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Ιστορικό της διαδικασίας

Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Οκτωβρίου 2000, η Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε
ότι δόθηκε έγκριση στην Επιτροπή Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης
και Εσωτερικών Υποθέσεων ώστε να συντάξει µια έκθεση πρωτοβουλίας, σύµφωνα µε το
άρθρο 163 του Κανονισµού, σχετικά µε την κατάσταση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (2000).

Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Οκτωβρίου 2000, η Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε
ότι ζήτησε επίσης από την Επιτροπή Αναφορών να εκδώσει γνωµοδότηση.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 5 Ιουνίου 2000, η Επιτροπή Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των
Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων όρισε εισηγητή τον κ. .Thierry Cornillet.

Κατά τις συνεδριάσεις στις 24-25 Απριλίου 2001, η επιτροπή εξέτασε το σχέδιο έκθεσης.

Στην τελευταία από τις ανωτέρω συνεδριάσεις, η επιτροπή ενέκρινε την πρόταση ψηφίσµατος
µε ... ψήφους υπέρ, ... ψήφους κατά και ... αποχές(ή)/οµόφωνα.

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: ... (πρόεδρος/ασκών/ασκούσα την
προεδρία), ... (αντιπρόεδρος), ... (αντιπρόεδρος), ... (εισηγητής/ήτρια), ..., ... (αναπλ. ...), ...
(αναπλ. ... σύµφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού), ... και ... .

Η γνωµοδότηση της Επιτροπής Αναφορών επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση (η Επιτροπή
... αποφάσισε στις ... να µη γνωµοδοτήσει).

Η έκθεση κατατέθηκε στις ....

Η προθεσµία για την κατάθεση τροπολογιών θα αναγράφεται στο σχέδιο ηµερήσιας διάταξης
της περιόδου συνόδου κατά την οποία θα εξετασθεί η έκθεση/ ορίσθηκε για τις ... στις ...



PR\438240EL.doc 5/127 ΡΕ 302.216
µετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ1

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση των θεµελιωδών
δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2000) (2231/2000(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων,

� έχοντας υπόψη το σύνολο των διεθνών συµβάσεων σε αυτόν τον τοµέα,

� έχοντας υπόψη τα γεγονότα που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που επισυνάπτεται
στην παρούσα πρόταση, όπως προέκυψαν από τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στην
επιτροπή,

� έχοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 7 της ΣΕΕ,

� έχοντας υπόψη τις εκθέσεις (2000) του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των
αρµόδιων οργάνων του Συµβουλίου της Ευρώπης και των ενδιαφερόµενων ευρωπαϊκών
ΜΚΟ,

� έχοντας υπόψη τη δηµόσια ακρόαση της 21ης Μαρτίου 2001 µε τα εθνικά κοινοβούλια
για την κατάσταση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην ΕΕ και την υλοποίηση ενός
ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 163 του Κανονισµού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών,
∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς και τη γνωµοδότηση της Επιτροπής
Αναφορών (A5-…./2001),

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ

Αντικείµενο

1. Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης των θεµελιωδών δικαιωµάτων, που ενεκρίθη στις 7 ∆εκεµβρίου
2000, αποτελεί τη σύνθεση των θεµελιωδών αξιών επί των οποίων βασίζεται η
Ευρωπαϊκή Ένωση και στην οποία γίνεται πλέον σαφής και αναγκαστική αναφορά από τα
άρθρα 6, παράγραφος 2, 7 και 29 της ΣΕΕ, τα οποία προβλέπουν τη δηµιουργία ενός
ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης·

2. πρέπει άρα, να λάβουν τα θεσµικά όργανα της ΕΕ τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, µετά από
την έγκριση του Χάρτη, για να επιτελέσουν τον ρόλο τους ως προς τη διαφύλαξη του
σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων στα κράτη µέλη, λαµβάνοντας υπόψη τις
δεσµεύσεις που ανέλαβαν κατά την υπογραφή της Συνθήκης της Νίκαιας στις 27
Φεβρουαρίου 2001, ιδίως σε ό,τι αφορά το νέο άρθρο 7, παράγραφος 1·

                                               
1 Περιέχεται κατάλογος των ακρωνυµίων στο παράρτηµα 1.
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3. ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει του δικαιώµατος πρωτοβουλίας που του
παρέχει το νέο άρθρο 7, παράγραφος 1, της Συνθήκης της Νίκαιας, καθώς και η αρµόδια
επιτροπή του, οφείλουν, σε συνεργασία µε τα εθνικά κοινοβούλια και τα κοινοβούλια των
υποψηφίων προς ένταξη χωρών, να µεριµνούν για τον σεβασµό των δικαιωµάτων που
αναφέρονται στο Χάρτη, τόσο από τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, όσο και από τα κράτη
µέλη·

4. η κάτωθι έκθεση αποτελεί, υπ' αυτήν την έννοια, µια πρώτη απόπειρα, εξ ανάγκης
περιορισµένη και ατελή λόγω της έλλειψης επαρκών µέσων, προκειµένου να αναλυθεί,
στη βάση του νέου άρθρου 7, παράγραφος 1, της Συνθήκης της Νίκαιας, η κατάσταση
των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην ΕΕ, κατά το 2000 µε κριτήριο τα δικαιώµατα που
προβλέπονται από τον Χάρτη·

Μελλοντικά γενικά απαραίτητα µέσα

συνιστά

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

5. να καθιερωθεί µόνιµος διάλογος µεταξύ του ΕΚ και των αντίστοιχων φορέων σε εθνικό
επίπεδο, των κοινοβουλίων των κρατών µελών, κυρίως όσον αφορά τις σηµαντικές
εξελίξεις στα εθνικά συντάγµατα και στις εθνικές νοµοθεσίες, που έχουν αντίκτυπο στην
έννοια και στο σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην ΕΕ·

6. να καθιερωθεί επίσης ένας µόνιµος διάλογος µεταξύ του ΕΚ και των υποψηφίων για
ένταξη χωρών προκειµένου να εξετασθούν όλα τα µέτρα που θα µπορούσαν να
προωθήσουν το σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων που εγγράφονται στον Χάρτη
από τις χώρες αυτές·

7. να παρακολουθείται συνεχώς από τις αρµόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
η κατάσταση των θεµελιωδών δικαιωµάτων που περιλαµβάνονται στον Χάρτη και οι
ενδεχόµενες παραβιάσεις των δικαιωµάτων αυτών, προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη
κατά τη νοµοθετική δραστηριότητα και τον διοργανικό διάλογο·

8. να τροποποιηθεί ο εσωτερικός κανονισµός του ΕΚ προκειµένου να ενσωµατώσει την
έκθεση για το σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην ΕΕ στο σύστηµα
προειδοποίησης που προβλέπεται από τα άρθρα 6 και 7 της ΣΕΕ στη βάση των
ακόλουθων αρχών:
- την ανάθεση στην Επιτροπή Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης
και Εσωτερικών Υποθέσεων, αρµόδια επί της ουσίας, µόνιµη αποστολή
παρακολούθησης της τήρησης του Χάρτη, σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες
ενδιαφερόµενες επιτροπές που θα της διαβιβάζουν όλες τους τις παρατηρήσεις κατά
τη διάρκεια του έτους,

- την προετοιµασία, από την αρµόδια επιτροπή του, ετήσιας έκθεσης στη βάση των
παρατηρήσεων που τους διαβιβάσθηκαν από τα διάφορα ειδικευµένα όργανα, τις
ΜΚΟ και τα ενδιαφερόµενα δίκτυα, µε έµφαση στις προόδους και τις ελλείψεις που
κατεγράφησαν κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς,

- την εξέταση του περιεχοµένου της έκθεσης αυτής κατά τη διάρκεια ετήσιας
συνάντησης ανάµεσα στους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
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εκείνους των ενδιαφεροµένων επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων,
- την έγκριση ετήσιας έκθεσης, το αργότερο κατά την ολοµέλεια κάθε Ιουλίου, µε την
επιφύλαξη της δυνατότητας τροποποίησης τόσο της πρότασης ψηφίσµατος, όσο και
της λεπτοµερούς έκθεσης επί της οποίας βασίζεται το ψήφισµα από την αρµόδια επί
της ουσίας επιτροπή και από τις αρµόδιες για γνωµοδότηση επιτροπές. Το Σώµα
εξετάζει την έκθεση και το σχέδιο συστάσεων στην ολοµέλεια, σύµφωνα µε
διαδικασία που βασίζεται στη σύµφωνη γνώµη.

- την ευρύτερη δυνατή διάδοση αυτής της έκθεσης και τη µεταφορά της στο Ιντερνέτ,
- τη συνεπαγόµενη αναπροσαρµογή των εσωτερικών κανονισµών των λοιπών
ενδιαφεροµένων ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων·

9. λαµβάνοντας υπόψη τα καθήκοντα που προϋποθέτει η άσκηση από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο της αρµοδιότητας µέριµνας για την τήρηση του Χάρτη, να συσταθεί, από το
οικονοµικό έτος 2002, µια διοικητική µονάδα, µε την κατάλληλη χρηµατοδότηση, στο
πλαίσιο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών,
∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που θα αναλάβει την παρακολούθηση των
θεµελιωδών δικαιωµάτων στην ΕΕ και στις υποψήφιες χώρες ενόψει της ετήσιας έκθεσης
επί των δικαιωµάτων αυτών και να σχεδιασθούν το συντοµότερο δυνατόν από τη Γ∆
Έρευνας συµπληρωµατικά µέσα·

10. προκειµένου να εξασφαλισθεί υψηλός βαθµός πραγµατογνωµοσύνης, να συστηθεί δίκτυο
νοµικών που θα καλύπτει όλα τα κράτη µέλη και θα αναλάβει να παρουσιάσει στο ΕΚ µια
αξιολόγηση της εφαρµογής καθενός από τα δικαιώµατα που αναφέρει ο Χάρτης σε σχέση
µε την εξέλιξη των εθνικών νοµοθεσιών, τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου του
Λουξεµβούργου και του Στρασβούργου, καθώς και τις σηµαντικές νοµολογίες των
συνταγµατικών δικαστηρίων και των δικαστικών αρχών των κρατών µελών· να
εφαρµοσθούν τα αναγκαία προς τούτο πιλοτικά προγράµµατα που θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη στον προϋπολογισµό ήδη από το 2002·

11. να δηµιουργηθούν, σε συµφωνία µε τα αντίστοιχα θεσµικά όργανα των κρατών µελών,
καθώς και µε τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των θεµελιωδών
δικαιωµάτων, µέσα πληροφόρησης (βάση δεδοµένων, γραµµές ακρόασης («help-lines»),
νοµική συνδροµή) που θα επιτρέπουν σε όλους τους ενδιαφεροµένους να έχουν
πρόσβαση στις πληροφορίες που τους αφορούν· να εφαρµοσθούν και να
χρηµατοδοτηθούν ήδη από το 2002 τα πιλοτικά προγράµµατα που είναι αναγκαία προς
αυτό το σκοπό·

12. να δηµιουργηθεί ένα ή περισσότερα δίκτυα επαφής και ένα φόρουµ συζήτησης της
κοινωνίας των πολιτών, όπως προβλέπεται στη δήλωση του Συµβουλίου για την 50ή
επέτειο από την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου·

στο Συµβούλιο

13. να µετάσχει το Συµβούλιο, στο πλαίσιο της προετοιµασίας της ετήσιας έκθεσής του για
την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ανωτέρω
πρωτοβουλίες·

14. να εφαρµοσθεί µια διαδικασία αµοιβαίας αξιολόγησης µεταξύ των κρατών µελών του
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σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων που θα επιτρέπει την εκτίµηση των καινοτοµιών
που εισάγονται στις νοµοθεσίες τους και την επισήµανση των καλών πρακτικών,
προκειµένου, σε πνεύµα σεβασµού της αρχής της επικουρικότητας, να ενισχυθεί η
αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των κρατών µελών, να επιτευχθεί ένας υψηλός βαθµός
εναρµόνισης της προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην ΕΕ και να προληφθούν
ενδεχόµενοι κίνδυνοι παραβίασης αυτών των δικαιωµάτων·

στην Επιτροπή

15. να διοριστεί εντός της Επιτροπής ένας Επίτροπος αρµόδιος για τα θεµελιώδη δικαιώµατα
και για την εφαρµογή των πολιτικών που συνδέονται µε τη δηµιουργία ενός χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης·

16. να αναδιοργανωθούν, µετά από την έγκριση του Χάρτη, οι υπηρεσίες της Επιτροπής που
είναι επιφορτισµένες µε την παρακολούθηση της εφαρµογής του και την τήρηση των
αρχών του σε ό,τι αφορά τον καθορισµό και την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου στο
πλαίσιο της Ένωσης·

17. να δηµιουργηθεί µακροπρόθεσµα ένας ευρωπαϊκός φορέας για τα δικαιώµατα του
ανθρώπου, προκειµένου να οργανωθεί δίκτυο που θα περιλαµβάνει την αρµόδια υπηρεσία
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των φαινοµένων
ρατσισµού και ξενοφοβίας, τα εθνικά δίκτυα εµπειρογνωµόνων και κάθε άλλη σχετική
οργάνωση που συνεργάζεται µε το Συµβούλιο της Ευρώπης·

Λαµβάνοντας υπόψη τα γεγονότα που περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση ή που
συζητήθηκαν στην επιτροπή, και αναφερόµενο στο ίδιο το σχέδιο του Χάρτη, συνιστά τα
ακόλουθα:

I. Σεβασµός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (άρθρα 1 ως 5)

- Απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης µεταχείρισης

συνιστά στα κράτη µέλη

α) όσον αφορά την αστυνοµία

18. να εφαρµόζουν πολιτικές επιµόρφωσης και διαφοροποίησης του προσωπικού της
αστυνοµίας και να ανταλλάσσουν τις πλέον ενδεδειγµένες πρακτικές σε ευρωπαϊκή
κλίµακα·

19. να διασφαλίζουν ευθύς εξ αρχής νοµική συνδροµή και ιατρική περίθαλψη στα άτοµα που
συλλαµβάνονται και κρατούνται σε χώρους αστυνοµικών τµηµάτων·

20. να συστήσουν, στον βαθµό που δεν το έχουν ακόµα πράξει, ανεξάρτητες εξεταστικές
αρχές, που θα αναλάβουν τη διερεύνηση των δραστηριοτήτων των αστυνοµικών
οργάνων·

β) όσον αφορά τις φυλακές
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21. να προχωρήσουν επειγόντως στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα σωφρονιστικά
ιδρύµατα, συγκεκριµένα µέσω της παροχής υγειονοµικής περίθαλψης και της
διοργάνωσης δραστηριοτήτων, επαναβεβαιώνοντας τον πρωτεύοντα στόχο της
επανένταξης και βελτιώνοντας το επίπεδο κατάρτισης του σωφρονιστικού προσωπικού·

22. να αναζητήσουν και να θέσουν σε εφαρµογή εναλλακτικές ποινές αντί των βραχυχρόνιων
ποινών φυλάκισης, κάθε φορά που αυτό είναι εφικτό, προχωρώντας ειδικότερα στη
µείωση του χρόνου προφυλάκισης·

23. να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε ορισµένες ειδικές, περισσότερο ευάλωτες
κατηγορίες εγκλείστων στις φυλακές:
- τους ανηλίκους, για τους οποίους η φυλάκιση θα πρέπει να αποτελεί την ύστατη λύση
και που πρέπει να κρατούνται σε ειδικά διαµορφωµένα σωφρονιστικά ιδρύµατα,

- τις γυναίκες και τις µητέρες, που πρέπει να απολαύουν συνθηκών διαµονής καλύτερα
προσαρµοσµένων στις ανάγκες τους και σε αυτές των µικρής ηλικίας τέκνων τους,

- τους ψυχοπαθείς εγκληµατίες, που πρέπει να απολαύουν της δέουσας ιατρικής
παρακολούθησης·

24. να θεσπίσουν σε όλα τα κράτη µέλη νόµους περί του σωφρονιστικού συστήµατος, οι
οποίοι θα εγγυώνται στους κρατούµενους δικαιώµατα προσφυγής, όσον αφορά τα
πειθαρχικά παραπτώµατα και την άσκηση των ατοµικών και πολιτικών τους
δικαιωµάτων, και να συγκροτήσουν εξωτερικά όργανα ελέγχου και αξιολόγησης των
σωφρονιστικών ιδρυµάτων που θα λειτουργούν ως σύνδεσµοι της ΕΠΒ·

25. να δηµιουργήσουν µια ευρωπαϊκή µονάδα συνεργασίας και ανταλλαγής των πλέον
ενδεδειγµένων σωφρονιστικών πρακτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

γ) όσον αφορά τα κέντρα προσωρινής κράτησης προσφύγων

26. να προχωρήσουν στη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής των αιτούντων άσυλο στους
αερολιµένες και στα κέντρα προσωρινής κράτησης, µεριµνώντας ειδικότερα για την
παροχή συνδροµής από δικηγόρους και διερµηνείς, τη δυνατότητα επικοινωνίας µε τις
ενδιαφερόµενες ΜΚΟ, τις οικογένειες των προσφύγων, την επιτάχυνση των διαδικασιών
εξέτασης των αιτήσεων και τον σεβασµό του δικαιώµατος προσφυγής·

δ) όσον αφορά τον εγκλεισµό σε ψυχιατρική κλινική

27. να προβούν, εάν χρειάζεται, στην προσαρµογή των νοµοθεσιών και των πρακτικών τους,
ούτως ώστε να διασφαλισθεί ο αυστηρός σεβασµός των κριτηρίων που διέπουν τη βίαιη
προσαγωγή, τη δυνατότητα προσφυγής, την εφαρµογή ειδικών µεθόδων θεραπευτικής
αγωγής και, γενικότερα, το καθεστώς του εγκλεισµού·

Απαγόρευση της δουλείας και της αναγκαστικής οικιακής εργασίας

συνιστά στα κράτη µέλη

α) όσον αφορά την εµπορία ανθρώπινων όντων

28. να κυρώσουν, στον βαθµό που δεν το έχουν ακόµα πράξει:
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- το συµπληρωµατικό Πρωτόκολλο του ΟΗΕ της 6ης Οκτωβρίου 1999 για την
εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων εις βάρος των γυναικών,

- τη νέα ∆ιεθνή Σύµβαση κατά της οργανωµένου εγκλήµατος, που υπεγράφη στις 15
∆εκεµβρίου 2000,

- τη Σύµβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί των αρµοδιοτήτων των αρχών
και της εφαρµοστέας νοµοθεσίας σε θέµατα προστασίας των ανηλίκων,

- το συµπληρωµατικό Πρωτόκολλο της Σύµβασης για τα δικαιώµατα του παιδιού, που
εγκρίθηκε στις 25 Μαΐου 2000, σχετικά µε την πώληση παιδιών και την παιδική
πορνεία και πορνογραφία,

- τη Σύµβαση της ∆ΟΕ σχετικά µε τις χειρότερες µορφές παιδικής εργασίας, που
εγκρίθηκε στις 17 Ιουνίου 1999,

- την Ευρωπαϊκή Σύµβαση της 25ης Ιανουαρίου 1996 για την άσκηση των δικαιωµάτων
των παιδιών·

29. να χαρακτηρίσουν την εµπορία ανθρώπινων όντων ως ιδιώνυµο αδίκηµα στο πλαίσιο του
ποινικού κώδικα κάθε κράτους µέλους·

30. να χαρακτηρίσουν την παιδοφιλία και την πορνογραφία στο Internet ως ιδιώνυµα
αδικήµατα στο πλαίσιο του ποινικού κώδικα κάθε κράτους µέλους·

31. να εγκρίνουν, µε τη συνεργασία της ΕΕ και των αναπτυσσόµενων χωρών:
- προγράµµατα ενηµέρωσης και πρόληψης υπέρ των δυνητικών θυµάτων της εµπορίας
ανθρώπινων όντων και της οικιακής δουλείας·

- εθνικά προγράµµατα δράσης για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπινων όντων
και της οικιακής δουλείας·

- τη δηµιουργία µιας ειδικής µονάδας ακρόασης και την εκπόνηση προγραµµάτων
επανένταξης µε στόχο την παροχή βοήθειας στα θύµατα της εµπορίας ανθρώπινων
όντων και της οικιακής δουλείας·

32. να ενισχύσουν περαιτέρω τους ελέγχους και να προωθήσουν την πολιτική δικαστικής
συνεργασίας των κρατών µελών µέσω της εναρµόνισης των αντίστοιχων νοµοθεσιών·

33. να φροντίσουν για την εισαγωγή µιας τροπολογίας στο κείµενο της Σύµβασης της
Γενεύης του 1951 για το δικαίωµα του ασύλου, ώστε η εµπορία ανθρώπινων όντων να
χαρακτηρίζεται ως «διωγµός»·

34. να χορηγούν άδεια παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους στα θύµατα της εµπορίας
ανθρώπινων όντων και της οικιακής δουλείας, χωρίς να συναρτάται η χορήγηση αυτή µε
οιαδήποτε δικαστική διαδικασία·

35. να εντείνουν τους ελέγχους των προσλήψεων σε τοµείς δραστηριότητας που συνδέονται
µε τα παιδιά, και τη νοσοκοµειακή περίθαλψη των ανηλίκων που υφίστανται σεξουαλική
κακοποίηση·

36. να προβαίνουν σε έκδοση των ατόµων που ενέχονται σε εµπόριο ανθρωπίνων όντων και
σε κατάσχεση του προϊόντος των εγκληµατικών τους πράξεων, ώστε να χρηµατοδοτείται
µε τους πόρους αυτούς ένα ευρωπαϊκό ταµείο ενίσχυσης των θυµάτων·

συνιστά στα κράτη µέλη
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β) όσον αφορά την οικιακή δουλεία

37. να προχωρήσουν στον χαρακτηρισµό της οικιακής δουλείας ως ιδιώνυµου αδικήµατος
στο πλαίσιο του ποινικού κώδικα κάθε κράτους µέλους·

38. να χορηγούν θεώρηση διαβατηρίου, κατόπιν προσκόµισης άδειας εργασίας, στους
οικιακούς βοηθούς που απασχολούνται στις πρεσβείες και να παρέχουν στους οικιακούς
βοηθούς το δικαίωµα να αλλάζουν ελεύθερα εργοδότη·

39. να φροντίσουν για την προσθήκη µιας τροπολογίας στο κείµενο της Σύµβασης της
Βιέννης του 1961 για τις διπλωµατικές σχέσεις, που θα ορίζει ότι αίρεται η διπλωµατική
ασυλία σε περίπτωση παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωµάτων, από πράξεις που
διαπράττουν οι διπλωµάτες στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που άπτονται της ιδιωτικής τους
ζωής·

II. Ελευθερίες (άρθρα 6 ως 19)

συνιστά στα κράτη µέλη

α) όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα

40. να εφαρµόσουν:
- τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωµένων Εθνών για την κανονιστική ρύθµιση των
ηλεκτρονικών αρχείων που περιέχουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα της 14ης
∆εκεµβρίου 1990, και συγκεκριµένα τις αρχές της νοµιµότητας, της πιστότητας, της
ακρίβειας και της προσπέλασης των δεδοµένων από τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα, τις
αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων, της ασφάλειας και της επιβολής κυρώσεων·

- τη Σύσταση αριθ. (1999) 5 του Συµβουλίου της Ευρώπης σχετικά µε τις
κατευθυντήριες γραµµές για την προστασία των προσώπων έναντι της συλλογής και
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µέσω των «αυτοκινητοδρόµων της
πληροφορίας·

41. να µεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία της 24ης Οκτωβρίου 1995 (95/46/ΕΚ)
για «την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών», ούτως
ώστε να έχει η ΕΕ τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα κοινό νοµοθετικό υπόβαθρο·

συνιστά στα κράτη µέλη

β) όσον αφορά την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας

42. να εφαρµόσουν, στον βαθµό που δεν το έχουν ακόµη πράξει:
- τη Σύσταση αριθ. (1993) του Συµβουλίου της Ευρώπης σχετικά µε τη θρησκευτική
ανεκτικότητα στους κόλπους µιας κοινωνίας,

- τη Σύσταση αριθ. 1396 (1999) του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη θρησκεία και τη
δηµοκρατία·

43. να προσδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις ενίοτε παράνοµες ή εγκληµατικές δραστηριότητες
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ορισµένων θρησκευτικών αιρέσεων, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη σωµατική και
πνευµατική ακεραιότητα των προσώπων, ειδικότερα µέσω:
- της εφαρµογής από τους ανεξάρτητους φορείς που εργάζονται για την προάσπιση των
ανθρώπινων δικαιωµάτων δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, κατά τρόπον
ώστε κάθε άτοµο να µπορεί να αποφασίζει ελεύθερα για την ένταξη ή την αποχώρησή
του από ένα κίνηµα θρησκευτικού ή πνευµατικού χαρακτήρα,

- της πρόβλεψης επαρκούς προσαρµογής των νοµικών, φορολογικών και ποινικών
διατάξεων, ώστε να καταστεί δυνατή η αντιµετώπιση των παράνοµων ενεργειών
ορισµένων αιρέσεων·

44. να σέβονται απολύτως το δικαίωµα αντίρρησης συνειδήσεως χωρίς αναφορά σε
οιοδήποτε θρησκευτικό κριτήριο και, ειδικότερα, να προβούν, εφόσον δεν το έχουν
ακόµη πράξει, στην ουσιαστική καθιέρωση µιας εναλλακτικής θητείας αντί της
στρατιωτικής, διάρκειας ίσης και όχι µεγαλύτερης από την τελευταία·

γ) όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης

συνιστά στα κράτη µέλη

45. να επικυρώσουν, στον βαθµό που δεν το έχουν ακόµα πράξει, την Ευρωπαϊκή Σύµβαση
για τη ∆ιασυνοριακή Τηλεόραση της 5ης Μαΐου 1989·

46. να εφαρµόσουν τις Συστάσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης:
- της 30ής Νοεµβρίου 1997 σχετικά µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και την προαγωγή

µιας νοοτροπίας ανεκτικότητας,
- της 22ας Νοεµβρίου 1994 σχετικά µε τη λήψη µέτρων µε στόχο τη διαφάνεια των

µέσων µαζικής ενηµέρωσης·

47. να σέβονται απολύτως το δικαίωµα των δηµοσιογράφων να µην αποκαλύπτουν τις πηγές
των πληροφοριών τους, όπως ορίζει η Σύσταση της 8ης Μαΐου 2000 σχετικά µε το
δικαίωµα των δηµοσιογράφων να µην αποκαλύπτουν τις πηγές των πληροφοριών τους·

48. να επιδείξουν ιδιαίτερη εγρήγορση έναντι των σχεδόν µονοπωλιακών καταστάσεων ή των
καταστάσεων υπερβολικής συγκέντρωσης στον τοµέα των ηλεκτρονικών και έντυπων
µέσων ενηµέρωσης, που αποτελούν τροχοπέδη στην έκφραση της πολυφωνίας, και να
προχωρήσουν στην καθιέρωση ανεξάρτητων ρυθµιστικών αρχών στα κράτη µέλη όπου
δεν υπάρχουν ακόµη·

συνιστά στα κράτη µέλη

δ) όσον αφορά το δικαίωµα ασύλου και την προστασία σε περίπτωση αποµάκρυνσης,
απέλασης και έκδοσης·

49. να κυρώσουν, στον βαθµό που δεν το έχουν ακόµη πράξει, τις διεθνείς και τις ευρωπαϊκές
συµβάσεων σχετικά µε:
- το καθεστώς των απατρίδων, της 28ης Σεπτεµβρίου 1954,
- τη µείωση των περιπτώσεων των απατρίδων, της 30ής Αυγούστου 1961,
- την απαγόρευση των βασανιστηρίων και της υποβολής σε βάναυση, απάνθρωπη και
εξευτελιστική ποινή ή µεταχείριση, της 10ης ∆εκεµβρίου 1984,
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- το Πρωτόκολλο αριθ. 4 της ΕΣ∆Α, της 16ης Σεπτεµβρίου 1963,
- το Πρωτόκολλο αριθ. 7 της ΕΣ∆Α, της 22ας Νοεµβρίου 1984,

- το συµπληρωµατικό Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την έκδοση, της
15ης Οκτωβρίου 1975·

50. να καθιερώσουν χωρίς καθυστέρηση µια κοινή πολιτική χορήγησης ασύλου που θα
κινείται στο πλαίσιο του απόλυτου σεβασµού των δικαιωµάτων των αιτούντων άσυλο,
της οποίας το πεδίο εφαρµογής θα περιλαµβάνει και τα θύµατα της εµπορίας ανθρώπινων
όντων και της οικιακής δουλείας, θα προβλέπει ταχείες διοικητικές διαδικασίες,
ταυτόχρονα δε, θα εγγυάται το δικαίωµα προσφυγής των ενδιαφερόµενων προσώπων, θα
εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στους αιτούντες άσυλο και θα διασφαλίζει
την πλήρη ένταξη των δικαιούχων δικαιώµατος ασύλου·

51. να προχωρήσουν στην αύξηση της χρηµατοδοτικής εισφοράς της ΕΕ στην Ύπατη
Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR)·

III. Σεβασµός της ισότητας µεταξύ των πολιτών (άρθρα 20 ως 26)

συνιστά στα κράτη µέλη

α) όσον αφορά την καταπολέµηση του ρατσισµού

52. να κυρώσουν, στον βαθµό που δεν το έχουν ακόµα πράξει, τις Συµβάσεις:
- της ∆ΟΕ, της 25ης Ιουνίου 1958, σχετικά µε τις διακρίσεις στην απασχόληση,
- της ΟΥΝΕΣΚΟ, της 14ης ∆εκεµβρίου 1960, σχετικά µε την καταπολέµηση των
διακρίσεων στον τοµέα της εκπαίδευσης·

- του πρωτοκόλλου αριθ. 12 της ΕΣ∆Α, της 4ης Νοεµβρίου 2000·

53. να αναπροσαρµόσουν χωρίς καθυστέρηση τις διατάξεις του ποινικού και του αστικού
τους κώδικα κατά των διακρίσεων χαρακτηρίζοντας το ρατσισµό ως ιδιαιτέρως
επιβαρυντικό στοιχείο·

54. να συστήσουν, εάν χρειάζεται, ανεξάρτητους φορείς παρακολούθησης και παροχής
βοήθειας στα θύµατα του ρατσισµού, και να χαράξουν στρατηγικές πρόληψης και
καταπολέµησης του συγκεκριµένου φαινοµένου·

55. να καθιερώσουν από κοινού τα νοµικά και τα δεοντολογικά µέσα που είναι αναγκαία για
την ποινικοποίηση της χρήσης του Internet για την προπαγάνδα ρατσιστικών απόψεων,
και συγκεκριµένα να υπογράψουν το µνηµόνιο της EuroIPSA (1997) που συνήφθη
µεταξύ των ευρωπαϊκών ενώσεων φορέων παροχής πρόσβασης και υπηρεσιών στο
Internet·

β) όσον αφορά την προστασία των µειονοτήτων

56. να κυρώσουν, στο βαθµό που δεν το έχουν πράξει ακόµη:
- τον Ευρωπαϊκό Χάρτη περιφερειακών ή µειονοτικών γλωσσών της 5ης Νοεµβρίου

1992,
- τη Σύµβαση-πλαίσιο της 1ης Φεβρουαρίου 1995 για την προστασία των εθνικών
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µειονοτήτων·

57. να λάβουν υπόψη, στη βάση αυτών των Συµβάσεων, τα οικονοµικά, κοινωνικά, πολιτικά
και πολιτιστικά δικαιώµατα των διαφόρων µειονοτήτων που συνθέτουν τον πληθυσµό της
ΕΕ·

58. να βελτιώσουν σηµαντικά την κατάσταση των Ροµ/Σίντι, και ειδικά:

- να καταπολεµήσουν κάθε µορφή διάκρισης εις βάρος αυτής της µειονότητας, ιδίως
στους τοµείς της απασχόλησης και της στέγασης,

- να δηµιουργήσουν ένα εκπαιδευτικό σύστηµα για τα παιδιά Ροµ/Σίντι
προσαρµοσµένο στις ανάγκες τους,

- να δηµιουργήσουν περισσότερους χώρους προσωρινής εγκατάστασης και να
καταρτίσουν έναν ευρωπαϊκό χάρτη περιπλανωµένων πληθυσµών·

γ) όσον αφορά την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών

59. να κυρώσουν, στον βαθµό που δεν το έχουν ακόµη πράξει, τη Σύµβαση της 15ης Ιουνίου
2000 για την προστασία της µητρότητας·

60. να θεσπίσουν ειδικούς νόµους για την εξατοµικευµένη κοινωνική προστασία των
γυναικών·

61. να υιοθετήσουν το σύστηµα δηµοκρατικής ίσης εκπροσώπησης στα εθνικά συντάγµατα
και στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και να εγκρίνουν εθνικά προγράµµατα για την προώθηση
της συµµετοχής των γυναικών στο µηχανισµό λήψης αποφάσεων·

δ) όσον αφορά τους οµοφυλόφιλους

62. να συµπεριλάβουν στο συµπληρωµατικό αριθ. 12 της ΕΣ∆Α τον γενετήσιο
προσανατολισµό µεταξύ των αιτίων διάκρισης και εν συνεχεία να διευρύνουν την εντολή
της ECRI (Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του ρατσισµού και της ξενοφοβίας) ώστε να
συµπεριλάβει και την οµοφοβία·

63. να χαρακτηρίσουν, στο πλαίσιο του ποινικού κώδικα κάθε κράτους µέλους, κολάσιµες ως
ιδιώνυµο αδίκηµα τις διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισµού·

ε) όσον αφορά την προστασία των παιδιών

64. να κυρώσουν, στον βαθµό που δεν το έχουν πράξει ακόµη:
- το Πρωτόκολλο αριθ. 7 της ΕΣ∆Α της 22ας Νοεµβρίου 1984,
- την Ευρωπαϊκή Σύµβαση της 24ης Απριλίου 1967 για θέµατα υιοθεσίας παιδιών,
- τη Σύµβαση της 15ης Οκτωβρίου 1975 για το νοµικό καθεστώς των παιδιών που
γεννιούνται εκτός γάµου,

- τη Σύµβαση της 25ης Ιανουαρίου 1996 για την άσκηση των δικαιωµάτων των
παιδιών·

65. να προβλέψουν την καθιέρωση, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ενός διαµεσολαβητή
που θα αναλάβει την προώθηση και τη διαφύλαξη του υπέρτατου συµφέροντος κάθε
παιδιού·
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66. να προωθήσουν εθνικές εκστρατείες πληροφόρησης των επαγγελµατιών και όσων
υποβάλλουν αιτήσεις υιοθεσίας σχετικά µε τις προϋποθέσεις της υιοθεσίας σε διεθνές
επίπεδο·

στ) όσον αφορά την προστασία των ηλικιωµένων

67. να κυρώσουν, στον βαθµό που δεν το έχουν ακόµη πράξει, τον αναθεωρηµένο Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Χάρτη της 3ης Μαΐου 1996·

68. να εφαρµόσουν τις Αρχές των Ηνωµένων Εθνών για τους ηλικιωµένους και να τις
συµπεριλάβουν στα αντίστοιχα εθνικά προγράµµατα·

69. να καταρτίσουν πολιτικές και προγράµµατα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις
ικανότητες των ηλικιωµένων·

70. να προβούν, µε κριτήριο τη γήρανση του πληθυσµού, σε προσαρµογές των κυβερνητικών
πολιτικών και πρακτικών στους τοµείς της απασχόλησης, της υγείας και της κοινωνικής
προστασίας·

71. να προωθήσουν τον ρόλο και την πλήρη και ολοκληρωτική συµµετοχή των ηλικιωµένων
στις πολιτικές και τις επαγγελµατικές δραστηριότητες·

72. να αρχίσουν να εξετάζουν σε κοινοτικό επίπεδο τις κοινωνικές πτυχές των δηµογραφικών
εξελίξεων, προωθώντας την αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη µεταξύ των γενεών·

ζ) όσον αφορά την προστασία των ατόµων µε ειδικές ανάγκες

73. να κυρώσουν, στον βαθµό που δεν το έχουν ακόµη πράξει:
- τη Σύµβαση της ∆ΟΕ της 20ής Νοεµβρίου 1983 για την επαγγελµατική
αποκατάσταση και την απασχόληση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες,

- τη Σύµβαση της ∆ΟΕ για την επαγγελµατική αποκατάσταση και την απασχόληση των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες, καθώς και τον αναθεωρηµένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Χάρτη που εξασφαλίζει το δικαίωµα στην αυτονοµία και στην κοινωνική ένταξη·

74. να εφαρµόσουν τους πρότυπους κανόνες των Ηνωµένων Εθνών όσον αφορά την εξίσωση
των ευκαιριών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες·

75. να υπογράψουν τον αναθεωρηµένο Ευρωπαϊκό Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος
εξασφαλίζει την επαγγελµατική επανεκπαίδευση των αναπήρων·

76. να ανακηρύξουν, κατόπιν της σχετικής πρότασης της Επιτροπής, το έτος 2003 ως
«Ευρωπαϊκό Έτος για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες» και να εφαρµόσουν το πολυετές
πρόγραµµα δράσης για την καταπολέµηση των διακρίσεων (2001-2006) προκειµένου να
ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώµη των κρατών µελών και να ενισχύσουν την προβολή
των θεµάτων που αφορούν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες·

77. να λάβουν υπόψη τη σηµασία που έχει η νοηµατική γλώσσα και το σύστηµα Braille για
την ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες·
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IV.Αλληλεγγύη (άρθρα 27 έως 38)

συνιστά στα κράτη µέλη

α) όσον αφορά την τήρηση δίκαιων συνθηκών εργασίας

78. να κυρώσουν, στον βαθµό που δεν το έχουν ακόµη πράξει:
- τη Σύµβαση του ΟΗΕ της 18ης ∆εκεµβρίου 1990 για την προστασία των
δικαιωµάτων των διακινούµενων εργαζοµένων και των µελών της οικογένειάς τους,

- τον αναθεωρηµένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη της 3ης Μαΐου 1996

79. να επιβάλουν υπό την απειλή κυρώσεων, αυστηρή τήρηση, της ελάχιστης ηλικίας των 15
χρόνων για την ανάληψη εργασίας, ιδιαίτερα στις οικογενειακές επιχειρήσεις, στον τοµέα
των κατ' οίκον εργασιών και στη γεωργία·

80. να φροντίσουν ώστε να τηρούνται τα κριτήρια που ορίζει το Συµβούλιο της Ευρώπης για
τις δίκαιες αµοιβές των ενήλικων και ανήλικων εργαζοµένων·

81. να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας και τις αµοιβές των προσωρινών εργαζοµένων
καθώς και των εργαζοµένων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, ιδιαίτερα στον τοµέα των
υπηρεσιών, και να καταπολεµήσουν εν γένει την ψυχολογική παρενόχληση·

82. να φροντίσουν ώστε να τηρούνται οι διατάξεις που προβλέπουν επαρκή προθεσµία για τη
γνωστοποίηση απόλυσης, σύµφωνα τουλάχιστον µε τις διατάξεις του αναθεωρηµένου
Κοινωνικού Χάρτη·

β) όσον αφορά την κοινωνική προστασία

83. να καλύπτουν τα έξοδα υγειονοµικής περίθαλψης για τα µειονεκτούντα άτοµα µέσω ενός
συστήµατος καθολικής κάλυψης για ασθένεια·

84. να επιβάλουν υπό την απειλή κυρώσεων αυστηρή τήρηση των διατάξεων του
αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη σχετικά µε το δικαίωµα άδειας
µητρότητας όσον αφορά τη διάρκειά της και το καταβαλλόµενο ποσό, καθώς και την
απαγόρευση της απόλυσης κατά τη χρονική αυτή περίοδο, ιδιαίτερα στον τοµέα της
οικιακής εργασίας·

γ) όσον αφορά την πάλη κατά του αποκλεισµού

85. να εξασφαλίσουν την πλήρωση των στοιχειωδών υλικών αναγκών των εντελώς απόρων,
να εφαρµόσουν κυρώσεις για τις πρακτικές περιθωριοποίησής τους και να συνεχίσουν
αποφασιστικά τη στρατηγική για τον περιορισµό της απόλυτης φτώχειας στην ΕΕ·

86. να εφαρµόσουν, δεδοµένου ότι η έλλειψη στέγασης αποτελεί έναν από τους
σοβαρότερους παράγοντες αποκλεισµού, τις πολιτικές που απαιτούνται για να παρασχεθεί
αξιοπρεπής στέγη στους πλέον άπορους, καθώς και να αποκαταστήσουν τις
υποβαθµισµένες συνοικίες προωθώντας µια ποιοτική αρχιτεκτονική·
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συνιστά

δ) όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών

87. να εκδώσει το Συµβούλιο ψήφισµα το οποίο να διευκρινίζει την έννοια της αρχής της
προφύλαξης, προκειµένου να επιτευχθεί ένας κατά το δυνατόν ακριβής και προβλέψιµος
ορισµός αυτής της αρχής και των προϋποθέσεων εφαρµογής της·

88. να λάβουν η ΕΕ και τα κράτη µέλη τα απαραίτητα µέτρα για την εντατικοποίηση της
επιστηµονικής έρευνας στους τοµείς που εµπνέουν βαθιά ανησυχία στην κοινή γνώµη,
καθώς και για την εξασφάλιση της διαφάνειας, της ανιχνευσιµότητας των προϊόντων και
της ενηµέρωσης των καταναλωτών·

V. Η ευρωπαϊκή υπηκοότητα (άρθρα 39 έως 46)

συνιστά στα κράτη µέλη

α) όσον αφορά το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, καθώς και στις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές

89. να κυρώσουν, στον βαθµό που δεν το έχουν ακόµη πράξει:
- την Ευρωπαϊκή Σύµβαση της 5ης Φεβρουαρίου 1992 για τη συµµετοχή των
αλλοδαπών στον δηµόσιο βίο σε τοπικό επίπεδο,

- την Ευρωπαϊκή Σύµβαση της 15ης Νοεµβρίου 1997 για την υπηκοότητα·

90. να θεσπίσουν, προκειµένου να καταπολεµήσουν την αυξανόµενη αδιαφορία της κοινής
γνώµης η οποία εκφράζεται µε χαµηλό ποσοστό συµµετοχής στις ευρωπαϊκές εκλογές,
µια νέα «διακυβέρνηση» για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, µε µεγαλύτερη διαφάνεια και
αποτελεσµατικότητα, σε συνδυασµό µε µια πραγµατική πολιτική ενηµέρωσης των
πολιτών·

91. να υπάρχει εκ µέρους ορισµένων κρατών µελών καλύτερη ενηµέρωση για τον τόπο
κατοικίας των πολιτών της Ένωσης, προκειµένου η συµµετοχή των τελευταίων στις
επόµενες ευρωπαϊκές εκλογές, το 2004, να είναι µεγαλύτερη από ό,τι στις προηγούµενες,
πράγµα που ισχύει και για τις τοπικές εκλογές·

92. να εφαρµόσουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να ενισχύσουν τη συµµετοχή στην πολιτική
ζωή των µη κοινοτικών υπηκόων που διαµένουν νόµιµα στην επικράτεια της ΕΕ·

συνιστά

β) όσον αφορά την ελευθερία κυκλοφορίας και διαµονής

93. να προβεί άµεσα η Επιτροπή σε αναθεώρηση των κειµένων που ισχύουν µέχρι σήµερα
προκειµένου µεταξύ άλλων:
- να διευκολύνει την άσκηση του δικαιώµατος διαµονής των φοιτητών, των ερευνητών
και των συνταξιούχων,

- να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα διαµονής και κυκλοφορίας των διακινούµενων
εργαζοµένων, κυρίως όσον αφορά την είσπραξη επιδοµάτων κοινωνικής ασφάλισης
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και τη θεµελίωση δικαιωµάτων συνταξιοδότησης,
- να εξασφαλίσει στα µέλη των οικογενειών των πολιτών της Ένωσης την προστασία
της οικογενειακής ζωής·

94. να συντονίσουν καλύτερα τα κράτη µέλη την πολιτική τους όσον αφορά την
αποµάκρυνση για λόγους δηµόσιας τάξης και δηµόσιας υγείας, τηρώντας τη νοµολογία
του ∆ΕΚ·

95. να καταρτίσουν τα κράτη µέλη, µια Σύµβαση, και να εγκρίνουν οι πολίτες ένα Ευρωπαϊκό
Σύνταγµα µε προοίµιο τον Χάρτη, που θα αποτελέσει πραγµατικό κοινωνικό συµβόλαιο
εξασφαλίζοντας τις επιταγές της αποτελεσµατικότητας, της διαφάνειας και της
δηµοκρατίας και καθιστώντας δυνατή µια καλύτερη προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

συνιστά

γ) όσον αφορά το δικαίωµα χρηστής διοίκησης

96. να εγκρίνουν χωρίς καθυστέρηση όλα τα θεσµικά όργανα και οι αποκεντρωµένες
υπηρεσίες και οργανισµοί της Ένωσης κώδικες δεοντολογίας, χρησιµοποιώντας ως
πρότυπο τον κώδικα δεοντολογίας που προτείνει ο Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής·

97. να ενσωµατωθεί στους κώδικες δεοντολογίας των κρατών µελών και των ευρωπαϊκών
θεσµικών οργάνων η αρχή της ουδετερότητας των ενεργειών των δηµόσιων υπηρεσιών
ως συµπλήρωµα των αρχών της δικαιοσύνης και της αµεροληψίας που πρέπει να διέπουν
κάθε διοίκηση·

συνιστά στα κράτη µέλη

δ) όσον αφορά το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα

98. να εγκρίνουν την πρόταση κανονισµού σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 255 της
ΣΕΚ και να εφαρµοστεί αυστηρά στον βαθµό που το πεδίο εφαρµογής του καλύπτει
ολόκληρη τη Συνθήκη (περιλαµβανοµένων των Συµβάσεων Σένγκεν και Europol), όλα τα
θεσµικά όργανα και τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, καθώς και τα προπαρασκευαστικά
έγγραφα, και όπου οι εξαιρέσεις από το δικαίωµα πρόσβασης είναι περιορισµένες και
επακριβώς καθορισµένες·

VI.∆ικαστική προστασία και προστασία του θύµατος (άρθρα 47 έως 50)

συνιστά στα κράτη µέλη

α) όσον αφορά το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη

99. να εφαρµόσουν τη σύσταση της 25ηςΟκτωβρίου 2000 για την ελευθερία άσκησης του
επαγγέλµατος του δικηγόρου·

100. να επισπεύσουν τις δικαστικές διαδικασίες που είναι υπερβολικά χρονοβόρες σε
ορισµένα κράτη µέλη, όπως υπογραµµίζει το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων, και να βελτιώσουν γενικά την αποτελεσµατικότητα του δικαστικού
συστήµατος, χρησιµοποιώντας κυρίως τις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής
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101. να παρακολουθούν και να επιβάλλουν ενδεχοµένως κυρώσεις για τις καθυστερήσεις
και την απροθυµία των εθνικών αρχών να συµµορφωθούν προς τις εκδιδόµενες
δικαστικές αποφάσεις·

102. να φροντίζουν για την άµεση εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων από τις εθνικές δικαστικές αρχές και για τη συµµόρφωση των
εθνικών τους νοµοθεσιών τόσο προς το Ε∆Α∆ όσο και προς τη νοµολογία του
∆ικαστηρίου του Στρασβούργου·

103. να µεταρρυθµίσουν τις διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση στη νοµική συνδροµή
σε όλες τις δικαστικές υποθέσεις και για όλα τα άτοµα που δεν διαθέτουν επαρκείς
πόρους, χωρίς διακρίσεις εθνικότητας ή τόπου κατοικίας, και να βελτιώσουν αισθητά τις
προϋποθέσεις πρόσβασης σε υπεύθυνες και δωρεάν υπηρεσίες διερµηνείας·

β) όσον αφορά το τεκµήριο αθωότητας και τα δικαιώµατα υπεράσπισης

104. να εξασφαλίσουν την αρχή του τεκµηρίου αθωότητας ακόµη και σε υποθέσεις
καταστολής της τροµοκρατίας και να θεσπίσουν γενικά όλα τα απαραίτητα µέτρα για να
περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο το χρόνο της προληπτικής κράτησης·

105. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, στην
Επιτροπή, το ∆ΕΚ, το Συµβούλιο της Ευρώπης, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα
κοινοβούλια των κρατών µελών και των υποψηφίων χωρών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Κρατάµε τον λόγο µας...»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η έγκριση του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων από το Κοινοβούλιο, τον Νοέµβριο, και
η επίσηµη διακήρυξή του στη Νίκαια, στις 7 ∆εκεµβρίου 2000, συνιστούν καινοτοµία.

∆ιατρανώνοντας κοινές αξίες και αποτελώντας ταυτόχρονα διακήρυξη ταυτότητας και
πολιτικό σχέδιο, ο Χάρτης συνιστά στο εξής κείµενο αναφοράς για τα θέµατα που άπτονται
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Καθώς πρόκειται για ένα κατεξοχήν ευρωπαϊκό κείµενο, τόσο λόγω της εκπόνησής του από
τη Συνέλευση στις εργασίες της οποίας συµµετείχαν οι τρεις φορείς δηµοκρατικής
νοµιµότητας, αυτής που εκφράζουν τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και αυτής που εκφράζουν οι κυβερνήσεις, όσο και λόγω του πεδίου εφαρµογής του, στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και στην επικράτεια των κρατών µελών όταν αυτά εφαρµόζουν το
κοινοτικό δίκαιο ή όταν τελούν υπό καθεστώς παρέκκλισης, η αναφορά στον Χάρτη είναι
πράγµατι αναπόφευκτη.
Παρ’ όλο που δεν έχει ακόµη ενσωµατωθεί στις Συνθήκες, ο Χάρτης ήδη υπερβαίνει ως
κείµενο αναφοράς τον αρχικό σκοπό της κατάρτισής του και θα έχει προφανώς αντίκτυπο
στις εθνικές νοµοθεσίες.

Είναι η πρώτη φορά που ένα κείµενο περιλαµβάνει συγχρόνως ατοµικά και πολιτικά
δικαιώµατα αφενός, και οικονοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα αφετέρου, και οφείλουµε να
το εξετάσουµε σαν συνεκτικό σύνολο.
Αντικατοπτρίζοντας την ευρωπαϊκή κοινωνία, ο Χάρτης αποτελεί ένα σύνολο στοιχειωδών
προδιαγραφών προστασίας που δικαιούται να απολαµβάνει κάθε πολίτης της Ένωσης. Συν
τοις άλλοις, πολύ γρήγορα µετεξελίχθηκε σε στοιχείο θετικού δικαίου, το οποίο ήδη
χρησιµοποιούν τα εθνικά και τα κοινοτικά δικαστήρια2.

Θα πρέπει επίσης να γίνεται επίκληση της τήρησης του Χάρτη στο πλαίσιο του συστήµατος
προειδοποίησης που προβλέπεται από τα άρθρα 6 και 7 της ΣΕΕ, σε περίπτωση που ο
Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τροποποιηθεί προς τη συγκεκριµένη
κατεύθυνση, όπως έχει προτείνει ο εισηγητής σας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Επιτροπή Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών,
∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων δέχθηκε να εγκρίνει την πρότασή µου, η οποία
περιέχει δύο σκέλη:
- αλλαγή του τίτλου της ετήσιας έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε «έκθεση για τον
σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση»·
- εφαρµογή µιας µεθόδου η οποία θα συνίσταται στη χρήση του Χάρτη ως εργαλείο εργασίας
και ερµηνευτικό πλαίσιο, µε αποτέλεσµα µια ανάλυση κάθε δικαιώµατος χωριστά σε κάθε
επιµέρους χώρα.
                                               
2 αιτιολογηµένες αποφάσεις του κ. Tizzano, Γενικού Εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, στην υπόθεση
C–173/99, παράγραφος 28.
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Με βάση τα προαναφερθέντα, και µε αίσθηµα µετριοφροσύνης, η πρώτη αυτή έκθεση
φιλοδοξεί να αποτελέσει µάλλον πρόπλασµα ή µια πρώτη προσπάθεια εφαρµογής µιας νέας
µεθόδου παρά διεξοδική παρουσίαση, για τους λόγους που εκτίθενται στη συνέχεια.

- Έλλειψη µέσων από πλευράς του εισηγητή σας. ∆εν υπάρχει στους κόλπους του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καµία ειδική υπηρεσία που να είναι αρµόδια για τα θεµελιώδη
δικαιώµατα στην Ένωση, η οποία θα µπορούσε να τον βοηθήσει τόσο κατά τη διάρκεια του
έτους για τη συλλογή των πηγών που θα συνέβαλαν στην εξακρίβωση των στοιχείων, όσο και
στη σύνταξη της παρούσας έκθεσης.
Η επείγουσα δηµιουργία µιας τέτοιας υπηρεσίας θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικής
σηµασίας διεκδίκηση του Κοινοβουλίου, και ιδίως της κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών, εάν όντως επιθυµεί να επιτελέσει στο έπακρο
τον ρόλο του ως θεµατοφύλακας των δηµοσίων ελευθεριών στην Ευρώπη.

- Στην έκθεση γίνεται αισθητή η έλλειψη συγκέντρωσης και ανάλυσης πληροφοριών που
αφορούν τις εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές, καθώς και την αντίστοιχη αξιοποίηση από τα
εθνικά δικαστήρια για τη δηµιουργία νοµολογίας. Το γεγονός αυτό είναι λυπηρό για τον
πρόσθετο λόγο ότι το Κοινοβούλιο θα µπορούσε να διαθέτει τα µέσα ώστε να λαµβάνουµε
πληροφορίες µε ελάχιστο κόστος. Για τον λόγο αυτό η συγκρότηση ενός δικτύου
εµπειρογνωµόνων θα πρέπει επίσης να αποτελεί θεµελιώδη διεκδίκηση.

- Σήµερα διαπιστώνεται ανεπαρκής συνεργασία επί των συγκεκριµένων θεµάτων µε τα
εθνικά κοινοβούλια, µολονότι αυτά συνιστούν τους φυσικούς συνοµιλητές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και θα µπορούσαν να έχουν µια ιδιαίτερα χρήσιµη συµβολή σε κάθε ανάλυση
που διεξάγεται σε κοινοτικό επίπεδο για τον σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων.

Οι τρεις λόγοι που προαναφέρθηκαν εξηγούν γιατί ο εισηγητής σας αναγκάστηκε να
προχωρήσει σε ορισµένες επιλογές, υπό την έννοια ότι, ελλείψει µέσων, δεν εξετάζει παρά
µόνον 26 άρθρα σε σύνολο 50, και γιατί χρειάστηκε να στηριχθεί κυρίως στις, κατά τα άλλα
ουσιαστικές και πολύτιµες, εκθέσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης, των ΜΚΟ και των
διαφόρων οργανισµών που παρατίθενται σε παράρτηµα, από τη στιγµή που επί του παρόντος
είναι αδύνατον να χρησιµοποιηθεί ως πηγή για τα θέµατα αυτά κάποια τεκµηρίωση του ίδιου
του Κοινοβουλίου.

Η επιλογή των θεµάτων που εξετάζονται και των προκαταρκτικών συστάσεων συνιστούν
επιλογές του εισηγητή, ο οποίος αναλαµβάνει την ανάλογη ευθύνη, συνειδητοποιώντας
πλήρως τις ατέλειες που εµφανίζει το ανά χείρας έγγραφο.
Το έγγραφο αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό µάλλον σαν την πρώτη δοκιµή µιας µεθόδου που
θα χαρακτηρίζεται από συστηµατοποίηση της ανάλυσης και της προώθησης των συστάσεων,
των οποίων την έµπρακτη εφαρµογή θα πρέπει το Κοινοβούλιο να αναλάβει να παρακολουθεί
κάθε χρόνο.

Η παρούσα έκθεση εµφανίζεται λοιπόν υπό τη µορφή ενός ενιαίου συνόλου όπου οι
συστάσεις δεν διαχωρίζονται από την αιτιολογική έκθεση. Πράγµατι, στην αιτιολογική
έκθεση απαριθµούνται τα γεγονότα που αφορούν το έτος αναφοράς και τα οποία αποτελούν
µε τη σειρά τους την πρώτη ύλη και το υπόβαθρο για τη διατύπωση των συστάσεων.
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Η παρούσα έκθεση ακολουθεί το γενικό σχέδιο του Χάρτη, όπου τα δικαιώµατα
παρουσιάζονται σε έξι χωριστά κεφάλαια. Την ίδια κατανοµή θα συναντήσουµε στην
αιτιολογική έκθεση και στην πρόταση ψηφίσµατος που τη συνοδεύει, µε την προσθήκη ενός
έβδοµου κεφαλαίου που περιλαµβάνει γενικές συστάσεις σχετικά µε τα µέσα.

Σε ό,τι αφορά το πνεύµα που διέπει την παρούσα έκθεση, πρόθεση του εισηγητή δεν είναι να
στιγµατίσει την τάδε ή την δείνα χώρα, αλλά απλώς να καταγράψει ωµά και αποδεδειγµένα
περιστατικά (µε την επιφύλαξη της ενδεχόµενης παρείσφρησης λαθών).

Πολύ φοβούµαστε πως η τελειότητα αποτελεί ουτοπία όταν πρόκειται για θεµελιώδη
δικαιώµατα, αν και αυτή δεν παύει να είναι ο προσδοκώµενος στόχος. Σεβασµός των
δικαιωµάτων σηµαίνει πρώτα και κύρια να εντοπίζουµε πολύ γρήγορα κάθε κρούσµα
υπέρβασης εξουσίας και κάθε παρεκτροπή, σηµαίνει τιµωρία των υπαιτίων και λήψη κάθε
διοικητικού, κανονιστικού ή νοµοθετικού µέτρου ώστε να µην εµφανιστούν ξανά παρόµοια
κρούσµατα, ανεξάρτητα από τη διαρκή επιδίωξη της προαγωγής του γενικού επιπέδου
προστασίας των δηµοσίων ελευθεριών στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό είναι το τίµηµα της αξιοπιστίας της Ένωσης. Η Ένωση οφείλει πρώτα απ’ όλα να κρίνει
τον ίδιο της τον εαυτό. Με αυτό το πνεύµα λοιπόν ο εισηγητής σας παρουσιάζει την παρούσα
έκθεση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ:
άρθρα 1 ως 5

1. Απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης µεταχείρισης

Άρθρο 1: «Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή και να
προστατεύεται».
Άρθρο 4: «Κανείς δεν µπορεί να υποβληθεί σε βασανιστήρια ούτε σε απάνθρωπες ή
εξευτελιστικές ποινές ή µεταχείριση».

A  ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ
∆ιεθνείς συµβάσεις

- Ηνωµένα Έθνη

Το ∆ιεθνές Σύµφωνο της 16ης ∆εκεµβρίου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα3 (το
οποίο έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ) απαγορεύει την υποβολή σε
βασανιστήρια ή σε βάναυσες, απάνθρωπες ή εξευτελιστικές ποινές ή µεταχείριση (άρθρο 7).
Το συγκεκριµένο Σύµφωνο ορίζει ότι, κάθε άτοµο που στερείται της ελευθερίας του πρέπει
να απολαµβάνει ανθρώπινη µεταχείριση, στο πλαίσιο του σεβασµού της αξιοπρέπειας, που
είναι συνυφασµένη µε την ανθρώπινη φύση (άρθρο 10).
Το συνοδευτικό πρωτόκολλο του ∆ιεθνούς Συµφώνου της 16ης ∆εκεµβρίου 1966 για τα
ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα4 (που έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ) παρέχει
στην Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων το δικαίωµα να παραλαµβάνει και να εξετάζει
καταγγελίες ιδιωτών.
Η Σύµβαση για την απαγόρευση των βασανιστηρίων και της υποβολής σε βάναυσες,
απάνθρωπες και εξευτελιστικές ποινές ή µεταχείριση, που υπεγράφη στις 10 ∆εκεµβρίου
19845, δεν έχει ακόµη κυρωθεί από την Ιρλανδία. Eπίσης, η Γερµανία και το Ηνωµένο
Βασίλειο δεν αναγνώρισαν ακόµη τη δικαιοδοσία της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων
(ΕΚΒ) να παραλαµβάνει ανακοινώσεις των κρατών (άρθρο 21) και να εξετάζει µεµονωµένες
καταγγελίες ιδιωτών (άρθρο 22).
Η ∆ιεθνής Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού της 20ής Νοεµβρίου 19896 (που έχει
κυρωθεί από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ) αναγνωρίζει στα παιδιά τα ίδια δικαιώµατα που
απολαµβάνουν οι ενήλικες. Έτσι, κανένα παιδί δεν µπορεί να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή
σε βάναυση, απάνθρωπη ή εξευτελιστική µεταχείριση, ούτε να καταδικάζεται σε θανατική
ποινή ή σε ποινή φυλάκισης ή [...] να στερείται παρανόµως της ελευθερίας του (άρθρο 37).

- Συµβούλιο της Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) της 4ης Νοεµβρίου 19507

ορίζει στο άρθρο 3 ότι, κανένας δεν πρέπει να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε

                                               
3 Ψήφισµα 2200 A (XXI).
4 Ψήφισµα 2200 A (XXI).
5 Ψήφισµα 39/46.
6 Ψήφισµα 44/25.
7 αριθ. 005.
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απάνθρωπες ή εξευτελιστικές ποινές ή µεταχείριση.
Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την πρόληψη των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή
εξευτελιστικών ποινών ή µεταχείρισης, που υπεγράφη στις 26 Νοεµβρίου 19878 (και
κυρώθηκε από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ) καθιέρωσε την Επιτροπή για την Πρόληψη των
Βασανιστηρίων (ΕΠΒ)9.

- Νοµολογία του ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Στρασβούργου

Άρθρο 3 ΕΣ∆Α – Απαγόρευση των βασανιστηρίων και απάνθρωπων ή εξευτελιστικών
ποινών ή µεταχείρισης

Το άρθρο 3 περιλαµβάνει µία από τις πλέον θεµελιώδεις αξίες των δηµοκρατικών κοινωνιών
και ακόµη και στις πιο δύσκολες συνθήκες, όπως ο αγώνας κατά της τροµοκρατίας και του
οργανωµένου εγκλήµατος, η Σύµβαση απαγορεύει µε απόλυτο τρόπο τα βασανιστήρια και τις
απάνθρωπες ή εξευτελιστικές ποινές ή µεταχείριση. Το άρθρο 3 δεν προβλέπει εξαιρέσεις και
δεν επιτρέπεται καµία παρέκκλιση από αυτό, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 15, παρ. 2, ούτε και
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης από την οποία απειλείται το έθνος10.

Η Σύµβαση απαγορεύει τα βασανιστήρια και τις απάνθρωπες ή εξευτελιστικές ποινές ή
µεταχείριση, ανεξάρτητα από τη συµπεριφορά του θύµατος11. Σχετικά µε άτοµα που έχουν
στερηθεί την ελευθερία τους, η προσφυγή στη σωµατική βία, εάν δεν είναι απολύτως
απαραίτητο λόγω της δικής τους συµπεριφοράς, µειώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και
αποτελεί γενικά παραβίαση του δικαιώµατος όπως ορίζεται στο άρθρο 312.

Η άσχηµη µεταχείριση θα πρέπει να φθάνει σε ένα ελάχιστο επίπεδο αυστηρότητας για να
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 3. Η αξιολόγηση του ελάχιστου αυτού επιπέδου
είναι σχετική και εξαρτάται από το σύνολο των συνθηκών της περίπτωσης, όπως η διάρκεια
της µεταχείρισης, οι επιπτώσεις της στη σωµατική και την ψυχική υγεία και, σε ορισµένες
περιπτώσεις, το φύλο, η ηλικία και η κατάσταση της υγείας του θύµατος13.

Ενέργειες που προκαλούν συναισθήµατα φόβου, αγωνίας και κατωτερότητας, που µπορούν
να εξευτελίσουν και να υποτιµήσουν και πιθανόν να καταλύσουν τη σωµατική και
ψυχολογική αντοχή περιέχουν στοιχεία τόσο σοβαρά ώστε η µεταχείριση αυτή να θεωρηθεί
απάνθρωπη και εξευτελιστική14. Σε κάθε περίπτωση, ο πόνος και η ταπείνωση που
προκαλούνται θα πρέπει να ξεπερνούν το αναπόφευκτο αυτό στοιχείο του πόνου και της
ταπείνωσης που συνδέεται µε µια συγκεκριµένη µορφή νόµιµης µεταχείρισης ή ποινής. Το
∆ικαστήριο έκρινε τη συµπεριφορά «απάνθρωπη» διότι, µεταξύ άλλων, ήταν προµελετηµένη,

                                               
8 αριθ. 126.
9 Ο απαραίτητος αυτός µηχανισµός παρακολούθησης αποτέλεσε αντικείµενο παρεµφερούς πρότασης στον ΟΗΕ:
πρόκειται για το σχέδιο προαιρετικού Πρωτοκόλλου που συνοδεύει τη Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων, που
προβλέπει τη δροµολόγηση ενός οικουµενικού µηχανισµού πρόληψης των βασανιστηρίων µέσω της καθιέρωσης
ενός συστήµατος επισκέψεων σε κρατητήρια.
10 βλ. Selmouni κατά Γαλλίας [GC] απόφαση της 28ης Ιουλίου 1999, αριθ. 25803/94, § 95, ΕΣ∆Α 1999-V,
Labita κατά Ιταλίας [GC] απόφαση της 6ης Απριλίου 2000, αριθ. 26772/95, § 119
11 βλ. Labita κατά Ιταλίας, απόφαση της 6ης Απριλίου 2000, όπως προαναφέρθηκε, § 119
12 βλ. Selmouni κατά Γαλλίας, απόφαση της 28ης Ιουλίου 1999, όπως προαναφέρθηκε, § 99
13 βλ. Labita κατά Ιταλίας, απόφαση της 6ης Απριλίου 2000, όπως προαναφέρθηκε, § 120
14 Βλ. Selmouni κατά Γαλλίας απόφαση της 28ης Ιουλίου 1999, όπως προαναφέρθηκε, § 99
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διήρκεσε ώρες και προκάλεσε είτε πραγµατική σωµατική ζηµία, είτε έντονο σωµατικό και
ψυχικό πόνο15.
Ο κατάλογος των εξαιρέσεων από το δικαίωµα της ελευθερίας που διασφαλίζει το άρθρο 5,
παρ. 1, είναι διεξοδικός, και µόνο η αυστηρή ερµηνεία των εξαιρέσεων αυτών συµβαδίζει µε
τον σκοπό της εν λόγω διάταξης16.

B  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

A. Αστυνοµία

α) Κρούσµατα άσχηµης µεταχείρισης

Σύµφωνα µε τις εκθέσεις της ∆ιεθνούς Αµνηστίας (2000) και της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας για
τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (∆Ο∆Α), καθώς και µε τις εκθέσεις της ΕΠΒ για την
κατάσταση στην κάθε χώρα, καταγράφεται ακόµη και σήµερα υπερβολικά µεγάλος αριθµός
κρουσµάτων άσχηµης µεταχείρισης εκ µέρους της αστυνοµίας, κυρίως σε βάρος των
αλλοδαπών, όπως επίσης και βιαιοτήτων σε βάρος ακόµη και ανηλίκων ή εγκύων, οι οποίες
σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να επιφέρουν µέχρι και τον θάνατο.

Η ∆ιεθνής Αµνηστία επισηµαίνει κρούσµατα άσχηµης µεταχείρισης εκ µέρους της
αστυνοµίας σε βάρος αντιφασιστών διαδηλωτών (A), υπηκόων του Μαγκρέµπ και χωρών της
Αφρικής (F), Τούρκων (D), Τσιγγάνων (I) και µεταναστών (ειδικά στην ESP).

∆ιάφορα άτοµα που είχαν συλληφθεί βρήκαν τον θάνατο είτε κατά τη διάρκεια ελέγχων για
την εξακρίβωση ταυτότητας, είτε σε καταδιώξεις, ή κατά τη διάρκεια της κράτησής τους σε
χώρους αστυνοµικών τµηµάτων. Παρόµοια περιστατικά έλαβαν χώρα το 1999 και το 2000
(SV, F, D, ESP, P, I και UK).

Θα πρέπει επίσης να υπογραµµιστούν τα κρούσµατα βιαιοτήτων ή ακόµη και περιπτώσεις
θανάτων αλλοδαπών κατά την απέλασή τους («µέθοδος του µαξιλαριού» στο Β και την Α το
1999, κρούσµατα αστυνοµικής βίας στη D το 2000, σύµφωνα µε τη ∆Ο∆Α και τη ∆ιεθνή
Οµοσπονδία Χριστιανικής ∆ράσης κατά των Βασανιστηρίων (FI.ACAT)).

Στις περιπτώσεις άσχηµης µεταχείρισης συγκαταλέγονται και οι συνθήκες κράτησης σε
χώρους αστυνοµικών τµηµάτων κατά τις περιόδους προφυλάκισης (στη F π.χ. σε
ακατάλληλους και διαρκώς φωτισµένους χώρους· στη D η περίπτωση µιας νεαρής εγκύου
από το Τόγκο που κρατείτο µε χειροπέδες).

Οι αντιτροµοκρατικοί νόµοι που ισχύουν στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην Ισπανία οδηγούν
επίσης σε καταχρήσεις (παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών, παρατεταµένη αποµόνωση)17.

Η ΕΠΒ και η ∆ιεθνής Αµνηστία επισηµαίνουν ότι σε πολλά κράτη µέλη της ΕΕ
εξακολουθούν να παρατηρούνται πάρα πολύ συχνά περιπτώσεις όπου άτοµα τα οποία
                                               
15 Βλ. Labita κατά Ιταλίας απόφαση της 6ης Απριλίου 2000, όπως προαναφέρθηκε, § 120
16 Βλ. Labita κατά Ιταλίας, όπως αναφέρεται παραπάνω, § 170
17 επί παραδείγµατι, ο νόµος της 12ης Ιανουαρίου 2000 για την ποινική ευθύνη των ανηλίκων σε υποθέσεις
τροµοκρατίας (ESP), καθώς και ο κανονισµός του Ιουλίου 2000 που ρυθµίζει τις εξουσίες των ανακριτών (UK),
όπως αναφέρονται στην έκθεση της ∆ιεθνούς Αµνηστίας για το 2000.
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συλλαµβάνονται από την αστυνοµία δεν απολαµβάνουν συνδροµής δικηγόρου κατά τις
ανακρίσεις, ούτε της ενδεδειγµένης ιατρικής περίθαλψης και στερούνται κάθε δικαιώµατος
επαφής µε τους οικείους τους.

β) η σχετική ατιµωρησία των αστυνοµικών οργάνων

Αν και αναγνωρίζουµε ότι τα καθήκοντα των αστυνοµικών υπηρεσιών συχνά αποδεικνύονται
δύσκολα, οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες εκθέσεις, τα
θύµατα έκδηλων περιπτώσεων άσκησης βιαιοτήτων, που δικαιούνται εποµένως να αξιώσουν
την επιβολή κυρώσεων στους υπαίτιους υπαλλήλους, αλλά και αποζηµιώσεις,
αντιµετωπίζουν την υπερβολική κωλυσιεργία των ανακριτικών διαδικασιών. Η νοµολογία επί
των συγκεκριµένων υποθέσεων ποικίλλει. Σε ορισµένες περιπτώσεις υπάρχουν πράγµατι
αστυνοµικοί που υφίστανται κυρώσεις, µε την καταδίκη τους σε ποινές εγκλεισµού ή µε την
αποποµπή τους από την υπηρεσία, ενώ σε άλλες, φαινοµενικά παρεµφερείς περιπτώσεις,
καταδικάζονται το πολύ σε ποινές φυλάκισης µε αναστολή και συνεχίζουν να ασκούν τα
καθήκοντά τους.

Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποια συνδικάτα αστυνοµικών εκφράζουν έντονες
διαµαρτυρίες για τις διώξεις που κινούνται κατά συναδέλφων τους και ασκούν ουσιαστικές
πιέσεις κατά της δικαιοσύνης (η ∆ιεθνής Αµνηστία εκφράζει την ανησυχία της σχετικά µε τις
αγωγές για δυσφήµηση που κινήθηκαν στην Αυστρία από τα συνδικάτα αστυνοµικών κατά
αυτόπτων µαρτύρων βιαιοτήτων).

γ) οι τρόποι αντιµετώπισης

Όλα τα κράτη µέλη άρχισαν να καταβάλλουν προσπάθειες προς την κατεύθυνση της
επιµόρφωσης του προσωπικού των αστυνοµικών υπηρεσιών και της διαφοροποίησης των
προσλήψεων (γυναίκες υπαλλήλους, αστυνοµικούς διαφορετικής εθνοτικής καταγωγής).
Κατά την άποψη των ίδιων των συντακτών των εκθέσεων, σηµασία έχει οι συγκεκριµένες
προσπάθειες να συνεχιστούν. Πράγµατι, η περιστολή των κρουσµάτων «υπέρµετρου ζήλου»
αποτελεί σε µεγάλο βαθµό συνάρτηση της ποιότητας της κατάρτισης των αστυνοµικών
(καλύτερη αντίληψη των καταστάσεων, συνειδητοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
εξάλειψη των προκαταλήψεων, αναλογικότητα των µέσων και του είδους των όπλων που
χρησιµοποιούνται).

Θα ήταν ευχής έργον να µπορούν όλα τα κράτη µέλη να διαθέτουν µια ανεξάρτητη αρχή η
οποία να αναλαµβάνει την εξέταση των καταγγελιών και τη διεξαγωγή των ανακρίσεων,
ούτως ώστε να ενηµερώνει πληρέστερα τις δικαστικές αρχές όταν αυτές αναλαµβάνουν την
υπόθεση18.

Θα ήταν επίσης επιθυµητό όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ να διασφαλίζουν στα άτοµα που
συλλαµβάνονται και κρατούνται σε χώρους αστυνοµικών τµηµάτων την απαραίτητη νοµική
συνδροµή και ιατρική φροντίδα (πρβλ. γαλλικό νόµο περί τεκµηρίου αθωότητας και
βιντεοσκόπηση των ανακρίσεων).
                                               
18 στη Γαλλία συστήθηκε τον Ιούνιο του 2000 µια επιτροπή δεοντολογίας που εξετάζει τα προβλήµατα
ασφαλείας και στην Ελλάδα δηµιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 1999 ένα Σώµα Εσωτερικών Υποθέσεων.
Αποστολή των δύο παραπάνω φορέων είναι να διερευνούν τα κρούσµατα βιαιοτήτων εκ µέρους των
αστυνοµικών δυνάµεων (παρόµοιοι φορείς φαίνεται πως δεν υπάρχουν στη FIN και στην I).
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B. Φυλακές

α) Βία στις φυλακές

Σύµφωνα µε τις εκθέσεις της ΕΚΒ, της ∆ιεθνούς Αµνηστίας και της FI.ACAT και µε βάση
διάφορες εκθέσεις εξεταστικών επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων, φαίνεται ότι υπάρχουν
ακόµη πολλές περιπτώσεις έγκλειστων στις φυλακές της ΕΕ οι οποίοι υφίστανται βιαιότητες
εκ µέρους του σωφρονιστικού προσωπικού: άσκοπες πράξεις βίας, υποχρέωση να φορούν
χειροπέδες, σεξουαλική κακοποίηση, ταπεινωτικές σωµατικές έρευνες (IRL, Ολλανδικές
Αντίλλες, UK, ESP, I).
Η πληµµελής επιτήρηση συνιστά επίσης αιτία πολλών αυτοκτονιών19.

Σε αυτή τη «θεσµική βία», που δεν δικαιολογείται από την αναγκαία διαφύλαξη της
ασφάλειας, έρχεται προφανώς να προστεθεί και η βία ανάµεσα σε κρατούµενους, τις
περισσότερες φορές ως συνέπεια της υπερπλήρωσης των σωφρονιστικών ιδρυµάτων,
κατάσταση την οποία θα εξετάσουµε παρακάτω.

β) Αναξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης

Οι περισσότερες εκθέσεις κάνουν λόγο για συνθήκες διαβίωσης συχνά αναξιοπρεπείς στην
πλειονότητα των φυλακών της ΕΕ. Συγκεκριµένα παρατηρείται:

- ανεπαρκής υγειονοµική φροντίδα
- έλλειψη σωµατικής άσκησης
- απουσία προτάσεων για δραστηριότητες οι οποίες βοηθούν στην επανένταξη
- έλλειψη επαρκών εγκαταστάσεων υγιεινής
- οι συνθήκες που επικρατούν στα κελιά αποµόνωσης είναι ακόµη πιο αναξιοπρεπείς
(κρατούµενοι µε χειροπέδες, παρατεταµένη αποµόνωση - «φυλακή µέσα στη φυλακή»).

Ο παραδοσιακός σωφρονιστικός ρόλος της φυλακής πρέπει να συνδυάζεται µε τον ρόλο της
ως ίδρυµα επανένταξης, που είναι όµως σε πολλές περιπτώσεις µάλλον συµβολικός παρά
υπαρκτός. Ωστόσο, οι έγκλειστοι των φυλακών προέρχονται ως επί το πλείστον από
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες (άτοµα περιθωριακά που βιώνουν στα όρια της φτώχειας, δίχως
επαγγελµατικά προσόντα και αποκοµµένα από τους οικογενειακούς και συναισθηµατικούς
τους δεσµούς). Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί προτεραιότητα στα µέτρα επανένταξης.

Οι ανάγκες για περίθαλψη στο σωφρονιστικό περιβάλλον εµφανίζονται συνήθως αυξηµένες
σε σχέση µε τις αντίστοιχες ανάγκες ατόµων ίδιας ηλικίας που ζουν έξω από τις φυλακές.
Επιβάλλεται ιδιαίτερη επαγρύπνηση µέσα στις φυλακές: παρακολούθηση των ασθενών
(AIDS, ηπατίτιδα, φυµατίωση), κατάρτιση και ανεξαρτησία του νοσηλευτικού προσωπικού,
δηµιουργία ειδικών µονάδων ιατρικής και ψυχολογικής µέριµνας.

Αποβλέποντας στη διευκόλυνση της επανένταξης των κρατουµένων, κυρίως αυτών που
εκτίουν µακροχρόνιες ποινές, οι προσπάθειες που κατέβαλαν ορισµένα κράτη ώστε να

                                               
19 η FI.ACAT αναφέρει την περίπτωση ενός κρατούµενου που κάηκε ζωντανός µέσα στο κελί του, στο κεντρικό
σωφρονιστικό ίδρυµα του Poissy (F) τον ∆εκέµβριο του 2000.
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προσδώσουν ανθρώπινο πρόσωπο στις φυλακές θα πρέπει να επεκταθούν σε όλες τις φυλακές
της ΕΕ. Προκειµένου να διατηρηθούν οι κοινωνικοί και συναισθηµατικοί δεσµοί, το
ζητούµενο είναι να εξασφαλισθεί στους κρατούµενους, υπό οιαδήποτε µορφή, η δυνατότητα
να έχουν συναισθηµατικές και σεξουαλικές σχέσεις σε χώρους ειδικά διαµορφωµένους για
τέτοιου είδους συναντήσεις (οι δυνατότητες αυτές παρέχονται στη Γερµανία, στη ∆ανία, στην
Ισπανία και, υπό πειραµατική µορφή, στη Γαλλία: µονάδες οικογενειακών επισκέψεων -
UVF).

Τέλος, τα κράτη µέλη θα πρέπει να φροντίσουν ιδιαίτερα για την αναβάθµιση ορισµένων
αποµακρυσµένων σωφρονιστικών ιδρυµάτων (Ολλανδικές Αντίλλες, Κανάριοι Νήσοι, νήσος
Μαν), όπου η ΕΠΒ διαπίστωσε σοβαρές ελλείψεις και ανεπάρκεια ελέγχων.

γ) υπερπλήρωση των φυλακών και εναλλακτικές λύσεις

Η υπερπλήρωση των φυλακών είναι ένα φαινόµενο σχεδόν γενικευµένο στους κόλπους της
ΕΕ. Το ποσοστό κυµαίνεται από 54/100.000 στην Ελλάδα ως 145/100.000 στην Πορτογαλία.
Περίπου 400.000 άτοµα βρίσκονται υπό κράτηση στην ΕΕ. Με τον όρο «πληθωρισµός
φυλακισµένων» νοείται το ποσοστό αύξησης του πληθυσµού των φυλακισµένων σε σχέση µε
την αύξηση του συνολικού πληθυσµού (στη Γαλλία π.χ. η αύξηση του πληθυσµού των
φυλακισµένων κατά την περίοδο 1975-1995 έφθασε στο 100%, ενώ ο συνολικός πληθυσµός
αυξήθηκε µόνον κατά 10%). Τα ποσοστά πληθωρισµού φυλακισµένων κυµαίνονται από
240% στις Κάτω Χώρες ως 6% στη ∆ανία.
Σε ορισµένες χώρες η συγκεκριµένη αύξηση οφείλεται στο σηµαντικό ποσοστό ατόµων που
βρίσκονται υπό προσωρινή κράτηση (το 1997 το ποσοστό αυτό κυµαινόταν από 6% (IRL) ως
43% (P)).

Άλλες αιτίες της υπερπλήρωσης έχουν να κάνουν µε µια αλλαγή της σύνθεσης του
πληθυσµού των φυλακών: σήµερα έγκλειστοι στις φυλακές δεν είναι µόνον οι «κλασικοί»
κακοποιοί και εγκληµατίες· υπάρχει επίσης µεγάλος αριθµός κατάδικων για σεξουαλικά
εγκλήµατα (το 30% είναι ψυχασθενείς που χρήζουν ψυχιατρικής φροντίδας και τοξικοµανείς)
και ένα σηµαντικό ποσοστό αλλοδαπών (25%).
Τέλος, η όλο και πιο συχνή επιβολή τόσο βραχυχρόνιων όσο και µακροχρόνιων ποινών (ιδίως
σε υπαίτιους σεξουαλικών εγκληµάτων), όπως και η απαγγελία ασυµπίεστων ποινών (στη F
π.χ.) συνιστούν την κυριότερη αιτία της υπερπλήρωσης.

Οι τρόποι αντιµετώπισης αυτής της κατάστασης δεν είναι τόσο η ανέγερση νέων
σωφρονιστικών ιδρυµάτων όσο η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων αντί της φυλάκισης,
κατά την απαγγελία τόσο των βραχυχρόνιων όσο και των µακροχρόνιων ποινών: η εφαρµογή
του τεκµηρίου αθωότητας (F) θα οδηγήσει σε µια µέγιστη συρρίκνωση του χρόνου
προληπτικής κράτησης και, για τα ελάσσονος βαρύτητας αδικήµατα, υπάρχουν οι
εξατοµικευµένες εναλλακτικές ποινές (προτιµότερες από τα γενικά µέτρα αµνηστίας), η
αποφυλάκιση µε περιοριστικούς όρους, το καθεστώς ελευθερίας υπό όρους (σε συνδυασµό
ενδεχοµένως µε τον υποχρεωτικό εφοδιασµό µε ηλεκτρονικό περιβραχιόνιο), κράτηση εκτός
των φυλακών.
Οι εξαιρετικά µακροχρόνιες ποινές, που ωθούν τους κρατούµενους σε συµπεριφορές
απελπισίας (απεργίες πείνας, αυτοακρωτηριασµούς, αυτοκτονίες) αποτελούν επίσης
πρόβληµα.
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δ) οι ειδικές κατηγορίες εγκλείστων

Θα έπρεπε να υπάρξει ιδιαίτερη µέριµνα για ορισµένες ειδικές κατηγορίες εγκλείστων στις
φυλακές.

- ανήλικα άτοµα

Στα συµπεράσµατα της 9ης γενικής της έκθεσης, που αναφέρεται ειδικότερα στους ανηλίκους
που στερούνται της ελευθερίας τους, η ΕΠΒ διατυπώνει συστάσεις µε γνώµονα την ευάλωτη
φύση της συγκεκριµένης κατηγορίας κρατουµένων, των ανηλίκων κάτω των 18 ετών.
Μεταξύ αυτών των συστάσεων συγκαταλέγονται οι ακόλουθες:
- η φυλάκιση θα πρέπει να αποτελεί την ύστατη λύση και να έχει όσο το δυνατόν

µικρότερη διάρκεια
- τα ανήλικα άτοµα πρέπει να κρατούνται σε χώρους χωριστούς από τους ενήλικες, κατά
προτίµηση σε σωφρονιστικά ιδρύµατα ειδικά διαµορφωµένα για τις ανάγκες τους

- το σωφρονιστικό προσωπικό πρέπει να είναι µικτό και να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις
προτεινόµενες δραστηριότητες, ούτως ώστε να αποφευχθεί η επιδείνωση της αδυναµίας
προσαρµογής αυτών των ανηλίκων

- θα πρέπει να διασφαλίζεται η διατήρηση µιας οµαλής επαφής µε τον έξω κόσµο

- γυναίκες και µητέρες

Οι γυναίκες αποτελούν λιγότερο από το 10% του συνολικού αριθµού των κρατουµένων.
Θα πρέπει να επιζητείται η προσέγγιση µητέρας και τέκνου µε την αύξηση του αριθµού
χωριστών πτερύγων µέσα στα κανονικά σωφρονιστικά ιδρύµατα.
Στη 10η γενική της έκθεση η ΕΠΒ επεσήµανε ιδιαιτέρως τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
οι εγκυµονούσες γυναίκες και το πρόβληµα της ανάληψής τους πριν και µετά τον τοκετό.
Γεγονός είναι ότι η τρέχουσα πρακτική συνίσταται στη µεταγωγή των εγκύων σε εξωτερικά
νοσοκοµεία τη στιγµή του τοκετού. Εντούτοις, η ΕΠΒ διαπίστωσε περιπτώσεις εγκύων οι
οποίες έφεραν χειροπέδες ή ήταν δεµένες κατά τη διάρκεια γυναικολογικής εξέτασης ή τη
στιγµή του τοκετού!

Όσο για τη διαµονή του βρέφους ή του παιδιού µικρής ηλικίας µέσα στη φυλακή, αυτή
προφανώς δεν είναι ενδεδειγµένος χώρος. Ωστόσο, ούτε ο αναγκαστικός χωρισµός των
µητέρων από τα τέκνα τους είναι επιθυµητός. Στις συγκεκριµένες περιπτώσεις η αρχή που θα
εφαρµόζεται πρέπει να λαµβάνει υπόψη αποκλειστικά την ευηµερία του παιδιού.
Σε πρόσφατη σύστασή της (R 1469-2000) µε τίτλο «Μητέρες και βρέφη στη φυλακή», η
Επιτροπή Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης καλεί τα κράτη µέλη:
- να επιβάλλουν στις µητέρες µε µικρά παιδιά ποινές τις οποίες θα µπορούν να εκτίουν
εντός του κοινωνικού συνόλου, αποφεύγοντας τη λύση της φυλάκισης·

- να φροντίζουν ώστε τα δικαστήρια να µην απαγγέλλουν ποινές στέρησης της ελευθερίας
σε εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες παρά µόνο σε περιπτώσεις σοβαρών και βίαιων
αδικηµάτων και εφόσον το άτοµο αποτελεί διαρκή κίνδυνο·

- να δηµιουργήσουν για τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω µικρές κλειστές ή εν
µέρει ανοικτές πτέρυγες εφοδιασµένες µε ιατρικές υπηρεσίες.

- άτοµα µε ψυχικές παθήσεις
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Στις φυλακές παρατηρείται σήµερα συχνά το φαινόµενο της µαζικής προσέλευσης ατόµων µε
ψυχικές παθήσεις. Είναι γεγονός ότι εδώ και χρόνια τα πορίσµατα ψυχιατρικής
πραγµατογνωµοσύνης καταλήγουν ολοένα και σπανιότερα στην πλήρη απαλλαγή των
ευθυνών των κακοποιών.
Η τάση που επικρατεί σήµερα είναι να υπάρχει γνωµοδότηση για «απλό µετριασµό των
ευθυνών», κάτι που µπορεί τουλάχιστον να επιδράσει επί της διάρκειας της επιβαλλόµενης
ποινής, αλλά δεν αρκεί για την αποφυγή της φυλάκισης κάποιου ή κάποιας που, στην
πραγµατικότητα, µάλλον θα είχε περισσότερη ανάγκη από περίθαλψη σε ψυχιατρική κλινική.

Οι φυλακές βρίσκονται εποµένως αντιµέτωπες µε µια µαζική προσέλευση ατόµων µε ψυχικές
παθήσεις, για την υποδοχή των οποίων δεν είναι προσαρµοσµένες. Ως εκ τούτου, υπάρχουν
σοβαροί κίνδυνοι είτε υπερβολικής χορήγησης φαρµάκων µε συνέπεια την επιδείνωση της
κατάστασης των συγκεκριµένων ατόµων είτε περιπτώσεων αυτοκτονίας, των οποίων ο
αριθµός αυξάνεται συνεχώς (το 40% των αυτοκτονιών διαπράττονται στη διάρκεια των τριών
πρώτων µηνών µετά τον εγκλεισµό, εκ των οποίων πάνω από το ήµισυ κατά τις πρώτες
δεκαπέντε ηµέρες).

- υπερήλικες κρατούµενοι

Τέλος, συνεπεία της απαγγελίας όλο και πιο µακροχρόνιων ποινών για εγκλήµατα διακίνησης
ναρκωτικών και για σεξουαλικά εγκλήµατα ή αδικήµατα, σε πολλά κράτη µέλη παρατηρείται
το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού των σωφρονιστικών ιδρυµάτων20. Αυτοί οι
υπερήλικες κρατούµενοι θα πρέπει µάλλον να οδηγούνται σε κάποια µονάδα γηριατρικής
περίθαλψης και όχι στις φυλακές, όπου συνιστούν ιδιαίτερη επιβάρυνση.
Θα ήταν λοιπόν ενδεδειγµένο να εξεταστεί η λήψη µέτρων υπέρ των συγκεκριµένων
υπερήλικων κρατουµένων, που συχνά δεν έχουν οικογένεια και των οποίων το ενδεχόµενο
επανένταξης στην κοινωνία είναι αµφίβολο.
Υπενθυµίζουµε ότι τα ποσοστά αυτοκτονιών στις φυλακές της ΕΕ ανέρχονται, για κάθε
10.000 κρατούµενους, σε 1,8 στην Ελλάδα, 11 στο Ηνωµένο Βασίλειο, 13 στη Γερµανία, 17
στην Αυστρία, 23 στη Γαλλία και 30 στη Φινλανδία.

ε) το πειθαρχικό καθεστώς

Η αρχή σύµφωνα µε την οποία οι κρατούµενοι απολαµβάνουν δικαιώµατα µόλις προσφάτως
αναγνωρίστηκε και άρχισε να εφαρµόζεται. Για µεγάλο χρονικό διάστηµα οι κανόνες δικαίου
δεν ίσχυαν στις φυλακές. Στο εξής όµως η κατάσταση εξελίσσεται θετικά. Επί παραδείγµατι,
οι κρατούµενοι παραλαµβάνουν έναν οδηγό των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών τους
στο πλαίσιο του εσωτερικού κανονισµού του ιδρύµατος. Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει τα
συγκεκριµένα δικαιώµατα να γίνονται πράγµατι σεβαστά.

Στην πραγµατικότητα, η διοίκηση των ιδρυµάτων διαθέτει µεγάλα περιθώρια ελιγµών, όσον
αφορά τις πειθαρχικές διαδικασίες (απουσία συνδροµής δικηγόρου) και οι δυνατότητες
προσφυγής είναι µάλλον θεωρητικές παρά υπαρκτές, εφόσον τα µέλη του σωφρονιστικού
προσωπικού σπανίως επιπλήττονται από τους ανωτέρους τους. Μεταξύ των κυρώσεων η

                                               
20 Στη Γαλλία το 2000 µεταξύ των ατόµων που καταδικάστηκαν για σεξουαλικά εγκλήµατα το 50% ήταν άνω
των 50 ετών, ενώ µεταξύ των εγκλείστων που εξέτιναν όλες τις ποινές υπήρχαν 27 καταδικασθέντες άνω των 80
και 4 άνω των 90 ετών.
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κάθειρξη σε πτέρυγες αποµόνωσης αντιπροσωπεύει συχνά µέχρι και το ήµισυ του ποσοστού
των επιβαλλόµενων κυρώσεων. Η κατάσταση που επικρατεί σε αυτές τις πτέρυγες, τις
ονοµαζόµενες «µπουντρούµια», θα πρέπει να ελέγχεται αυστηρά, καθώς συχνά αποτελεί
ένδειξη για τη σωστή λειτουργία ενός σωφρονιστικού ιδρύµατος.
Οι συστηµατικές σωµατικές έρευνες φθάνουν συχνά σε σηµείο υπερβολής, ενώ θα έπρεπε να
περιορίζονται, όπως και η χρήση χειροπέδων, αποκλειστικά στα επικίνδυνα άτοµα.
Η θέσπιση νόµων περί του σωφρονιστικού συστήµατος µε σκοπό τον ορισµό του καθεστώτος
των κρατουµένων και την πρόβλεψη της παρουσίας δικηγόρου κατά τις διαδικασίες επιβολής
πειθαρχικών ποινών είναι ευπρόσδεκτη στις περιπτώσεις όπου αυτοί δεν υπάρχουν ακόµη.
Θα πρέπει επίσης να επιτευχθούν πρόοδοι όσον αφορά την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου,
το απόρρητο της αλληλογραφίας (µε εξαίρεση τις αιτιολογηµένες περιπτώσεις λογοκρισίας)
και την ενηµέρωση των κρατουµένων. Επίσης, η ισότητα των κρατουµένων έναντι της
σωφρονιστικής δηµόσιας υπηρεσίας είναι πολύ συχνά µύθος (αυθαιρεσίες κατά την
παραχώρηση άδειας να τηλεφωνούν, ακόµη και οι στοιχειωδέστερες υπηρεσίες παρέχονται
επί πληρωµή…).

- συµπεράσµατα και προτάσεις

Η προώθηση µεταρρυθµίσεων προϋποθέτει έναν συνολικό προβληµατισµό, µεταξύ άλλων,
σχετικά µε το νόηµα της ποινής, τον εκσυγχρονισµό και την προσαρµογή των σωφρονιστικών
καταστηµάτων, την ανάληψη ευθυνών ως ιδρύµατα δηµόσιας ωφέλειας και την αξιολόγηση
της λειτουργίας των συγκεκριµένων καταστηµάτων, τη συγκρότηση εξωτερικών ελεγκτικών
οργάνων (µε δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν ως σύνδεσµοι των γενικών ελέγχων που
διεξάγει η ΕΠΒ), την καθιέρωση αξιωµάτων δικαστών για υποθέσεις ελευθεριών και
κράτησης, την αναβάθµιση των σωφρονιστικών διοικητικών αρχών και τη βελτίωση της
κατάρτισης.

Σε ευρωπαϊκή κλίµακα θα ήταν αναµφίβολα ενδεδειγµένο να δηµιουργηθεί µια ευρωπαϊκή
µονάδα συνεργασίας και ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών ανάµεσα στις σωφρονιστικές
διοικητικές αρχές της ΕΕ.

Γ. Τα κέντρα προσωρινής κράτησης προσφύγων

Τα κράτη µέλη που αντιµετωπίζουν εξαιρετικά σηµαντική αύξηση των µεταναστευτικών
πιέσεων οφείλουν να προσαρµόσουν την πολιτική τους στην κατάσταση που διαµορφώνεται.

Στις εκθέσεις της ΕΠΒ, της ∆ιεθνούς Αµνηστίας και άλλων οργανώσεων περιγράφονται οι
καθόλου ικανοποιητικές συνθήκες φιλοξενίας που συχνά προσφέρονται στους πρόσφυγες σε
υπερπλήρη κέντρα προσωρινής κράτησης, ακατάλληλα για την παραµονή οικογενειών,
µοναχικών γυναικών ή ανηλίκων.
Οι πρόσφυγες δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται σαν εγκληµατίες, και πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη οι σωµατικές και ψυχολογικές τραυµατικές εµπειρίες που έχουν βιώσει. Άσχηµες
συνθήκες φιλοξενίας έχουν επισηµανθεί στη Γαλλία (στο αεροδρόµιο του Roissy) και στη
Γερµανία (στο αεροδρόµιο της Φρανκφούρτης). Στο Βέλγιο λειτουργούν 5 «κλειστά» κέντρα
που θυµίζουν φυλακές (κάγκελα µε συρµατοπλέγµατα, κάµερες παρακολούθησης,
δεσµοφύλακες και ενδεχόµενη επιβολή ποινών, όπως το πέρασµα χειροπεδών και η
αποµόνωση).



ΡΕ 302.216  32/127 PR\438240EL.doc
µετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Ανάµεσα στις κριτικές που ακούγονται πιο συχνά αναφέρουµε τις ακόλουθες: ανεπαρκής
ιατρική περίθαλψη, δυσκολίες κατά την αναζήτηση συνδροµής δικηγόρου και έλλειψη
ενηµέρωσης. Πέραν τούτου, η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων χορήγησης ασύλου
αποδεικνύεται συχνά ιδιαίτερα χρονοβόρα. Η συγκεκριµένη κωλυσιεργία της διοίκησης, που
παρατηρείται σε πολλά κράτη, αυξάνει τον αριθµό των παράνοµων µεταναστών, οι οποίοι
πέφτουν θύµατα αδίστακτων εργοδοτών και ζουν στην οδυνηρή αναµονή µιας υποτιθέµενης
ρύθµισης της υπόθεσής τους21.

Σε πρόσφατη σύστασή του (Rec 1475-2000) µε τίτλο «Άφιξη των αιτούντων άσυλο στους
ευρωπαϊκούς αερολιµένες», το Συµβούλιο της Ευρώπης επισηµαίνει για τους χώρους
προσωρινής κράτησης των αεροδροµίων την ανεπαρκή ικανότητα φιλοξενίας και την
ανεπαρκή κάλυψη των υλικών αναγκών των προσφύγων που ζητούν άσυλο. Η παραπάνω
σύσταση καλεί ειδικότερα τα κράτη µέλη να µεριµνούν για τις συνθήκες παραµονής των
γυναικών προσφύγων και των µη συνοδευόµενων ανηλίκων, να εξασφαλίζουν την παρουσία
διερµηνέων, να παρέχουν δυνατότητες ενηµέρωσης των οικογενειών και να διευκολύνουν
την επαφή των προσφύγων µε τις σχετικές ΜΚΟ.

∆. Ο εγκλεισµός σε ψυχιατρεία

α) παρατηρήσεις

Η τελευταία έκθεση που συνέταξε η ΕΠΒ επί του συγκεκριµένου θέµατος22, όπως και η
έκθεση της ΜΚΟ «Ψυχική υγεία στην Ευρώπη», καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι, αν και τα
κρούσµατα άσχηµης µεταχείρισης σε ψυχιατρεία της ΕΕ είναι ευτυχώς αρκετά σπάνια, καλό
θα ήταν ωστόσο - κατά τη γνώµη των παραπάνω οργανώσεων - να διασφαλισθούν καλύτερα
κάποιες εγγυήσεις και να γίνουν βελτιωτικές παρεµβάσεις στους παρακάτω τοµείς:

- τα κριτήρια προσαγωγής σε ψυχιατρείο

Κανένας εγκλεισµός δεν µπορεί να γίνεται χωρίς προηγούµενη απόφαση δικαστηρίου µε
δυνατότητα άσκησης έφεσης.
Τα περιστατικά επείγουσας προσαγωγής θα πρέπει να έχουν περιορισµένη χρονική διάρκεια.
Όσο για τους ανηλίκους, η προσαγωγή τους θα πρέπει να γίνεται µόνο µετά από γνωµάτευση
ανεξάρτητου εκπροσώπου (παρατηρούνται συχνές καταχρήσεις). Σε καµία περίπτωση δεν θα
πρέπει οι έφηβοι να εισάγονται στους ίδιους κοιτώνες µε τους ενήλικες.
Η αυστηρή τήρηση των κριτηρίων προσαγωγής σε ψυχιατρείο γίνεται ενίοτε δυσχερής, λόγω
της έλλειψης κοινού ορισµού της ψυχικής ασθένειας στο πλαίσιο των νοµοθεσιών των
κρατών µελών. Ως εκ τούτου, δίδεται µεγάλη διακριτική ευχέρεια στον ψυχίατρο, στις αρχές,
ακόµη και στην οικογένεια του ασθενούς, εξ ου και η ύπαρξη κάποιων κινδύνων για
παρεκτροπές.
Ενδέχεται έτσι να εµφανιστούν περιπτώσεις εγκλεισµού διανοητικά καθυστερηµένων ή και
ηλικιωµένων ατόµων κατόπιν αιτήµατος της οικογένειας, που επιθυµεί να τους
«ξεφορτωθεί»23.
                                               
21 Το γαλλικό κράτος καταδικάστηκε τον Ιανουάριο του 2001 από το Συµβούλιο της Επικρατείας να καταβάλει
10.000 γαλλικά φράγκα σε µια Αϊτινή ως αποζηµίωση για την άρνηση των διοικητικών αρχών να της
καταρτίσουν φάκελο αίτησης ασύλου.
22 αν και χρονολογείται από το 1997, παραµένει επίκαιρη.
23 Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε το 1992 κατόπιν αιτήσεως του Συµβουλίου της Ευρώπης (Shelton και
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- οι µέθοδοι θεραπευτικής αγωγής

Οι ειδικές µέθοδοι θεραπευτικής αγωγής (ηλεκτροσπασµωδική θεραπεία, ψυχοχειρουργική,
στειρώσεις) δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται παρά µόνο µε την πλήρη συγκατάθεση του
ασθενούς ή του εκπροσώπου του, ενδεχοµένως µετά από γνωµάτευση ενός δεύτερου
θεράποντος ψυχιάτρου και προφανώς αποκλειστικά προς το συµφέρον του ασθενούς.

- το καθεστώς εγκλεισµού

Σύµφωνα µε τις επισηµάνσεις της έκθεσης της ΕΠΒ, τις περισσότερες φορές τα επεισόδια
που σηµειώνονται οφείλονται στη συµπεριφορά των εκτελεστικών οργάνων, που θα πρέπει
να έχουν καλύτερη κατάρτιση. Οι µέθοδοι του περιορισµού και της αποµόνωσης δεν θα
πρέπει να χρησιµοποιούνται παρά µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για πολύ µικρή χρονική
περίοδο και χωρίς ουδέποτε να εκλαµβάνονται ως τιµωρία.
Τέλος, οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαβιβάζουν και να καταγράφουν τα
παράπονά τους. Θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να ζητούν την επανεξέταση τόσο της
επιλογής των ιατρών, όσο και αυτής των θεραπευτικών αγωγών.
Εν κατακλείδι, σε γενικές γραµµές οι συνθήκες διαβίωσης των συγκεκριµένων ασθενών θα
πρέπει να είναι εφάµιλλες µε αυτές των εκουσίως εισαχθέντων ασθενών.

β) συστάσεις

Η Επιτροπή Βιοηθικής του Συµβουλίου της Ευρώπης µόλις εξέδωσε µια Λευκή Βίβλο για την
προστασία των ασθενών που εγκλείονται ακουσίως σε ψυχιατρεία. Σκοπός της έκθεσης αυτής
είναι να εκτιµηθεί η ανάγκη να απευθύνει το Συµβούλιο της Ευρώπης νέες συστάσεις µε
στόχο την επικαιροποίηση της σύστασης του 1994.
Μεταξύ των συµπερασµάτων της Λευκής Βίβλου αναφέρουµε τα ακόλουθα:
- αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων αντί του εγκλεισµού (περιπατητική περίθαλψη)
- ανεξαρτησία της αρχής που αποφασίζει την προσαγωγή και διαβούλευση µε την οικογένεια
σχετικά µε τη συγκατάθεση του ασθενούς
- καθορισµός της θεραπευτικής αγωγής γραπτώς, µε τη συγκατάθεση του ασθενούς ή του
εκπροσώπου του
- δυνατότητα του ασθενούς να ζητήσει την επανεξέταση µιας απόφασης για εγκλεισµό την
οποία κρίνει παράνοµη (και ενδεχοµένως το δικαίωµά του να ζητήσει επανόρθωση) κατ’
αρχάς και εν συνεχεία σε τακτά χρονικά διαστήµατα, είτε µια αυτοδίκαιη αναθεώρηση της
απόφασης µετά το πέρας κάποιου χρόνου
- σεβασµός των ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων των ασθενών και παροχή δυνατότητας
επικοινωνίας µε τον δικηγόρο τους, τον εκπρόσωπό τους ή οποιοδήποτε άλλο άτοµο (εκτός
από εξαιρετικές περιπτώσεις)
- τέλος, αξιολόγηση των ιδρυµάτων από ανεξάρτητη αρχή.

Κατά συνέπεια, τα κράτη µέλη θα πρέπει να προσαρµόσουν εν ανάγκη τη νοµοθεσία τους και

                                                                                                                                                  
Douraaki) εφιστούσε ήδη την προσοχή σε αυτόν τον κίνδυνο αδικαιολόγητου εγκλεισµού. Από τη συγκεκριµένη
µελέτη προέκυπτε επίσης µεγαλύτερη αναλογία εξαναγκαστικών εγκλεισµών περιθωριακών ατόµων και
µεταναστών.
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να προβαίνουν σε έλεγχο των πρακτικών που εφαρµόζουν τα ιδρύµατα ψυχιατρικής
περίθαλψης, λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω συστάσεις24.

2. Απαγόρευση της δουλείας και της αναγκαστικής εργασίας (άρθρα 1 και 5)

Άρθρο 5: «Κανείς δεν µπορεί να κρατηθεί σε δουλεία ούτε σε ειλωτεία.
Κανείς δεν µπορεί να υποβληθεί σε αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία.
Απαγορεύεται η εµπορία των ανθρωπίνων όντων».

A ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ
∆ιεθνείς συµβάσεις

- Ηνωµένα Έθνη

α) Απαγόρευση της σωµατεµπορίας γυναικών

Το ∆ιεθνές Σύµφωνο της 16ης ∆εκεµβρίου 1966 για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα25

(το οποίο έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ) ορίζει ότι κανείς δεν µπορεί να
κρατηθεί σε δουλεία, καθώς και ότι απαγορεύονται η δουλεία και το δουλεµπόριο υπό
οιαδήποτε µορφή (αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία).
Η Σύµβαση της 18ης ∆εκεµβρίου 1979 για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων εις
βάρος των γυναικών26 (η οποία έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ) απαγορεύει την
εµπορία γυναικών και την εκµετάλλευση της γυναικείας πορνείας (άρθρο 6).
Το πρόσθετο Πρωτόκολλο της 6ης Οκτωβρίου 1999 (το οποίο δεν έχει κυρωθεί από τα κράτη
µέλη της ΕΕ) παρέχει το δικαίωµα καταγγελίας σε κάθε ιδιώτη ή οµάδα ιδιωτών που είναι
θύµατα παραβιάσεων από πλευράς του συγκεκριµένου κράτους. Όταν πρόκειται για σοβαρές
παραβιάσεις, οι εν λόγω καταγγελίες εξετάζονται από την υπεύθυνη για τις διακρίσεις εις
βάρος των γυναικών επιτροπή. Το οικείο κράτος µπορεί στη συνέχεια να συζητήσει µε την
«επιτροπή» και, τέλος, να παρουσιάσει (στο πλαίσιο µιας έκθεσης) τα µέτρα που θα έχει
ενδεχοµένως λάβει (άρθρο 9). Εντούτοις, κατά τη στιγµή της επικύρωσης τα κράτη έχουν το
δικαίωµα να δηλώσουν ότι δεν αναγνωρίζουν την αρµοδιότητα της επιτροπής (άρθρο 10).
Η Σύµβαση κατά της «υπερεθνικής οργανωµένης εγκληµατικότητας», που υπεγράφη στις 15
∆εκεµβρίου 2000 (και δεν έχει ακόµη κυρωθεί), αναγνωρίζει πως θα πρέπει να υπάρχει
διαφορετική αντιµετώπιση της «αναγκαστικής πορνείας» και της «πορνείας µε ελεύθερη
βούληση». Η παραπάνω σύµβαση ζητά να ενσωµατωθεί στον ποινικό κώδικα κάθε χώρας µια
διάταξης περί αδικήµατος συµµετοχής σε «οργανωµένη εγκληµατική οµάδα». Επιπλέον, το
πρόσθετο πρωτόκολλό της περί «εµπορίας ανθρωπίνων όντων» προτείνει έναν νοµικό ορισµό
της εµπορίας για σκοπούς οικονοµικής και σεξουαλικής εκµετάλλευσης.

β) Απαγόρευση της εµπορίας των παιδιών

                                               
24 Η απόφαση που εξέδωσε στις 24 Οκτωβρίου 1979 το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
στην υπόθεση Winterwerp/PB παραµένει επίκαιρη: απαγορεύεται ο εγκλεισµός οιουδήποτε ατόµου συνεπεία
απλώς και µόνο της άτυπης συµπεριφοράς του σε σχέση µε τους κανόνες που επικρατούν σε µια κοινωνία. Το
µοναδικό παραδεκτό κριτήριο είναι η διαπίστωση σοβαρής ψυχικής διαταραχής συνοδευόµενης από επιθετική
συµπεριφορά που θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τον εαυτό του ή άλλα άτοµα.
25 Ψήφισµα 2200 A (XXI).
26 Ψήφισµα 34/180.
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Η Σύµβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, σχετικά µε την αρµοδιότητα των αρχών και
τη εφαρµοστέα νοµοθεσία σε θέµατα προστασίας των ανηλίκων, ορίζει (στα άρθρα 1 και 8)
ότι τα ανήλικα άτοµα πρέπει να προστατεύονται από τις δικαστικές και διοικητικές αρχές του
κράτους της συνήθους διαµονής τους σε περίπτωση που διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο (δεν έχει
κυρωθεί από B, DK, FIN, IRL, GR, UK).
Η ∆ιεθνής Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού, της 20ής Νοεµβρίου 198927, παρέχει στα
παιδιά προστασία έναντι όλων των µορφών σεξουαλικής εκµετάλλευσης ή άσκησης
σεξουαλικής βίας28 (άρθρο 34). Η εν λόγω σύµβαση απαγορεύει (στο άρθρο 35) την
απαγωγή, την πώληση ή την εµπορία παιδιών για οποιονδήποτε σκοπό και υπό οιαδήποτε
µορφή (η συγκεκριµένη σύµβαση έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ).
Το προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύµβασης για τα δικαιώµατα του παιδιού, το οποίο
εγκρίθηκε στις 25 Μαΐου 2000 και αφορά την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την
παιδική πορνογραφία1, θεσπίζει την υποχρέωση κάθε συµµετέχοντος κράτους να υποβάλλει
στην Επιτροπή για τα δικαιώµατα του παιδιού µια έκθεση29 σχετικά µε τα αναληφθέντα
µέτρα, ούτως ώστε να γίνουν γνωστά τα νέα δεδοµένα και να προσδιορισθούν οι δράσεις που
πρέπει να δροµολογηθούν (υπεγράφη από όλα τα κράτη µέλη, αλλά δεν έχει ακόµη κυρωθεί).
Η Σύµβαση της ∆ΟΕ30 σχετικά µε τις χειρότερες µορφές εργασίας των παιδιών, που ενεκρίθη
στις 17 Ιουνίου 1999 (δεν έχει κυρωθεί από D, A, B, ESP, F, GR, L, NL, SV), αξιώνει την
κατεπείγουσα εξάλειψη των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών (άρθρο 1), όπως η
πώληση και εµπορία παιδιών, ο καταναγκασµός σε εργασία λόγω χρεών και η κράτηση σε
ειλωτεία, καθώς και η αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία (άρθρο 3).

- Συµβούλιο της Ευρώπης

Η ΕΣ∆Α της 4ης Νοεµβρίου 195031 απαγορεύει την εµπορία ανθρωπίνων όντων
καταδικάζοντας «τη δουλεία και την ειλωτεία», χωρίς ωστόσο να παρέχει σχετικό ορισµό
(άρθρα 4 και 15, παρ. 2) (έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ). Οι συγκεκριµένες
πρακτικές εντάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 3 περί «βασανιστηρίων».
Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την άσκηση των δικαιωµάτων των παιδιών32 της 25ης Ιανουαρίου
1996 (δεν έχει κυρωθεί από A, B, D, DK, F, FIN, IRL, I, L, NL, ESP, P, UK και SV) παρέχει
στα παιδιά προστασία κατά της βάναυσης και εξευτελιστικής µεταχείρισης (άρθρο 1).

- Ευρωπαϊκή Ένωση

Η καταπολέµηση των δικτύων σωµατεµπορίας διεξάγεται στο πλαίσιο του «τρίτου πυλώνα,
τοµέας ∆ΕΥ33"». Το άρθρο 29 της ΣΕΕ αναφέρεται στην εµπορία ανθρωπίνων όντων και
στα εγκλήµατα κατά των παιδιών. Παρατηρούνται πολυάριθµοι συσχετισµοί αυτού του
φαινοµένου µε τη µετανάστευση, την ελεύθερη κυκλοφορία εντός του χώρου Σένγκεν και το
δικαίωµα ασύλου34.
                                               
27 Ψήφισµα 45/25.
28 παράνοµη σεξουαλική δραστηριότητα, εκµετάλλευση µε σκοπό την εκπόρνευση ή άλλες παράνοµες
σεξουαλικές πρακτικές, εκµετάλλευση µε σκοπό την παραγωγή θεαµάτων ή πορνογραφικού υλικού.
29 Εντός διετίας από την έναρξη ισχύος στο συµµετέχον κράτος.
30 αριθ. 182.
31 αριθ. 005.
32 αριθ 160.
33 ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.
34 που αποτελούν µεν ουσιαστικά στοιχεία της ευρωπαϊκής οικοδόµησης, αλλά και ευνοούν την εξάπλωση της
διεθνούς πορνείας.



ΡΕ 302.216  36/127 PR\438240EL.doc
µετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Η εντολή της Ευρωπόλ επεκτάθηκε το 1996 στην εµπορία ανθρωπίνων όντων µε σκοπό τη
σεξουαλική εκµετάλλευση. Η παραπάνω διεύρυνση δεν περιλαµβάνει µόνο την πορνεία µε
τη στενή έννοια, αλλά και την παιδεραστία και την παιδική πορνογραφία. Εντούτοις, δεν
έγινε καµία µνεία στο πρόβληµα της «οικιακής δουλείας».
Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε εφαρµογή µια σειρά προγραµµάτων
που επιτρέπουν τη συνεργασία µεταξύ των αστυνοµικών και δικαστικών αρχών:
προγράµµατα Grotius, Grotius II, Oisin, Falcone· το πρόγραµµα Stop35, Stop II (Sexual
Trafficking Of Persons - εµπορία ανθρωπίνων όντων για σκοπούς σεξουαλικής
εκµετάλλευσης) για την ενθάρρυνση των ανταλλαγών εµπειριών επί θεµάτων που αφορούν
την εµπορία ανθρωπίνων όντων και τη σεξουαλική εκµετάλλευση των παιδιών· τα
προγράµµατα ∆άφνη και ∆άφνη 2000-2004 που προσβλέπουν στην ενίσχυση της δράσης των
κρατών µελών κατά της βίας εις βάρος των παιδιών, των εφήβων και των γυναικών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε πολλά ψηφίσµατα το 2000: «καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος: σωµατεµπορία γυναικών, νέες δράσεις»36· για τη συνέχεια που
δόθηκε στην πλατφόρµα δράσης του Πεκίνου37· για την καταπολέµηση της παιδικής
πορνογραφίας στο Internet38· για την καταπολέµηση του παιδεραστικού σεξουαλικού
τουρισµού39· «Πρόγραµµα ∆άφνη 2000-2004, προληπτικά µέτρα κατά της βίας εις βάρος
παιδιών, εφήβων των γυναικών»40· «Ρυθµιστικό πλαίσιο για την οικιακή εργασία στην
άτυπη οικονοµία»41.

Νοµοθεσίες των κρατών µελών

- Ποινικοί Κώδικες
Η βελγική νοµοθεσία είναι µία από τις πιο προχωρηµένες στην ΕΕ, δεδοµένου ότι
καταδικάζει την εµπορία των αλλοδαπών42. Η Ιταλία και η Αυστρία καταδικάζουν επίσης την
εµπορία. Ωστόσο, στην Ιταλία δεν υπάρχει ορισµός του φαινοµένου και στην παρούσα φάση
εξετάζονται δύο σχέδια µεταρρύθµισης του ποινικού κώδικα τα οποία αποβλέπουν 1) στον
ορισµό της εµπορίας ανθρωπίνων όντων και 2) στον χαρακτηρισµό της εκµετάλλευσης
ανθρωπίνων όντων ως εγκληµατική πράξη. Ο αυστριακός ποινικός κώδικας προβλέπει την
ποινικοποίηση της εµπορίας ανθρωπίνων όντων και της παράνοµης διακίνησης µεταναστών,
ενώ ο ορισµός της εµπορίας αφορά κατ’ ουσία την εκµετάλλευση για σεξουαλικούς σκοπούς.
Στη Γαλλία και στην Ισπανία η εµπορία ανθρωπίνων όντως δεν συνιστά ποινικό αδίκηµα.
Υφίσταται µόνο µια τυπική καταγγελία της δουλείας ως έγκληµα κατά της ανθρωπότητας,
κάτι που προϋποθέτει τη µαζική προσφυγή στη συγκεκριµένη πρακτική. Εντούτοις, τόσο ο
ποινικός κώδικας όσο και η εργατική νοµοθεσία περιλαµβάνουν διατάξεις που καταδικάζουν
ορισµένα χαρακτηριστικά της εµπορίας ανθρωπίνων όντων (προσβολή της αξιοπρέπειας του
ατόµου…).
Κάθε κράτος θα πρέπει να εισαγάγει στον ποινικό του κώδικα µια διάταξη η οποία θα
καταδικάζει την εµπορία ανθρωπίνων όντων.

                                               
35 Κοινή ∆ράση αριθ. 96/700/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 29ης Νοεµβρίου 1996, µε βάση το άρθρο K.3 της ΣΕΕ.
36 Έκθεση Sorensen Patsy, A5-0127/2000.
37 Έκθεση Gröner Lissy, A5-0125/2000.
38 Έκθεση Kirkhope Timothy, A5-0090/2000.
39 Έκθεση Klamt Eve, A5-0052/2000.
40 Έκθεση Avilés Perea María Antonia, A5- 0056/99.
41 Έκθεση Smet Miet, A5-0301/2000.
42 Νόµος της 15ης ∆εκεµβρίου 1980.
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Σε ορισµένα κράτη η ατοµική πρακτική της πορνείας δεν αποτελεί παράβαση (D, UK, B,
DK, ESP, I, NL, SV, F), ενώ σε άλλα (µε εξαίρεση την ESP και τις NL) καταδικάζονται όλες
οι µορφές σωµατεµπορίας.
Η Σουηδία είναι η µόνη χώρα όπου η αγοραπωλησία σεξουαλικών υπηρεσιών απαγορεύεται
υπό οιαδήποτε περίσταση και όπου η µη νοµική αναγνώριση του επαγγέλµατος (µε εξαίρεση
τις NL) δεν επιτρέπει στις πόρνες να απολαµβάνουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (εξαίρεση
αποτελεί η Ισπανία, όπου η δραστηριότητα της πορνείας είναι φορολογητέα).

Ορισµένα κράτη µέλη έχουν θεσπίσει εθνικό πρόγραµµα δράσης για την καταπολέµηση της
σεξουαλικής εκµετάλλευσης των παιδιών (D, A, FIN, F, I, L, NL, SV)· σε άλλα κράτη έχουν
ξεκινήσει ενέργειες προς την κατεύθυνση της κατάρτισης ενός εθνικού προγράµµατος
δράσης (ESP43, IRL, UK). Επιπλέον, προβλέπεται η λήψη γενικών µέτρων (DK, SV) και πιο
εξειδικευµένων (στην IRL για τα παιδιά), ενώ υπάρχουν και κάποια κράτη (B) τα οποία δεν
θέσπισαν αντίστοιχο πρόγραµµα δράσης.

B  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η παρούσα επισκόπηση εκπονήθηκε µε βάση τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Λόµπι Γυναικών,
της οργάνωσης Save the Chidren µε τίτλο «Προς την κατάρτιση ενός προγράµµατος της ΕΕ
για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των παιδιών», της οργάνωσης ECPAT µε
τίτλο «Προετοιµάζοντας το αύριο - 1999-2000» και του δικτύου Article Premier µε τίτλο
«Νίκαια 2000: τα θεµελιώδη δικαιώµατα στην Ευρώπη» (σε αυτό συµµετέχουν διάφορες
οργανώσεις: ∆ιεθνής Αµνηστία, Επιτροπή κατά της Σύγχρονης ∆ουλείας, ∆ηµοσιογράφοι
Χωρίς Σύνορα, ∆ίκτυο Γυναικών), καθώς και µε βάση την έκθεση της ∆Ο∆Α.

1. Η καταπολέµηση της σεξουαλικής εκµετάλλευσης ενηλίκων και ανηλίκων

α) Κατάσταση στα κράτη µέλη: γενική καταγραφή

Η µία στις δύο πόρνες κινδυνεύει να πέσει θύµα µίας τουλάχιστον βιαιοπραγίας κατά τη
διάρκεια της ζωής της. Το ποσοστό αυτό είναι χαµηλότερο από τον πραγµατικό αριθµό των
περιστατικών που καταγγέλλονται και καταγράφονται44 Στην πραγµατικότητα, διαθέτουµε
περισσότερες πληροφορίες για τις περιπτώσεις συζυγικής βίας παρά για τη σωµατεµπορία
γυναικών.
Σύµφωνα µε την Ευρωπόλ, το µέγεθος των δικτύων ποικίλλει: ορισµένα απαρτίζονται µόνον
από πέντε πόρνες, αλλά συνήθως στα δίκτυα αυτά συµµετέχουν µέχρι και είκοσι άτοµα που
δραστηριοποιούνται σε µια αλυσίδα «ειδικοτήτων» στο πλαίσιο µιας οργανωτικής δοµής
τύπου µαφίας.
Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι υπάρχουν παγκοσµίως 9 εκατοµµύρια γυναίκες οι οποίες ζουν υπό
συνθήκες παρεµφερείς µε τη δουλεία ως αποτέλεσµα της εµπορίας ανθρωπίνων όντων, ενώ
500.000 γυναίκες, καταγόµενες επί το πλείστον από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης,
καταφθάνουν στο έδαφος της ΕΕ και εξαναγκάζονται να εκπορνευθούν.

                                               
43 Το ισπανικό Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοίνωσε τον Μάιο του 2000 την πρόθεσή του να
εκπονήσει ένα πρόγραµµα.
44 Αυτό οφείλεται κυρίως στα αισθήµατα ντροπής, φόβου ή ενοχής, στις δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες ή
στον φόβο των αντιδράσεων.
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β) κατάσταση των θυµάτων και των σωµατεµπόρων

Οι περισσότερες γυναίκες που πέφτουν θύµατα σωµατεµπορίας προέρχονται από κράτη που
αποσυγκροτήθηκαν από ένοπλες συγκρούσεις και µε διαλυµένη οικονοµία45. Τα ασιατικά
δίκτυα σωµατεµπορίας χρησιµοποιούν ως ενδιάµεσους σταθµούς τη Μόσχα, το Κίεβο και
την Πράγα. Από τότε που προσχώρησαν στον χώρο της Συµφωνίας Σένγκεν, η Ελλάδα, η
Ιταλία και η Αυστρία λειτουργούν ως µεθόριος για τα κύµατα σωµατεµπορίας µε προέλευση
τη Μέση Ανατολή, και κυρίως τα Βαλκάνια46.

Γυναίκες και παιδιά είναι θύµατα πορνείας, σεξουαλικής κακοποίησης, εξαναγκασµού στην
πορνογραφία, παιδεραστίας και σεξουαλικού τουρισµού47.
Η ανδρική πορνεία σηµειώνει σηµαντική ανάπτυξη.
Οι «προσλήψεις» συνοδεύονται συχνά από βία. Όταν αυτές γίνονται «εθελοντικά», περνούν
από τον δίαυλο παραπλανητικών αγγελιών που προσφέρουν εργασία ως µοντέλα, χορεύτριες,
συνοδούς… Η υπόσχεση για µια θέση εργασίας είναι συνήθως πολύ δελεαστική, και η
απόφαση που λαµβάνεται καθορίζεται από οικονοµικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και
πολιτιστικούς λόγους. Από την άλλη πλευρά, πολλές γυναίκες και νεαρές κοπέλες έπεσαν
θύµατα απαγωγής από οργανωµένες διεθνείς συµµορίες, ενώ άλλες πωλήθηκαν από τις
οικογένειές τους.

γ) Το «κυβερνοσέξ» και οι νέες τεχνολογίες

Παρατηρείται αυξανόµενη χρήση των νέων τεχνολογιών από τη βιοµηχανία του σεξ, διάδοση
του «εξ αποστάσεως» σεξ, του εικονικού σεξ και της πορνογραφίας µέσω ηλεκτρονικού
υπολογιστή. Υπάρχουν οργανωµένα δίκτυα που διαδίδουν εικόνες παιδεραστίας µέσω του
Internet (F και B48). Κατόπιν τούτου, οι «επί γραµµής αίθουσες συζητήσεων»49 έχουν µπει
στο εδώλιο του κατηγορουµένου στις υποθέσεις παιδεραστίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι περισσότερες µηνύσεις για παιδεραστία παραµένουν άκαρπες λόγω
της έλλειψης συνεργασίας µεταξύ της αστυνοµίας (ανάµεσα στις διάφορες υπηρεσίες) και
των θυµάτων.
Παρατηρείται έλλειψη µεθοδολογίας και συγκέντρωσης των πληροφοριών, που αποτελεί
τροχοπέδη στην οµαλή διεξαγωγή οποιασδήποτε ανακριτικής διαδικασίας (F), για τον
πρόσθετο λόγο ότι οι έρευνες για την εξεύρεση ιστοθέσεων µε παιδεραστικό περιεχόµενο δεν
διεξάγονται µε τον σωστό τρόπο (γίνονται µε καθυστέρηση, ενίοτε δεν καταλήγουν σε
αποτέλεσµα) (F). Εξάλλου, οι «οµάδες επιτήρησης του Internet» δεν διαθέτουν τα κατάλληλα
τεχνικά µέσα, το προσωπικό και την τεχνική κατάρτιση50 (B) για να αντιδράσουν στα
διάφορα κρούσµατα παραβίασης.

2. Τα προβλήµατα που συνδέονται µε το δικαίωµα ασύλου και τους αλλοδαπούς

                                               
45 Όπως οι βαλκανικές χώρες.
46 Ιδίως την Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιο.
47 Ορισµένοι πηγαίνουν σε άλλες χώρες για να κάνουν αυτά που δεν τολµούν να κάνουν στην πατρίδα τους. Στις
χώρες εκείνες η σωµατεµπορία πόρνων φαίνεται να λειτουργεί σαν ένα χρηµατιστήριο αγοραπωλησιών.
48 Οι αστυνοµικοί της αστυνοµικής διεύθυνσης της Νανσύ καταλόγισαν ευθύνες σε ιδρύµατα δευτεροβάθµιας
και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
49 Κυρίως στο Yahoo.UK.
50 Όπως συµβαίνει σε άλλες εξειδικευµένες µονάδες, όπως η «Crime unit» του Βελγίου.
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Στο Βέλγιο51 και στην Ιταλία οι άνθρωποι αυτοί αναγνωρίζονται ως θύµατα εκµετάλλευσης
µε σκοπό την εκπόρνευση (κανένα µέτρο δεν έχει ληφθεί στη F και στο UK). Έχουν τη
δυνατότητα να αποκτήσουν προσωρινή άδεια παραµονής και άδεια απασχόλησης (άδεια
άσκησης εργασίας) ώστε να µπορούν να καταθέσουν αγωγή κατά του εργοδότη τους. Η άδεια
παραµονής χορηγείται είτε κατόπιν δέσµευσης για συνεργασία του ενδιαφεροµένου στη
δικαστική διαδικασία (B) είτε ελεύθερα (I), ούτως ώστε να αποφευχθεί η κίνηση της
διαδικασίας απέλασης σε περίπτωση που η δίκη δεν καταλήγει σε απόφαση (το ίδιο ισχύει για
τις περιπτώσεις ανανέωσης της άδειας παραµονής).
Εντούτοις, η άδεια παραµονής µπορεί να χορηγηθεί για ανθρωπιστικούς λόγους (A)52 (τα
θύµατα θεωρούνται παράνοµοι αλλοδαποί και κινδυνεύουν διαρκώς µε απέλαση) ή όταν
συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις (ESP).

Ορισµένα εξειδικευµένα κέντρα υποδοχής για θύµατα αναγκαστικής εκπόρνευσης (I, B)
παρέχουν στα θύµατα κοινωνική, διοικητική και νοµική συνδροµή και προετοιµάζουν την
επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής τους.

3. Συστάσεις

Ενηµέρωση, εκστρατείες πρόληψης και αρωγή προς τα θύµατα

Τα δυνητικά θύµατα εµπορίας ανθρωπίνων όντων θα πρέπει να λαµβάνουν όσο το δυνατόν
περισσότερες πληροφορίες πριν φύγουν από τη χώρα καταγωγής τους (για ρατσισµό,
επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης).

Θα πρέπει να δηµιουργηθεί µια ειδική µονάδα ακρόασης (τηλεφωνική γραµµή χωρίς
χρέωση), όπως ήδη υπάρχει σε ορισµένα κράτη µέλη (B, F, I).

Θα πρέπει θα τεθούν σε εφαρµογή προγράµµατα επανένταξης, ενώ για την καταπολέµηση
της εµπορίας ανθρωπίνων όντων χρειάζεται η συγκρότηση φορέων, όπως το εθνικό
παρατηρητήριο εµπορίας ανθρωπίνων όντων, που λειτουργεί στην Ιταλία.

Πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι των προσλήψεων σε τοµείς δραστηριότητας που συνδέονται
µε τα παιδιά (F), καθώς και οι εισαγωγές σε νοσοκοµεία των ανηλίκων που υφίστανται
σεξουαλική κακοποίηση (F).

Μέτρα νοµοθετικού χαρακτήρα

Κάθε κράτος µέλος οφείλει να ενσωµατώσει στον ποινικό του κώδικα µια διάταξη, µε βάση
την οποία θα ποινικοποιείται συγκεκριµένα η εµπορία ανθρωπίνων όντων. Επίσης, θα πρέπει
να υπάρχει νοµοθετική ρύθµιση του ζητήµατος της παιδικής πορνογραφίας και των νέων
τεχνολογιών των πληροφοριών και να καλυφθεί το υφιστάµενο νοµοθετικό κενό στον τοµέα
του Internet.

Θα πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι και η δικαστική συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών
µέσω της εναρµόνισης των σχετικών νοµοθεσιών.

                                               
51 Νόµος του 1995 περί διεθνούς εµπορίας ανθρωπίνων όντων.
52 Από το 1997, δυνάµει του νόµου περί αλλοδαπών.
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Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος ενδέχεται να διώκεται λόγω του φύλου του θα πρέπει να
συνιστά κριτήριο για την αναγνώριση του δικαιώµατος ασύλου. Στο κείµενο της Σύµβασης
της Γενεύης του 1951 θα πρέπει να εισαχθεί µια τροπολογία σχετικά µε το δικαίωµα ασύλου,
ώστε να αναγνωρίζεται ως διωγµός η µη δυνατότητα της κατά βούληση αυτοδιάθεσης ενός
ανθρώπου, η απειλή της σωµατικής, της ψυχικής ή της γενετήσιας ακεραιότητάς του και
γενικότερα των θεµελιωδών του δικαιωµάτων.

∆ιαδικασίες ποινικής δικονοµίας

Ενδείκνυται να επεκταθεί η χορήγηση άδειας παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους και στα
θύµατα εµπορίας ανθρωπίνων όντων, χωρίς να συναρτάται η χορήγηση αυτή µε οποιαδήποτε
δικαστική διαδικασία. Εξάλλου, τα θύµατα θα πρέπει να δικαιούνται επανόρθωση (έστω κι αν
η διαδικασία περατωθεί πολλά χρόνια µετά από τη διάπραξη του εγκλήµατος.

Ταµείο ενίσχυσης των θυµάτων

Τα κράτη µέλη της ΕΕ θα πρέπει να προβλέπουν την έκδοση των σωµατεµπόρων και την
κατάσχεση του προϊόντος των εγκληµατικών τους πράξεων ώστε να εξοικονοµηθούν πόροι
για την τροφοδότηση ενός ταµείου ενίσχυσης των θυµάτων

B Η οικιακή δουλεία

1- κατάσταση στα κράτη µέλη

α) Κράτη όπου έχουν καταγγελθεί περιστατικά

Στη Γαλλία υπάρχουν 200 θύµατα οικιακής δουλείας που κατάγονται από χώρες της ∆υτικής
Αφρικής, στο UK ζουν 4.000 οικιακοί βοηθοί καταγόµενοι από 29 διαφορετικές χώρες53 (εκ
των οποίων το 84% έχει υποστεί ψυχολογική βία, το 54% κρατείται παρά τη θέλησή του, το
38% υπήρξε θύµα ξυλοδαρµού και το 10% θύµα σεξουαλικής κακοποίησης). Τα θύµατα
κατάγονται επίσης από τις Φιλιππίνες (B) και βρίσκονται στην υπηρεσία του προσωπικού των
διπλωµατικών αποστολών (B, A)· προέρχονται επίσης από το Μαρόκο (ESP). Σε άλλες
περιπτώσεις είναι δύσκολο να προσδιορισθεί ο αριθµός των θυµάτων οικιακής δουλείας,
υπάρχουν ωστόσο καταστάσεις εκµετάλλευσης µε χαρακτηριστικά παραπλήσια της δουλείας
(I).

Σύµφωνα µε το σχέδιο έκθεσης µε τίτλο «Οικιακή ∆ουλεία», που συνέταξε η Επιτροπή Ίσων
Ευκαιριών µεταξύ Ανδρών και Γυναικών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου
της Ευρώπης, οι εργοδότες αυτών των ανθρώπων κατάγονται από τις χώρες του Κόλπου και
της Μέσης Ανατολής, από την Ινδία, αλλά και από την Ελλάδα, την Ιταλία, το Ηνωµένο
Βασίλειο και τη Γαλλία.

β) κατάσταση των θυµάτων

                                               
53 σύµφωνα µε την ΜΚΟ Kalayaan.
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Τα θύµατα είναι ευάλωτα άτοµα τα οποία υφίστανται σωµατικό και ψυχολογικό
καταναγκασµό για να προσφέρουν εργασία χωρίς οικονοµικές απολαβές, είναι άτοµα τα
οποία στερούνται την ελευθερία τους και βιώνουν µια κατάσταση αντίθετη µε τους κανόνες
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (κατάσχεση του διαβατηρίου τους, πολύ µικρές αποδοχές,
αναξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, στέρηση της ελεύθερης κυκλοφορίας λόγω της µη νόµιµης
κατάστασής τους, πολλές φορές απαγόρευση της επικοινωνίας µε τους στενούς συγγενείς
τους).

2. Η ισχύουσα νοµοθεσία στα κράτη µέλη

Σε κανένα κράτος µέλος δεν καταδικάζεται η οικιακή δουλεία. Σε γενικές γραµµές, λόγω της
έλλειψης ορισµού υφίσταται µόνο µια τυπική καταγγελία της δουλείας ως έγκληµα κατά της
ανθρωπότητας. Κατά συνέπεια, ο ποινικός κώδικας και η εργατική νοµοθεσία περιλαµβάνουν
διατάξεις που καταδικάζουν ορισµένα περιστατικά που στοιχειοθετούν µια κατάσταση
δουλείας (απόπειρα κατά της αξιοπρέπειας του ατόµου, αδικήµατα που συνδέονται µε την
παράνοµη απασχόληση (F, ESP)). Εντούτοις, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ιταλικός ποινικός
κώδικας καταδικάζει µεν τον υποβιβασµό του ατόµου σε κατάσταση δουλείας, όµως δεν
περιέχει ακόµη κανέναν αντίστοιχο ορισµό, ενώ ο αυστριακός ποινικός κώδικας προβλέπει
συγκεκριµένη ποινικοποίηση της δουλείας.

Σε υποθέσεις που έχουν να κάνουν µε την οικιακή δουλεία είναι συνήθως οι ΜΚΟ αυτές που
εξασφαλίζουν την προστασία των θυµάτων και τους παρέχουν κοινωνική και νοµική
συνδροµή (F, UK)54.

α) δίκαιο των αλλοδαπών και δικαίωµα ασύλου

Η κατάσταση αυτή είναι παρόµοια µε εκείνη που διαµορφώνεται από την εµπορία
ανθρωπίνων όντων. Εντούτοις, επειδή τα θύµατα θεωρούνται αλλοδαποί, είναι πολλές φορές
παράνοµοι και κινδυνεύουν να απελαθούν.
Πρέπει να επισηµανθούν δύο εξαιρέσεις: το Βέλγιο και η Ιταλία αναγνωρίζουν στα θύµατα
εµπορίας ανθρωπίνων όντων, εποµένως και στα θύµατα οικιακής δουλείας, το καθεστώς του
θύµατος και τους χορηγούν προσωρινή άδεια παραµονής ώστε να έχουν τη δυνατότητα να
προσφύγουν στη δικαιοσύνη εναντίον εκείνων που τους εκµεταλλεύονται.
Εξάλλου, ο αναγκαστικός επαναπατρισµός τους µπορεί να οργανωθεί από τη ∆ΟΜ (∆ιεθνής
Οργάνωση Μετανάστευσης) ή από τις κυβερνητικές υπηρεσίες, που παρέχουν βοήθεια στους
λαθροµετανάστες (υπηρεσίες ενηµέρωσης, βοήθεια για τη µεταφορά και αποζηµίωση
επιστροφής).

β) αρνησιδικία δυνάµει ενδεχόµενης εφαρµογής της Σύµβασης της Βιέννης περί των
διπλωµατικών σχέσεων

Οι υπάλληλοι διπλωµατικών αποστολών που προσφεύγουν στην πρακτική της οικιακής
δουλείας απολαύουν, δυνάµει της Σύµβασης της Βιέννης του 196155 (άρθρο 31), του
απόλυτου ακαταδίωκτου για ποινικές, αστικές και διοικητικές υποθέσεις (δεν µπορούν να
συλληφθούν, να κρατηθούν, να εκδοθούν ή να απελαθούν).

                                               
54 Επιτροπή κατά της Σύγχρονης ∆ουλείας στη Γαλλία, η ΜΚΟ Kalayaan στο UK.
55 περί των διπλωµατικών σχέσεων.
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Οι διπλωµάτες δεν µπορούν επίσης να προσαχθούν για να καταθέσουν ως µάρτυρες
(απαραβίαστο του ατόµου). Η άσκηση των παραπάνω προνοµίων και ασυλιών έχει ως
αποτέλεσµα την προστασία των διπλωµατών από την επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης για
παραβιάσεις της νοµοθεσίας της χώρας υποδοχής. Συν τοις άλλοις, δικαιούνται να
επικαλεστούν την ασυλία σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας (Εφετείο/Ακυρωτικό
∆ικαστήριο).
Συντρέχει εποµένως µια κατάσταση αρνησιδικίας. Η µόνη θεωρητική διέξοδος για την
αποφυγή αυτής της κατάστασης έγκειται στο γεγονός ότι οι υπάλληλοι των διπλωµατικών
αποστολών έχουν υποχρέωση να τηρούν τη νοµοθεσία και τους κανόνες της χώρας όπου
είναι διαπιστευµένοι (άρθρο 41). Επί του πρακτέου, αυτό συνεπάγεται την κατάθεση αγωγής
ενώπιον των δικαστηρίων της χώρας προέλευσης, την αίτηση για άρση της ασυλίας ή τον
χαρακτηρισµό του διπλωµάτη ως ανεπιθύµητο πρόσωπο. Τα κράτη της ΕΕ θα πρέπει να
υποστηρίξουν την εισαγωγή µιας τροπολογίας στο κείµενο της Σύµβασης της Βιέννης που θα
προβλέπει άρση της ασυλίας σε περίπτωση αποχρωσών αιτιάσεων για παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων που διαπράττονται από διπλωµάτες στο πλαίσιο δραστηριοτήτων
που άπτονται της ιδιωτικής τους ζωής.

Από την άλλη πλευρά, σύµφωνα µε το διεθνές εθιµικό δίκαιο, είθισται τα κράτη να έχουν την
αµοιβαία φιλοφροσύνη να εκδίδουν για το συγκεκριµένο οικιακό προσωπικό άδεια
παραµονής ή «ειδική κάρτα». Η συγκεκριµένη κάρτα συνδέεται µε το ίδιο το πρόσωπο του
εργοδότη και, σε περιπτώσεις που αυτός αποχωρίζεται από τον οικιακό του βοηθό, ο
τελευταίος χάνει την άδεια παραµονής του και η διαµονή του καθίσταται παράνοµη.
Επιπλέον, η άρση της ασυλίας του διπλωµάτη µπορεί (B) να οδηγήσει στην απώλεια της
άδειας παραµονής των θυµάτων.

3 Συστάσεις

Σύµφωνα µε το σχέδιο έκθεσης µε τίτλο «Οικιακή ∆ουλεία», που συνέταξε η Επιτροπή Ίσων
Ευκαιριών µεταξύ Ανδρών και Γυναικών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου
της Ευρώπης, ενδείκνυται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω ζητήµατα:

Ενηµέρωση, πρόληψη και αρωγή προς τα θύµατα
Η πρόληψη προϋποθέτει την ενηµέρωση και την αρωγή προς τα θύµατα. Οι µετανάστες
οικιακοί βοηθοί θα πρέπει να ενηµερώνονται πριν φύγουν από τη χώρα καταγωγής τους (για
ελάχιστους µισθούς, ωράρια…).

Σύσταση ενός ταµείου αποζηµίωσης των θυµάτων
Τα κράτη θα πρέπει να προχωρήσουν στη σύσταση εθνικών ταµείων για την αποζηµίωση των
θυµάτων οικιακής δουλείας.

Λήψη νοµοθετικών µέτρων
Είναι ανάγκη να υπάρξει συγκεκριµένη ποινικοποίηση του αδικήµατος της οικιακής δουλείας
και να ληφθούν µέτρα µε στόχο την παροχή κοινωνικής, διοικητικής και νοµικής συνδροµής
στα θύµατα. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να προβλεφθεί η ενίσχυση των ελέγχων και της
δικαστικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών µέσω της εναρµόνισης των σχετικών
νοµοθεσιών.

Λήψη µέτρων επί θεµάτων ποινικής δικονοµίας
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Τα θύµατα δεν γίνονται γνωστά στις κοινωνικές υπηρεσίες παρά µόνον αρκετά χρόνια µετά
το πέρας της κατάστασης δουλείας, και οι προσαπτόµενες κατηγορίες παραγράφονται. Θα
πρέπει να αλλάξουν οι προθεσµίες παραγραφής (η προθεσµία για παραγραφή πρέπει να
αρχίζει από τη στιγµή που το θύµα καταθέτει µήνυση). Εξάλλου, είναι ανάγκη να καθιερωθεί
η χορήγηση άδειας παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους και στα θύµατα οικιακής
δουλείας, χωρίς να συναρτάται η χορήγηση αυτή µε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία.
Επιπλέον, η διαχείριση των υποθέσεων δουλείας από µία και µοναδική ειδική υπηρεσία
(υπάρχει µεγάλος καταµερισµός αρµοδιοτήτων ανάµεσα σε διαφορετικές υπηρεσίες:
παράνοµη απασχόληση, προσβολή της αξιοπρέπειας του ατόµου…) θα περιορίσει τη
γραφειοκρατική βραδύτητα και θα αυξήσει τη συνέπεια.

Τροποποίηση των κανόνων που ρυθµίζουν τη χορήγηση άδειας παραµονής:

- Κάθε αλλοδαπός που εργάζεται σε πρεσβεία δεν γίνεται δεκτός στην επικράτεια παρά µόνον
εάν διαθέτει σύµβαση εργασίας. Η αρχή είναι απλή: όχι θεώρηση, χωρίς σύµβαση εργασίας,
µε το δικαίωµα του οικιακού βοηθού να αλλάξει εργοδότη.
- Προσθήκη µιας τροπολογίας στο κείµενο της Σύµβασης της Βιέννης που θα επιτρέπει τον
συµβιβασµό ανάµεσα στον σεβασµό των δικαιωµάτων που διατρανώνονται στην ΕΣ∆Α και
τις αναγκαίες αρχές προφύλαξης κατά των πιέσεων, που θα µπορούσε να ασκήσει εναντίον
του το κράτος που παρέχει τη διαπίστευση, προβλέποντας άρση της διπλωµατικής ασυλίας σε
περίπτωση αποχρωσών αιτιάσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που
διαπράττονται από διπλωµάτες στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που άπτονται της ιδιωτικής τους
ζωής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ: άρθρα 6 ως 19

1. Προστασία της ιδιωτικής ζωής, και συγκεκριµένα των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα

Άρθρο 8: «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην προστασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα που το αφορούν».
Η επεξεργασία αυτών των δεδοµένων πρέπει να γίνεται νοµίµως, για καθορισµένους σκοπούς
και µε βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφεροµένου ή για άλλους θεµιτούς λόγους που
προβλέπονται από τον νόµο.
Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα να έχει πρόσβαση στα συλλεγέντα δεδοµένα που το αφορούν και
να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους.
Ο σεβασµός των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής».

A  ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

∆ιεθνείς συµβάσεις

- Ηνωµένα Έθνη

Το ∆ιεθνές Σύµφωνο της 16ης ∆εκεµβρίου 1966 για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα56

(το οποίο έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ) εγγυάται µεταξύ άλλων το δικαίωµα
στην ιδιωτική ζωή (άρθρο 17).
Οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωµένων Εθνών για την κανονιστική ρύθµιση των
ηλεκτρονικών αρχείων που περιέχουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα57, της 14ης
∆εκεµβρίου 1990, διακηρύσσουν τις αρχές που διέπουν τις ελάχιστες εγγυήσεις που θα
πρέπει να παρέχουν οι εθνικές νοµοθεσίες (αρχές της νοµιµότητας, της πιστότητας, της
ακρίβειας, της απαγόρευσης των διακρίσεων, της ασφάλειας και της επιβολής κυρώσεων
[...]).

- Συµβούλιο της Ευρώπης

Η ΕΣ∆Α της 4ης Νοεµβρίου 195058 (η οποία έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ)
εγγυάται το δικαίωµα κάθε προσώπου στον σεβασµό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής,
καθώς και της κατοικίας του και στο απόρρητο της αλληλογραφίας του (άρθρο 8), αλλά
επιπλέον διατρανώνει το δικαίωµα στην ελευθερία λήψης ή µετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών
χωρίς την ανάµειξη δηµοσίων αρχών και αδιακρίτως συνόρων. Η ελευθερία λήψης
πληροφοριών (άρθρο 10) θεωρείται ότι καλύπτει και την ελευθερία αναζήτησης
πληροφοριών.
Η Σύµβαση της 28ης Ιανουαρίου 1981 για την προστασία των προσώπων έναντι της
αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων59 (η οποία έχει κυρωθεί από
όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ) εγγυάται σε κάθε φυσικό πρόσωπο τον σεβασµό των θεµελιωδών
δικαιωµάτων και ελευθεριών του, και συγκεκριµένα το δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή έναντι
                                               
56 Ψήφισµα 2200 A (XXI).
57 Ψήφισµα 45/95.
58 αριθ. 005.
59 αριθ. 108.
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της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 1). Η
παραπάνω Σύµβαση αποτελεί το µοναδικό νοµικό µέσο υποχρεωτικής εφαρµογής σε διεθνές
επίπεδο. Η εφαρµογή της εξασφαλίζεται από µια συµβουλευτική επιτροπή60 (T-PD).

- Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ΕΕ θέσπισε διάφορους µηχανισµούς ελέγχου αστυνοµικών φακέλων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο:
- το Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS)61

- την Ευρωπόλ (Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία), η οποία διαχειρίζεται ένα
µηχανογραφηµένο σύστηµα δεδοµένων που περιλαµβάνει ένα σύστηµα πληροφοριών και
φακέλους εργασίας που προορίζονται για ανάλυση
- το Τελωνειακό Σύστηµα Πληροφόρησης (SID), κοινό για όλες τις τελωνειακές υπηρεσίες,
το οποίο δεν έχει ακόµη τεθεί σε λειτουργία
- το σύστηµα Eurodac, το οποίο συγκεντρώνει τα δακτυλικά αποτυπώµατα των αιτούντων
άσυλο, παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής ελέγχων62 (αλλά η αντίστοιχη βάση δεδοµένων
δεν έχει ακόµη εγκατασταθεί).
Όλοι οι αστυνοµικοί φάκελοι περιλαµβάνουν διατάξεις προστασίας των δεδοµένων63. Η
Κοινή Ελεγκτική Αρχή Σένγκεν (ACC) (άρθρο 115.1 της Σύµβασης) έχει την ευθύνη της
διεξαγωγής τεχνικών ελέγχων στο πλαίσιο του SIS και της διασφάλισης της εφαρµογής των
αρχών περί προστασίας των δεδοµένων και του σεβασµού των δικαιωµάτων, που
αναγνωρίζονται στα πρόσωπα για τα οποία έχει καταρτισtεί φάκελος, στο πλαίσιο του SIS. Οι
φάκελοι της Ευρωπόλ τίθενται υπό την επιτήρηση µιας Κοινής Ελεγκτικής Αρχής, η οποία
απαρτίζεται αποκλειστικά από εκπροσώπους των εθνικών ελεγκτικών αρχών των κρατών
µελών. Υπό αυτή την έννοια, η Κοινή Ελεγκτική Αρχή δικαιούται να προβαίνει σε επιτόπου
επισκέψεις, µε δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος ιδιωτών, ώστε να εξακριβώνει
κατά πόσο τηρούνται οι όροι λειτουργίας και οµαλότητας των καταρτιζόµενων φακέλων.

Η οδηγία της 24ης Οκτωβρίου 1995 (95/46/ΕΚ) για «την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών» συνιστά ένα κοινό υπόβαθρο για την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων εντός του ευρωπαϊκού χώρου.
Άλλες ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν επιµέρους τοµείς, όπως η οδηγία 97/66 της 15ης
∆εκεµβρίου 1997 περί επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της
ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα, καθώς και η οδηγία που αφορά ορισµένες
πτυχές του ηλεκτρονικού εµπορίου, έρχονται να συµπληρώσουν τον µηχανισµό προστασίας.
Ωστόσο, καµία από τις παραπάνω οδηγίες δεν εισάγει παρεκκλίσεις από τους γενικούς
κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδοµένων που θεσπίζονται δυνάµει της οδηγίας του
1995, ούτε από τους κανόνες που καθορίζουν το εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε το 2000 το ακόλουθο ψήφισµα:
«Προστασία των δεδοµένων των θεσµικών οργάνων και οργανισµών της Κοινότητας»64.
                                               
60 απαρτιζόµενη από εκπροσώπους των κρατών που συνυπέγραψαν τη Σύµβαση.
61 που συγκροτήθηκε από τη σύµβαση εφαρµογής της Συµφωνίας Schengen, της 19ης Ιουνίου 1990.
62 δυνάµει της Σύµβασης του ∆ουβλίνου.
63 δυνάµει της Σύµβασης του 1981 του Συµβουλίου της Ευρώπης και της σύστασης R87 (15) της Επιτροπής
Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, περί αστυνοµικών φακέλων.
64 Έκθεση Paciotti Elena Ornella, A5-0279/2000.
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- Νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων

Άρθρο 8 ΕΣ∆Α – ∆ικαίωµα στον σεβασµό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής
Ο ουσιαστικός στόχος του άρθρου 8 είναι η προστασία του ατόµου από την αυθαίρετες
ενέργειες των δηµόσιων αρχών4. Οποιαδήποτε παρακώλυση από τις δηµόσιες αρχές του
δικαιώµατος των ατόµων στον σεβασµό της ιδιωτικής και οικογενειακής τους ζωής, της
κατοικίας τους και της αλληλογραφίας τους πρέπει να είναι «σύµφωνη µε τον νόµο». Η
φράση αυτή δεν απαιτεί µόνο συµµόρφωση προς το εθνικό δίκαιο, αλλά σχετίζεται και µε την
ποιότητα του εν λόγω δικαίου, απαιτώντας τη συµβατότητά του προς το κράτος δικαίου5. Για
παράδειγµα, στο πλαίσιο της συγκαλυµµένης παρακολούθησης από δηµόσιες αρχές το εθνικό
δίκαιο πρέπει να παρέχει προστασία κατά της αυθαίρετης παρακώλυσης του ατοµικού
δικαιώµατος που ορίζει το άρθρο 8. Οι νοµικές διατάξεις πρέπει να είναι αρκετά σαφείς,
προκειµένου να παρέχουν στα άτοµα επαρκείς ενδείξεις ως προς τις συνθήκες και τις
προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι δηµόσιες αρχές δικαιούνται να καταφύγουν σε τέτοια
συγκαλυµµένα µέτρα1.
Η έκφραση «σύµφωνα µε τον νόµο» ενέχει προϋποθέσεις που υπερβαίνουν την ύπαρξη µιας
νοµικής βάσης στο εθνικό δίκαιο και απαιτεί η νοµική αυτή βάση να είναι «προσιτή» και
«προβλέψιµη»2. Ένας κανόνας είναι προβλέψιµος εάν είναι διατυπωµένος µε αρκετή
ακρίβεια, ώστε να επιτρέπει σε κάθε άτοµο να ρυθµίζει τη συµπεριφορά του3.
Η έννοια της αναγκαιότητας υπονοεί ότι η παρακώλυση ανταποκρίνεται σε επιτακτική
κοινωνική ανάγκη και κυρίως ότι είναι ανάλογη προς τον θεµιτό σκοπό που επιδιώκεται4.
Η εφαρµογή µέτρων µε επιπτώσεις στο δικαίωµα του σεβασµού της αλληλογραφίας πρέπει
να συνοδεύεται από επαρκείς και ουσιαστικές εγγυήσεις, οι οποίες να διασφαλίζουν τη
µικρότερη δυνατή προσβολή του δικαιώµατος αυτού5.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε αγωγή στο ∆ΕΚ κατά της Γαλλίας, του Λουξεµβούργου,
των Κάτω Χωρών, της Γερµανίας και της Ιρλανδίας για µη κοινοποίηση των µέτρων
µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας περί προστασίας των δεδοµένων. Η παραπάνω
ενέργεια συνιστά το τρίτο τυπικό στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει που προβλέπεται από
το άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ.

- Νοµοθεσίες

Στο πλαίσιο του αστικού δικαίου η προστασία της ιδιωτικής ζωής διασφαλίζεται µε πολύ
διαφορετικούς τρόπους: είτε µέσω της θέσπισης γενικών νοµοθετικών διατάξεων που
εγγυώνται την προστασία της ιδιωτικής ζωής ως θεµελιώδες δικαίωµα, κάτι που παρέχει τη
δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια για τη διασφάλιση της προστασίας (ESP, F), είτε µε
βάση τη νοµολογία (D, I, UK), που δεν προσφέρει παρά αποσπασµατικές ενδείξεις. Η ποινική
προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι περισσότερο ανεπτυγµένη στα κράτη µέλη της ΕΕ και
προσδιορίζει µε σαφήνεια τις περιπτώσεις παραβίασης της ιδιωτικής ζωής (D, ESP, I, F).

                                               
4 βλ. Camp και Bourimi κατά Ολλανδίας, απόφαση της 3ης Οκτωβρίου 2000, αριθ. 28369/95, § 28
5 βλ. Khan κατά Ηνωµένου Βασιλείου, απόφαση της 12ης Μαΐου 2000, αριθ. 3539/97, § 26
1 βλ. Khan κατά Ηνωµένου Βασιλείου, απόφαση της 12ης Μαΐου 2000, όπως προαναφέρθηκε, § 26
2 βλ. Foxley κατά Ηνωµένου Βασιλείου, απόφαση της 20ης Ιουνίου 2000, αριθ. 33274/96, § 34
3 βλ. Malone κατά Ηνωµένου Βασιλείου, απόφαση της 2ας Αυγούστου 1984, Σειρά Α, αριθ. 82, σελ. 31-32, § 66
4 βλ. Foxley κατά Ηνωµένου Βασιλείου, απόφαση της 20ης Ιουνίου 2000, όπως προαναφέρθηκε, § 43
5 βλ. Foxley κατά Ηνωµένου Βασιλείου, απόφαση της 20ης Ιουνίου 2000, όπως προαναφέρθηκε, § 43
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Απεναντίας, σε άλλες χώρες (στο UK π.χ.), δεν ορίζονται γενικές περιπτώσεις παραβίασης
της ιδιωτικής ζωής.
Όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν θεσπίσει νόµους για «πληροφορική και ελευθερίες» και
διαθέτουν µια ανεξάρτητη ελεγκτική αρχή. Αναµένεται εναρµόνιση των νοµοθετικών
διατάξεων των κρατών, καθώς προχωρά η διαδικασία µεταφοράς της οδηγίας της 24ης
Οκτωβρίου 1995 (βλ. ανωτέρω). Υπάρχουν ωστόσο χώρες οι οποίες δεν µετέφεραν ακόµη
την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο (D, IRL, L).

B  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η σηµασία του ζητήµατος της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
αναδείχθηκε µετά την εκπόνηση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την
προστασία των δεδοµένων. Η ψηφιακή επανάσταση, που ανήγαγε τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή σε εργαλείο ευρείας χρήσεως στην καθηµερινή ζωή, συνεπάγεται και µια σειρά
κινδύνων για τα άτοµα.
Σήµερα όλο και περισσότερα νέα προβλήµατα και πρακτικά ζητήµατα τίθενται στις αρµόδιες
για την προστασία των δεδοµένων εθνικές αρχές.
Η πείρα δείχνει πως ότι, ούτε οι αρχές που διατρανώνονται στη Σύµβαση, ούτε οι εθνικοί
κανόνες περί προστασίας δεδοµένων είναι σε θέση να ρυθµίσουν µε ακρίβεια όλες τις
καταστάσεις που ανακύπτουν.
Σε ορισµένους τοµείς µπορεί να υπάρχει λιγότερο αυστηρή εφαρµογή των κανόνων περί
προστασίας δεδοµένων, ενώ σε άλλους ίσως να χρειάζεται περισσότερη αυτοπειθαρχία. Κατά
συνέπεια, αντί να προχωρήσει σε τροποποίηση της Σύµβασης ή να της προσθέσει
πρωτόκολλα, το Συµβούλιο της Ευρώπης εξέδωσε συστάσεις. Αν και αυτές δεν είναι
υποχρεωτικής εφαρµογής, περιλαµβάνουν ωστόσο πραγµατικά πρότυπα αναφοράς για όλες
τις χώρες.

Η σύσταση R (99) 5 του Συµβουλίου της Ευρώπης, σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές
για την προστασία των προσώπων έναντι της συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα µέσω των «αυτοκινητοδρόµων της πληροφορίας», επισηµαίνει τη µη
ασφαλή χρήση του Internet.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε χρήστη αποτελεί δεδοµένο προσωπικού χαρακτήρα. Σε
πέντε κράτη µέλη (D, A, I, FIN, DK) η αποστολή µηνυµάτων εµπορικού χαρακτήρα που δεν
έχουν ζητηθεί είναι παράνοµη.
Παρά ταύτα, υπάρχουν µέθοδοι κρυπτοθέτησης που διατίθενται νοµίµως και διασφαλίζουν το
απόρρητο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, όπως και το απόρρητο των κωδικών πρόσβασης.
Ωστόσο, κάθε συναλλαγή που πραγµατοποιείται, κάθε επίσκεψη σε µια ιστοθέση αφήνει
πίσω της ίχνη. Τα συγκεκριµένα ηλεκτρονικά ίχνη µπορούν να χρησιµοποιηθούν, παρά τη
θέληση του χρήστη, µε σκοπό τον καθορισµό της φυσιογνωµίας του και των ενδιαφερόντων
του. Ενόψει αυτού του γεγονότος η γνωµοδότηση αριθ. 7/200065 µε τίτλο «Επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών», που εξέδωσε η οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, φρονεί πως οι φορείς παροχής υπηρεσιών
θα πρέπει να υποχρεούνται να ενηµερώνουν τους συνδροµητές/χρήστες για τα δικαιώµατά
τους πριν από την έναρξη της συνδροµής/χρήσης, αλλά και µετέπειτα, ούτως ώστε να τους

                                               
65 Σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που υπεβλήθη από την
Επιτροπή στις 12 Ιουλίου 2000 (COM(2000) 385).
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δίδεται η δυνατότητα να ασκούν ανά πάσα στιγµή το δικαίωµα προσφυγής τους.
Οι φορείς παροχής υπηρεσιών και εκµετάλλευσης δηµοσιοποιούν τις παραπάνω
πληροφορίες, έτσι ώστε ο χρήστης συνδροµητής να µπορεί να επιλέγει ανά πάσα στιγµή τους
ενδεχόµενους τρόπους άσκησης των δικαιωµάτων του.
Έχουν εκπονηθεί και άλλες συστάσεις, όπως η σύσταση περί προστασίας των ιατρικών
δεδοµένων66 και εκείνη που αφορά την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,
τα οποία συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για στατιστικούς σκοπούς67. Έγκειται σε
κάθε κράτος µέλος της ΕΕ να εφαρµόσει τις παραπάνω συστάσεις.

Συστάσεις

Τα κράτη µέλη που δεν προέβησαν ακόµη στη µεταφορά της οδηγίας του 1995 στο εθνικό
τους δίκαιο θα πρέπει να το πράξουν όσο το δυνατόν συντοµότερα, ούτως ώστε να διαθέτει η
ΕΕ ένα κοινό νοµικό υπόβαθρο. Σε ό,τι αφορά τους χρήστες του Internet και τις ενδεχόµενες
παραβιάσεις της ιδιωτικής τους ζωής, τα κράτη µέλη της ΕΕ οφείλουν να µεριµνήσουν για τη
εφαρµογή της σύστασης R (99). Η εν λόγω σύσταση χαράζει τις κατευθυντήριες γραµµές για
την προστασία των προσώπων έναντι της συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα µέσω των «αυτοκινητοδρόµων της πληροφορίας» (δικαίωµα των χρηστών σε
περισσότερη διαφάνεια, δυνατότητα να ασκούν νοµίµως κάθε δικαίωµά τους σύµφωνα µε τις
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας...).

2. Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας

Άρθρο 10: «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.
Το δικαίωµα αυτό συνεπάγεται την ελευθερία µεταβολής θρησκεύµατος ή πεποιθήσεων, καθώς
και την ελευθερία εκδήλωσης του θρησκεύµατος ή των πεποιθήσεών του, ατοµικά ή συλλογικά,
δηµοσία ή κατ’ ιδίαν, µε τη λατρεία, την εκπαίδευση, την άσκηση των θρησκευτικών
καθηκόντων και τις τελετές.
Το δικαίωµα αντίρρησης συνειδήσεως αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες που
διέπουν την άσκησή του».

A  ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

∆ιεθνείς συµβάσεις

- Ηνωµένα Έθνη

Το άρθρο 18 της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου ορίζει ότι
«κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας..»68.

Το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, που έχει κυρωθεί από όλα τα
κράτη µέλη της ΕΕ, εγγυάται στο άρθρο 18 την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και
θρησκείας, ορίζοντας ότι «η ελευθερία των προσώπων να εκδηλώνουν το θρήσκευµα ή τις
πεποιθήσεις τους δεν µπορεί να περιορίζεται παρά µόνον από τις διατάξεις του νόµου και όταν

                                               
66 Σύσταση R (97)5.
67 Σύσταση R (97)18.
68 Ψήφισµα 217 A (III), της 10ης ∆εκεµβρίου 1948.
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αυτό είναι αναγκαίο για λόγους προστασίας της δηµόσιας ασφάλειας, τάξης και υγείας, της
ηθικής ή των θεµελιωδών ελευθεριών και δικαιωµάτων τρίτων προσώπων». Επιπλέον, «τα
κράτη που συνυπογράφουν το παρόν Σύµφωνο αναλαµβάνουν τη δέσµευση να σέβονται το
δικαίωµα των γονέων ή, ενδεχοµένως, των νοµίµων κηδεµόνων να διασφαλίζουν την ηθική και
θρησκευτική εκπαίδευση των τέκνων τους, σύµφωνα µε τις δικές τους πεποιθήσεις»69.

Η ∆ιακήρυξη για την εξάλειψη κάθε µορφής µισαλλοδοξίας ή διακρίσεων λόγω
θρησκεύµατος ή πεποιθήσεων, επίσης προστατεύει το δικαίωµα στην ελευθερία σκέψης,
συνείδησης και θρησκείας (άρθρο 1)70.
Από την άλλη, το άρθρο 6 ορίζει ότι «δυνάµει του άρθρου 1 της παρούσας ∆ιακήρυξης, και µε
την επιφύλαξη των διατάξεων της τρίτης παραγράφου του εν λόγω άρθρου, το δικαίωµα στην
ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή πεποιθήσεων συνεπάγεται, µεταξύ άλλων, τις
ακόλουθες ελευθερίες: την ελεύθερη άσκηση µιας θρησκευτικής λατρείας και την ελεύθερη
διοργάνωση συγκεντρώσεων µε αντικείµενο συγκεκριµένη θρησκεία ή πεποίθηση, καθώς και
την ελευθερία σύναψης ή διατήρησης δεσµών για τους παραπάνω σκοπούς· και την ελευθερία
συγγραφής, εκτύπωσης και διάδοσης δηµοσιεύσεων που αναφέρονται στο θέµα».

Σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ∆ράσης της Βιέννης, που εγκρίθηκαν στην
Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, της 25ης Ιουνίου 1993, «κάθε
άτοµο έχει δικαίωµα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης, έκφρασης και θρησκείας. Καλεί
επίσης όλα τα κράτη να θέσουν σε εφαρµογή τις διατάξεις της ∆ιακήρυξης σχετικά µε την
εξάλειψη κάθε µορφής µισαλλοδοξίας ή διακρίσεων λόγω θρησκεύµατος ή πεποιθήσεων»71.

- Συµβούλιο της Ευρώπης

Το άρθρο 9 της ΕΣ∆Α, που έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ, διακηρύσσει µε τη
σειρά του ότι «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και
θρησκείας...»72.

- Νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Στρασβούργου

Άρθρο 9 ΕΣ∆Α – Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας
Η ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας είναι ένα από τα θεµέλια της «δηµοκρατικής
κοινωνίας», όπως νοείται στη Σύµβαση. Σύµφωνα µε το άρθρο 9, η ελευθερία των ατόµων να
εκδηλώνουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις δεν ασκείται µόνο µαζί µε άλλους,
«δηµοσίως» και στα πλαίσια του κύκλου που απαρτίζεται από άτοµα των ίδιων πεποιθήσεων·
τα άτοµα µπορούν να εκδηλώνουν τις πεποιθήσεις τους «ατοµικά» και «κατ’ ιδίαν».
Επιπλέον, το άρθρο αυτό περιλαµβάνει κατ’ αρχήν το δικαίωµα κάθε ατόµου να προσπαθήσει
να πείσει τους συνανθρώπους του, π.χ. µέσω «εκπαίδευσης», διαφορετικά θα παρέµενε
επιπλέον νεκρό γράµµα η ελευθερία µεταβολής της θρησκείας και των πεποιθήσεων, που
διαφυλάσσεται στο άρθρο 93.

                                               
69 Ψήφισµα 2200 A (XXI), της 16ης ∆εκεµβρίου 1966.
70 Ψήφισµα 36/55, της 25ης Νοεµβρίου 1955.
71 CONF. 157/24, σηµείο B, παράγραφος 22.
72 της 4ης Νοεµβρίου 1950.
3 βλ. Κοκκινάκης κατά Ελλάδας, απόφαση της 25ης Μαΐου 1993, Σειρά Α, αριθ. 260-Α, σελ. 17 και 18, §31
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Σε µια δηµοκρατική κοινωνία µπορεί να είναι απαραίτητο να τεθούν περιορισµοί στην
ελευθερία θρησκείας, ώστε να συνυπάρξουν τα συµφέροντα των διαφορετικών θρησκευτικών
οµάδων και να διαφυλαχθεί ο σεβασµός των πεποιθήσεων όλων των ατόµων. Ωστόσο, οι
περιορισµοί αυτοί πρέπει να ανταποκρίνονται σε «επιτακτική κοινωνική ανάγκη» και πρέπει
να «είναι ανάλογοι προς τον θεµιτό σκοπό που επιδιώκεται»4.

Ο ρόλος των αρχών είναι να διασφαλίσουν ότι οι ανταγωνιζόµενες οµάδες σέβονται η µία την
άλλη5. Έτσι, µερικές φορές απαιτείται η ανάληψη θετικών µέτρων από τις αρχές6.

B  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
α) Θρησκεία

Η σύσταση 1202 του Συµβουλίου της Ευρώπης σχετικά µε τη θρησκευτική ανοχή στους
κόλπους µιας δηµοκρατικής κοινωνίας (µνηµονεύοντας το άρθρο 18 της Οικουµενικής
∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και το άρθρο 9 της ΕΣ∆Α) ορίζει ότι, τα
κοσµικά κράτη δεν θα πρέπει να επιβάλλουν καµία θρησκευτική υποχρέωση στους πολίτες
τους»73.
Απευθύνονται εποµένως συστάσεις, µεταξύ άλλων, προς την κατεύθυνση της διασφάλισης
της θρησκευτικής ελευθερίας, καθώς και της ελευθερίας συνειδήσεως και λατρείας, της
επίδειξης ελαστικότητας στην αποδοχή διαφορετικών θρησκευτικών πρακτικών και της
διευκόλυνσης της δηµιουργίας στην Ευρώπη ενός δικτύου ερευνητικών ιδρυµάτων µε
αντικείµενο τη θρησκευτική ανοχή74.

- Το ζήτηµα της χρήσης συµβόλων θρησκευτικών πεποιθήσεων στα σχολεία

Σε τέσσερις χώρες (D, B, UK και NL) οι περισσότερες διαφορές διευθετήθηκαν µε φιλικό
διακανονισµό, και οι αρχές επέτρεψαν τη χρήση της µουσουλµανικής µαντήλας, ενίοτε
επιβάλλοντας κάποιους όρους. Στο Βέλγιο και στη Γερµανία η χρήση της µαντήλας επετράπη
για λόγους ένταξης, ενώ στο Ηνωµένο Βασίλειο και στις Κάτω Χώρες εγκρίθηκε για λόγους
αποφυγής διακρίσεων.

Σηµειωτέον ότι στο Βέλγιο, δυνάµει του άρθρου 17 του Συντάγµατος, η πολιτεία παρέχει µια
ουδέτερη παιδεία. Η ουδετερότητα συνεπάγεται συγκεκριµένα τον σεβασµό των
φιλοσοφικών, ιδεολογικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων των γονέων και των µαθητών. Τα
σχολεία που λειτουργούν υπό τις δηµόσιες αρχές παρέχουν, µέχρι το τέλος της υποχρεωτικής
σχολικής εκπαίδευσης, δυνατότητα επιλογής ανάµεσα στη διδασκαλία µίας εκ των
αναγνωρισµένων θρησκειών και τη διδασκαλία της µη θρησκευτικής ηθικής.
Ο νόµος της 19ης Ιουλίου 1974 αναγνωρίζει τη µουσουλµανική λατρεία. Έτσι, η

                                               
4 βλ. Serif κατά Ελλάδας, απόφαση της 14ης ∆εκεµβρίου 1999, όπως προαναφέρθηκε, § 49
5 βλ. Serif κατά Ελλάδας, απόφαση της 14ης ∆εκεµβρίου 1999, όπως προαναφέρθηκε, § 53
6 βλ. Serif κατά Ελλάδας, απόφαση της 14ης ∆εκεµβρίου 1999, αριθ. 38178/97, § 53

73 Σύσταση 1396 (1999), Θρησκεία και ∆ηµοκρατία, και σύσταση 1202 (1993) σχετικά µε τη θρησκευτική
ανοχή στους κόλπους µιας δηµοκρατικής κοινωνίας.
74 Συµβούλιο της Ευρώπης, Έκθεση της Επιτροπής Πολιτισµού και Παιδείας, έγγραφο αριθ. 8270, 27
Νοεµβρίου 1998.
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µουσουλµανική θρησκεία διδάσκεται επί ίσοις όροις µε την καθολική, την προτεσταντική και
την εβραϊκή θρησκεία. Σήµερα η χρήση της µουσουλµανικής µαντήλας δεν ρυθµίζεται από
κανένα υπουργικό διάταγµα. Κάθε σχολείο είναι ελεύθερο να καταρτίσει τον δικό του
εσωτερικό κανονισµό75.

Όσον αφορά τη Μεγάλη Βρετανία, το ζήτηµα της χρήσης συµβόλων θρησκευτικών
πεποιθήσεων διευθετείται σε επίπεδο σχολείων. Η επιτροπή για τη φυλετική ισότητα, ένα
όργανο που συστήθηκε δυνάµει του νόµου του 1976 µε αποστολή την εξάλειψη των
φυλετικών διακρίσεων, µπορεί να διεξάγει έρευνες και να παρέχει συνδροµή σε ιδιώτες
ενώπιον των δικαστηρίων. Ο νόµος περί σχέσεων µεταξύ των φυλών (Race Relations Act,
του 1976) απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω φυλής.

Τέλος, στις Κάτω Χώρες τα ιδιωτικά σχολικά ιδρύµατα είναι ελεύθερα να εκδίδουν οδηγίες
αναφορικά µε την ενδυµασία, προς τις οποίες οφείλουν να συµµορφώνονται οι µαθητές.
Στη Γαλλία η προσηλυτιστική εκδήλωση των θρησκευτικών πεποιθήσεων που γίνεται µε τη
χρήση της µουσουλµανικής µαντήλας έχει επανειληµµένως αποτελέσει αντικείµενο
αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας. Το όργανο αυτό επισηµαίνει ότι η αποβολή
των µαθητών είναι σύννοµη όταν γίνεται επιδεικτική χρήση, µε έκδηλα χαρακτηριστικά
προσηλυτιστικής συµπεριφοράς, ενός θρησκευτικού συµβόλου, που ενδέχεται να διαταράξει
τη δηµόσια τάξη ή σε περίπτωση άρνησης συµµετοχής σε κάποια σχολική δραστηριότητα
χωρίς νόµιµη αιτιολογία.
Η Γαλλία δεν επιτρέπει τις στατιστικές που αναφέρονται σε θρησκευτικές οµάδες, δεδοµένου
ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε καταµέτρηση που αφορά τις θρησκευτικές πεποιθήσεις76.
Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου η ∆ήλωση αριθ. 11 που
επισυνάπτεται στη Συνθήκη του Άµστερνταµ και αφορά το καθεστώς των Εκκλησιών και των
µη θρησκευτικών οργανώσεων, η οποία δεν έχει ακόµη κυρωθεί, αναφέρει πως η Ευρωπαϊκή
Ένωση σέβεται και δεν προδικάζει το καθεστώς που απολαµβάνουν δυνάµει του εθνικού
δικαίου οι Εκκλησίες και οι θρησκευτικές οργανώσεις ή κοινότητες στα κράτη µέλη. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται επίσης το καθεστώς των φιλοσοφικών και µη θρησκευτικών
οργανώσεων.

Σε γενικές γραµµές, η θρησκευτική ελευθερία είναι σεβαστή στα κράτη µέλη της ΕΕ.
Ωστόσο, στην Αυστρία, στο Βέλγιο και στη Γαλλία υπάρχουν ορισµένες µη επισήµως
αναγνωρισµένες θρησκευτικές οµάδες οι οποίες ισχυρίζονται ότι υφίστανται διακρίσεις. Στην
Ελλάδα κάποιες µη ορθόδοξες οµάδες προσκρούουν ενίοτε σε διοικητικά ή νοµικά εµπόδια
κατά την άσκηση των θρησκευτικών τους καθηκόντων77.

β) Θρησκευτικές αιρέσεις

Ορισµός

Στη ∆ύση η λέξη «σέκτα» (θρησκευτική αίρεση) έχει αποκτήσει υποτιµητική έννοια, οπότε οι
                                               
75 Συνοπτικό σηµείωµα: Η χρήση συµβόλων θρησκευτικών πεποιθήσεων στα σχολεία, Υπηρεσία Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων, Γαλλία, Ιούνιος 1997.
76 Ύπατο Συµβούλιο Ένταξης, Το Ισλάµ στη ∆ηµοκρατία, Νοέµβριος 2000.
77 Γραφείο ∆ηµοκρατίας, Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Εργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, ετήσια
έκθεση για τη θρησκευτική ελευθερία σε διεθνές επίπεδο (2000), 5 Σεπτεµβρίου 2000.
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ειδικοί προτιµούν τον όρο «νέα θρησκευτικά κινήµατα».
Εντούτοις, δεν υπάρχει κανένας νοµικός ορισµός ο οποίος να είναι αποδεκτός από τους
πάντες.
Η κοινή γνώµη των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών εκλαµβάνει τις θρησκευτικές αιρέσεις
σαν οµάδες καταναγκασµού, µε ολοκληρωτική νοοτροπία, που ενίοτε εµφανίζουν
εγκληµατικές τάσεις.

Ιδιοµορφίες

Παρατηρείται πολύ διαφορετική αντιµετώπιση του φαινοµένου στα κράτη µέλη της ΕΕ,
λόγου χάρη ανάµεσα στη Σουηδία και τη Γαλλία.
Τον Μάρτιο του 2000 η Σουηδία αναγνώρισε το επίσηµο καθεστώς της θρησκευτικής
κοινότητας σε ορισµένες οργανώσεις τις οποίες η Γαλλία χαρακτηρίζει ως αιρέσεις
(Μάρτυρες του Ιεχωβά και Εκκλησία της Scientology): οι οργανώσεις αυτές επιδοτούνται από
το σουηδικό κράτος.

Από την έκθεση για τις θρησκευτικές αιρέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντλούµε τα
παρακάτω στοιχεία78 :

- η αναζήτηση και εφαρµογή ενός ακριβούς ορισµού της έννοιας της θρησκευτικής αίρεσης
οδηγεί σε έντονες αποκλίσεις και σε διαφορετικές τοποθετήσεις στα κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- στα εθνικά νοµικά συστήµατα δεν υπάρχει σαφής ορισµός του όρου «σέκτα»,
- τα εθνικά συντάγµατα των ∆εκαπέντε διακηρύσσουν την ελευθερία θρησκείας, πίστης,
γνώµης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι· σύµφωνα µάλιστα µε τον εισηγητή,
«σε κανένα κράτος µέλος δεν εξαιρούνται από την εφαρµογή των γενικών νόµων
θρησκευτικές κοινότητες, εκκλησίες και σέκτες, καθώς και τα µέλη τους»,

- ορισµένα κράτη µέλη αναγνωρίζουν στο πλαίσιο της εθνικής τους νοµοθεσίας σε
θρησκευτικές κοινότητες ένα νοµικό καθεστώς, το οποίο προβλέπει ορισµένες
φορολογικές διευκολύνσεις, δικαίωµα σε κρατικές ενισχύσεις,... και, πέραν τούτου,

- υπάρχουν ελάχιστες αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά µε τη διάρθρωση και τον αριθµό
των υφιστάµενων θρησκευτικών αιρέσεων, καθώς και τον αριθµό των µελών τους.

Η έκθεση επισηµαίνει κάποιες µεθόδους, ενίοτε «αµφίβολες», στις οποίες προσφεύγουν οι
αιρέσεις (οικονοµική εκµετάλλευση των µελών τους, επιθετικός τρόπος απόκτησης οπαδών,
εφαρµογή µεθόδων ψυχικής εξάρτησης, διείσδυση σε κρατικές δοµές και επιχειρήσεις και
υπονόµευσή τους, ... ) και ορισµένες δραστηριότητές τους που θα µπορούσαν να
χαρακτηρισθούν εγκληµατικές και οι οποίες αναφέρονται σε κάποιες εκθέσεις (σεξουαλική
εκµετάλλευση παιδιών, λαθρεµπόριο ναρκωτικών, παράνοµη άσκηση ιατρικής, φοροδιαφυγή
και υποκίνηση σε αυτοκτονία). Προτείνεται η δηµιουργία ευρωπαϊκής τράπεζας δεδοµένων,
µιας δεύτερης υπό την αιγίδα της Ευρωπόλ, η σύσταση µιας ευρωπαϊκής συντονιστικής
υπηρεσίας, καθώς και ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου και υπηρεσιών πληροφοριών σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει θεσπιστεί καµία ειδική νοµοθετική διάταξη για την

                                               
78 Έκθεση µε τίτλο «Οι σέκτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και Εσωτερικών
Υποθέσεων, έγγραφο Α4-0408/97, 11 ∆εκεµβρίου 1997.
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καταπολέµηση των παράνοµων δραστηριοτήτων των θρησκευτικών αιρέσεων, καθώς
εκτιµάται πως οι εθνικές νοµοθεσίες επαρκούν για την αντιµετώπιση του ζητήµατος.

Το Συµβούλιο της Ευρώπης υπογραµµίζει ότι η δράση των θρησκευτικών οµάδων πρέπει να
είναι σύµφωνη προς τις δηµοκρατικές αρχές. Έτσι, πρέπει να τηρείται η υποχρεωτική
σχολική εκπαίδευση, να επιβάλλονται κυρώσεις για παράνοµη άσκηση της ιατρικής, µια
πρακτική που µάλλον είναι ευρέως διαδεδοµένη, ενώ καλό θα ήταν να υπάρξει
προβληµατισµός όσον αφορά τις νοµικές επιπτώσεις της κατήχησης εκ µέρους των αιρέσεων
(πνευµατικός εξαναγκασµός)79.

Από την άλλη, σε σύσταση που εξέδωσε, το Συµβούλιο της Ευρώπης επισηµαίνει πως η
θέσπιση ειδικής νοµοθεσίας για τις θρησκευτικές αιρέσεις ενδέχεται να στοιχειοθετεί
παραβίαση του θεµελιώδους δικαιώµατος της ελευθερίας συνείδησης και θρησκείας, που
διασφαλίζεται από την ΕΣ∆Α, και να θίγει τις παραδοσιακές θρησκείες80.

Ένα άλλο πόρισµα κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής προτείνει τη θέσπιση νέων
ποινικών διατάξεων περί εκµετάλλευσης καταστάσεως αδυναµίας και υποκίνησης σε
αυτοκτονία, την προσαρµογή υφιστάµενων διατάξεων για την προστασία των νέων και όσον
αφορά το καθεστώς των οργανώσεων, καθώς και τη διεξαγωγή καλύτερων ελέγχων του
καθεστώτος των οργανώσεων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τη δηµιουργία ενός
ανεξάρτητου παρατηρητηρίου81.

γ) Αντίρρηση συνειδήσεως

Οι ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισµοί έχουν καθορίσει διεθνή πρότυπα για το θέµα της
αντίρρησης συνειδήσεως. Θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τα ψηφίσµατα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου82 και του Συµβουλίου της Ευρώπης83. Η σύσταση R(87) 8 της Επιτροπής
Υπουργών διακηρύσσει την θεµελιώδη αρχή σύµφωνα µε την οποία κάθε πρόσωπο
υποκείµενο στην υποχρέωση της στρατιωτικής θητείας το οποίο, για επιτακτικούς λόγους
συνειδήσεως, αρνείται να συµµετάσχει στη χρήση όπλων, έχει το δικαίωµα να απαλλαχθεί
από την υποχρέωση της συγκεκριµένης θητείας (υπό ορισµένους όρους) [...]. Θα µπορεί
ενδεχοµένως να κληθεί να υπηρετήσει εναλλακτική θητεία.

Σε διεθνές επίπεδο, η Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ έχει επίσης εκδώσει διάφορα
ψηφίσµατα όπου αναγνωρίζεται το δικαίωµα στην αντίρρηση συνειδήσεως84.
Η στρατιωτική θητεία δεν είναι πλέον υποχρεωτική στις περισσότερες χώρες της ΕΕ85.
                                               
79 Συµβούλιο της Ευρώπης, «Παράνοµες δραστηριότητες των θρησκευτικών αιρέσεων», έκθεση της Επιτροπής
Νοµικών Θεµάτων και ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, έγγραφο αριθ. 8373, 13 Απριλίου 1999.
80 Συµβούλιο της Ευρώπης, σύσταση 1178 (1992) σχετικά µε τις θρησκευτικές αιρέσεις και τα νέα θρησκευτικά
κινήµατα, 5 Φεβρουαρίου 1992.
81 Έκθεση της βελγικής κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής, «Οι σέκτες στο Βέλγιο», εισηγητές οι κ.κ.
Duquesne και Willems, Απρίλιος 1997.
82 Ψηφίσµατα : Macciochi, σχετικά µε την αντίρρηση συνειδήσεως, 7 Φεβρουαρίου 1983, Schmidbauer, σχετικά
µε την άρνηση υπηρέτησης της στρατιωτικής θητείας για λόγους συνειδήσεως και την εναλλακτική θητεία, 13
Οκτωβρίου 1989, De Gucht, σχετικά µε τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 11 Μαρτίου 1993, Bandrés
Molet και Bindi, σχετικά µε το δικαίωµα στην αντίρρηση συνειδήσεως.
83 Συµβούλιο της Ευρώπης, ψήφισµα 337 και σύσταση 478 (1967), συστάσεις 816 (1977) και R (87). (18)
ψηφίσµατα 1989/59, 1993/84, 1995/83 και 1998/77.
84 Ψηφίσµατα 1989/59, 1993/84, 1995/83 και 1998/77.
85 Συµβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, «Άσκηση του
δικαιώµατος αντίρρησης συνειδήσεως όσον αφορά την υποχρέωση της στρατιωτικής θητείας στα κράτη µέλη του
Συµβουλίου της Ευρώπης», έγγραφο αριθ. 8809, 13 Ιουλίου 2000.
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Η ∆ιεθνής Αµνηστία εκφράζει ανησυχίες σχετικά µε την προτεινόµενη από ορισµένα κράτη
της ΕΕ διάρκεια της εναλλακτικής θητείας, που υποκαθιστά τη στρατιωτική θητεία. Η
∆ιεθνής Αµνηστία συνιστά στα κράτη µέλη να αναθεωρήσουν τη θέση τους σε περιπτώσεις
που η διάρκεια της στρατιωτικής θητείας δεν αντιστοιχεί στους διεθνείς κανόνες.86.

3. Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης

Άρθρο 11: «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία έκφρασης. Το δικαίωµα αυτό
περιλαµβάνει την ελευθερία γνώµης και την ελευθερία λήψης ή µετάδοσης πληροφοριών ή
ιδεών, χωρίς την ανάµειξη δηµοσίων αρχών και αδιακρίτως συνόρων.
Η ελευθερία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και η πολυφωνία τους είναι σεβαστές».

A  ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

∆ιεθνείς συµβάσεις

- Ηνωµένα Έθνη

Η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου της 10ης ∆εκεµβρίου 1948
διατρανώνει ότι «κάθε άτοµο έχει δικαίωµα στην ελευθερία γνώµης και έκφρασης, ...» (άρθρο
19).

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Σύµφωνο της 16ης ∆εκεµβρίου 1966 για τα ατοµικά και πολιτικά
δικαιώµατα, το οποίο έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ, κανείς δεν πρέπει να
οχλείται λόγω των φρονηµάτων του (άρθρο 19). Εντούτοις, ορίζει πως η άσκηση των
ελευθεριών µπορεί να υπόκειται σε ορισµένους αναγκαίους περιορισµούς, οι οποίοι ωστόσο
πρέπει να καθορίζονται µε σαφήνεια από τον νόµο.
- Νοµολογία

Άρθρο 10 ΕΣ∆Α – Ελευθερία έκφρασης
Η ελευθερία έκφρασης αποτελεί µία από τις ουσιαστικές βάσεις µιας δηµοκρατικής
κοινωνίας. ∆εν ισχύει µόνο για «πληροφορίες» και «ιδέες» που είναι αποδεκτές ή θεωρούνται
ακίνδυνες ή αδιάφορες, αλλά και για εκείνες που προσβάλλουν, συγκλονίζουν ή
διαταράσσουν, καθώς αυτές είναι οι επιταγές της πολυφωνίας, της ανοχής και του ανοικτού
πνεύµατος, χωρίς τα οποία δεν υπάρχει «δηµοκρατική κοινωνία»1.
Ο Τύπος παίζει σηµαντικό ρόλο σε µια δηµοκρατική κοινωνία. Αν και δεν πρέπει να
υπερβαίνει κάποια όρια, κυρίως αυτά που αφορούν τη φήµη και τα δικαιώµατα των άλλων
και την ανάγκη να προληφθεί η αποκάλυψη εµπιστευτικών πληροφοριών, καθήκον του είναι
ωστόσο να µεταδίδει – σεβόµενος τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του – πληροφορίες και
ιδέες για όλα τα θέµατα δηµόσιου ενδιαφέροντος. Η δηµοσιογραφική ελευθερία
περιλαµβάνει επίσης τη χρήση υπερβολής ή και προκλητικότητας ως έναν βαθµό2.

                                               
86 ∆ιεθνής Αµνηστία, «Σχόλια όσον αφορά τον σεβασµό εκ µέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση», (1998-1999), Σύνδεσµος Ευρωπαϊκής Ένωσης, 28
Ιανουαρίου 2000.
1 βλ. Fressoz και Roire κατά Γαλλίας, απόφαση της 21ης Ιανουαρίου 1999, αριθ. 29183/95, § 45
2 βλ. Fressoz και Roire κατά Γαλλίας, απόφαση της 21ης Ιανουαρίου 1999, αριθ. 29183/95, § 45, News Verlags
Gmbh & CoKG κατά Αυστρίας απόφαση της 11ης Ιανουαρίου 2000, αριθ. 31457/96, § 55
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Ωστόσο, δεν είναι καθήκον µόνο των µέσων ενηµέρωσης να µεταδίδουν τις πληροφορίες και
τις ιδέες αυτές: το κοινό έχει δικαίωµα να τις λαµβάνει3.
Το σχετικό εθνικό δίκαιο πρέπει να είναι διατυπωµένο µε επαρκή ακρίβεια, ώστε να µπορούν
τα ενδιαφερόµενα άτοµα – εάν είναι απαραίτητο µε την κατάλληλη νοµική συµβουλή – να
προβλέπουν, σε λογικό βαθµό σύµφωνα µε τις συνθήκες, τις επιπτώσεις που µπορεί να
συνεπάγεται µια δεδοµένη πράξη4.
Το επίθετο «απαραίτητος» µε την έννοια του άρθρου 10 § 2 υπονοεί την ύπαρξη «επιτακτικής
κοινωνικής ανάγκης»5.
Το ∆ικαστήριο πρέπει να καθορίζει εάν η εκάστοτε παρέµβαση ήταν «ανάλογη προς τους
θεµιτούς σκοπούς που επιδιώκονται» και εάν οι λόγοι που επικαλούνται τα εθνικά
δικαιοδοτικά όργανα για να δικαιολογήσουν την παρέµβαση αυτή είναι «σχετικοί και
επαρκείς»6.

Η άσκηση της ελευθερίας της πληροφόρησης προϋποθέτει την ελεύθερη κυκλοφορία των
φορέων της πληροφορίας (προφορικός λόγος, γραπτά κείµενα, ήχοι, εικόνες), καθώς και την
ελεύθερη πρόσβαση στα µέσα ενηµέρωσης (Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικά
µέσα ενηµέρωσης).
Η ελευθερία της πληροφόρησης δεν αποτελεί αντικείµενο καµίας διάταξης της Συνθήκης της
Ρώµης της 25ης Μαρτίου 1957, και επί της ουσίας δεν υπάρχει κοινή αγορά στον τοµέα της
πληροφόρησης.

Μέσα µαζικής ενηµέρωσης

Στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης διάφορες νευραλγικής σηµασίας συστάσεις87 που
αφορούν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης υπογραµµίζουν τη σηµασία που οφείλουν να
προσδίδουν τα κράτη µέλη, δυνάµει του άρθρου 1 της ΕΣ∆Α, στην πολυφωνία και στη
διαφάνεια των µέσων ενηµέρωσης στους τοµείς της ραδιοφωνίας και του γραπτού Τύπου.

Η δήλωση της Επιτροπής Υπουργών της 27ης Απριλίου 1982 περί ελευθερίας έκφρασης και
πληροφόρησης εκφράζει τη δέσµευση που αναλαµβάνουν στον συγκεκριµένο τοµέα τα κράτη
µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης, να σέβονται και να προωθούν περαιτέρω την ελευθερία
της έκφρασης και της πληροφόρησης.

                                               
3 βλ. News Verlags Gmbh & CoKG κατά Αυστρίας, απόφαση της 11ης Ιανουαρίου 2000, αριθ. 31457/96, § 56
4 βλ. News Verlags Gmbh & CoKG κατά Αυστρίας, απόφαση της 11ης Ιανουαρίου 2000, αριθ. 31457/96, § 42
5 βλ. News Verlags Gmbh & CoKG κατά Αυστρίας, απόφαση της 11ης Ιανουαρίου 2000, όπως προαναφέρθηκε,
§ 52, Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH κατά Αυστρίας, απόφαση της 21ης Σεπτεµβρίου 2000, αριθ.
32240/96, § 34
6 βλ. News Verlags Gmbh & CoKG κατά Αυστρίας, απόφαση της 11ης Ιανουαρίου 2000, όπως προαναφέρθηκε,
§ 52
87 Συµβούλιο της Ευρώπης, σύσταση Rec (2000) 23 σχετικά µε την ανεξαρτησία και τα καθήκοντα των
ρυθµιστικών αρχών στον τοµέα της ραδιοφωνίας, 20 ∆εκεµβρίου 2000.
Συµβούλιο της Ευρώπης, σύσταση Rec (2000) 7 σχετικά µε το δικαίωµα των δηµοσιογράφων να µην
αποκαλύπτουν της πηγές των πληροφοριών τους, 8 Μαρτίου 2000.
Συµβούλιο της Ευρώπης, σύσταση Rec (99) 1 σχετικά µε τα µέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση της
πολυφωνίας στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, 19 Ιανουαρίου 1999.
Συµβούλιο της Ευρώπης, σύσταση Rec (97) 21 σχετικά µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και την προαγωγή µιας
νοοτροπίας ανοχής, 30 Νοεµβρίου 1997.
Συµβούλιο της Ευρώπης, σύσταση Rec (94) 13 σχετικά µε τα µέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση της
διαφάνειας στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, 22 Νοεµβρίου 1994.
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Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τη ∆ιασυνοριακή Τηλεόραση της 5ης Μαΐου 198988, καθώς και
το Πρωτόκολλο Τροποποίησης της Σύµβασης, της 1ης Οκτωβρίου 199889, προσφέρουν ένα
νοµικό πλαίσιο για τη διασυνοριακή ραδιοφωνία Το B, η DK και η IRL δεν συνυπέγραψαν
αυτή τη Σύµβαση, ενώ οι NL, το L, η GR, η P και η SV δεν την έχουν ακόµη επικυρώσει.

Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο «Τηλεόραση χωρίς σύνορα» είναι σε µεγάλο
βαθµό σύµφωνη προς την παραπάνω Σύµβαση.
Ελευθερία της πληροφόρησης

Όσον αφορά την ελευθερία της πληροφόρησης, και ειδικότερα το δικαίωµα πρόσβασης στα
έγγραφα, όλες οι εθνικές νοµοθεσίες των ∆εκαπέντε περιλαµβάνουν διατάξεις που ρυθµίζουν
την πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα (συνταγµατικές διατάξεις, διοικητικούς νόµους,…).

Αναφέρουµε την περίπτωση του Ηνωµένου Βασιλείου, όπου κυκλοφορεί από το 1994 µια
ανεπίσηµη συλλογή πρακτικών οδηγιών για την πρόσβαση σε πληροφορίες της δηµόσιας
διοίκησης. Επιπλέον, ο νόµος περί ελευθερίας της πληροφόρησης («Freedom of Information
Act») θα τεθεί σε ισχύ το 2002.
Πρέπει να αναφερθεί ότι σε ορισµένα κράτη µέλη θεσπίστηκαν προσφάτως νόµοι που
ρυθµίζουν την ελευθερία της πληροφόρησης (IRL και D)90.

B  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στις Κάτω Χώρες ένας δηµοσιογράφος φυλακίστηκε το 2000 και στη συνέχεια αθωώθηκε
από ένα δικαστήριο, επειδή σε άρθρο του σε εφηµερίδα δεν ανέφερε την πηγή των
πληροφοριών του.

Στις Κάτω Χώρες και στην Ιρλανδία δεν υπάρχουν νοµοθετικές διατάξεις περί προστασίας
των δεδοµένων.

Η ∆ανία, η Φινλανδία και η Ισπανία δεν έχουν καθιερώσει ανεξάρτητες ρυθµιστικές αρχές,
εφόσον η κυβέρνηση είναι αυτή που εκχωρεί τις άδειες στους ραδιοφωνικούς σταθµούς.

Σε µια σειρά σηµαντικών αποφάσεων που εξέδωσε, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων αναγνώρισε ότι η ελευθερία της έκφρασης συνιστά ένα από τα ουσιαστικά
υπόβαθρα µιας δηµοκρατικής κοινωνίας και µία από τις πρωταρχικές προϋποθέσεις για την
πρόοδο της κοινωνίας και την ανάπτυξη κάθε µέλους της. ∆εν νοείται δηµοκρατική κοινωνία
χωρίς πολυφωνία, ανοχή και ανοικτό πνεύµα91.

4. ∆ικαίωµα ασύλου. Προστασία σε περίπτωση αποµάκρυνσης, απέλασης και έκδοσης
(άρθρα 18 και 19)

                                               
88 Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τη ∆ιασυνοριακή Τηλεόραση, (132), που τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 1993.
89 Πρωτόκολλο Τροποποίησης της Σύµβασης, (171).
90 Ιρλανδία: νόµος αριθ. 13 του 1997, περί της ελευθερίας πληροφόρησης· Γερµανία: νόµος του οµοσπονδιακού
κρατιδίου του Βρανδεµβούργου της 10ης Μαρτίου 1998, περί της πρόσβασης στα έγγραφα και στις
πληροφορίες.
91 Υπόθεση Handsyde κατά Ηνωµένου Βασιλείου, 7 Ιουλίου 1976, σειρά Α, αριθ. 24, και υπόθεση Sunday
Times κατά Ηνωµένου Βασιλείου, 26 Απριλίου 1979, σειρά Α, αριθ. 30.
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Άρθρο 18: «Το δικαίωµα ασύλου διασφαλίζεται τηρουµένων των κανόνων της Σύµβασης της
Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και του Πρωτοκόλλου της 31ης Ιανουαρίου 1967 σχετικά µε το
καθεστώς των προσφύγων και σύµφωνα µε τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας».
Άρθρο 19: «Απαγορεύονται οι συλλογικές απελάσεις.
Κανείς δεν µπορεί να αποµακρυνθεί, να απελαθεί ή να εκδοθεί προς κράτος όπου διατρέχει
σοβαρό κίνδυνο να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου ή να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλη
απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή µεταχείριση».

A  ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

∆ιεθνείς συµβάσεις

- Ηνωµένα Έθνη

Το άρθρο 14 της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου ορίζει ότι κάθε
πρόσωπο που υφίσταται διωγµούς έχει το δικαίωµα να αναζητεί άσυλο και να απολαµβάνει
του δικαιώµατος ασύλου σε άλλες χώρες.
Η Σύµβαση της 28ης Ιουλίου 1951 για το καθεστώς των προσφύγων (που έχει κυρωθεί από
όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ) καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα άτοµο που
υφίσταται διωγµούς δικαιούται να αναζητήσει προστασία σε µια άλλη χώρα, θέτει την αρχή
της απαγόρευσης της απέλασης (άρθρα 1 και 33) και ορίζει σε γενικές γραµµές την έννοια
του καθεστώτος του πρόσφυγα, χωρίς ωστόσο να αποφαίνεται για τις διαδικασίες που πρέπει
να ακολουθούνται για την εκχώρηση του παραπάνω καθεστώτος.
Το Πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967 (που έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη µέλη της
ΕΕ) επεκτείνει σε νέες κατηγορίες προσφύγων το πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης.
Η Σύµβαση της 28ης Σεπτεµβρίου 1954 για το καθεστώς των απατρίδων (δεν έχει κυρωθεί
από A και P) ορίζει ως «απάτριδα» ένα άτοµο το οποίο κανένα κράτος δεν θεωρεί υπήκοό
του δυνάµει της εφαρµοστέας νοµοθεσίας του.
Σύµφωνα µε τη Σύµβαση για τη µείωση του αριθµού των απατρίδων, που εγκρίθηκε στις 30
Αυγούστου 1961 (δεν έχει κυρωθεί από B, ESP, F, FIN, GR, I, L, P) κάθε κράτος εκχωρεί την
ιθαγένειά του σε οποιοδήποτε άτοµο γεννάται στην επικράτειά του και που διαφορετικά θα
ήταν άπατρις (άρθρο 1).
Το Σύµφωνο της 16ης ∆εκεµβρίου 1966 για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα (που έχει
κυρωθεί από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ) επισηµαίνει ότι, κανένας αλλοδαπός δεν µπορεί να
απελαθεί παρά µόνον κατόπιν σχετικής απόφασης, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τον νόµο (µε
εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι ασφαλείας) και πρέπει να
διαθέτει τα µέσα ώστε να µπορεί να υπερασπίζεται τη γνώµη του και να ζητά την εξέταση της
υπόθεσής του από την αρµόδια αρχή (άρθρο 13).

Η Σύµβαση της 10ης ∆εκεµβρίου 1984 για την απαγόρευση των βασανιστηρίων και της
υποβολής σε βάναυσες, απάνθρωπες και εξευτελιστικές ποινές ή µεταχείριση (την οποία δεν
επικύρωσε ακόµη η Ιρλανδία) ορίζει ότι, κανένα κράτος δεν µπορεί να απελάσει ή να
εκδώσει ένα πρόσωπο προς άλλο κράτος όπου το συγκεκριµένο πρόσωπο διατρέχει τον
κίνδυνο να υποβληθεί σε βασανιστήρια (άρθρο 3).

- Συµβούλιο της Ευρώπης
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Το Πρωτόκολλο αριθ. 4 της ΕΣ∆Α, της 16ης Σεπτεµβρίου 196392 (δεν επικυρώθηκε ακόµη
από GR, ESP, UK) απαγορεύει τις συλλογικές απελάσεις αλλοδαπών (άρθρο 4).
Το Πρωτόκολλο αριθ. 7 της ΕΣ∆Α, της 22ας Νοεµβρίου 198493 (δεν επικυρώθηκε ακόµη από
D, B, IRL, NL, P, UK, ESP) προβλέπει την παροχή δικονοµικών εγγυήσεων σε περιπτώσεις
απελάσεων αλλοδαπών (άρθρο 1) και το δικαίωµα προσφυγής σε δύο βαθµούς δικαιοδοσίας
για ποινικές υποθέσεις (άρθρο 2).

Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση περί Εκδόσεων, της 13ης ∆εκεµβρίου 195794, (η οποία έχει κυρωθεί
από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ) προβλέπει την αµοιβαία έκδοση, µεταξύ που κρατών που τη
συνυπέγραψαν, ατόµων που διώκονται για διάπραξη παραβάσεων ή που καταζητούνται για
λόγους εκτέλεσης απαγγελθείσας ποινής (άρθρο 1). Το κάθε κράτος ωστόσο δικαιούται να
αρνηθεί την έκδοση των υπηκόων του.
Το πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύµβασης περί Εκδόσεων, της 15ης Οκτωβρίου
197595 (δεν επικυρώθηκε ακόµη από A, D, F, FIN, GR, I, IRL, L, UK) εξαιρεί τα εγκλήµατα
κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήµατα πολέµου από την κατηγορία των πολιτικών
παραβάσεων που δεν επισύρουν έκδοση.

- Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Σύµβαση του ∆ουβλίνου της 15ης Ιουνίου 1990, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1997, θεσπίζει
τα κριτήρια καθορισµού του κράτους µέλους που θα αναλαµβάνει την εξέταση µιας αίτησης
χορήγησης ασύλου.
Το άρθρο 63 της ΣΕΚ παραπέµπει στην τήρηση της Σύµβασης της Γενεύης του 1951.
Το Πρωτόκολλο περί χορήγησης ασύλου, που επισυνάπτεται στη Συνθήκη ΕΟΚ, εισάγει
ουσιαστικούς περιορισµούς στο δικαίωµα ενός υπηκόου κράτους µέλους της ΕΕ να ζητήσει
άσυλο σε άλλο κράτος µέλος.
Ο κανονισµός της Eurodac, που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2000, θεσπίζει κανόνες για την
αντιπαραβολή των δακτυλικών αποτυπωµάτων των αιτούντων άσυλο σε ένα από τα κράτη
µέλη της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε κατά τη διάρκεια του 2000 τα ακόλουθα ψηφίσµατα:
«Αιτούντες άσυλο και µετανάστες: σχέδια δράσης για τις χώρες προέλευσης και διέλευσης -
Οµάδα υψηλού επιπέδου»96, «Ευρωπαϊκό Ταµείο για τους Πρόσφυγες»97, «Για τη θέσπιση
κοινών προτύπων για τις διαδικασίες εξέτασης ασύλου»98.

B  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Έναντι της αύξησης του αριθµού99 αιτήσεων χορήγησης ασύλου που σηµειώνεται από τη
δεκαετία του ’90, όλα σχεδόν τα κράτη µέλη της ΕΕ ακολουθούν ολοένα και πιο
                                               
92 αριθ. 046.
93 αριθ. 117.
94 αριθ. 024.
95 αριθ. 086.
96 Έκθεση Hernandez Mollar Jorge Salvador, A5-0057/2000.
97 Έκθεση Frahm Pernille, A5-0091/2000.
98 Έκθεση Schmitt Ingo.
99 Ο αριθµός αιτήσεων χορήγησης ασύλου στις χώρες της ΕΕ αυξήθηκε από 157.000 το 1985 σε 674.000 το
1992 για να επανέλθει στο επίπεδο των 390.000 το 2000.(στοιχεία της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες).
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περιοριστικές πολιτικές, όσον αφορά την εκχώρηση του καθεστώτος του πρόσφυγα. Η Ύπατη
Αρµοστεία για τους Πρόσφυγες έκρινε πως οι εφαρµοζόµενες διαδικασίες αντίκεινται τόσο
στους όρους της Σύµβασης της Γενεύης όσο και στους δικούς της κανόνες συµπεριφοράς.
Συγκεκριµένα δείγµατα των περιοριστικών πολιτικών που προαναφέρονται είναι τα
ακόλουθα:

- η απέλαση των αιτούντων άσυλο που δεν διαθέτουν θεώρηση, ενώ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 31 της Σύµβασης της Γενεύης, οι αιτήσεις προσφύγων που είναι
θύµατα διωγµών στη χώρα προέλευσής τους δεν πρέπει να απορρίπτονται µε την απλή
αιτιολογία της παράτυπης εισόδου και παραµονής τους. Είναι προφανές ότι τα θύµατα
διωγµών δεν έχουν, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, τη δυνατότητα να εφοδιαστούν µε
έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα.

- η εξαιρετικά περιοριστική ερµηνεία της ιδιότητας του πρόσφυγα που, κατά την εκτίµηση
ορισµένων κρατών µελών (Γαλλία, Γερµανία), δεν µπορεί να αναγνωριστεί παρά µόνον στα
άτοµα που διώκονται από κρατικά όργανα, ενώ ένας σηµαντικός αριθµός προσφύγων είναι
θύµατα διωγµών από µη κρατικούς φορείς, τους οποίους το κράτος προέλευσής τους είτε
ανέχεται είτε δεν είναι σε θέση να καταστείλει λόγω της κατάστασης αποδιοργάνωσης και
ανικανότητας των επίσηµων αρχών του (καταστάσεις εµφυλίου πολέµου, ανταρτοπόλεµου
και γενικευµένης τροµοκρατίας).

- η εφαρµογή συνοπτικών διαδικασιών που δεν παρέχουν καµία δυνατότητα µεµονωµένης
εξέτασης αιτήσεων, οι οποίες αξιολογούνται ευθύς εξ αρχής ως αβάσιµες µε την αιτιολογία
ότι οι αιτούντες καταφθάνουν από χώρες προέλευσης ή διέλευσης που θεωρούνται
«ασφαλείς» (ενώ δεν υπάρχει καµία ουσιαστική έρευνα που να αποδεικνύει ότι στις χώρες
αυτές είναι σεβαστοί οι όροι της Σύµβασης της Γενεύης).

- µια «αποτρεπτική» υποδοχή των αιτούντων άσυλο, µε την κράτησή τους µόλις φθάνουν, τα
διαδικαστικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν100 ή την άρνηση να τους παραχωρηθούν
κοινωνικά δικαιώµατα ή προσωρινή άδεια εργασίας.
Είναι αρκετά συχνές οι περιπτώσεις όπου οι αιτούντες άσυλο, συνεπεία του χρόνου αναµονής
για την εξέταση της υπόθεσής τους, καταλήγουν να µένουν χωρίς δικαιώµατα, χωρίς πόρους
και, ενίοτε, χωρίς στέγη101.
Οι αποφάσεις για απέλαση των αιτούντων άσυλο λαµβάνονται υπερβολικά γρήγορα, ενώ η
υποβληθείσα αίτηση χορήγησης ασύλου βρίσκεται ακόµη στο στάδιο της προσφυγής102.
Παρόµοιες περιοριστικές πολιτικές εφαρµόζονται από όλα σχεδόν τα κράτη µέλη της ΕΕ.
Έτσι, τα 13 εκ των 15 κρατών µελών (µε εξαίρεση το B και το L) προσφεύγουν σε
συνοπτικές διαδικασίες, 11 κράτη µέλη εφαρµόζουν την αρχή της ασφαλούς χώρας
προέλευσης (εξαιρούνται το B, η FIN, η IRL και η I), 14 κράτη µέλη (όλα εκτός από την
IRL) εφαρµόζουν την αρχή της ασφαλούς τρίτης χώρας προορισµού. Τέλος, 9 κράτη µέλη

                                               
100 Στη Γαλλία η αύξηση των διατυπώσεων έχει οδηγήσει σε εξασθένιση του δικαιώµατος ασύλου. Στη Γαλλία
και στη Γερµανία δεν υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τη µεταχείριση, σε σχέση µε τους ενήλικες, των
ανηλίκων κάτω των 16 χρόνων (∆Ο∆Α).
101 Ειδικά στη Γαλλία (σύµφωνα µε τη FI.ACAT), όπου η προθεσµία εξέτασης των υποθέσεων φθάνει µέχρι και
τους 9 µήνες.
102 Η FI.ACAT αναφέρει την περίπτωση ενός Κούρδου αιτούντος άσυλο στη Γερµανία το 1998, ο οποίος
απελάθηκε και καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης στην Τουρκία το 2000, ενώ τελικώς τού χορηγήθηκε το
δικαίωµα ασύλου.
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λαµβάνουν υπόψη τους διωγµούς από µη κρατικών φορέων και µόνο 5 κράτη µέλη
αναγνωρίζουν τους διωγµούς ως αποτέλεσµα της απουσίας οργανωµένων κρατικών δοµών
(καταστάσεις εµφυλίου πολέµου)103.
Υπό αυτές τις συνθήκες τα ποσοστά άρνησης της εκχώρησης του καθεστώτος του πρόσφυγα
είναι εξαιρετικά υψηλά στις χώρες της ΕΕ (µεταξύ 85% και 95% των αιτήσεων
απορρίπτονται, ιδίως σε A, D, ESP, F, P, GR, IRL· χαµηλότερα ποσοστά σηµειώνονται στο B
(75%), την I (70%), τις NL (65%), τη SV (48%) και τη FIN (56%))104.

Τόσο η Ύπατη Αρµοστεία για τους Πρόσφυγες όσο και η ∆ιεθνής Αµνηστία, η ΜΚΟ Human
Watch (Παρατηρητήριο Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων), η ∆Ο∆Α και το ECRE εκφράζουν
βαθύτατες ανησυχίες για την υποβάθµιση του επιπέδου προστασίας του δικαιώµατος ασύλου
στην ΕΕ.

Όµως, στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε (Οκτώβριος 1999)
αναφέρεται σαφέστατα, όσον αφορά την ανάγκη χάραξης µιας κοινής πολιτικής για θέµατα
µετανάστευσης και ασύλου, ο απόλυτος σεβασµός του δικαιώµατος ασύλου µε βάση τις
αρχές της Σύµβασης της Γενεύης.

Κατά τη διάρκεια του 2000 τα κράτη µέλη συνέχισαν να εφαρµόζουν αυστηρές πολιτικές
στον τοµέα της χορήγησης ασύλου και η ΕΕ, εάν εξαιρεθεί η σύσταση ενός ταµείου για τους
πρόσφυγες, υπέβαλε πλήθος προτάσεων κατασταλτικού χαρακτήρα (επιβολή κυρώσεων
στους µεσάζοντες και όσους αναλαµβάνουν τη µεταφορά µεταναστών, δηµιουργία του
συστήµατος Eurodac).

Η λαθροµετανάστευση συνεχίζεται µε όλα τα συνεπακόλουθα καθηµερινά δράµατα
(απόπειρες προσφύγων να προσεγγίσουν τις ισπανικές ή ιταλικές ακτές, να διασχίσουν τη
Μάγχη στο Καλαί ή να διέλθουν από τα σύνορα της Γερµανίας), ή ακόµη και µε θεαµατικά
περιστατικά, όπως η ανακάλυψη 58 πτωµάτων µεταναστών µέσα σε ένα εµπορευµατοκιβώτιο
στο Ντόβερ, τον Ιούνιο του 2000. Σηµειώνεται αύξηση του αριθµού των αιτούντων άσυλο
που κρατούνται σε κέντρα προσωρινής κράτησης προσφύγων105, καθώς και του αριθµού των
παράνοµων µεταναστών που αναµένουν να νοµιµοποιηθούν.

Τον Σεπτέµβριο του 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας σχετικά µε τα
ελάχιστα πρότυπα που πρέπει να τηρούνται κατά τις διαδικασίες εκχώρησης και άρσης του
καθεστώτος του πρόσφυγα και τον Νοέµβριο του ίδιου έτους εξέδωσε ανακοίνωση για µια
κοινή διαδικασία χορήγησης ασύλου και ένα ενιαίο καθεστώς του πρόσφυγα, το οποίο θα
ισχύει σε όλα τα κράτη της Ένωσης και θα αφορά τα πρόσωπα στα οποία εκχωρείται άσυλο.
Η ΕΕ θα έπρεπε επίσης να αυξήσει τη χρηµατοδοτική της εισφορά στην Ύπατη Αρµοστεία
των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), η οποία µειώθηκε από 600
εκατοµµύρια δολάρια το 1992 σε 200 εκατοµµύρια το 2000.

Το Συµβούλιο της Ευρώπης, σε πρόσφατη σύστασή του (R 1440 (2000)) σχετικά µε τους
περιορισµούς που επιβάλλονται στο δικαίωµα ασύλου στα κράτη µέλη του Συµβουλίου της
Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισηµαίνει την εχθρική διάθεση που κυριαρχεί στην
                                               
103 Μελέτη που εκπονήθηκε από την Γ∆ IV του ΕΚ, µε τίτλο «Το δικαίωµα ασύλου στα κράτη µέλη της ΕΕ»,
Σειρά «∆ηµόσιες Ελευθερίες», αριθ. 108.
104 Σύµφωνα µε τη µελέτη που προαναφέρεται, για το έτος 1998.
105 βλ. κεφάλαιο Ι, σελ. 8.
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Ευρώπη έναντι των αιτούντων άσυλο, εκφράζει την ευχή να ενσωµατωθεί το δικαίωµα
ασύλου στο κείµενο της ΕΣ∆Α και να καθιερωθεί µε την ΕΕ µια στενή συνεργασία για την
εναρµόνιση των εφαρµοζόµενων πολιτικών στον τοµέα του δικαιώµατος ασύλου, ούτως ώστε
να ενισχυθεί η προστασία των προσφύγων και η αλληλεγγύη ανάµεσα στα κράτη µέλη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: άρθρα
20 ως 26

1. Εφαρµογή της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων

Άρθρο 20: «Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι έναντι του νόµου».
Άρθρο 21: «Απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώµατος, εθνοτικής
καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή
πεποιθήσεων πολιτικών φρονηµάτων ή κάθε άλλης γνώµης, ιδιότητας µέλους εθνικής
µειονότητας, περιουσίας γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού».
«Απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγενείας, εντός του πεδίου εφαρµογής της Συνθήκης για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και µε
επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων των εν λόγω Συνθηκών».

- Η καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας

A  ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

∆ιεθνείς συµβάσεις

- Ηνωµένα Έθνη

Η Σύµβαση της 21ης ∆εκεµβρίου 1965 για την εξάλειψη όλων των µορφών φυλετικών
διακρίσεων106 (που επικυρώθηκε από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ, παρ' ότι αρκετά εξ αυτών -
A, D, P, GR, B - δεν αναγνωρίζουν την αρµοδιότητα της Επιτροπής για την Εξάλειψη των
Φυλετικών ∆ιακρίσεων (CERD) να παραλαµβάνει καταγγελίες µεµονωµένων ατόµων ή
οµάδων, σύµφωνα µε το άρθρο 14).

Η Σύµβαση της ∆ΟΕ σχετικά µε τις διακρίσεις στην απασχόληση, που εγκρίθηκε στις 25
Ιουνίου 1958 (δεν έχει επικυρωθεί από τη Σουηδία) απαγορεύει κάθε διάκριση, αποκλεισµό ή
προτίµηση λόγω φυλής, χρώµατος και θρησκείας [...] (άρθρο 1).

Η Σύµβαση της ΟΥΝΕΣΚΟ σχετικά µε την καταπολέµηση των διακρίσεων στον τοµέα της
εκπαίδευσης, που εγκρίθηκε στις 14 ∆εκεµβρίου 1960 (δεν έχει επικυρωθεί από IRL, A, GR,
B), απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω φυλής, χρώµατος, θρησκείας, [...] εθνοτικής καταγωγής
ή κοινωνικής προέλευσης [...] που αποβλέπει στην υπονόµευση [...] της ίσης µεταχείρισης
στον τοµέα της εκπαίδευσης (άρθρο 1).

- Συµβούλιο της Ευρώπης

Η ΕΣ∆Α της 4ης Νοεµβρίου 1950107 απαγορεύει κάθε µορφής διάκριση, χωρίς καµία
εξαίρεση, ιδίως λόγω φυλής, θρησκείας, [...], ιδιότητας µέλους εθνικής µειονότητας [...]
(άρθρο 14). Το νέο Πρωτόκολλο αριθ. 12 περί γενικής απαγόρευσης κάθε µορφής διάκρισης,
το οποίο διατέθηκε προς υπογραφή στις 4 Νοεµβρίου 2000108 και έχει υπογραφεί επί του

                                               
106 Ψήφισµα 2106 A (XX).
107 αριθ. 005.
108 αριθ. 177.
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παρόντος από 10 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η DK, η F, η ESP, η SV και το UK
δεν έχουν ακόµη υπογράψει το Πρωτόκολλο), εξασφαλίζει ότι κανένα πρόσωπο δεν πρέπει
να υφίσταται οποιαδήποτε µορφή διάκρισης εκ µέρους δηµόσιας αρχής και µε οποιονδήποτε
τρόπο.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI), που
απαρτίζεται από ανεξάρτητους εθνικούς εµπειρογνώµονες της, εξασφαλίζει την
παρακολούθηση σε κάθε επιµέρους χώρα της καταπολέµησης του ρατσισµού, της ξενοφοβίας
και του αντισηµιτισµού, καθώς και της συνεπαγόµενης µισαλλοδοξίας. Η προαναφερόµενη
επιτροπή συντάσσει κατά οµάδες εθνικές εκθέσεις, οι οποίες διαβιβάζονται στις
ενδιαφερόµενες κυβερνήσεις και στη συνέχεια δηµοσιοποιούνται. Επιπλέον, η ECRI
διατυπώνει συστάσεις γενικού πολιτικού χαρακτήρα.

- Νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων

Άρθρο 14 ΕΣ∆Α - Απαγόρευση των διακρίσεων

Για να εφαρµοστεί το άρθρο 14 αρκεί τα γεγονότα µιας υπόθεσης να εµπίπτουν στο πλαίσιο
µιας άλλης ουσιαστικής διάταξης της Σύµβασης ή των Πρωτοκόλλων της1.

Το άρθρο 14 παραβιάζεται όταν τα κράτη µεταχειρίζονται άτοµα σε ανάλογες περιπτώσεις µε
διαφορετικό τρόπο, χωρίς να δώσουν αντικειµενική και λογική δικαιολογία. Ωστόσο, αυτή
δεν είναι η µοναδική όψη της απαγόρευσης των διακρίσεων του άρθρου 14. Το άρθρο αυτό
παραβιάζεται επίσης όταν τα κράτη, χωρίς αντικειµενική και λογική δικαιολογία,
αποτυγχάνουν να µεταχειριστούν µε διαφορετικό τρόπο άτοµα των οποίων οι περιπτώσεις
διαφέρουν σηµαντικά2.

Σύµφωνα µε το άρθρο 14, µια διαφορετική µεταχείριση είναι διακριτική εάν δεν έχει
αντικειµενική και λογική δικαιολογία, δηλαδή εάν δεν επιδιώκει νόµιµο σκοπό ή εάν δεν
υπάρχει λογική σχέση ή αναλογία µεταξύ των µέσων που χρησιµοποιήθηκαν και του σκοπού
που επιδιώκεται να επιτευχθεί3.

- Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα άρθρα 13 και 29 της ΣΕΕ απαγορεύουν τις φυλετικές διακρίσεις.
Οι οδηγίες της 29ης Ιουνίου 2000, σχετικά µε την αρχή της ίσης µεταχείρισης µεταξύ των
προσώπων ανεξαρτήτως φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, και της 17ης Οκτωβρίου 2000,
σχετικά µε την καθιέρωση ενός γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση
και την εργασία, καθώς και για τη θέσπιση του προγράµµατος Equal και του κοινοτικού
προγράµµατος δράσης για την καταπολέµηση των διακρίσεων (2001-2006).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τα ακόλουθα ψηφίσµατα: «Η καταπολέµηση του
ρατσισµού και της ξενοφοβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση»109, «Ίση µεταχείριση προσώπων

                                               
1 βλ. Θλιµµένος κατά Ελλάδας, απόφαση της 6ης Απριλίου 2000, αριθ. 34269/97, § 40
2 βλ. Θλιµµένος κατά Ελλάδας, απόφαση της 6ης Απριλίου 2000, όπως προαναφέρθηκε, § 44
3 βλ. Camp και Bourimi κατά Ολλανδίας, απόφαση της 3ης Οκτωβρίου 2000, αριθ. 28369/95, § 37
109 Έκθεση Ludford Sarah Ann, A5-0049/2000.
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ανεξάρτητα από τη φυλετική ή εθνική τους καταγωγή»110, «Καταπολέµηση των διακρίσεων:
κοινοτικό πρόγραµµα δράσης 2000-2006»111, «Καταπολέµηση του ρατσισµού και της
ξενοφοβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», «Απασχόληση: καταπολέµηση των διακρίσεων,
κατευθύνσεις για την κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL»112, «Απασχόληση: καταπολέµηση
των διακρίσεων: ίση µεταχείριση µεταξύ των ατόµων»113.

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας δηµιουργήθηκε
το 1997 και έχει ως βασική αποστολή την παροχή στην ΕΕ και τα κράτη µέλη της
αντικειµενικών πληροφοριών που αφορούν τα συγκεκριµένα φαινόµενα.
Ο Χάρτης των ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων, για µια κοινωνία απαλλαγµένη από
ρατσισµό, εγκρίθηκε στις 5 ∆εκεµβρίου 1997 και έχει υπογραφεί από 80 κόµµατα.

B  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του Ευρωβαροµέτρου για το 2000 που υπεβλήθησαν από το
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας, κατά µέσον όρο στις
χώρες της Κοινότητας το 21% του πληθυσµού αποδέχεται την εθνοτική πολυµορφία και το
14% αντιτίθενται σε αυτή, ενώ το 64% κατατάσσεται στην κατηγορία των «αναποφάσιστων ή
όσων την ανέχονται παθητικά».
Το φαινόµενο του ρατσισµού συνεχίζει να υπάρχει στην ΕΕ, σε ορισµένες περιπτώσεις
παρουσιάζει επιδείνωση και λαµβάνει νέες, περισσότερο διεισδυτικές µορφές, αξιοποιώντας
τις νέες τεχνολογίες των πληροφοριών (Internet). Πρόκειται για καινούριες, πιο εξεζητηµένες
εκφράσεις του ρατσισµού, οι οποίες απαιτούν εντονότερη και καταλληλότερη επαγρύπνηση.

α) τα κρούσµατα ρατσιστικής βίας

Είναι δύσκολο να περιγραφεί µε ακρίβεια η κατάσταση που αφορά τα περιστατικά
ρατσιστικής βίας στους κόλπους της ΕΕ. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν βασίζονται
ταυτόχρονα στις διαπιστώσεις του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των φαινοµένων ρατσισµού
και ξενοφοβίας (έκθεση 2000, που εκθέτει την κατάσταση το 1999) και στις ετήσιες εκθέσεις
για κάθε επιµέρους χώρα που δηµοσίευσε τα τελευταία χρόνια η ECRI114.

Λίγες χώρες είναι πραγµατικά απαλλαγµένες από το φαινόµενο της ρατσιστικής βίας, η οποία
είναι αποτέλεσµα µιας γενικής συµπεριφοράς από πλευράς τόσο των αστυνοµικών υπηρεσιών
όσο και µεµονωµένων ατόµων και εκφράζεται µε ποικίλες µορφές.

Σε πράξεις ρατσιστικής βίας προβαίνουν αστυνοµικές δυνάµεις (ειδικότερα σε B, D, F, A,
GR) αλλά και απλοί πολίτες στο πλαίσιο της καθηµερινής συµπεριφοράς τους απέναντι στους
έγχρωµους µετανάστες (SV: ο αριθµός των βίαιων ρατσιστικών επιθέσεων διπλασιάστηκε το
1999 σε σχέση µε το 1997· FIN: το 60% των ερωτηθέντων µεταναστών δηλώνουν ότι
υπήρξαν θύµατα παρενοχλήσεων ή δυσφήµισης). Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα
παρόµοιων αντιδράσεων απόρριψης από µεριάς του αυτόχθονος πληθυσµού σηµειώθηκε το
2000 στην επαρχία της Almeria στην Ισπανία, και συγκεκριµένα στην περιοχή του Ejido,
                                               
110 Έκθεση Buitenweg Kathalijne Maria, A5-0136/2000.
111 Έκθεση Cashman Michael, A5-0259/2000.
112 Έκθεση Stenzel Ursula, A5-0034/2000.
113 Έκθεση Mann Thomas, A5-0264/2000.
114 1999 (B, ESP, F, GR, A, SV, UK, DK), 1998(P, NL, I, D), 1997 (L, IRL, FIN).
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όπου εργάζονται πολλές δεκάδες χιλιάδων Μαροκινοί: το ξέσπασµα µιας εξέγερσης
ρατσιστικού χαρακτήρα είχε ως αποτέλεσµα να τραυµατιστούν γύρω στα εξήντα άτοµα, και
εκατοντάδες µετανάστες βρέθηκαν άστεγοι µετά τις λεηλασίες που διαπράχθηκαν από το
πλήθος, χωρίς να έχουν καταδικαστεί οι υπαίτιοι.
Και στη Γερµανία σηµειώθηκε µια ιδιαίτερα αισθητή αύξηση των περιστατικών ρατσιστικής
βίας, ιδίως στο ανατολικό τµήµα της χώρας (+40%· 36 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στη
διάρκεια του 2000 ως αποτέλεσµα της ρατσιστικής βίας). Στην Αυστρία διαπιστώθηκε µια
ελαφρά µείωση των εγκληµατικών και παράνοµων ενεργειών µε ρατσιστικά κίνητρα (-11%).
Στην Ιρλανδία, αντιθέτως, σηµειώθηκε αύξηση, ενώ στη Γαλλία η κατάσταση παρέµεινε
στάσιµη115.
Πολύ συχνά οι συγκεκριµένες πράξεις ρατσιστικής βίας δεν διώκονται από τη δικαιοσύνη µε
τον επιθυµητό ζήλο.

Η ρατσιστική βία συντηρείται ή και επιδεινώνεται από τη δράση ρατσιστικών ακροδεξιών
κοµµάτων, ή από ρατσιστικές οµάδες, όπως οι νεοναζί της Γερµανίας (50.000 οπαδοί), που
ευθύνονται άµεσα για τη διάπραξη βιαιοπραγιών ή για υποκίνηση βίας (στη Γερµανία το 66%
των αδικηµάτων ρατσιστικού χαρακτήρα αφορούν την προπαγάνδα). Πρόκειται επίσης για
την περίπτωση της Αυστρίας όπου, σύµφωνα µε την έκθεση των εµπειρογνωµόνων που
υπεβλήθη στις 8 Σεπτεµβρίου 2000, η προεκλογική εκστρατεία που πραγµατοποίησε το FPÖ
(Εθνικό Φιλελεύθερο Κόµµα) είχε πρόδηλο ρατσιστικό χαρακτήρα. Παρόµοιες καταστάσεις
παρατηρούνται στο Βέλγιο, στη Γαλλία και στην Ιταλία, λόγω της παρουσίας στην πολιτική
σκηνή εξτρεµιστικών κοµµάτων µε ρατσιστική και ξενόφοβη ιδεολογία. Πρέπει να σηµειωθεί
ότι στο Βέλγιο, το Κέντρο για τις Ίσες Ευκαιρίες προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά του
Vlamsblok, αξιώνοντας την απαγόρευση της χρηµατοδότησης αυτού του κόµµατος µε
κρατικούς πόρους, όπως προβλέπει ο νόµος.

Τα θύµατα αυτής της βίας είναι τα µέλη των µειονοτήτων των µεταναστών (Τούρκοι στη
Γερµανία, Αφρικανοί και καταγόµενοι από το Μαγκρέµπ στο Βέλγιο, στη Γαλλία και στην
Ισπανία, Τσιγγάνοι και Αλβανοί στην Ιταλία και στην Ελλάδα). Η συνεχιζόµενη ύπαρξη και η
επιδείνωση του ρατσισµού συµπίπτει χρονικά µε την αύξηση των µεταναστευτικών πιέσεων
που σηµειώνονται τα τελευταία χρόνια, ιδίως σε χώρες όπου µέχρι σήµερα δεν υπήρχε υψηλό
ποσοστό µεταναστών (I, ESP, IRL).

β) οι άµεσες και έµµεσες φυλετικές διακρίσεις

Πολύ συχνότερα, αλλά όχι ήσσονος σοβαρότητας, από τα κρούσµατα ρατσιστικής βίας, τα
περιστατικά φυλετικών διακρίσεων σηµειώνουν αύξηση στα περισσότερα κράτη µέλη της
ΕΕ.
Οι συγκεκριµένες διακρίσεις εµφανίζονται µε ποικίλες µορφές, µε σηµαντικότερες τις
διακρίσεις στην απασχόληση.

Σε πολλά κράτη µέλη της ΕΕ το ποσοστό ανεργίας των υπηκόων τρίτων χωρών είναι
διπλάσιο ή και τριπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό των ηµεδαπών (DK, F, NL, UK). Οι
διακρίσεις κατά την πρόσληψη γίνονται ενίοτε µε συστηµατικό τρόπο σε ορισµένες
επιχειρήσεις116, που χρησιµοποιούν επίσης µυστικούς κώδικες µε σκοπό να αποκλείσουν τους

                                               
115 Σύµφωνα µε τους εµπειρογνώµονες του EUMC.
116 Η πρακτική των δοκιµασιών επιτρέπει το ξεσκέπασµα αυτών των µεθόδων.
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αλλοδαπούς από ορισµένες θέσεις εργασίας µε πρόσχηµα το χρώµα του δέρµατός τους ή την
ξενική προφορά του ονόµατός τους, προλαµβάνοντας έτσι τις αντιδράσεις ενός πληθυσµού,
που υποτίθεται ότι έχει ρατσιστικές αντιλήψεις.

Οι αποδοχές αυτών των µεταναστών, όταν αυτοί προσλαµβάνονται, κυµαίνονται πολύ συχνά
σε κατώτερα επίπεδα από τις αποδοχές των ηµεδαπών για την ίδια εργασία και αντίστοιχα
προσόντα (στην GR και στην I µείον 30%)117, για να µην αναφέρουµε τις «αποδοχές» για
παράνοµη εργασία. Το ίδιο ισχύει όσον αφορά τις παρεχόµενες δυνατότητες επαγγελµατικής
κατάρτισης και προαγωγής.
Ανάµεσα στις άλλες µορφές διακρίσεων αναφέρουµε την πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα
παιδιά των µεταναστών (ή την προσφορά εκπαίδευσης χαµηλότερου επιπέδου), την
πρόσβαση στη στέγαση ή ακόµη και την πρόσβαση σε δηµόσιους χώρους (π.χ. σε χορευτικά
κέντρα).

γ) ο ρατσισµός στο Internet

Το Internet εµπνέει ανησυχίες λόγω της καλπάζουσας αύξησης του αριθµού των ιστοθέσεων
και µηνυµάτων ρατσιστικού περιεχοµένου που προσφέρει και διοχετεύει. Σύµφωνα µε το
Παρατηρητήριο των φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας, ο αριθµός των ιστοθέσεων µε
ρατσιστικό περιεχόµενο αυξήθηκε από 600 το 1997 σε 2100 στις αρχές του 1999.
Τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα του Internet, η πολυκεντρική του διάρθρωση, η πανταχού παρουσία
του, η ανωνυµία και η παροδικότητα των µεταδιδόµενων µηνυµάτων, συνιστούν εµπόδια για
τον εντοπισµό των παραπτωµάτων και την επιβολή αποτελεσµατικών δικαστικών κυρώσεων.

Η επιβολή δικαστικών κυρώσεων για παραβάσεις είτε του ποινικού είτε του αστικού δικαίου
προσκρούει σε πολύπλοκα προβλήµατα, όπως ο προσδιορισµός του τόπου της παράβασης ή
της εφαρµοστέας νοµοθεσίας, ο καταµερισµός των ευθυνών ανάµεσα στους παρεµβαίνοντες
(διακοµιστές µέσων, φορείς παροχής περιεχοµένου), η βραχύτητα του χρόνου παραγραφής
που ισχύσει για τα αδικήµατα του Τύπου, ή ακόµη το πρόβληµα της προστασίας των
δεδοµένων. Πέραν τούτου, η απόλυτη αντίληψη περί ελευθερίας της έκφρασης που επικρατεί
στις Ηνωµένες Πολιτείες, όπου αυτή εκλαµβάνεται ως θεµελιώδες δικαίωµα, επιτρέπει τη
δηµιουργία «καταφυγίων» («Safe Data Harbours»), όπου δεν είναι δυνατή η κίνηση
δικαστικών διώξεων.

δ) συστάσεις

Μετά την έγκριση των οδηγιών της 29ης Ιουνίου και της 17ης Οκτωβρίου 2000 από το
Συµβούλιο, τα κράτη µέλη θα κληθούν να προσαρµόσουν, το αργότερο µέχρι τον Ιούλιο του
2003, τις διατάξεις των εθνικών τους νοµοθεσιών σε αυτόν τον τοµέα.

Κατά συνέπεια, τα κράτη θα πρέπει να αδράξουν την προσφερόµενη ευκαιρία ώστε να
προβούν στην κωδικοποίηση των συχνά διάσπαρτων εθνικών τους διατάξεων, ούτως ώστε να
αποκτήσουν ένα νοµοθετικό µέσο µε συνοχή και κατάλληλο για την αντιµετώπιση τόσο
ποινικών όσο και αστικών υποθέσεων. Πράγµατι, το ζητούµενο δεν είναι απλώς να
επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις στους υπαιτίους φυλετικών διακρίσεων, αλλά και να
παρέχεται στα θύµατα η δυνατότητα να αξιώνουν αποζηµιώσεις κατά την εκδίκαση αστικών

                                               
117 Ετήσια έκθεση 1999 του EUMC, σελ. 35 και 39.
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υποθέσεων.

Για να επιτύχουν τη συµµόρφωση προς τις κοινοτικές οδηγίες, οι οποίες δεν αποτελούν παρά
µια ελάχιστη βάση και δεν απαγορεύουν τη θέσπιση ευνοϊκότερων διατάξεων, τα κράτη µέλη
θα πρέπει, µεταξύ άλλων, και στον βαθµό που αυτό δεν προβλέπεται ήδη από τις αντίστοιχες
νοµοθεσίες τους:

- να επιβάλλουν κυρώσεις για τις άµεσες και έµµεσες φυλετικές διακρίσεις
- να επιβάλλουν κυρώσεις για σεξουαλική και ψυχολογική παρενόχληση
- να εισαγάγουν περισσότερη ευελιξία ως προς το βάρος της απόδειξης
- να χαρακτηρίσουν τον ρατσισµό επιβαρυντικό στοιχείο
- να συστήσουν ανεξάρτητους οργανισµούς παρακολούθησης και παροχής βοήθειας στα
θύµατα.

Από την άποψη αυτή, είναι επείγουσα ανάγκη τα κράτη µέλη, που δεν διαθέτουν ακόµη
ανεξάρτητους οργανισµούς ειδικευµένους στην παρακολούθηση και παροχή βοήθειας στα
θύµατα του ρατσισµού (µε αρµοδιότητες διεξαγωγής ανακρίσεων), να προχωρήσουν στη
λήψη των αναγκαίων µέτρων για τη δηµιουργία τους (F, ESP, D, GR, A, I). Μια µεγαλύτερη
ευαισθητοποίηση των αστυνοµικών οργάνων και των δικαστών (κατάρτιση) φαίνεται
επιβεβληµένη σε πολλές χώρες118.

Σε γενικές γραµµές, οι κατευθυντήριοι άξονες για την καταπολέµηση του ρατσισµού έχουν
χαραχθεί εδώ και χρόνια και περιλαµβάνονται π.χ. τόσο στα συµπεράσµατα της τελευταίας
έκθεσης του ΕΚ µε θέµα την καταπολέµηση του ρατσισµού119, στο πρόγραµµα δράσης κατά
των διακρίσεων (2001-2006), που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις ..., όσο και στα
συµπεράσµατα που ενέκρινε στις 13 Οκτωβρίου 2000 στο Στρασβούργο η Ευρωπαϊκή
∆ιάσκεψη µε θέµα «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι» ενόψει της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης των
Ηνωµένων Εθνών που θα πραγµατοποιηθεί το 2001 µε το ίδιο θέµα, και είναι οι ακόλουθοι:

- η ενίσχυση της νοµικής προστασίας κατά του ρατσισµού
- η χάραξη στρατηγικών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
- η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση για τα προβλήµατα αυτά
- ο ρόλος των µέσων µαζικής ενηµέρωσης (καθιέρωση κωδίκων δεοντολογίας κατά του
ρατσισµού)

Τέλος, όσον αφορά τα εξτρεµιστικά κόµµατα που προβάλλουν ρατσιστικές απόψεις, είναι
επιτακτική ανάγκη να κάνουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα ό,τι περνά από το χέρι τους
ώστε να διασφαλίσουν την τήρηση του Χάρτη των ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων για µια
κοινωνία απαλλαγµένη από ρατσισµό, και συγκεκριµένα να εκφράσουν την αντίθεσή τους σε
οποιαδήποτε εκλογική συµµαχία µε αυτά τα κόµµατα και να προβληµατιστούν αναφορικά µε
τη χρηµατοδότηση των προεκλογικών τους δαπανών.

Σχετικά µε το ιδιαίτερο ζήτηµα της καταπολέµησης του ρατσισµού στο Internet, και παρά τις
νοµικές δυσκολίες που αναφέρονται ανωτέρω, από τη µελέτη της ECRI επί του θέµατος
                                               
118 Ειδικότερα στην Ιταλία. Στη Γερµανία, στην Ιρλανδία, στην Ισπανία, στη Σουηδία και στη Γαλλία (νέος
κώδικας συµπεριφοράς της αστυνοµίας) έχουν σηµειωθεί πρόοδοι, σύµφωνα µε το EUMC.
119 Έκθεση της κ. Sarah Ludford σχετικά µε την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας στην ΕΕ, A5-
0049/2000.
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συνάγεται το συµπέρασµα ότι, τόσο σε νοµοθετικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο υπάρχουν
τα νοµικά µέσα για την αντιµετώπιση των συγκεκριµένων ενεργειών (λαµβάνοντας υπόψη το
γεγονός π.χ. πως η δίωξη για παράβαση διατάξεων τόσο του ποινικού όσο και του αστικού
κώδικα είναι εφικτή από τη στιγµή που τα αποτελέσµατα της παράβασης, η οποία άλλωστε
στοιχειοθετεί διαρκές αδίκηµα, εκδηλώνονται στο έδαφος της εθνικής επικράτειας, και
καταλογίζοντας ευθύνες στον φορέα εκµετάλλευσης, και ειδικότερα στον φορέα φιλοξενίας
της ιστοθέσης, σε συνάρτηση µε την εγγύτητά του προς το περιεχόµενο των µηνυµάτων)120.

Ελλείψει µιας ειδικής διεθνούς σύµβασης δυνάµει της οποίας θα καταστέλλεται ο ρατσισµός
στο Internet, και δεδοµένης ειδικότερα της στάσης των Ηνωµένων Πολιτειών (5 κράτη µέλη
της ΕΕ κατέθεσαν µάλιστα ερµηνευτικές δηλώσεις του άρθρου 4 της ∆ιεθνούς Σύµβασης για
την εξάλειψη όλων των µορφών φυλετικών διακρίσεων), η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να
δώσει ένα σαφές µήνυµα, υιοθετώντας απέναντι σε αυτόν τον σοβαρό κίνδυνο µια ενιαία
στάση τόσο σε νοµικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δεοντολογίας (soft law· λόγου χάρη, όλα
τα κράτη µέλη της ΕΕ θα πρέπει να υπογράψουν το µνηµόνιο της EuroIPSA (1997) που
συνήφθη µεταξύ των ευρωπαϊκών ενώσεων φορέων παροχής πρόσβασης και υπηρεσιών στο
Internet).

- ∆ιακρίσεις εις βάρος των µειονοτήτων και η ιδιαίτερη περίπτωση της µειονότητας των
Τσιγγάνων Ροµ και Σίντι121

Α. ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

∆ιεθνείς συµβάσεις

- Ηνωµένα Έθνη

Η Σύµβαση της 21ης ∆εκεµβρίου 1965 για την εξάλειψη όλων των µορφών φυλετικών
διακρίσεων απαγορεύει κάθε φυλετική διάκριση, ιδίως λόγω εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής
(άρθρο 1).

- Συµβούλιο της Ευρώπης

Η Σύµβαση-πλαίσιο της 1ης Φεβρουαρίου 1995 για την προστασία των εθνικών µειονοτήτων
(την οποία δεν υπέγραψε το B και η F ούτε επικύρωσε το L, οι NL, η P και η GR, µε
αποτέλεσµα να µην τεθεί σε ισχύ σε 6 κράτη µέλη της Ένωσης). Η εν λόγω σύµβαση δεν
τίθεται αυτόµατα σε ισχύ παρά πρέπει να µεταφερθεί στην εθνική νοµοθεσία από κάθε
κράτος µέλος. Ουσιαστικά η σύµβαση αυτή επιβεβαιώνει πως η προστασία των εθνικών
µειονοτήτων αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διεθνούς προστασίας των δικαιωµάτων του
ανθρώπου. Σκοπός της είναι να συµβάλει ώστε οι µειονότητες να µην υφίστανται διακρίσεις
                                               
120 Σύµφωνα µε τους εµπειρογνώµονες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των φαινοµένων ρατσισµού και
ξενοφοβίας, η Αυστρία, η Φινλανδία, και η Γερµανία έχουν λάβει ή είναι έτοιµες να λάβουν µέτρα. Στη Γαλλία
µια δικαστική απόφαση επέβαλε στο Yahoo να αποκλείσει την προσπέλαση σε µια ρατσιστική ιστοθέση.
121 Τα ονόµατα που αποδίδονται στους Τσιγγάνους ποικίλλουν και εκφράζουν διαφορετικές πραγµατικότητες.
Οι Σίντι χαρακτηρίζονται από έντονη γερµανοποίηση (πρβλ. Jean-Pierre Liégeois, Roma Tziganes, Voyages-
εκδ. του Συµβουλίου της Ευρώπης, 1994).
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ως προς τα εν λόγω δικαιώµατα και να µπορούν ιδιαίτερα να διατηρήσουν τον πολιτισµό και
τη γλώσσα τους, καθώς και να έχουν πρόσβαση στο δηµόσιο βίο και στα µέσα ενηµέρωσης.

Αντίθετα, η σύµβαση (άρθρο 1) δεν αναγνωρίζει στις εθνικές µειονότητες αυτούσια
συλλογικά δικαιώµατα ούτε προσδιορίζει την έννοια των µειονοτήτων.
Στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης υπάρχει µια οµάδα ειδικών και ένας συντονιστής
για τους Ροµ.

Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης περιφερειακών ή µειονοτικών γλωσσών, που εγκρίθηκε στις 5
Νοεµβρίου 1992 (δεν επικυρώθηκε από A, B, GR, ESP, F, I, IRL, L, P, UK), προβλέπει τη
διατήρηση και την ανάπτυξη των παραδόσεων και της ευρωπαϊκής πολιτιστικής
κληρονοµιάς.

- Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 13 της ΣΕΕ και 151 της ΣΕΚ
∆ιακήρυξη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε τον ∆εκέµβριο 1999 για την
κατάσταση των Ροµ στις υποψήφιες χώρες.

B  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθµούν πάρα πολλές αναγνωρισµένες
µειονότητες, ενίοτε 5 ή περισσότερες στο ίδιο κράτος (Ιταλία: 13 µειονότητες), χωρίς να
αναφερθούµε στις κοινότητες των µεταναστών.

Από τις πρώτες εκθέσεις που εκπονήθηκαν βάσει της σύµβασης-πλαίσιο και
δηµοσιοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη (DK, I, UK, D, FIN, A) φαίνεται πως σε γενικές
γραµµές η κατάσταση αυτών των µειονοτήτων, µερικές φορές πολύ ολιγάριθµων, είναι
αρκετά ικανοποιητική τόσο ως προς την απουσία διακρίσεων, την προαγωγή του πολιτισµού
και της γλώσσας τους, όσο και ως προς την πρόσβαση στα µέσα ενηµέρωσης.

Εντούτοις, η εφαρµογή και ο µηχανισµός παρακολούθησης αυτής της σύµβασης είναι ακόµα
πάρα πολύ πρόσφατα για να παράσχουν µια πλήρη εκτίµηση των αποτελεσµάτων.
Φαίνεται πως ορισµένες µειονότητες εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν δυσκολίες, ιδιαίτερα
στην Ελλάδα (η µουσουλµανική µειονότητα της ∆υτικής Θράκης δεν διαθέτει απόλυτη
ελευθερία έκφρασης και διαχείρισης των σχολικών της ιδρυµάτων, και η αλβανική κοινότητα
υφίσταται πάρα πολύ συχνά αντιδράσεις ξενοφοβίας), στη Φινλανδία (οι Σάµις δεν διαθέτουν
επαρκή πολιτιστική αυτονοµία), στη ∆ανία (όπου οι Ίνουιτ της Γροιλανδίας που διαµένουν
στην πρωτεύουσα βρίσκονται µάλλον σε µειονεκτική θέση) και στην Ιταλία (όπου, αν και
πολλές µειονότητες προστατεύονται από ειδικά µέτρα βάσει του άρθρου 6 του Συντάγµατος,
η κατάσταση για ορισµένες από αυτές – Αλβανούς της Σικελίας, Έλληνες της Καλαβρίας,
Καταλανούς της Σαρδηνίας, κ.λπ. – επιδέχεται βελτίωση). Η δηµιουργία µιας εκτελεστικής
επιτροπής από τους µουσουλµάνους του Βελγίου όπως και η δηµιουργία του Samedin
(Κοινοβούλιο των Σάµι) στη Σουηδία αποτελούν αξιοσηµείωτες πρωτοβουλίες122.

Τα κράτη µέλη που αρνούνται να αναγνωρίσουν την έννοια της µειονότητας, όπως π.χ. η

                                               
122 πρβλ. εκθέσεις ανά χώρα της ECRI.
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Γαλλία, που επικαλείται τη συνταγµατική αρχή του αδιαίρετου της δηµοκρατίας και της
ισότητας µεταξύ των πολιτών, και η Γερµανία, όπου αναγνωρίζονται µόνο οι γερµανικές
µειονότητες, δεν µπορούν να αρνηθούν την ύπαρξη αυτών των µειονοτήτων, ορισµένες από
τις ανάγκες των οποίων λαµβάνουν συχνά εκ των πραγµάτων υπόψη τους.

Όσον αφορά τις µειονοτικές γλώσσες, πολυάριθµες στην ΕΕ (περισσότερες από 40), τα κράτη
µέλη που δεν έχουν ακόµα υπογράψει ή επικυρώσει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των
περιφερειακών ή µειονοτικών γλωσσών καλούνται να εξετάσουν τη θέση τους σε σχέση µε
τη γλωσσική αυτή πολυµορφία. Αν και δεν αναγνωρίζεται στη Σύµβαση για τις µειονοτικές
γλώσσες, η εκµάθηση της νοηµατικής, που χρησιµοποιείται από 360.000 άτοµα στην ΕΕ
(Ευρωπαϊκή Ένωση Κωφών, έκθεση 1999-2000), θα πρέπει να αναγνωριστεί καθώς η
χρησιµοποίησή της, και από τους οικείους αυτών των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, συνιστά
σηµαντικό παράγοντα της ένταξής τους στην κοινωνία.

Αξίζει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη µειονότητα Ροµ και Σίντι.

Οι Ροµ, που ανέρχονται σε 10 µε 12 εκατοµµύρια στην Ευρώπη υπό την ευρεία έννοια,
αριθµούν περίπου 2 εκατοµµύρια στη σηµερινή Ευρωπαϊκή Ένωση (800.000 στην ESP,
340.000 στη F, 110.000 στην Ι, 130.000 στη D, 200.000 στη GR και 120.000 στο UK)123.

α) η φυλετική βία

Η απόρριψη των Ροµ είναι ένα σύνθετο φαινόµενο βαθιά ριζωµένο στην ευρωπαϊκή ιστορία
των πέντε τελευταίων αιώνων.

Η κατάσταση των Ροµ εµπνέει ιδιαίτερη ανησυχία σε δύο κράτη µέλη της ΕΕ, την Ιταλία και
την Ελλάδα. Στην Ιταλία, σύµφωνα µε έκθεση της CERD για το 1999 και του «Ευρωπαϊκού
Κέντρου για τα ∆ικαιώµατα των Ροµ» (ERRC), οι Ροµ είναι συχνά καταδικασµένοι να ζουν
σε καταυλισµούς υπό πολύ επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης, και κατά συνέπεια
αποµονωµένοι από την ιταλική κοινωνία124.
∆εδοµένου πως θεωρούνται νοµάδες, οι Ροµ ζουν ως επί το πλείστον κοινωνικά
αποµονωµένοι, έστω κι αν 60.000 από αυτούς έχουν ιταλική υπηκοότητα και αν οι
περισσότεροι δεν είναι νοµάδες. Στις περιφερειακές εκλογές του Απριλίου 2000 τα
εξτρεµιστικά κόµµατα εξαπέλυαν συχνά εχθρικά συνθήµατα κατά των Ροµ.

Σύµφωνα µε την έκθεση της ΜΚΟ Human Rights Watch (2001), στην Ελλάδα η κοινότητα
των Ροµ υφίσταται άσχηµη µεταχείριση, και συγκεκριµένα εκδιώκεται βίαια από τα περίχωρα
της Αθήνας ενόψει της προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, καθώς και από
άλλες πόλεις (Θεσσαλονίκη), χωρίς να ασκούνται διώξεις γι’ αυτές τις βιαιοπραγίες και χωρίς
να έχουν προταθεί σε αυτές τις εκδιωκόµενες κοινότητες δίκαιες λύσεις επανεγκατάστασης.
Εκτός από τις αναγκαστικές εκδιώξεις, οι Ροµ πέφτουν συχνά θύµατα αστυνοµικής βίας και
πολλοί από αυτούς, αν και ζούσαν ανέκαθεν στην Ελλάδα, δεν έχουν την ελληνική
υπηκοότητα.

                                               
123 Η ΕΕ δεν διαθέτει σε γενικές γραµµές ακριβή στατιστικά στοιχεία για τις εθνικές µειονότητες. Γενικά, τα
περισσότερα συντάγµατα των ευρωπαϊκών χωρών απαγορεύουν τη συλλογή στοιχείων µε βάση την εθνoτική
καταγωγή (Οι Ροµ και τα στατιστικά στοιχεία, στρογγυλή τράπεζα, Στρασβούργο, 22-23/05/2000).
124 ERRC, έκθεση Campland, Φυλετικές διακρίσεις εις βάρος των Ροµ στην Ιταλία, Οκτώβριος 2000.
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Η κατάσταση είναι βέβαια ιδιαίτερα δύσκολη στην Ελλάδα και την Ιταλία, όµως είναι εξίσου
δύσκολη και σε άλλες χώρες της Ένωσης: στην Ισπανία (διακρίσεις, ρατσισµός, εκδιώξεις,
…), στη Γαλλία και στη Μεγάλη Βρετανία (παραβιάσεις της ελεύθερης µετακίνησης και
στέρηση ορισµένων θεµελιωδών δικαιωµάτων, καθώς και ρατσισµός, ειδικά εκ µέρους των
τοπικών αρχών).

β) οι άµεσες και έµµεσες φυλετικές διακρίσεις

Οι Ροµ υφίστανται φυλετικές διακρίσεις ιδιαίτερα όσον αφορά τη στέγαση και την
εκπαίδευση. Οι Ροµ ζουν ως επί το πλείστον σε γκέτο, στην περιφέρεια των πόλεων και σε
ανθυγιεινές συνθήκες. Όσον αφορά τους Ροµ νοµάδες, διαπιστώνουµε στην ΕΕ σοβαρή
έλλειψη χώρων προσωρινής εγκατάστασης, ενώ οι υφιστάµενοι χώροι συγκεντρώνουν συχνά
υπερβολικά πολλά άτοµα και στερούνται εξοπλισµού. Η φυσική αποµόνωση των Ροµ
επιδεινώνει την περιθωριοποίησή τους. Κατά συνέπεια, δεν έχουν πρόσβαση στις δηµόσιες
υπηρεσίες ούτε στην υγειονοµική περίθαλψη και στην εκπαίδευση. Ακόµα κι όταν υπάρχουν
νοµοθεσίες για την προσωρινή εγκατάσταση και διαµονή των νοµάδων (π.χ. στη F), η
εφαρµογή τους επαφίεται πάρα πολύ συχνά στην καλή θέληση της τοπικής αυτοδιοίκησης και
είναι πολύ άνιση. Λόγω όµως της έλλειψης χώρου νόµιµης εγκατάστασης, οι Ροµ δεν έχουν
διεύθυνση, και ως εκ τούτου δυσκολεύονται πολύ να επωφεληθούν από τις κοινωνικές
υπηρεσίες ή να εγγράψουν τα παιδιά τους στα σχολεία125.
Κατά συνέπεια, τα κράτη µέλη θα πρέπει να λάβουν µέτρα για να βελτιώσουν την πρόσβαση
των Ροµ στη στέγαση, φροντίζοντας το προτεινόµενο είδος στέγασης να αντιστοιχεί στον
τρόπο ζωής τους και να µην οδηγεί σε διαδικασία αναγκαστικής αφοµοίωσης.

Το ίδιο ισχύει και για την πρόσβαση στην απασχόληση, όπου οι Ροµ υφίστανται πολύ
σοβαρές διακρίσεις, συνοδευόµενες συχνά από έλλειψη κατάρτισης, γεγονός που οδηγεί σε
εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ανεργίας.

Γενικά, µπορούµε να µιλήσουµε για έλλειψη ίσων ευκαιριών σε όλους τους τοµείς της
καθηµερινής ζωής (στέγαση, απασχόληση, εκπαίδευση, υγεία, συµµετοχή στην πολιτική και
πολιτιστική ζωή, …), που οδηγεί µε τη σειρά της στην περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό
αποκλεισµό.

γ) η κατάσταση των Ροµ όσον αφορά το δικαίωµα ασύλου

Στην ΕΕ συρρέουν όλο και περισσότεροι Ροµ από τις ΧΚΑΕ οι οποίοι ζητούν άσυλο και η
µεταχείριση των οποίων διαφοροποιείται ανάλογα µε τη χώρα υποδοχής.

δ) συστάσεις

Μέχρι σήµερα οι κυβερνήσεις δεν έχουν συνειδητοποιήσει επαρκώς την κατάσταση της
µειονότητας Ροµ/Σίντι. Είναι επιβεβληµένο να εγκαινιάσουν δυναµικές πολιτικές
προκειµένου να αλλάξουν τη νοοτροπία.

Με βάση τις συστάσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης και της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΑΣΕ

                                               
125 βλ. έκθεση της ∆Ο∆Α σχετικά µε την κατάσταση των Ροµ στη Γαλλία κατά παραβίαση του νόµου της 5ης
Ιουλίου 2000
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για τις εθνικές µειονότητες, η ΕΕ ενέκρινε στη ∆ιάσκεψη Κορυφής του Τάµπερε ένα έγγραφο
αναφοράς για τις πολιτικές που πρέπει να εφαρµοστούν προκειµένου να βελτιωθεί η
κατάσταση των Ροµ/Τσιγγάνων.

Η καταπολέµηση του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας εις βάρος των Ροµ/Τσιγγάνων
οδήγησε στην έκδοση από την ECRI µιας σύστασης γενικού πολιτικού περιεχοµένου αριθ. 3.
Η κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού χάρτη «περιπλάνησης» θα συνιστούσε επίσης ένα πολύ
χρήσιµο µέτρο απλοποίησης και εναρµόνισης των µετακινήσεων των Ροµ.

Όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, σε πρόσφατη σύσταση σχετικά µε την
εκπαίδευση των παιδιών Ροµ (R 2000/4 της 3/2/00), το Συµβούλιο της Ευρώπης παρατηρεί
πως αυτή η κοινότητα υποφέρει από πλήρη ή µερικό αναλφαβητισµό και πως τα παιδιά Ροµ,
όταν φοιτούν σε σχολεία, είναι συχνά θύµατα αποµόνωσης ως αποτέλεσµα της µειονεκτικής
θέσης στην οποία βρίσκονται από κοινωνικοπολιτιστική άποψη. Υπό αυτές τις συνθήκες, το
Συµβούλιο της Ευρώπης συνιστά:

- να καταρτιστούν πραγµατικές συνολικές πολιτικές σε εθνικό επίπεδο προκειµένου να
προσφέρουν στους Ροµ/Τσιγγάνους ίσες ευκαιρίες όσον αφορά την εκπαίδευση,
- να δηµιουργηθεί σύστηµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τα παιδιά των Ροµ νοµάδων,
- να σχεδιαστεί διδακτικό υλικό που να σέβεται την πολιτιστική ταυτότητα  των Ροµ,
- να πραγµατοποιείται καλύτερη προετοιµασία των µελλοντικών εκπαιδευτικών και
- να υποστηριχθούν ερευνητικά σχέδια προκειµένου να ληφθούν κατάλληλα µέτρα.

Γενικά, είναι ευκταίο να επιδιωχθεί αυξηµένη συνεργασία µε τις οργανώσεις που
εκπροσωπούν τις κοινότητες των Ροµ, καθώς και να υπάρχει ενδεχοµένως προσφυγή σε
διαµεσολαβητές προερχόµενους από τους κόλπους των Ροµ.

Ως προς το θέµα να ληφθούν περισσότερο υπόψη οι Ροµ που ζητούν άσυλο, για το ζήτηµα
αυτό απαιτείται να καταρτιστεί επειγόντως µια κοινή πολιτική ασύλου στην ΕΕ126.

2. Ισότητα ανδρών και γυναικών

Άρθρο 23 : «Η ισότητα ανδρών και γυναικών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τοµείς,
µεταξύ άλλων στην απασχόληση, την εργασία και τις αποδοχές.
Η αρχή της ισότητας δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη θέσπιση µέτρων που προβλέπουν ειδικά
πλεονεκτήµατα υπέρ των υποεκπροσωπούµενου φύλου.»

A  ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

∆ιεθνείς συµβάσεις

- Ηνωµένα Έθνη

Το ∆ιεθνές Σύµφωνο της 16ης ∆εκεµβρίου 1966 για τα οικονοµικά, κοινωνικά και

                                               
126 Νοµικά µέσα για την καταπολέµηση του ρατσισµού στο Ιnternet, Αύγουστος 2000, έκθεση που εκπόνησε το
Ελβετικό Ινστιτούτο Συγκριτικού ∆ικαίου για την ECRI
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πολιτιστικά δικαιώµατα127 (που επικυρώθηκε από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ) προβλέπει το
ίσο δικαίωµα ανδρών και γυναικών να επωφελούνται όλων των οικονοµικών, κοινωνικών και
πολιτιστικών δικαιωµάτων (άρθρο 3).
Το ∆ιεθνές Σύµφωνο της 16ης ∆εκεµβρίου 1966 για τα ατοµικά και τα πολιτικά
δικαιώµατα128 προβλέπει τον σεβασµό και την εξασφάλιση των δικαιωµάτων όλων των
ατόµων, χωρίς καµία διάκριση, ιδίως λόγω φύλου (άρθρο 2).

Η Σύµβαση της ∆ΟΕ της 24ης Ιουνίου 1974 για την αµειβόµενη εκπαιδευτική άδεια (η οποία
δεν επικυρώθηκε από A, DK, GR, I, IRL, L, P,) ορίζει πως η αµειβόµενη εκπαιδευτική άδεια
δεν µπορεί να µη χορηγείται λόγω του φύλου του εργαζοµένου (άρθρο 8).
Η Σύµβαση της 23ης Ιουνίου 1981 για τους εργαζόµενους µε οικογενειακές ευθύνες (η οποία
δεν επικυρώθηκε από A, B, D, DK, I, IRL, L, UK) προβλέπει την αρχή της πραγµατικής
ισότητας ευκαιριών και µεταχείρισης για τους εργαζοµένους των δύο φύλων (άρθρο 3).
Η Σύµβαση της 22ας Ιουνίου 1982 για τις απολύσεις (η οποία δεν επικυρώθηκε από A, B, D,
DK, GR, I, IRL, L, NL, UK) δεν θεωρεί λόγο απόλυσης το φύλο ή την απουσία από την
εργασία κατά τη διάρκεια της άδειας µητρότητας.
Η Σύµβαση της 15ης Ιουνίου 2000 για την προστασία της µητρότητας (η οποία δεν
επικυρώθηκε από κανένα κράτος µέλος πλην της Ιταλίας) εξασφαλίζει στις γυναίκες την
προστασία της υγείας (άρθρο 3), άδεια µητρότητας (άρθρο 4), άδεια ασθενείας (άρθρο 5),
παροχές (άρθρα 6 & 7), την προστασία της απασχόλησης και την απαγόρευση των
διακρίσεων (άρθρα 8 & 9), καθώς και διαλείµµατα εργασίας για τις θηλάζουσες µητέρες
(άρθρο 10).

Η Σύµβαση της 18ης ∆εκεµβρίου 1979 για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων εις
βάρος των γυναικών (η οποία επικυρώθηκε από όλα τα κράτη της ΕΕ) απαγορεύει κάθε
διάκριση, αποκλεισµό ή περιορισµό λόγω φύλου που έχει ως αποτέλεσµα ή στόχο να θέσει σε
κίνδυνο ή να βλάψει την αναγνώριση, την απόλαυση ή την άσκηση εκ µέρους των γυναικών,
[…] βάσει της ισότητας ανδρών και γυναικών, των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των
θεµελιωδών ελευθεριών σε πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και ατοµικό επίπεδο
καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο (άρθρο 1).
Η Σύµβαση του 1952129 για τα πολιτικά δικαιώµατα των γυναικών αναγνωρίζει το δικαίωµα
των γυναικών να εκλέγονται επί ίσοις όροις µε τους άνδρες, και τούτο χωρίς καµία διάκριση
(άρθρο 2), καθώς και το δικαίωµά τους να καταλαµβάνουν όλες τις δηµόσιες θέσεις και όλα
τα δηµόσια αξιώµατα (άρθρο 3).

- Συµβούλιο της Ευρώπης

Η ΕΣ∆Α της 4ης Νοεµβρίου 1950130 απαγορεύει κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου (άρθρο
14).
Το Πρωτόκολλο αριθ. 12131 της ΕΣ∆Α (που υπεγράφη στις 4 Νοεµβρίου 2000 από τις DK,
ESP, F, SV, αλλά δεν επικυρώθηκε από κανένα κράτος µέλος) απαγορεύει γενικά κάθε
µορφή διάκρισης. Το νέο πρωτόκολλο εξασφαλίζει πως κανένας δεν πρέπει να υφίσταται
διάκριση από δηµόσια αρχή για οποιονδήποτε λόγο (αντίθετα µε το άρθρο 14 της ΕΣ∆Α, που
                                               
127 Ψήφισµα 2200A(XXI)
128 Ψήφισµα A (XXI).
129 της 20ής ∆εκεµβρίου 1952
130 υπ' αριθ. 005
131 υπ' αριθ. 177
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περιόριζε την εφαρµογή του στα δικαιώµατα στα οποία αναφερόταν).
Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης της 18ης Οκτωβρίου 1961132 (που επικυρώθηκε από όλα
τα κράτη µέλη της ΕΕ) εξασφαλίζει πως όλοι επωφελούνται των θεµελιωδών οικονοµικών
και κοινωνικών δικαιωµάτων.
Το πρόσθετο Πρωτόκολλο της 5ης Μαΐου 1988133 (που δεν επικυρώθηκε από A, B, D, F, L,
P, IRL, UK) διευρύνει τα δικαιώµατα που εξασφαλίζονται από τον Χάρτη, και ιδίως το
δικαίωµα στην ισότητα ευκαιριών και µεταχείρισης στον τοµέα της απασχόλησης και στον
επαγγελµατικό τοµέα, χωρίς διάκριση λόγω του φύλου.
Ο αναθεωρηµένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης της 3ης Μαΐου 1996134 (που δεν
επικυρώθηκε από A, B, D, DK, ESP, FIN, GR, L, P, NL, UK) εξασφαλίζει νέα δικαιώµατα
(δικαίωµα προστασίας έναντι της σεξουαλικής παρενόχλησης, δικαίωµα των εργαζοµένων µε
οικογενειακές υποχρεώσεις στην ισότητα ευκαιριών και µεταχείρισης). Ο Χάρτης ενισχύει
την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, βελτιώνει την αρχή της ισότητας ανδρών-
γυναικών σε όλους τους τοµείς που καλύπτονται από τη Συνθήκη, εξασφαλίζει καλύτερη
προστασία της µητρότητας και κοινωνική προστασία των µητέρων, καλύτερη κοινωνική,
νοµική και οικονοµική προστασία των παιδιών στην εργασία και εκτός αυτής.

- ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Άρθρο 21 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχετικά µε
την ισότητα ανδρών και γυναικών, το ∆ικαστήριο αποφάνθηκε στην υπόθεση C-158/97 (28
Μαρτίου 2000) ότι το άρθρο 2, παρ. 1 και 4, της οδηγίας του Συµβουλίου 76/207/ΕΟΚ της
9ης Φεβρουαρίου 1976 δεν απαγορεύει εθνική ρύθµιση, η οποία στους τοµείς της δηµόσιας
διοίκησης στους οποίους οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται παρέχει, επί ίσων προσόντων
µεταξύ υποψηφίων διαφορετικού φύλου, προτεραιότητα στις γυναίκες υποψήφιες, εφόσον
αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των στόχων του προγράµµατος προώθησης των
γυναικών.
Το ∆ικαστήριο, µε την απόφαση της 10ης Φεβρουαρίου 2000, στην υπόθεση C-50/96 µεταξύ
της Deutsche Telekom AG και της Lilli Schroeder, για µια προδικαστική απόφαση κατ’
εφαρµογή του άρθρου 177 (νυν 234) ΕΚ, αποφάνθηκε ότι ο αποκλεισµός των µερικώς
απασχολουµένων εργαζοµένων από επαγγελµατικό σύστηµα συντάξεων, όπως αυτό για το
οποίο πρόκειται στην κύρια δίκη, συνιστά έµµεση διάκριση απαγορευµένη από το άρθρο 119
της Συνθήκης, όταν το µέτρο αυτό πλήττει σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό γυναικών
εργαζοµένων και δεν δικαιολογείται από παράγοντες αντικειµενικούς και ξένους προς
οποιαδήποτε διάκριση βασιζόµενη στο φύλο.
Παρόµοια περίπτωση, πάντα στη Γερµανία, συνιστά η απόφαση της 10ης Φεβρουαρίου 2000,
στις συνεκδικαζόµενες υποθέσεις C-270/97 και C-271/97, για µια προδικαστική απόφαση
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρο 234 ΕΚ) στο πλαίσιο των
διαφορών που εκκρεµούν ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου  Landesarbeitsgericht
Niedersachsen µεταξύ της Deutche post AG και της Elizabeth Sievers, Brunhilde Schrage. Το
ζήτηµα στην περίπτωση αυτή παραµένει η ερµηνεία του άρθρου 119 της Συνθήκης της ΕΚ
και του Πρωτοκόλλου που αφορά στο άρθρο 119 της Συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που επισυνάπτεται ως παράρτηµα στη Συνθήκη ΕΚ. Στην απόφαση
αυτή εισάγεται η αρχή ότι η άρση των στρεβλώσεων του ανταγωνισµού µεταξύ επιχειρήσεων

                                               
132 υπ' αριθ. 035
133 υπ' αριθ.128
134 υπ' αριθ. 163
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εγκατεστηµένων σε διάφορα κράτη µέλη έχει δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση µε τον
επιδιωκόµενο µε την εν λόγω διάταξη κοινωνικό σκοπό, ο οποίος συνιστά έκφραση ενός
θεµελιώδους δικαιώµατος του ατόµου. Όλοι οι µερικώς απασχολούµενοι εργαζόµενοι
δικαιούνται να υπαχθούν αναδροµικώς σε επαγγελµατικό σύστηµα συντάξεων και να λάβουν
σύνταξη στο πλαίσιο του συστήµατος αυτού, έτσι ώστε και τα εθνικά δικαιοδοτικά όργανα να
υποχρεούνται να ερµηνεύσουν την εθνική τους νοµοθεσία λαµβάνοντας υπόψη το γράµµα
και τον σκοπό κυρίως του άρθρου 119 της Συνθήκης, αποβλέποντας στην εφαρµογή της
αρχής της ισότητας των αµοιβών ανδρών και γυναικών

- Ευρωπαϊκή Ένωση

Το άρθρο 13 της ΣΕΚ άνοιξε τον δρόµο για µια νοµοθεσία κατά των διακρίσεων.
Από το 1975 έχουν εκδοθεί πολλές οδηγίες µε στόχο να διευκρινίσουν και να αναπτύξουν
αυτή τη θεµελιώδη αρχή ιδίως όσον αφορά τις ίσες αµοιβές (άρθρο 141.1), την ίση
µεταχείριση ως προς την πρόσβαση στην απασχόληση και ως προς την κοινωνική ασφάλεια,
την ίση µεταχείριση στο επαγγελµατικό καθεστώς, τις εγκύους εργαζόµενες, καθώς και όσον
αφορά τον συνδυασµό οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής.
Εξάλλου, το Συµβούλιο εξέδωσε οδηγία για το βάρος της απόδειξης135 στην περίπτωση
διακρίσεων λόγω του φύλου.
Το 2000 εκπονήθηκε µια οδηγία για την απασχόληση, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα
γενικό πλαίσιο υπέρ της ίσης µεταχείρισης στον τοµέα της απασχόλησης/εργασίας· στο
πλαίσιο αυτής της οδηγίας απαγορεύονται οι διακρίσεις ιδίως λόγω γενετήσιου
προσανατολισµού.
Ένα µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα κοινοτικής δράσης (1996-2000) καταρτίστηκε µε στόχο να
ενσωµατωθεί η ισότητα των ευκαιριών στον ορισµό και στην εφαρµογή κατάλληλων
πολιτικών (σε κοινοτικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο: «mainstreaming»).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε δυναµικά αυτή την προβληµατική, ιδίως µετά από τη
δηµιουργία, το 1984, της κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας. Σε
αυτό το πλαίσιο εξέδωσε πολλά ψηφίσµατα το 2000: «πέµπτο πρόγραµµα δράσης για τις ίσες
ευκαιρίες µεταξύ γυναικών και ανδρών»136, «Ισόρροπη συµµετοχή γυναικών και ανδρών στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων: εφαρµογή της σύστασης»137, «Ασφάλεια και υγεία στην
εργασία: έγκυοι, λεχώνες και γαλουχούσες»138.

- Νοµοθεσίες των κρατών µελών

Οι νόµοι κατά των διακρίσεων

Ορισµένοι ποινικοί κώδικες των κρατών µελών καταδικάζουν τις διακρίσεις λόγω γενετήσιου
προσανατολισµού (ESP, F, L, DK).
Οι κώδικες εργασίας των κρατών µελών συµπληρώνουν τα µέτρα κατά των διακρίσεων στον
τοµέα της απασχόλησης. Έτσι, ορισµένοι απαγορεύουν κάθε διάκριση στις ιδιωτικές
επιχειρήσεις (D), άλλοι απαγορεύουν ορισµένες διακρίσεις, π.χ. τη σεξουαλική παρενόχληση
(F, FIN, ESP, NL), ή ακόµα απαγορεύουν «τις διακρίσεις» γενικά (I).
                                               
135 υπ' αριθ. 97/80.
136 Έκθεση Eriksson Marianne, A5-0294/2000.
137 Έκθεση Karamanou Anna, A5-0373/2000.
138 Έκθεση Damiao Elisa Maria, A5-0155/2000.
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Σε ορισµένα κράτη µέλη η αρχή της ισότητας αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της δηµόσιας
τάξης. Στην Ιρλανδία ο νόµος του 2000 περί ίσης µεταχείρισης («Equal Status Act»)
απαγορεύει τη διάκριση στο πλαίσιο της απασχόλησης […] σύµφωνα µε εννέα κριτήρια,
µεταξύ των οποίων το φύλο, ο γενετήσιος προσανατολισµός και η οικογενειακή κατάσταση.
Αν και έχουν συσταθεί αρχές ελέγχου και κέντρα για την ισότητα των φύλων (B, DK, IRL,
NL), δεν υπάρχουν εντούτοις ακόµα σε όλα τα κράτη µέλη (κυρίως στη Γαλλία).

B  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Οι πληροφορίες που ακολουθούν προέρχονται από τις εργασίες του Συµβουλίου της Ευρώπης
και των διαφόρων ΜΚΟ:
τις εκθέσεις 1999-2000 που εκπονήθηκαν µε συµµετοχή των ILGA, Mobility International
και United for Intercultural Action «τελική έκθεση έργου», την έκθεση του Ευρωπαϊκού
Λόµπι Γυναικών µε τίτλο «Beijing +5, Περιφερειακή Εναλλακτική Έκθεση για την
Ευρωπαϊκή Ένωση», καθώς και την έκθεση του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Εµπορίου της
Σουηδίας µε θέµα την αποκάλυψη των διαφορών µεταξύ των µισθών ανδρών και γυναικών.

Στην αγορά εργασίας της ΕΕ οι αποδοχές των γυναικών ανέρχονται κατά µέσον όρο σε 74%
των αποδοχών των ανδρών. Σήµερα από νοµική άποψη ο κανόνας είναι πως η ίση ή
ισοδύναµη εργασία γυναικών και ανδρών έχει την ίδια αξία (ίση αµοιβή για ίση εργασία).
Εντούτοις, η εργασία των δύο φύλων εξακολουθεί να αποτιµάται διαφορετικά, και σε καµία
χώρα της ΕΕ οι αποδοχές των γυναικών δεν υπερέβησαν τις αποδοχές των ανδρών πάνω από
8%.

Σε ορισµένες χώρες οι γυναίκες έχουν αλλάξει ριζικά τη σχέση τους µε την εργασία, και δεν
σταµατούν πλέον να εργάζονται όταν αποκτούν παιδιά (F), αντίθετα µε ό,τι συµβαίνει σε
άλλες χώρες (D, NL, UK).
Η µητρότητα και η διαπαιδαγώγηση του παιδιού επιβραδύνουν την επαγγελµατική εξέλιξη
της γυναίκας έναντι του συζύγου της.
Ενόψει αυτού του γεγονότος οι συνδικαλιστικές ενώσεις139 και οι ΜΚΟ αγωνίζονται κατά
των µορφών συµπεριφοράς που καλλιεργούν τις διακρίσεις στον χώρο εργασίας, και
θεσπίζουν κώδικες ορθής πρακτικής.

Ο αριθµός των µη παραδοσιακών και µονογονεϊκών οικογενειών αυξάνεται στα κράτη µέλη.
Ο αριθµός των µονογονεϊκών οικογενειών όπου επικεφαλής της οικογένειας είναι γυναίκα
υπολογίζεται σε 85%. Εκφράζουµε τη λύπη µας για το γεγονός πως ένα παντρεµένο ζευγάρι
µπορεί να χρησιµοποιεί δωρεάν ορισµένες υπηρεσίες παρεχόµενες από τον εργοδότη ή να
επωφελείται κάποιων µειώσεων, ενώ τα ανύπανδρα ζευγάρια, οµοφυλοφίλων ή
ετεροφυλοφίλων, δεν επωφελούνται των ίδιων πλεονεκτηµάτων.

Το πρόβληµα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού των γυναικών είναι επίσης πολύ
ανησυχητικό επειδή οι γυναίκες είναι πιο εκτεθειµένες από ό,τι οι άνδρες. Σηµαντικό
ποσοστό του γυναικείου πληθυσµού δεν διαθέτει ατοµική ασφάλεια και εξαρτάται από την
οικογένειά του ή/και τον σύζυγο.

Οι γυναίκες των πιο ευάλωτων ή περιθωριοποιηµένων οµάδων πληθυσµού (µετανάστριες και

                                               
139 εκπρόσωποι των εργαζοµένων
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γυναίκες εθνοτικών µειονοτήτων, λεσβίες καθώς και οι γυναίκες µε ειδικές ανάγκες)
αντιµετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις.

Συστάσεις:

Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Λόµπι Γυναικών, θα πρέπει να εξεταστεί η δηµιουργία ενός
ειδικού ταµείου επαναξιολόγησης της εργασίας των γυναικών, καθώς και η εφαρµογή
νοµοθεσίας σε αυτόν τον τοµέα. Προκειµένου να διευκολυνθεί η από κοινού ανάληψη της
φροντίδας των παιδιών, οι σχετικές διατάξεις πρέπει να συµπεριλάβουν άδεια µητρότητας και
πατρότητας, προβλέποντας µέρος αυτής της άδειας να είναι υποχρεωτικό για κάθε γονέα
(όπως π.χ. στη SV).
Σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, οι νοµοθεσίες των κρατών µελών θα πρέπει να βελτιώσουν τη
δυνατότητα επαγγελµατικής ένταξης των ανύπανδρων γονέων.

Οι εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης είναι στην πλειοψηφία τους γυναίκες, γεγονός που
εξηγεί τη µειωµένη καταβολή συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων και δικαιωµάτων κοινωνικής
ασφάλειας.

Η πρόβλεψη υπηρεσιών φύλαξης παιδιών είναι απαραίτητη προκειµένου οι γυναίκες και οι
άνδρες να µπορούν να επιλέξουν πώς επιθυµούν να διαχειριστούν τον χρόνο τους και να
συνδυάσουν σταδιοδροµία και οικογένεια.

Τα κράτη θα πρέπει να σχεδιάσουν ένα εξατοµικευµένο σύστηµα κοινωνικής προστασίας.
Αυτό θα διευκόλυνε τις γυναίκες να συµµετέχουν στην αγορά εργασίας και µπορεί να
συµβάλει σε µια πιο ισορροπηµένη οικογενειακή ζωή. Εξάλλου, οι νοµοθεσίες (κυρίως όσον
αφορά την κοινωνική ασφάλεια) θα πρέπει να προσαρµοστούν στις νέες µορφές εργασίας
(ευελιξία/µερική απασχόληση …).

Θα χρειαστεί να εγκριθούν εθνικά σχέδια για την προαγωγή της γυναίκας στον µηχανισµό
λήψης αποφάσεων (σε οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο). Είναι εποµένως βασικός ο
συντονισµός των προσεγγίσεων µεταξύ της κοινωνικής πτυχής, της απασχόλησης και των
πολιτικών προστασίας.
Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, που δηµιουργήθηκε µε στόχο να προωθήσει
την απασχόληση των γυναικών, θα πρέπει να βελτιωθεί (καθορισµός καταληκτικών
ηµεροµηνιών για τη θέσπιση της ισότητας των φύλων).
Εξάλλου, στο πλαίσιο της ενσωµάτωσης του συστήµατος δηµοκρατικής ίσης εκπροσώπησης
στη Συνθήκη του Άµστερνταµ θα χρειαστεί να ληφθεί υπόψη η θέση των γυναικών στην
πολιτική.

Θα πρέπει να αναγνωριστούν οι διαφορές των πολιτιστικών αντιλήψεων για τη δοµή της
οικογένειας. Τα κράτη χρειάζεται να καταρτίσουν µια προσεκτικότερη πολιτική για όσους
ανήκουν σε κάποια µειονότητα (π.χ. οι ανύπανδροι και τα άτεκνα ζευγάρια «τιµωρούνται»
από φορολογική άποψη και συµβάλλουν στα ταµεία οικογενειακών επιδοµάτων χωρίς
απολαβή).

Επιπλέον, τα µέσα ενηµέρωσης θα πρέπει να µεταδίδουν περισσότερες πληροφορίες για την
ισότητα των φύλων.
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3. Οι οµοφυλόφιλοι

Άρθρο 21: «Απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώµατος, εθνοτικής
καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, πολιτικών φρονηµάτων ή κάθε άλλης γνώµης, ιδιότητας µέλους εθνικής
µειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού.

A.  ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

∆ιεθνείς συµβάσεις

- Ηνωµένα Έθνη

Το ∆ιεθνές Σύµφωνο της 16ης ∆εκεµβρίου 1966 για τα ατοµικά και τα πολιτικά
δικαιώµατα140 προβλέπει τον σεβασµό και την εξασφάλιση των δικαιωµάτων όλων των
ατόµων, χωρίς καµία διάκριση, ιδίως λόγω φύλου (άρθρο 2).

- Συµβούλιο της Ευρώπης

Η ΕΣ∆Α της 4ης Νοεµβρίου 1950141 απαγορεύει κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου (άρθρο
14).
Το Πρωτόκολλο αριθ. 12142 της ΕΣ∆Α (που υπεγράφη στις 4 Νοεµβρίου 2000 από τις DK,
ESP, F, SV, αλλά δεν επικυρώθηκε από κανένα κράτος µέλος) απαγορεύει γενικά κάθε
µορφή διάκρισης. Το νέο πρωτόκολλο εξασφαλίζει πως κανένας δεν πρέπει να υφίσταται
διάκριση από δηµόσια αρχή για οποιονδήποτε λόγο (αντίθετα µε το άρθρο 14 της ΕΣ∆Α, που
περιόριζε την εφαρµογή του στα δικαιώµατα στα οποία αναφερόταν).

- Νοµοθεσίες των κρατών µελών

Οι ειδικοί νόµοι για τον γενετήσιο προσανατολισµό

Ορισµένοι ποινικοί κώδικες των κρατών µελών καταδικάζουν τις διακρίσεις λόγω του
γενετήσιου προσανατολισµού (ESP, F, L, DK).
Ορισµένα µόνο κράτη µέλη της ΕΕ (DK, B, FIN, F, NL, SV, και σύντοµα η Γερµανία)
διαθέτουν νόµους που αναγνωρίζουν τα ανύπανδρα οµοφυλόφιλα ζευγάρια. Εντούτοις, οι
νόµοι αυτοί δεν είναι οµοιόµορφοι και διαφέρουν ως προς τους κανόνες  που ισχύουν για τα
παντρεµένα ζευγάρια σε περίπτωση π.χ. υιοθεσίας.
Έτσι, η Γαλλία θέσπισε ένα νέο είδος συµφώνου, το «Pacte Civil de Solidarité»143 (PACS)
(πολιτικό σύµφωνο αλληλεγγύης). Στις Κάτω Χώρες ο νόµος του 2000 έδωσε στα
οµοφυλόφιλα ζευγάρια τη δυνατότητα να συνάπτουν παραδοσιακό γάµο (ο εν λόγω νόµος θα
τεθεί σε ισχύ την 1η Απριλίου 2001).
Ωστόσο, σε ορισµένες χώρες δεν υπάρχει κανένας νόµος, αν και η οµοφυλοφιλία δεν
διώκεται πλέον ποινικά (D, I), ενώ σε άλλα κράτη (A, GR, P, UK) δεν υπάρχει κανένας νόµος
                                               
140 Ψήφισµα A (XXI).
141 αριθ. 005
142 αριθ. 177
143 νόµος της 15/11/1999
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για τον γενετήσιο προσανατολισµό.
Αξίζει να επισηµάνουµε ότι στην Ιρλανδία ο νόµος «Employment Equality Act» (νόµος περί
ισότητας στην απασχόληση)144 απαγορεύει κάθε διάκριση στον τοµέα της απασχόλησης λόγω
γενετήσιου προσανατολισµού, µε εξαίρεση όµως τις ένοπλες δυνάµεις και την αστυνοµία.

B  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Οι πληροφορίες που ακολουθούν προέρχονται από τις εργασίες του Συµβουλίου της Ευρώπης
και των διαφόρων ΜΚΟ:
τη σύσταση 1474 (2000) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης
σχετικά µε την κατάσταση των λεσβιών και των οµοφυλοφίλων στα κράτη µέλη του
Συµβουλίου της Ευρώπης και την ετήσια έκθεση 1999-2000 της ∆ιεθνούς Ένωσης Λεσβιών
και Οµοφυλοφίλων (ILGA).

Οι οµοφυλόφιλοι και οι λεσβίες είτε υφίστανται διακρίσεις κατά την πρόσληψη είτε
αναγκάζονται συνήθως να παραιτηθούν λόγω της εχθρικής ή περιπαικτικής στάσης των
συναδέλφων ή των πελατών. Ορισµένες νοµοθεσίες δεν προβλέπουν κανέναν περιορισµό
όσον αφορά την πρόσληψη οµοφυλοφίλων, αλλά στην πράξη αποκλείονται µερικές φορές.
Έτσι, για την πρόσβαση στον στρατό υφίστανται αδικαιολόγητοι περιορισµοί (IRL)145, ενώ
σε άλλα κράτη (F) το θέµα αφορά την ιδιωτική ζωή.

Συστάσεις:

Σύµφωνα µε τη σύσταση 1474 (2000) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου
της Ευρώπης σχετικά µε την κατάσταση των λεσβιών και των οµοφυλοφίλων στα κράτη µέλη
του Συµβουλίου της Ευρώπης και την ετήσια έκθεση 1999-2000 της ∆ιεθνούς Ένωσης
Λεσβιών και Οµοφυλοφίλων (ILGA):
το Πρωτόκολλο αριθ. 12 της ΕΣ∆Α θα πρέπει να συµπεριλάβει τον γενετήσιο
προσανατολισµό µεταξύ των αιτίων διάκρισης, θεωρώντας τον µία από τις πλέον απεχθείς
µορφές διάκρισης.

Η σύσταση 1474 (2000) σχετικά µε την κατάσταση των λεσβιών και των οµοφυλοφίλων
εµµένει στην ανάγκη να διευρυνθεί η εντολή της ECRI ώστε να συµπεριλάβει και την
«οµοφοβία» λόγω γενετήσιου προσανατολισµού.

4) Η προστασία των παιδιών

Άρθρο 24: «Τα παιδιά έχουν δικαίωµα στην προστασία και την φροντίδα που απαιτούνται για
την καλή διαβίωσή τους. Τα παιδιά µπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώµη τους. Η γνώµη
τους σχετικά µε ζητήµατα που τα αφορούν λαµβάνεται υπόψη σε συνάρτηση µε την ηλικία και
την ωριµότητά τους.
Σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δηµόσιες αρχές είτε από
ιδιωτικούς οργανισµούς, πρωταρχική σηµασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συµφέρον του
παιδιού.
Κάθε παιδί έχει δικαίωµα να διατηρεί τακτικά προσωπικές σχέσεις και απευθείας επαφές µε

                                               
144 του 1998
145 Νόµος του 2000, «Equal Status Act» (νόµος περί ίσης µεταχείρισης).
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τους δύο γονείς του, εκτός εάν τούτο είναι αντίθετο προς το συµφέρον του.»

A  ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ
∆ιεθνείς συµβάσεις

- Ηνωµένα Έθνη

Η ∆ιακήρυξη της 20ής Νοεµβρίου 1959 για τα δικαιώµατα του παιδιού ορίζει ότι όλα τα
παιδιά, χωρίς καµία διάκριση, δικαιούνται ιδιαίτερη προστασία, κοινωνική ασφάλεια, να
µεγαλώνουν υπό την ευθύνη των γονέων τους και να λαµβάνουν κάποια εκπαίδευση (αρχές 1,
2, 4, 6, 7).
Η Σύµβαση της 20ής Νοεµβρίου 1989146 για τα δικαιώµατα του παιδιού (που επικυρώθηκε
από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ) εξασφαλίζει το υπέρτατο συµφέρον του παιδιού (άρθρο 3),
τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα των οποίων το παιδί πρέπει να
απολαύει (άρθρο 4), τον προσανατολισµό εκ µέρους των γονέων (άρθρο 5), τον σεβασµό της
ταυτότητας του παιδιού (άρθρο 8), το δικαίωµα και την ελευθερία της έκφρασης, της σκέψης
και της συνείδησης καθώς και τη θρησκευτική ελευθερία του παιδιού (άρθρα 12, 13, 14).
Η ∆ιακήρυξη της 3ης ∆εκεµβρίου 1986 για τις κοινωνικές και νοµικές αρχές που ισχύουν για
την προστασία και την καλή διαβίωση των παιδιών (κυρίως υπό το πρίσµα των πρακτικών σε
θέµατα υιοθεσίας και µέριµνας αλλότριου τέκνου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο) εξασφαλίζει
την καλή διαβίωση της οικογένειας και των παιδιών (Μέρος Α), καθώς και πως η µέριµνα
αλλότριου τέκνου (Μέρος Β) και η υιοθεσία (Μέρος Γ) πραγµατοποιούνται προς το
συµφέρον του παιδιού.

- Συµβούλιο της Ευρώπης

Η ΕΣ∆Α147 αναφέρει στο άρθρο 8 το δικαίωµα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή.
Σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο αριθ. 7 της ΕΣ∆Α148, της 22ας Νοεµβρίου 1984 (δεν
επικυρώθηκε από A, B, IRL, NL, P, ESP, UK), οι σύζυγοι πρέπει να είναι ίσοι ως προς τα
δικαιώµατα και τις αστικές ευθύνες µεταξύ τους και στις σχέσεις τους µε τα παιδιά τους
έναντι του γάµου, κατά τη διάρκεια του γάµου και κατά τη λύση του (άρθρο 5).
Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση της 24ης Απριλίου 1967149 για θέµατα υιοθεσίας παιδιών (που δεν
επικυρώθηκε από B, ESP, F, FIN, L, NL) εξασφαλίζει κάποιες ελάχιστες βασικές διατάξεις
όσον αφορά την πρακτική της υιοθεσίας (Μέρος ΙΙ), (η σύµβαση αυτή ισχύει και για τα
παιδιά που προέρχονται από άλλα κράτη).
Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση της 28ης Μαΐου 1970150 για τον επαναπατρισµό των ανηλίκων (που
επικυρώθηκε µόνο από την Ιταλία) επιτρέπει την υποβολή αιτήµατος για επαναπατρισµό
ανηλίκου (προς το υπέρτατο συµφέρον του παιδιού (άρθρα 1 και 2).
Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση της 15ης Οκτωβρίου 1975151 για το νοµικό καθεστώς των παιδιών
που γεννιούνται εκτός γάµου (η οποία δεν επικυρώθηκε από D, GR, ESP, F, FIN, I, NL)
βελτιώνει το νοµικό καθεστώς για τα παιδιά αυτά περιορίζοντας τις διαφορές ως προς το
σχετικό νοµικό καθεστώς.
                                               
146 Ψήφισµα 45/25
147 υπ' αριθ. 005
148 υπ' αριθ. 117
149 υπ' αριθ. 058
150 υπ' αριθ. 071
151 Σειρά Ευρωπαϊκών Συνθηκών (STE) αριθ. 085
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Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση της 20/05/80 σχετικά µε την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων
σε θέµατα επιµέλειας παιδιών152 (που επικυρώθηκε από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ).
Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση της 25ης Ιανουαρίου 1996153 για την άσκηση των δικαιωµάτων των
παιδιών (που δεν επικυρώθηκε από A, B, D, DK, ESP, F, FIN, I, IRL, L, NL, P, SV, UK)
περιέχει ορισµένα διαδικαστικά µέτρα που θα επιτρέψουν στα παιδιά να διεκδικήσουν τα
δικαιώµατά τους και προβλέπει τη σύσταση µιας µόνιµης επιτροπής υπεύθυνης για τα θέµατα
που τίθενται από τη Σύµβαση.

- Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε το 2000 το ακόλουθο ψήφισµα:
«∆ικαστική συνεργασία: δικαίωµα επικοινωνίας µε τα τέκνα, αµοιβαία εκτέλεση των
αποφάσεων154».

- Νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων του Στρασβούργου

Άρθρο 8 ΕΣ∆Α – ∆ικαίωµα στον σεβασµό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής
Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, η έννοια της οικογένειας δεν περιορίζεται σε σχέσεις που
βασίζονται στο γάµο. Μπορεί να περιλαµβάνει και άλλους de facto «οικογενειακούς»
δεσµούς, στο πλαίσιο των οποίων τα άτοµα συζούν χωρίς να είναι παντρεµένα. Ένα παιδί που
έχει γεννηθεί εκτός γάµου είναι αυτοδικαίως µέλος της «οικογένειας» αυτής, από τη στιγµή
και από το ίδιο το γεγονός της γέννησης1.
Η αµοιβαία ευχαρίστηση που αντλεί γονέας και παιδί από τη συντροφιά του άλλου αποτελεί
θεµελιώδες στοιχείο οικογενειακής ζωής, ακόµη κι αν η σχέση µεταξύ των γονέων έχει
διαλυθεί2.
Σύµφωνα µε το άρθρο 8, η «οικογενειακή ζωή» περιλαµβάνει τουλάχιστον τους δεσµούς
µεταξύ των στενών συγγενών, για παράδειγµα τους δεσµούς µεταξύ του παππού και της
γιαγιάς και των εγγονιών, αφού οι συγγενείς αυτοί µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο στην
οικογενειακή ζωή3. Υπό την έννοια αυτή ο «σεβασµός» της οικογενειακής ζωής συνεπάγεται
υποχρέωση του κράτους να δρα µε κατάλληλο τρόπο ώστε να επιτρέπεται η οµαλή ανάπτυξη
των δεσµών αυτών4.

- Νοµοθεσίες

Το δικαίωµα επικοινωνίας
Σε ορισµένες χώρες το δικαίωµα επικοινωνίας ασκείται από τους γονείς, ενώ σε άλλες το
παιδί µπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη (υπό ορισµένες προϋποθέσεις, Κάτω Χώρες, UK)
στις περιπτώσεις που το δικαίωµα επικοινωνίας είναι κατά βάση προς όφελός του (Φινλανδία,
Σουηδία). Ωστόσο, στα περισσότερα κράτη της ΕΕ προβλέπεται ενδιάµεσο δικαίωµα
επικοινωνίας, δηλαδή δικαίωµα των γονέων στο µέτρο που είναι προς το συµφέρον του
παιδιού (Ιταλία).
                                               
152 STE αριθ. 105
153 STE αριθ. 160
154 Έκθεση Banotti Mary Elizabeth, A5-0311/2000.
1 Βλ. Elsholz κατά Γερµανίας, απόφαση της 13ης Ιουλίου 2000, αριθ. 25735/94, § 43
2 Βλ. Elsholz κατά Γερµανίας, απόφαση της 13ης Ιουλίου 2000, όπως αναφέρεται παραπάνω, § 43
3 Βλ. Scozzari and Giunta κατά Ιταλίας, απόφαση της 13ης Ιουλίου 2000, αριθ. 39221/98 και 41966/98, § 221
4 Ως άνω
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B  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1). Τα δικαιώµατα των παιδιών και τα καθήκοντα των γονέων

Στην ΕΕ τα παιδιά δεν ζουν πλέον σε οικογένειες µε παραδοσιακή δοµή τόσο όσο στο
παρελθόν, προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα (παιδιά µονογονικών οικογενειών,
παιδιά διαζευγµένων γονέων, νόθα παιδιά …) και κατά συνέπεια αυτά τα παιδιά είναι πιο
ευάλωτα, συχνά φτωχά, µε αποτέλεσµα να µην αναπτύσσονται φυσιολογικά από σωµατική,
ψυχική, ηθική και πνευµατική άποψη. Ορισµένοι γονείς παύουν να καλύπτουν ακόµα και τις
ανάγκες των παιδιών τους µε το πρόσχηµα πως δεν ζουν πλέον κάτω από την ίδια στέγη.
Παρά τα εν λόγω προβλήµατα, ορισµένα κράτη της ΕΕ δεν έχουν ακόµα υιοθετήσει την αρχή
«ειδικής προστασίας για τα παιδιά». Από την άποψη αυτή το νοµικό καθεστώς του παιδιού θα
πρέπει να αναθεωρηθεί, και ενδεικτικά αναφέρουµε πως για τα νόθα παιδιά θα πρέπει να
προβλεφθεί κατάλληλο νοµικό καθεστώς µε νοµικές συνέπειες σε επίπεδο σχέσης γονέων και
παιδιών (περιλαµβανοµένων των γονεϊκών καθηκόντων).

Σύµφωνα µε το έγγραφο «το δικαίωµα επικοινωνίας µε τα τέκνα στην Ευρώπη», που
εκπόνησε η ∆ιεύθυνση Νοµικών Θεµάτων, επιτροπή εµπειρογνωµόνων οικογενειακού
δικαίου (CJ-FA) του Συµβουλίου της Ευρώπης: οι νοµοθεσίες που αφορούν το «δικαίωµα
επικοινωνίας» πρέπει να λαµβάνουν υπόψη µόνο το συµφέρον του παιδιού σε σχέση µε τα
δικαιώµατα των γονέων του, γιατί οι συνέπειες βαρύνουν τόσο τις ψυχολογικές όσο και τις
νοµικές σχέσεις του παιδιού µε τους γονείς του.
Σε όλα τα κράτη της ΕΕ οι γονείς, ανεξάρτητα από το είδος της σχέσης γονέων και παιδιών,
διαθέτουν δικαίωµα επικοινωνίας (έστω κι αν έχουν εκπέσει των γονεϊκών τους
καθηκόντων). Αντίθετα, ορισµένα κράτη µέλη δεν παρέχουν αυτό το δικαίωµα επικοινωνίας
στους στενούς συγγενείς (DK, FIN, SV) έναντι ορισµένων άλλων χωρών που προβλέπουν
την αναγνώριση αυτού του δικαιώµατος σε τρίτους οικείους του παιδιού (L, NL, ESP, UK).

Για να αντιµετωπιστούν αυτά τα προβλήµατα ένας ειδικός διαµεσολαβητής155 (όπως π.χ. στη
F) αναλάµβανε να ενηµερώνει τα παιδιά για τα δικαιώµατά τους, να τα συµβουλεύει, να
παρεµβαίνει καθώς και να παρίσταται ως διάδικος εξ ονόµατός τους.

Άλλα σοβαρά προβλήµατα ανακύπτουν όσον αφορά τη διεθνή υιοθεσία. Σύµφωνα µε τη
σύσταση 1443 (2000) του Συµβουλίου της Ευρώπης, τα κράτη της ΕΕ κινδυνεύουν να
µετατρέψουν τη διεθνή υιοθεσία σε πραγµατική αγορά όπου εισρέουν µονοµερώς παιδιά από
φτωχές χώρες µε προορισµό τις αναπτυγµένες χώρες. Στην ΕΕ λαµβάνουν χώρα
εγκληµατικές ενέργειες και υφίσταται κερδοσκοπία (ψυχολογικές και οικονοµικές πιέσεις σε
ευάλωτες οικογένειες, σύλληψη παιδιών µε σκοπό την υιοθεσία, ψευδείς δηλώσεις
πατρότητας και υιοθεσία παιδιών µέσω Ιnternet).
Υπό αυτές τις συνθήκες η διεθνής υιοθεσία δεν εξυπηρετεί κατ’ ανάγκη το υπέρτατο
συµφέρον του παιδιού. Οι χώρες υποδοχής συχνά διαδίδουν µια παραποιηµένη εικόνα της
κατάστασης των παιδιών στη χώρα προέλευσης, αντιπαραθέτοντας τα οφέλη που αποκοµίζει
ένα αλλοδαπό παιδί εάν υιοθετηθεί και ζήσει σε µια πλούσια χώρα.

2). Συστάσεις

                                               
155 Σύµφωνα µε τη σύσταση 1121 (1990) του Συµβουλίου της Ευρώπης
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Για τα παιδιά διαζευγµένων γονέων θα πρέπει να εφαρµοστεί η σύσταση 896 (1979) σχετικά
µε την καταβολή από το κράτος προκαταβολών επί των ποσών που οφείλονται στα παιδιά εν
είδει υποχρεώσεων διατροφής, προκειµένου να εξασφαλίζεται κάποια σταθερότητα ως προς
την κάλυψη των υλικών τους αναγκών.

Σύµφωνα µε τη σύσταση 1443 (2000) του Συµβουλίου της Ευρώπης, τα προβλήµατα που
αφορούν τη διεθνή υιοθεσία µπορούν να περιοριστούν µε τη διεξαγωγή εκστρατειών
πληροφόρησης των επαγγελµατιών και όσων υποβάλλουν αιτήσεις για διεθνή υιοθεσία.

Επιπλέον, σύµφωνα µε τη σύσταση 1460 (2000) και τις εργασίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, είναι απαραίτητο να υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένας διαµεσολαβητής που
θα αναλάβει να προωθήσει τη γνώση και την εφαρµογή των διαφόρων συµβάσεων για τα
δικαιώµατα του παιδιού, να παρέχει συµβουλές και να επικουρεί τους διαφόρους παράγοντες
που εµπλέκονται στην πολιτική για τα παιδιά, να καταρτίζει τις ειδικές στρατηγικές, και
κυρίως να προαγάγει την διαπαιδαγώγηση µε γνώµονα την ειρήνη και την αποφυγή της βίας.
Για τον σκοπό αυτό, όσα κράτη µέλη δεν έχουν ακόµα διορίσει σε εθνικό επίπεδο έναν
διαµεσολαβητή για τα παιδιά πρέπει να το πράξουν.

Σύµφωνα µε τη σύσταση 1121 (1990) του Συµβουλίου της Ευρώπης, κάθε κράτος θα πρέπει
να συστήσει µια οµάδα ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων που θα εξετάσει πώς τα παιδιά
µπορούν να ασκούν τα θεµελιώδη δικαιώµατα τα οποία τους αναγνωρίζουν τα διεθνή νοµικά
µέσα. Από αυτή την άποψη τα παιδιά θα πρέπει να ενηµερωθούν καλύτερα για τα δικαιώµατά
τους.

5. Προστασία των ηλικιωµένων

Άρθρο. 25: «Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωµα των ηλικιωµένων προσώπων να
διάγουν µια αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συµµετέχουν στον κοινό και πολιτιστικό
βίο.»

A  ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ
∆ιεθνείς συµβάσεις

- Ηνωµένα Έθνη
Αρχές της 16ης ∆εκεµβρίου 1991 όσον αφορά τους ηλικιωµένους (ανεξαρτησία, συµµετοχή
στον κοινωνικό βίο, προσωπική ολοκλήρωση και αξιοπρέπεια)156. Οι κυβερνήσεις
ενθαρρύνονται να ενσωµατώσουν αυτές τις αρχές στα εθνικά τους προγράµµατα.

- Συµβούλιο της Ευρώπης

Το άρθρο 23 του αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη της 3ης Μαΐου 1996 (που
επικυρώθηκε µόνο από τη F, την I και τη SV) ορίζει πως όλοι οι ηλικιωµένοι έχουν δικαίωµα

                                               
156 Αρχές των Ηνωµένων Εθνών για τους ηλικιωµένους, ψήφισµα 46/91.
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σε κοινωνική προστασία157.

Ο Κοινοτικός Χάρτης των Θεµελιωδών Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων της 9ης
∆εκεµβρίου 1989 ορίζει ότι, σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες αναλυτικές διατάξεις κάθε χώρας,
κάθε εργαζόµενος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχει δικαίωµα να διαθέτει κατά τη
συνταξιοδότησή του πόρους που να του εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο»158.
Επιπλέον, κάθε άτοµο που φθάνει σε ηλικία συνταξιοδότησης χωρίς να έχει δικαίωµα
σύνταξης και χωρίς άλλα µέσα διαβίωσης πρέπει να µπορεί να απολαύει επαρκούς
κοινωνικής κάλυψης και ιατρικής περίθαλψης, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες του159.

B  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στατιστικά στοιχεία

Το 1997 περισσότερα από 70 εκατοµµύρια (21%) του πληθυσµού της ΕΕ ήταν 60 ετών και
πλέον. Η προσδοκώµενη διάρκεια ζωής θα συνεχίσει να αυξάνει και η µείωση της
γονιµότητας θα επισπεύσει τη γήρανση του πληθυσµού. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις ο
αριθµός των ηλικιωµένων άνω των 60 ετών θα εξακολουθήσει να αυξάνεται, για να φτάσει το
2020 στο 37% του συνολικού πληθυσµού.
Να σηµειωθεί πως οι ηλικιωµένοι είναι ως επί το πλείστον γυναίκες· δύο στους τρεις
ηλικιωµένους άνω των 75 ετών είναι γυναίκες.
Το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού είναι εντονότερο στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη
∆ανία, στο Βέλγιο και στη Γερµανία, ενώ η Ιρλανδία παραµένει η νεότερη χώρα, µε τους
ηλικιωµένους 60 ετών και άνω να φτάνουν το 15% του πληθυσµού.
Το πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού αφορά όλα τα κράτη της ΕΕ (οικονοµικά και
κοινωνικά προβλήµατα: φροντίδα των εξαρτηµένων ατόµων, χρηµατοδότηση των
συντάξεων, ανάλωση των υπηρεσιών περίθαλψης).

Στην ΕΕ το ποσοστό του πληθυσµού άνω των 80 ετών αυξήθηκε από 1,6% σε 3,8% µεταξύ
1960 και 1997 και αναµένεται να φτάσει το 5,6% το 2020. Το φαινόµενο είναι ιδιαίτερα
έντονο στη Σουηδία, στην Ιταλία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη ∆ανία, στη Γαλλία και στη
Γερµανία.160.
Η φροντίδα των ηλικιωµένων από την οικογένεια διαφέρει µεταξύ των κρατών µελών.
Πράγµατι, το ποσοστό των ηλικιωµένων που ζουν µε την οικογένειά τους είναι µεγαλύτερο
στην Ισπανία (54%), στην Πορτογαλία (42%), στην Ελλάδα (35%) και στην Ιταλία (34%), σε
αντίθεση µε τη ∆ανία (2%), τις Κάτω Χώρες (5%) και το Ηνωµένο Βασίλειο (12%).
Στις χώρες της Βορείου Ευρώπης (D, A, NL, SV, FIN, UK και IRL) έχουν θεσπιστεί παροχές
που καταβάλλονται σε όσους αναλαµβάνουν τη φροντίδα των ηλικιωµένων γονέων ή
επιδόµατα που χορηγούνται στους τελευταίους λόγω έλλειψης αυτονοµίας. Στη Φινλανδία η
τοπική αυτοδιοίκηση αντικαθιστά κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο όσους έχουν αναλάβει τη
φροντίδα κάποιου ηλικιωµένου.

                                               
157 Αναθεωρηµένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, STE αριθ. 163, Μέρος I, σηµείο 23.
158 Κοινοτικός Χάρτης των Θεµελιωδών Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων, παράγραφος 24.
159 Κοινοτικός Χάρτης των Θεµελιωδών Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων, παράγραφος 25, 9
∆εκεµβρίου 1989.
160 Σύµφωνα µε µελέτη που δηµοσίευσε το Υπουργείο Απασχόλησης και Αλληλεγγύης, Ιούλιος 2000.
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Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 ο αριθµός των εγκλεισµών σε οίκους ευγηρίας µειώθηκε,
αλλά υπάρχουν διαφορές µεταξύ Βόρειας και Νότιας Ευρώπης. Στη ∆ανία, στη Σουηδία, στις
Κάτω Χώρες και στη Φινλανδία σηµαντικό ποσοστό ηλικιωµένων ζουν σε οίκους ευγηρίας
(άνω του 8% στη DK, στη SV και στις NL). Στις χώρες της Νότιας Ευρώπης το ποσοστό
είναι ελάχιστο, και στην Ελλάδα µόλις 0,5%. Στη Γαλλία περισσότερο από το ένα τέταρτο
των ηλικιωµένων άνω των 85 ετών βρίσκονται σε οίκους ευγηρίας.
Επιπλέον, η φροντίδα στο σπίτι ενθαρρύνεται από τις κυβερνήσεις, οι οποίες διευκολύνουν
την παροχή νέων τοπικών υπηρεσιών161.

Προγράµµατα δράσης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε πολλά ψηφίσµατα, ιδιαίτερα το 1999, σχετικά µε τη
βελτίωση της κατάστασης των ηλικιωµένων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραµµίζει την
ανάγκη να ενθαρρυνθεί η ένταξή τους στην κοινωνία και συνιστά στα κράτη µέλη να
θεσπίσουν ένα ελάχιστο εισόδηµα ώστε οι λιγότερο ευνοούµενες οµάδες να διαθέτουν
επαρκείς και αξιοπρεπείς πόρους (κοινωνική προστασία και ιατρική περίθαλψη)162.
Μολονότι αναφορές στην ηλικία και στην αναπηρία υπάρχουν µόνο στο άρθρο 13 της ΣΕΚ,
το Κοινοβούλιο εκτιµά πως η Συνθήκη αποτελεί µια νοµική βάση για µελλοντικά µέτρα γι’
αυτές τις κατηγορίες πληθυσµού.

Η Επιτροπή από την πλευρά της δεσµεύθηκε να καταρτίσει προγράµµατα δράσης σε
κοινοτικό επίπεδο προκειµένου να προστατεύσει όσους πλήττονται από την ανεργία, τις
διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισµό163.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έφερε σε πέρας κάποιες ενέργειες κατά τη διάρκεια του «∆ιεθνούς
Έτους Ηλικιωµένων»164.

Εξάλλου, το Συµβούλιο της Ευρώπης καθορίζει διάφορες κατευθυντήριες αρχές που πρέπει
να ληφθούν υπόψη για τη λήψη µέτρων σχετικά µε τους ηλικιωµένους: τον ρόλο των
ηλικιωµένων και την αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών, την πρόληψη και την ποιότητα ζωής,
τα δικαιώµατα και τα καθήκοντα, τη συµµετοχή, την καταπολέµηση του κοινωνικού
αποκλεισµού και τον ρόλο της πληροφόρησης και της εκπαίδευσης165.

6. Προστασία των ατόµων µε ειδικές ανάγκες

Άρθρο 26: «Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωµα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες να
επωφελούνται µέτρων που θα τους εξασφαλίζουν την αυτονοµία, την κοινωνική και
                                               
161 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Προς µια Ευρώπη για όλες τις ηλικίες – Προώθηση της Ευηµερίας και της Αλληλεγγύης
των Γενεών», (COM(1999) 221 τελικό, C5-0185/1999-1999/2159/COS)), 21 Ιουνίου 1999.
162 Ψήφισµα σχετικά µε «Τα µέτρα υπέρ των ηλικιωµένων», 24 Φεβρουαρίου 1994.
Ψήφισµα σχετικά µε «Τους ηλικιωµένους στον XXIο αιώνα: νέες προοπτικές ζωής»,16 Απριλίου 1999. Το
Κοινοβούλιο διοργάνωσε συνέδριο µε αυτό το θέµα στις 1 και 2 Οκτωβρίου 1998.
163 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Προς µια Ευρώπη για όλες τις ηλικίες – Προώθηση της Ευηµερίας και της Αλληλεγγύης
των Γενεών», (COM(1999) 221 τελικό, C5-0185/1999-1999/2159/COS)), 21 Ιουνίου 1999. Άρθρα 13, 129 και
137 της Συνθήκης ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άµστερνταµ.
164 Μέτρα στο πλαίσιο του «Έτους των Ηνωµένων Εθνών για τους ηλικιωµένους» µε θέµα την αγορά εργασίας,
τον ρόλο τους στην κοινωνία και την ενίσχυση της αλληλεγγύης των γενεών, πρωτοβουλίες για τη στήριξη και
την προώθηση των δραστηριοτήτων των ΜΚΟ και των δικτύων που εργάζονται για τους ηλικιωµένους, µέτρα
υπέρ της ιθαγένειας, της συµµετοχής και της ισότητας των ευκαιριών για τους ηλικιωµένους.
165 Συµβούλιο της Ευρώπης, σύσταση αριθ. R (94) 9 σχετικά µε τους ηλικιωµένους, 10 Οκτωβρίου 1994.
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επαγγελµατική ένταξη και τη συµµετοχή στον κοινοτικό βίο».

A  ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

- Ηνωµένα Έθνη

Η ∆ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ∆ράσης της Βιέννης της 25ης Ιουνίου 1993, που εγκρίθηκαν
κατά την Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, προστατεύουν τα
δικαιώµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες διακηρύσσοντας πως όλα τα ανθρώπινα όντα
γεννιούνται ίσα και έχουν τα ίδια δικαιώµατα στη ζωή και στην καλή διαβίωση, στην
εκπαίδευση και στην εργασία, σε ανεξάρτητη ζωή και σε ενεργό συµµετοχή σε όλες τις
πτυχές του κοινωνικού βίου …166.
Η Σύµβαση αριθ. 159 της ∆ΟΕ της 20ης Ιουνίου 1983 ορίζει πως όσα κράτη την
επικυρώσουν θα πρέπει, σύµφωνα µε τις εθνικές συνθήκες και στο µέτρο των δυνατοτήτων
τους, να εγκαθιδρύσουν µια πολιτική επαγγελµατικής αποκατάστασης και απασχόλησης των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Η Σύµβαση αυτή του 1983 σχετικά µε την επαγγελµατική αποκατάσταση και την
απασχόληση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες δεν έχει ακόµα επικυρωθεί από την A, το B, τις
NL και το UK, και συµπληρώνεται από τη σύσταση αριθ. 168.

- Συµβούλιο της Ευρώπης

Το άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου της 4ης Νοεµβρίου 1950,
που επικυρώθηκε από όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύει κάθε διάκριση […]
χωρίς καµία εξαίρεση, […] ιδίως λόγω […] γέννησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Ο αναθεωρηµένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης της 3ης Μαΐου 1996, που επικυρώθηκε
µόνο από τη F, τη I και τη SV, προστατεύει τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες εξασφαλίζοντάς
τους το δικαίωµα στην αυτονοµία, στην κοινωνική ένταξη και στη συµµετοχή στον κοινοτικό
βίο167.

Ο Κοινοτικός Χάρτης των Θεµελιωδών Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων της 9ης
∆εκεµβρίου 1989 εξασφαλίζει επίσης πως κάθε άτοµο µε ειδικές ανάγκες […] πρέπει να
µπορεί να επωφελείται συγκεκριµένων συµπληρωµατικών µέτρων µε στόχο την ενθάρρυνση
της επαγγελµατικής και της κοινωνικής του ένταξης […]168.
Εξάλλου, το άρθρο 42 του αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης της
6ης Νοεµβρίου 1990 εγγυάται µεταξύ άλλων την επαγγελµατική επανεκπαίδευση των
αναπήρων. Ο κώδικας αυτός δεν έχει υπογραφεί µέχρι σήµερα από τις ESP, DK, IRL και από
το UK.

- Ευρωπαϊκή Ένωση

                                               
166 ∆ιακήρυξη και Πρόγραµµα ∆ράσης της Βιέννης, σηµείο 6, παράγραφος 63, A/CONF.157/24
167 Αναθεωρηµένος Κοινωνικός Χάρτης, STE αριθ. 163. (Άρθρο 15 σχετικά µε το δικαίωµα των ατόµων µε
κάποια φυσική ή διανοητική αναπηρία στην επαγγελµατική κατάρτιση, καθώς και στην επαγγελµατική και
κοινωνική αποκατάσταση).
168 Κοινοτικός Χάρτης των Θεµελιωδών Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων, σηµείο 26.
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Σύµφωνα µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ, κατά την κατάρτιση µέτρων µε βάση το άρθρο
100 της ιδρυτικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τα κοινοτικά θεσµικά όργανα
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόµων µε ειδικές ανάγκες169.
Εξάλλου, το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ ορίζει πως το Συµβούλιο µπορεί να λάβει τα
απαραίτητα µέτρα για την καταπολέµηση των διακρίσεων, ιδίως λόγω αναπηρίας και ηλικίας.
Επιπλέον, τα άρθρα 136 και 137 αναφέρουν πως στόχοι της Κοινότητας και των κρατών
µελών είναι η καταπολέµηση του αποκλεισµού και η ένταξη των αποκλειοµένων από την
αγορά εργασίας προσώπων.

B  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
ανέρχεται µεταξύ 10 και 12% του πληθυσµού στα περισσότερα κράτη µέλη της ΕΕ, δηλαδή
σε 37 εκατοµµύρια άτοµα. Πράγµατι, το ζήτηµα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες αφορά έναν
στους δέκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση· πρόκειται για ανθρώπους µε προβλήµατα σωµατικά,
αισθήσεων, πνευµατικά ή ψυχικά. Χρειάζεται να εξεταστεί επίσης το πρόβληµα του
αυτισµού, θέµα για το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπόνησε δήλωση170.

Το Συµβούλιο της Ευρώπης έχει εκδώσει διάφορες συστάσεις για τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες.

Η ΕΕ ενθαρρύνει τις δυνατότητες κανονικής απασχόλησης αυτών των ατόµων µέσω
διαφόρων προγραµµάτων. Η ένταξη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της συµµετοχής των ατόµων
µε ειδικές ανάγκες στην κοινωνία. Οι κατευθυντήριες γραµµές επικεντρώνονται κατά βάση
στην πλήρη και ολοκληρωτική συµµετοχή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην κοινωνική
ζωή και στη συµπερίληψή τους σε όλες τις σχετικές πολιτικές171.

Το 2000 το Συµβούλιο εξέδωσε οδηγία για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την
εργασία172.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά της εξέδωσε το 1998 έναν κώδικα δεοντολογίας για
την απασχόληση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, κώδικα που βασίζεται στα ψηφίσµατα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ισότητα των ευκαιριών για τα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες στις εσωτερικές πολιτικές και πρακτικές των θεσµικών οργάνων173.

                                               
169 ∆ιακήρυξη αριθ. 22 σχετικά µε τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες προσαρτηµένη στην Συνθήκη του Άµστερνταµ.
170 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δήλωση για τα δικαιώµατα των ανθρώπων µε αυτισµό, 9 Μαΐου 1996.
171 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Απασχόλησης, Βιοµηχανικών Σχέσεων και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Συλλογή των µέτρων των κρατών µελών όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες για τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, Οκτώβριος 1998.
172 Οδηγία 2000/78/ΕΚ, 17 Οκτωβρίου 2000. Το άρθρο 5 προβλέπει «εύλογες προσαρµογές» για τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες.
173 Κώδικας δεοντολογίας, SEC (1998) 1559/2.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ψήφισµα σχετικά µε την ισότητα των ευκαιριών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, 11
Απριλίου 1997, ψήφισµα σχετικά µε τη νοηµατική γλώσσα, 18 Νοεµβρίου 1998, και ψήφισµα σχετικά µε την
αξιολόγηση του 3ου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες HELIOS II, 15
∆εκεµβρίου 1998.
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Η Επιτροπή πρότεινε επίσης να ανακηρυχθεί το 2003 «Ευρωπαϊκό Έτος για Άτοµα µε Ειδικές
Ανάγκες», ενώ το πολυετές πρόγραµµα δράσης για την καταπολέµηση των διακρίσεων (2001-
2006) προβλέπεται να συµβάλει επίσης στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης και στην
πλήρη και ολοκληρωτική συµµετοχή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην κοινωνία.
Επιπλέον, η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει το σχέδιο σύµβασης του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Τα Ηνωµένα Έθνη έχουν ήδη εκπονήσει σχετικά
πρότυπους κανόνες για την εξίσωση των ευκαιριών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες174.

Υπενθυµίζουµε πως η προσέγγιση σχετικά µε τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας, καθώς και τα
µέτρα εξασφάλισης της ένταξης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην κοινωνία διαφέρουν
µεταξύ των κρατών µελών. Για τον σκοπό αυτό, διάφορες χώρες έχουν καταρτίσει ή θα
καταρτίσουν προγράµµατα δράσης και θα εφαρµόσουν νέες νοµοθεσίες, όπως η Φινλανδία, η
Πορτογαλία, η Αυστρία, οι Κάτω Χώρες, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Ελλάδα.

Ειδικές νοµοθεσίες υφίστανται στη Μεγάλη Βρετανία, στη Σουηδία, στη Φινλανδία, στην
Πορτογαλία, στην Αυστρία, στο Λουξεµβούργο, στην Ιρλανδία, στη ∆ανία και στο Βέλγιο.
Στις Κάτω Χώρες, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και τη Γερµανία η
κυβερνητική δράση κατευθύνεται και επηρεάζεται από τις σχέσεις µεταξύ των κυβερνήσεων
και των οργανώσεων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να γίνουν κι άλλα βήµατα προόδου στο πλαίσιο της ΕΕ για την
προστασία και την προάσπιση των δικαιωµάτων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες175.
Από αυτή την άποψη, και ιδιαίτερα σχετικά µε τη νοηµατική γλώσσα, παρά το γεγονός πως η
τελευταία ενσωµατώθηκε στις δηµοσιονοµικές γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
καταβάλλονται προσπάθειες να συµπεριληφθεί στα έγγραφα του «ευρωπαϊκού προγράµµατος
για το Έτος των Γλωσσών», κανένα κράτος της ΕΕ δεν έχει ενσωµατώσει µέχρι σήµερα τη
νοηµατική γλώσσα στην εθνική ή στις µειονοτικές του γλώσσες176.

                                               
174 Πρότυποι κανόνες των Ηνωµένων Εθνών, 20 ∆εκεµβρίου 1993.
175 Επιτροπή Συνδέσµου Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών-ΕΕ, υπόµνηµα µε τίτλο «Ο σεβασµός των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων όπως αναφέρεται στον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 2001.
176 Ευρωπαϊκή Ένωση Κωφών, ετήσια έκθεση 1999-2000. Ο φορέας αυτός εκπροσωπεί τους κωφούς στα κράτη
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV : ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ : άρθρα 27 ως 38

1. ∆ίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας

Άρθρο 31 : «Κάθε εργαζόµενος έχει δικαίωµα σε υγιεινές, ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες
εργασίας.
Κάθε εργαζόµενος έχει δικαίωµα σε ένα όριο µέγιστης διάρκειας εργασίας, σε ηµερήσιες και
εβδοµαδιαίες περιόδους ανάπαυσης καθώς και σε ετήσια περίοδο αµειβόµενων διακοπών.
Άρθρο 32 : «Η εργασία των παιδιών απαγορεύεται. Η ελάχιστη ηλικία για την ανάληψη
εργασίας δεν µπορεί να είναι µικρότερη από την ηλικία κατά την οποία λήγει η υποχρεωτική
σχολική φοίτηση, υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων κανόνων για τους νέους και εξαιρέσει
περιορισµένων παρεκκλίσεων.
Οι νέοι που εργάζονται πρέπει να απολαύουν συνθηκών εργασίας προσαρµοσµένων στην ηλικία
τους και να προστατεύονται από την οικονοµική εκµετάλλευση ή από οποιαδήποτε εργασία που
θα µπορούσε να βλάψει την ασφάλειά τους, την υγεία τους, τη σωµατική, πνευµατική, ηθική ή
κοινωνική ανάπτυξή τους ή να θέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευσή τους.»

A  ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

∆ιεθνείς συµβάσεις

- ΟΗΕ

Η ∆ιεθνής Σύµβαση του ΟΗΕ για την προστασία των δικαιωµάτων των διακινούµενων
εργαζοµένων και των µελών της οικογένειάς τους177, της 18ης ∆εκεµβρίου 1990, (που δεν
επικυρώθηκε από τα κράτη µέλη της ΕΕ) εξασφαλίζει την προστασία των διακινούµενων
εργαζοµένων.

Η ∆ιεθνής Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα του παιδιού, της 20ης
Νοεµβρίου178 (που επικυρώθηκε από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ) βεβαιώνει ότι το παιδί
πρέπει να προστατεύεται από την οικονοµική εκµετάλλευση […] που θα µπορούσε να βλάψει
την υγεία του, την ηθική του ανάπτυξη […] (άρθρο 32).

Το ∆ιεθνές Σύµφωνο της 16ης ∆εκεµβρίου 1966 για τα οικονοµικά, κοινωνικά και
πολιτιστικά δικαιώµατα179 (που επικυρώθηκε από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ) αναγνωρίζει το
δικαίωµα στην εργασία (άρθρο 6) καθώς και το δικαίωµα απόλαυσης δίκαιων και πρόσφορων
συνθηκών εργασίας (αµοιβή, ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία, δικαίωµα προαγωγής,
εξασφάλιση ψυχαγωγίας (άρθρο 7)).

- ∆ΟΕ

Σύµφωνα µε τη Σύµβαση της ∆ΟΕ της 25ης Ιουλίου 1957 για την κατάργηση της

                                               
177 Ψήφισµα 45/158.
178 Ψήφισµα 44/25,
179 Ψήφισµα 2200 A (XXI)



ΡΕ 302.216  90/127 PR\438240EL.doc
µετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

αναγκαστικής εργασίας (που επικυρώθηκε από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ), απαγορεύονται
τα µέτρα εξαναγκασµού, τιµωρίας καθώς και τα πειθαρχικά µέτρα στην εργασία (άρθρο 1).

Η Σύµβαση της ∆ΟΕ της 21ης Ιουνίου 1988 για την προώθηση της απασχόλησης και την
προστασία ενάντια στην ανεργία (που δεν επικυρώθηκε από A, B, D, DK, GR, ESP, F, I, IRL,
L, NL, P, UK) προάγει την απασχόληση και την προστασία κατά της ανεργίας180.

Η Σύµβαση της ∆ΟΕ για την ελάχιστη ηλικία των εργαζόµενων παιδιών, η οποία εγκρίθηκε
στις 26 Ιουνίου 1973181 (και επικυρώθηκε από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ), διακηρύσσει την
ουσιαστική κατάργηση της εργασίας των παιδιών και αυξάνει σταδιακά την ελάχιστη ηλικία
για την ανάληψη εργασίας (άρθρο 1).

- Συµβούλιο της Ευρώπης

Η εξασφάλιση δίκαιων και πρόσφορων συνθηκών εργασίας περιλαµβάνεται στον Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Χάρτη της 18ης Οκτωβρίου 1961 (άρθρα 2 ως 6) καθώς και στον αναθεωρηµένο
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη της 3ης Μαΐου 1996 (ίδια άρθρα).
Όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ επικύρωσαν τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, αλλά πολλά
κράτη (A, B, D, DK, GR, ESP, FIN, L, NL, P, UK) δεν επικύρωσαν τον αναθεωρηµένο
Κοινωνικό Χάρτη182. Ο εν λόγω αναθεωρηµένος Κοινωνικός Χάρτης προσαρµόζει τον
προγενέστερο Χάρτη του 1961 στις σηµαντικές κοινωνικές µεταβολές που έχουν επέλθει από
τότε.

Τα κράτη µέλη της ΕΕ που επικύρωσαν τον Κοινωνικό Χάρτη θα πρέπει επίσης να
αποδεχτούν όλες τις διατάξεις που περιέχονται σε αυτόν. Είναι λυπηρό πως σήµερα ορισµένα
κράτη έχουν επικυρώσει αυτή τη σύµβαση χωρίς να αποδέχονται ορισµένες βασικές διατάξεις
που αφορούν π.χ. τη µέγιστη διάρκεια της ηµερήσιας εργασίας (A, DK, UK), την ελάχιστη
προθεσµία για τη γνωστοποίηση της απόλυσης (A, DK, L) ή την προστασία των ανηλίκων
στην εργασία µε όρους όπως η ελάχιστη ηλικία, η διάρκεια των διακοπών, η επαγγελµατική
κατάρτιση,... (A, DK, D, L, UK).

Η Σύµβαση για τον ευρωπαϊκό κώδικα κοινωνικής ασφάλισης του 1964183 (που δεν
επικυρώθηκε από την A και τη FIN) ορίζει πρότυπα και καθορίζει ελάχιστα όρια προστασίας
(επίδοµα ανεργίας, επίδοµα γήρατος...) προκειµένου να ενισχύσει την ανάπτυξη της
κοινωνικής ασφάλειας σε κάθε κράτος. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Σύµβαση κοινωνικής
ασφάλειας184 του 1972 εξασφαλίζει τις θεµελιώδεις αρχές κοινωνικής ασφάλειας (ίση
µεταχείριση, ενιαία ισχύουσα νοµοθεσία, διατήρηση των κεκτηµένων δικαιωµάτων, παροχές
σε αλλοδαπούς), αλλά δεν έχει επικυρωθεί από ορισµένα κράτη (DK, FIN, F, GR, IRL, SV,
UK).

Το Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο κοινωνικής ασφάλισης185 του 1968 περιέχει διατάξεις που
παροτρύνουν τα υπογράφοντα µέρη να επιτύχουν κοινωνικό επίπεδο υψηλότερο από αυτό
                                               
180 υπ' αριθ. 168
181 Σύµβαση της ∆ΟΕ C 138
182 ενώ η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Ρουµανία, η Σλοβενία και η Εσθονία επικύρωσαν αυτόν τον Χάρτη....
183 υπ' αριθ. 048
184 υπ' αριθ. 078
185 υπ' αριθ. 048 A
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που εξασφαλίζουν οι διατάξεις του κώδικα (ιατρική περίθαλψη, επιδόµατα ασθενείας …),
αλλά δεν έχει επικυρωθεί µέχρι σήµερα από ορισµένα κράτη (A, DK, FIN, F, GR, IRL, I,
ESP και το UK).

- Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Συνθήκη του Άµστερνταµ αναφέρεται φυσικά (άρθρο 136) στην τήρηση των διατάξεων
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, καθώς και του Κοινοτικού Χάρτη των Θεµελιωδών
Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων του 1989, χάρτη που έχει αµιγώς χαρακτήρα
δήλωσης. Ωστόσο, η επίσηµη αυτή παραποµπή είναι απολύτως ανεπαρκής ενόψει της
σηµερινής κατάστασης. Πράγµατι, παρά την υφιστάµενη κοινοτική νοµοθεσία, σηµαντική
µεν αλλά σχετικά κατακερµατισµένη (ισότητα ανδρών γυναικών, συνθήκες υγιεινής,
ενηµέρωση των εργαζοµένων), ορισµένα κράτη µέλη της ΕΕ εξακολουθούν να µη σέβονται
πλήρως κάποια δικαιώµατα, τα οποία είναι εντούτοις κοινώς αποδεκτά.

B  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Από την εξέταση των πορισµάτων των οµάδων XV.1 και XV.2 που πραγµατοποίησε η
Επιτροπή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης, σχετικά µε τις διατάξεις
που αφορούν τις δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας, προκύπτουν τα εξής:

- η υπερβολικά µεγάλη διάρκεια της εβδοµαδιαίας ή ηµερήσιας εργασίας

Σε ορισµένα κράτη µέλη (IRL, NL, ESP), σε ορισµένους τοµείς ή γενικά (π.χ. ο κανονισµός
υπηρεσιακής κατάστασης των εργαζοµένων στην Ισπανία), οι ώρες εργασίας εβδοµαδιαίως
µπορούν ακόµα να φθάνουν τις 60 ή περισσότερες.

- η εργασία των παιδιών

α) η ελάχιστη ηλικία

Η εργασία των παιδιών κάτω των 15 ετών παραµένει ένα πρόβληµα που δεν είναι επαρκώς
γνωστό στην ΕΕ. Σύµφωνα µε τις εκθέσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης, στην Ιταλία
350.000 παιδιά κάτω των 15 ετών, εκ των οποίων 50.000 παιδιά µεταναστών, απασχολούνται
παράνοµα σε γεωργικές και οικιακές εργασίες. Στο Ηνωµένο Βασίλειο τα παιδιά ηλικίας 11
ως 15 ετών που εργάζονται εξακολουθούν να ανέρχονται σε 1,1 - 1,7 εκατοµµύρια. Παρά την
ύπαρξη ενός νόµου του 1999 που ενισχύει τις κυρώσεις για την εργασία των παιδιών κάτω
των 15 ετών, δεν διατίθεται κανένα συγκεκριµένο στατιστικό στοιχείο για τον βαθµό τήρησης
αυτής της νοµοθεσίας στο Ηνωµένο Βασίλειο.
Εκτός από αυτές τις χώρες όπου το ποσοστό των παιδιών κάτω των 15 ετών που εργάζονται
είναι πολύ υψηλό, η πρακτική αυτή υφίσταται και στη Γαλλία στις οικογενειακές
επιχειρήσεις και στην κατ’ οίκον εργασία, καθώς και όσον αφορά τα παιδιά µοντέλα (το 1987
θεσπίστηκε διάταγµα για τη γεωργία, προκειµένου να επιβάλλονται κυρώσεις για ανάλογες
πρακτικές).

β) οι άσχηµες συνθήκες εργασίας των ανηλίκων

Σε πολλά κράτη µέλη εξακολουθεί να παρατηρείται η ύπαρξη συνθηκών εργασίας των



ΡΕ 302.216  92/127 PR\438240EL.doc
µετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

ανηλίκων οι οποίες αντίκεινται στις διατάξεις του Κοινωνικού Χάρτη. Αναφέρουµε
ενδεικτικά την εργασία από τις 6 το πρωί για τα παιδιά που φοιτούν σε σχολείο (FIN, NL), τη
νυχτερινή εργασία στον τοµέα των υπηρεσιών (P, A) και την ανορθόδοξη διάρκεια των
διακοπών των ανήλικων εργαζοµένων (SV, NL).

- οι µη δίκαιες αποδοχές

α) οι αποδοχές των ενήλικων εργαζοµένων

Ένας µισθός (ο κατώτατος, εάν υφίσταται), για να είναι δίκαιος υπό την έννοια του
Κοινωνικού Χάρτη, δεν πρέπει να είναι κατά πολύ κατώτερος του µέσου εθνικού µισθού. Το
όριο που έθεσε η Επιτροπή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων ανέρχεται σε 60% σε καθαρή αξία.
Όταν ο µισθός κυµαίνεται µεταξύ 60 και 50 %, τα κράτη µπορούν να αποδείξουν πως
επιτρέπει την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης. Σε κάθε περίπτωση, οι
µισθοί πρέπει να βρίσκονται πάνω από το όριο της φτώχειας της οικείας χώρας.
Ωστόσο, σε τρία κράτη µέλη (IRL, ESP, UK) οι αποδοχές κάποιων εργαζοµένων κυµαίνονται
µεταξύ 45 και 53 % του µέσου καθαρού µισθού.
Γενικά, είναι επιβεβληµένη η ανάγκη για έναν αξιοπρεπή κατώτατο µισθό. Εντούτοις,
σήµερα διαπιστώνουµε πάρα πολλές περιπτώσεις «υποβαθµισµένων» θέσεων εργασίας (το
ήµισυ του κατώτατου µισθού ή θέσεις εργασίας µερικής απασχόλησης). Τέτοιου είδους
αποδοχές αποτρέπουν τους ενδιαφερόµενους να εργάζονται, ενώ το µόνο αποτέλεσµα της
ενδεχόµενης καταβολής αντισταθµιστικού επιδόµατος εισοδήµατος θα είναι η διαιώνιση των
πολύ χαµηλών µισθών.
Πολλές χώρες της ΕΕ δεν τηρούν ούτε τα πρότυπα του Κοινωνικού Χάρτη, όσον αφορά τις
προσαυξήσεις που πρέπει να καταβάλλονται για τα ανθυγιεινά και επικίνδυνα επαγγέλµατα
(I, L, NL), τις υπερωρίες (UK, ESP, B και L για τους υπαλλήλους) και την εργασία κατά τις
αργίες (P).

β) οι αποδοχές των ανήλικων εργαζοµένων

Όσον αφορά τις αποδοχές των ανηλίκων, παρατηρούνται ακόµα πάρα πολλές περιπτώσεις µη
δίκαιων αποδοχών. Έτσι, σε πολλές χώρες οι εργαζόµενοι κάτω των 18 ετών λαµβάνουν 30%
λιγότερο από τον κατώτατο µισθό. Η µείωση αυτή φαίνεται υπερβολική, ιδιαίτερα στην
Ισπανία, όπου ο νόµιµος κατώτατος µισθός είναι ήδη χαµηλός. Το ίδιο ισχύει για το Ηνωµένο
Βασίλειο, όπου ο µέσος ακαθάριστος µισθός που καταβάλλεται σε ορισµένους νέους
εργαζόµενους φθάνει ακόµα και το ήµισυ του µισθού των ενηλίκων (ηµεροµίσθιο 2
στερλινών έναντι 3,60 για τους ενήλικες)186· το ίδιο ισχύει στην Ελλάδα (µείωση κατά 50%),
αλλά και στις Κάτω Χώρες (µείωση κατά 30%), στη Γαλλία και στην Αυστρία για τους
ασκούµενους.

Συνεπώς, η εργασία των παιδιών και των ανηλίκων στην ΕΕ συνιστά σοβαρό πρόβληµα,
αφού σε πολλές χώρες, και µερικές φορές για µεγάλο ποσοστό των ανηλίκων, η κατάσταση
τόσο ως προς την ηλικία όσο και ως προς τις αποδοχές αντίκειται στα πρότυπα του
Κοινωνικού Χάρτη. Το πρόβληµα γίνεται ακόµα πιο σοβαρό στον βαθµό που αυτή η
κατάσταση οδηγεί σε ανεπαρκή σχολική φοίτηση αυτών των παιδιών και συνεπάγεται για τη

                                               
186 Πορίσµατα της Επιτροπής Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων για την οµάδα XV2 όσον αφορά το Ηνωµένο Βασίλειο
(σελ. 4), αριθµητικά στοιχεία για το έτος 2000.
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συνέχεια της ζωής τους µια λίγο πολύ αµετάκλητη περιθωριοποίηση σε επαγγέλµατα µε πολύ
µικρή ειδίκευση.

- συνθήκες εργασίας

Από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και
Εργασίας (Ίδρυµα του ∆ουβλίνου) για το 2000 προκύπτει πως οι γενικές συνθήκες εργασίας
στην ΕΕ βελτιώνονται βέβαια ως προς κάποιες πτυχές (αύξηση της επαγγελµατικής
κατάρτισης και σχετικά µεγάλη ικανοποίηση από την εργασία, καθώς και µείωση των ωρών
εργασίας για ορισµένες κατηγορίες: 16% των εργαζοµένων εργάζονται λιγότερο από 30 ώρες
την εβδοµάδα), αλλά υποβαθµίζονται ως προς κάποιες άλλες πτυχές ή για ορισµένες
κατηγορίες εργαζοµένων.
Γενικά, οι εργαζόµενοι διαµαρτύρονται για την αύξηση της έντασης της εργασίας που
συνδέεται µε τις απαιτήσεις της ζήτησης της αγοράς και για το επακόλουθο άγχος, µε ό,τι
αυτό συνεπάγεται (ασθένεια και εργατικά ατυχήµατα).
Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία του Ιδρύµατος του ∆ουβλίνου, σηµαντικό ποσοστό
εργαζοµένων (20%) εργάζονται περισσότερο από 45 ώρες εβδοµαδιαίως. Σε τοµεακό επίπεδο
περίπου 40% των εργαζοµένων εργάζονται το Σαββατοκύριακο στις υπηρεσίες και το
εµπόριο. Τέλος, οι έκτακτοι και οι εργαζόµενοι µε σύµβαση ορισµένου χρόνου φαίνεται πως
αποτελούν κατηγορίες µε πιο δύσκολες συνθήκες εργασίας (µεταφορά βαρέων φορτίων,
επαναλαµβανόµενη εργασία, άγχος).
Όσον αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, δεν είναι πάντα
ικανοποιητική σε ορισµένους τοµείς όπως η γεωργία, το εµπόριο και η βιοµηχανία (I NL, P,
όπου ο αριθµός των εργατικών ατυχηµάτων είναι αυξηµένος).

- ανεπαρκής προθεσµία για τη γνωστοποίηση απόλυσης

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κοινωνικού Χάρτη, σε περίπτωση απόλυσης του εργαζόµενου
πρέπει να προβλέπεται (ακόµα και στις περιπτώσεις άτυπης σχέσης εργασίας) εύλογη
προθεσµία γνωστοποίησης που θα του επιτρέπει να ερευνήσει την αγορά εργασίας πριν από
την παύση της εργασίας του. Λαµβάνοντας υπόψη τη διαφοροποίηση των περιπτώσεων, η
Επιτροπή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων δεν καθόρισε απόλυτους κανόνες, αλλά επισηµαίνει τις
περιπτώσεις όπου η προθεσµία γνωστοποίησης είναι εµφανώς ανεπαρκής.

Από την άποψη αυτή, και χωρίς να είναι δυνατόν να εκθέσουµε εδώ λεπτοµερώς την
κατάσταση, καθώς η προθεσµία γνωστοποίησης είναι δικαίως συνάρτηση της αρχαιότητας
του εργαζόµενου, στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στο Ηνωµένο Βασίλειο εφαρµόζονται
σαφώς πάρα πολύ µικρές προθεσµίες, όπως συµβαίνει και στη Γαλλία και την Ιταλία στις
περισσότερες περιπτώσεις για τους εργαζόµενους µε προϋπηρεσία δύο ετών και πλέον, καθώς
και στις Κάτω Χώρες για τους ανηλίκους.

- δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι

Το δικαίωµα προσχώρησης ή µη σε κάποια συνδικαλιστική ένωση δεν πρέπει να έχει καµία
συνέπεια στην πρόσληψη ενός εργαζόµενου. Ωστόσο, σε ορισµένα κράτη µέλη (SV, IRL)
εξακολουθεί να υφίσταται σε ορισµένους τοµείς η πρακτική του «closed shop» (κλειστή
επιχείρηση). Επίσης, όπως επισηµαίνει η Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικάτων (ΕΣΣ),
εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις (ΜΜΕ, εργαστήρια υπεργολαβίας και
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επιχειρήσεις στον χώρο της ηλεκτρονικής οικονοµίας) εκ των πραγµάτων κλειστές στις
συνδικαλιστικές ενώσεις. Εξακολουθεί επίσης να υφίσταται κάποια ανάµειξη των εργοδοτών
στις δραστηριότητες των συνδικαλιστικών ενώσεων (εκπρόσωπος του προσωπικού
τηλεκατευθυνόµενος από τη διεύθυνση ή προνόµια στους εργαζόµενους που δεν
συµµετέχουν στις εν λόγω ενώσεις).
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εντείνουν την επαγρύπνησή τους και να επιβάλλουν κυρώσεις
γι’ αυτές τις πρακτικές, είτε προέρχονται από τις συνδικαλιστικές ενώσεις είτε από την
εργοδοσία.

- δικαίωµα απεργίας

Το άρθρο 6, παράγραφος 4, του αναθεωρηµένου Κοινωνικού Χάρτη εξασφαλίζει το δικαίωµα
απεργίας, όπως εξάλλου και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης, αντίθετα µε ό,τι υποστηρίζεται πάρα
πολύ συχνά. Εντούτοις, χωρίς να επεκταθούµε στην παρούσα έκθεση σε λεπτοµέρειες, αξίζει
να επισηµάνουµε πως το δικαίωµα των υπαλλήλων να απεργούν δεν αναγνωρίζεται στη
∆ανία και στη Γερµανία. Θα πρέπει επίσης να εξεταστούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του
δικαιώµατος απεργίας.

- η ψυχολογική παρενόχληση

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του αναθεωρηµένου Κοινωνικού Χάρτη, κάθε µορφή σεξουαλικής
και ψυχολογικής παρενόχλησης αντιβαίνει στην αξιοπρέπεια της εργασίας. Εντούτοις, από τις
εκθέσεις της ΕΣΣ, όπως και από τα πορίσµατα της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος του
∆ουβλίνου για το 2000, προκύπτει πως η ψυχολογική παρενόχληση παραµένει εκτεταµένο
και σοβαρό φαινόµενο, εναντίον του οποίου θα πρέπει να ληφθούν µέτρα ενηµέρωσης και
επιφυλακής, καθώς και να θεσπιστούν κυρώσεις, κυρίως στα κράτη µέλη του βόρειου
τµήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αυτό το φαινόµενο είναι εντονότερο.

- η απαγόρευση της αναγκαστικής εργασίας

Στο εµπορικό ναυτικό και στην πολιτική αεροπορία εξακολουθούν να επιβάλλονται ποινικές
κυρώσεις κατά των µελών του προσωπικού που εγκαταλείπουν τη θέση τους ή αρνούνται να
υπακούσουν στις εντολές ενώ δεν απειλείται η ασφάλεια του σκάφους, του αεροσκάφους και
των επιβατών (F, I, B, P, UK, GR).
Επίσης, έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργείου Άµυνας να µην κάνει δεκτές
αιτήσεις παραίτησης αξιωµατικών του στρατού (IRL, GR)187. Τέλος, στη ∆ανία µπορούν να
επιβληθούν ποινικές κυρώσεις για φυγοπονία.
Τέτοιου είδους απαρχαιωµένες διατάξεις, έστω κι αν εφαρµόζονται σπάνια, θα πρέπει να
καταργηθούν γιατί αντιβαίνουν στην αρχή της απαγόρευσης της αναγκαστικής εργασίας.
Τέλος, θα πρέπει να επαγρυπνούµε, όπως επισηµαίνει η ATD Τέταρτος Κόσµος, για
ορισµένες νοµοθεσίες (B, NL) που επιβάλλουν στους ανέργους να δέχονται οποιαδήποτε
θέση εργασίας, διαφορετικά παύουν να λαµβάνουν κοινωνικά επιδόµατα, κάτι που είναι
υπερβολικό στην περίπτωση µονογονικών οικογενειών ή προτεινόµενων θέσεων εργασίας
πολύ αποµακρυσµένων από την κατοικία.
Αντίθετα, πάντα σύµφωνα µε αυτή την ΜΚΟ, σε ορισµένες χώρες και µόνο το γεγονός της

                                               
187 Στις Κάτω Χώρες µε πρόσφατο νόµο καταργήθηκε σκόπιµα η διάταξη που υποχρέωνε τον εργαζόµενο να
ζητά την άδεια του εργοδότη του για να θέσει τέλος στη σύµβασή του.
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εθελοντικής εργασίας για κάποια οργάνωση συνεπάγεται τον κίνδυνο απώλειας των
επιδοµάτων.

2. Κοινωνική ασφάλεια και κοινωνική αρωγή (άρθρα 34 και 35)

Άρθρο 35 «Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στην πρόληψη σε θέµατα υγείας και να
απολαύει ιατρικής περίθαλψης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις εθνικές
νοµοθεσίες και πρακτικές. Κατά τον καθορισµό και την εφαρµογών όλων των πολιτικών και
δράσεων της Ένωσης εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου.»

A  ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

- Συµβούλιο της Ευρώπης

Σύσταση αριθ. R(2000) 3 της 19ης Ιανουαρίου 2000 για το δικαίωµα των προσώπων που
βρίσκονται σε εξαιρετικά επισφαλή κατάσταση στην πλήρωση των στοιχειωδών υλικών τους
αναγκών.

- Νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Στον τοµέα αυτό το ∆ικαστήριο (3 Οκτωβρίου 2000, στην υπόθεση C-411/98 Αngelo Ferlini
και Νοσηλευτικό Κέντρο Λουξεµβούργου) απεφάνθη ότι ο εργαζόµενος υπήκοος ενός
κράτους µέλους δεν δύναται στην επικράτεια των άλλων κρατών µελών να έχει, λόγω της
ιθαγένειάς του, διαφορετική µεταχείριση από τους ηµεδαπούς εργαζοµένους, ως προς τους
όρους απασχολήσεως και εργασίας, ιδίως όσον αφορά την αµοιβή, την απόλυση, την
επαγγελµατική επανένταξη ή την επαναπασχόληση αν έχει καταστεί άνεργος.- Απολαύει των
ίδιων κοινωνικών και φορολογικών πλεονεκτηµάτων µε τους ηµεδαπούς εργαζοµένους .

Όσον αφορά στην υγειονοµική περίθαλψη, το ∆ικαστήριο (5 Οκτωβρίου 2000, στην υπόθεση
C-376/98 Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συµβουλίου της ΕΕ) προέβη σε ακύρωση της οδηγίας 98/43/ΕΚ της 6ης Ιουλίου 1998 για την
προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών,
όσον αφορά τη διαφήµιση και τη χορηγία υπέρ των προϊόντων καπνού, δεδοµένου ότι οι
απαιτήσεις στον τοµέα της προστασίας της υγείας αποτελούν συνιστώσα των άλλων
πολιτικών της Κοινότητας, εκτός του ανταγωνισµού και της αγοράς, και το άρθρο 100Α,
παράγραφος 3, απαιτεί ρητώς κατά την εναρµόνιση των εθνικών διατάξεων να διασφαλίζεται
υψηλό επίπεδο υγείας των ανθρώπων.

B  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Α) Προστασία της υγείας

Αναµφίβολα, η εν γένει κατάσταση της υγείας του πληθυσµού της ΕΕ, και ιδιαίτερα η
προσδοκώµενη διάρκεια ζωής, έχει σηµειώσει σαφή βελτίωση εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, τα
πορίσµατα της Επιτροπής Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων, όπως και της έκθεσης του Ιδρύµατος
του ∆ουβλίνου για το 2000, επισηµαίνουν ορισµένα ζητήµατα όπου απαιτείται να δοθεί
προσοχή.
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- ιατρική περίθαλψη και οικονοµική κάλυψη

Όσον αφορά την ίδια την περίθαλψη, η Επιτροπή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων επισηµαίνει
ανεπαρκή κάλυψη εµβολιασµού για κάποιες ασθένειες σε ορισµένα κράτη µέλη (η Ιταλία και
το Βέλγιο παρουσιάζουν τη χαµηλότερη κάλυψη στην Ευρώπη). Σε άλλες χώρες επιβάλλεται
να ενισχυθεί η καταπολέµηση του AIDS και της παιδικής θνησιµότητας (ESP), καθώς και η
καταπολέµηση του καπνίσµατος (GR) και του αλκοολισµού (DK). Στη Γαλλία εµφανίζεται
υπερβολικά µεγάλη έκθεση σε ιατρική διαγνωστική ραδιολογία και διατυπώνονται
επιφυλάξεις ως προς τα πρότυπα προστασίας των κατοίκων που ζουν κοντά σε πυρηνικούς
σταθµούς.
Σε οικονοµικό επίπεδο – γενική διαπίστωση της Επιτροπής Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων – από
το 1980 αυξάνεται διαρκώς η συµµετοχή των ασθενών στα ιατρικά έξοδα. Παρά τις εγγενείς
δυσχέρειες της διαχείρισης των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας, πρέπει να ληφθούν
µέτρα ώστε να µη µειώνεται το ποσοστό αποζηµίωσης, ιδιαίτερα για τις κατηγορίες
πληθυσµού που χρήζουν µεγαλύτερης βοήθειας· το ίδιο ισχύει για την υγεία του πληθυσµού.
Από αυτή την άποψη, η θέσπιση, όπως στη Γαλλία, καθολικής κάλυψης για ασθένεια
αποτελεί ασφαλώς ένα µέτρο που θα πρέπει να γενικευθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με το πρόσχηµα της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών σε κάθε κράτος µέλος (άρθρο 15 του
Χάρτη) κάποιες επιχειρήσεις απασχολούν εκτός των συνόρων τους εργαζόµενους ως
ελεύθερους επαγγελµατίες (free lance), η εργασία των οποίων δεν αναγνωρίζεται ούτε στη
χώρα όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ούτε στη χώρα όπου ασκούν την εργασία τους.
Κατά συνέπεια, αυτοί οι εργαζόµενοι δεν έχουν καµία κοινωνική κάλυψη, αφού δεν µπορούν
να ασφαλιστούν ως ανεξάρτητοι εργαζόµενοι188.

β) Η προστασία της µητρότητας (άρθρο 34, παράγραφος 1)

Στην ΕΕ δεν έχει ακόµα εξασφαλιστεί πλήρως η τήρηση των κανόνων του Κοινωνικού
Χάρτη (άρθρο 8) για την προστασία της µητρότητας.

- το δικαίωµα άδειας µητρότητας
Σε ορισµένους τοµείς, και ιδιαίτερα στην οικιακή εργασία (NL, A) κάποιες εργαζόµενες (των
οποίων οι αποδοχές είναι χαµηλότερες ορισµένου ποσού ή εργάζονται λιγότερο από ορισµένο
αριθµό ηµερών) δεν λαµβάνουν άδεια µητρότητας. Σε άλλα κράτη µέλη (E, UK, DK, SU) οι
εργαζόµενες δεν δικαιούνται ελάχιστη άδεια 12 εβδοµάδων ή µπορούν να παραιτηθούν από
αυτή (υπέρ του πατέρα), πρακτικές που αντιβαίνουν στον Κοινωνικό Χάρτη.
Εξάλλου, το ποσό που αντιστοιχεί στην άδεια µητρότητας (που θεωρείται κατά κανόνα
αµειβόµενη άδεια) είναι µειωµένο σε πολλές χώρες (UK, 90% του προηγούµενου µισθού για
6 εβδοµάδες· στη F και στην Ελλάδα· σε ορισµένους τοµείς η έγκυος εργαζόµενη πρέπει να
δικαιολογεί για κάποιο χρονικό διάστηµα ελάχιστες εισφορές· στην Αυστρία για τις
εργαζόµενες µε χαµηλές αποδοχές και στη DK για τις µερικώς απασχολούµενες γυναίκες).
Τέλος, σε πολλές χώρες (I, F, B, Σουηδία) δεν τηρούνται οι αµειβόµενες διακοπές εργασίας
για θηλασµό.

                                               
188 όπως αναφέρει η Υπηρεσία ∆ράσης των Πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECAS ) για πολλές βρετανικές
επιχειρήσεις.
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- η απαγόρευση της απόλυσης κατά τη διάρκεια της άδειας µητρότητας και το δικαίωµα
επιστροφής στην εργασία

Σε πολλές χώρες της ΕΕ εξακολουθούν να παρατηρούνται περιπτώσεις απόλυσης κατά τη
διάρκεια της άδειας µητρότητας (Ι, όπου η απόλυση για «βάσιµο λόγο» περιλαµβάνεται στη
συλλογική σύµβαση των οικιακών βοηθών· ESP, όπου ο κανονισµός υπηρεσιακής
κατάστασης των εργαζοµένων δεν απαγορεύει την απόλυση των εγκύων σε περίπτωση
συλλογικής απόλυσης· Β, όπου σε ανάλογη περίπτωση ο εργοδότης πρέπει να καταβάλλει
ειδική αποζηµίωση ίση µε µισθούς 6 µηνών· Γαλλία, όπου οι εργαζόµενες µε σύµβαση
συγκεκριµένου χρόνου δεν επιστρέφουν συνήθως στην εργασία τους).

3. Η καταπολέµηση του αποκλεισµού και το «δικαίωµα στη στέγαση»

Άρθρο 34, παράγραφος 1 «Η Ένωση, προκειµένου να καταπολεµηθεί ο κοινωνικός
αποκλεισµός και η φτώχεια, αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωµα κοινωνικής αρωγής και
στεγαστικής βοήθειας προς εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης σε όλους όσους δε διαθέτουν
επαρκείς πόρους, σύµφωνα µε τις λεπτοµερέστερες διατάξεις που ορίζονται στο κοινοτικό
δίκαιο και τις εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές.»

α) Καταπολέµηση του αποκλεισµού

Ο σεβασµός των οικονοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων (δικαίωµα στην απασχόληση,
στην προστασία της υγείας, στη στέγαση) θα πρέπει να εξασφαλίζει σε όλους τους πολίτες
επαρκή κοινωνική ένταξη που να αντιστοιχεί σε ορισµένες στοιχειώδεις προδιαγραφές
ποιότητας ζωής.
Ωστόσο, παρά τα διάφορα µέτρα που λαµβάνονται εδώ και δεκαετίες, η φτώχεια και ο
κοινωνικός αποκλεισµός παραµένουν, και µάλιστα έχουν αυξηθεί από τη δεκαετία του ’80 σε
τέτοιο βαθµό ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα µια ανακοίνωση µε τίτλο
«Να οικοδοµήσουµε µια Ευρώπη χωρίς αποκλεισµούς».
Έτσι, σύµφωνα µε τα κράτη της ΕΕ, µεταξύ 20 και 40% του πληθυσµού ζει στο όριο της
φτώχειας. Η φτώχεια µπορεί να υπολογιστεί µε τρεις δείκτες:

- σύµφωνα µε έναν νοµισµατικό δείκτη, φτωχά χαρακτηρίζονται τα νοικοκυριά και τα άτοµα
µε πόρους κατώτερους από ένα συγκεκριµένο επίπεδο (όχι πλέον, όπως στον XIX αιώνα, το
ελάχιστο όριο επιβίωσης, αλλά σε σχέση µε το µέσο βιοτικό επίπεδο)
- σύµφωνα µε έναν δείκτη κατάστασης (άνεση στέγασης, χρέη, κατανάλωση, εξοπλισµός,
κ.λπ.) και σύµφωνα µε µια συνολική κλίµακα προβληµάτων, στη Γαλλία 16% των
νοικοκυριών έχρηζαν βοήθειας, µε 9 στην κλίµακα των προβληµάτων
- σύµφωνα, τέλος, µε έναν διοικητικό δείκτη φτώχειας, ως φτωχά καταγράφονται τα
νοικοκυριά που εξαρτώνται από τα ελάχιστα κοινωνικά επιδόµατα της εθνικής αλληλεγγύης.

Όσον αφορά την αβεβαιότητα, δεν φαίνεται να υπάρχει κανένας δείκτης, καθώς ως
αβεβαιότητα νοούνται οι ασταθείς και επισφαλείς συνθήκες, ενώ η φτώχεια συνεπάγεται
ανεπαρκείς πόρους.

Το ποσοστό της φτώχειας είναι ιδιαίτερα υψηλό για τις µονογονικές οικογένειες όπου
επικεφαλής της οικογένειας είναι γυναίκα, για τις οικογένειες µε περισσότερα από τρία παιδιά
και για τα µοναχικά και ηλικιωµένα άτοµα. Μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας διατρέχουν τα
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παιδιά έναντι των ενηλίκων και οι γυναίκες έναντι των ανδρών. Στην ΕΕ τα ποσοστά
φτώχειας ανέρχονται σε 5/6% στη ∆ανία και στην Ιρλανδία και σε 17/18% στην Πορτογαλία.
Ο κοινοτικός µέσος όρος ανέρχεται σε 11,8%.

Εξίσου όµως, αν όχι περισσότερο, ανησυχητική από τα αντικειµενικά στοιχεία είναι η
ψυχολογική κατάσταση των ανθρώπων που πλήττονται από µεγάλη φτώχεια. Τα ελάχιστα
επιδόµατα που λαµβάνουν αυτοί οι άνθρωποι τους επιτρέπουν µόλις και µετά βίας να
επιβιώνουν, περιθωριοποιώντας τους όµως σταδιακά. Επιπλέον, η παροχή αυτών των
επιδοµάτων συνοδεύεται συχνά από διοικητικούς εµπαιγµούς, απ’ όπου εκπορεύεται ένα
αίσθηµα εξευτελισµού που τροφοδοτεί την εν γένει αρνητική στάση της ευρωπαϊκής
κοινωνίας έναντι αυτών των αποκλεισµένων. Ο εξευτελισµός µπορεί να φτάσει µέχρι τη
στέρηση του δικαιώµατος στον σεβασµό της ιδιωτικής ζωής (σύµφωνα µε την ATD Τέταρτος
Κόσµος, στις Κάτω Χώρες ένας νόµος του 1998 σχετικά µε την εξυγίανση των χρεών των
υπερχρεωµένων φτωχών ατόµων προβλέπει τον διορισµό από τον δικαστή ενός επιτρόπου ο
οποίος, εκτός από απόλυτη εξουσία επί του εισοδήµατος, έχει επίσης το δικαίωµα να ανοίγει
την αλληλογραφία του προσώπου την επιτροπεία του οποίου έχει αναλάβει).

Στο πλαίσιο ορισµένων νοµοθεσιών οι άνεργοι, εάν δεν αποδέχονται οποιαδήποτε θέση
εργασίας, παύουν να λαµβάνουν επιδόµατα, µε αποτέλεσµα να µπορούµε να µιλάµε σε
ορισµένες περιπτώσεις για αναγκαστική εργασία. Όσον αφορά τους µακροχρόνια ανέργους,
µερικές φορές δεν τους προσφέρεται πλέον εργασία, καθώς έχουν χαρακτηριστεί de facto
«χαµένοι» από τις οικείες διοικήσεις· αυτοί οι άνθρωποι καταδικάζονται σε αναγκαστική
αδράνεια. Στις φτωχές οικογένειες οι γονείς δεν µπορούν να καταβάλλουν τα επιπλέον έξοδα
για ορισµένες εξωσχολικές δραστηριότητες (πισίνα, µαθήµατα στην ύπαιθρο). Τέλος, οι
αποκλεισµένοι, που συνήθως διαθέτουν ελάχιστα προσόντα ή είναι αναλφάβητοι,
αντιµετωπίζουν τις µεγαλύτερες δυσκολίες ως προς τη διατύπωση των διεκδικήσεών τους.

Η εξασφάλιση της πλήρωσης των στοιχειωδών υλικών αναγκών των ατόµων που βρίσκονται
σε εξαιρετικά επισφαλή κατάσταση, όπως συνιστάται από το Συµβούλιο της Ευρώπης και
όπως επιχειρείται από την ΕΕ, αποτελεί ασφαλώς µια σηµαντική ελάχιστη συνεισφορά.
Ωστόσο, τα παραπάνω παραδείγµατα189 δείχνουν σαφώς πως η ελάχιστη αυτή συνεισφορά
που κρατά τους φτωχούς στον αποκλεισµό τους δεν ανταποκρίνεται στην οφειλόµενη
αξιοπρέπεια που µνηµονεύεται στο άρθρο 1 του Ευρωπαϊκού Χάρτη.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Συµβούλιο της 17.12.1999 καθόρισε ως στόχο την προαγωγή της
κοινωνικής ένταξης. Ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας, που έλαβε χώρα
στις 23-24 Μαρτίου 2000, αναγνώρισε την ανάγκη να ληφθούν µέτρα για να δοθεί
αποφασιστική ώθηση στην εξάλειψη της φτώχειας στην Ένωση µέσω του καθορισµού
στόχων και χρονοδιαγράµµατος.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παρουσίασε ένα κοινοτικό πρόγραµµα προκειµένου να ενθαρρύνει
τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών, µε στόχο την καταπολέµηση του κοινωνικού
αποκλεισµού. Το πρόγραµµα αυτό, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2001-2006 και για το
οποίο διατίθενται 70 εκατοµµύρια ευρώ, διαρθρώνεται γύρω από µια ανάλυση των αιτίων του
κοινωνικού αποκλεισµού, µια ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών, την προώθηση του
διαλόγου µε τους ενδιαφερόµενους παράγοντες και την υποστήριξη της δικτύωσης. Το ΕΚ,

                                               
189 τα παραδείγµατα αυτά παρατίθενται στην έκθεση της ATD Τέταρτος Κόσµος για το 1999.
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που εξέδωσε γνωµοδότηση για το πρόγραµµα αυτό190, και η αρµόδια κοινοβουλευτική
επιτροπή θα πρέπει να φροντίσουν για την καλή διεξαγωγή του, και ιδιαίτερα για την
ποιότητα των εθνικών εκθέσεων σχετικά µε την καταπολέµηση της φτώχειας.
Η µείωση του αριθµού των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας από το
σηµερινό 18% σε 15% το 2005 και 10% το 2010 αποτελεί φιλόδοξο στόχο, από τη δε
υλοποίησή του εξαρτάται η αξιοπιστία της Ένωσης.
Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί επίσης ο στόχος της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, που
συγκαταλέγεται στους µείζονες στόχους της ΕΕ (άρθρο 2). Με άλλα λόγια, οι µειονεκτούσες
περιφέρειες της ΕΕ (περιφέρειες εξαιρετικά αποµακρυσµένες, νησιωτικές, µε µεγάλους
ορεινούς όγκους ή σε βιοµηχανική παρακµή) πρέπει να µπορούν να επωφελούνται της
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης µέσω της ανακατανοµής των πόρων από τα διαρθρωτικά ταµεία
(Κοινωνικό Ταµείο, Περιφερειακό Ταµείο, Ταµείο Συνοχής· 35% περίπου του κοινοτικού
προϋπολογισµού). Η διαφορά ανάπτυξης µεταξύ των φτωχότερων και των πλουσιότερων
περιφερειών εξακολουθεί να είναι σήµερα στην ΕΕ 1 προς 4, έναντι 1 προς 2 στις Ηνωµένες
Πολιτείες. Η πρόκληση αυτή είναι ζωτικής σηµασίας προκειµένου όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες,
όπου κι αν βρίσκονται (ιδιαίτερα στις πλέον µειονεκτούσες περιφέρειες του στόχου 1, όπου
το ΑΕγχΠ/κάτοικο αυξήθηκε από 63% το 1988 σε 70% του κοινοτικού µέσου όρου το 1998),
να µπορούν να επωφελούνται µιας σχετικής ισότητας ευκαιριών από οικονοµική και
κοινωνική άποψη.

β) Το «δικαίωµα στη στέγαση»

Αν και απαραίτητο για την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, αυτό το δικαίωµα δεν αναγνωρίζεται
ακόµα ρητώς από το άρθρο 34, όπου µνηµονεύεται η στεγαστική βοήθεια. Απ’ όλες σχεδόν
τις εκθέσεις των σχετικών ΜΚΟ προκύπτει πως η έλλειψη στέγης αποτελεί έναν από τους
σηµαντικότερους παράγοντες αποκλεισµού. Εξ ου και η σηµασία της στεγαστικής βοήθειας
προς τους αναξιοπαθούντες, γνωρίζοντας, σύµφωνα µε έκθεση της CECODHAS (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Συνδέσµου για την Κοινωνική Στέγαση), πως 30 µε 35 εκατοµµύρια άνθρωποι
στην ΕΕ ζουν σε άσχηµες συνθήκες στέγασης και περίπου 3 µε 5 εκατοµµύρια είναι άστεγοι.

Υπάρχει µια αρκετά µεγάλη ποικιλία µέτρων που αποσκοπούν στην αύξηση της προσφοράς
στέγης:
- οικονοµικά µέτρα, όπως η δηµιουργία ταµείου αλληλεγγύης για τη στέγαση
- φορολογικά µέτρα, όπως η φορολόγηση των κενών οικηµάτων, ή και η επίταξή τους
- η διάθεση στο πλαίσιο της κοινωνικής στέγασης οικηµάτων προς ενοικίαση που να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες (µε φορολογικά προνόµια για τους ιδιώτες ιδιοκτήτες που
ενοικιάζουν το οίκηµά τους σε χαµηλή τιµή).
Χρειάζεται επίσης να προλαµβάνονται οι εξώσεις και να ενθαρρυνθούν για τον σκοπό αυτό
τα συστήµατα µεσολάβησης σε θέµατα ενοικίασης. Σήµερα όµως στις περισσότερες µεγάλες
πόλεις πολυµελείς οικογένειες, συχνά µετανάστες, αντιµετωπίζουν άθλιες συνθήκες
διαβίωσης (πάρα πολλά άτοµα στεγασµένα στον ίδιο χώρο), σε χώρους καταπατηµένους ή σε
τρώγλες τις οποίες εκµεταλλεύονται έµποροι του ύπνου.

Πέρα από την ανάγκη να εξασφαλιστεί στέγη για τους πιο αναξιοπαθούντες, πρέπει να
δροµολογηθεί µια πολιτική αστικής ανασυγκρότησης των υποβαθµισµένων συνοικιών (µε
πρόβλεψη διαθέσιµων οικοπέδων για την οικοδόµηση εργατικών κατοικιών). Επιπλέον, όπως

                                               
190 Έκθεση Ildo FIGUERIDO, A5-0307/2000
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άλλωστε υπογράµµισε πρόσφατα το Συµβούλιο στο ψήφισµά του της 14ης Φεβρουαρίου
2001191, µια αρχιτεκτονική ποιότητας, βελτιώνοντας το πλαίσιο ζωής και τη σχέση των
πολιτών µε το αστικό περιβάλλον τους, µπορεί να συµβάλει αποτελεσµατικά στην κοινωνική
συνοχή και στη µείωση των αστικών εντάσεων. Το 1996192 το ΕΚ είχε υπογραµµίσει «τις
αρνητικές πλευρές µιας αποκλειστικώς και µόνο ποσοτικής, χρηστικής και επαναληπτικής
πολεοδοµίας: η αποπροσωπικοποίηση τόσων συνοικιών και µια δυσαρέσκεια ζωής που
καταστρέφει την κοινωνική συνοχή, δηµιουργεί αποκλεισµούς και εγκληµατικότητα». Το ίδιο
ισχύει και για τη βελτίωση των δηµόσιων υπηρεσιών στις υποβαθµισµένες συνοικίες.

Η εξασφάλιση της πρόσβασης στη στέγαση εµφανίζεται σαφώς ως µία από τις
προτεραιότητες για µια πολιτική µείωσης της φτώχειας. Από την άποψη αυτή είναι ενδεικτικό
πως σε µια πρόσφατη νοµολογία αναγνωρίζεται πλέον η κατάσταση ένδειας στην οποία
βρίσκονται ορισµένα άτοµα τα οποία διώκονται ποινικά για «καταπάτηση» ακινήτου193.
Στη σύστασή της τής 19.01.2000 η Επιτροπή Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης ζητεί
από τα κράτη µέλη να αναγνωρίσουν στο πλαίσιο της νοµοθεσίας και της πρακτικής τους σε
κάθε άνθρωπο που βρίσκεται σε εξαιρετικά επισφαλή κατάσταση, ηµεδαπό ή αλλοδαπό, το
δικαίωµα στην πλήρωση των στοιχειωδών υλικών αναγκών (τροφή, ένδυση, στέγη και
βασική ιατρική περίθαλψη).

3) Προστασία του καταναλωτή

Άρθρο 38 : «Οι πολιτικές της Ένωσης διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας του
καταναλωτή»

A  ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

- Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύµφωνα µε τη Συνθήκη της ΕΕ (άρθρο 152) «κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή όλων
των πολιτικών και δράσεων της Κοινότητας εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της
υγείας του ανθρώπου».
Η Γενική ∆ιεύθυνση Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών (της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)
είναι επιφορτισµένη µε την εξέταση υποθέσεων που αφορούν την προστασία των ζώων
(επιστηµονική επιτροπή για την υγεία και την προστασία των ζώων, κατάρτιση προτύπων για
την προστασία των ζώων που εκτρέφονται µε σκοπό την εκµετάλλευση, κατά τη διάρκεια της
µεταφοράς και της σφαγής, διοίκηση της µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής, εποπτεία και
έλεγχος από την υπηρεσία τροφίµων και κτηνιατρικής των κρατών µελών).
Επιπλέον, βάσει της απόφασής της (2000/323 ΕΚ)194 η Επιτροπή επικουρείται από µια
επιτροπή καταναλωτών, η οποία µπορεί να γνωµοδοτεί για όλα τα προβλήµατα που αφορούν
                                               
191 Ψήφισµα της 14/2/2001 για την αρχιτεκτονική ποιότητα του οικοδοµικού και αστικού περιβάλλοντος. Αυτόν
τον προβληµατισµό, που εκφράζεται στη Λευκή Βίβλο «η Ευρώπη και η Αρχιτεκτονική Αύριο», την οποία
παρουσίασε το 1995 το Συµβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης, συµµερίζονται και οι διασκέψεις για τα
οικοσυστήµατα (ΟΗΕ/UNESCO) του 1976 και 1996· ο εν λόγω προβληµατισµός εκφράζεται και στη διακήρυξη
της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών της 18ης Σεπτεµβρίου 2000
192 1996, έκθεση του κ. Azzolini για την πολιτική συνοχής και τον πολιτισµό.
193 Αφέθηκε ελεύθερος ο πατέρας µιας οικογένειας που στεγαζόταν σε άσχηµες συνθήκες σε ένα µόνο δωµάτιο
και ο οποίος κατηγορείτο για καταπάτηση εργατικής κατοικίας 4 δωµατίων (απόφαση του Εφετείου του
Παρισιού της 28/11/2000)
194 της 4ης Μαΐου 2000
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την προστασία των συµφερόντων του καταναλωτή σε κοινοτικό επίπεδο. Το 2000 η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε µια Λευκή Βίβλο για την ασφάλεια των τροφίµων και µια
ανακοίνωση για την αρχή της προφύλαξης, προκειµένου να συµπληρώσει και να
εκσυγχρονίσει τη νοµοθεσία της ΕΕ στον τοµέα της διατροφής.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύστησε µια προσωρινή επιτροπή επιφορτισµένη µε την
παρακολούθηση των συστάσεων για τη ΣΕΒ και εξέδωσε το 2000 τα ακόλουθα ψηφίσµατα:
«Ζωοτροφές: επίσηµοι έλεγχοι195», «Ζωονόσοι και δηµόσια υγεία: καταπολέµηση των
µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών ΜΣΕ196», «Οδηγία σχετικά µε τις ανεπιθύµητες
ουσίες και προϊόντα στη διατροφή των ζώων197», «∆ιατροφή των ζώων: επίσηµοι έλεγχοι,
ανεπιθύµητες ουσίες και προϊόντα198», «Λευκή Βίβλος για την ασφάλεια των τροφίµων199»,
«Προστασία των καταναλωτών, της υγείας, του περιβάλλοντος: προσφυγή στην αρχή της
προφύλαξης200», «Απαγόρευση της χρήσης ορισµένων ουσιών µε ορµονική ή θυρεοστατική
δράση στη ζωική παραγωγή201».

B  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η επιδηµία της ΣΕΒ στο Ηνωµένο Βασίλειο και της διοξίνης στο Βέλγιο δηµιούργησαν
σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών και απώλεια εµπιστοσύνης.
Οι συνέπειες για τους καταναλωτές της ΕΕ είναι αναµφισβήτητες.

Σύµφωνα µε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση «κανόνων πρόληψης
και καταπολέµησης ορισµένων µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών202», τα κράτη
µέλη αδυνατούν µερικές φορές να συµφωνήσουν στην υποχρεωτική εξάλειψη των ειδικών
υλικών κινδύνου από την τροφική αλυσίδα σε κοινοτικό επίπεδο, ενώ αυξάνονται οι
επιστηµονικές ενδείξεις σχετικά µε τη µετάδοση του παράγοντα ΜΣΕ µέσω του αίµατος. Οι
καταναλωτές της ΕΕ είναι αδύναµοι έναντι των διαφόρων (ελάχιστα διαφανών) πολιτικών.

Σύµφωνα µε την έκθεση του ΕΚ σχετικά µε «τις ανεπιθύµητες ουσίες και προϊόντα στη
διατροφή των ζώων203», οι κίνδυνοι από την παρουσία διοξίνης και ισχυρών οργανικών
ρύπων εξακολουθούν να υπάρχουν σε όλες τις ζωοτροφές. Σε ορισµένες χώρες τα ζωικά
άλευρα δεν έχουν απαγορευθεί.

Λαµβανοµένης υπόψη της όλο και µεγαλύτερης αντίστασης στα αντιβιοτικά, στο µέλλον δεν
θα πάψουν να αυξάνονται τα δεινά και το κοινωνικό κόστος που συνεπάγονται αυτές οι
νόσοι.
Συστάσεις

Προκειµένου ο καταναλωτής να προστατεύεται αποτελεσµατικά έναντι των ΜΣΕ, πρέπει τα
µέτρα πρόληψης, καταπολέµησης και εξάλειψης να διαθέτουν µια νοµική βάση και να µην
παρουσιάζουν κανένα κενό.
                                               
195 Έκθεση Staes Bart, A5-0372/2000.
196 Έκθεση Roth-Behrendt Dagmar, A5-0117/2000.
197 Έκθεση Paulsen Marit, A5-0257/2000.
198 Έκθεση Paulsen Marit, A5-256/2000.
199 Έκθεση Bowis John, A5-0272/2000.
200 Έκθεση Patrie Béatrice, A5-0352/2000.
201 Έκθεση Olsson Karl Erik.
202 Έκθεση Dagmar Roth-Behrendt, A5-0117/2000.
203 Έκθεση Marit Paulsen, A5-0257/2000.
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Στο πλαίσιο του προγράµµατος επιτήρησης θα πρέπει να θεσπιστούν µέτρα ανίχνευσης
δοκιµών και ταχείας διάγνωσης της ΜΣΕ. Κατά συνέπεια, πρέπει να εισαχθεί και να δοθεί ο
ορισµός των «δοκιµών ταχείας διάγνωσης». Άπαξ και διαγνωστεί η ΜΣΕ, πρέπει κατ’ ανάγκη
να επακολουθήσουν αυστηροί έλεγχοι.

Στο πλαίσιο της πολιτικής πληροφόρησης όλα τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα θα πρέπει να
ενηµερώνουν άµεσα και ανοιχτά τους καταναλωτές για τη χάραξη της πολιτικής. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ενηµερώνεται διαρκώς για την κατάσταση που κυριαρχεί
στα κράτη µέλη όσον αφορά τα κρούσµατα των ΜΣΕ, αφού η ύπαρξη υπονοιών οδηγεί κατά
κάποιον τρόπο σε πρόωρη ανίχνευση.
Σε περίπτωση υπόνοιας για ύπαρξη ΜΣΕ, µπορεί, βάσει της αρχής της προφύλαξης, να
απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά όλων των πιθανώς µολυσµένων υλικών.
Σύµφωνα µε την έκθεση του ΕΚ σχετικά µε «τις ανεπιθύµητες ουσίες και προϊόντα στη
διατροφή των ζώων», το πρώτο βήµα για την αποφυγή της διάδοσης των ασθενειών είναι η
αύξηση των µικροβιολογικών προτύπων όλων των ζωοτροφών. Θα πρέπει να τεθεί σε
εφαρµογή η αρχή της διαφάνειας και της ανιχνευσιµότητας.
Εξάλλου, η εναρµόνιση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, όσον αφορά τα ζωικά άλευρα και τα
ιχθυάλευρα, θα χρειαστεί να λάβει υπόψη τον κίνδυνο συσσώρευσης και αλληλεπίδρασης
στους οργανισµούς των ζώων και των ανθρώπων πολλών ανεπιθύµητων ουσιών. Για τον
σκοπό αυτό θα ήταν επιθυµητό να καταρτιστεί ενδεικτικός κατάλογος των βιολογικών και
χηµικών ρύπων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο µπορεί να διευκολυνθεί σε µεγάλο βαθµό η εργασία
των γεωργών που χρησιµοποιούν καθηµερινά σύνθετες ζωοτροφές.
Οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των ζωοτροφών υποχρεούνται να τηρούν
επαγγελµατικό απόρρητο όσον αφορά πληροφορίες η διάδοση των οποίων κινδυνεύει να
βλάψει τη δραστηριότητα του φορέα. Ωστόσο, η διαφύλαξη του επαγγελµατικού απορρήτου
δεν µπορεί να παρεµποδίζει τη δηµοσιοποίηση πληροφοριών γενικού ενδιαφέροντος στους
τοµείς του περιβάλλοντος και της υγείας.

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC) µελέτησε τη «Λευκή Βίβλο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ασφάλεια των τροφίµων» και εξήγαγε τα
συµπεράσµατα που ακολουθούν.

Ενόψει αυτού, όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ θα πρέπει να εφαρµόσουν τις βέλτιστες πρακτικές
κάθε κράτους της ΕΕ. Ενισχύοντας τα πρότυπά της η ΕΕ θα ανακτήσει την αξιοπιστία της και
την εµπιστοσύνη των γεωργών και των επιχειρήσεων στον τοµέα της διατροφής. Οι
παραγωγοί ειδών διατροφής πρέπει να υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την ανιχνευσιµότητα
των συστατικών και να είναι υπεύθυνοι για τα προϊόντα τους.
Οι επιστηµονικές βάσεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας πρέπει να είναι αξιόπιστες.

Η δηµιουργία µιας Αρχής σε θέµατα διατροφής, η οποία θα συγκεντρώνει τις καλύτερες
επιστηµονικές γνώσεις από ολόκληρη την Ευρώπη, θα συµβάλει στην αποκατάσταση της
εµπιστοσύνης των καταναλωτών, µε την προϋπόθεση πως θα λειτουργεί µε απόλυτη
ανεξαρτησία και διαφάνεια. Από την άλλη πλευρά, οι επιταγές της ασφάλειας των τροφίµων
και της δηµόσιας υγείας πρέπει να υπερέχουν των οικονοµικών συµφερόντων και της
βιοµηχανίας ειδών διατροφής. Υπάρχει πράγµατι διαµάχη µεταξύ των καταναλωτών και των
παραγωγών, η οποία δεν έτυχε ορθής αντιµετώπισης και εξαιτίας της οποίας έχουν
δηµιουργηθεί αντικρουόµενοι στόχοι στην πολιτική της ΕΕ στον τοµέα των τροφίµων.
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Εξάλλου, δεν υπάρχει επί του παρόντος σε επίπεδο ΕΕ σύστηµα επιτήρησης για τη δηµόσια
υγεία και τις συγκεκριµένες αρχές της το οποίο να διαθέτει συνοχή. Συνεπώς, η πολιτική στον
τοµέα των τροφίµων χαρακτηρίζεται από µια προσέγγιση που βασίζεται περισσότερο στην
αντίδραση παρά στην πρόληψη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: άρθρα. 39 ως 46

1 ∆ικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
καθώς και στις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές

Άρθρο 39 : «Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κράτος µέλος κατοικίας του, υπό τους ίδιους όρους
µε τους υπηκόους του εν λόγω κράτους.
Τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται µε άµεση και καθολική, ελεύθερη και
µυστική ψηφοφορία.
Άρθρο 40 : Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις
δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές στο κράτος µέλος κατοικίας του, υπό τους ίδιους όρους µε
τους υπηκόους του εν λόγω κράτους.»

A  ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

- Συµβούλιο της Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση της 5ης Φεβρουαρίου 1992 για τη συµµετοχή των αλλοδαπών στον
δηµόσιο βίο σε τοπικό επίπεδο204 (η οποία δεν επικυρώθηκε από A, D, B, GR, ESP, F, IRL,
L, P, UK) αποσκοπεί στην µεγαλύτερη συµµετοχή των αλλοδαπών στις δραστηριότητες της
τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση της 15ης Νοεµβρίου 1997 για την υπηκοότητα205 (που δεν
επικυρώθηκε από D, DK, B, GR, ESP, F, FIN, I, IRL, L, P, SV, UK) ορίζει ένα σύνολο
αρχών και κανόνων για όλες τις πτυχές της υπηκοότητας.

- Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρα 17 και 19 της ΣΕΚ.
Ψήφισµα του ΕΚ της 10ης ∆εκεµβρίου 1996 σχετικά µε τη συµµετοχή των πολιτών και των
κοινωνικών παραγόντων στο θεσµικό σύστηµα της ΕΕ.
Τριετείς εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά µε την ιθαγένεια της Ένωσης.

B  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

α) Η συµµετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές

- Η εν γένει συµµετοχή

Η εν γένει συµµετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές εµπνέει σοβαρή ανησυχία, αφού το µέσο
κοινοτικό ποσοστό συµµετοχής µειώθηκε από 63% το 1979 σε 49,7% το 1999, αν και κατά
το ίδιο διάστηµα οι εξουσίες του ΕΚ ενισχύθηκαν σηµαντικά.

                                               
204 STE αριθ. 144
205 STE αριθ. 166
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Για να αντιµετωπίσει αυτή την πρόκληση η ΕΕ πρέπει να µεταρρυθµίσει τις πρακτικές της
και να υιοθετήσει αυτό που ονοµάζουµε νέα «διακυβέρνηση». Η έννοια αυτή παραπέµπει σε
µια ευρωπαϊκή πολιτική που θα βασίζεται στη µεγαλύτερη διαφάνεια, ευθύνη και
αποτελεσµατικότητα. Σε αυτή την έννοια αναφέρεται η Λευκή Βίβλος που παρουσίασε η
Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2000206.

Η χρηστή αυτή «διακυβέρνηση» πρέπει να προβληθεί µέσω µιας πραγµατικής πολιτικής
ενηµέρωσης των πολιτών.
Το ΕΚ έχει ζητήσει επανειληµµένως µια πραγµατική στρατηγική ενηµέρωσης όπου θα
συµµετέχουν οι υπηρεσίες των τριών θεσµικών οργάνων και βασικός άξονας της οποίας θα
είναι η εκπαιδευτική διάσταση και η ανταπόκριση, µε τα καταλληλότερα µέσα, στις
προσδοκίες της κοινής γνώµης όσον αφορά τα κοινοτικά θέµατα που άπτονται της
καθηµερινής της ζωής207. Σύµφωνα µε ορισµένους, η έγκριση ενός ευρωπαϊκού συντάγµατος
από τους πολίτες µπορεί να συντελέσει ώστε η ΕΕ να γίνει πιο γνωστή και αποδεκτή.

- Η συµµετοχή των πολιτών της Ένωσης στο κράτος µέλος κατοικίας τους

Η οδηγία 93/109/ΕΚ της 6ης ∆εκεµβρίου 1993 καθορίζει τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή
του δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του ΕΚ. Η οδηγία αυτή
εφαρµόστηκε στις εκλογές του 1994 και του 1999. Στην τελευταία της ανακοίνωση σχετικά
µε την εφαρµογή αυτής της οδηγίας208, η Επιτροπή διαπιστώνει πως το ποσοστό συµµετοχής
των πολιτών της Ένωσης στο κράτος µέλος κατοικίας τους ήταν για µια ακόµα φορά αρκετά
χαµηλό (9 %), αν και αυξηµένο σε σχέση µε τις προηγούµενες εκλογές. Το ποσοστό των
εγγεγραµµένων είναι ιδιαίτερα χαµηλό στις δύο χώρες υποδοχής του µεγαλύτερου αριθµού
υπηκόων άλλων κρατών µελών (Γαλλία και Γερµανία, όπου διαµένει 63 % αυτών των
πολιτών209), γεγονός που µειώνει τον µέσο όρο της Ένωσης, που θα έφτανε το 17 % εάν δεν
λαµβάνονταν υπόψη οι δύο αυτές χώρες.
Για την αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης η Επιτροπή συνιστά στα κράτη µέλη:
- να ενισχύσουν σηµαντικά την ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε τα δικαιώµατά τους του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι
- να εφαρµόσουν ένα σύστηµα άµεσης και προσωπικής επαφής µε τους κοινοτικούς εκλογείς
που κατοικούν στην επικράτειά τους αποστέλλοντάς τους επιστολές
- να προβαίνουν σε ενέργειες διαρκώς (και όχι µόνο την παραµονή των εκλογών) µε στόχο να
ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους
τροποποιώντας προς αυτή την κατεύθυνση, εάν χρειάζεται, τις εκλογικές τους διατάξεις
(ειδικά τις προθεσµίες εγγραφής)
- να συµµετέχουν περισσότερο στο σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών για την αποφυγή της
διπλής ψηφοφορίας.
Επιπλέον, όπως επισηµαίνει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, οι πολίτες της Ένωσης που
διαµένουν σε άλλο κράτος µέλος θα εξασκούν κατά πάσα πιθανότητα µε µεγαλύτερη
προθυµία τα εκλογικά τους δικαιώµατα, εάν έχουν την αίσθηση πως εκπροσωπούνται και

                                               
206 Η ανάπτυξη της δηµοκρατίας στην ΕΕ, SEC (2000) 1547/7 τελικό.
207 Έκθεση του κ. Peter Pex σχετικά µε την πολιτική ενηµέρωσης και επικοινωνίας της ΕΕ, A4-0115/98·
προφορική ερώτηση B5-0174/2001 και ψήφισµα της 13ης Μαρτίου 2001 σε συνέχεια της προφορικής αυτής
ερώτησης.
208 COM (2000) 843 τελικό
209 Το ποσοστό των εγγεγραµµένων στις δύο αυτές χώρες έφθανε αντίστοιχα µόλις το 2,1 και 4,9% (έναντι π.χ.
26% στη ∆ανία και στη Σουηδία και 43% στην Ιρλανδία)
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ακούγονται σωστά. Ωστόσο, αναφέρουµε ενδεικτικά πως η δυνατότητα συµµετοχής στη
δηµιουργία πολιτικών κοµµάτων και η εγγραφή ως µέλη σε αυτά στο κράτος µέλος κατοικίας
δεν είναι ακόµη εξασφαλισµένη σε όλα τα κράτη µέλη.

β) Το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές στο
κράτος µέλος κατοικίας

Η οδηγία 94/80/ΕΚ έχει πλέον µεταφερθεί στη νοµοθεσία όλων των κρατών µελών. Σύµφωνα
µε το άρθρο 13 αυτής της οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση στο ΕΚ το
επόµενο έτος της διεξαγωγής των τοπικών εκλογών σε όλα τα κράτη της Ένωσης, δηλαδή τον
Μάρτιο του 2002 (οι τελευταίες τοπικές εκλογές διεξήχθησαν στη Γαλλία τον Μάρτιο του
2001).
Μετά από την παρουσίαση της έκθεσης αυτής θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα
προκειµένου να υπάρξουν βελτιώσεις εκεί όπου εφαρµόζεται η οδηγία.

γ) Η συµµετοχή των πολιτών µη υπηκόων της ΕΕ στον πολιτικό βίο

Αν και στο άρθρο 39 του Χάρτη δε θίγεται το θέµα αυτό, η ΕΕ αριθµεί περίπου 15
εκατοµµύρια µεταναστών προερχόµενων από τρίτες χώρες. Η Ιρλανδία, η Σουηδία, η ∆ανία
και οι Κάτω Χώρες έχουν αναγνωρίσει το δικαίωµα του εκλέγειν σε αυτούς τους πολίτες µη
υπηκόους της ΕΕ (µε προϋποθέσεις διαµονής που ποικίλλουν ως προς τη διάρκεια από τρία
ως δέκα έτη)· το ίδιο συµβαίνει και σε άλλα κράτη µέλη (ESP, P, FIN, UK υπό πιο
συγκεκριµένες προϋποθέσεις αµοιβαιότητας και εθνικότητας).
Σε πρόσφατη έκθεση της 22ας ∆εκεµβρίου 2000 (έγγραφο αριθ. 8916) µε θέµα τη συµµετοχή
των µεταναστών και των αλλοδαπών στον πολιτικό βίο, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του
Συµβουλίου της Ευρώπης σύστησε για τον σκοπό αυτό στην Επιτροπή Υπουργών:

- να εξασφαλίσει στους νόµιµα εγκατεστηµένους µετανάστες το δικαίωµα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι στις τοπικές εκλογές χωρίς διακρίσεις προέλευσης.
- να επανεξετάσουν τη νοµοθεσία τους προκειµένου να την καταστήσουν πιο ευέλικτη, ειδικά
όσον αφορά τα κριτήρια αναγνώρισης της υπηκοότητας, την οργάνωση της πολιτικής
συµµετοχής και την προώθηση της δράσης των οργανώσεων των µεταναστών.
Οι νόµιµα και επί µακρόν εγκατεστηµένοι αλλοδαποί θα πρέπει να επωφελούνται, όπως και
οι ηµεδαποί, όλων των πολιτικών και συνδικαλιστικών τους δικαιωµάτων, καθώς και του
δικαιώµατος του συνεταιρίζεσθαι και της ύπαρξης συµβουλευτικών οργάνων. Το δικαίωµα
της συµµετοχής στις τοπικές εκλογές εφαρµόζεται προφανώς απρόσκοπτα σε πολλά κράτη
µέλη της ΕΕ, σύµφωνα άλλωστε και µε το άρθρο 8 της Σύµβασης του Συµβουλίου της
Ευρώπης για τη συµµετοχή των αλλοδαπών στον δηµόσιο βίο σε τοπικό επίπεδο. Το ΕΚ µε
ψήφισµά του τον Σεπτέµβριο του 1996 τάχθηκε υπέρ µιας ανάλογης πορείας.

Θα πρέπει εποµένως όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ να επικυρώσουν αυτή τη Σύµβαση και να
υιοθετήσουν µια κοινή προσέγγιση για το θέµα αυτό. Θα ήταν επίσης σκόπιµο τα κράτη µέλη
της ΕΕ που δεν έχουν ακόµα επικυρώσει τη Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης της 15ης
Μαΐου 1997 για την υπηκοότητα να το πράξουν· η Σύµβαση αυτή αποσκοπεί στον
περιορισµό της απώλειας της υπηκοότητας λόγω της εθελοντικής απόκτησης µιας άλλης
υπηκοότητας. Επίσης, η ΕΕ θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη σύσταση της
Επιτροπής Υπουργών της 15ης Σεπτεµβρίου 1999 (R (99) 18) σχετικά µε την πρόληψη και
τον περιορισµό των περιπτώσεων απατρίδων.
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2 Η ελευθερία κυκλοφορίας και διαµονής (άρθρο 45)

Άρθρο 45 : «Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει δικαίωµα να κυκλοφορεί και να διαµένει ελεύθερα
στο έδαφος των κρατών µελών.
Η ελευθερία κυκλοφορίας και διαµονής µπορεί να χορηγείται, σύµφωνα µε τη Συνθήκη για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στους υπηκόους των τρίτων χωρών που διαµένουν
νοµίµως στο έδαφος κράτους µέλους.»

A.  ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

Άρθρα 18, 39, 149 και 151 της ΣΕΚ.

B.  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

To δικαίωµα διαµονής και ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ απέχει πόρρω ακόµα από το να
είναι πλήρως εξασφαλισµένο για ορισµένες κατηγορίες ανθρώπων, φοιτητές, συνταξιούχους
και διακινούµενους εργαζόµενους, όπως αναφέρεται στις περιοδικές εκθέσεις της ECAS.
Αντίθετα µε τους κανόνες δικαίου, αυτά τα διοικητικά εµπόδια πλήττουν σοβαρά την
κινητικότητα των φοιτητών, των ερευνητών και των εργαζοµένων και είναι αντιπαραγωγικά
σε οικονοµικό επίπεδο.

α) Καλύτερη εφαρµογή του δικαιώµατος διαµονής

Όσον αφορά τους φοιτητές και τους συνταξιούχους, η σύσταση του Συµβουλίου της 21ης
Ιανουαρίου 2000, καθώς και το σχέδιο δράσης για την κινητικότητα που εγκρίθηκε στις 9
Νοεµβρίου 2000, µε βάση τα άρθρα 149 και 150 της ΣΕΚ, στοχεύουν κυρίως:
- να διευκολύνουν τους φοιτητές να προσκοµίζουν απόδειξη πως διαθέτουν υγειονοµική
κάλυψη ή σχετική ασφάλιση προκειµένου να λαµβάνουν άδεια διαµονής
- να διευκολύνουν τα άτοµα που λαµβάνουν κατάρτιση σε άλλο κράτος µέλος να
προσκοµίζουν απόδειξη πως διαθέτουν επαρκείς πόρους.

Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να ισχύουν και για τους συνταξιούχους, που αντιµετωπίζουν και
αυτοί µερικές φορές προβλήµατα ως προς την προσκόµιση αποδείξεων. Θα ήταν απαράδεκτο
µε το πρόσχηµα της απόδειξης για την επάρκεια των πόρων να δηµιουργηθούν δύο
κατηγορίες συνταξιούχων, αφενός οι εύποροι και ευπρόσδεκτοι σε κάποιο άλλο κράτος µέλος
και αφετέρου οι λιγότερο εύποροι που προσκρούουν σε πολλές δυσκολίες.

β) Αντιµετώπιση των προβληµάτων διαµονής και κυκλοφορίας των διακινούµενων
εργαζοµένων

Οι διακινούµενοι εργαζόµενοι, και ιδίως οι προσωρινοί, οι µερικώς απασχολούµενοι και οι
εποχιακοί, αντιµετωπίζουν διοικητικά προβλήµατα όσον αφορά την ανανέωση της άδειας
διαµονής τους (π.χ. κατά τη χρονική περίοδο που εισπράττουν επιδόµατα ανεργίας από τη
χώρα κατοικίας τους), την απόκτηση των δικαιωµάτων συµπληρωµατικής σύνταξης210 και τη

                                               
210 βλ. έκθεση της Επιτροπής για την εφαρµογή των οδηγιών 90/64, 90/365 και 93/96 COM (1999) 127 και
έκθεση σχετικά µε την έκθεση της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων υπό
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µεταφορά των δικαιωµάτων συνταξιοδότησης ή πρόωρης συνταξιοδότησης.
Ο κανονισµός 1408/71 σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση θα πρέπει να αναθεωρηθεί γιατί
το σηµερινό υπερβολικά περίπλοκο σύστηµα έχει και κάποια κενά, τα οποία υπογραµµίζει η
ECAS στην τελευταία της έκθεση211.
Τέλος, δεν υπάρχει συντονισµός των συστηµάτων κοινωνικής πρόνοιας στην ΕΕ, µε
αποτέλεσµα στην πράξη να µην υφίσταται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων που
εξαρτώνται από την κοινωνική πρόνοια (αυτά τα πρόσωπα δεν διαθέτουν πόρους και κατά
συνέπεια ούτε το δικαίωµα διαµονής).

Σύµφωνα µε την επιθυµία του ΕΚ212, η Επιτροπή αρχίζει στην παρούσα φάση µια
αναθεώρηση των πολυάριθµων υφιστάµενων κειµένων.
Σκοπός της Επιτροπής θα είναι:

- να διευκολύνει την άσκηση των δικαιωµάτων ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής µέσω
της θέσπισης δικαιώµατος µόνιµης διαµονής µετά από τακτική και συνεχή διαµονή πέντε
ετών στο κράτος µέλος υποδοχής·

- να περιορίσει τις απαιτούµενες διατυπώσεις και να εξασφαλίσει στους υπηκόους των άλλων
κρατών µελών εγγυήσεις ισοδύναµες µε αυτές των οποίων επωφελούνται οι υπήκοοι του
οικείου κράτους µέλους, προκειµένου οι διακινούµενοι και αποσπασµένοι εργαζόµενοι να
πάψουν να βρίσκονται σε µειονεκτική θέση·

- να εξασφαλίσει στα µέλη των οικογενειών των πολιτών της Ένωσης την προστασία της
οικογενειακής ζωής, σύµφωνα µε το δικαίωµα στην οικογενειακή επανένωση (επιτρέποντας
π.χ. στον/στην σύζυγο του διαµένοντος, φοιτητή ή συνταξιούχου, έγγαµου ή µη ζευγαριού,
κοινοτικού υπηκόου ή υπηκόου τρίτης χώρας, να έχει δικαίωµα σε αυτόνοµη διαµονή·
επίσης, σε περίπτωση διαζυγίου ή θανάτου του προσώπου που είχε αποκτήσει τον τίτλο
διαµονής, τα µέλη της οικογένειάς του πρέπει να έχουν το δικαίωµα στην πρόσβαση ή τη
συνέχιση της άσκησης µιας µισθωτής ή ανεξάρτητης επαγγελµατικής δραστηριότητας).

γ) καλύτερη προστασία των πολιτών έναντι µέτρων αποµάκρυνσης για καταχρηστικούς
λόγους δηµόσιας τάξης.

Σε ανακοίνωσή της τής 19ης Μαρτίου 1999213, η Επιτροπή είχε υπογραµµίσει τον µη
ικανοποιητικό συντονισµό των µέτρων αποµάκρυνσης που λαµβάνονται έναντι Ευρωπαίων
πολιτών για λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας υγείας. Αν και αυτό το προνόµιο ανήκει στα
κράτη, πρέπει εντούτοις να διερωτηθούµε ως προς τη σκοπιµότητα συστηµατικής σύνδεσης
µιας αξιόποινης πράξης και ενός µέτρου αποµάκρυνσης, ιδιαίτερα για τους µακροχρόνια
διαµένοντες που έχουν δηµιουργήσει πολιτιστικούς, κοινωνικούς και οικογενειακούς δεσµούς
στη χώρα διαµονής και για τους ανηλίκους.

                                                                                                                                                  
την προεδρεία της Simone Veil, 18 Μαρτίου 1997)
211 Έκθεση για την κοινωνική ασφάλιση της υπηρεσίας προσανατολισµού των «Πολιτών της Ευρώπης». Από
την έναρξη αυτής της πρωτοβουλίας, το 1996, η υπηρεσία προσανατολισµού έχει λάβει 1.536 αιτήµατα για το
θέµα αυτό.
212 Έκθεση της κ. Boumédiène Thiery σχετικά µε τη διακίνηση και τη διαµονή των πολιτών της Ένωσης, A5-
0207/2000, που εγκρίθηκε στις 6/9 2000
213 COM (1999) 372 τελικό
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3. ∆ικαίωµα χρηστής διοίκησης

Άρθρο 41 : «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην αµερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου
προθεσµίας εξέταση των υποθέσεων του από τα όργανα και τους οργανισµούς της Ένωσης.
Το δικαίωµα αυτό περιλαµβάνει ιδίως:
το δικαίωµα κάθε προσώπου σε προηγούµενη ακρόαση προτού ληφθεί ατοµικό µέτρο εις βάρος
του,
το δικαίωµα κάθε προσώπου να έχει πρόσβαση στον φάκελό του, τηρουµένων των νοµίµων
συµφερόντων της εµπιστευτικότητας και του επιχειρηµατικού απορρήτου,
την υποχρέωση της διοίκησης να αιτιολογεί τις αποφάσεις της.
Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην αποκατάσταση εκ µέρους της Κοινότητας της ζηµίας που
του προξένησαν τα όργανα ή οι υπάλληλοί της κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
σύµφωνα µε τις γενικές αρχές που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών µελών.

Κάθε πρόσωπο µπορεί να απευθύνεται στα όργανα της Ένωσης σε µια από τις γλώσσες των
Συνθηκών και πρέπει να λαµβάνει απάντηση στην ίδια γλώσσα.»

A.  ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

- ΟΟΣΑ

Σύσταση του Συµβουλίου του ΟΟΣΑ της 23ης Απριλίου 1998 µε στόχο τη βελτίωση της
δεοντολογίας στις δηµόσιες υπηρεσίες.

- Συµβούλιο της Ευρώπης

Έγγραφο του Συµβουλίου της Ευρώπης µε τίτλο «Η διοίκηση και εσείς», όπου εκτίθενται οι
θεµελιώδεις αρχές ενός αυτόνοµου διοικητικού δικαίου και µιας αυτόνοµης διοικητικής
διαδικασίας214.

- Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα άρθρα 21 και 195 της ΣΕΚ προβλέπουν πως σε περίπτωση κακής διοίκησης είναι δυνατή
η υποβολή καταγγελίας στον ∆ιαµεσολαβητή.
Το άρθρο 21 ορίζει ότι «κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωµα αναφοράς προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο …». Το άρθρο 195 προβλέπει σχετικά ότι «το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ορίζει ∆ιαµεσολαβητή, ο οποίος είναι εξουσιοδοτηµένος να παραλαµβάνει τις
καταγγελίες …σχετικά µε περιπτώσεις κακής διοίκησης στα πλαίσια της δράσης των κοινοτικών
οργάνων ή οργανισµών, µε εξαίρεση το ∆ικαστήριο και το Πρωτοδικείο κατά την άσκηση των
δικαιοδοτικών τους καθηκόντων».

Ορισµός της «κακής διοίκησης»

Σύµφωνα µε τον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή, «περίπτωση κακής διοίκησης σηµειώνεται όταν

                                               
214 «Η διοίκηση και εσείς», έγγραφο που εξέδωσε το 1996 το Συµβούλιο της Ευρώπης και τονίζει την ανάγκη της
προστασίας των ιδιωτών στις σχέσεις τους µε τις διοικητικές αρχές.
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ένα δηµόσιο όργανο παραλείπει να ενεργήσει σύµφωνα µε τον κανόνα ή την αρχή που το
δεσµεύει»215.
Ο Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής υπογράµµισε επίσης πως ο Ευρωπαίος πολίτης έχει δικαίωµα
στην ορθή, δίκαιη και ταχεία διαχείριση των υποθέσεών του από µια δηµόσια διοίκηση
ανοικτή, υπεύθυνη και µε το αίσθηµα της δηµόσιας υπηρεσίας.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε σχετικό ψήφισµα.

Ιδιαιτερότητες της εντολής του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή

Εάν ο ∆ιαµεσολαβητής διαπιστώσει περίπτωση κακής διαχείρισης, παραπέµπει το θέµα στην
οικεία διοικητική αρχή, προβαίνει σε έρευνα, αναζητεί λύση και υποβάλλει, εάν χρειάζεται,
σχέδια σύστασης στα οποία το θεσµικό όργανο υποχρεούται να απαντήσει µε
εµπεριστατωµένη γνώµη εντός τριµήνου.

B.  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Κώδικας καλής διοικητικής συµπεριφοράς

Τον Απρίλιο του 2000 ο Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής κατάρτισε σχέδιο κώδικα καλής
διοικητικής συµπεριφοράς. Ο κώδικας αυτός περιέχει 28 άρθρα που εκθέτουν τις αρχές τις
οποίες πρέπει να τηρούν οι υπάλληλοι στις σχέσεις τους µε το κοινό. Προκειµένου να
εφαρµοστεί στην πράξη το περιεχόµενο του άρθρου 41 του Χάρτη των Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της ΕΕ, η διακήρυξη του οποίου έλαβε χώρα στη Νίκαια στις 7 ∆εκεµβρίου
2000, κρίνεται απαραίτητο τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα να υιοθετήσουν αυτόν τον κώδικα
καλής διοικητικής συµπεριφοράς.

Μεταξύ αυτών των αρχών συγκαταλέγονται η απαγόρευση των διακρίσεων, η
αναλογικότητα, η µη κατάχρηση εξουσίας, η αµεροληψία και η ανεξαρτησία, η
αντικειµενικότητα, η δικαιοσύνη, το δικαίωµα στην ακρόαση και στη διατύπωση
παρατηρήσεων, η εύλογη προθεσµία για τη λήψη απόφασης, η υποχρεωτική αιτιολόγηση των
αποφάσεων, η αναφορά των µέσων προσφυγής, η κοινοποίηση της απόφασης, η προστασία
των δεδοµένων, η δηµόσια πρόσβαση στον κώδικα και το δικαίωµα υποβολής καταγγελίας
στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισηµαίνει «ότι είναι σηµαντικό να καταρτιστεί το ταχύτερο
δυνατό ένας κώδικας καλής συµπεριφοράς για τη διοίκηση, ο οποίος θα εφαρµόζεται από όλα
τα κοινοτικά θεσµικά όργανα και τους αποκεντρωµένους οργανισµούς, θα είναι προσιτός σε
κάθε Ευρωπαίο πολίτη και θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα»216.
Στα τέλη Ιανουαρίου 2001 πολλά ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και υπηρεσίες είχαν εγκρίνει
τον κώδικα καλής διοικητικής συµπεριφοράς του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή217, ενώ κάποια

                                               
215 ∆ηµόσια ακρόαση για το σχέδιο του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
προκαταρκτικές παρατηρήσεις του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή κ. Jacob Söderman, 2 Φεβρουαρίου 2000.
216 Ψηφίσµατα C-0270/98 και C-0138/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
217 Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης της Επαγγελµατικής Κατάρτισης, το
Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Περιβάλλοντος, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Αξιολόγηση των Φαρµακευτικών Προϊόντων, το Γραφείο
Εναρµόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς, το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας, το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων
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άλλα ενέκριναν ή θα εγκρίνουν τον δικό τους κώδικα218.
Το Συµβούλιο της Ευρώπης υπογραµµίζει επίσης τη σηµασία µιας δηµόσιας διοίκησης που
θα διαθέτει κώδικα καλής συµπεριφοράς219.

Τέλος, σε εθνικό επίπεδο αναφέρουµε τη δηµοσίευση στη Βόρειο Ιρλανδία από τον Ιρλανδό
∆ιαµεσολαβητή ενός οδηγού που αφορά τα πρότυπα καλής πρακτικής για τους δηµόσιους
υπαλλήλους και τον έλεγχο της διοίκησης σε επίπεδο δεοντολογίας. Αναφέρουµε επίσης πως
στο Ηνωµένο Βασίλειο υπάρχει ένας «Χάρτης των πολιτών» και στο Βέλγιο, ήδη από το
1992, ένας «Βελγικός χάρτης για τους χρήστες των δηµόσιων υπηρεσιών».

Συγκεκριµένα στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες220

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2000 ο ∆ιαµεσολαβητής είχε λάβει 7.002 καταγγελίες από την αρχή της
δραστηριότητάς του, το 1995· από τις 7.002 καταγγελίες που καταχωρήθηκαν εξετάστηκαν
6.881. Αποδεικνύεται πως 30% των καταγγελιών εµπίπτουν στην εντολή του
∆ιαµεσολαβητή. Σε 1.004 περιπτώσεις διεξήχθη ολοκληρωµένη έρευνα, σε 13 από τις οποίες
µε πρωτοβουλία του ∆ιαµεσολαβητή. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούσαν κατά βάση την
έλλειψη ή την άρνηση πληροφόρησης, καθυστερήσεις διοικητικής φύσης ή καθυστερήσεις
πληρωµών που θα µπορούσαν να έχουν αποφευχθεί, τις διαδικασίες πρόσληψης που
περιλαµβάνουν τους διαγωνισµούς, τις συµβατικές διαφορές καθώς και τη δράση της
Επιτροπής ως θεµατοφύλακα των Συνθηκών.
Τα όργανα όπου διεξήχθησαν οι έρευνες ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (850 περιπτώσεις), το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (107 περιπτώσεις), το Συµβούλιο της ΕΕ (37 περιπτώσεις) και το
Ελεγκτικό Συνέδριο (7 περιπτώσεις).
Στις έρευνες εµπλέκονταν και δεκαέξι άλλα θεσµικά όργανα· ωστόσο, πρέπει να επισηµανθεί
πως το ίδιο θεσµικό όργανα µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο πολλών ερευνών.

4. Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα

Άρθρο 42: «Κάθε πολίτης της Ένωσης ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει
την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος µέλος έχει δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής.»

A  ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

- Ευρωπαϊκή Ένωση

άρθρο 255 της ΣΕΚ

                                                                                                                                                  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και το
Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών.
218 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκριναν τον δικό τους κώδικα· η
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή καθώς και η Επιτροπή των Περιφερειών θα εγκρίνουν έναν κώδικα,
χρησιµοποιώντας ως πρότυπο τον κώδικα της Επιτροπής. Οι κώδικες του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι υπό κατάρτιση.
219 Συµβούλιο της Ευρώπης, σύσταση αριθ. R (2000) 10 σχετικά µε τους κώδικες καλής συµπεριφοράς για τις
δηµόσιες υπηρεσίες, 11 Μαΐου 2000.
220 Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής, ετήσια έκθεση 2000.
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B  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Οι κώδικες συµπεριφοράς που ίσχυαν από το 1993 στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή
υστερούσαν σηµαντικά συγκριτικά µε ορισµένες εθνικές νοµοθεσίες221, µε αποτέλεσµα ο
Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής να έχει λάβει πολλές καταγγελίες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή
παρουσίασε µια πρόταση κανονισµού σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 255 (COM
(2000) 30/2). Για την πρόταση αυτή, για την οποία εφαρµόστηκε η διαδικασία της
συναπόφασης, εκπονήθηκε έκθεση από το ΕΚ222. Σε πρώτη ανάγνωση το ΕΚ υπέβαλε πολλές
τροπολογίες προκειµένου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών.
Για το ΕΚ το δικαίωµα της πρόσβασης στα έγγραφα δεν µπορεί να περιορίζεται στο δικαίωµα
να ζητούνται πληροφορίες. Το δικαίωµα αυτό δεν µπορεί να διαχωριστεί από ένα γενικότερο
δικαίωµα στην πληροφόρηση για τις δραστηριότητες των θεσµικών οργάνων. Τα θεσµικά
όργανα θα πρέπει εποµένως να δηµοσιοποιούν επίσης τις εσωτερικές τους διαδικασίες και να
παρέχουν όλες τις πληροφορίες µε τρόπο εύκολα κατανοητό.
Το πεδίο εφαρµογής αυτού του δικαιώµατος θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερο,
δηλαδή να αφορά ολόκληρη την Συνθήκη (περιλαµβανοµένου του δεύτερου και τρίτου
πυλώνα, της Σύµβασης Σένγκεν από την κοινοτικοποίησή της καθώς και της Σύµβασης της
Ευρωπόλ). Τα έγγραφα αυτά, περιλαµβανοµένων των προπαρασκευαστικών εγγράφων, θα
πρέπει να είναι προσπελάσιµα µέσω Ιnternet. Το δικαίωµα αυτό θα πρέπει, τέλος, να
επεκταθεί όχι µόνο στα έγγραφα των επιτροπών και των οµάδων εργασίας των τριών οικείων
θεσµικών οργάνων, αλλά και στο σύνολο των ευρωπαϊκών υπηρεσιών και οργανισµών
(οργανισµός περιβάλλοντος, φαρµακευτικών προϊόντων κ.λπ.).
Όσον αφορά τις εξαιρέσεις από το δικαίωµα πρόσβασης, πρέπει να είναι περιορισµένες,
σαφείς και να ερµηνεύονται επακριβώς (δηµόσια ασφάλεια, εµπιστευτικός χαρακτήρας της
εθνικής άµυνας, θέµατα που αφορούν τη νοµισµατική σταθερότητα ή και τον ιδιωτικό βίο). Η
εφαρµογή αυτών των εξαιρέσεων θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση. Τέλος, ο όρος
«έγγραφο» θα πρέπει να ερµηνεύεται υπό την ευρεία έννοια και τα έγγραφα αυτά να είναι
άµεσα προσπελάσιµα µέσω της ηλεκτρονικής οδού. Θα υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στον
Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή και στο ∆ΕΚ.
Σύµφωνα µε το γράµµα του άρθρου 255 της ΣΕΚ, οι λεπτοµερείς διατάξεις για την πρόσβαση
των πολιτών στα έγγραφα πρέπει να καθοριστούν εντός διετίας από την έναρξη ισχύος της
Συνθήκης του Άµστερνταµ, δηλαδή τον Μάιο του 2001.

                                               
221 πρβλ. ειδική έκθεση του ∆ιαµεσολαβητή σε συνέχεια της έρευνας ιδίας πρωτοβουλίας για τη δηµόσια
πρόσβαση στα έγγραφα, C4-0157/98
222 Έκθεση του κ. Cashman A-0318/2000
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΘΥΜΑΤΟΣ

1. ∆ικαίωµα σε δίκαιη δίκη (άρθρο 47)
Κάθε πρόσωπο του οποίου παραβιάστηκαν τα δικαιώµατα και οι ελευθερίες που
διασφαλίζονται από το δίκαιο της Ένωσης, έχει δικαίωµα πραγµατικής προσφυγής ενώπιον
δικαστηρίου, τηρουµένων των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα να δικαστεί η υπόθεσή του δίκαια, δηµόσια και εντός ευλόγου
προθεσµίας, από ανεξάρτητο και αµερόληπτο δικαστήριο που έχει προηγουµένως συσταθεί
νοµίµως. Κάθε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να συµβουλεύεται δικηγόρο και να του αναθέτει
την υπεράσπιση και εκπροσώπησή του.
Σε όσους δε διαθέτουν επαρκείς πόρους, παρέχεται ευεργέτηµα πενίας, εφόσον το ευεργέτηµα
αυτό είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Α  ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ
- Ηνωµένα Έθνη

Το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα (ICCPR)1 του 1966, που
επικυρώθηκε από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ, ορίζει στο άρθρο 14 το δικαίωµα σε δίκαιη και
δηµόσια ακρόαση από αρµόδιο, ανεξάρτητο και αµερόληπτο δικαστήριο που έχει
προηγουµένως συσταθεί νοµίµως (παράγραφος 1) και προβλέπει συγκεκριµένες ελάχιστες
εγγυήσεις, όπως δίκη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, δικαίωµα νοµικής συνδροµής και
δωρεάν παράσταση διερµηνέα (παράγραφος 3).

Η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, του 1948, προβλέπει στο άρθρο
10 το δικαίωµα δίκαιης και δηµόσιας ακρόασης από ανεξάρτητο και αµερόληπτο δικαστήριο.

- Συµβούλιο της Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, του 1950, (που επικυρώθηκε από
όλα τα κράτη µέλη) προβλέπει, µεταξύ άλλων, στο άρθρο 6 δίκαιη και δηµόσια ακρόαση σε
εύλογη προθεσµία από ανεξάρτητο και αµερόληπτο δικαστήριο που έχει προηγουµένως
συσταθεί νοµίµως, το δικαίωµα δωρεάν νοµικής συνδροµής, εάν το άτοµο που κατηγορείται
µε ποινικό αδίκηµα δεν διαθέτει επαρκείς πόρους, και το δικαίωµα δωρεάν παράστασης
διερµηνέα.

Η σύσταση για την ελευθερία άσκησης του επαγγέλµατος του δικηγόρου2 της Επιτροπής
Υπουργών προβλέπει στην Αρχή IV – µεταξύ άλλων – µέτρα για τη διασφάλιση της
πραγµατικής πρόσβασης όλων των ατόµων σε νοµικές υπηρεσίες από ανεξάρτητους
δικηγόρους. Επιπλέον, ενθαρρύνει τους δικηγόρους να παρέχουν νοµικές υπηρεσίες σε άτοµα
που στερούνται οικονοµικών πόρων και τις κυβερνήσεις να διασφαλίζουν πως παρέχονται
πραγµατικές νοµικές υπηρεσίες σε αυτά τα άτοµα, και κυρίως σε όσα στερούνται την
ελευθερία τους.
Στη σύσταση για τον ρόλο της δίωξης στο ποινικό σύστηµα3, η Επιτροπή Υπουργών αξιώνει

                                               
1 Ψήφισµα Γενικής Συνέλευσης 2200Α (XXI) της 16ης ∆εκεµβρίου 1966
2 Σύσταση Rec(2000)21 που εξέδωσε η Επιτροπή Υπουργών στις 25 Οκτωβρίου 2000, Συµβούλιο της Ευρώπης
3 Σύσταση Rec (2000)19, που εξέδωσε η Επιτροπή Υπουργών στις 6 Οκτωβρίου 2000, Συµβούλιο της Ευρώπης
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από τους εισαγγελείς να διασφαλίζουν την εφαρµογή του νόµου, λαµβάνοντας υπόψη τόσο τα
δικαιώµατα των ατόµων όσο και την απαραίτητη αποτελεσµατικότητα του ποινικού
συστήµατος.

Η Ευρωπαϊκή Συµφωνία του 19771 για τη διαβίβαση των αιτήσεων νοµικής συνδροµής έχει
επικυρωθεί από όλα τα κράτη µέλη εκτός της Γερµανίας. Η συµφωνία αυτή επιτρέπει σε κάθε
άτοµο το οποίο διαµένει µόνιµα στην επικράτεια ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη και το
οποίο επιθυµεί να ζητήσει νοµική συνδροµή για αστικές, εµπορικές και διοικητικές υποθέσεις
στην επικράτεια ενός άλλου συµβαλλόµενου µέρους να υποβάλει την αίτησή του στο κράτος
όπου διαµένει µόνιµα.

- άλλα
Η Σύµβαση της Χάγης του 19802 για τη διεθνή πρόσβαση στη δικαιοσύνη – η οποία
επικυρώθηκε από τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία και τη Σουηδία –
ορίζει στο Κεφάλαιο Ι πως οι υπήκοοι και τα άτοµα που διαµένουν µόνιµα σε οποιοδήποτε
συµβαλλόµενο κράτος δικαιούνται νοµικής συνδροµής για δικαστικές διαδικασίες αστικών
και εµπορικών υποθέσεων σε κάθε συµβαλλόµενο κράτος µε τους ίδιους όρους που θα
ίσχυαν εάν τα εν λόγω άτοµα ήταν υπήκοοι ή διέµεναν µόνιµα στο κράτος αυτό.

- δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων

Άρθρο 6 – ∆ικαίωµα σε δίκαιη δίκη
Θεµελιώδες στοιχείο του δικαιώµατος σε δίκαιη δίκη είναι η επιταγή οι ποινικές δίκες να
διεξάγονται κατ’ αντιδικία και η πολιτική αγωγή και η υπεράσπιση να έχουν στη διάθεσή
τους ισοδύναµα όπλα.3
Προκειµένου να διαπιστωθεί εάν ένα δικαστήριο µπορεί να θεωρηθεί «ανεξάρτητο», πρέπει
µεταξύ άλλων να εξεταστεί ο τρόπος διορισµού των µελών του και η περίοδος θητείας τους, η
ύπαρξη εγγυήσεων κατά εξωτερικών πιέσεων και κατά πόσον το όργανο εµφανίζεται ως
ανεξάρτητο. Όσον αφορά το θέµα της «αµεροληψίας», το δικαστήριο, συµπεριλαµβανοµένων
των ενόρκων, πρέπει να είναι πραγµατικά απαλλαγµένο από προσωπική προκατάληψη ή
µεροληψία και πρέπει επίσης να είναι αντικειµενικά αµερόληπτο, δηλαδή να παρέχει
επαρκείς εγγυήσεις ώστε να απορρίπτονται οποιεσδήποτε σχετικές εύλογες αµφιβολίες.4

Το εύλογο της διάρκειας της διαδικασίας πρέπει να αξιολογείται σύµφωνα µε τις
συγκεκριµένες συνθήκες της υπόθεσης και σε σχέση µε την πολυπλοκότητά της, τη στάση
του ενάγοντος και των σχετικών αρχών, καθώς και σε σχέση µε τα διακυβευόµενα
συµφέροντα του ενάγοντος.5
Τα συµβαλλόµενα κράτη έχουν καθήκον να οργανώνουν τα νοµικά συστήµατά τους µε
τέτοιον τρόπο ώστε τα δικαστήριά τους να αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις της διάταξης
αυτής, συµπεριλαµβανοµένης της υποχρέωσης να καταλήγουν σε αποφάσεις εντός εύλογης
προθεσµίας6, καθώς οι καθυστερήσεις µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την αποτελεσµατικότητα

                                               
1 ΕΤS αριθ. 092
2 Σύµβαση αριθ. 29, Η Σύµβαση της Χάγης της 25ης Οκτωβρίου 1980 για τη διεθνή πρόσβαση στη δικαιοσύνη
3 βλ. Rowe και Davies κατά Ηνωµένου Βασιλείου, απόφαση της 16ης Φεβρουαρίου 2000, αριθ. 28901/95, § 60
4 βλ. McGonnell κατά Ηνωµένου Βασιλείου, απόφαση της 8ης Φεβρουαρίου 2000, αριθ. 28488/95, § 48, Sander
κατά Ηνωµένου Βασιλείου, απόφαση της 9ης Μαΐου 2000, αριθ. 34129/96, § 22
5 βλ. Comingersoll S.A. κατά Πορτογαλίας [GC] απόφαση της 6ης Απριλίου 2000, αριθ. 35382/97, § 19
6 βλ. Comingersoll S.A. κατά Πορτογαλίας [GC] απόφαση της 6ης Απριλίου 2000, όπως αναφέρεται παραπάνω,
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και την αξιοπιστία της δικαιοσύνης.7

Ως προς το ζήτηµα εάν, προκειµένου να αποδοθεί δικαιοσύνη, απαιτείται νοµική συνδροµή,
πρέπει να εξεταστεί η αυστηρότητα της εκάστοτε ποινής και η πολυπλοκότητα της
υπόθεσης.1 Όπου επεισέρχεται η στέρηση της ελευθερίας, για την απονοµή δικαιοσύνης
γενικά απαιτείται νοµική παράσταση.2

- δικαιοδοσία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επεκτείνει την έννοια του δικαιώµατος σε
δίκαιη δίκη στο δικαίωµα σε πραγµατική νοµική προστασία, συµπεριλαµβανοµένου του
δικαιώµατος άσκησης έφεσης. Στα κοινοτικά ζητήµατα το δικαίωµα άσκησης έφεσης
αναγνωρίζεται στο άρθρο 168Α της Συνθήκης ΕΚ, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα άσκησης
έφεσης στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά αποφάσεων του Πρωτοδικείου
της ΕΚ. Όπως προκύπτει από την απόφαση της 4ης Ιουλίου 2000, Φαρµακευτικά Εργαστήρια
Bergaderm και Goupil κατά Επιτροπής3, η πρώτη ιδιαιτερότητα του δικαιώµατος άσκησης
έφεσης είναι ότι πρέπει να παραθέτει επακριβώς τα αµφιλεγόµενα σηµεία της απόφασης που
ο εφεσιβάλλων προσπαθεί να ακυρώσει, καθώς και τα νοµικά επιχειρήµατα που στηρίζουν
την έφεση.
Στην απόφαση της 21ης Σεπτεµβρίου 2000, Mediocurso-Estabelecimentot κατά Επιτροπής4,
ετίθετο το ζήτηµα του σεβασµού του δικαιώµατος του εφεσιβάλλοντος σε κανονική ακρόαση
στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας, ούτως ώστε να έχει την ευκαιρία να εκθέσει τις
απόψεις του.
Η ανάγκη δικαστικού ελέγχου όλων των αποφάσεων των εθνικών αρχών εκφράζει µια γενική
αρχή του κοινοτικού δικαίου η οποία απορρέει από τις κοινές συνταγµατικές παραδόσεις των
κρατών µελών.5

Β  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- εύλογη προθεσµία

Η διάρκεια της διαδικασίας αποτελεί κοινό πρόβληµα σε όλη την ΕΕ. Στην Ιταλία
εξακολουθούν να σηµειώνονται υπερβολικές καθυστερήσεις στην απονοµή δικαιοσύνης. Αν
και η Επιτροπή Υπουργών (Συµβούλιο της Ευρώπης) και το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο
Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων εξέφρασαν επανειληµµένως την ανησυχία τους το 1999 και το
2000 και µολονότι η ιταλική κυβέρνηση έλαβε διάφορα µέτρα, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο
Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων διαπίστωσε κατά το 2000 σε περισσότερες από 200 υποθέσεις
παραβιάσεις της Σύµβασης λόγω διαδικασιών που υπερέβαιναν την «εύλογη προθεσµία». Η
µέση διάρκεια της διαδικασίας στην Ιταλία είναι 10 χρόνια, και αυτό συχνά µόνο κατά την
πρωτόδικη εκδίκαση της υπόθεσης.

Επίσης, η Γαλλία κρίθηκε ένοχη από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων
                                                                                                                                                  
§ 24
7 βλ. Bottazi κατά Ιταλίας, απόφαση της 28ης Ιουλίου 1999, αριθ. 34884/97, § 22
1 βλ. Perks and Others κατά Ηνωµένου Βασιλείου, απόφαση της 12ης Οκτωβρίου 1999, αριθ. 25277, § 76
2 βλ. Benham κατά Ηνωµένου Βασιλείου, όπως αναφέρεται παραπάνω, § 61
3 C-352/98 P
4 C-426/98 Ρ
5 C-226/99, Siples Srl, απόφαση της 11ης Ιανουαρίου 2001
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για υπερβολικά µακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες σε πολυάριθµες υποθέσεις το 1999 και
το 2000. Στην ετήσια έκθεσή της για το 2000 η ∆ιεθνής Αµνηστία επέστησε την προσοχή
στην απόφαση για τη υπόθεση Selmouni. Μόνο σε µία απόφαση για µία τουλάχιστον
παραβίαση κρίθηκε πως η Γαλλία δεν παραβίασε τον όρο της «εύλογης προθεσµίας».
Παρόµοια παρατήρηση µπορεί να γίνει και για την Αυστρία.
Η Ελλάδα και η Πορτογαλία βρέθηκαν επίσης επανειληµµένως ένοχες από το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων για υπερβολική διάρκεια των διαδικασιών το 1999
και το 2000. Όσον αφορά την Φινλανδία, εκδόθηκαν το 2000 δύο καταδικαστικές αποφάσεις
για το θέµα αυτό, ενώ το Ηνωµένο Βασίλειο καταδικάστηκε µία φορά το ίδιο έτος. Η ∆ανία,
η Γερµανία, το Λουξεµβούργο και οι Κάτω Χώρες κρίθηκαν το 2000 ένοχες από το
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων για υπέρβαση της εύλογης προθεσµίας σε
µία απόφαση η καθεµία.

- µέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του δικαστικού συστήµατος

Κατά την 23η ∆ιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών ∆ικαιοσύνης, τον Ιούνιο του 2000,
συζητήθηκε το θέµα της αποτελεσµατικότητας και της δικαιοσύνης του δικαστικού
συστήµατος. Η κατάλληλη παροχή νοµικών συµβουλών σε αρχικό στάδιο µιας πιθανής
διένεξης, η αναζήτηση επιπλέον δικαστικών µεθόδων για τη διευθέτηση µιας διένεξης, οι
εναλλακτικές διαδικασίες όπως η διαµεσολάβηση, η εφαρµογή αποτελεσµατικών µεθόδων
εργασίας από τους δικαστές και η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής
συγκαταλέγονται στους τρόπους αποφυγής των καθυστερήσεων. Στο ψήφισµα αριθ. 1 που
εξέδωσε η ∆ιάσκεψη αυτή σχετικά µε την απονοµή δικαιοσύνης στον 21ο αιώνα οι
συµµετέχοντες υπουργοί αποφάσισαν να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο, προκειµένου να µειωθούν οι καθυστερήσεις και να εξεταστούν εναλλακτικές
µορφές παροχής νοµικών συµβουλών και συνδροµής, και κάλεσαν τα αρµόδια όργανα του
Συµβουλίου της Ευρώπης να εξετάσουν µέτρα για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας,
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης1.

- εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων

Στο ψήφισµα 1226 (2000) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης
και στην προηγούµενη έκθεση της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου2 τονίζεται πως υπάρχουν σοβαρές αδυναµίες στην εκτέλεση των αποφάσεων του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων.
Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση τονίζει την ανάγκη τα κράτη να συµµορφώνονται πλήρως
προς την επίσηµη δέσµευσή τους να εκτελούν πιστά τις τελικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων στις υποθέσεις όπου είναι διάδικοι. Σε αντίθετη
περίπτωση, δεν µπορούν να διατηρηθούν τα πρότυπα προστασίας των ανθρώπινων
δικαιωµάτων τα οποία επιτεύχθηκαν µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου. Επιπλέον, η νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων
αποτελεί επίσης µέρος της Σύµβασης, επεκτείνοντας έτσι τη νοµικά δεσµευτική ισχύ της
Σύµβασης σε όλα τα υπόλοιπα µέρη.
Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία της µήπως η εκτέλεση
                                               
1 Η δικαιοσύνη είναι δύσκολο να οριστεί επακριβώς µε δηµοσιονοµικούς όρους διότι διαφέρει από χώρα σε
χώρα. Τα αριθµητικά στοιχεία που συγκεντρώσαµε είναι τα εξής (% του συνολικού προϋπολογισµού για το
2000): Α = 1,3%, FIN & F = 1,6%, IRL = 2,2%, I=1,4%.
2 Έγγραφο 8808, Κοινοβουλευτική Συνέλευση, Συµβούλιο της Ευρώπης.
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κάποιων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων προκαλεί
σοβαρά προβλήµατα – ορισµένες αποφάσεις παραµένουν ανεκτέλεστες µετά από την
παρέλευση αρκετών ετών. Τα προβλήµατα εφαρµογής από την πλευρά των κρατών µελών
οφείλονται κυρίως σε λόγους που συνδέονται µε τις απαιτούµενες µεταρρυθµίσεις (όπως
συµβαίνει στις υποθέσεις που αφορούν την υπερβολική διάρκεια των δικαστικών
διαδικασιών στην Ιταλία, όπου η εκτέλεση απαιτεί µεγάλο αριθµό νοµοθετικών, διοικητικών
και πρακτικών µέτρων), σε πρακτικές δυσκολίες σε σχέση µε τις εθνικές νοµοθετικές
διαδικασίες (αλλαγή του νοµοθέτη, καθυστερήσεις λόγω παρεµβολής οδηγιών της ΕΚ ή
υποθέσεις όπου το εθνικό δίκαιο δεν προβλέπει ακύρωση της αµφισβητούµενης απόφασης·
εξαιτίας αυτού δεν κατέστη δυνατόν π.χ. να εκτελεστεί η απόφαση στην υπόθεση Hakkar
κατά Γαλλίας, πρόβληµα το οποίο επιλύθηκε τελικά µε τροποποιήσεις του σχεδίου νόµου για
το «τεκµήριο αθωότητας») και σε λόγους που αφορούν την πρόσκρουση σε υποχρεώσεις που
απορρέουν από άλλους θεσµούς. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρεται η απόφαση στην υπόθεση
Matthews κατά Ηνωµένου Βασιλείου, του 1999, στην οποία το ∆ικαστήριο έκρινε ότι
παραβιάστηκε το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 1, καθώς δεν επετράπη στους κατοίκους
του Γιβραλτάρ να ψηφίσουν στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν και υπόκειντο
στη «νοµοθεσία» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται πως χωρίς τη συγκατάθεση των άλλων
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν µπορεί να εφαρµοστεί νέα νοµοθεσία.
Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση προτείνει στα κράτη µέλη ορισµένες λύσεις που πρέπει να
υιοθετηθούν σε εθνικό επίπεδο και οι οποίες περιλαµβάνουν πλήρη συµµόρφωση των νέων
νόµων προς τη Σύµβαση· τη λήψη των απαραίτητων µέτρων εκ µέρους των κυβερνήσεων για
την άµεση εκτέλεση των αποφάσεων του ∆ικαστηρίου, προκειµένου να αποφευχθεί η
επανάληψη παραβιάσεων· συστάσεις προς τις κυβερνήσεις για την αντιµετώπιση της
ιδιαίτερης κατάστασης κάθε προσφεύγοντος και την κατάρτιση νοµοθεσίας για την
αναθεώρηση της δίκης κατόπιν απόφασης του ∆ικαστηρίου· άµεση θέση σε ισχύ των
αποφάσεων του ∆ικαστηρίου και λήψη προσωρινών µέτρων µέχρι να εφαρµοστούν οριστικές
µεταρρυθµίσεις. Επιπλέον, η Συνέλευση καλεί τα κράτη µέλη να κάνουν χρήση του
δικαιώµατός τους να ζητούν από το ∆ικαστήριο ερµηνεία των αποφάσεων σε περίπτωση
αµφιβολίας και να προχωρούν σε νοµοθετικές και συνταγµατικές, εάν είναι απαραίτητο,
µεταρρυθµίσεις.

- µη συµµόρφωση της διοίκησης προς τις τελικές δικαστικές αποφάσεις

Στο µνηµόνιο της 14ης Σεπτεµβρίου 20001 η Επιτροπή Υπουργών εκφράζει την ανησυχία της
για την άρνηση αρκετών τοµέων της διοίκησης στην Ελλάδα να συµµορφωθούν προς τις
τελικές και εκτελέσιµες αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων. Η εν λόγω επιτροπή αναφέρει -
µεταξύ άλλων - τις αποφάσεις της για τις υποθέσεις Hornsby κατά Ελλάδας, Μάρτιος 2000,
και Γεωργιάδης ∆ηµήτριος κατά Ελλάδας, Ιούνιος 2000, και τονίζει ότι πολλές ακόµη τέτοιου
είδους υποθέσεις εκκρεµούν στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων. Έχει
ήδη προταθεί στις ελληνικές αρχές να εξετάσουν τη βελτίωση της αστικής και διοικητικής
ευθύνης των υπαλλήλων, κυρίως σε περίπτωση που αντιτίθενται παράνοµα στην εκτέλεση
δικαστικών αποφάσεων. Επαναλαµβάνεται η υιοθέτηση προσωρινής λύσης, καθώς θα
µπορούσε να στηρίξει τις προσπάθειες των δικαστικών αρχών να συµµορφωθούν προς τις
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων και τα ισχύοντα
νοµοθετικά σχέδια και να παροτρύνει την ελληνική κυβέρνηση να λάβει επείγοντα µέτρα για
την πρόδηλη παράνοµη συµπεριφορά ορισµένων διοικητικών υπηρεσιών.

                                               
1 CM/Inf(2000)51 Επιτροπή Υπουργών, Συµβούλιο της Ευρώπης
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- ανεξαρτησία του δικαστικού σώµατος

Η ΜΚΟ «∆ιεθνής Οµοσπονδία Ενώσεων Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων» εκφράζει στις
έγγραφες δηλώσεις της προς τα Ηνωµένα Έθνη από τον Ιανουάριο του 2000 ως τον
Ιανουάριο του 2001 την ανησυχία της για την άρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου να
εφαρµόσει στη νοµοθεσία και στην πράξη τις δεσµεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα που
περιλαµβάνονται στη Συµφωνία της Μεγάλης Παρασκευής («Good Friday Agreement»).
Η ∆ιεθνής Οµοσπονδία για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, καθώς και ο ειδικός εισηγητής
για θέµατα ανεξαρτησίας των δικαστών και των δικηγόρων επαναλαµβάνουν την ανησυχία
τους για κρατική συνεργία στον φόνο του Patrick Finucane και ζητούν ανεξάρτητη δικαστική
έρευνα.
Ο φόνος της γνωστής δικηγόρου υπεράσπισης Rosemary Nelson στο Μπέλφαστ, τον Μάρτιο
του 1999, δηµιούργησε αµφιβολίες για την ανεξαρτησία και την ασφάλεια των δικηγόρων
υπεράσπισης στη Βόρεια Ιρλανδία.
Η ∆ιεθνής Αµνηστία εξέφρασε στην ετήσια έκθεσή της για το 2000 την ανησυχία της µήπως
η οµάδα της αστυνοµίας που ορίστηκε για να ερευνήσει τον φόνο δεν ήταν και τόσο
ανεξάρτητη από τη Βασιλική Αστυνοµία του Ulster (Royal Ulster Constabulary - RUC) και
µήπως οι αστυνοµικές έρευνες σχετικά µε τις καταγγελίες της Rosemary Nelson για
εκφοβισµό και παρενόχληση από τη RUC δεν ήταν εξονυχιστικές και αµερόληπτες.

Το Ηνωµένο Βασίλειο κρίθηκε ένοχο από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρώπινων
∆ικαιωµάτων για παραβίαση του δικαιώµατος σε δίκαιη δίκη, που καθιερώνεται από την
Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, όσον αφορά την ύπαρξη
ανεξάρτητου και αµερόληπτου δικαστήριο σε αρκετές περιπτώσεις κατά την περίοδο 1999 -
20001. Για το ίδιο θέµα η Ιταλία καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρώπινων
∆ικαιωµάτων µία φορά το 1999 και µία φορά το 20002.

- πρόσβαση σε νοµική συµβουλή

Η ∆ιεθνής Αµνηστία τονίζει ότι στη Βόρεια Ιρλανδία, στο πλαίσιο αναγκαστικού νόµου,
κρατούµενοι µπορεί να παραµείνουν µέχρι και επτά ηµέρες χωρίς δικαστικό έλεγχο για τη
νοµιµότητα της κράτησής τους, και είναι δυνατόν να µην τους παρέχεται η δυνατότητα
πρόσβασης σε νοµικό σύµβουλο κατά τις πρώτες 48 ώρες της κράτησής τους και ανά
διαστήµατα 48 ωρών στη συνέχεια. Η ∆ιεθνής Αµνηστία καλεί την κυβέρνηση να επιτρέπει
στους κρατούµενους να έχουν άµεση πρόσβαση σε νοµική συµβουλή και να ανακρίνονται
µόνον παρουσία του δικηγόρου τους και την καλεί επίσης να τροποποιήσει τη σχετική
νοµοθεσία.

Σχετικά µε το ίδιο θέµα, η ∆ιεθνής Αµνηστία εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τον βρετανικό
αντιτροµοκρατικό νόµο του 2000, καθώς περιέχει µεταξύ άλλων διατάξεις – προερχόµενες
από προγενέστερο αναγκαστικό νόµο – που επιτρέπουν την απαγόρευση της πρόσβασης του
κρατούµενου σε δικηγόρο ως και 48 ώρες µετά από τη σύλληψή του, εάν η αστυνοµία
πιστεύει πως η παραχώρηση του δικαιώµατος αυτού µπορεί να παρεµποδίσει την έρευνα και
πως τη συνοµιλία δικηγόρου και κρατούµενου πρέπει να βλέπει και να ακούει αστυνοµικός,

                                               
1 βλ. µεταξύ άλλων την απόφαση που αναφέρεται στο FN 7
2 Buscemi κατά Ιταλίας, απόφαση της 16ης Σεπτεµβρίου 1999, αριθ. 29569/95, και Rojas Morales κατά Ιταλίας,
απόφαση της 16ης Νοεµβρίου 2000, αριθ. 39676/98
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εάν υπάρχει φόβος παρακώλυσης της έρευνας. Η ∆ιεθνής Αµνηστία επικρίνει τον
αντιτροµοκρατικό νόµο του 2000, αφού περιέχει διατάξεις που µπορεί να οδηγήσουν σε
παραβίαση – µεταξύ άλλων - του δικαιώµατος σε δίκαιη δίκη, παραθέτοντας επίσης το Μέρος
VII του νόµου, όπου προβλέπεται η εφαρµογή πρόσθετων επειγουσών εξουσιών µόνο στη
Βόρεια Ιρλανδία, υπονοµεύοντας έτσι το πνεύµα της προστασίας των ανθρώπινων
δικαιωµάτων της Πολυµερούς Συµφωνίας του 1998.
Ο ειδικός εισηγητής των Ηνωµένων Εθνών για την ανεξαρτησία των δικαστών και των
δικηγόρων αναφέρει στην έκθεσή του της 21ης Φεβρουαρίου 2000 ότι δεν υπεβλήθησαν
καταγγελίες κατά αστυνοµικών της RUC για κακοµεταχείριση δικηγόρων κατά τη διάρκεια
ανακρίσεων στη Βόρεια Ιρλανδία από τότε που άρχισαν να µαγνητοφωνούνται οι συζητήσεις
στο κέντρο κρατουµένων του Castlereagh, τον Ιανουάριο του 1999, αν και υπεβλήθησαν
καταγγελίες για τέτοιου είδους µεταχείριση εκτός του Castlereagh.

- ευεργέτηµα πενίας

Όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν συστήµατα ευεργετήµατος πενίας για
άτοµα µε ανεπαρκείς οικονοµικούς πόρους. Ωστόσο, υπάρχουν βασικές διαφορές στα εθνικά
αυτά συστήµατα παροχής ευεργετήµατος πενίας, κυρίως σχετικά µε τις προϋποθέσεις που
τίθενται ως προς την υπηκοότητα και τον τόπο διαµονής για την πρόσβαση στο ευεργέτηµα
πενίας και µε το είδος των διαδικασιών και των ενεργειών για τις οποίες παρέχεται το εν
λόγω ευεργέτηµα. Για παράδειγµα, στην Ελλάδα δεν προβλέπεται ευεργέτηµα πενίας για
διοικητικές προσφυγές. Το ευεργέτηµα πενίας παρέχεται µόνο στις αστικές και στις ποινικές
υποθέσεις. Στην Ιρλανδία δεν παρέχεται ευεργέτηµα πενίας για συγκεκριµένες υποθέσεις
όπως η δυσφήµηση, η χορήγηση αδειών και οι αστικές υποθέσεις που εκδικάζονται από το
Πρωτοδικείο (Small Claims Procedure) σύµφωνα µε τον κανονισµό του 1993.
Η Σύµβαση της Χάγης του 1980 για τη διεθνή πρόσβαση στη δικαιοσύνη έχει επικυρωθεί
µόνο από µια µειοψηφία των κρατών µελών. Συνιστάται να επικυρωθεί από όλα τα κράτη
µέλη η Σύµβαση της Χάγης του 1980, και είναι άκρως επιθυµητή η ορθή εφαρµογή της.

Τον Φεβρουάριο του 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε µια Πράσινη Βίβλο για τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι διάδικοι διασυνοριακής διαφοράς που ζητούν ευεργέτηµα
πενίας σε αστικές υποθέσεις223. Εκτός από τις προϋποθέσεις υπηκοότητας και διαµονής σε
κάποια κράτη µέλη, η εξέταση της οικονοµικής κατάστασης του διαδίκου που εφαρµόζουν
ορισµένα κράτη µέλη δεν λαµβάνει υπόψη της τις διαφορές στα επίπεδα εισοδήµατος µεταξύ
των κρατών µελών. Ο έλεγχος του βάσιµου της διαδικασίας για την οποία απαιτείται
ευεργέτηµα πενίας αφήνει, όπως εφαρµόζεται στα περισσότερα κράτη µέλη, µεγάλο
περιθώριο για υποκειµενική εκτίµηση. ∆ιατυπώνονται επίσης επικρίσεις για το γεγονός ότι η
Συµφωνία του Συµβουλίου της Ευρώπης του 1977 σχετικά µε τη διαβίβαση των αιτήσεων για
ευεργέτηµα πενίας δεν χρησιµοποιείται και τόσο επειδή τα κράτη µέλη δεν είναι ενήµερα για
την άσκηση στο εξωτερικό του δικαιώµατος στο ευεργέτηµα πενίας.
Η Πράσινη Βίβλος προτείνει - µεταξύ άλλων - ως πιθανές λύσεις την επικύρωση της
Σύµβασης της Χάγης του 1980 για τη διεθνή πρόσβαση στη δικαιοσύνη, την εισαγωγή
«διορθωτικού παράγοντα» σχετικά µε τα οικονοµικά κριτήρια, µεγαλύτερη διαφάνεια στον
έλεγχο του βάσιµου των υποθέσεων και την υποχρέωση να συγκεκριµενοποιηθούν και να
δηµοσιευθούν τα κριτήρια καθώς και να παρέχεται λεπτοµερής αιτιολόγηση της άρνησης
παραχώρησης ευεργετήµατος πενίας.

                                               
223 COM(2000) 51 τελικό
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Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η Επιτροπή επεξεργάζεται πρόταση οδηγίας που θα
καθορίζει ελάχιστα πρότυπα ευεργετήµατος πενίας.

- δωρεάν παράσταση διερµηνέων

Στην έκθεσή της για το έτος που λήγει στις 31 Μαρτίου 2000, η ΜΚΟ «Fair Trial Abroad»
(FTA) (∆ίκαιη ∆ίκη στο Εξωτερικό) ζητά να δοθεί προσοχή σε αρκετές ατέλειες ως προς τον
τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζεται στα ευρωπαϊκά δικαστήρια η επικοινωνία µε τους µη
γηγενείς και αποδεικνύει ότι υπάρχουν σοβαρά κενά µεταξύ αυτών που ορίζει ο νόµος και
αυτών που γίνονται στην πράξη. Για παράδειγµα, η FTA αποκαλύπτει πως σε πολλά
δικαστήρια δεν προβλέπονται στον προϋπολογισµό κονδύλια για διερµηνείς·  αποκαλύπτει
επίσης την απροθυµία των δικαστών να συµπεριλάβουν διερµηνέα, θεωρώντας ότι αυτό θα
αποτελέσει εµπόδιο· την απασχόληση µιας µικρής ενδοεπιχειρησιακής οµάδας διερµηνέων
που καλούνται να εργαστούν σε οποιαδήποτε γλώσσα προκύπτει σε διάφορα δικαστήρια· το
γεγονός πως συχνά ζητείται από τους κατηγορούµενους να υπογράψουν δηλώσεις σε γλώσσα
που δεν καταλαβαίνουν, καθώς και πως οι διερµηνείς που απασχολούνται στα δικαστικά
συστήµατα της Ευρώπης είναι ανεπαρκώς καταρτισµένοι ή δεν έχουν καµία απολύτως
κατάρτιση.
Οι συστάσεις που προτείνει η FTA για την αντιµετώπιση της κατάστασης αυτής
περιλαµβάνουν ευρύτερο διάλογο µεταξύ των δικαστικών και γλωσσικών επαγγελµάτων,
αύξηση της πολιτικής υποστήριξης και δηµιουργία ευρέως αναγνωρισµένων προτύπων
παροχής υπηρεσιών.

2. Τεκµήριο αθωότητας και δικαιώµατα της υπεράσπισης

Άρθρο 48 : «Κάθε κατηγορούµενος τεκµαίρεται ότι είναι αθώος µέχρι αποδείξεως της ενοχής
του σύµφωνα µε τον νόµο.
∆ιασφαλίζεται ο σεβασµός των δικαιωµάτων της υπεράσπισης σε κάθε κατηγορούµενο.»

Α ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

- Ηνωµένα Έθνη

Το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα (ICCPR) του 1966 – που
έχουν επικυρώσει όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ – προβλέπει στο άρθρο 14, παράγραφος 2, το
τεκµήριο αθωότητας και στην παράγραφο 3, σηµείο δ), το δικαίωµα κάθε ατόµου που
κατηγορείται για αξιόποινη πράξη να δικαστεί εν τη παρουσία του, καθώς και να
υπερασπιστεί τον εαυτό του αυτοπροσώπως ή µέσω νοµικής συνδροµής που έχει το ίδιο
επιλέξει.

Η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου προβλέπει το δικαίωµα κάθε
κατηγορουµένου να τεκµαίρεται αθώος µέχρι αποδείξεως της ενοχής του σύµφωνα µε τον
νόµο σε δηµόσια δίκη στην οποία του παρέχονται όλες οι απαραίτητες εγγυήσεις για την
υπεράσπισή του.

- Συµβούλιο της Ευρώπης

Η Σύµβαση για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου – την οποία έχουν
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επικυρώσει όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ – περιλαµβάνει στο άρθρο 6, παράγραφος 2, το
δικαίωµα στο τεκµήριο αθωότητας και στο άρθρο 6, παράγραφος 3, σηµείο γ), το δικαίωµα
του κατηγορουµένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του αυτοπροσώπως ή µέσω νοµικής
συνδροµής που έχει επιλέξει ο ίδιος.

- δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων

Άρθρο 6, παρ. 2, της ΕΣ∆Α – Τεκµήριο αθωότητας
Το τεκµήριο αθωότητας είναι ένα από τα στοιχεία της δίκαιης ποινικής δίκης που ορίζονται
ως απαραίτητα στην παράγραφο 1. Παραβιάζεται εάν δικαστική απόφαση για πρόσωπο που
κατηγορείται για αξιόποινη πράξη εκφράζει ενοχή πριν αυτή αποδειχθεί σύµφωνα µε τον
νόµο. Ακόµη κι αν δεν έχει εκδοθεί επίσηµη απόφαση, αρκεί να υπάρχει κάποιος
συλλογισµός που να υπονοεί ότι το δικαστήριο θεωρεί ένοχο τον κατηγορούµενο.1

∆ικαίωµα σιωπής
Αν και δεν αναφέρεται συγκεκριµένα στο άρθρο 6 της Σύµβασης, το δικαίωµα σιωπής και το
δικαίωµα να µην επιβαρύνει ο κατηγορούµενος τον εαυτό του µε ενοχοποιητικά στοιχεία
αποτελούν γενικώς αναγνωρισµένα διεθνή πρότυπα που συνιστούν ουσιαστικά στοιχεία της
έννοιας της δίκαιης δίκης, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 6.2

Άρθρο 6, παρ. 3, σηµείο γ), της ΕΣ∆Α – ∆ικαιώµατα της υπεράσπισης
Ως γενική αρχή βάσει της έννοιας της δίκαιης δίκης, πρόσωπο που κατηγορείται για
αξιόποινη πράξη δικαιούται να παρίσταται στην εκδίκαση της υπόθεσης πρωτοδίκως.
Ωστόσο, η παρουσία του κατηγορουµένου δεν έχει απαραιτήτως την ίδια σηµασία κατά την
εκδίκαση µιας έφεσης.3

B ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- τεκµήριο αθωότητας

Στη Γαλλία εγκρίθηκε από τη Γερουσία τον Μάιο του 2000 ένας νέος νόµος για την
«προστασία του τεκµηρίου αθωότητας και των δικαιωµάτων των θυµάτων». Οι δικηγόροι θα
µπορούν να επισκέπτονται τους πελάτες τους την πρώτη ώρα που αυτοί βρίσκονται υπό
κράτηση και εν συνεχεία µετά από 20 και 36 ώρες (αν και τα µέτρα αυτά δεν ισχύουν για
πρόσωπα που κατηγορούνται για τροµοκρατικές ενέργειες και διακίνηση ναρκωτικών). Για
την προσωρινή κράτηση θα αποφαίνεται ένας «juge de libertes» και θα τεθεί περιορισµός στη
διάρκεια της περιόδου της δικαστικής ανάκρισης.
Η ΜΚΟ «Fair Trial Abroad» τονίζει στην ετήσια έκθεσή της για την περίοδο 1999-2000 την
έλλειψη σεβασµού της βασικής αρχής του τεκµηρίου αθωότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το
οποίο µπορεί να οδηγήσει σε δικαστική πλάνη.

Όσον αφορά τον βρετανικό αντιτροµοκρατικό νόµο του 2000, η ∆ιεθνής Αµνηστία εκφράζει
την ανησυχία της για τη µεταφορά του βάρους της απόδειξης από την πολιτική αγωγή στον
                                               
1 βλ. Allenet de Ribemont κατά Γαλλίας, απόφαση της 10ης Φεβρουαρίου 1995, αριθ. 15175/89, § 35
2 βλ. Heany και Mc Guiness κατά Ιρλανδίας, απόφαση της 21ης ∆εκεµβρίου 2000, αριθ. 34720/97, § 40, Quinn
κατά Ιρλανδίας, απόφαση της 21ης ∆εκεµβρίου 2000, αριθ. 36887/97, § 40
3 βλ. Josef Prinz κατά Αυστρίας, απόφαση της 8ης Φεβρουαρίου 2000, αριθ. 23867/94, § 34, Michael Edward
Cooke κατά Αυστρίας, απόφαση της 8ης Φεβρουαρίου 2000, αριθ. 25878/94, § 35
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κατηγορούµενο, ο οποίος πρέπει να αποδείξει την αθωότητά του σύµφωνα µε διάφορες
διατάξεις του νόµου, κάτι που υπονοµεύει το δικαίωµα στο τεκµήριο αθωότητας.

Σε δύο υποθέσεις (Debboub κατά Γαλλίας και Ρ.Β. κατά Γαλλίας)1 η Γαλλία καταδικάστηκε
από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων για παραβίαση της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου λόγω υπερβολικής διάρκειας της προληπτικής
κράτησης. Και στις δύο υποθέσεις η προδικαστική κράτηση υπερέβη τα τέσσερα χρόνια.
Επίσης, η Ιταλία κρίθηκε ένοχη από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων
για παραβίαση της Σύµβασης λόγω της διάρκειας της προφυλάκισης (Vaccaro κατά Ιταλίας2),
συγκεκριµένα τέσσερα χρόνια και οκτώ µήνες.

Η υπερβολική διάρκεια της κράτησης σε προδικαστικό στάδιο αποτελεί σοβαρή παραβίαση
της αρχής του τεκµηρίου αθωότητας.

- δικαίωµα σιωπής

Η ∆ιεθνής Αµνηστία έχει εκφράσει την ανησυχία της σχετικά µε την ισχύουσα νοµοθεσία
στη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς και στην Αγγλία και την Ουαλία, δεδοµένου πως δεν
προστατεύει το δικαίωµα σιωπής ούτε στο προδικαστικό ούτε στο δικαστικό στάδιο και
επιτρέπει, µεταξύ άλλων, να ενισχύονται από τη σιωπή οι υπόλοιπες κατηγορίες.
Η Ιρλανδία καταδικάστηκε δύο φορές από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρώπινων
∆ικαιωµάτων για παραβίαση του δικαιώµατος σιωπής που εξασφαλίζεται από το δικαίωµα σε
δίκαιη δίκη.

- δικαιώµατα υπεράσπισης
Το 2000 το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων έκρινε το Ηνωµένο Βασίλειο
ένοχο σε δύο υποθέσεις για παραβίαση του δικαιώµατος νοµικής συνδροµής, επειδή
απαγόρευσε στον κατηγορούµενο να επωφεληθεί συνδροµής δικηγόρου από τα πρώτα κιόλας
στάδια της ανάκρισης, πλήττοντας έτσι τα δικαιώµατα υπεράσπισης του κατηγορουµένου.3

                                               
1 Debboub alias Husseini Ali κατά Γαλλίας, απόφαση της 9ης Νοεµβρίου 1999, αριθ. 37786/97, Ρ.Β. κατά
Γαλλίας, απόφαση της 1ης Αυγούστου 2000, αριθ. 38781/97
2 Vaccaro κατά Ιταλίας, απόφαση της 16ης Νοεµβρίου 2000, αριθ. 41852/98
3 Averill κατά Ηνωµένου Βασιλείου, απόφαση της 6ης Ιουνίου 2000, αριθ. 36408/97, Magee κατά Ηνωµένου
Βασιλείου, απόφαση της 6ης Ιουνίου 2000, αριθ. 28135/95
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΩΝ

∆Α ∆ιεθνής Αµνηστία
BEUC Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών
∆ΓΕ ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας
ΕΣ∆Α Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
ΕΣΣ Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικάτων
∆ΕΚ ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΕΠΒ Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (Συµβούλιο της

Ευρώπης)
ECAS Υπηρεσία ∆ράσης των Πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ECPAT Οργάνωση για την εξάλειψη της παιδικής πορνογραφίας και της εµπορίας

παιδιών
ECRE Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Προσφύγων και Εξορίστων
ECRI Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας

(Συµβούλιο της Ευρώπης)
ENAR Ευρωπαϊκό δίκτυο κατά του ρατσισµού
ΣΕΒ Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών
ΜΣΕ Μεταδοτική Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια
EUMC European Union Monitoring Center

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας
FI.ACAT ∆ιεθνής Οµοσπονδία Χριστιανικής ∆ράσης κατά των Βασανιστηρίων
∆Ο∆Α ∆ιεθνής Οµοσπονδία για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου
ΟΟΣΑ Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
ΟΗΕ Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών
∆ΟΕ ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας
ΧΚΑΕ Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
ΑΕγχΠ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

A ΑΥΣΤΡΙΑ
B ΒΕΛΓΙΟ
D ΓΕΡΜΑΝΙΑ
DK ∆ΑΝΙΑ
ESP ΙΣΠΑΝΙΑ
FIN ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
F ΓΑΛΛΙΑ
GR ΕΛΛΑ∆Α
I ΙΤΑΛΙΑ
IRL ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
L ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
NL ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
P ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
SV ΣΟΥΗ∆ΙΑ
UK ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ



ΡΕ 302.216  124/127 PR\438240EL.doc
µετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

� Ετήσιες εκθέσεις της ∆ιεθνούς Αµνηστίας για το 2000 και το 2001
� Έκθεση (Ιανουάριος 2000 – Ιανουάριος 2001) της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας για τα
∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (∆Ο∆Α)

� 9η και 10η γενική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των
Βασανιστηρίων (ΕΕΠΒ)

� Εθνικές εκθέσεις που εκπόνησε η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (ΕΠΒ)
� Έκθεση της FI. ACAT (2000)
� Έκθεση της ΜΚΟ «Ψυχική υγεία στην Ευρώπη» (2000)
� «Λευκή Βίβλος για την προστασία των ασθενών που εγκλείονται ακουσίως σε
ψυχιατρεία» της Επιτροπής Βιοηθικής του Συµβουλίου της Ευρώπης (2000)

� Έκθεση του Ευρωπαϊκού Λόµπι Γυναικών µε τίτλο «Beijing + 5, Περιφερειακή
Εναλλακτική Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση»

� Έκθεση της οργάνωσης Save the Children µε τίτλο «Προς την κατάρτιση ενός
προγράµµατος της ΕΕ για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των παιδιών»
(2000)

� Έκθεση της οργάνωσης για την εξάλειψη της παιδικής πορνογραφίας και της εµπορίας
παιδιών (ECPAT) µε τίτλο «Προετοιµάζοντας το αύριο - 1999-2000»,

� Έκθεση του δικτύου Article Premier µε τίτλο «Νίκαια 2000: τα θεµελιώδη δικαιώµατα
στην Ευρώπη» (σε αυτό συµµετέχουν διάφορες ΜΚΟ και ενώσεις: ∆ιεθνής Αµνηστία,
∆ηµοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, ∆ίκτυο Γυναικών, Επιτροπή κατά της Σύγχρονης
∆ουλείας)

� Σχέδιο έκθεσης µε τίτλο «Οικιακή ∆ουλεία», της Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών µεταξύ
Ανδρών και Γυναικών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης
(2000)

� Έκθεση µε τίτλο «Άσκηση του δικαιώµατος αντίρρησης συνειδήσεως όσον αφορά την
υποχρέωση της στρατιωτικής θητείας στα κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης»,
έγγραφο 8809, της 13ης Ιουλίου 2000

� Εκθέσεις κρατών µελών της ECRI
� Τα αποτελέσµατα του Ευρωβαροµέτρου (2000), όπως υπεβλήθησαν από το Ευρωπαϊκό
Παρατηρητήριο των φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας

� Έκθεση (2000, που εκθέτει την κατάσταση το 1999) του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου
των φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας

� Εκθέσεις για την παρακολούθηση της Σύµβασης-πλαίσιο για την προστασία των εθνικών
µειονοτήτων (Συµβούλιο της Ευρώπης)

� Έκθεση της Επιτροπής για την Εξάλειψη των Φυλετικών ∆ιακρίσεων (CERD) για το
1999 και του «Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα ∆ικαιώµατα των Ροµ»

� Έκθεση Campland, του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα ∆ικαιώµατα των Ροµ, µε τίτλο
«Φυλετικές διακρίσεις εις βάρος των Ροµ στην Ιταλία»,

� Έκθεση της ΜΚΟ Human Rights Watch για το 2001
� Εκθέσεις που εκπονήθηκαν µε συµµετοχή των ILGA, Mobility International και United

for Intercultural Action (1999-2000)



PR\438240EL.doc 125/127 ΡΕ 302.216
µετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

� Έκθεση µε θέµα την αποκάλυψη των διαφορών µεταξύ των µισθών ανδρών και γυναικών,
του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Εµπορίου, Σουηδία (2000)

� Έκθεση µε θέµα «Το δικαίωµα επικοινωνίας µε τα τέκνα στην Ευρώπη», που εκπόνησε η
∆ιεύθυνση Νοµικών Θεµάτων, επιτροπή εµπειρογνωµόνων οικογενειακού δικαίου (CJ-
FA) (Συµβούλιο της Ευρώπης)

� Επιτροπή Συνδέσµου Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών-ΕΕ (2001)
� «Ευρωπαϊκή Ένωση Κωφών», ετήσια έκθεση (1999-2000)
� Εκθέσεις για τις «οµάδες XV.1 και XV.2» που εκπόνησε η Επιτροπή Κοινωνικών
∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης

� Έκθεση 2000 του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και
Εργασίας (Ίδρυµα του ∆ουβλίνου)

� Έκθεση της ADT Τέταρτος Κόσµος, Πεπραγµένα της 6ης ευρωπαϊκής συνόδου των
ανοιχτών πανεπιστηµίων, Τέταρτος Κόσµος, 28 Μαΐου 1999

� Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συνδέσµου για την Κοινωνική Στέγαση
(CECODHAS)

� Έκθεση του BEUC για τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την
«ασφάλεια των τροφίµων» (2001)

� Περιοδικές εκθέσεις της ECAS
� ECRE, εθνικές εκθέσεις 1999
� Έκθεση του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή για το 2000
� Έκθεση µε τίτλο «El Ejido: Terre de non droit» (El Ejido: Γη ανοµίας), Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Προστασίας των Προσφύγων και των Μεταναστών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

κ. Régis BRILLAT, Εκτελεστικός Γραµµατέας για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη
κ. CASTENETTO, ∆ιευθυντής των υπηρεσιών συνεδριάσεων, Κοινοβουλευτική Συνέλευση
κ. Danielle COIN, Γραµµατέας της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου
κ.. Guy DE VEL, ∆ιευθυντής Νοµικών Υποθέσεων
κ. Andrew DRZEMCZEWSKI, Επικεφαλής της Υπηρεσίας Παρακολούθησης παρά τη
Επιτροπή των Υπουργών
κ. Isil GACHET, Εκτελεστική Γραµµατέας της ECRI
κ. GIL-ROBLES, Επίτροπος αρµόδιος για τα δικαιώµατα του ανθρώπου
κ. Hanno HARTIG, Επικεφαλής της Υπηρεσίας Μέσων Ενηµέρωσης και Ισότητας
κ. Pierre-Henri IMBERT, Γενικός ∆ιευθυντής αρµόδιος για τα δικαιώµατα του ανθρώπου
κ. John MURRAY, Συντονιστής για τους Ροµ
κ. STEKETEE, Εκτελεστικός Γραµµατέας για τη Σύµβαση περί προστασίας των µειονοτήτων
κ. STEVENS, Εκτελεστικός Γραµµατέας της Επιτροπής για την Πρόληψη των
Βασανιστηρίων

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

κ. Jean-Pierre JACQUE, ∆ιευθυντής της Νοµικής Υπηρεσίας

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

κ. Jacob SÖDERMANN

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ

κ. Peter FLEISSNER, Επικεφαλής του Τµήµατος Ερευνών και ∆ικτύων

ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

κ. Johannes VAN DER KLAUW, Προϊστάµενος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΜΚΟ

∆ιεθνής Αµνηστία (Ευρώπη), κ. Dick OOSTING, ∆ιευθυντής
∆Ο∆Α, κ. Isabelle BRACHET
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Human Rights Watch, κ. Léon PEIJNENBURG
FI.ACAT, κ. MOHEDANO
IFAS (Ινστιτούτο διεθνούς βοήθειας και αλληλεγγύης), κ. Gerd GREUNE, Πρόεδρος
FAIR TRIAL, κ. JACOBI
ATD ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, κ. Olivier GERHARD

Ευχαριστώ θερµά για τη συνεργασία τους όλους όσους συνάντησα στο πλαίσιο των εργασιών
µου για την εκπόνηση της παρούσας έκθεσης. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη βοήθειά τους τον
κ. Claude BRULANT, Προϊστάµενο της ∆ιοίκησης, τις κ. Valérie MIGUERES και Iris
KUNTNER, ασκούµενες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και τους συνεργάτες µου κ.
Catherine SALLIER και κ. Vincent ARTIS.


