
Ηνωμένα Έθνη, Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο 
E/C.12/GRC/CO/2, 27 Οκτωβρίου 2015  

 

Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων 

 

Καταληκτικές παρατηρήσεις επί της δεύτερης περιοδικής 

έκθεσης της Ελλάδας 

1. Η Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα εξέτασε τη 

δεύτερη έκθεση της Ελλάδας για την εφαρμογή του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, 

Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (E/C.12/GRC/Q/2), κατά την 70
η
 και 71

η
 σύσκεψή της 

(E/C.12/2015/SR 70 και 71) που έλαβε χώρα την 5
η
 και 6

η
 Οκτωβρίου 2015, και υιοθέτησε κατά 

την 78
η
 συνεδρίαση που έλαβε χώρα την 9

η
 Οκτωβρίου 2015 τις ακόλουθες καταληκτικές 

παρατηρήσεις. 

 

Α. Εισαγωγή 

 

2. Η Επιτροπή χαιρετίζει την δεύτερη περιοδική έκθεση που υποβλήθηκε από το 

συμβαλλόμενο Κράτος, τις συμπληρωματικές πληροφορίες που περιελήφθησαν στις απαντήσεις 

στον κατάλογο των θεμάτων (E/C. 12/GRC/Q/2.Add.1), το κοινό βασικό έγγραφο του 

συμβαλλόμενου Κράτους (HRI/CORE/1/Add.121) καθώς και τις απαντήσεις που παρασχέθηκαν 

από την αντιπροσωπεία. Η Επιτροπή ευχαριστεί το συμβαλλόμενο Κράτος για τις παρεχόμενες 

στατιστικές πληροφορίες, που βοήθησαν πολύ την Επιτροπή να αξιολογήσει την προστασία των 

οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων στο συμβαλλόμενο Κράτος. Η Επιτροπή 

επίσης χαιρετίζει τον εποικοδομητικό διάλογο που έλαβε χώρα με την υψηλού επιπέδου και 

ευρεία αντιπροσωπεία του συμβαλλόμενου Κράτους.  

 

Β. Θετικές πτυχές 

 

3. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επικύρωση, ή προσχώρηση του συμβαλλόμενου Κράτους, στο 

διάστημα που παρεμβλήθηκε από τον προηγούμενό διάλογο μαζί του κατά το έτος 2005, στις 

ακόλουθες συμβάσεις: 

α) Διεθνή Σύμβαση για την προστασία όλων των ατόμων από τις βίαιες εξαφανίσεις, στις 9 

Ιουλίου 2015, 

β) Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο, 

στις 31 Μαΐου 2012, 

  
 Το παρόν αποτελεί μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των Καταληκτικών Παρατηρήσεων της 
Επιτροπής Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, όπως 
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Ύπατου Αρμοστή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, σε 
επιμέλεια του επιστημονικού προσωπικού της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου (ΕΕΔΑ).  

 Υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή κατά την πεντηκοστή-έκτη συνεδρίασή της (21 Σεπτεμβρίου-9 

Οκτωβρίου 2015). 
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γ) Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών 

σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, στις 11 Φεβρουαρίου 2014, 

δ) Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού σχετικά με την 

εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, στις 22 Φεβρουαρίου 2008. 

4. Η Επιτροπή επισημαίνει με ικανοποίηση τα μέτρα που ελήφθησαν από το συμβαλλόμενο 

Κράτος για την ενίσχυση της προώθησης και προστασίας των οικονομικών, κοινωνικών και 

πολιτιστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης: 

α) της υιοθέτησης του Ν 4320/2015 για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 

ανθρωπιστικής κρίσης, 

β) της υιοθέτησης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους, 

γ) της υιοθέτησης του Ν 4198/2013 για την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 

και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις, με τον οποίο ενσωματώνεται η Οδηγία 

2011/36/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

δ) της υιοθέτησης της Εθνικής Στρατηγικής Ένταξης των Ρομά το 2011. 

 

Γ. Κύρια ζητήματα που εγείρουν ανησυχία και συστάσεις 

 

Εσωτερική εφαρμογή του Συμφώνου 

5. Παρόλο που η Επιτροπή επισημαίνει ότι σύμφωνα με τις παρεχόμενες από το 

συμβαλλόμενο Κράτος πληροφορίες, το Σύμφωνο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού 

δικαίου και υπερισχύει έναντι αντίθετων διατάξεων του νόμου, εκφράζει τη λύπη της για την 

έλλειψη πληροφοριών σχετικά με αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων που επικαλούνται το 

Σύμφωνο (άρθρο 2 παρ. 1). 

6. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος να παράσχει στην προσεχή περιοδική 

του έκθεση πληροφορίες για αποφάσεις δικαστηρίων όλων των βαθμίδων που επικαλούνται 

το Σύμφωνο. Η Επιτροπή επίσης συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος να ευαισθητοποιήσει 

μέλη του δικαστικού σώματος και του ευρύτερου κοινού για το Σύμφωνο και το αγώγιμο 

των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων. Η Επιτροπή εφιστά την 

προσοχή του συμβαλλόμενου Κράτους στο γενικό της σχόλιο No 9 (1998) για την εσωτερική 

εφαρμογή του Συμφώνου. 

 

Υποχρεώσεις του συμβαλλόμενου Κράτους βάσει του Συμφώνου σε σχέση με την οικονομική 

κρίση 

7. Η Επιτροπή παρατηρεί με ανησυχία ότι παρ’ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το 

συμβαλλόμενο Κράτος για να περιοριστούν οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες των μέτρων 

λιτότητας που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο των μνημονίων συνεργασίας το 2010, 2012 και 2015, η 

οικονομική και δημοσιονομική κρίση είχε σοβαρές επιπτώσεις στην απόλαυση των οικονομικών, 

κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, κυρίως από μη προνομιούχες και περιθωριοποιημένες 

ομάδες σε σχέση με το δικαίωμα στην εργασία, κοινωνική ασφάλιση και υγεία. Η Επιτροπή 

σημειώνει με ενδιαφέρον τις πληροφορίες που παρέσχε η αντιπροσωπεία του συμβαλλομένου 

Κράτους ότι καταβάλλονται και θα συνεχίσουν να καταβάλλονται προσπάθειες για την προάσπιση 

των δικαιωμάτων που προστατεύονται από το Σύμφωνο, τόσο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων 

και σύναψης συμφωνιών με τους δανειστές όσο και κατά την εφαρμογή τους (άρθρο 2 παρ. 1 και 

2 και άρθρα 6, 7, 9, 11-14). 
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8. Η Επιτροπή υπενθυμίζει στο συμβαλλόμενο Κράτος την υποχρέωση του κατά το 

Σύμφωνο να σέβεται, να προστατεύει και να εκπληρώνει τα οικονομικά, κοινωνικά και 

πολιτιστικά δικαιώματα προοδευτικά, στον ανώτατο βαθμό των διαθέσιμων πόρων του. Ενώ 

αναγνωρίζει ότι ορισμένες προσαρμογές είναι ενίοτε αναπόφευκτες, η Επιτροπή εφιστά την 

προσοχή του συμβαλλομένου Κράτους στην ανοικτή επιστολή της Επιτροπής της 16
ης

 Μαΐου 

2012 προς τα συμβαλλόμενα Κράτη, σχετικά με τα οικονομικά, κοινωνικά πολιτιστικά 

δικαιώματα στο πλαίσιο της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης, και ιδίως στις 

συστάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν σε σχέση με τις απαιτήσεις που απορρέουν από το 

Σύμφωνο και αφορούν την εφαρμοσιμότητα των μέτρων λιτότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η 

Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος να αναθεωρήσει τις πολιτικές και τα 

προγράμματα που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο των μνημονίων συνεργασίας που εφαρμόζονται 

από το 2010 και οποιεσδήποτε άλλες μεταγενέστερες οικονομικές και δημοσιονομικές 

μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την κρίση, αποβλέποντας στην διασφάλιση 

ότι τα μέτρα λιτότητας θα αρθούν προοδευτικά και ότι η αποτελεσματική προστασία των 

δικαιωμάτων που εγγυάται το Σύμφωνο θα βελτιωθεί σύμφωνα με την πρόοδο που θα 

επιτευχθεί με την μετά την κρίση οικονομική ανάκαμψη. Το συμβαλλόμενο Κράτος οφείλει 

περαιτέρω να εξασφαλίσει ότι οι απορρέουσες από το Σύμφωνο υποχρεώσεις θα λαμβάνονται 

δεόντως υπόψη, κατά τη διαπραγμάτευση σχεδίων και προγραμμάτων οικονομικής 

βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς.  

 

Μη-Διάκριση 

9. Η Επιτροπή παρατηρεί με ανησυχία ότι το συμβαλλόμενο Κράτος αναγνωρίζει μόνον τη 

μουσουλμανική θρησκευτική μειονότητα στην Δυτική Θράκη ως μειονότητα. Η Επιτροπή 

περαιτέρω σημειώνει την έλλειψη στατιστικών στοιχείων για την σύνθεση του πληθυσμού του 

συμβαλλόμενου Κράτους. Η Επιτροπή ανησυχεί επίσης με τις συνεχιζόμενες διακρίσεις σε βάρος 

των μεταναστών και των Ρομά στο συμβαλλόμενο Κράτος, ιδιαίτερα στους τομείς της 

απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγείας και της στέγασης (άρθρο 2 παρ. 2). 

10. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος να συγκεντρώσει στατιστικά στοιχεία 

σχετικά με τη σύνθεση του πληθυσμού, στη βάση εκούσιου αυτοπροσδιορισμού, με σκοπό να 

σχεδιάζει, να εφαρμόζει και να παρακολουθεί στοχευμένα και συντονισμένα προγράμματα 

και πολιτικές σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που να αποβλέπουν στη βελτίωση της 

απόλαυσης των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων τους. Σχετικά με 

αυτό το θέμα, η Επιτροπή αναφερόμενη στο γενικό της σχόλιο No 20 (2009) περί της μη 

διάκρισης στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, ενθαρρύνει το 

συμβαλλόμενο Κράτος να αναθεωρήσει την στενή ερμηνεία του όρου «μειονότητα» και 

συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αναγνώριση 

όλων των μειονοτήτων με σκοπό να προστατεύει πλήρως τα δικαιώματα τους, με σεβασμό 

μεταξύ άλλων στη γλώσσα, θρησκεία, κουλτούρα και ταυτότητά τους. 

 

Μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες 

11. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τις προσπάθειες του συμβαλλόμενου Κράτους να δεχτεί και να 

φιλοξενήσει τον εξαιρετικά υψηλό αριθμό μεταναστών και προσώπων που εκτοπίζονται λόγω των 

ενόπλων συρράξεων και των διώξεων καθώς και την συνεχή συνεργασία του με την Ύπατη 

Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (ΥΑΗΕΠ) προς αυτή την κατεύθυνση. Η 

Επιτροπή ανησυχεί για τον ανεπαρκή αριθμό και τις υποβαθμισμένες συνθήκες των κέντρων 

υποδοχής μεταναστών και προσώπων που εκτοπίζονται εξαιτίας ένοπλων συρράξεων ή διώξεων. 

Η Επιτροπή ανησυχεί επίσης για την περιορισμένη απόλαυση των δικαιωμάτων του Συμφώνου 

από τους μετανάστες και τα πρόσωπα που εκτοπίζονται εξαιτίας ένοπλων συρράξεων ή διώξεων 

και φθάνουν στις ακτές του συμβαλλομένου Κράτους (άρθρο 2 παρ. 2). 
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12. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος να εντείνει τις προσπάθειες του 

προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως την απόλαυση των οικονομικών, κοινωνικών και 

πολιτιστικών δικαιωμάτων των μεταναστών, αιτούντων άσυλο και προσφύγων. Κατά την 

εκπλήρωση των απορρεουσών από το Σύμφωνο υποχρεώσεων του έναντι αυτών των 

προσώπων συνιστάται στο συμβαλλόμενο Κράτος να αποζητήσει και να ενισχύσει τη διεθνή 

συνεργασία και βοήθεια, ιδίως με Κράτη Μέλη της ΕΕ. Η Επιτροπή περαιτέρω συνιστά στο 

συμβαλλόμενο Κράτος να λάβει μέτρα για την αύξηση των κέντρων υποδοχής, να βελτιώσει 

τις συνθήκες διαβίωσης σε αυτά και να εξασφαλίσει ότι όλοι στα κέντρα αυτά έχουν 

πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, διερμηνείς, επαρκή τροφή, ένδυση και κοινωνική 

υποστήριξη. 

 

Ανεργία 

13. Παρά τα μέτρα που έχει λάβει το συμβαλλόμενο Κράτος, η Επιτροπή εκφράζει την 

ανησυχία της για το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ανεργίας που πλήττει δυσανάλογα τη νεολαία, της 

οποίας το ποσοστό ανεργίας αγγίζει περίπου το 50%. Η Επιτροπή είναι ιδιαίτερα ανήσυχη για την 

μακροχρόνια ανεργία που αντιστοιχεί στο 73% του συνόλου των ανέργων στο συμβαλλόμενο 

Κράτος. Παρόλο που παρατηρεί ότι το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας καταβάλλεται τώρα σε 

όλες τις κατηγορίες ανέργων, η Επιτροπή ανησυχεί διότι η πρόσβαση στο επίδομα είναι 

διαδικαστικά δυσχερής (άρθρο 6). 

14. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος να επιταχύνει τις προσπάθειες του για 

την μείωση της ανεργίας, ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων και των γυναικών, αποβλέποντας 

στο να προχωρήσει σταδιακά στην πλήρη ικανοποίηση του δικαιώματος στην εργασία, 

μεταξύ άλλων, δια: 

α) Της ενίσχυσης των προγραμμάτων και των στρατηγικών που αποβλέπουν στην μείωση 

των ποσοστών ανεργίας και στη διασφάλιση του ότι οι πολιτικές για την προώθηση της 

εργασίας στοχεύουν αποτελεσματικά σε ομάδες που έχουν δυσανάλογα επηρεαστεί από την 

ανεργία. 

β) Της αντιμετώπισης των αιτιών της ανεργίας των νέων, της δημιουργίας ευκαιριών 

εργασίας για νέους και της ενδυνάμωσης της ποιότητας της τεχνικής και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και παιδείας, λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες της αγοράς εργασίας, 

συμπεριλαμβάνοντας την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής της Εγγύησης 

Νεολαίας (ΕΣΕΕΝ), που τέθηκε σε ισχύ το 2013. 

γ) Ενδυνάμωσης της στήριξης στους αιτούντες εργασία, με ειδικό βάρος στους μακροχρόνια 

άνεργους, συμπεριλαμβάνοντας την παροχή προς αυτούς επαρκούς εκπαίδευσης για την 

βελτίωση των δεξιοτήτων τους, και 

δ) Διαρκούς εκτίμησης των επιπτώσεων των οικονομικών και φορολογικών μέτρων που 

έχουν ληφθεί στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια της οικονομικής και δημοσιονομικής 

κρίσης και ιδιαίτερα στην απόλαυση του δικαιώματος στην εργασία.  

Η Επιτροπή παραπέμπει το συμβαλλόμενο Κράτος το γενικό της σχόλιο No 18 (2005) για το 

δικαίωμα στην εργασία. 

 

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 

15. Παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και 

γυναικών, η Επιτροπή ανησυχεί για το διαρκές και σημαντικό μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών 

και γυναικών και την υπερεκπροσώπηση των γυναικών στη μερική απασχόληση. Η Επιτροπή 

εξακολουθεί να ανησυχεί διότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε όλα τα επίπεδα πολιτικής και 

δημόσιας ζωής, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων λήψης αποφάσεων. Η Επιτροπή ανησυχεί 
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διότι στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 η εκπροσώπηση των γυναικών στο ελληνικό 

Κοινοβούλιο έφθασε μόνο το 19% και η νέα Κυβέρνηση περιέλαβε 7 γυναίκες στο Υπουργικό 

Συμβούλιο, παρά την ποσόστωση του 1/3 για τις γυναίκες υποψήφιες (άρθρο 3). 

16. Υπό το φως των προηγούμενων συστάσεων της Επιτροπής (E.C.12/1/Add.97 

παράγραφος 13) και του γενικού της σχολίου No 16 (2005) για την ισότητα ανδρών και 

γυναικών στην απόλαυση όλων των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 

δικαιωμάτων, η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος: 

α) Να λάβει προληπτικά μέτρα για να παρέχει σε άνδρες και γυναίκες ίσες επαγγελαμτικές 

ευκαιρίες, προωθώντας την εκπαίδευση και εξάσκηση σε τομείς που παραδοσιακά υπερέχει 

το ένα ή το άλλο φύλο. 

β) Να λάβει μέτρα έτσι ώστε να εξαλειφθεί η διαφορά αμοιβών, περιλαμβάνοντας 

προσπάθειες για την καταπολέμηση του οριζόντιου και καθέτου διαχωρισμού στην αγορά 

εργασίας με βάση το φύλο. 

γ) Να προωθήσει την πρόσβαση των γυναικών σε υψηλού επιπέδου θέσεις στον δημόσιο ή 

στον ιδιωτικό τομέα, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας μεταξύ άλλων προσωρινά ειδικά μέτρα, 

και να αντιμετωπίσει τα εμπόδια στην επαγγελματική τους εξέλιξη τους. 

δ) Να εφαρμόζει συστηματικά την ποσόστωση του 1/3 για τις γυναίκες υποψήφιες και να 

εξασφαλίζει ότι οι γυναίκες απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα σε πολιτικές θέσεις και σε θέσεις 

λήψης αποφάσεων.  

 

Δίκαιοι και ευνοϊκοί όροι εργασίας 

17. Η Επιτροπή επισημαίνει τις εξηγήσεις που παρείχε το συμβαλλόμενο Κράτος για τις 

εγγυήσεις που υφίστανται κατά πρακτικών αντικατάστασης συμβάσεων εργασίας ορισμένου 

χρόνου με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, αλλά εξακολουθεί να ανησυχεί με εκθέσεις που 

καταδεικνύουν την συνέχιση τέτοιων πρακτικών και τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να 

έχουν αυτές στην απόλαυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων (άρθρο 7). 

18. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για 

να εξασφαλίσει ότι οι υφιστάμενες εγγυήσεις εφαρμόζονται προκειμένου να αποτραπεί η 

πρακτική της αντικατάστασης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου με συμβάσεις μερικής 

απασχόλησης και άλλες ελαστικές μορφές απασχόλησης με χαμηλότερη αμοιβή, μεταξύ 

άλλων δημιουργώντας ευκαιρίες αξιοπρεπούς απασχόλησης που παρέχουν εργασιακή 

ασφάλεια και επαρκή προστασία των εργαζομένων με σκοπό τον σεβασμό των εργασιακών 

τους δικαιωμάτων. 

 

Κατώτατος μισθός 

19. Παρά την πρόθεση που έχει διακηρύξει το συμβαλλόμενο Κράτος για την αύξηση του 

κατώτατου μισθού, η Επιτροπή ανησυχεί για τις μειώσεις στον κατώτατο μισθό οι οποίες επήλθαν 

συνεπεία των μέτρων λιτότητας που υιοθετήθηκαν, ιδιαίτερα στις αμοιβές των νεαρών 

εργαζομένων, οι οποίες επηρεάσθηκαν δυσανάλογα. Η Επιτροπή ανησυχεί ότι το τρέχον επίπεδο 

του κατώτατου μισθού δεν είναι αρκετό για να εξασφαλίσει στους εργαζόμενους και τις 

οικογένειές τους μια αξιοπρεπή διαβίωση (άρθρο 7). 

20. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να 

εξασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν έναν κατώτατο μισθό που καθιστά δυνατή 

για αυτούς και τις οικογένειές τους την απόλαυση αξιοπρεπούς διαβίωσης και ότι αυτός θα 

αναθεωρείται και θα  προσαρμόζεται περιοδικά. Σε σχέση με αυτό, η Επιτροπή υπενθυμίζει 

την υποχρέωση του συμβαλλόμενου Κράτους να συμμορφώνεται προς το Σύμφωνο και να 
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εξασφαλίζει ότι τα μέτρα λιτότητας σταδιακά θα αίρονται για την αποτελεσματική 

προστασία του άρθρου 7 του Συμφώνου.  

 

Συλλογικές διαπραγματεύσεις 

21. Η Επιτροπή ανησυχεί για το νέο νομικό πλαίσιο που θεσμοθετήθηκε σχετικά με το 

δικαίωμα σε συλλογική διαπραγμάτευση, το οποίο άλλαξε εκ βάθρων την δομή της συλλογικής 

διαπραγμάτευσης και που ενδέχεται να θέσει τους εργαζομένους σε δυσμενέστερη θέση για τον 

καθορισμό του μισθού και των συνθηκών εργασίας με απευθείας διαπραγμάτευση (άρθρα 7 και 

8). 

22. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα 

συμπεριλαμβανομένης και της καθιέρωσης αποτελεσματικών ελεγκτικών μηχανισμών και 

μηχανισμών παρακολούθησης, με σκοπό να εξασφαλίσει ότι συμφωνίες που συνάπτονται σε 

επίπεδο επιχείρησης σέβονται πλήρως τα δικαιώματα των εργαζομένων, ιδιαίτερα αυτά που 

εγγυώνται τα άρθρα 7 και 8 του Συμφώνου, και ότι τα αναγκαία μέσα θεραπείας είναι 

διαθέσιμα στην πράξη. 

 

Κοινωνική ασφάλιση 

23. Η Επιτροπή ανησυχεί για την αναδιάρθρωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης του 

συμβαλλόμενου Κράτους συνεπεία των εφαρμοσθέντων μέτρων λιτότητας που οδήγησαν σε 

δραστικές μειώσεις στα επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης και περιορισμούς δικαιωμάτων και 

όρων. Η Επιτροπή ανησυχεί διότι η τρέχουσα ασφαλιστική κάλυψη και τα επιδόματα είναι 

ανεπαρκή για να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή διαβίωση για τους δικαιούχους και τα μέλη των 

οικογενειών τους και δεν είναι σύμφωνα με το άρθρο 9 του Συμφώνου. Η Επιτροπή ανησυχεί 

περαιτέρω για την ανεπαρκή στήριξη που προσφέρεται σε πρόσωπα των οποίων τα επιδόματα 

μειώθηκαν ή καταργήθηκαν και για τις περικοπές και τους αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις 

που τέθηκαν σε μη ανταποδοτικά επιδόματα γήρατος, τα οποία έχουν πολύ αρνητικές συνέπειες 

στις συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων προσώπων και των οικογενειών τους (άρθρο 9).  

24. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος να αναθεωρήσει τις περικοπές σε 

επιδόματα που αφορούν ανταποδοτικές παροχές στο βαθμό που επηρεάζουν τις πιο 

μειονεκτούσες και περιθωριοποιημένες ομάδες, και να ανατρέψει τις περικοπές στα 

επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης το ταχύτερο δυνατόν. Παραπέμποντας το συμβαλλόμενο 

Κράτος στο γενικό της σχόλιο No 19 (2007) για το δικαίωμα σε κοινωνική ασφάλιση, η 

Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος να αναλάβει μια προσέγγιση βασισμένη στα 

δικαιώματα του ανθρώπου για την εκτίμηση των επιπτώσεων από τις περικοπές των 

επιδομάτων και να παράσχει αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στην επόμενη περιοδική έκθεση 

σχετικά με το πώς τα μέτρα λιτότητας έχουν επηρεάσει την απόλαυση του δικαιώματος στην 

κοινωνική ασφάλιση. 

 

Κατ’οίκον εργασία 

25. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για την απουσία συνεκτικής νομοθεσίας που 

προστατεύει πλήρως τα δικαιώματα των κατ’οίκον εργαζομένων και για το γεγονός ότι οι 

συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και των όρων εργασίας, συμφωνούνται με 

ατομικές συμφωνίες μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Η Επιτροπή επίσης παρατηρεί με 

ανησυχία την απουσία αναλυτικών στατιστικών ανά ηλικία και φύλο, για τους κατ’οίκον 

εργαζόμενους στο συμβαλλόμενο Κράτος (άρθρα 6 και 7). 

26. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος να ρυθμίσει την κατ’οίκον εργασία 

νομοθετικά και να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία και οι ρυθμίσεις: 
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α) Εγγυώνται στους κατ’οίκον εργαζομένους τις ίδιες συνθήκες με αυτές των λοιπών 

εργαζομένων σε ότι αφορά την αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, την προστασία κατά της 

άδικης απόλυσης, την υγεία και ασφάλεια στον εργασιακό χώρο, την ανάπαυση και 

αναψυχή, τον καθορισμό των ωρών εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση, την στέγαση και την 

μεταβολή του εργοδότη. 

β) Να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες που καθιστούν τους κατ’οίκον εργαζόμενους 

ευάλωτους σε καταναγκαστική εργασία και σεξουαλική παρενόχληση. 

γ) Να εγκαθιδρύσει έναν μηχανισμό επιθεώρησης για τον έλεγχο των συνθηκών εργασίας 

των κατ’οίκον εργαζομένων. 

 

Ενδοοικογενειακή βία 

27. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει τις ανησυχίες της (βλ. E/C.12/1/Add.97, παράγραφοι 16 και 

37) σχετικά με τα συχνά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, τα χαμηλά ποσοστά δίωξης και την 

απουσία αποτελεσματικών μέτρων για την προστασία των θυμάτων. Ενώ η Επιτροπή χαιρετίζει τα 

στατιστικά στοιχεία που παρέχονται από το συμβαλλόμενο Κράτος, εκφράζει τη λύπη της για το 

γεγονός ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι άμεσα προσβάσιμες στο ευρύ κοινό και για το ότι δεν 

περιέχουν αναλυτικά δεδομένα ανά φύλο, ηλικία, άλλο ανάλογο καθεστώς και σχέση του θύματος 

με το θύτη (άρθρο10).  

28. Η Επιτροπή συστήνει στο συμβαλλόμενο Κράτος να ενισχύσει τα μέτρα που 

στοχεύουν στην πρόληψη και καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, δια της 

αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτιών αυτής της βίας, και να διασφαλίσει την 

αποτελεσματική εφαρμογή του υπάρχοντος σχετικού νομοθετικού και πολιτικού πλαισίου, 

μεταξύ άλλων: 

α) Συνεχίζοντας τις προσπάθειές της για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, και 

ειδικά των αγοριών και των αντρών, σχετικά με την μη ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής 

ενδοοικογενειακής βίας και σχετικά με τον ποινικό χαρακτήρα αυτής. 

β) Συνεχίζοντας να ενθαρρύνει την αναφορά περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, μεταξύ 

άλλων ενημερώνοντας τις γυναίκες σε σχέση με τα δικαιώματά τους και τις υφιστάμενες 

νομικές οδούς για την εξασφάλιση προστασίας κατά της ενδοοικογενειακής βίας και την 

ενίσχυση των υπηρεσιών που διατίθεται στα θύματα, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων 

με αναπηρίες. 

γ) Εξασφαλίζοντας ότι οι αρχές επιβολής του νόμου, καθώς και το ιατρικό προσωπικό και οι 

κοινωνικοί λειτουργοί θα συνεχίσουν να λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση για την 

αντιμετώπιση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τις 

ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. 

δ) Εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική δίωξη και τιμωρία των δραστών. 

ε) Συγκεντρώνοντας συστηματικά και ανά τακτά διαστήματα στατιστικά στοιχεία σχετικά 

με την ενδοοικογενειακή βία αναλυτικά ανά φύλο, ηλικία, εθνοτικό/μειονοτικό καθεστώς και 

σχέση του θύματος με το θύτη και καθιστώντας τις στατιστικές πληροφορίες ευχερώς 

προσβάσιμες στο κοινό. 

 

Φτώχεια 

29. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι, παρά τις προσπάθειες του 

συμβαλλόμενου Κράτους για την καταπολέμηση της φτώχειας, μεταξύ άλλων μέσω της εθνικής 

στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη, ο πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε ραγδαία από το 2010, αγγίζοντας το 36% το 2013. Η 
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Επιτροπή εκφράζει ακόμα την ανησυχία της για τα υψηλά ποσοστά φτώχειας ανάμεσα στα πλέον 

μειονεκτούντα και περιθωριοποιημένα άτομα και ομάδες. Προκαλεί επίσης ανησυχία το γεγονός 

ότι το ποσοστό των αλλοδαπών διαμενόντων στην Ελλάδα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή 

κοινωνικού αποκλεισμού άγγιξε το 66,8% το 2013 (άρθρο 11). 

30. Η Επιτροπή εφιστά την προσοχή του συμβαλλομένου Κράτους στη δήλωσή της 

σχετικά με τη φτώχεια και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και 

Πολιτιστικά Δικαιώματα (E/C.12/2001/10). Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος 

να εντείνει τις προσπάθειές του για την καταπολέμηση της φτώχειας, με ιδιαίτερη έμφαση 

στα ευρισκόμενα σε πλέον μειονεκτική θέση και περιθωριοποιημένα ομάδες και άτομα. Το 

συμβαλλόμενο Κράτος οφείλει να εγγυηθεί ότι το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας 

επικεντρώνεται αποτελεσματικά στους φτωχούς. Οφείλει ακόμα να εξασφαλίσει ότι επαρκείς 

χρηματοδοτικοί πόροι θα διατίθενται, μεταξύ άλλων και μέσω της διεθνούς βοήθειας και 

συνεργασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων μείωσης της φτώχειας, 

και ότι τα προγράμματα θα προσαρμόζονται αναλόγως, όταν τα μέτρα που λαμβάνονται δεν 

αποφέρουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. 

 

Οικονομική εκμετάλλευση παιδιών 

31. Υπό το φως των προηγούμενων συστάσεων της (βλ. Ε/C.12/1/Add.97, παράγραφοι 19 και 

40), η Επιτροπή εξακολουθεί να ανησυχεί για τα περιστατικά παιδικής εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με καταναγκαστική επαιτεία και άτυπη και 

επικίνδυνη εργασία στους δρόμους και για το γεγονός ότι τα παιδιά σε αυτές τις καταστάσεις 

βρίσκονται εκτεθειμένα σε εκμετάλλευση και αποτελούν θύματα εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 10). 

32. Η Επιτροπή προτρέπει το συμβαλλόμενο Κράτος να εντείνει τις προσπάθειες για την 

καταπολέμηση της παιδικής εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω συστηματικών και 

αποτελεσματικών επιθεωρήσεων εργασίας και δια της διερεύνησης, δίωξης και τιμωρίας 

των υπευθύνων και παρέχοντας στα θύματα επανένταξη και βοήθεια. Οφείλει ακόμα να 

αναλάβει τη διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης των εργοδοτών και των γονέων 

σχετικά με τους κινδύνους της παιδικής εργασίας και τη σημασία της εκπαίδευσης, καθώς 

επίσης και τη συστηματική συλλογή δεδομένων για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των 

μέτρων που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της οικονομικής εκμετάλλευσης των 

παιδιών. 

 

Αναγκαστικές εξώσεις και η πρόσβαση σε επαρκή και οικονομικά προσιτή στέγαση για τους 

Ρομά 

33. Υπό το φως των προηγούμενων συστάσεων της (βλ. E/C.12/1/Add.97, παράγραφοι 22 και 

44) και παρά τις προσπάθειες από την πλευρά του συμβαλλομένου Κράτους, η Επιτροπή 

εξακολουθεί να ανησυχεί για το γεγονός ότι κατά μέσο όρο 140.000 Ρομά ζουν σε τουλάχιστον 

200 κοινωνικά αποκλεισμένες περιοχές, σε ακατάλληλες συνθήκες στέγασης, συχνά χωρίς 

πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, όπως ασφαλές πόσιμο νερό ή εγκαταστάσεις υγιεινής, ηλεκτρική 

ενέργεια ή εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για το 

γεγονός ότι οι Ρομά έχουν εξαιρεθεί από τη γενική πρακτική νομιμοποίησης των «αυθαιρέτων» 

κατοικιών και έχουν υποστεί εξώσεις με αποτέλεσμα οικογένειες με παιδιά να μένουν χωρίς 

εναλλακτική στέγαση, αποκατάσταση και προστασία. Προκαλεί επίσης ανησυχία η έλλειψη 

διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των προσώπων που είναι άστεγοι ή στεγάζονται 

ανεπαρκώς, καθώς και την έλλειψη καταφυγίων για άστεγους (άρθρο 2 παρ. 2 και άρθρο 11).  

34. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος, λαμβάνοντας υπόψη του το γενικό 

σχόλιο της Επιτροπής No. 4 (1991) σχετικά με το δικαίωμα σε επαρκή στέγαση, να 

υιοθετήσει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε επαρκή 

στέγαση για τους Ρομά, μεταξύ άλλων ρυθμίζοντας το ζήτημα των «αυθαίρετων» κατοικιών 
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όπου αυτό είναι εφικτό, εξασφαλίζοντας ότι διατίθενται επαρκείς πόροι για την αύξηση των 

προσφερόμενων κοινωνικών κατοικιών και παρέχοντας κατάλληλες μορφές 

χρηματοοικονομικής στήριξης, όπως η επιδότηση ενοικίου. Η Επιτροπή συνιστά επίσης στο 

συμβαλλόμενο Κράτος τη λήψη μέτρων προκειμένου να εξασφαλίζει διαβουλεύσεις με τις 

κοινότητες των Ρομά καθ’ όλη τη διαδικασία έξωσης, την δικαιότητα της διαδικασίας και 

την παροχή εναλλακτικής στέγης ή αποζημίωσης τέτοιας που να τους επιτρέπει να 

αποκτήσουν κατάλληλη στέγαση, καθώς και να λάβει το συμβαλλόμενο Κράτος υπόψη του 

το γενικό σχόλιο της Επιτροπής No. 7 (1997) σχετικά με τις αναγκαστικές εξώσεις. Η 

Επιτροπή ενθαρρύνει το συμβαλλόμενο Κράτος να κάνει χρήση πόρων από τα περιφερειακά 

ταμεία για τη βελτίωση της πρόσβασης σε επαρκή στέγαση για τους Ρομά. Το συμβαλλόμενο 

Κράτος οφείλει επίσης να συλλέγει στοιχεία για τον αριθμό των προσώπων που είναι άστεγοι 

ή στεγάζονται ανεπαρκώς και να λάβει πολιτικά και οικονομικά μέτρα για την επέκταση της 

διαθεσιμότητας και της ποιότητας της κοινωνικής στέγασης για τους άστεγους και 

οικογένειες με χαμηλό εισόδημα. 

 

Σύστημα υγείας 

35. Η Επιτροπή ανησυχεί για τις σοβαρές επιπτώσεις των οικονομικών κρίσεων στο σύστημα 

υγείας, ιδιαίτερα στον τομέα της ψυχικής υγείας, η οποία οδήγησε σε μείωση των δαπανών για 

την υγεία και στην κρίσιμη υποστελέχωση του συστήματος υγείας. Η Επιτροπή σημειώνει την 

εξήγηση που έδωσε επ’ αυτού η αντιπροσωπεία, αλλά ανησυχεί ότι οι αιτούντες άσυλο και οι 

μετανάστες χωρίς έγγραφα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε δομές, 

αγαθά, υπηρεσίες και πληροφόρηση σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη (άρθρο 12). 

36. Λαμβάνοντας υπόψη το γενικό σχόλιο της No 14 (2000) σχετικά με το δικαίωμα στο 

υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας, η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος: 

α) Να αυξήσει σταδιακά τις δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος, με σκοπό να ανταποκριθεί στην υποχρέωση εκπλήρωσης του δικαιώματος στην 

υγεία στο πλαίσιο του Συμφώνου και του Συντάγματος του συμβαλλόμενου Κράτους. 

β) Να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να εξασφαλίσει ότι υφίσταται επαρκής αριθμός 

επαγγελματιών του τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού ψυχικής 

υγείας, για να καλυφθούν οι ανάγκες ιατρικής περίθαλψης. 

γ) Να λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι όλα τα πρόσωπα που ανήκουν σε μειονεκτούσες 

και περιθωριοποιημένες ομάδες, και κυρίως οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες χωρίς 

έγγραφα καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, έχουν πρόσβαση σε βασική υγειονομική 

περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης εξετάσεων υγείας στα πρόσωπα αυτά 

κατά την άφιξή τους στο συμβαλλόμενο Κράτος και της διασφάλισης της διαθεσιμότητας 

μεταφραστικών υπηρεσιών και πληροφόρησης σχετικά με τις υπηρεσίες υγειονομικής 

περίθαλψης. 

δ) Να λάβει μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση των υποδομών του συστήματος 

πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης. 

 

HIV/AIDS 

37. Παρότι η Επιτροπή σημειώνει τις προσπάθειες που καταβάλλονται από το συμβαλλόμενο 

Κράτος για την πρόληψη και την καταπολέμηση του HIV/AIDS, εκφράζει τη λύπη της για τον 

περιορισμό αυτών των μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της δωρεάν διανομής 

προφυλακτικών, λόγω της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης. Η Επιτροπή ακόμα 

επισημαίνει με ανησυχία την αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων HIV που καταγράφονται 

μεταξύ των χρηστών ενέσιμων ναρκωτικών ουσιών (άρθρο 12). 
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38. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος να συνεχίσει τις προσπάθειες για την 

πρόληψη και καταπολέμηση του HIV/AIDS με την ενίσχυση της εθνικής στρατηγικής 

πρόληψης, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης εκστρατειών ευαισθητοποίησης, 

λαμβάνοντας υπόψη την εξάπλωση της λοίμωξης HIV πέρα από τις αρχικές ομάδες κινδύνου 

και παρέχοντας επαρκή χρηματοδότηση για τις δράσεις πρόληψης, συμπεριλαμβανομένων 

των προγραμμάτων διανομής καθαρών βελόνων και συρίγγων.  

 

Ενταξιακή εκπαίδευση για τα παιδιά με αναπηρίες 

39.  Παρά τα μέτρα που έχει λάβει το συμβαλλόμενο Κράτος, μεταξύ άλλων και τον Ν 

4115/2013, ο οποίος διευκολύνει την ένταξη των μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες στα 

γενικά σχολεία, η Επιτροπή ανησυχεί για τις εκθέσεις που καταδεικνύουν ότι το ποσοστό 

εγγραφής των παιδιών με αναπηρίες στα σχολεία είναι εξαιρετικά χαμηλό, και ότι μόνο το 15% 

των παιδιών με αναπηρίες πηγαίνουν στο σχολείο (άρθρα 13 και 2 παρ. 2). 

40. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος να συλλέγει αναλυτικά στοιχεία ανά 

φύλο και εθνική ή εθνοτική καταγωγή σχετικά με τις εγγραφές και τα ποσοστά 

εγκατάλειψης του σχολείου των παιδιών με αναπηρίες στα διάφορα στάδια της εκπαίδευσης, 

προκειμένου να εντοπίσει τα εμπόδια στην πρόσβαση και στη συνέχιση της εκπαίδευσης και 

να αναπτύξει τις κατάλληλες στρατηγικές. Το συμβαλλόμενο Κράτος οφείλει επίσης να 

εξασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά με αναπηρίες έχουν πρόσβαση σε ποιοτική και ενταξιακή 

εκπαίδευση. 

 

Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά 

41. Παρά τα θετικά μέτρα που έχουν ληφθεί από το συμβαλλόμενο Κράτος, μεταξύ άλλων το 

πρόγραμμα Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για 

εκθέσεις που καταδεικνύουν χαμηλά ποσοστά εγγραφών, χαμηλά επίπεδα παρακολούθησης και 

υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης της φοίτησης και de facto διαχωρισμού των παιδιών Ρομά σε ειδικά 

σχολεία (άρθρα 13 και 2 παρ. 2). 

42. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος να εντείνει τις προσπάθειες του για 

την αντιμετώπιση του ανεπαρκούς επιπέδου εκπαίδευσης των Ρομά, και να λάβει αμέσως 

μέτρα για την αύξηση των ποσοστών φοίτησης των μαθητών Ρομά και την παραμονή τους 

στο σχολείο, μεταξύ άλλων παρέχοντας επαρκή και συστηματικά μέτρα για την κάλυψη των 

σχετικών με την εκπαίδευση εξόδων και ευαισθητοποιώντας τις οικογένειες Ρομά για τη 

σημασία της εκπαίδευσης. Η Επιτροπή συνιστά επίσης στο συμβαλλόμενο Κράτος να 

καταργήσει διαδικασίες που οδηγούν στον de facto διαχωρισμό των μαθητών Ρομά. 

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

43. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με την περιορισμένη πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο συγκεκριμένων μη προνομιούχων και περιθωριοποιημένων ομάδων (άρθρο 15). 

44. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος να συνεχίσει να διευρύνει τη 

διαθεσιμότητα του Διαδικτύου σε όλη τη χώρα και να διευκολύνει την πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο καθώς και σε άλλες επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις, για τις 

μειονεκτούσες και περιθωριοποιημένες ομάδες, προκειμένου να ενισχύσει την απόλαυση των 

οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων. 

 

Δ. Λοιπές συστάσεις 
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45.  Η Επιτροπή ενθαρρύνει το συμβαλλόμενο Κράτος να επικυρώσει το Προαιρετικό 

Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 

Δικαιώματα. 

46. Η Επιτροπή ζητά από το συμβαλλόμενο Κράτος να διαδώσει τις παρούσες 

καταληκτικές παρατηρήσεις ευρέως σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, ιδιαίτερα μεταξύ των 

βουλευτών, των δημοσίων υπαλλήλων και των δικαστικών αρχών, και να ενημερώσει την 

Επιτροπή κατά την επόμενη περιοδική έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 

εφαρμογή τους. Επίσης ενθαρρύνει το συμβαλλόμενο Κράτος να καλέσει σε συμμετοχή μη 

κυβερνητικές οργανώσεις και άλλα μέλη της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της 

διαβούλευσης σε εθνικό επίπεδο, πριν από την υποβολή της επόμενης περιοδικής έκθεσής 

του. 

47. Η Επιτροπή ζητά από το συμβαλλόμενο Κράτος να υποβάλει την τρίτη περιοδική 

έκθεσή του, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων που 

εγκρίθηκαν από την Επιτροπή το 2008 (E/C.12/2008/2), έως την 31η Οκτωβρίου του 2020. 

 


