργαζόµενων
µητέρων, ό9ως στις ελεύθερες ε9αγγελµατίες.34
Ε9ι9λέον, θα 9ρέ9ει να γίνει αναφορά και στην ειδική έκθεση του
Συνηγόρου του Πολίτη «Προϋ9οθέσεις και διαδικασία χορήγησης της ειδικής
9αροχής 9ροστασίας της µητρότητας: η εφαρµογή του άρθρου 142 του Ν.
3655/2008»35 9ου εντο9ίζει διάφορα 9ροβλήµατα ως 9ρος την 9ροστασία
(9αροχές µητρότητας) 9ου 9αρέχεται στις µητέρες, τα ο9οία συνοψίζονται ως
εξής: α) 9ροβλήµατα διοικητικής δράσης, δηλαδή σχετικά µε τις διαδικασίες
χορήγησης της εν λόγω 9αροχής α9ό τον ΟΑΕ∆, β) εξαίρεση αρκετών
κατηγοριών εργαζόµενων µητέρων α9ό την 9αροχή, µε βάση ερµηνείες της
διάταξης α9ό τη ∆ιοίκηση, γ) 9ροβλήµατα 9ου α9ορρέουν α9ό την ύ9αρξη
Βλ. και International Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General
Comment No. 19: The Right to Social Security, E/C.12/GC/19 (04.02.2008) par. 19.
35 http://new.synigoros.gr/resources/9026_1_eidikh_ekthesh_adeia_mhtrot.pdf
34

21

κενών στη ρύθµιση του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 και α9αιτούν 9αρέµβαση
του νοµοθέτη.
Υ9άρχουν και ορισµένες άλλες ρυθµίσεις της ελληνικής νοµοθεσίας,
αλλά και 9ρακτικές του ∆ηµοσίου ως εργοδότη, σχετικά µε την 9ροστασία της
µητρότητας και τις γονικές άδειες, 9ου αντίκεινται στο Σύνταγµα, το δίκαιο
της ΕΕ (ή Ευρω9αϊκή Ε9ιτρο9ή έχει ήδη ανοίξει σχετική διαδικασία
9αράβασης κατά της Ελλάδας) και το διεθνές δίκαιο.36
Σελ. 43: Σε ό,τι αφορά την 9ροστασία α9ό α9όλυση, σκό9ιµο θα ήταν να
γίνουν αναφορές και στη διερεύνηση σχετικών καταγγελιών α9ό το ΣΕΠΕ και
το Συνήγορο του Πολίτη βάσει των εκθέσεων των δύο φορέων.
Σελ. 44: Η Έκθεση αναφέρεται στη χορήγηση άδειας ανατροφής 9αιδιού
σε 9ατέρες. Αναφορά θα 9ρέ9ει να γίνει στα σχετικά 9ροβλήµατα, έτσι ό9ως
αυτά έχουν α9οτυ9ωθεί στο Πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη «Προβλήµατα
κατά τη διαδικασία και ως 9ρος τις 9ροϋ9οθέσεις χορήγησης άδειας ανατροφής
9αιδιού σε δηµοσίους υ9αλλήλους (άρθρο 53 ν. 3528/2007)»,37 καθώς και στην
Έκθεσή του «Ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών στην α9ασχόληση και τις
εργασιακές σχέσεις».38
β) Νοµοθεσία κατά των διακρίσεων στην ρόσβαση σε αγαθά και
υηρεσίες
Σελ. 46-47: Η Έκθεση ε9ιχειρεί να α9αντήσει στις Καταληκτικές
Παρατηρήσεις (9αρ. 15 και 36) της Ε9ιτρο9ής. Ωστόσο, µόνο η αναφορά στο Ν.
3304/2005 δεν αρκεί. Θα 9ρέ9ει να 9αρασχεθούν 9ληροφορίες και για το τι
συµβαίνει στην 9ράξη. Ε9ι9λέον, γίνεται αναφορά σε διάφορα 9ρογράµµατα και
δράσεις του Υ9ουργείο Εργασίας 9ου α9ευθύνονται σε ευάλωτες οµάδες, τα
ο9οία αφορούν κυρίως ζητήµατα εργασίας και όχι κοινωνικών υ9ηρεσιών-

Σχετικά βλ. Σχόλια στο Νοµοσχέδιο: «Νέο ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις,
ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και τη συνηµµένη «Αίτηση των Γυναικείων Οργανώσεων
Ελλάδας για µέτρα ουσιαστικής ισότητας των φύλων ταυτόχρονα µε τη ρύθµιση της
συνταξιοδότησης», 9ου υ9οβλήθηκε εκ µέρους 28 οργανώσεων στους αρµοδίους υ9ουργούς,
www.isotita.gr/index.php/docs/c140 και Σ. Κουκούλη-Σ9ηλιωτο9ούλου, «Συνταξιοδότηση και
εναρµόνιση οικογένειας και εργασίας. Ζητήµατα ουσιαστικής ισότητας των φύλων και
δικαστικής 9ροστασίας (µε αφορµή τη ∆.Ε.Κ. 26.3.2009 C-559/07)», Ε.∆.Κ.Α. 2009, σ. 753 ε9.
37 http://new.synigoros.gr/resources/docs/201525.pdf
38 http://new.synigoros.gr/resources/f-eidikh_ek8esh_2010_teliko--2.pdf
36
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9αροχών. Συνε9ώς, θα 9ρέ9ει αυτά να µεταφερθούν στο κεφάλαιο της Έκθεσης
9ου αναλύει είτε τα ζητήµατα κατα9ολέµησης των διακρίσεων είτε τα ζητήµατα
εργασίας.
γ) Μέτρα για την ροστασία και τη βοήθεια αιδιών στον τοµέα της
αασχόλησης
Σελ. 47-48: Το τµήµα αυτό της Έκθεσης ε9ιχειρεί να α9αντήσει στις
Καταληκτικές Παρατηρήσεις (9αρ. 17, 19, 38, 39 και 40) της Ε9ιτρο9ής, στην
ουσία όµως α9αντά – ανε9αρκώς – µόνο στις 9αρ. 19 και 40. Ε9όµενα χωρία της
Έκθεσης δίνουν κά9οιες α9αντήσεις στις άλλες 9αραγράφους. Συνε9ώς θα
9ρέ9ει να γίνει µία αναρίθµηση.
Πρέ9ει να σηµειώσουµε ότι οι 9αρ. 19 και 40 των Καταληκτικών
Παρατηρήσεων αναφέρεται στο ζήτηµα των 9αιδιών του δρόµου, στο ο9οίο η
Έκθεση δεν κάνει την 9αραµικρή αναφορά.
Ε9ίσης, σε ό,τι αφορά την εργασία των ανηλίκων, το 9εριεχόµενο της
Έκθεσης υ9ολεί9εται των ζητουµένων α9ό τις Κατευθυντήριες Οδηγίες (9αρ.
37). Το Υ9ουργείο µ9ορεί να χρησιµο9οιήσει και κά9οια α9ό τα στοιχεία 9ου
συµ9εριέλαβε στην Έκθεση της Ελλάδας σχετικά µε την εφαρµογή του
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού
σχετικά µε την εµ9ορία 9αιδιών, την 9αιδική 9ορνεία και 9αιδική
9ορνογραφία, ενώ ο9ωσδή9οτε 9ρέ9ει να 9ροσθέσει α9ό την ίδια Έκθεση το
χωρίο «However, it should be noted that the number of verified infringements
is not directly related to the size of the problem, since the verification of illegal
employment of children is a very hard task to document, in order for
competent agencies to impose sanctions».
Στο σηµείο αυτό η ΕΕ∆Α υ9ενθυµίζει σχετικά µε την 9αιδική εργασία
ότι ορισµένες διατάξεις του Ν. 1837/1989, 9ου µεταφέρει την Οδηγία 94/33/ΕΚ
για την 9ροστασία των νέων στην εργασία, δεν αντα9οκρίνονται στους κανόνες
της Οδηγίας αυτής. Έτσι, 9.χ. ενώ η Οδηγία α9αιτεί ελάχιστη 9ερίοδο
ανά9αυσης 14 ωρών, ο νόµος 9ροβλέ9ει µόνο 12 ώρες.
Ε9ίσης, 9ρέ9ει να γίνει αναφορά και στον Ν. 3863/2010 «Νέο
Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές
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σχέσεις»

9ου

τρο9ο9οιεί

το

νοµοθετικό

9λαίσιο

εργασίας

ανηλίκων.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 74, 9αρ. 9 οι ανήλικοι εργαζόµενοι α9ό
15-18 ετών εξαιρούνται α9ό τα κατώτατα όρια 9ροστασίας της ΕΓΣΣΕ ως 9ρος
τα κατώτατα όρια αµοιβής και όρων εργασίας 9ου ίσχυε γι’αυτούς µέχρι σήµερα.
Βάσει της διάταξης αυτής η α9ασχόληση στων ανηλίκων 15-18 ετών µ9ορεί
9λέον να γίνεται µε συµβάσεις µαθητείας µε το 70% του κατώτατου
ηµεροµίσθιου ή µισθού, µε ελάχιστη για την 9ροστασία της ηλικίας τους
κοινωνική ασφάλιση και µε 9λήρη εξαίρεση α9ό το µεγαλύτερο µέρος της
εργατικής νοµοθεσίας 9ου ίσχυσε µέχρι σήµερα για την 9ροστασία τους. Η
διάταξη αυτή είναι ασύµβατη µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση Εργασίας (Νο. 138) 9ερί
του κατώτατου ορίου ηλικίας εισόδου στην α9ασχόληση.39
δ)

Καταολέµηση

ενδοοικογενειακής

βίας

και

σεξουαλικής

εκµετάλλευσης ανηλίκων
Σελ. 49: Η ΕΕ∆Α σχολιάζοντας το σχετικό σχέδιο νόµου για την
ενδοοικογενειακή βία είχε ε9ισηµάνει θετικά στοιχεία, αλλά και ότι το ζήτηµα
έ9ρε9ε να αντιµετω9ιστεί διττά: α) α9ό ά9οψη 9οινική, κυρίως ε την
καθιέρωση ως ε9ιβαρυντικής 9ερίστασης των σχετικών 9ράξεων βίας, 9ου
9ροβλέ9ει ο Π.Κ. και όσων 9ροστεθούν µε τον νέο νόµο, το γεγονός ότι
δια9ράχθηκαν ενδοοικογενειακά, και β) ως κοινωνικό 9ρόβληµα, η λύση του
ο9οίου θα καταστήσει τις 9οινικές διατάξεις α9οτελεσµατικές, ενώ θα
9αραµείνουν ανα9οτελεσµατικές, εφόσον δεν αντιµετω9ισθεί σωστά κι αυτό. Η
ΕΕ∆Α είχε 9ροτείνει και βελτιώσεις και συµ9ληρώσεις των ουσιαστικών και
δικονοµικών διατάξεων του Σ/Ν και την ένταξη όλων στους οικείους κώδικες
ε9ισηµαίνοντας ότι, αν αυτό δεν γινόταν, υ9ήρχε κίνδυνος δηµιουργίας
σύγχυσης και ανασφάλειας δικαίου. Εξάλλου, είχε εκφράσει σοβαρές αµφιβολίες
για τη συνταγµατικότητα και την α9οτελεσµατικότητα του εισαγόµενου θεσµού
της 9οινικής διαµεσολάβησης.40 Θα 9ρέ9ει να αναφερθούν στοιχεία α9ό την
εφαρµογή του νόµου ατού στην 9ράξη.

39
40

Βλ. Ν. 1182/1981 (ΦΕΚ Α’ 193).
ΕΕ∆Α, Έκθεση 2005, σελ. 231 ε9.
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Σελ. 51: Το 9εριεχόµενο της Έκθεσης σχετικά µε τη σεξουαλική
εκµετάλλευση ανηλίκων δεν είναι ε9αρκές. Σηµειώνουµε ότι το Υ9ουργείο
µ9ορεί να χρησιµο9οιήσει, αφού τις ε9ικαιρο9οιήσει, 9ληροφορίες 9ου
9εριλαµβάνονει η Έκθεση της Ελλάδας για την εφαρµογή του Προαιρετικού
Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού σχετικά µε την
εµ9ορία 9αιδιών, την 9αιδική 9ορνεία και 9αιδική 9ορνογραφία. Αναφορά θα
9ρέ9ει να γίνει στην ίδρυση και λειτουργία του ΚΕΣΑΘΕΑ, στο δίκτυο
«Ορέστης», στη γραµµή 9αιδικής 9ροστασίας του ΕΚΚΑ στο 9λαίσιο
9ροσ9άθειας της Πολιτείας να κατα9ολεµήσει το φαινόµενο της σωµατικής και
σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων. Τέλος, σύµφωνα και µε τις Καταληκτικές
Παρατηρήσεις της Ε9ιτρο9ής (9αρ. 38), η Έκθεση θα 9ρέ9ει να 9εριλαµβάνει
στατιστικά στοιχεία για τον αριθµό θυµάτων, δραστών, καταδικών και είδος
ε9ιβληθεισών 9οινών για σωµατική και σεξουαλική βία κατά ανηλίκων.
Ε9ίσης, θα 9ρέ9ει να γίνει αναφορά και στο άρθρο 42 του Ν. 3907/2011
9ου τρο9ο9οιεί το άρθρο 44 του Ν. 3386/2005, και σύµφωνα µε το ο9οίο µ9ορεί
να χορηγηθεί άδεια διαµονής για ανθρω9ιστικούς λόγους και σε ενήλικους
θύµατα ενδοοικογενειακής βίας ή ανήλικους 9ου α9οδεδειγµένα χρήζουν
9ροστατευτικών µέτρων και φιλοξενούνται α9ό ιδρύµατα ή άλλα νοµικά
9ρόσω9α κοινωφελούς σκο9ού, εφόσον η ε9ιστροφή τους σε ασφαλές 9εριβάλλον
είναι αδύνατη.
ε) Καταολέµηση της εµορίας ανθρώων
Σελ. 53: Σκό9ιµο θα ήταν να γίνει αναλυτικότερη αναφορά στις δράσεις
της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων 9ου αφορούν την εµ9ορία
γυναικών. Εάν έχει γίνει σχετικά αναφορά σε άλλο σηµείο της Έκθεσης να
γίνει 9αρα9οµ9ή στις αντίστοιχες σελίδες.
Σχετικά µε το άρθρο 10, α9ουσιάζει η αναφορά σε νοµοθεσία και
µηχανισµούς για τη διασφάλιση των οικονοµικών, κοινωνικών και 9ολιτιστικών
δικαιωµάτων των ηλικιωµένων, καθώς και των αιτούντων άσυλο και των
οικογενειών τους και για την οικογενειακή ε9ανένωση των µεταναστών, ό9ως
ζητούν

οι

Κατευθυντήριες

Οδηγίες

στις

9αρ.

38-39.

Θα

9ρέ9ει

να

συµ9ληρωθούν και αυτά τα 9εδία. Σκό9ιµο θα ήταν να γίνει αναφορά και στις
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α9οφάσεις Saidoun41 και Fawsie42 του Ε∆∆Α 9ου αφορούσαν την µη καταβολή
ε9ιδόµατος 9ολύτεκνης οικογένειας σε αναγνωρισµένους 9ρόσφυγες και την
αλλαγή σε συνέχεια των α9οφάσεων της σχετικής νοµοθεσίας.
Άρθρο 11
α) Η κατάσταση στέγασης στην Ελλάδα
Σελ. 54: Σκό9ιµο θα ήταν να γίνει χρήση των στοιχείων 9ου έχουν
9ροκύψει α9ό την 9ρόσφατη α9ογραφή του 2011 και όχι του 2001.
∆εδοµένου ότι σύµφωνα µε το Γενικό Σχόλιο της Ε9ιτρο9ής για το
δικαίωµα στη στέγαση «όλοι οι δικαιούχοι του δικαιώµατος σε κατάλληλη
στέγαση θα 9ρέ9ει να έχουν διαρκή και σταθερή 9ρόσβαση σε […] ασφαλές
9όσιµο νερό, ενέργεια για µαγείρεµα, θέρµανση και φωτισµό, […]»,43 θα 9ρέ9ει
να γίνει αναφορά στο Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτηµένων ∆οµηµένων
Ε9ιφανειών (τέλος ∆ΕΗ) του Ν. 4021/2011, η µη 9ληρωµή του ο9οίου
συνε9άγεται τη διακο9ή ηλεκτροδότησης, καθώς και στη σχετική α9όφαση του
Συµβουλίου της Ε9ικρατείας.
Σελ. 55: Η Έκθεση θα 9ρέ9ει να αναφέρει ότι, βάσει των τελευταίων
δεσµεύσεων 9ου ανέλαβε η χώρα µε το νέο Μνηµόνιο, ο Οργανισµός Εργατικής
Κατοικίας καταργήθηκε. Αυτό συνιστά βαρύτατο 9λήγµα, σε µια στιγµή 9ου ο
αριθµός των άστεγων αυξάνεται δραµατικά.
β) Η αντιµετώιση των αστέγων
Σελ. 57: Η Έκθεση αναφέρει ότι το Υ9ουργείο Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης εφαρµόζει διάφορα µέτρα και δράσεις. ∆εν καθίσταται σαφές εάν
τα µέτρα αυτά είναι αυτά 9ου 9εριγράφονται στη σελ. 58 ή κά9οια άλλα.
Ε9ίσης, θα 9ρέ9ει να γίνει αναφορά στην 9ρόσφατη νοµοθετική ρύθµιση του
Υ9ουργείου Υγείας 9ερί ορισµού των αστέγων και του χαρακτηρισµού τους ωε
ευάλωτη οµάδα.

Ε∆∆Α, Saidoun κ. Ελλάδας, Α9όφαση 28.10.2010.
Ε∆∆Α, Fawsie κ. Ελλάδας, Α9όφαση 28.10.2010.
43 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 4: The Right to
Adequate Housing (Art. 11(1) of the Covenant), E/1992/23 (13.12.1991) 9αρ. 8.
41
42
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Σελ. 59: Αναφορικά µε τα ζητήµατα στέγασης αιτούντων άσυλο (και υ9ό το φως
της α9όφασης του Ε∆∆Α στην υ9όθεση M.S.S. και της α9όφασης του ∆ΕΕ της
21.12.2011 στις υ9οθ. C-411/10 και C-493/10, N.S. κατά Ηνωµένου Βασιλείου)
και ασυνόδευτων ανηλίκων θα 9ρέ9ει να σηµειωθεί ότι οι διαθέσιµοι ξενώνες
υ9ολεί9ονται σηµαντικά των αναγκών 9ου 9ρέ9ει να καλυφθούν. Αναφορά θα
9ρέ9ει να γίνει και στο φαινόµενο χρήσης για στέγαση εγκαταλελειµµένων
κτιρίων α9ό αιτούντες άσυλο ή/και 9αράτυ9ους µετανάστες 9ου συνωστίζονται
σε αυτά χωρίς να 9ληρούνται οι α9αραίτητοι όροι υγιεινής και στο φαινόµενο
ενοικίασης σ9ιτιών, διαµερισµάτων, δωµατίων 9άλι α9ό τις ίδιες κατηγορίες
ατόµων και υ9ό τους ίδιους όρους διαβίωσης.
Σελ. 59-60: Η Έκθεση κάνει εκτενή αναφορά στις δραστηριότητες του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Ωστόσο, δεδοµένου του
9εριεχοµένου των δραστηριοτήτων αυτών αλλά και των χαρακτηριστικών των
ατόµων στα ο9οία α9ευθύνονται είναι σκο9ιµότερο το χωρίο αυτό να
µεταφερθεί 9αρα9άνω, στο τµήµα της Έκθεσης 9ου αφορά το άρθρο 9 και 9ιο
συγκεκριµένα τα ζητήµατα ενδοοικογενειακής βίας, εµ9ορίας ανθρώ9ων,
σωµατικής και σεξουαλικής κακο9οίησης 9αιδιών.
γ) Έλληνες Ροµά και το δικαίωµα σε εαρκή στέγαση
Σελ. 61: Προτιµάται ο όρος “Roma” αντί του όρου “Gypsies”.
Σελ. 62: Θα ήταν σκό9ιµο να αναφερθεί και 9οια α9ό τα έργα 9ου
9ροέβλε9ε το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ράσης 2002-2008 υλο9οιήθηκαν και
ολοκληρώθηκαν.
Ε9ι9λέον, θα ήταν σκό9ιµο να γίνει αναφορά και στα 9ροβλήµατα 9ου
έχουν εντο9ιστεί τόσο α9ό την ΕΕ∆Α44 όσο και α9ό το Συνήγορο του Πολίτη45
σχετικά µε την εφαρµογή του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ∆ράσης στο
κοµµάτι της στέγασης.

ΕΕ∆Α, «Έκθεση και 9ροτάσεις για ζητήµατα σχετικά µε την κατάσταση και τα δικαιώµατα
των Τσιγγάνων στην Ελλάδα, Ετήσια Έκθεση 2008, σελ. 100 ε9.
45 Συνήγορος του Πολίτη, Ειδική Ετήσια Έκθεση για την Ίση Μεταχείριση 2010 (Ιούνιος 2011)
σελ. 8.
44
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Ε9ίσης, η Έκθεση θα 9ρέ9ει να καθιστά σαφές αν και 9οιες α9ό τις
εκφάνσεις του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ∆ράσης εφαρµόζονται και σε µη
Έλληνες Ροµά, σύµφωνα µε την 9αρ. 44 των Καταληκτικών Παρατηρήσεων της
Ε9ιτρο9ής.
Σελ. 67-68: Πρέ9ει να σηµειώσουµε ότι η Έκθεση δεν το9οθετείται ε9ί
της ουσίας ε9ί του ζητήµατος των «αναγκαστικών εξώσεων» (forced evictions)
Ροµά. Υ9ό το φως α) της α9όφασης της Ε9ιτρο9ής ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ9ου
στην υ9όθεση Α. Γεωργόουλος κ. Ελλάδας (Προσφυγή 1799/2008, 14.09.2010),
β) της α9όφασης της Ευρω9αϊκής Ε9ιτρο9ής Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων στην
υ9όθεση Interights κ. Ελλάδας (Προσφυγή 49/2008, 11.12.2009), γ) την
α9όφαση του Εισαγγελέα Εφετών για άσκηση 9οινικής δίωξης για 9αράβαση
καθήκοντος (64/2011 and 71/2011) εις βάρος του 9ρώην ∆ηµάρχου και
Αντιδηµάρχου Πατρών, λόγω 9αράνοµης κατεδάφισης ενός καταυλισµού Ροµά
τον Αύγουστο και Σε9τέµβριο του 2006 (σε συνέχεια της α9όφασης της
Ε9ιτρο9ής ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ9ου), και δ) των 9αρεµβάσεων του
Συνηγόρου του Πολίτη για αυτό το θέµα, θα 9ρέ9ει η Έκθεση να αντιµετω9ίζει
9ιο ουσιαστικά αυτό το θέµα.
Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι το 2010, ο Συνήγορος του Πολίτη
9αρενέβη για την α9οτρο9ή εκδίωξης και κατεδάφισης των 9αρα9ηγµάτων στα
ο9οία διαβιούν Ροµά σε τρεις 9ερι9τώσεις, µε ε9ιτυχή 9ρος το 9αρόν
α9οτελέσµατα. «Το ζήτηµα της κατεδάφισης αυθαιρέτων 9αρα9ηγµάτων
τσιγγάνων εµφανίζει εξαιρετική 9ολυ9λοκότητα, δεδοµένου ότι η συνε9ής
τήρηση των ε9ιταγών της ισχύουσας νοµοθεσίας 9ερί κατεδάφισης αυθαιρέτων,
δεν λαµβάνει υ9όψη, ιδιαιτερότητες 9ου σχετίζονται µε τον τρό9ο διαβίωσης
της συγκεκριµένης οµάδας του 9ληθυσµού και δεν συνδυάζεται ευχερώς µε
ειδικότερες δράσεις και 9ρογράµµατα 9ου σχεδιάζονται και υλο9οιούνται για
τη στεγαστική τους α9οκατάσταση».46
Σε ό,τι αφορά τα θέµατα κακοµεταχείρισης Ροµά α9ό αστυνοµικά όργανα
η ΕΕ∆Α υ9ενθυµίζει τις α9οφάσεις του Ε∆∆Α Πετροούλου-Τσακίρης, Μέκος
και Κουτρόουλος, Στεφάνου.

46

Ibid., σελ. 18.
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Ε9ίσης, σχετικά µε το Ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιµετώ9ισης
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υ9ουργείο 9ροστασίας του Πολίτη και άλλες
διατάξεις», η ΕΕ∆Α υ9ενθυµίζει ότι όταν κλήθηκε να υ9οβάλει σχόλια ε9ί του
νοµοσχεδίου47 είχε εκφράσει σοβαρές ενστάσεις ως 9ρος το 9εριεχόµενό του
υ9οστηρίζοντας ότι στην ουσία δεν ιδρύεται ένας αρκούντως α9οτελεσµατικός
και ανεξάρτητος µηχανισµός διερεύνησης καταγγελιών 9ου είναι και το
ζητούµενο. Τις ενστάσεις αυτές φαίνεται να συµµερίζεται και η Ευρω9αϊκή
Ε9ιτρο9ή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT).48
δ) Μέτρα για την καταολέµηση της φτώχιας
Σελ. 70: Τα στατιστικά 9ου αναφέρονται στον αριθµό των Ελλήνων 9ου
βρίσκονται στο όριο της φτώχιας 9ρέ9ει να ε9ικαιρο9οιηθούν σε συνέχεια της
τελευταίας έκθεσης της Eurostat, σύµφωνα µε την ο9οία 27,7% των Ελλήνων το
2010 βρίσκονταν στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού α9οκλεισµού49. Το
9οσοστό αυτό έχει εν τω µεταξύ 9ροφανώς αυξηθεί 9ολύ.
Σελ. 72: Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ε9ιτρο9ής
σχετικά µε το άρθρο 11 στην Έκθεση θα 9ρέ9ει να 9εριλαµβάνονται και
9ληροφορίες αναφορικά µε το δικαίωµα σε ε9αρκές φαγητό και το δικαίωµα σε
νερό. Τέτοιες αναφορές, όµως, α9ουσιάζουν α9ό το σχέδιο της Έκθεσης. Σκό9ιµο
θα ήταν να γίνει κά9οια αναφορά α) στην αύξηση των συσσιτίων 9ου 9αρέχουν
οι ∆ήµοι και η Εκκλησία στο 9λαίσιο της 9ροσ9άθειας συνδροµής αυτών 9ου
9λήττονται χειρότερα α9ό την οικονοµική κρίση, β) στην 9ρωτοβουλία του
Υ9ουργείου Παιδείας για τη διανοµή κου9ονιών για αγορά φαγητού σε σχολεία
της χώρας 9ου έχουν εντο9ιστεί κρούσµατα υ9οσιτισµού 9αιδιών.

ΕΕ∆Α, Ετήσια Έκθεση 2010, σελ. 176 ε9.
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment, Report to the Government of Greece on the visit to Greece carried out from 19
to 27 January 2011, CPT/Inf (2012)1 (Strasbourg, 10.01.2012) 9αρ. 89.
49
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_
conditions/data/database
και
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/308022012-AP/EN/3-08022012-AP-EN.PDF. Βλ. και Σύσταση της ΕΕ∆Α, α9ό 08.12.2011,
«Ειτακτική ανάγκη να αντιστραφεί η ορεία καταρράκωσης των ατοµικών και κοινωνικών
δικαιωµάτων», καθώς και σχετικό δελτίο τύ9ου, α9ό 20.02.2012: www.nchr.gr .
47
48
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Ε9ίσης, δεδοµένης της εκκρεµούς υ9όθεσης ενώ9ιον της Ευρω9αϊκής
Ε9ιτρο9ής Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων50 κατά της Ελλάδας αναφορικά µε τον
Ασω9ό σκό9ιµο είναι να γίνει κά9οια σχετική µνεία.
Άρθρο 12
α) ∆ηµόσια Υγιεινή
Σελ. 72: Σκό9ιµο θα ήταν να γίνει µία µικρή αναφορά στο 9εριεχόµενο
του Ν. 3370/2005 και της Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τη ∆ηµόσια Υγεία για
την καλύτερη ενηµέρωση του αναγνώστη.
β) Ααγόρευση κανίσµατος
Σελ. 73: Αναφορά θα 9ρέ9ει να γίνει και στους δύο αντικα9νιστικούς
νόµους Ν. 3730/2008 και 3868/2010, καθώς και στα 9ροβλήµατα εφαρµογής
τους.
γ) Εθνική Πολιτική ∆ιατροφής
Σελ. 73: Αναφορά θα 9ρέ9ει να γίνει και στα 9ρογράµµατα Αγωγής της
Υγείας του Υ9ουργείου Παιδείας 9ου αντιµετω9ίζουν ζητήµατα διατροφής,
αλλά και τσιγάρου και αλκοόλ.
δ) Ψυχική Υγεία
Σελ. 74: Σύµφωνα µε τις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Ε9ιτρο9ής θα
9ρέ9ει

να

δοθούν

9ληροφορίες

και

αναφορικά

µε

τον

αριθµό

των

δραστική

µείωση

της

εξυ9ηρετούµενων α9ό τις κινητές µονάδες ψυχικής υγείας.
Αναφορά

θα

9ρέ9ει

να

γίνει

και

στη

χρηµατοδότησης των µονάδων ψυχικής υγείας α9ό το Υ9ουργείο Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε α9οτέλεσµα 9ολλές α9ό αυτές να κινδυνεύουν µε
διακο9ή της λειτουργίας τους.
Ε9ίσης, σύµφωνα µε την 9αρ. 57 (ζ) των Κατευθυντηρίων Γραµµών η
Έκθεση θα 9ρέ9ει να 9εριλαµβάνει 9ληροφορίες, οι ο9οίες α9ουσιάζουν εν
9ροκειµένω, σχετικά µε τα ζητήµατα ψυχικής υγείας, και ειδικότερα τη
50

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC72Admiss_en.pdf
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φροντίδα ψυχικά ασθενών σε ιδρύµατα, τον 9εριοδικό και α9οτελεσµατικό
δικαστικό έλεγχο των ακούσιων νοσηλειών. Υ9ό των α9οφάσεων του Ε∆∆Α στις
υ9οθέσεις Βένιος51 και Καραµανώφ,52 η 9αροχή σχετικών 9ληροφοριών
καθίσταται ε9ιτακτική. Η ΕΕ∆Α, ό9ως άλλωστε και ο Συνήγορος του Πολίτη,53
έχει ασχοληθεί µε το ζήτηµα των ακούσιων νοσηλειών υ9οβάλλοντας
συγκεκριµένες 9ροτάσεις στο 9λαίσιο της Έκθεσής της «Ζητήµατα 9ροστασίας
των δικαιωµάτων των ατόµων µε ψυχιατρική εµ9ειρία στο 9λαίσιο της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην Ελλάδα».54
ε) Κινητές Μονάδες
Σελ. 76: Η Έκθεση κάνει αναφορά στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την
Κατα9ολέµηση του HIV/AIDS 2008-2012, οφείλουµε ωστόσο να σηµειώσουµε
ό9ως έχουµε ήδη ε9ισηµάνει στη σχετική µας έκθεση ότι στην ουσία αυτό το
σχέδιο δράσης δεν εφαρµόζεται. Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες η
Έκθεση θα 9ρέ9ει να κάνει αναφορές στα ζητήµατα αντιρετροϊκής αγωγής και
στις 9ροσ9άθειες κατα9ολέµησης των διακρίσεων σε βάρος των οροθετικών. Η
ΕΕ∆Α δεν µ9ορεί να µην αναφέρει την α9ογοητευτική α9όφαση του Άρειου
Πάγου σχετικά µε την α9όλυση ενός οροθετικού εργαζοµένου, 9ου α9οτέλεσε
και την αφορµή ενασχόλησής της µε το ζήτηµα. Οφείλει, ωστόσο, να αναφέρει
και τη θετική εξέλιξη της ρητής υ9αγωγής των οροθετικών στο 9λαίσιο
9ροστασίας του Ν. 3304/2005 µέσω του άρθρου 2 του Ν. 3996/2011 για
αναµόρφωση του ΣΕΠΕ.
στ) ∆ράσεις του ΟΚΑΝΑ
Σελ. 77: Σχετικά µε τον ΟΚΑΝΑ θα 9ρέ9ει να γίνει αναφορά και στη
µεταφορά µονάδων του σε νοσοκοµεία της χώρας. Σκό9ιµο θα ήταν ε9ίσης να
γίνει αναφορά και στο σχέδιο νόµου του Υ9ουργείου ∆ικαιοσύνης για τον
Κώδικα των Ναρκωτικών 9ου δίνει έµφαση στη θερα9ευτική και όχι την

Ε∆∆Α, Βένιος κ. Ελλάδας, Α9όφαση 05.07.2011.
Ε∆∆Α, Καραµανώφ κ. Ελλάδας, Α9όφαση 26.07.2011.
53 Συνήγορος του Πολίτη, Αυτεάγγελτη έρευνα για την ακούσια νοσηλεία ψυχικά ασθενών
(Μάιος 2007) http://new.synigoros.gr/resources/docs/206391.pdf
54http://www.nchr.gr/media/gnwmateuseis_eeda/Site_version2/ygeia/mental_health_final201
1.pdf
51
52
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9οινική µεταχείριση του χρήστη. Η ΕΕ∆Α και σε αυτό το σηµείο δεν µ9ορεί να
µην αναφερθεί στη δραµατική µείωση της χρηµατοδότησης των φορέων κατά
των ναρκωτικών (9.χ. ΚΕΘΕΑ) 9ου θέτει σε κίνδυνο δράσεις και 9ρογράµµατα
α9εξάρτησης.
Ι) Άρθρα 13 και 14
Σελ. 81: Σκό9ιµο θα ήταν να γίνει µία εκτενέστερη αναφορά στα
ζητήµατα της σχολικής διαρροής, η ο9οία σύµφωνα µε µελέτες 9ου έχουν γίνει
δεν 9εριορίζεται µόνο σε ευάλωτες οµάδες µαθητών. Σύµφωνα µε την ίδια την
Υφυ9ουργό Παιδείας κ. Χριστοφιλο9ούλου «τα στοιχεία της τελευταίας
ολοκληρωµένης

έρευνας

µαθητικής

διαρροής

α9ό

το

Παρατηρητήριο

Μετάβασης, δείχνουν ότι η µαθητική διαρροή στο σύνολο της δευτεροβάθµιας
εκ9αίδευσης στην Ελλάδα ανέρχεται σε 12,81%. Η µαθητική διαρροή στην
9ρωτοβάθµια εκ9αίδευση είναι ασήµαντη (ανέρχεται σε 9οσοστό 0,8-1%) και
αφορά σε ειδικές κοινωνικές οµάδες (τσιγγανό9αιδες κ.α.)».
Ε9ίσης, σκό9ιµο θα ήταν να γίνει αναφορά και στο Ν. 3699/2008
«Ειδική αγωγή και Εκ9αίδευση ατόµων µε ανα9ηρία ή µε ειδικές
εκ9αιδευτικές ανάγκες», σχετικά µε την εφαρµογή του ο9οίου η ΕΕ∆Α είχε
υ9οβάλει αναλυτικές 9ροτάσεις.55
α) Εκαίδευση Παιδιών Ροµά
Σελ. 82-83: Η έκθεση αναφέρει τα µέτρα 9ου έχει λάβει η Ελληνική
Πολιτεία για την ενδυνάµωση της εκ9αίδευσης των 9αιδιών Ροµά. Υ9ό το φως,
όµως και της α9όφασης του Ε∆∆Α στην υ9όθεση Σαµάνης και άλλοι, θα
9ρέ9ει να γίνει αναφορά και 9ώς έχουν εφαρµοστεί τα διάφορα µέτρα στην
9ράξη, τα 9ροβλήµατα 9ου έχουν ανακύψει στην 9ράξη, και λόγω αντιδράσεων
διευθυντών ή συλλόγων γονέων σχολείων, 9ου έχουν οδηγήσει σε ορισµένες
9ερι9τώσεις

σε

µη

9ρόσβαση

των

9αιδιών

Ροµά

στην

εκ9αίδευση.

Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι στις 22.02.2011 ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου
Πάγου Φ. Μακρής ζήτησε µε ε9είγουσα έγγραφη 9αραγγελία του α9ό τους
Εισαγγελείς Πρωτοδικών «να ε9ιµεληθούν για την 9άταξη του φαινοµένου του
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α9οκλεισµού των Ροµά α9ό τη δηµόσια εκ9αίδευση 9ροκειµένου να εξαλειφθεί
η φοβική για τα 9αιδιά των Ροµά αντίληψη και να διασφαλισθεί η ανεµ9όδιστη
και η χωρίς α9οκλεισµό ή διακρίσεις ισότιµη ένταξή τους σ’ όλες τις δοµές του
Κράτους».
β) Αοτροή και καταολέµηση της σωµατικής τιµωρίας αιδιών
Σελ. 84: Η αναφορά 9ου κάνει η Έκθεση στο φαινόµενο της
ενδοσχολικής βίας είναι εµφανώς δυσανάλογη 9ρος τις µεγάλες διαστάσεις 9ου
έχει λάβει τα τελευταία χρόνια. Η ΕΕ∆Α, στο 9λαίσιο της ο9οίας λειτούργησε
η Ειδική Ε9ιτρο9ή Μελέτης Οµαδικής Ενδοσχολικής Βίας (ΕΕΜΟΕΒ),56
θεωρεί ότι: α) η Έκθεση 9ρέ9ει να κάνει εκτενέστερη αναφορά σε αυτό το
σηµαντικό ζήτηµα, και β) ότι η αναφορά αυτή αρµόζει να γίνει στο 9λαίσιο του
άρθρου 10 9ου αναλύονται και τα θέµατα σωµατικής κι σεξουαλικής βίας κατά
των ανηλίκων.
Σκό9ιµο δε, είναι να αναφερθεί και η σύσταση του ∆ικτύου κατά της
Βίας στο Σχολείο 9ου συντονίζεται α9ό την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας
Παιδιού και Εφήβου και συµµετέχουν σε αυτό το Υ9ουργείο Παιδείας, η
Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο
Υγείας του Παιδιού, ο Συνήγορος του Παιδιού, το Ίδρυµα Μαραγκο9ούλου, η
Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδας, η Παιδοψυχιατρική Κλινική του
Πανε9ιστηµίου Αθηνών του Νοσοκοµείου Αγία Σοφία και άλλοι φορείς.
Τέλος, η ΕΕ∆Α µε αφορµή τις 9αρατηρήσεις της ε9ί του σχεδίου της
Έκθεσης,

συνιστά

στην

Πολιτεία

την

ε9ικύρωση

του

Προαιρετικού

Πρωτοκόλλου στο Σύµφωνο για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά
∆ικαιώµατα.
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2012

Βλ. και ΕΕ∆Α, Οµαδική βία και ειθετικότητα στα σχολεία (Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα
2010).
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