
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ  

ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

ΕΠΙ ΤΗΣ  

ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Οκτώβριος 2015) 

 

Στις 12 Οκτωβρίου 2015, η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά 

Δικαιώματα (στο εξής «Επιτροπή») δημοσίευσε τις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της 

(E/C.12/GRC/CO/2) επί της δεύτερης περιοδικής έκθεσης της Ελλάδας για την εφαρμογή του 

Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (στο εξής 

«ΔΣΟΚΠΔ») (E/C.12/GRC/Q/2/Add.1). Πρόκειται για τις Καταληκτικές Παρατηρήσεις που 

υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή στις 9 Οκτωβρίου 2015, μετά από την εξέταση της έκθεσης της 

Ελλάδας που έλαβε χώρα στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2015. 

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (στο εξής ΕΕΔΑ), στο πλαίσιο του θεσμικού 

της ρόλου ως εθνικού φορέα προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ανεξάρτητου 

συμβουλευτικού οργάνου της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 

παρακολουθεί αδιαλείπτως την εφαρμογή του ΔΣΚΠΟΔ στην Ελλάδα. Άλλωστε, ως εθνικός 

θεσμός δικαιωμάτων του ανθρώπου με βαθμό διαπίστευσης Α, η ΕΕΔΑ συμμετέχει ενεργά στην 

διαδικασία εξέτασης της Ελλάδας από την Επιτροπή του ΟΗΕ. 

Σε συνέχεια των παρατηρήσεών της επί του Σχεδίου Έκθεσης της Ελλάδας σχετικά µε την 

εφαρμογή του ΔΣΟΚΠΔ (2012), η ΕΕΔΑ απέστειλε στην επιτροπή του ΟΗΕ γραπτές 

παρατηρήσεις τόσο ενόψει της υιοθέτησης του Καταλόγου ερωτημάτων της Επιτροπής (2 

Φεβρουαρίου 2015) όσο και ενόψει της συνόδου για την εξέταση της Ελλάδας (3 Σεπτεμβρίου 

2015).  

Στις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της η Επιτροπή του ΟΗΕ εκφράζει την ανησυχία της και 

απευθύνει συστάσεις για σειρά θεμάτων ιδιαίτερης σπουδαιότητας, τα οποία και η ΕΕΔΑ έχει 

επισημάνει. Πρόκειται ιδίως για την εφαρμογή του ΔΣΟΚΠΔ από τα εθνικά δικαστήρια, τις 
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υποχρεώσεις του Κράτους στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, τη μη-διάκριση, τα δικαιώματα των 

μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο, την ανεργία, την ισότητα μεταξύ ανδρών και 

γυναικών, τις δίκαιες συνθήκες εργασίας, τα ελάχιστα όρια αμοιβών, τις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις, την κοινωνική ασφάλεια, την κατ’ οικον απασχόληση, την ενδοοικογενειακή 

βία, τη φτώχεια, την οικονομική εκμετάλλευση των παιδιών, το στεγαστικό πρόβλημα των Ρομά, το 

σύστημα υγείας, την προστασία από το ΗIV/AIDS, την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία και 

των παιδιών Ρομά καθώς και την πρόσβαση στο διαδίκτυο.  

Ιδίως σε ό,τι αφορά τα μέτρα λιτότητας, η Επιτροπή επανέρχεται σε σειρά σημείων στην 

αναγκαιότητα εκτίμησης των επιπτώσεων τους στα δικαιώματα του ανθρώπου. Την αναγκαιότητα 

αυτή είχε επισημάνει και η ΕΕΔΑ στην από 15 Ιουλίου Δήλωσή της, συστήνοντας τη διαμόρφωση 

μόνιμου μηχανισμού αξιολόγησης και αποτίμησης των επιπτώσεων των μέτρων λιτότητας (Human 

Rights Impact Assessment).  

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή σε συνέχεια και της από 16 Μαΐου 2012 επιστολής της καλεί την 

Ελλάδα να λαμβάνει υπόψη της τις απορρέουσες από το ΔΣΟΚΠΔ υποχρεώσεις της κατά τη 

διαπραγμάτευση, και με τους διεθνείς οικονομικούς θεσμούς, σχεδίων και προγραμμάτων 

οικονομικής στήριξης. 

Ιδίως σε ό,τι αφορά την ανεργία, η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει να εκτιμά την 

επίδραση των οικονομικών και δημοσιονομικών μέτρων στην αγορά εργασίας, και συγκριμένα, 

στην απόλαυση του δικαιώματος στην εργασία. 

Στο ίδιο πνεύμα, η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να επανεξετάσει και ανατρέψει τις περικοπές στις 

κοινωνικοασφαλιστικές παροχές (ανταποδοτικές και μη ανταποδοτικές), εκτιμώντας τις επιπτώσεις 

των περικοπών στη βάση των δικαιωμάτων του ανθρώπου (human rights-based approach) και να 

παράσχει αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στην επόμενη έκθεσή της για το πώς τα μέτρα λιτότητας 

επηρέασαν την απόλαυση του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση.  

Η ΕΕΔΑ στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου, θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή του 

ΔΣΟΚΠΔ στην Ελλάδα, μεριμνώντας και για την περαιτέρω διάδοση των Καταληκτικών 

Παρατηρήσεων της Επιτροπής. 

 

Οι Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Οικονομικά, 

Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα  
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