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Αόφαση για την ροστασία των ανθρωίνων δικαιωµάτων
κατά τη µετάδοση τηλεοτικών εκοµών
‘ευρέσεως εργασίας’1

Η ΕΕ∆Α αφού συνήλθε σε Ολοµέλεια την 4η Νοεµβρίου 2004 στην
έδρα της, Νοεφύτου Βάµβα 6, στην Αθήνα, και δια<ιστώθηκε α<αρτία,
άκουσε την Εισηγήτρια Χρυσούλα Μουκίου, Ε<ιστηµονική Συνεργάτιδα της
Ε<ιτρο<ής, ε<ί της εισήγησής της –<ου α<οτελούσε και εισήγηση του Β’
Τµήµατος της ΕΕ∆Α <ρος την Ολοµέλεια- σχετικά µε το ζήτηµα της
<ροσβολής ανθρω<ίνων δικαιωµάτων α<ό τη µετάδοση τηλεο<τικών
εκ<οµ<ών «Ευρέσεως Εργασίας». Μετά α<ό εκτενή διαλογική συζήτηση, η
Ολοµέλεια της Ε<ιτρο<ής έκανε οµόφωνα δεκτή την εισήγηση αυτή και
υιοθέτησε τα συµ<εράσµατα στα ο<οία αυτή κατέληξε, τα ο<οία έχουν ως
εξής:
«Αφορµή για την <αρούσα α<όφαση-γνωµάτευση α<οτελεί η µετάδοση
α<ό τον ιδιωτικό τηλεο<τικό σταθµό (Alpha) εκ<οµ<ών-τηλε<αιχνιδιών
τύ<ου «reality show», στα ο<οία το έ<αθλο είναι η κατάληψη θέσεων
εργασίας, ύστερα α<ό την ε<ιτυχή τηλε-δοκιµασία των συµµετεχόντων,
υ<οψήφιων εργαζοµένων. Η έναρξη των <αιχνιδιών αυτών <ροβάλλεται
ε<ίσης και στην οικεία ιστοσελίδα του τηλεο<τικού σταθµού, ως µέρος του
ψυχαγωγικού του <ρογράµµατος.

Η <αρα<άνω α<όφαση-γνωµάτευση της ΕΕ∆Α ελήφθη οµοφώνως κατά τη συνεδρίαση της
Ολοµέλειας της ΕΕ∆Α της 4ης Νοεµβρίου 2004, βάσει εισήγησης του Β΄ Τµήµατος της
ΕΕ∆Α. Συντάκτρια της εισήγησης είναι η κα Ελλη Βαρχαλαµά, αν. µέλος της ΕΕ∆Α, αν.
εκ<ρόσω<ος της ΓΣΕΕ µετά α<ό συνεργασία µε την κα Χρυσούλα Μουκίου, Ε<ιστηµονική
Συνεργάτιδα της ΕΕ∆Α, ∆ικηγόρο, ∆ρΝ, DEA.
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Ι. Τα ραγµατικά δεδοµένα

Οι

εκ<οµ<ές

αυτές

α<οτελούν,

ό<ως

εύστοχα

διατυ<ώνεται,

«συνέχεια της µακράς <λέον <αράδοσης της τηλεο<τικής αθλιότητας» των
reality shows και είναι µεταφορά στα ελληνικά τηλεο<τικά δρώµενα
αντίστοιχων τηλε<αιχνιδιών του εξωτερικού2. Το ενδιαφέρον της ελληνικής
ιδιωτικής τηλεόρασης να εισαγάγει στην ελληνική <ραγµατικότητα το
<ρότυ<ο αυτών των εκ<οµ<ών εµφανίζεται στα τηλε<αιχνίδια «H δική σου
ευκαιρία» και «ο Υ<οψήφιος», εκ των ο<οίων της µεν <ρώτης η µετάδοση
ξεκίνησε τη ∆ευτέρα 18/10/2004 (18:00), της δε δεύτερης η «<ρεµιέρα» είχε
<ρογραµµατιστεί για τις 17/10/2004, αλλά δεν <ροβλήθηκε.
Α. Στην µεν <ρώτη εκ<οµ<ή («Η δική σου ευκαιρία») καλούνται να
λάβουν µέρος άνεργοι όλων των ηλικιών <ου ε<ιθυµούν να βρουν µία
ο<οιαδή<οτε θέση εργασίας σε ο<οιονδή<οτε εργοδότη. Στη δεύτερη
εκ<οµ<ή («ο Υ<οψήφιος»), η ο<οία θα έχει χαρακτήρα τηλε<αιχνιδιού,
καλούνται να λάβουν µέρος όσοι («υ<οψήφιοι») ε<ιθυµούν να καταλάβουν
θέσεις εργασίας α<ό συγκεκριµένους εργοδότες, οι ο<οίοι µε τη σειρά τους
υ<όσχονται (κατά τα διαφηµιζόµενα) υψηλές α<ολαβές για ό<οιον
καταφέρει να «κερδίσει» τη θέση εργασίας.
Και στις δύο <ερι<τώσεις, οι υ<οψήφιοι-άνεργοι, καλούνται να
καταθέσουν στους υ<εύθυνους <αραγωγής των εκ<οµ<ών το βιογραφικό
τους και να α<αντήσουν σε µία σειρά ερωτηµάτων <ριν την έγκριση της
συµµετοχής,3

µε

την

υ<οχρέωση

βέβαια

να

αντα<οκρίνονται

στο

ε<αγγελµατικό και ψυχαγωγικό <ροφίλ της δοκιµασίας. Είναι φανερό ότι το
µεν ε<αγγελµατικό <ροφίλ διαµορφώνεται βάσει των κανόνων του

Συγκεκριµένα αναφέρεται το τηλε<αιχνίδι «Human Resources», <ου κατά <ληροφορίες
ξεκίνησε στην Αργεντινή <ριν 2 χρόνια.
3 Α<ό καταγγελίες <ου έγιναν στη Γ.Σ.Ε.Ε., έγινε γνωστό ότι οι ερωτήσεις <ου
υ<οβάλλονται είναι «για <οιο ακριβώς λόγο έχασαν την <ροηγούµενη εργασία τους», αν
έχουν δεχθεί «κά<οιου τύ<ου σεξουαλική <αρενόχληση», αν είναι µόνοι – γονείς (άγαµες
µητέρες, διαζευγµένοι – ες, σε κατάσταση διάστασης, χηρείας κλ<), αν γενικά «τους
συµ<εριφέρονταν άσχηµα» στις <ροηγούµενες εργασίες τους κλ<. Ε<ίσης καταγγέλθηκε σε
2 <ερι<τώσεις (αίτηση υ<οβαλλόµενη α<ό άνδρα και αντίστοιχη α<ό γυναίκα) έγινε
ε<ιλογή του συµµετέχοντος, χωρίς ιδιαίτερες <εριστροφές α<ό τους υ<εύθυνους, βάσει
φύλου, ο<ότε και <ροτιµήθηκε η γυναίκα υ<οψήφια.
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τηλε<αιχνιδιού,4 το δε ψυχαγωγικό–ψυχολογικό <ροφίλ ε<ιβάλλεται α<ό
τους

δοκιµασµένους

κανόνες

των

reality

shows

και

ε<ιβάλλει

«ενδιαφέρουσες» <ροσω<ικότητες για την αύξηση της τηλεθέασης (δηλ.
<ρόσω<α <ου η <ροσω<ική τους ιστορία–δράµα ή η <ροσω<ική τους
εµφάνιση κλ< µ<ορούν να <ροκαλέσουν αυξηµένη τηλεθέαση).
Β. Α<ό την <λευρά τους, οι συµµετέχοντες <ρέ<ει να α<οδείξουν,
αντίστοιχα, την καταλληλότητά τους για την <ροσφερόµενη θέση εργασίας
και την <ραγµατική ανάγκη τους για εργασία.5 Οι «υ<οψήφιοι εργαζόµενοι»
κρίνονται ως <ρος την ικανότητά τους να καταλάβουν τη θέση εργασίας όχι
µόνο α<ό τον υ<οψήφιο εργοδότη ή ενδεχοµένως τον γενικώς ε<ιβλέ<οντα
διευθυντή, αλλά και α<ό το τηλεο<τικό κοινό το ο<οίο είτε µέσω της
διαδικασίας της τηλε-ψηφοφορίας ε<ιλέγει τον <αίκτη νούµερο 1 ή 2 ως
«καταλληλότερο» ή «συµ<αθέστερο» εργαζόµενο, δίνοντάς του την «ώθηση»
<ρος την εργασία, «εγκρίνοντας» το δικαίωµά του να δουλέψει. Στην
εκ<οµ<ή «Η δική σου ευκαιρία», η ο<οία κινείται ακριβώς στο <λαίσιο του
αντιγραφόµενου τηλε<αιχνιδιού «Human Resources», ο <αρουσιαστής,
αφού συστήσει τους υ<οψήφιους εργαζόµενους στο κοινό, συνοµιλεί µε τους
διαγωνιζόµενους υ<ό τα βλέµµατα των οικογενειών τους, <ου ε<ίσης
βρίσκονται στο στούντιο, ενώ <ροβάλλονται βίντεο α<ό συνεντεύξεις
συγγενικών <ροσώ<ων <ου <εριγράφουν <όσο τροµακτικό είναι για τους

Λ.χ. στην εκ<οµ<ή «Η δική σου ευκαιρία» <ροβάλλεται το ε<ί<εδο µόρφωσης, η
<ροϋ<ηρεσία σε ο<οιοδή<οτε ε<άγγελµα, <αρατεταµένη ανεργία σε συνδυασµό µε χαµηλή
εισοδηµατική κατάσταση, ηλικία κοντά στη συνταξιοδότηση, ενώ στον «Υ<οψήφιο» η
α<αιτούµενη υψηλή µόρφωση, οι ικανότητες ε<ιβίωσης σε έντονα ανταγωνιστικό
<εριβάλλον εργασίας κλ<.
5 Χαρακτηριστικά είναι τα εκτιθέµενα στην ιστοσελίδα του σταθµού για το τηλε<αιχνίδι «ο
Υ<οψήφιος»: “∆εν είναι αιχνίδι… Είναι ραγµατικότητα”. Πρόκειται για µία φιλόδοξη
αραγωγή, η οοία δεν εριορίζεται µόνο στις ροσωικές σχέσεις και εκτυλίσσεται στο
σκληρό και ανταγωνιστικό κόσµο των σύγχρονων εταιρειών. ∆εκαέξι ευρηµατικοί και
φιλόδοξοι νέοι, διλωµατούχοι ή αυτοδηµιούργητοι, µε ειχειρηµατικό νεύµα, καλούνται να
ζήσουν µαζί, χωρισµένοι σε δύο οµάδες, αίρνοντας µέρος στο αόλυτο τηλεοτικό interview
εύρεσης εργασίας. Οι νέοι θα ρέει να χρησιµοοιήσουν τόσο την εικοινωνιακή τους
ικανότητα όσο και το ειχειρηµατικό τους ταλέντο, ροκειµένου να αοδείξουν ότι είναι
ικανοί να ετύχουν στον κόσµο των ειχειρήσεων. Ο ιο ικανός θα εξασφαλίσει µια
διοικητική θέση εργασίας µε ετήσιο εισόδηµα 200.000 ευρώ». Ενώ για το <αιχνίδι «Η δική
σου ευκαιρία» αναφέρεται: «Η εκοµή ειχειρεί να ανοίξει όρτες σε ανέργους ου
βρίσκονται είτε στην αρχή της αραγωγικής διαδικασίας, είτε στη δύση τους. Σε γυναίκες ου
θέλουν να συµληρώσουν το οικογενειακό εισόδηµα, αλλά και σε νέους ου έχουν όνειρα και
δεν µορούν να τα ραγµατοοιήσουν. Μικροί και µεγάλοι ειχειρηµατίες, αλοί ολίτες
καλούνται να ροσφέρουν µία θέση στο «όνειρο».
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<αίκτες

να

<αραµένουν

άνεργοι.

Σηµειώνεται,

ότι

στη

Γερµανία,

τηλε<αιχνίδι ανάλογης «έµ<νευσης» διεκό<η άδοξα µετά τη µετάδοση του
<ρώτου

ε<εισοδίου,

καθώς

<ροκάλεσε

τις

σφοδρές

αντιδράσεις

συνδικαλιστικών οργανώσεων, κοινωνικών φορέων και <ολιτικών κοµµάτων
µε την καίρια ε<ισήµανση ότι η κοινωνία δεν µ<ορεί να ανεχθεί τέτοια
ε<ί<εδα κυνισµού µε θέµα τη µαζική ανεργία.
Γ. Ενδεικτικό της <ροβληµατικότητας του <αιχνιδιού αυτού είναι το
γεγονός ότι δεν έχει δοθεί καµία <ληροφορία στον Τύ<ο ή στην οικεία
ιστοσελίδα του τηλεο<τικού σταθµού για ε<ιµέρους σηµαντικά θέµατα <ου
αφορούν τις εκ<οµ<ές αυτές, ό<ως το <εριεχόµενο και η νοµική φύση της
σύµβασης <ου υ<ογράφουν οι υ<οψήφιοι εργαζόµενοι στο τηλε<αιχνίδι «Ο
Υ<οψήφιος» για τη συµµετοχή τους στο <αιχνίδι αυτό, το νοµικό έρεισµα ή
η διοικητική άδεια δυνάµει των ο<οίων ο τηλεο<τικός σταθµός λειτουργεί
ως µεσάζων για την εύρεση εργασίας σε ανέργους, ο τελικός σκο<ός στην
ε<ίτευξη του ο<οίου τείνει η µετάδοση των εκ<οµ<ών αυτών (ενηµερωτική
εκ<οµ<ή, κοινωνικό ρε<ορτάζ, κερδοσκο<ικός χαρακτήρας της εκ<οµ<ής
κλ<.), ο τρό<ος χειρισµού της λε<τής ισορρο<ίας ανάµεσα στην ψυχαγωγία
του κοινού και την ευαισθητο<οίηση της κοινής γνώµης ε<ί του θέµατος
της µάστιγας της ανεργίας και των σοβαρών ε<ι<τώσεών της, σε ατοµικό και
κοινωνικό ε<ί<εδο, καθώς και το ζήτηµα της υ<οκατάστασης του κοινού στη
θέση του εργοδότου, το ο<οίο εκτός α<ό σοβαρά νοµικά ζητήµατα γεννά και
ψυχολογικά

θέµατα,

ιδίως

εκείνου

της

«οµαδικής

υ<οβολής»

των

τηλεθεατών και της ικανο<οίησης του κοινού µε την τιµωρία (ή αντίθετα
την ε<ιβράβευση των συµµετεχόντων), δηµιουργώντας ένα είδος «ψηφιακής
ρωµαϊκής αρένας».
∆. Στη νεόκο<η όσο και ανε<ίτρε<τη αυτή µορφή εκµετάλλευσης του
οξύτατου κοινωνικού <ροβλήµατος της ανεργίας <ρος άγραν <οσοστών
τηλεθέασης ελλοχεύουν αφενός ζητήµατα <αραβίασης του ίδιου του <υρήνα
των συνταγµατικά κατοχυρωµένων και <ροστατευόµενων δικαιωµάτων της
εργασίας και της αξίας και της αξιο<ρέ<ειας του ανθρώ<ου α<ό την
ανά<τυξη της ιδιωτικής <ρωτοβουλίας και, αφετέρου, ζητήµατα <αραβίασης
του ισχύοντος <ροστατευτικού <λαισίου της εργατικής νοµοθεσίας σε
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συγκεκριµένα βασικά θέµατα <ου <ροκύ<τουν α<ό τη µετάδοση τέτοιων
<αιχνιδιών.6

ΙΙ. Η αραβίαση θεµελιωδών ανθρώινων δικαιωµάτων.
Α. Το δικαίωµα στην εργασία

Η ιδιοτυ<ία των εν λόγω τηλε-<αιχνιδιών έγκειται στο ότι το
κατεξοχήν διακυβευόµενο συνταγµατικώς κατοχυρωµένο δικαίωµα δεν
είναι, <ια, ένα ατοµικό-αµυντικό δικαίωµα, ό<ως το δικαίωµα «στην
ιδιωτικότητα», ό<ως είχε τεθεί µε την <ροβολή άλλων, <ρογενέστερων,
τηλε<αιχνιδιών- reality shows, αλλά ένα κοινωνικό δικαίωµα, το ο<οίο
γεννά θετική υ<οχρέωση του Κράτους ώστε να λάβει θετικά µέτρα
«µέριµνας» για την <ροστασία του και, ειδικότερα, το δικαίωµα στην
εργασία.

Α.1. Η διεθνής και κοινοτική κατοχύρωση του δικαιώµατος στην
εργασία
Α.1.1. Η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ<ου και το
∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά
∆ικαιώµατα

α) Η Οικουµενική ∆ιακήρυξη
Η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ<ου, στην
<αρ. 1 του άρθρου 23, ορίζει ότι: «καθένας έχει δικαίωµα να εργάζεται και
να ε<ιλέγει ελεύθερα το ε<άγγελµά του … και να <ροστατεύεται α<ό την
ανεργία», ενώ το άρθρο 22 <ροβλέ<ει, ότι: «κάθε άτοµο ως µέλος του
κοινωνικού συνόλου έχει δικαίωµα κοινωνικής <ροστασίας και δικαιούται
…. την ικανο<οίηση των οικονοµικών, κοινωνικών και <ολιτιστικών

Bλ. Σχετικά δηµοσιεύµατα στον τύ<ο: «Η Καθηµερινή», Κυριακή 24.10.2004, Άρθρο της
Μαριάννας Τζιάντζη, «Νικητής ό<οιος εξευτελιστεί <ερισσότερο. «Η δική σου ευκαιρία»:
ριάλιτι-σκλαβο<άζαρο µε «αγοραστές» το τηλεο<τικό κοινό του Alpha», σελ. 31,
Ελευθεροτυ<ία, 21.10.2004, «∆ουλειά δεν θέλατε;» Άρθρο του Μανώλη Ανδριωτάκη, σελ.
35.
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δικαιωµάτων <ου είναι α<αραίτητα για την αξιο<ρέ<εια και την ελεύθερη
ανά<τυξη του ανθρώ<ου».

β) Το ∆ιεθνές Σύµφωνο του ΟΗΕ
Στο άρθρο 6 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά
και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα του ΟΗΕ ορίζεται ότι τα Συµβαλλόµενα Μέρη:
«αναγνωρίζουν το δικαίωµα εργασίας, το ο<οίο <εριλαµβάνει το δικαίωµα
κάθε <ροσώ<ου να έχει τη δυνατότητα να κερδίζει τα α<αραίτητα για τη
ζωή του µε εργασία, την ο<οία διαλέγει ή δέχεται ελεύθερα και θα λάβουν
τα κατάλληλα µέτρα για την εξασφάλιση του δικαιώµατος αυτού».

Α.1.2. Οι ∆ιεθνείς Συµβάσεις Εργασίας και ο ∆ιεθνείς Συστάσεις της ∆ΟΕ

Α<ό την ίδρυση της, η ∆ΟΕ (∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας) εστίασε το
ενδιαφέρον της στο <εδίο της α<ασχόλησης, κυρίως στα άµεσα (οικουµενικά)
<ροβλήµατα της ανεργίας και της εύρεσης εργασίας.

α) Το δικαίωµα στην αασχόληση
Το Προοίµιο του Καταστατικού Χάρτη της ∆ΟΕ <εριέλαβε «την
<ρόσληψη εργατικού δυναµικού» µεταξύ των βασικών κοινωνικών στόχων
της Οργάνωσης, για τον ο<οίο ε<ισηµαίνει στα διεθνή κείµενα ότι <ρέ<ει να
υ<οστηριχθεί α<ό τις δηµόσιες οικονοµικές και χρηµατοδοτικές <ολιτικές,
οι ο<οίες στηρίζουν την οικονοµική ανά<τυξη.
Η ∆ιεθνής Σύµβαση Εργασίας (∆ΣΕ) 122/19647 για την <ολιτική
α<ασχόλησης, <ροβλέ<ει ότι κάθε Κράτος <ου την ε<ικυρώνει αναλαµβάνει
την υ<οχρέωση να διατυ<ώσει και να ε<ιδιώξει ως <ρωταρχικό στόχο µια
ενεργό <ολιτική, η ο<οία θα α<οβλέ<ει στην <ροώθηση της <λήρους
<αραγωγικής και ελεύθερα ε<ιλεγµένης α<ασχόλησης. Αυτή η <ολιτική θα
έχει σκο<ό να εξασφαλίζει ότι υ<άρχει εργασία για όλα τα άτοµα <ου είναι
διαθέσιµα και αναζητούν εργασία, ότι η εργασία αυτή θα είναι όσο το
δυνατόν <ιο <αραγωγική και ότι θα υ<άρχει ελευθερία ε<ιλογής
7

Κυρώθηκε µε το Ν∆ 1423/1984.
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α<ασχόλησης, ότι κάθε εργαζόµενος θα έχει όλες τις δυνατότητες για
εξειδίκευση και χρησιµο<οίηση των δεξιοτήτων και των <ροσόντων του σε
µία εργασία, για την ο<οία είναι κατάλληλος, ανεξάρτητα α<ό φυλή, χρώµα,
φύλο, θρησκεία, <ολιτικές <ε<οιθήσεις, εθνική καταγωγή ή κοινωνική
<ροέλευση. Οι κατευθυντήριες αρχές της ∆ΣΕ 122 συµ<ληρώνονται α<ό
λε<τοµερέστερες και ακριβέστερες διατάξεις για τις υ<οχρεώσεις των
Κρατών της Σύστασης 122/19648,9.

β) Η αντιµετώιση της ανεργίας
Σε ό,τι αφορά στην ανεργία, το Προοίµιο του Καταστατικού Χάρτη
της ∆ΟΕ <εριέλαβε «την <άλη κατά της ανεργίας» µεταξύ των βασικών
στόχων της Οργάνωσης. Η ανεργία α<οτέλεσε αντικείµενο µιας α<ό τις
<ρώτες ∆ΣΕ, της 2/1919,10 η ο<οία <ροβλέ<ει την υιοθέτηση ενός
συστήµατος δηµόσιων γραφείων δωρεάν εύρεσης εργασίας υ<ό τον έλεγχο
µίας Κεντρικής Αρχής, ενώ ό<ου υ<άρχουν δηµόσια και ιδιωτικά γραφεία
εύρεσης εργασίας, <ρέ<ει να ληφθούν µέτρα για το συντονισµό των
εργασιών τους.
Η ∆ΣΕ 88/194811 και η Σύσταση 83/1948 <ροβλέ<ουν ότι τα ΚράτηΜέλη <ου ε<ικυρώνουν τη Σύµβαση <ρέ<ει να διατηρούν ή να µεριµνούν
για τη λειτουργία µίας δωρεάν δηµόσιας υ<ηρεσίας α<ασχόλησης, κύριο
έργο της ο<οίας θα είναι η ε<ιδίωξη <ραγµατο<οίησης µίας όσο το δυνατόν
Η Σύµβαση και η Σύσταση 122 θεωρούνται θεµελιώδη κείµενα της ∆ΟΕ και α<οτελούν
διεθνή κείµενα <ου συνδέονται άµεσα µε το Παγκόσµιο Πρόγραµµα Α<ασχόλησης (1969),
αλλά και τη ∆ιακήρυξη Αρχών (1976) για την α<ασχόληση, την κατανοµή του εισοδήµατος,
την κοινωνική <ρόοδο και το διεθνή καταµερισµό της εργασίας.
9 Στο ευρύτερο <λαίσιο διακήρυξης αρχών της ∆ΟΕ για την α<ασχόληση εντάσσονται και
άλλες ∆ιεθνείς Συµβάσεις και Συστάσεις, οι ο<οίες εµµένουν στην <ροώθηση της <λήρους,
<αραγωγικής και ελεύθερα ε<ιλεγµένης α<ασχόλησης ως <ρωταρχικό και ανα<όσ<αστο
τµήµα της οικονοµικής και κοινωνικής <ολιτικής των Κρατών-Μελών και, ό<ου
ενδείκνυται, των <ρογραµµάτων τους για την ικανο<οίηση των βασικών αναγκών του
<ληθυσµού, ύστερα α<ό διαβούλευση και συνεργασία µε τις οργανώσεις των εργαζοµένων
και των εργοδοτών. Η γενική <άντως θέση και γραµµή της ∆ΟΕ είναι ότι µόνο µία
οντότητα, ό<ως οι ∆ηµόσιες Υ<ηρεσίες Α<ασχόλησης θα µ<ορούσε να είναι υ<εύθυνη για
τις δραστηριότητες, ό<ως το management της ασφάλισης κατά της ανεργίας, η
<ληροφόρηση για την αγορά εργασίας, η εύρεση θέσεων εργασίας, η διεύθυνση ειδικών
<ρογραµµάτων <ου στοχεύουν να οδηγήσουν τους <λέον ευ<αθείς αναζητούντες – εργασία
στο κατώφλι της α<ασχολησιµότητας και η διεύθυνση χρηµατοδοτούµενων <ρογραµµάτων
<ροώθησης της α<ασχόλησης
10 Κυρώθηκε µε το Ν. 2270/1920.
11 Κυρώθηκε µε το Ν. 3250/1955.
8
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τελειότερης οργάνωσης της αγοράς εργασίας ως ανα<όσ<αστου µέρους του
εθνικού <ρογράµµατος για την εξασφάλιση και διατήρηση της <λήρους
α<ασχόλησης και την ανά<τυξη και χρησιµο<οίηση των <αραγωγικών
<όρων. Προβλέ<ουν δε τη συνεργασία <ρος το σκο<ό αυτό µε εκ<ροσώ<ους
των εργαζοµένων και των εργοδοτών µέσω συµβουλευτικών ε<ιτρο<ών.

γ) Η θεσµοθέτηση των γραφείων αασχόλησης
Σε ό,τι αφορά στα γραφεία εύρεσης εργασίας έναντι αµοιβής, µολονότι
η ∆ΣΕ 1/1919 <ρότεινε την α<αγόρευση της ίδρυσής τους, αρχικά η ∆ΣΕ
34/1943 και έ<ειτα η ∆ΣΕ 96/1949 <αρέχει στα Κράτη <ου την
ε<ικυρώνουν δύο εναλλακτικές λύσεις: τη βαθµιαία κατάργηση των
γραφείων αυτών καθώς και τη ρύθµιση των άλλων γραφείων εύρεσης
εργασίας ή τη ρύθµιση των όρων λειτουργίας των γραφείων εύρεσης
εργασίας έναντι αµοιβής (αδειοδότηση <εριορισµένης διάρκειας, έλεγχος
αρµόδιας αρχής, ε<ιβολή <οινικών κυρώσεων σε <ερί<τωση <αραβίασης του
νοµοθετικού <λαισίου). Ε<ίσης, <ρέ<ει να αναφερθεί ότι έχει αναγνωρισθεί
α<ό τις αρµόδιες Ε<ιτρο<ές της ∆ΟΕ, το γεγονός ότι έχουν εκφρασθεί
<ολλές ανησυχίες σε ό,τι αφορά στους Κώδικες ∆εοντολογίας των ιδιωτικών
γραφείων εύρεσης εργασίας και ότι έχουν εντο<ισθεί φτωχές <ρακτικές σε
σχέση µε τα συµφέροντα των εργαζοµένων και των αναζητούντων
α<ασχόληση.

Α.1.3. Η κοινοτική <ροστασία του δικαιώµατος στην εργασία

Στον Ευρω<αϊκό Κοινωνικό Χάρτη <ροβλέ<ονται συγκεκριµένες
ρυθµίσεις στο <εδίο της Α<ασχόλησης. Συγκεκριµένα, στην <αρ. 1 του
άρθρου 1 τα συµβαλλόµενα Κράτη αναλαµβάνουν την υ<οχρέωση «να
αναγνωρίζουν ως έναν α<ό τους κυριότερους αντικειµενικούς σκο<ούς και
αρµοδιότητα την <ραγµατο<οίηση και τη διατήρηση του υψηλότερου και
σταθερότερου δυνατού ε<ι<έδου α<ασχόλησης για την ε<ίτευξη της
<λήρους α<ασχόλησης». Σύµφωνα δε µε την <αρ. 3 του άρθρου 3, τα Κράτη-
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Μέλη αναλαµβάνουν ε<ίσης την υ<οχρέωση «να συστήνουν ή να διατηρούν
δωρεάν υ<ηρεσίες α<ασχόλησης για όλους τους εργαζόµενους».

Α.2. H συνταγµατική κατοχύρωση του δικαιώµατος στην εργασία

Το δικαίωµα στην εργασία κατοχυρώνεται, ως γνωστό, στο άρθρο 22 Σ
ως κοινωνικό δικαίωµα υ<ό διττή έννοια, δηλαδή αφενός µε την έννοια ότι
θεσ<ίζει την τρι<λή θετική υ<οχρέωση του Κράτους να µεριµνά για τη
δηµιουργία συνθηκών (<λήρους) α<ασχόλησης όλων των <ολιτών, την ηθική
και υλική εξύψωση του εργαζόµενου αγροτικού και αστικού <ληθυσµού και
την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων, διαµορφώνοντας έτσι το γενικό
συνταγµατικό θεµέλιο του Κοινωνικού Κράτους στη χώρα µας και,
αφετέρου, µε την έννοια ότι κάθε εργαζόµενος είναι ελεύθερος να ε<ιλέξει
την εργασία <ου ε<ιθυµεί.
Η κρατική υ<οχρέωση δηµιουργίας συνθηκών <λήρους α<ασχόλησης,
δεν είναι α<λώς κατευθυντήρια αρχή, αλλά αφενός εισάγει νοµική
υ<οχρέωση αφετέρου α<οτελεί <λήρη κανόνα δικαίου µε γενική ισχύ και
ιδιαίτερη σηµασία ως ερµηνευτικού κανόνα.
Στο <λαίσιο αυτό και σε συµµόρφωση µε τους κανόνες των ∆ιεθνών
Συµβάσεων Εργασίας (κατώτατα όρια <ροστασίας) η διαδικασία εύρεσης
εργασίας συνοδεύεται α<ό την κρατική εγγύηση και ε<ο<τεία για τη
δηµιουργία των κατάλληλων δηµόσιων δοµών και υ<οδοµών και τη διάθεση
οικονοµικών

και

κοινωνικών

<όρων

για

την

α<ασχόληση

ή

την

ε<ανα<ασχόληση, καθώς και την <αροχή νοµικών εγγυήσεων για ισότιµη
µεταχείριση ως <ρος τη διαδικασία εύρεσης εργασίας όλων των <ολιτών, µε
συγκεκριµένες ρήτρες <ροτεραιότητας για τις ευ<αθείς κοινωνικές οµάδες.
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Α.3. Η νοµοθετική κατοχύρωση του δικαιώµατος στην εργασία
Α.3.1. Η γενική <ρόνοια του νοµοθέτη για θεσµοθέτηση κρατικού
συστήµατος <ροστασίας της εργασίας

Έτσι, µε το Ν∆ 2962/1954 (ό<ως ισχύει) συστήθηκε ο «Οργανισµός
Α<ασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας» ως νοµικό <ρόσω<ο δηµοσίου
δικαίου, κύριος σκο<ός του ο<οίου είναι η ανά<τυξη του βαθµού της
α<ασχόλησης µε την κινητο<οίηση του διαθέσιµου εργατικού δυναµικού,
<ρος εξυ<ηρέτηση των µισθωτών και των εργοδοτών. Ο Οργανισµός είναι το
κύριο όργανο εφαρµογής της κυβερνητικής <ολιτικής για την α<ασχόληση,
<ρος εξασφάλιση των αναγκαίων <ροϋ<οθέσεων ταχείας εφαρµογής της
<ροσφοράς εργασίας <ρος τις εκάστοτε α<αιτήσεις της ζητήσεως, σε αρµονία
<ρος το εκάστοτε Πρόγραµµα Οικονοµικής Ανα<τύξεως της Χώρας και τις
συναφείς κατευθύνσεις και οδηγίες του Υ<ουργού Εργασίας.
Μεταγενέστερα, µε το Ν. 1545/1985 ανατέθηκε στον Οργανισµό
Α<ασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού η εφαρµογή και λειτουργία εθνικού
συστήµατος <ροστασίας α<ό την Ανεργία (ΕΣΠΑ) µε σκο<ό την <ροστασία
των εργαζοµένων α<ό τις <ροϋ<οθέσεις <ου δηµιουργεί η ανεργία και την
α<ότιση κρατικού χρέους.

Α.3.2. Η ειδική <ρόνοια του νοµοθέτη για τη θεσµοθέτηση των Γραφείων
Εύρεσης Εργασίας

Τα ιδιωτικά γραφεία εύρεσης α<ασχόλησης µ<ορούν να ορισθούν ως
ε<ιχειρήσεις υ<ηρεσιών ιδιωτικού δικαίου, <ου λειτουργούν ως µεσάζοντες
µεταξύ <ροσφοράς και ζήτησης της α<ασχόλησης και δεν υ<ογράφουν
συµβάσεις εργασίας. Σε µία αγορά µε έλλειψη <ροσφοράς α<ασχόλησης, η
<αρέµβασή τους έγκειται στην ε<ιλογή του καλύτερου υ<οψήφιου ανάµεσα
στους <ολυάριθµους <ου ψάχνουν για δουλειά ή οδηγούν τους <ιθανούς
υ<οψηφίους σε µία δεδοµένη θέση.
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α) Το νοµοθετικό λαίσιο
Η <ερί<τωση ευρέσεως εργασίας σε ανέργους α<ό ιδιώτες, φυσικά ή
νοµικά <ρόσω<α ρυθµίζεται α<ό το ισχύον δίκαιο. Συγκεκριµένα, µε το Ν.
2639/199812 (άρθρο 5 <αρ. 1) ορίζεται ότι φυσικά ή νοµικά <ρόσω<α
µ<ορούν να συνιστούν Ιδιωτικά Γραφεία Συµβούλων Εργασίας (ΙΓΣΕ) µε
αντικείµενο την εξεύρεση για λογαριασµό του εργοδότη ορισµένων
κατηγοριών θέσεων εργασίας σε ηµεδα<ούς ή αλλοδα<ούς, αφού <ρώτα και
υ<οχρεωτικά

τους

χορηγηθεί

η

σχετική

άδεια

α<ό

τον

Υ<ουργό

Α<ασχόλησης.

β) Το καθεστώς λειτουργίας των ΙΓΣΕ
Κατ’ εξουσιοδότηση της <αρ. 2 του ίδιου άρθρου εκδόθηκε το Π∆
160/1999, το ο<οίο ρυθµίζει τους όρους και τις <ροϋ<οθέσεις για τη
σύσταση ΙΓΣΕ καθώς και το <λαίσιο των <αρεχόµενων α<ό αυτά υ<ηρεσιών
(άρθρο 2), τις κατηγορίες των θέσεων εργασίας για την εξεύρεση των ο<οίων
ε<ιτρέ<εται η σύσταση ΙΓΣΕ (άρθρο 1), τα α<αιτούµενα δικαιολογητικά <ου
<ρέ<ει να υ<οβάλουν οι ενδιαφερόµενοι φορείς στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του
Υ<ουργείου Α<ασχόλησης,13 τους όρους και τις <ροϋ<οθέσεις <ιστο<οίησης
των ΙΓΣΕ (κτιριακή υ<οδοµή – τεχνικός εξο<λισµός – <ροσω<ικό) καθώς
και τη διαδικασία <ιστο<οίησης. Ε<ίσης, α<ό το ίδιο <ροεδρικό διάταγµα
<ροβλέ<ονται οι όροι και οι <ροϋ<οθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της
ειδικής εγκριτικής άδειας των ΙΓΣΕ α<ό τον Υ<ουργό Α<ασχόλησης, το
α<εριόριστα ανακλητό της χορηγηθείσας άδειας σύστασης και λειτουργίας,14
καθώς και το ύψος και ο τρό<ος καταβολής α<ό τον εργοδότη στο ΙΓΣΕ της
αµοιβής µεσολάβησης.
Νοµική βάση ψήφισης και ισχύος των σχετικών διατάξεων του Ν. 2639/1998 και του Π.∆.
160/1999 είναι η ∆ΣΕ 96/1949 για τα γραφεία εύρεσης εργασίας έναντι αµοιβής, η ο<οία
ορίζει ότι τέτοιου είδους γραφεία <ρέ<ει να κατέχουν άδεια ετήσιας διάρκειας και να
υ<οβάλλονται στον έλεγχο της αρµόδιας αρχής. Ε<ίσης, <ροβλέ<ει την ε<ιβολή <οινικών
κυρώσεων, <ου <εριλαµβάνουν την ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας λειτουργίας.
13 Ε<ίσης, τα δικαιολογητικά των στελεχών των ΙΓΣΕ, α<ό τα ο<οία – ανάµεσα σε άλλα<ρέ<ει µε υ<εύθυνη δήλωση να αναφέρεται η ε<αγγελµατική εµ<ειρία των στελεχών, τα
ο<οία <ρέ<ει να είναι κάτοχοι <τυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε αντικείµενο συναφές µε τα θέµατα
της αγοράς εργασίας και της διαχείρισης ανθρω<ίνου δυναµικού ή κάτοχοι <τυχίου ΑΕΙ ή
ΤΕΙ µε 4ετή εµ<ειρία στα αντίστοιχα θέµατα (άρθρο 3 και 4 στοιχ.3).
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γ) Οι υοχρεώσεις των ΙΓΣΕ
Ε<ι<λέον, ε<ιβάλλονται στα ΙΓΣΕ και οι <αρακάτω υ<οχρεώσεις: i)
Άσκησης α<οκλειστικά της δραστηριότητας αυτής (άρθρο 2 <αρ. 1 Π∆
160/1999), ii) Συνεργασίας µε τα αντίστοιχα γραφεία του ΟΑΕ∆ και <αροχής
σε αυτά όλων των στοιχείων και των <ληροφοριών, <ου αφορούν στη
διαµεσολάβησή τους στην αγορά εργασίας (άρθρο 2 <αρ. 3 Π∆ 160/1999), iii)
Υ<οβολή στην Ε<ιθεώρηση Εργασίας σε τακτά χρονικά διαστήµατα
αναλυτικής κατάστασης των συµβάσεων εργασίας για τη σύναψη των ο<οίων
µεσολάβησαν15 και iv) Παροχή στο Υ<ουργείο Α<ασχόλησης συγκεκριµένων
στοιχείων για τον αριθµό των θέσεων εργασίας, για τις ο<οίες µεσολάβησαν
και συνεργασίας µε τον ΟΑΕ∆ (άρθρο 5 <αρ. 4 του Ν. 2639/1998, ό<ως
τρο<ο<οιήθηκε µε το άρθρο 12 του Ν. 2874/2000).

δ) Οι κυρώσεις για την αράνοµη λειτουργία των ΙΓΣΕ
Στα ΙΓΣΕ <ου λειτουργούν χωρίς άδεια ή κατά <αράβαση των όρων
αδείας ή µεσολαβούν για <αράνοµη α<ασχόληση, ε<ιβάλλονται µε
αιτιολογηµένη <ράξη του αρµόδιου Ε<ιθεωρητή Εργασίας (ύστερα α<ό
<ρόσκλησή τους για <αροχή εξηγήσεων) οι διοικητικές κυρώσεις του
<ροστίµου και της <ροσωρινής ή οριστικής διακο<ής της λειτουργίας τους
(άρθρα 5 <αρ. 6 και 16 του Ν. 2639/1998, άρθρο 12 Ν. 2874/2000).
Τέλος, η <αράβαση συγκεκριµένων υ<οχρεώσεων ε<ισύρει σε βάρος
του <αραβάτη και <οινικές κυρώσεις (<οινή φυλάκισης τουλάχιστον 3
µηνών ή χρηµατική <οινή 100.000 δρχ ή και µε τις δύο αυτές <οινές, άρθρο
17 <αρ. 1 Ν. 2639/1998).

14 Η ανάκληση έχει <ροσωρινό ή οριστικό χαρακτήρα ανάλογα µε τη βαρύτητα της
<ερί<τωσης (άρθρο 7).
15 Η <αράβαση της υ<οχρέωσης αυτής συνιστά λόγο ανάκλησης της εγκριτικής άδειας
λειτουργίας τους (άρθρο 5 <αρ.4 Ν. 2639/1998).
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Α.4.

Η

ροσβολή

των

ανωτέρω

κανόνων

δικαίου

αό

τα

τηλεαιχνίδια «εργασίας»

Η εύρεση α<ασχόλησης µέσω της συµµετοχής σε τηλε<αιχνίδια
«ευρέσεως εργασίας» και η κανονική <αροχή εργασίας (υ<ό τους συνήθεις
στην αγορά εργασίας όρους) <ρος το σκο<ό αυτό, <αρά τις διαβεβαιώσεις των
ιθυνόντων της <αραγωγής του <αιχνιδιού ότι «οι υοψήφιοι θα κάνουν ότι
δουλεύουν», συνθέτουν ένα οιονεί εργασιακό το<ίο, ό<ου θεµελιώδη
εργασιακά δικαιώµατα και βασικές εργοδοτικές υ<οχρεώσεις οδηγούνται σε
αναστολή, έστω και <ροσωρινή, αναιρώντας όµως κατ’ ουσία τα ελάχιστα
όρια <ροστασίας των εργαζοµένων, ό<ως αυτά τίθενται α<ό το εθνικό και το
κοινοτικό δίκαιο και τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις Εργασίας.
Α.4.1. Καταρχάς, <αραβιάζεται ο κοινωνικός χαρακτήρας του
δικαιώµατος εργασίας, εφόσον τούτο τελεί, σύµφωνα µε ρητή συνταγµατική
ε<ιταγή «υ<ό τη µέριµνα του Κράτους». Είναι, λοι<όν µη ανεκτή
συνταγµατικά, η εκούσια <αραίτηση α<ό την άσκηση του δικαιώµατος
αυτού, έστω και µε τη γρα<τή συναίνεση του συµµετέχοντος-υ<οψηφίου
εργαζόµενου, εφόσον τέτοια συναίνεση, εάν και µε τους όρους υ<ό τους
ο<οίους νοείται, αναφέρεται, κατά κανόνα, στα ατοµικά και όχι στα
κοινωνικά δικαιώµατα, εφόσον τα τελευταία δεν ασκούνται «αυτοµάτως» α<ό
τους ιδιώτες, αλλά α<αιτούν την <ρογενέστερη ε<έµβαση του Κράτους µε
θετικές ενέργειες.
Α.4.2. Περαιτέρω, το θέµα του α<οκλεισµού του υ<οψηφίου – ήδη
εργαζοµένου α<ό τη διεκδίκηση της θέσης εργασίας, µέσω του µη
νοµιµο<οιηθέντος τηλεο<τικού κοινού. Τούτη είναι µία δεύτερη, έµµεση,
εκχώρηση του δικαιώµατος στην εργασία, υ<ό την αντίστροφη, όµως, όψη:
«εκχωρείται το δικαίωµα σε <αραίτηση» καθώς και το διευθυντικό
δικαίωµα». Και τούτη η εκχώρηση είναι αµφίβολης συνταγµατικότητας,
ελλείψει ρητής διάταξης νόµου <ου να την <ροβλέ<ει. Έτσι, οι
συµµετέχοντες, <αρέχοντας την εργασία τους, θα κρίνονται διαρκώς όχι
µόνον α<ό τον «εργοδότη» αλλά και το τηλεο<τικό κοινό. Ο α<οκλεισµός
α<ό τη συνέχεια του <αιχνιδιού, ο ο<οίος θα α<οφασίζεται εν µέρει α<ό
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τους τηλεθεατές – τρίτους, σε καµία <ερί<τωση δεν µ<ορεί να θεωρηθεί ως
οικειοθελής α<οχώρηση (<αραίτηση) του εργαζόµενου – υ<οψήφιου α<ό την
(οιονεί) α<ασχόλησή του (θέση εργασίας). Η διαδικασία αυτή, αν και έχει
όλα τα χαρακτηριστικά της α<όλυσης ύστερα α<ό <ιέσεις τρίτων
(<ερί<τωση, η ο<οία υ<ό κανονικές συνθήκες ελέγχεται α<ό τα δικαστήρια
ως καταχρηστική) είναι δεδοµένο ότι δεν θα θεωρηθεί «α<όλυση» και βέβαια
ο ασκών καθήκοντα εργοδότη <άλι δεν θα συµµορφωθεί στις υ<οχρεώσεις
<ου ε<ιβάλλονται α<ό το νόµο, ό<ως καταβολή α<οζηµίωσης, κοινο<οίηση
της α<όλυσης στον ΟΑΕ∆, χορήγηση <ιστο<οιητικού εργασίας κλ<.
Θεωρείται δε βέβαιο ότι η συµµετοχή στο <αιχνίδι αυτό εργασίας, δεν θα
αναγνωρισθεί ως <ροϋ<ηρεσία του συµµετέχοντα.
Α.4.3. Στις <ερι<τώσεις κατά τις ο<οίες ο υ<οψήφιος <αρέχει και
«οιονεί εργασία», βασικές υ<οχρεώσεις, ό<ως η <ροσήκουσα αµοιβή της
<αρεχόµενης εργασίας, η υ<οχρέωση ασφάλισης, οι όροι <αροχής της
εργασίας (ωράριο, αντικείµενο α<ασχόλησης κοκ), ό<ως και βασικά
δικαιώµατα <ου συνδέονται µε την <αροχή εργασίας (λχ η εβδοµαδιαία
ανά<αυση, το δικαίωµα άδειας αναψυχής, οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής
και ασφάλειας κατά την εκτέλεση της εργασίας κοκ) δυναµιτίζονται α<ό
τους «κανόνες» του <αιχνιδιού.
Α.4.4. Τέλος, είναι <ροφανές, ότι, µέσω αυτών των τηλε<αιχνιδιών, οι
τηλεο<τικοί σταθµοί αναλαµβάνουν ρόλο «ιδιότυ<ου» ιδιωτικού γραφείου
ευρέσεως εργασίας. Ό<ως γίνεται αντιλη<τό, οι sui generis τριµερείς
σχέσεις <ου <ροκύ<τουν α<ό τις εκ<οµ<ές αυτές (ιδιωτικός σταθµός –
συµµετέχων άνεργος – εργοδότης, <αρουσιαστής – συµµετέχων – εργοδότης
και η ακραία µορφή τηλεο<τικό κοινό – συµµετέχων – εργοδότης)
ταυτίζονται <λήρως µε τη λειτουργία ΙΓΣΕ, χωρίς βέβαια να <ληρούν καµία
α<ό τις α<αιτούµενες <ροϋ<οθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας και χωρίς
βέβαια να έχουν την ειδική άδεια α<ό το Υ<ουργείο Α<ασχόλησης.
Πρόκειται, λοι<όν, για άµεση <αραβίαση του ισχύοντος και υ<οχρεωτικού
για όλους νοµοθετικού <λαισίου, το ο<οίο έχει τεθεί για την <ροστασία των
<ολιτών, και κατ’ ε<έκταση του δηµόσιου συµφέροντος, α<ό καταχρηστικές
και αυθαίρετες <ρακτικές της ιδιωτικής <ρωτοβουλίας εις βάρος του
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δικαιώµατος του κάθε ανθρώ<ου να εργασθεί. Ένα <λαίσιο, <ου, σε τελική
ανάλυση, λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας υ<έρ των εργαζοµένων και των
ανέργων

α<ό

ανεξέλεγκτες

δραστηριότητες

<ου

εµ<ορεύονται

τον

ανθρώ<ινο <όνο και την ανάγκη για εργασία.

Β. Το δικαίωµα στην «ιδιωτικότητα»
Β.1. Η ροστασία του δικαιώµατος στην «ιδιωτικότητα»

Β.1.1. Το δικαίωµα στην ατοµική ελευθερία και στην <ροσω<ικότητα

Α<ό το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 2 <αρ. 1, 5 <αρ. 1 και 3,
9 <αρ. 1, 19 <αρ. 1, 25 <αρ. 1 και 106 <αρ. 2 Σ 1975/1986/2001 συνάγεται η
συνταγµατική κατοχύρωση της αρχής της «ιδιωτικότητας» (right to privacy),
η ο<οία α<οτελεί, κατ’ ουσία, µία συµ<ύκνωση της αρχής της <ροστασίας
της ανθρώ<ινης αξιο<ρέ<ειας, της <ροσω<ικής ελευθερίας, του ασύλου της
κατοικίας, του α<ορρήτου των ε<ικοινωνιών και της ε<ιβολής <εριορισµών
στην κρατική οικονοµική δραστηριότητα. Η αρχή αυτή συνε<άγεται το
δικαίωµα του καθενός να διαφυλάττει την αξιο<ρέ<ειά του, την ελευθερία
του, το χώρο στον ο<οίο κινείται, τις <ροσω<ικές του δραστηριότητες, α<ό
ο<οιασδή<οτε κρατική <αρέµβαση και α<ό ο<οιαδή<οτε διαδικασία

Β.1.2. Η <ροστασία α<ό την ε<εξεργασία <ροσω<ικών δεδοµένων

Περαιτέρω,

α<ό

τις

διατάξεις

των

άρθρων

9α

και

5α

του

αναθεωρηµένου Συντάγµατος 1975/1986/2001, συνάγεται η συνταγµατική
κατοχύρωση της <ροστασίας του ατόµου α<ό την ένταξή του σε ηλεκτρονικά
<εριβάλλοντα ε<εξεργασίας <ροσω<ικών δεδοµένων. Για το λόγο αυτό, η
ισχύουσα νοµοθεσία (εθνική και κοινοτική) θέτει ιδιαίτερα αυστηρούς
όρους

και <εριορισµούς

σχετικά

µε τη συλλογή και ε<εξεργασία

<ροσω<ικών δεδοµένων.
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Β.2. Η αραβίαση του δικαιώµατος στην «ιδιωτικότητα» αό τα
τηλεαιχνίδια
Β.2.1. Στα εν λόγω τηλε<αιχνίδια, η ανα<αραγωγή της <ροσω<ικής
έκφρασης µε φωτογράφηση ή µε κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης <ροσβάλλουν
τα δικαιώµατα του <ροσώ<ου στην εικόνα του και τη φωνή του και,
ε<οµένως, το δικαίωµα στην <ροσω<ικότητα και στην «ιδιωτικότητα».
Ε<οµένως, οι «µέθοδοι», οι ο<οίες έχουν τεθεί σε εφαρµογή και
χρησιµο<οιούνται για τη µετάδοση των εκ<οµ<ών αυτών υ<ερβαίνουν κατά
<ολύ τα όρια της ορθής και σύννοµης άσκησης του «οιονεί» διευθυντικού
δικαιώµατος και ως εκ τούτου είναι <αράνοµες.
Β.2.2. Η διαχείριση ευαίσθητων <ροσω<ικών δεδοµένων των ανέργων
και η <αρακολούθηση του (υ<οψήφιου) εργαζόµενου κατά την εκτέλεση
εργασίας α<ό κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης, γεννά σοβαρά ζητήµατα
συνταγµατικότητας. Για

το

λόγο

αυτό,

η

συλλογή

στοιχείων

των

εργαζοµένων, <ρέ<ει να γίνεται α<οκλειστικά για σκο<ούς <ου συνδέονται
άµεσα µε τη σχέση α<ασχόλησης και εφόσον κριθεί α<ολύτως αναγκαίο για
την εκ<λήρωση των υ<οχρεώσεων <ου θεµελιώνονται <άνω στη σχέση
εργασίας. Ο τρό<ος συλλογής αλλά και η συλλογή, αυτή καθ’ εαυτή,
δεδοµένων <ου δεν αφορούν άµεσα ή έµµεσα τη σχέση α<ασχόλησης
α<αγορεύεται αυστηρά α<ό την αρχή της αναλογικότητας, δεδοµένης και
της εγγενούς ανισότητας των µερών στο <λαίσιο της εργασιακής σχέσης.
Η υ<οχρέωση συµµόρφωσης όλων των εργοδοτών (κανονικών ή οιονεί
– ό<ως εδώ) ή όσων ασκούν το εργοδοτικό δικαίωµα τονίζεται και στην
οδηγία

115/2001

της

Αρχής

Προστασίας

∆εδοµένων

Προσω<ικού

Χαρακτήρα, η ο<οία ε<ί <οινή κυρώσεων, ε<ιτάσσει ότι: «η συλλογή και η
ε<εξεργασία δεδοµένων <ροσω<ικού χαρακτήρα των εργαζοµένων <ρέ<ει να
<ραγµατο<οιείται µε θεµιτά µέσα και µε τρό<ο ώστε να διασφαλίζεται ο
σεβασµός της ιδιωτικής ζωής, της <ροσω<ικότητας και της ανθρώ<ινης
αξιο<ρέ<ειας των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας και γενικότερα, στο
<λαίσιο των εργασιακών σχέσεων».
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∆. Α<ό τα ανωτέρω <ροκύ<τει ότι η µετάδοση «εκ<οµ<ών ευρέσεως
εργασίας» α<ό (ιδιωτικό) τηλεο<τικό σταθµό, η ανάληψη α<ό αυτόν ρόλου
ιδιότυ<ου και µη ελεγχόµενου γραφείου ευρέσεως εργασίας και η
υ<οκρυ<τόµενη «ε<ιχειρηµατική δραστηριότητα» του σταθµού ως Ιδιωτικού
Γραφείου Συµβούλων Εργασίας λειτουργούν εις βάρος βασικών ανθρω<ίνων
δικαιωµάτων <ου α<ορρέουν α<ό τα άρθρα 12, 22 και 23 της Οικουµενικής
∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ<ου, το άρθρο 6 του ∆ιεθνούς
Συµφώνου για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα, του
άρθρου 8 της Ευρω<αϊκής Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ<ου, το
άρθρο 3 <αρ. 1 και 3 του Ευρω<αϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Η διαδικασία
αυτή «ευρέσεως εργασίας» <ροσβάλλει βάναυσα την <ροσω<ικότητα και το
δικαίωµα «της ιδιωτικότητας» των συµµετεχόντων στο <αιχνίδι και
αντίκειται στα άρθρα 2 <αρ. 1, 5 <αρ. 1 και 3, 9 <αρ. 1, 19 <αρ. 1, 25 <αρ. 1
και 106 <αρ. 2, καθώς και 5α και 9α Σ.

ΙΙΙ. Συµεράσµατα-Προτάσεις

Με αφορµή την ε<ικείµενη µετάδοση τηλε<αιχνιδιών τύ<ου reality
show µε αντικείµενο την <αροχή θέσεων εργασίας σε ανέργους–
συµµετέχοντες στο <αιχνίδι, η Εθνική Ε<ιτρο<ή για τα ∆ικαιώµατα του
Ανθρώ<ου ε<ισηµαίνει τον κίνδυνο <αραβίασης θεµελιωδών ανθρω<ίνων
δικαιωµάτων

συνταγµατικά

και

διεθνώς <ροστατευόµενων, ό<ως

το

δικαίωµα εργασίας και ο σεβασµός της αξίας και της αξιο<ρέ<ειας του
ανθρώ<ου, µέσω αυτής της µορφής τηλεο<τικής εκµετάλλευσης του
οξύτατου κοινωνικού <ροβλήµατος της ανεργίας.
Η αγωνία για ε<αγγελµατική α<οκατάσταση δεν µ<ορεί να α<οτελεί
θέαµα και ψυχαγωγία, οι δε τηλεο<τικοί σταθµοί δεν µ<ορούν να
αναλάβουν ρόλο ιδιότυ<ου και µη ελεγχόµενου γραφείου ευρέσεως
εργασίας. Οι δραστηριότητες αυτού του είδους εύκολα <ροσφέρονται για
καταστρατήγηση της νοµοθεσίας και κοινωνικοί κίνδυνοι είναι <ροφανείς.
Η συµµετοχή σε τέτοιου είδους και ύφους τηλε<αιχνίδια <ροϋ<οθέτει –
δίκην καλλιστείων- την κανονική <αροχή εργασίας α<ό τους «υ<οψήφιους»
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εργαζόµενους, δηµιουργώντας ένα οιονεί εργασιακό το<ίο, στο ο<οίο
ε<ιβάλλεται η διενέργεια ελέγχων για την αυστηρή τήρηση της ισχύουσας
νοµοθεσίας. Στην αυθαιρεσία και την ανοχή, ως άρνηση των κεκτηµένων,
<ρέ<ει να αντιτάσσεται η κατοχύρωση των θεµελιωδών δικαιωµάτων των υ<οψηφίων, έστω -εργαζοµένων µε βάση την αρχή της ισοδυναµίας της
κοινωνικής <ροστασίας.
Η ανέλεγκτη µετάδοση εκ<οµ<ών µε το συγκεκριµένο <εριεχόµενο
θίγει τον <υρήνα θεµελιωδών ανθρω<ίνων δικαιωµάτων και αναιρεί
ενώ<ιον όλων την ελάχιστη και οριακή <ροστασία <ου εξασφαλίζει στους
εργαζόµενους και τους ανέργους η ισχύουσα νοµοθεσία, ό<ως εκφράζεται
α<ό το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο, αλλά και τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις
Εργασίας.
Η έγκαιρη <ροστασία των κεφαλαιώδους σηµασίας συνταγµατικών
δικαιωµάτων των εργαζοµένων και των ανέργων α<οτελεί βασικό µέληµα
της Εθνικής Ε<ιτρο<ής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ<ου. Η ανεργία δεν
είναι «<αιχνίδι» και η εργασία είναι δικαίωµα – όχι έ<αθλο. Το δράµα <ου
ζουν οι άνεργοι και οι οικογένειές τους, αλλά και η α<ειλή της ανεργίας
<ου κρέµεται σαν δαµόκλειος σ<άθη <άνω α<ό τους εργαζόµενους, α<αιτούν
τη γενική κινητο<οίηση της κοινωνίας.
Η Εθνική Ε<ιτρο<ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ<ου, θεωρώντας
ανε<ίτρε<τη

κάθε

µορφή

εµ<ορευµατο<οίησης

της

ανθρώ<ινης

αξιο<ρέ<ειας και ανάγκης, καλεί όλους τους εµ<λεκόµενους φορείς, να
διενεργήσουν τους α<αιτούµενους ελέγχους στο <εδίο αρµοδιότητάς τους,
ώστε να <εριφρουρηθεί α<οτελεσµατικά, ο σεβασµός της αξίας του
ανθρώ<ου, το δικαίωµα στην εργασία και στον ιδιωτικό βίο και η
αξιο<ρέ<εια των <ολιτών στη διαδικασία εύρεσης εργασίας».

Αθήνα, 4 Νοεµβρίου 2004
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