ΓΝΩΜΗ
«Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή
εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας
ή γενετήσιου προσανατολισµού»
Έκθεση έτους 2006
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), σύµφωνα µε
το άρθρο 18 του ν. 3304/2005 «για την εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού», εκδίδει ετήσια έκθεση για τις εξελίξεις ως
προς την εφαρµογή του νόµου αυτού, στην οποία περιλαµβάνει και προτάσεις προς
την Κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους για την προώθηση των αρχών της
ίσης µεταχείρισης, καθώς και τη λήψη µέτρων κατά των διακρίσεων.
Σε υλοποίηση της ανωτέρω διάταξης, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε.
συνέστησε Επιτροπή Εργασίας, αποτελούµενη από τις κυρίες Μαργαρίτα Ζούλοβιτς
και Γιώτα Γαζή και τους κ.κ. Γεώργιο Τσατήρη, ∆ηµήτρη Πολίτη, Βασίλειο
Ξενάκη και Νικόλαο Λιόλιο. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ.
Ν. Λιόλιος.
Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας µετείχαν ως εµπειρογνώµονες η κα
Αναστασία Κουτσιβίτου και οι κ.κ. Γεώργιος Αλεξιάς και Κωνσταντίνος
Μποτόπουλος. Τον επιστηµονικό συντονισµό της Επιτροπής είχαν οι επιστηµονικοί
συνεργάτες της Ο.Κ.Ε. Όλγα Αγγελοπούλου και Αθανάσιος Παπαϊωάννου.
Ερευνητική στήριξη παρείχε από πλευράς Ο.Κ.Ε. η Υπεύθυνη Αρχείου –
Βιβλιοθήκης κα Βαρβάρα Γεωργοπούλου.
Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε πέντε (5)
συνεδριάσεις, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαµόρφωσε την εισήγησή της προς την
Ολοµέλεια στη συνεδρίαση της 18/06/2007.
Η Ολοµέλεια της Ο.Κ.Ε., στην οποία εισηγητές ήταν ο κ. Πολίτης και η κα
Ζούλοβιτς, αφού ολοκλήρωσε την συζήτηση για το θέµα στη συνεδρίαση της 3
Ιουλίου 2007, διατύπωσε την υπ' αριθ. 183 Γνώµη της Ο.Κ.Ε.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
----------------------------------------------------------------------------------------------------Το κείµενο που ακολουθεί αποτελεί τη δεύτερη ετήσια έκθεση που συντάσσει η
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή για την εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού.
Για τη σύνταξη αυτής της Έκθεσης ελήφθησαν υπ’ όψιν η Έκθεση του
Συνηγόρου του Πολίτη, οι απόψεις που απέστειλε εγγράφως το Σώµα Επιθεώρησης
Εργασίας καθώς και µη κυβερνητικές οργανώσεις στις οποίες είχε απευθυνθεί η Ο.Κ.Ε.
προκειµένου να καταθέσουν τις απόψεις τους για το θέµα (πλήρης κατάλογος των
Μ.Κ.Ο. προς τις οποίες απευθύνθηκε η Ο.Κ.Ε. µε παράλληλη επισήµανση όσων Μ.Κ.Ο.
ανταποκρίθηκαν παρατίθεται στο τέλος της Έκθεσης ως Παράρτηµα). Επισηµαίνεται
ότι δεν ελήφθη απάντηση από την Επιτροπή του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης που, κατά το
νόµο, είναι αρµόδια για την διερεύνηση υποθέσεων άνισης µεταχείρισης στον ιδιωτικό
τοµέα (πλην των εργασιακών ζητηµάτων που υπάγονται στο Σ.Ε.Π.Ε.).
Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, όπως και πέρυσι, θεωρεί χρήσιµο για
τον αναγνώστη αλλά και θεσµικά αναγκαία να παραθέσει σύντοµες περιλήψεις των
εκθέσεων/απόψεων των επίσηµων φορέων της Πολιτείας που διερευνούν φαινόµενα
άνισης µεταχείρισης (εν προκειµένω του Συνήγορου του Πολίτη και του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας) ενώ σε ιδιαίτερα κεφάλαια περιέχονται α) οι κυριότερες από
τις επισηµάνσεις διεθνών οργανισµών και µη κυβερνητικών οργανώσεων που αφορούν
στα ζητήµατα αυτά και β) τα βασικότερα σηµεία από την έκθεση 2006 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σχετικά µε την ισότητα και τη µη διακριτική µεταχείριση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο Ε.Ε.
Σύµφωνα µε την Ετήσια έκθεση για το 2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,1 για την
Ισότητα και τη µη διακριτική µεταχείριση, τον τελευταίο χρόνο σηµειώθηκαν
σηµαντικές εξελίξεις τόσο όσον αφορά τη νοµοθεσία όσο και άλλες µορφές δράσης,
στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση των διακρίσεων
και την εξασφάλιση ισότητας ευκαιριών για όλους στην Ευρώπη.
Καταρχήν και παρά τις καθυστερήσεις σε ορισµένες χώρες, τα περισσότερα
κράτη µέλη της ΕΕ έχουν ολοκληρώσει την ενσωµάτωση των σχετικών οδηγιών στα
εθνικά τους δίκαια.
Επίσης, ολοκληρώνεται άµεσα η εκπόνηση ενός σηµαντικού αριθµού ερευνών και
µελετών οι οποίες δροµολογήθηκαν τα προηγούµενα χρόνια, στο πλαίσιο του
Προγράµµατος ∆ράσης κατά των διακρίσεων, οι οποίες θα εκδοθούν κατά τη
διάρκεια του 2007 και έχουν ως στόχο τη βελτίωση της κατανόησης των θεµάτων που
έχουν σχέση µε τις διακρίσεις. Τα πορίσµατα αυτών των ερευνών θα αποτελέσουν
αντικείµενο συζητήσεων σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο.
Τέλος, δέκα έτη µετά το ευρωπαϊκό έτος κατά των φυλετικών διακρίσεων και έξι
έτη µετά την έγκριση των σηµαντικών νόµων κατά των διακρίσεων, η Ευρωπαϊκή
Ένωση αυξάνοντας τις προσπάθειές της για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και
βασιζόµενη στην επιτυχία του κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την
καταπολέµηση των διακρίσεων, όρισε το 2007 ως το ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών
για όλους.
Όπως αναφέρεται στην ίδια Έκθεση, αν και τα προηγούµενα χρόνια σηµειώθηκε
µεγάλη πρόοδος, οι διακρίσεις παραµένουν ακόµα πραγµατικό βίωµα για πολλούς
ανθρώπους στις κοινωνίες µας.
Στην Έκθεση διαπιστώνεται µεταξύ άλλων ότι:
Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η εθνοτική καταγωγή, η θρησκεία, η
αναπηρία ή η ηλικία ενός ατόµου µπορούν να αποτελέσουν εµπόδιο στην εύρεση
εργασίας ακόµη και αν διαθέτει τα ίδια προσόντα µε τους υπολοίπους.

1

Ετήσια Έκθεση 2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ισότητα και µη διακριτική µεταχείριση»
(Σεπτέµβριος 2006). ∆ηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα http://www.europa.eu. Είναι διαθέσιµη και στη
βιβλιοθήκη της Ο.Κ.Ε.
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Οι ηλικιωµένοι έχουν ποσοστό απασχόλησης 40% τη στιγµή που ο συνολικός
µέσος όρος της ΕΕ είναι 62%, κάτι που δείχνει τις σοβαρές δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν στην εύρεση εργασίας.
Μόνο το 47% των ατόµων µε ειδικές ανάγκες έχουν εργασία, όταν το 10% του
πληθυσµού της ΕΕ έχει µια αναπηρία.
Οι µετανάστες και οι εθνοτικές µειονότητες που ζουν σε υποβαθµισµένες αστικές
περιοχές αντιµετωπίζουν συχνά διπλό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού- εξαιτίας του
τόπου κατοικίας τους και εξαιτίας της εθνικής καταγωγής τους.
Οι γυναίκες αµείβονται ακόµη κατά µέσο όρο 15% χαµηλότερα από ό,τι οι άνδρες
για την ίδια εργασία και καταλαµβάνουν ακόµη µόνο το ένα τέταρτο των
κοινοβουλευτικών εδρών στην ΕΕ.
Περισσότεροι από τους µισούς οµοφυλόφιλους ή αµφιφυλόφιλους αντιµετώπισαν
προκαταλήψεις στο σχολείο ή την οικογένειά τους.
Σε ό,τι αφορά την ανακήρυξη του 2007 ως ευρωπαϊκού έτους ίσων ευκαιριών, η
Έκθεση τονίζει ότι στόχος είναι να δοθεί νέα ώθηση στην καταπολέµηση των
διακρίσεων στους τοµείς του φύλου, της εθνικής ή φυλετικής καταγωγής, της ηλικίας,
του γενετήσιου προσανατολισµού, της αναπηρίας, της θρησκείας ή των πεποιθήσεωνσε όλους τους τοµείς της καθηµερινής ζωής, όπου µπορεί να υπάρξει άδικη ή άνιση
µεταχείριση. Έµφαση θα δοθεί στην προσέγγιση τους ευρύτερου κοινού και στην
ενηµέρωση των ανθρώπων σχετικά µε τα δικαιώµατά τους στην ίση µεταχείριση.2
Ο κεντρικός σκοπός του Ευρωπαϊκού έτους 2007, είναι να υπογραµµισθεί ότι
ισότητα δε σηµαίνει οµογενοποίηση. Η εφαρµογή της αρχής της ισότητας πρέπει να
βασίζεται στις διαφορές και στη διαφορετικότητα έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι ο
καθένας πραγµατικά απολαµβάνει ίσης µεταχείρισης.
Οι δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού έτους θα οργανωθούν µε
γνώµονα τέσσερις έννοιες κλειδιά που αποτελούν και τους βασικούς στόχους του
Έτους :
α. ∆ικαιώµατα
Θα γίνει προσπάθεια ευαισθητοποίησης όσον αφορά το δικαίωµα της ισότητας
και της µη διάκρισης, καθώς και όσον αφορά το πρόβληµα των πολλαπλών
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Σηµειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Έτος λαµβάνει υπόψη του το φύλο, τους διαφορετικούς
τρόπους δηλαδή µε τους οποίους οι γυναίκες και οι άνδρες υφίστανται διακρίσεις µε βάση
τους ως άνω λόγους.
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διακρίσεων. Το Ευρωπαϊκό Έτος θα επικεντρωθεί στη διάδοση του µηνύµατος ότι
όλα τα άτοµα έχουν δικαίωµα σε ίση µεταχείριση, και τούτο ανεξαρτήτως φύλου,
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισµού. Επιπλέον το Έτος θα επιτρέψει στους πληθυσµούς που
κινδυνεύουν από διακρίσεις να γνωρίσουν καλύτερα τα δικαιώµατα τους και την
ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία όσον αφορά την αποτροπή των διακρίσεων.
β. Εκπροσώπηση
Πρόκειται για δράσεις µε στόχο την προώθηση του διαλόγου σχετικά µε τους
τρόπους ενίσχυσης της συµµετοχής στην κοινωνία των οµάδων που είναι θύµατα
διακρίσεων, καθώς και της ισότιµης συµµετοχής ανδρών και γυναικών. Το
Ευρωπαϊκό Έτος θα ενθαρρύνει τον προβληµατισµό και τη συζήτηση σχετικά µε την
ανάγκη προώθησης της µεγαλύτερης συµµετοχής τους στις ενέργειες που
αποσκοπούν στην καταπολέµηση των διακρίσεων αυτών σε όλους τους τοµείς και
όλα τα επίπεδα.
γ. Αναγνώριση
Θα διευκολυνθεί η θετική αντιµετώπιση της πολυµορφίας και της ισότητας µε
ανάδειξη της θετικής συνεισφοράς που τα άτοµα, ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή
εθνοτικής καταγωγής θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισµού, µπορούν να παρέχουν στην κοινωνία ως σύνολο.
δ. Σεβασµός
Στόχος είναι η προώθηση µιας κοινωνίας µε αυξηµένη συνοχή. Το ευρωπαϊκό
Έτος θα ευαισθητοποιήσει τους πολίτες όσον αφορά τη σηµασία της εξάλειψης των
στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και της βίας, της προώθησης των καλών σχέσεων
µεταξύ των µελών της κοινωνίας και ιδιαίτερα µεταξύ των νέων, καθώς επίσης και
της προώθησης και διάδοσης των αρχών που ενισχύουν την καταπολέµηση των
διακρίσεων.
Οι ενέργειες για την εξυπηρέτηση των ως άνω στόχων θα επικεντρωθούν :
α) στη διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων
β) στη διοργάνωση εκστρατειών ενηµέρωσης, προώθησης των εννοιών της ίσης
µεταχείρισης και εκπαίδευσης
γ) στην εκπόνηση ερευνών ή µελετών σε κοινοτική ή εθνική κλίµακα.
Στο πλαίσιο του Έτους ήδη διοργανώθηκε η πρώτη Σύνοδος Κορυφής για την
ισότητα, εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα µέτρα της ΕΕ κατά των διακρίσεων σε
όλη την Ευρώπη, και έρευνα σχετικά µε τις νοοτροπίες των ανθρώπων απέναντι στην
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πολυµορφία στην Ευρώπη: αυτές είναι µερικές µόνο από τις πρωτοβουλίες που
σχεδιάστηκαν για το 2007 σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Επιπλέον έχουν προγραµµατισθεί εκατοντάδες δράσεις που θα λάβουν χώρα σε
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο κάθε κράτους µέλους. Σηµειώνεται ότι το
ευρωπαϊκό έτος στοχεύει στην αποκέντρωση των δράσεων και στην αντιπροσώπευση
όσο το δυνατόν περισσοτέρων ανθρώπων και οργανώσεων που εµπλέκονται άµεσα
σε θέµατα των διακρίσεων. Σε αυτές περιλαµβάνονται οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις, οι εργοδότες οι οργανώσεις νεολαίας, οι οργανώσεις που εκπροσωπούν
άτοµα που αντιµετωπίζουν άνιση µεταχείριση και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟ 2006
Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης
µεταχείρισης εξέδωσε έκθεση για το 2006, καταγράφοντας τις περιπτώσεις
καταγγελιών πολιτών για αθέµιτες διακρίσεις κατά το Ν. 3304/05. Συνολικά, κατά το
έτος 2006, διερευνήθηκαν από τον ΣτΠ 51 αναφορές που έθεταν ζήτηµα για αθέµιτες
διακρίσεις. Από αυτές 10 είχαν επιτυχή έκβαση, 27 εκκρεµούν, 3 αρχειοθετήθηκαν
λόγω µη αποδοχής των προτάσεων του ΣτΠ, 9 αρχειοθετήθηκαν ως αβάσιµες και 2
αρχειοθετήθηκαν λόγω αναρµοδιότητας (οι υποθέσεις εκκρεµούν στα δικαστήρια).
Το σύνολο των υποθέσεων που διερευνήθηκαν βάσει του Ν. 3304/2005
παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια, ταξινοµηµένες µε βάση τον επικαλούµενο
λόγο διάκρισης.
¾ ∆ιακρίσεις λόγω εθνοτικής καταγωγής
-

Μετά από σχετική καταγγελία Ελληνίδας από πολιτογράφηση, ο ΣτΠ

κατέληξε ότι η διάταξη του Κώδικα ∆ικηγόρων σύµφωνα µε την οποία αλλογενής
που απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση δεν µπορεί να διοριστεί
δικηγόρος πριν από τη συµπλήρωση πενταετίας, αντίκειται στην αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανεξάρτητα από φυλετική ή εθνοτική καταγωγή και πρέπει να θεωρείται
ότι έχει καταργηθεί αυτοδικαίως µε το Ν. 3304/2005.
-

Μετά από διαµαρτυρία Κυπρίων και άλλων πολιτών κρατών-µελών της Ε.Ε.,

ελληνικής καταγωγής (το θέµα αφορούσε εισαγωγή στα ελληνικά ΑΕΙ), ο ΣτΠ
πρότεινε να υπάγονται σε ενιαία ρύθµιση όλοι οι κοινοτικοί σπουδαστές ως προς το
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καθεστώς εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση χωρίς διαφοροποιήσεις ανάλογα
µε την εθνική τους καταγωγή.
¾ ∆ιακρίσεις λόγω φυλετικής καταγωγής
Ο ΣτΠ υπογραµµίζει την ανάγκη συνεργασίας όλων των αρµόδιων φορέων για τη
στεγαστική αποκατάσταση των Ροµά και την άµεση βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσής του, ειδικά αυτών που άπτονται της υγιεινής.
¾ ∆ιακρίσεις λόγω αναπηρίας
-

Ο ΣτΠ διερεύνησε απόφαση του ΣΕΠΕ σχετικά µε καταγγελία εργαζόµενης

εις βάρος της τράπεζας που εργαζόταν για µεταχείριση που ενέχει διάκριση λόγω
αναπηρίας (µετάθεση σε υποκατάστηµα µακριά από τον τόπο κατοικίας της). Ο ΣτΠ
έκρινε ότι το ΣΕΠΕ δεν εξάντλησε τις αρµοδιότητές του και πρότεινε επανεξέταση
της καταγγελίας. Παράλληλα τόνισε ότι, το να τεθεί ένας εργαζόµενος µε αναπηρία
σε µειονεκτική θέση συγκριτικά µε τους άλλους εργαζοµένους που έχουν τα ίδια
τυπικά προσόντα ισοδυναµεί µε έµµεση διάκριση εκτός (α) αν δικαιολογείται
αντικειµενικά από έναν θεµιτό σκοπό και συνιστά µέσο πρόσφορο και αναγκαίο για
την επίτευξή του ή (β) εάν ο εργοδότης έχει λάβει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για
εύλογες προσαρµογές που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο κόστος ή που
αντισταθµίζονται από µέτρα που λαµβάνονται στο πλαίσιο πολιτικής υπέρ των
ατόµων µε αναπηρία.
-

∆ιερευνήθηκε υπόθεση άρνησης από την Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού

(ΑΕΝ) να εξετάσει προφορικά υποψήφιο σπουδαστή ο οποίος εµφανίζει δυσλεξία. Η
ΑΕΝ επικαλέστηκε τις ιδιαιτερότητες του ναυτικού επαγγέλµατος που απαιτεί
συγκεκριµένες ικανότητες στο γραπτό λόγο και το γεγονός ότι εξαιρείται το ναυτικό
επάγγελµα από την εφαρµογή του Ν. 3304/2005. Η απάντηση της ΑΕΝ κρίθηκε εν
µέρει ικανοποιητική.
¾ ∆ιακρίσεις λόγω ηλικίας
-

Μετά από σχετική διαµαρτυρία ασκούµενων δικηγόρων, ο ΣτΠ επισήµανε

προς το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης ότι µετά την έναρξη της ισχύος του Ν. 3304/2005
δεν είναι επιτρεπτή η απόρριψη αίτησης εγγραφής ασκούµενων δικηγόρων στους
δικηγορικούς συλλόγους λόγω της υπέρβασης του νοµίµου ορίου ηλικίας. Η σχετική
διάταξη του Κώδικα ∆ικηγόρων θα πρέπει να θεωρηθεί αυτοδικαίως καταργηθείσα.
-

Ο ΣτΠ διερεύνησε και άλλες υποθέσεις για ζητήµατα µεταχείρισης που

ενέχουν διάκριση λόγω ηλικίας όπως:
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o

απόρριψη υποψηφιότητας για κατάληψη θέσης λόγω υπέρβασης του

ορίου ηλικίας που έθετε η προκήρυξη,
o

αθέµιτη θέσπιση ορίου ηλικίας σε προκήρυξη για την πλήρωση

θέσεων επιστηµονικού προσωπικού,
o

όριο ηλικίας που τίθεται για την υποχρεωτική συνταξιοδότηση

διπλωµατικών υπαλλήλων,
o

θέσπιση υποχρεωτικού ορίου συνταξιοδότησης παρότι δεν έχει

συµπληρωθεί ο απαιτούµενος χρόνος συντάξιµης υπηρεσίας,
o

αδυναµία µετατροπής συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε αορίστου

λόγω συµπλήρωσης του ορίου ηλικίας για την πρόσληψη στο δηµόσιο,
o

διάκριση λόγω θέσπισης ορίου ηλικίας κατά την πλήρωση οργανικών

θέσεων.
¾ Η εξαίρεση της ιθαγένειας
Ο ΣτΠ δέχθηκε αναφορές τις οποίες δεν ήταν δυνατόν να διερευνήσει λόγω
της διάταξης του άρθρου 4 του Ν. 3304/2005 που εξαιρεί από την εφαρµογή του
νόµου αυτού τα θέµατα της εισόδου και παραµονής υπηκόων τρίτων χωρών και τη
µεταχείριση αυτών.
Οι υποθέσεις αφορούσαν σε θέµατα σύναψης συµβάσεων εργασίας αορίστου
χρόνου, άδειας πωλητή λαϊκών αγορών, φοιτητικό επίδοµα στέγης σε αλλοδαπούς και
χορήγηση πιστοποιητικών γεννήσεως σε ανήλικα τέκνα µεταναστών γεννηµένα στην
Ελλάδα.
¾ Ροµά και προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης
Ο ΣτΠ τονίζει ότι είναι αναγκαία η καταγραφή του πληθυσµού Ροµά της κάθε
περιοχής, µε παράλληλη επισήµανση των όποιων ιδιαιτεροτήτων αυτός εµφανίζει,
καθώς και η κοινωνική ένταξη των Ροµά, µε την ανάληψη πρωτοβουλιών και την
προώθηση λύσεων, στο πλαίσιο ενός κεντρικότερου σχεδιασµού και µε την
απαραίτητη οικονοµική ενίσχυση. Ειδικά για το στεγαστικό ζήτηµα και τον
συνδεόµενο µε αυτό κοινωνικό αποκλεισµό των Ροµά ο ΣτΠ έχει αναλάβει σύνθετη
δράση, η οποία περιλαµβάνει την αυτεπάγγελτη παρακολούθηση εκ του σύνεγγυς
των εγκαταστάσεων σε ολόκληρη την επικράτεια. Ήδη στην ειδική του έκθεση για το
2006 ο Συνήγορος του Πολίτη διατυπώνει προκαταρκτικές διαπιστώσεις ως προς την
πραγµατική κατάσταση και σχετικές θεσµικού χαρακτήρα παρατηρήσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας δε φαίνεται να έχει συνταχθεί ειδική
ετήσια έκθεση για την εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης. Σε σχετικό όµως έγγραφο
που απέστειλε προς την Ο.Κ.Ε. σηµειώνεται ότι δεν έχουν αναφερθεί µέχρι στιγµής
από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του καταγγελίες για παράβαση της αρχής της ίσης
µεταχείρισης στον τοµέα της απασχόλησης.
Επιπλέον, το ΣΕΠΕ κοινοποίησε στην Ο.Κ.Ε. έγγραφο του Τµήµατος
Ισότητας Ευκαιριών της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Τµήµα ΙΙΙ), το οποίο είναι κατά το άρθρο
19 παρ. 4 Ν. 3304/05 αρµόδιο, µεταξύ άλλων, για την εξέταση καταγγελιών για την
παραβίαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης στον τοµέα της εργασίας, στο οποίο
επισηµαίνονται τα εξής:
(1) Το Τµήµα Ίσων Ευκαιριών εξέτασε 6 καταγγελίες για παραβίαση της
αρχής της ίσης µεταχείρισης, οι οποίες είχαν αρχικά υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Όπως επισηµαίνει το Τµήµα, το γεγονός ότι οι ενδιαφερόµενοι στράφηκαν
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι στις εθνικές υπηρεσίες καταδεικνύει την έλλειψη
πληροφόρησης των ενδιαφεροµένων για τα σχετικά δικαιώµατά τους και τον τρόπο
άσκησής τους.
(2) Καταβάλλονται προσπάθειες, στο πλαίσιο κοινοτικών προγραµµάτων
αλλά και εθνικών πρωτοβουλιών για την υλοποίηση δράσεων ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού, εκδηλώσεων στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Έτους
Ίσων Ευκαιριών» και σεµιναρίου ενηµέρωσης των επιθεωρητών.
(3) Επισηµαίνεται η ανάγκη συντονισµού όλων των αρµόδιων φορέων
ισότητας, των κοινωνικών εταίρων καθώς και εκπροσώπων των εµπλεκόµενων
οµάδων.
(4) Το Τµήµα Ίσων Ευκαιριών προτείνει τον ορισµό εννοιών που περιέχονται
στο Ν. 3304/05, όπως αυτόν της αναπηρίας, για την αποφυγή ερµηνευτικών
προβληµάτων

καθώς

και

την

αντικατάσταση

του

όρου

«γενετήσιος

προσανατολισµός» από τον όρο «σεξουαλικός προσανατολισµός»3. Παράλληλα,

3

Σε συµφωνία µε τις παρατηρήσεις της Ο.Κ.Ε. στην Έκθεσή της για το έτος 2005.
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προτείνεται η έκδοση ερµηνευτικής εγκυκλίου για την αποσαφήνιση των διατάξεων
του Ν. 3304/05, για την προετοιµασία της οποίας έχει αποσταλεί ερωτηµατολόγιο
προς τις ∆ιευθύνσεις Επιθεώρησης της χώρας µε σκοπό τη συγκέντρωση των
απόψεων των Επιθεωρητών Εργασίας σε σχέση µε την εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας.
(5) Επιπλέον το Τµήµα Ίσων Ευκαιριών απέστειλε εγκύκλιο προς όλες τις
δηµόσιες αρχές και εµπλεκόµενους προκειµένου να προβούν στον έλεγχο και στην
καταγραφή των διατάξεων που παραβιάζουν της αρχής της ίσης µεταχείρισης ή
εισάγουν επιτρεπτές εξαιρέσεις σε αυτήν έτσι, ώστε να υπάρξει ενηµέρωση του
Τµήµατος και να εξασφαλιστεί η µη εφαρµογή τους.
(6) Τέλος, προσεγγίζοντας θετικά την πρόταση που διατύπωσε η Ο.Κ.Ε. στην
Έκθεσή της για το 2005 για τη σύσταση επιτροπής που θα επανεξετάσει τις διατάξεις
που εισάγουν αθέµιτες διακρίσεις, το Τµήµα Ίσων Ευκαιριών εκφράζει την δέσµευσή
του να συµµετάσχει σε µία επιτροπή µε τέτοια αρµοδιότητα εφόσον του ζητηθεί.
Η Ο.Κ.Ε. παρατηρεί ότι το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας έχει αρχίσει να
κάνει ορισµένα βήµατα υλοποίησης των αρµοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί από
το σχετικό νόµο, δεν υπάρχει, όµως, αµφιβολία ότι µένει πολύς δρόµος ακόµη. Το
κυριότερο ζητούµενο είναι να διαπιστώνεται κατά περίπτωση ποια καταγγελία η
οποία κατ’ αρχήν δεν αφορά το νόµο για την ίση µεταχείριση αλλά την κοινή
εργατική νοµοθεσία (π.χ. ανασφάλιστη εργασία, υπερωρίες, καταχρηστική απόλυση
κ.λπ.) µπορεί να αναγνωσθεί σε ένα δεύτερο επίπεδο ως υπόθεση που συνδέεται µε το
γεγονός ότι ο καταγγέλων ανήκει σε µία ευάλωτη πληθυσµιακά οµάδα. Προς την
κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει το Σ.Ε.Π.Ε. να επεξεργασθεί και να υλοποιήσει
συγκεκριµένες διαδικασίες κάτι που ακόµη δεν έχει γίνει.
Γενικότερα, η Ο.Κ.Ε. έχει, και µε άλλες ευκαιρίες,4 τονίσει τα προβλήµατα
που υφίστανται στην όλη λειτουργία του θεσµού της επιθεώρησης εργασίας και α)
την ανάγκη επαρκούς στελέχωσης του Σ.ΕΠ.Ε. τόσο από πλευράς αριθµού στελεχών
όσο και από πλευράς εκπαίδευσής τους στο αντικείµενο αλλά και β) µιας καλύτερης
χωροταξικής κατανοµής των υπηρεσιών του. Αυτά τα ευρύτερα προβλήµατα θα
πρέπει να αντιµετωπισθούν ταυτόχρονα βέβαια µε τα ειδικότερα ζητήµατα που θέτει
η νοµοθεσία για την ίση µεταχείριση και που είναι καινούρια για την ελληνική
4

Βλ. υπό κατάρτιση Γνώµη για το Σχέδιο «Αναδιάρθρωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων οργανισµών εποπτευόµενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις» και τη Γνώµη υπ’ αριθµ. 18 «Ρύθµιση Εργασιακών
Σχέσεων & και άλλες διατάξεις» (Ιούνιος 1998).
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πραγµατικότητα. Εάν δεν αντιµετωπισθούν τόσο τα γενικότερα προβλήµατα του
Σ.ΕΠ.Ε. όσο και οι ειδικότερες προκλήσεις που θέτει η αρχή της ίσης µεταχείρισης,
δε θα µπορούµε να µιλάµε για αποτελεσµατικό έλεγχο της εφαρµογής της αρχής αυτή
στον εργασιακό τοµέα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Η Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης φαίνεται να
αντιµετωπίζει παρόµοιες δυσκολίες στη συγκέντρωση και αντιµετώπιση καταγγελιών
για παραβιάσεις του Ν. 3304/05, όπως εκείνες που περιγράφει το Τµήµα Ισότητας
Ευκαιριών της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας. Όπως επισηµαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη στην Ειδική
Έκθεσή του για το έτος 20065, η λειτουργία της Επιτροπής Ίσης Μεταχείρισης
εξαντλήθηκε σε ολιγάριθµες συνεδριάσεις των µελών της, µε σκοπό τη διατύπωση
γνώµης µάλλον παρά τη διερεύνηση υποθέσεων, έργο που προδήλως υπερβαίνει τις
επιχειρησιακές της ικανότητες λόγω της ελλιπέστατης στελέχωσής της. Παράλληλα ο
Συνήγορος του Πολίτη στην ίδια έκθεσή του αναφέρεται και στο ζήτηµα της
ανεξαρτησίας της Επιτροπής που προϋποθέτει η λειτουργία της ως φορέα προώθησης
της αρχής της ίσης µεταχείρισης, το οποίο είχε επισηµανθεί και από την Ο.Κ.Ε. στην
Έκθεσή της του έτους 2005.
Η Ο.Κ.Ε. επισηµαίνει ότι για δεύτερη συνεχή χρονιά είναι ουσιαστικά
αδύνατο να εκτιµήσει το έργο της Επιτροπής Ίσης Μεταχείρισης του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης καθώς δεν υπήρξε ανταπόκριση στο σχετικό έγγραφο της µε το οποίο
ζητήθηκε από την Επιτροπή ενηµέρωση για τη σχετική δράση της. Είναι
χαρακτηριστικό ότι χρειάσθηκε να αξιοποιηθεί το ενηµερωτικό υλικό άλλου φορέα –
του Συνήγορου του Πολίτη- για να διαπιστωθεί το έργο της εν λόγω Επιτροπής, το
οποίο, όπως προκύπτει από την Έκθεση του Συνήγορου του Πολίτη ήταν πολύ
περιορισµένο, γνωµοδοτικού κυρίως χαρακτήρα και όχι ελεγκτικού όπως βασικά
προβλέπει η σχετική νοµοθεσία.

5

«Ο Συνήγορος του Πολίτη ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης», (Μάρτιος
2007).
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Η Ο.Κ.Ε. είναι υποχρεωµένη να αξιολογήσει αρνητικά τη στάση αυτή της
Επιτροπής και εκφράσει το βάσιµο φόβο ότι η µη παροχή ενηµέρωσης για το έργο
της Επιτροπής αντανακλά ένα ανεπαρκή βαθµό ανταπόκρισης στα κρίσιµα
καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί από το νόµο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί χρήσιµο να απαριθµήσει τις
επισηµάνσεις που εµφανίζονται µε ιδιαίτερη συχνότητα στις εκθέσεις διεθνών
οργανισµών και οργανώσεων και οι οποίες θα πρέπει να προβληµατίσουν την
ελληνική πλευρά. Η καταγραφή δε σηµαίνει κατ’ ανάγκην υιοθέτηση από πλευράς
Ο.Κ.Ε. του συνόλου των επισηµάνσεων αυτών –καθώς η Ο.Κ.Ε. δεν έχει εκ της
φύσεώς της τη δυνατότητα να διαπιστώσει τα πραγµατικά περιστατικά µιας
υπόθεσης- αλλά σε κάθε περίπτωση υπογραµµίζει την ανάγκη να διερευνώνται αυτές
οι καταγγελίες. Εάν διαπιστώνεται ότι πράγµατι υπήρξε παραβίαση της ίσης
µεταχείρισης, θα πρέπει να επιβάλλονται οι δέουσες κυρώσεις και να λαµβάνονται
µέτρα προς αποφυγή παρόµοιων περιστατικών ενώ εάν δεν διαπιστώνεται κάτι τέτοιο
θα πρέπει να δίδεται τεκµηριωµένη απάντηση στον οργανισµό ή την οργάνωση που
έκανε τη σχετική καταγγελία.
Οι καταγγελίες αφορούν περιστατικά που µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως
εξής:
- Κακές συνθήκες κράτησης αλλοδαπών: Το θέµα περιλήφθηκε στην Έκθεση
της Ευρωπαϊκή Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων που εκδόθηκε το
2006. Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι σε µία περίπτωση που πρωτοβάθµιο
δικαστήριο δικαίωσε αλλοδαπό που κατήγγειλε εξευτελιστικές συνθήκες κράτησης
και του επιδίκασε αποζηµίωσε, το Ελληνικό ∆ηµόσιο άσκησε έφεση κατά της
απόφασης (Παρατηρητήριο Συµφωνιών του Ελσίνκι αλλά και ∆ικηγορικός Σύλλογος
Αθηνών, 2006).
- Περιπτώσεις άσκησης αστυνοµικής βίας σε βάρος αλλοδαπών χωρίς επαρκή
και αµερόληπτη διερεύνηση των σχετικών καταγγελιών (Έκθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (2006), Επιτροπή του ΟΗΕ για τα
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (2005).
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- Καθυστερήσεις στην εκδίκαση περιπτώσεων διακίνησης ανθρώπων µε
αποτέλεσµα την παραγραφή των αδικηµάτων (Παρατηρητήριο Συµφωνιών του
Ελσίνκι, 2005).
- Προβλήµατα στο δικαίωµα στέγασης των Ροµά (Επίτροπος του Συµβουλίου
της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, 2006, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων, 2006).
- ∆ιακρίσεις σε βάρος γυναικών που είναι Ροµά, µουσουλµάνες ή µετανάστριες
(Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ, 2005, Επιτροπή του ΟΗΕ για την
Εξάλειψη των ∆ιακρίσεων κατά των Γυναικών, 2007).
- Μεγάλες ελλείψεις στην κρατική µέριµνα για τους ανήλικους µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες (Έκθεση Συνήγορου του Παιδιού, 2006).
- Ζητήµατα άνισης µεταχείρισης θρησκευτικών µειονοτήτων, όπως η διατήρηση
της ποινικής δίωξης του προσηλυτισµού (Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου, υπόθεση Μανουσάκη κατά Ελλάδος, 2006, Έκθεση Επιτρόπου του
Συµβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, 2006) και µη σεβασµός του
δικαιώµατος αυτοπροσδιορισµού της µουσουλµανικής µειονότητας (Έκθεση Επιτρόπου
του Συµβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, 2006).
Όπως θα παρατηρήσει κανείς, συγκρίνοντας τις παρατηρήσεις των διεθνών
οργανισµών και οργανώσεων µε αυτές του προηγούµενου έτους, η περιπτωσιολογία
αφορά περίπου την ίδια κατηγορία θεµάτων.
Η Ο.Κ.Ε. θα ήθελε να σταθεί ιδιαίτερα σε δύο κατηγορίες καταγγελιών που
εµφανίζονται κάθε χρόνο και που δεν συνάδουν µε το επίπεδο προστασίας ων
ατοµικών δικαιωµάτων και της ίσης µεταχείρισης που θέλουµε να έχουµε σε αυτή τη
χώρα.
Η πρώτη κατηγορία αφορά της καταγγελίες για κακοµεταχείριση ατόµων (και
ιδιαίτερα µεταναστών) από αστυνοµικά όργανα. ∆εν είναι µόνο η συχνότητα των
καταγγελιών (που, πάντως, δε χαρακτηρίζουν την πλειοψηφία του σώµατος των
αστυνοµικών) που δηµιουργεί εύλογη ανησυχία τόσο για τα ίδια τα καταγγελλόµενα
περιστατικά όσο και για το πόσα τυχόν δεν έρχονται ποτέ στο φως της δηµοσιότητας.
Εκείνο που είναι ακόµη πιο ανησυχητικό, είναι πως όταν υπάρχουν τέτοιες
καταγγελίες, η αντίδραση των αρµόδιων αρχών είναι συνήθως αµυντική, κάτι που δε
διευκολύνει την αποκάλυψη της αλήθειας και την τιµωρία των υπευθύνων.
Η δεύτερη κατηγορία καταγγελιών αφορά τις διάφορες θρησκευτικές και
άλλες µειονότητες πολιτών της χώρας µας. Συχνά, στον περιορισµένο εσωτερικό
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διάλογο για τα θέµατα αυτά, γίνεται επίκληση εθνικών λόγων ως αιτιολογική βάση
για ορισµένους περιορισµούς στο δικαίωµα συλλογικής έκφρασης. Όπως είχε τονίσει
και πέρυσι στην αντίστοιχη Έκθεσή της η Ο.Κ.Ε., σε µία εποχή που η διεθνής
ευαισθητοποίηση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα αυξάνει, αποτελεί αδήριτη ανάγκη η
επανεξέταση της στάσης µας ως χώρα για ορισµένες πτυχές που είχαµε συνηθίσει να
θέτουµε στο περιθώριο των προτεραιοτήτων µας στο όνοµα εθνικών ή άλλων λόγων.
Επιβάλλεται να προχωρήσουµε στην αντιµετώπιση των ζητηµάτων αυτών και στην
αναθεώρηση των πρακτικών που υπάρχουν στη χώρα µας για ορισµένες επί µέρους
εκφάνσεις

των

ανθρωπίνων

δικαιωµάτων

(π.χ.

δικαίωµα

συλλογικού

αυτοχαρακτηρισµού πληθυσµιακών οµάδων).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το 2006 ήταν ο δεύτερος χρόνος εφαρµογής του νόµου για την ίση
µεταχείριση και της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας, η οποία όπως είχε και πέρυσι
τονίσει η Ο.Κ.Ε., αποτελεί µία σηµαντική καινοτοµία για το σχετικό θεσµικό πλαίσιο
στη χώρα µας.
Η επιτυχία µιας καινοτόµας θεσµικής παρέµβασης κρίνεται κατ’ αρχήν από
τον εάν εφαρµόζεται στην πράξη. Όπως είχε διαπιστωθεί και πέρυσι, και
διαπιστώνεται και φέτος µετ’ επιτάσεως, από τις εκθέσεις των επίσηµων φορέων (ή
την απουσία εκθέσεων, όπως στην περίπτωση της Επιτροπής του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης), η εφαρµογή του νόµου είναι περιορισµένη. Ο µικρός αριθµός
καταγγελιών που αντιµετώπισε ο Συνήγορος του Πολίτη και η ανυπαρξία
καταγγελιών στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας είναι προφανές ότι δε σηµαίνει
περιορισµένη έκταση της άνισης µεταχείρισης στην πράξη αλλά την περιορισµένη
γνώση της κοινωνίας και, κυρίως, των ευάλωτων οµάδων για τα δικαιώµατα που
έχουν από τη νέα αυτή νοµοθεσία. Ενδεχοµένως δε να σηµαίνει και ότι όσοι, λίγοι
από τα µέλη των οµάδων αυτών γνωρίζουν τα δικαιώµατα αυτά, δεν κάνουν χρήση
αυτών επειδή δεν πιστεύουν ότι θα ευοδωθούν οι προσπάθειές τους ή φοβούνται ότι
το τελικό όφελος θα είναι µικρότερο από το χρόνο και τις δαπάνες που θα
χρειασθούν.
Έχοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, η Ο.Κ.Ε. είχε επισηµάνει πέρυσι την ανάγκη
για:
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α) ενηµέρωση των ατόµων που ανήκουν στις ευάλωτες οµάδες,
β) την ευαισθητοποίηση των ατόµων που δεν ανήκουν –ή που δε νιώθουν
ότι ανήκουν- στις ευάλωτες κοινωνικά οµάδες,
γ) την κατάρτιση των κρατικών στελεχών που έρχονται σε επαφή µε
ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες.
δ) να έχουν και περιφερειακή διάσταση οι παραπάνω δράσεις
ε) έµφαση στη σχολική εκπαίδευση
στ) εστιασµένα προγράµµατα βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης,
εκπαίδευσης και απασχόλησης των ευάλωτων πληθυσµιακών οµάδων.
ζ) συντονισµό των ελεγκτικών αρχών.
η) διασφάλιση ευρύτερης κοινωνικής συναίνεσης σε ζητήµατα που
αφορούν σε εθνικές, εθνοτικές και θρησκευτικές µειονότητες στη χώρα µας.
Σήµερα, ένα χρόνο µετά, επαναλαµβάνει τις παρατηρήσεις αυτές και
επιπρόσθετα προτείνει τα εξής ενισχυτικά µέτρα:
•

Με την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Έτους 2007, και στο πλαίσιο του

ρόλου της που προκύπτει από το άρθρο 18 του Ν. 3304/2005 διοργάνωση Forum µε
στόχο τη διεύρυνση του διαλόγου για θέµατα διακρίσεων αλλά και την ευρύτερη
δηµοσιότητα της σχετικής νοµοθεσίας και των καλών πρακτικών που έχουν ληφθεί
από τις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
•

Τη συγκέντρωση, µε τη συµβολή και της ΟΚΕ, των εργαλείων που

έχουν παραχθεί στο πλαίσιο του Α’ κύκλου του προγράµµατος EQUAL για τη
διαχείριση

της

πολυµορφίας

και

ανάλογη

αξιοποίηση

και

διάχυση

της

πληροφόρησης.
•

Τη συγκέντρωση παραδειγµάτων σχετικών δικαστικών υποθέσεων

άµεσης και έµµεσης διάκρισης και ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα της ΟΚΕ µε
στόχο την εύκολη πρόσβαση των χρηστών.
•

Την ανάγκη ουσιαστικής εφαρµογής των διαφόρων επί µέρους

ρυθµίσεων που έχουν γίνει για να βοηθήσουν τα ευάλωτα άτοµα να µετάσχουν µε
όρους ισότητας στο οικονοµικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Ένα τέτοιο παράδειγµα
αποτελεί ο νόµος 2643/98 «Μέριµνα για την απασχόληση ατόµων ειδικών
κατηγοριών και άλλες διατάξεις» που δεν έχει εφαρµοσθεί ευρέως στην πράξη.
Παράλληλα όµως, πρέπει να τονισθούν και τα εξής:
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Είναι σαφές ότι οι παραδοσιακές µέθοδοι ενηµέρωσης της κοινής γνώµης για
ένα νέο νοµοθέτηµα δεν επαρκούν δεδοµένων των ιδιαιτεροτήτων των οµάδων στις
οποίες στοχεύει το νοµοθέτηµα αυτό.
Οι επίσηµες ανακοινώσεις δε φθάνουν στους αποδέκτες τους για µία σειρά
από λόγους: α) σηµαντικό µέρος των ευάλωτων οµάδων είναι αναλφάβητο ή δεν
γνωρίζει ελληνικά, β) δηµοσιεύονται, όταν δηµοσιεύονται, σε εφηµερίδες αλλά είναι
γνωστό ότι περιορισµένο ποσοστό των αναγνωστών των εφηµερίδων ανήκει σε
ευάλωτες οµάδες, γ) δε δηµοσιοποιούνται στα ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης τα οποία συνήθως ασχολούνται µε ζητήµατα ευάλωτων οµάδων µόνο
όταν ξεσπάει ένα δραµατικό γεγονός και µε γνώµονα τον εύκολο εντυπωσιασµό και
όχι την ανάδειξη των οικονοµικών, κοινωνικών και νοµικών πτυχών ενός ούτως ή
άλλως περίπλοκου ζητήµατος όπως είναι η άνιση µεταχείριση συγκεκριµένων
οµάδων.
Αλλά και τα συνέδρια, ένα άλλο παραδοσιακό µέσο ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης, απευθύνονται σε ένα περιορισµένο ακροατήριο στο οποίο
µετέχουν συνήθως ευαισθητοποιηµένα άτοµα που όµως δεν ανήκουν στις ευάλωτες
οµάδες και απουσιάζουν τα ίδια τα άτοµα-µέλη των οµάδων αυτών. Πέραν αυτού, και
η δηµοσιότητα που λαµβάνουν τέτοιες εκδηλώσεις είναι περιορισµένη

και δεν

ξεφεύγει από τα όρια της πόλης που γίνεται η εκδήλωση και που είναι η Αθήνα ή
έστω η Θεσσαλονίκη.
Έτσι αυτό που µένει για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων είναι οι
εθελοντικές προσπάθειες µη κυβερνητικών οργανώσεων. Οι προσπάθειες αυτές είναι
αξιέπαινες αλλά δεν αρκούν για να φέρουν το επιθυµητό αποτέλεσµα καθώς, εκ των
πραγµάτων και κυρίως λόγω της έλλειψης πόρων και µέσων επικοινωνίας,
απευθύνονται σε περιορισµένο αριθµό µελών των ευάλωτων οµάδων.
Η προσπάθεια για την ενηµέρωση των οµάδων-στόχων πρέπει να γίνει
οργανωµένα, να έχει διάρκεια στο χρόνο και να είναι πολύπλευρη. Αφετηρία της
προσπάθειας αυτής πρέπει να είναι η αντίληψη ότι αντί να περιµένουµε να έρθουν τα
µέλη των οµάδων στις διάφορες υπηρεσίες και τους φορείς για να ενηµερωθούν
σχετικά µε τα δικαιώµατά τους, θα πρέπει να πάνε οι υπηρεσίες και οι φορείς προς
αυτούς. Με πρωτοβουλία των εµπλεκόµενων αρχών, µικρά, καλά εκπαιδευµένα
κλιµάκια στα οποία θα µετέχουν και άτοµα προερχόµενα από εθελοντικές οργανώσεις
και, ει δυνατόν άτοµα προερχόµενα από τις ευάλωτες οµάδες, θα πρέπει να
επισκεφθούν τις γειτονιές ή τα χωριά όπου διαµένουν οι πληθυσµιακές αυτές οµάδες,
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τους χώρους όπου εργάζονται (λαµβάνοντας, βέβαια, µέριµνα ώστε να µη
διαταράσσεται η οµαλή εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας) ή ψυχαγωγούνται και
να ενηµερώσουν µε απλό τρόπο (και εφ’ όσον συντρέχει λόγος) στη γλώσσα που
εκείνοι µιλούν και καταλαβαίνουν για το τι σηµαίνει στην πράξη άνιση µεταχείριση
και τι µπορούν να κάνουν σε περίπτωση που διαπιστώσουν κάτι τέτοιο.
Η ενηµέρωση όµως αυτή θα πρέπει να έχει διπλή κατεύθυνση. Με άλλα
λόγια, να απευθύνεται και προς εκείνους που λόγω θέσης, εθνικότητας, φυλής,
αρτιµέλειας ή άλλου παράγοντα δεν κινδυνεύουν να βρεθούν σε ευάλωτη θέση αλλά,
αντίθετα, είναι πιθανόν να προκαλέσουν οι ίδιοι άνιση µεταχείριση σε βάρος των
ευάλωτων ατόµων. Έτσι, για παράδειγµα, θα πρέπει να ενηµερωθούν οι εργοδότες
και ιδιαίτερα οι µικροµεσαίοι που, εκ των πραγµάτων δεν έχουν επαφή µε τις
σύγχρονες εξελίξεις στην Ευρώπη, για την ανάγκη αξιοποίησης όλου του εργατικού
δυναµικού, για τις δυνατότητες που η σηµερινή επιστήµη και τεχνολογία δίδει για την
ενεργό συµµετοχή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην παραγωγική διαδικασία αλλά
και για τα σύγχρονα πορίσµατα που καταρρίπτουν τα στερεότυπα ως προς την
παραγωγικότητα ορισµένων πληθυσµιακών οµάδων. Και όλα αυτά γιατί συχνά, η
άνιση µεταχείριση δεν αποτελεί µία συνειδητή, καλά υπολογισµένη κίνηση που
υπηρετεί το αντικειµενικό συµφέρον αυτού που την ασκεί αλλά είναι απόρροια
προκαταλήψεων και ξεπερασµένων στερεοτύπων που αποβαίνουν σε βάρος και του
συµφέροντος εκείνου που κάνει διακρίσεις.
Η ενηµέρωση όµως αυτή, µπορεί να είναι αναποτελεσµατική εάν δεν υπάρξει
η κατάλληλη προεργασία κατά τη φάση που διαµορφώνεται ο χαρακτήρας του
ανθρώπου, δηλαδή κατά τη σχολική ηλικία. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα και τα
σχολικά εγχειρίδια θα πρέπει να εµπλουτισθούν για να αναδείξουν την αξία της
συλλογικότητας τόσο µέσα στην κοινωνία µας όσο και µέσα στην παγκόσµια
κοινωνία, να καταργηθούν οι ψευδαισθήσεις της µοναδικότητας και να προβληθεί η
πραγµατικότητα της αλληλεξάρτησης.6 Η δηµιουργία οµάδων εργασίας µέσα στην
τάξη που θα συντίθενται από άτοµα διαφορετικής προέλευσης θα συµβάλει στην
επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ των ατόµων σε αυτή την τόσο κρίσιµη ηλικία και
θα οδηγήσει σε ένα υγιή ανταγωνισµό που θα υπερβαίνει τις εθνικές γραµµές. Τα
προβλήµατα όµως στη σχολική εκπαίδευση δεν αφορούν µόνο τους µετανάστες. Για
6

Οι αντιδράσεις που σηµειώνονται σε τέτοιου είδους προσπάθειες, και η απήχηση που
βρίσκουν ακόµη και στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, δείχνουν πόσο δρόµο έχουµε ακόµη να
διανύσουµε στο θέµα αυτό.
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παράδειγµα, αποτελεί όνειδος για τη χώρα µας, το γεγονός ότι τα σχολεία µας δεν
έχουν µέσα πρόσβασης για τα παιδιά µε κινητικά προβλήµατα.7

Γενικότερα, η

έλλειψη των λεγόµενων αντισταθµιστικών προγραµµάτων για την αναπλήρωση των
αδυναµιών που έχουν ορισµένες πληθυσµιακές οµάδες είναι κάτι που χαρακτηρίζει
την εκπαίδευσή µας και θα πρέπει να αντιµετωπισθεί.
Η εφαρµογή όµως του νόµου δεν απαιτεί µόνο ενηµέρωση ή την ενίσχυση
των ευάλωτων οµάδων ή των πιθανών υποκειµένων άνισης µεταχείρισης. Έχει και
µία εξόχως νοµική πλευρά η οποία δεν πρέπει να παραβλέπεται. Οι παρατηρήσεις για
την υφιστάµενη νοµοθεσία θα διατυπωθούν στο επόµενο κεφάλαιο. Αυτό όµως που
ενδιαφέρει στο παρόν κεφάλαιο που αφορά στην ουσιαστική εφαρµογή της ίσης
µεταχείρισης είναι το να γίνει η νοµική διαδικασία για την εφαρµογή του νόµου πιο
προσιτή και πιο αποτελεσµατική για τις ευάλωτες οµάδες.
Το πρώτο πράγµα που χρειάζεται ένα άτοµο που ανήκει σε ευάλωτη οµάδα
και νιώθει ότι ίσως αποτελεί θύµα άνισης µεταχείρισης, είναι η παροχή νοµικών
συµβουλών. Τα άτοµα όµως αυτά είναι συνήθως οικονοµικά αδύναµα και δεν έχουν
την πολυτέλεια να προσφύγουν σε νοµικές συµβουλές που παρέχονται σε
επαγγελµατικό επίπεδο. Χρειάζεται ένας συνδυασµός εθελοντισµού από πλευράς των
λειτουργών του δικαίου, και εν προκειµένω των δικηγόρων και στήριξης από το
κράτος καθώς η δωρεάν παροχή νοµικών συµβουλών είναι εκ των πραγµάτων
περιορισµένη και χρειάζεται η οικονοµική ενίσχυση κάθε τέτοιας προσπάθειας από
πλευράς της Πολιτείας. Ο νόµος για την παροχή οικονοµικής αρωγής βελτίωσε το
προηγούµενο και ξεπερασµένο θεσµικό πλαίσιο αλλά στην πράξη δεν έχει
εφαρµοσθεί όσο θα έπρεπε, ελλείψει επαρκών πόρων. Παράλληλα, όµως, χρειάζεται
και δηµιουργική φαντασία στο σηµείο αυτό, µε αξιοποίηση των καλών πρακτικών
άλλων χωρών. Έτσι για παράδειγµα, τα ακαδηµαϊκά προγράµµατα των νοµικών
σχολών (και, ίσως, και γενικότερα των ανθρωπιστικών επιστηµών) θα πρέπει να
προβλέπουν την παροχή δωρεάν υπηρεσιών από τους τεταρτοετείς φοιτητές προς τις
ευάλωτες οµάδες σε ένα οργανωµένο, µε τη βοήθεια των δικηγορικών συλλόγων,
πλαίσιο.

7

∆υστυχώς, το πρόβληµα αυτό η ελληνική κοινωνία το συνειδητοποιεί όποτε υπάρχουν
εκλογές και οι ανάπηροι ή υπερήλικες ψηφοφόροι προσέρχονται για να ψηφίσουν στα
σχολεία αντιµετωπίζοντας τεράστιες δυσκολίες πρόσβασης. Το πρόβληµα ξεχνιέται για τα
επόµενα τέσσερα χρόνια και επανέρχεται στις επόµενες εκλογές.
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Η αποτελεσµατική όµως παροχή νοµικής προστασίας προϋποθέτει και
κατάλληλη εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών. Το ακαδηµαϊκό πρόγραµµα της
Σχολής ∆ικαστών θα πρέπει να εµπλουτισθεί ώστε να περιλαµβάνει τις πολλές και
περίπλοκες πτυχές της νέας αυτής νοµοθεσίας. Η σωστή ενηµέρωση θα επιτρέψει τη
δίκαιη εκδίκαση υποθέσεων τόσο προς προστασία των ευάλωτων οµάδων όσο και
αυτών που ενδεχοµένων αδίκως κατηγορούνται. Πέραν αυτού, είναι ιδιαίτερα
κρίσιµη η επαρκής στελέχωση των εισαγγελικών θέσεων που έχουν ειδικό
αντικείµενο την εξέταση αναφορών που υποβάλλονται στο πλαίσιο της νοµοθεσίας
αυτής και ακόµη περισσότερο, η εξέταση περιπτώσεων που δεν έχουν χαρακτηρισθεί
ως υποθέσεις άνισης µεταχείρισης αλλά στην πραγµατικότητα αυτό είναι που
υποκρύπτεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Γενικές παρατηρήσεις
Κατά το 2005, πρώτο έτος ισχύος του Ν. 3304/05, δεν προέκυψαν, όπως είναι
φυσικό, συγκεκριµένα ζητήµατα σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου, τα οποία θα
αναδείκνυαν τις παρεµβάσεις που χρειάζονται για τη βελτίωσή του. Η ίδια
παρατήρηση ισχύει και για το 2006, καθώς οι εµπλεκόµενοι φορείς – µε την εξαίρεση
του Συνηγόρου του Πολίτη – δεν έχουν δεχθεί σηµαντικό αριθµό καταγγελιών ούτε
υπάρχει ακόµα σχετική νοµολογία8.
Ενόψει της έλλειψης εκτεταµένης εµπειρίας κατά την εφαρµογή του Ν.
3304/05 το έτος 2005, η Ο.Κ.Ε. µε την έκθεσή της για το έτος αυτό είχε, πρώτον,
επισηµάνει ορισµένα σηµεία του Ν. 3304/05 που θα έπρεπε να επανεξεταστούν, ώστε
να καταστεί το νοµοθετικό πλαίσιο πιο αποτελεσµατικό.
∆εύτερον, η Ο.Κ.Ε. είχε προτείνει την επανεξέταση ρυθµίσεων άλλων νόµων
που ενδεχοµένως εισάγουν άµεσες ή έµµεσες διακρίσεις, κατά τρόπο συστηµατικό
8

Σχετικά εκδόθηκε η υπ’ αριθµόν 485/2006 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, το
οποίο έκρινε ότι η πρόβλεψη διαφορετικού ορίου ηλικίας για την υποχρεωτική αποχώρηση των
διπλωµατικών υπαλλήλων (στο 60ο έτος ηλικίας) και των εχόντων πρεσβευτικό βαθµό (στο 65ο έτος
ηλικίας) δεν αντίκειται στον Ν. 3304/05, καθώς η διαφορετική αυτή µεταχείριση δικαιολογείται
δυνάµει του άρθρου 9 του νόµου.
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από µία επιτροπή που θα είχε σχετική αρµοδιότητα, προκειµένου οι ρυθµίσεις αυτές
να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν.
Προτάσεις για επεµβάσεις στις ρυθµίσεις του Ν. 3304/05
Οι προτάσεις της έκθεσης της Ο.Κ.Ε. για το έτος 2005 αφορούσαν τα εξής
ζητήµατα:
1. Την ανεξαρτησία των φορέων προώθησης της αρχής της ίσης
µεταχείρισης
2. Την επέκταση της αρχής της ίσης µεταχείρισης σε τοµείς πέραν της
απασχόλησης και της εργασίας
3. Τον όρο «γενετήσιο προσανατολισµό»
4. Την αναπηρία ως λόγο διάκρισης
5. Την έννοια της «παροχής υπηρεσιών»
6. Τη ρύθµιση περί βάρους απόδειξης
7. Την εκπροσώπηση των θιγόµενων από νοµικά πρόσωπα- φορείς της
κοινωνίας των πολιτών
Κατά το έτος 2006 δεν υπήρξε εξέλιξη ως προς την εξέταση αναγκαίων
παρεµβάσεων στις ρυθµίσεις του Ν. 3304/05 επί των θεµάτων αυτών, καθώς οι
διατάξεις του νόµου δεν υπέστησαν αλλαγές το έτος αυτό. Με αυτό το δεδοµένο, η
Ο.Κ.Ε. επαναφέρει στην παρούσα έκθεσή της το σύνολο των σχετικών
προτάσεων της έκθεσή της για το 2005.
Αξίζει να επαναληφθεί στην παρούσα έκθεση, ότι οι πολλές από τις προτάσεις
που περιέχονται στην έκθεση της Ο.Κ.Ε. για το 2005 είχαν διατυπωθεί από µη
κυβερνητικές οργανώσεις, στις οποίες η Ο.Κ.Ε. είχε αποταθεί κατά το στάδιο της
προετοιµασίας της έκθεσής της για το 2005, αλλά και από το Συνήγορο του Πολίτη
στην έκθεσή του για το ίδιο έτος. Επιπλέον, ενόψει της έλλειψης επεµβάσεων στο Ν.
3304/05, ορισµένες ΜΚΟ µε τις οποίες η Ο.Κ.Ε. ήρθε σε επαφή στο πλαίσιο του
διαλόγου και για το έτος 2006, επαναλαµβάνουν τις προτάσεις και τις θέσεις που
εξέφρασαν για το 20059.

9

Το Κέντρο «Αντιγόνη» σηµειώνει χαρακτηριστικά, ότι ενόψει της µη µεταβολής του θεσµικού
πλαισίου οι προτάσεις που είχε διαβιβάσει στην Ο.Κ.Ε. το προηγούµενο έτος εξακολουθούν να είναι
επίκαιρες. Επισηµαίνεται η επανάληψη από τις Μ.Κ.Ο. πολλών από των προτάσεων που η Ο.Κ.Ε.
διατύπωσε στην έκθεσή της του 2005:
(1) Το Κέντρο «Αντιγόνη» επισηµαίνει τη µη διευκρίνιση του όρου «παροχή υπηρεσιών», που σε
συνδυασµό µε τον όρο «συναλλακτική διάθεση στο κοινό» µπορούν να οδηγήσουν στον αποκλεισµό
από το πεδίο του Ν. 3304/05 δράσεις του Κράτους που δεν συγκεντρώνουν τα σχετικά χαρακτηριστικά
π.χ. έκδοση αδειών.
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Συµπληρωµατικά στις σχετικές προτάσεις της έκθεσής της του έτους 2005 η
Ο.Κ.Ε. προβαίνει στις εξής παρατηρήσεις επί ορισµένων από τα θέµατα που
απαριθµούνται ανωτέρω:
1. Ειδικά ως προς το ζήτηµα της ανεξαρτησίας των φορέων προώθησης της
αρχής της ίσης µεταχείρισης, και συγκεκριµένα της Επιτροπής Ίσης Μεταχείρισης
του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και του ΣΕΠΕ, η Ο.Κ.Ε. υπογραµµίζει τη σχετική
παρατήρηση της έκθεσή της του έτους 2005 για την αποτελεσµατικότητα της
συνύπαρξης τριών φορέων αρµόδιων για την παρακολούθηση της αρχής.
Συγκεκριµένα, το έτος 2006 φαίνεται να επαληθεύονται οι δυσκολίες συγκέντρωσης
καταγγελιών από τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα στον εκάστοτε αρµόδιο φορέα, καθώς
τόσο η Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης όσο και το ΣΕΠΕ αντιµετωπίζουν προβλήµατα
στο επίπεδο αυτό, τα οποία οφείλονται σε ελλείψεις στελέχωσής τους αλλά και στην
έλλειψη της γνώσης του πληθυσµού ως προς τον αρµόδιο φορέα στον οποίο µπορεί
να απευθυνθεί, όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνει και το Τµήµα Ισότητας Ευκαιριών
της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας10.
Ενόψει των ανωτέρω, η Ο.Κ.Ε. επαναλαµβάνει την πρόταση της έκθεσής της
για το 2005, σχετικά µε τη διερεύνηση της δυνατότητας δηµιουργίας ενός ενιαίου
σχήµατος, κατά το πρότυπο του Ν. 3488/06 για την εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης
ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική
(2) Το Ίδρυµα Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΙΜ∆Α) τονίζει (α) την µη
επέκταση της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων,
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού, σε άλλους τοµείς πέραν της απασχόλησης και της
εργασίας, (β) την µη διευκρίνιση του όρου «αναπηρία», την οποία η Ο.Κ.Ε. στην έκθεσή της για το
2005 είχε θεωρήσει αναγκαία έτσι, ώστε να µην ταυτίζεται η έννοια αυτή µε εκείνην της ασφαλιστικής
αναπηρίας, µε αποτέλεσµα τον αποκλεισµό όσων δεν µπορούν να θεωρηθούν ανάπηροι κατά την
έννοια της ασφαλιστικής νοµοθεσίας από το πεδίο του Ν. 3304/05 (γ) τη µη τροποποίηση του άρθρου
14 Ν. 3304/05 προβλέπει την αντιστροφή του βάρους απόδειξης στον αντίδικο του βλαπτόµενου, όταν
ο τελευταίος «αποδεικνύει» τα πραγµατικά περιστατικά από τα οποία µπορεί να συναχθεί άµεση ή
έµµεση διάκριση, µε αποτέλεσµα, όπως επισήµανε και η Ο.Κ.Ε. στην έκθεσή της για το 2005 να
διαφοροποιείται η ρύθµιση του Ν. 3304/05 για το βάρος απόδειξης από την αντίστοιχη του Π∆
105/2003 για το βάρος απόδειξης σε περιπτώσεις διακριτικής µεταχείρισης λόγω φύλου ή και την πιο
πρόσφατη αντίστοιχη ρύθµιση του Ν. Ν. 3488/06 για την εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης ανδρών και
γυναικών στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους
όρους και στις συνθήκες εργασίας.
(3) Τόσο το Κέντρο «Αντιγόνη», όσο και το ΙΜ∆Α και η Εθνική Επιτροπή ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου (ΕΕ∆Α) επαναλαµβάνουν την παρατήρησή τους σε σχέση µε την αναγκαιότητα ρύθµισης
των ρυθµίσεων του Ν. 3304/05 για την εκπροσώπηση των θιγόµενων από νοµικά πρόσωπα- φορείς της
κοινωνίας των πολιτών έτσι, ώστε να µην αποκλείονται από τη δυνατότητα εκπροσώπησης όσα νοµικά
πρόσωπα έχουν καταστατικά στα οποία δεν γίνεται ρητή αναφορά στη διασφάλιση της αρχής της ίσης
µεταχείρισης, να υπάρχει δυνατότητα παρέµβασης των φορέων αυτών σε σχετικές δίκες και,
γενικότερα, να διευκολύνονται να βοηθούν τα άτοµα που έγιναν θύµατα διακριτικής µεταχείρισης.
10
Το ίδιο πρόβληµα επισηµαίνει και το ΙΜ∆Α.
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εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας, το οποίο βασίζεται
στη συνεργασία του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης της αρχής
της ισότητας ανδρών γυναικών, µε το ΣΕΠΕ, ως κατεξοχήν αρµόδιου φορέα για τον
έλεγχο της τήρησης της εργατικής νοµοθεσίας.
2. Ειδικά ως προς τα θέµατα του βάρους απόδειξης και της εκπροσώπησης
των θιγόµενων από νοµικά πρόσωπα- φορείς της κοινωνίας των πολιτών, η Ο.Κ.Ε.
υπογραµµίζει, πέραν των παρατηρήσεων της έκθεσής της του έτους 2005, την
ιδιαίτερη χρησιµότητα της εξέτασης των σχετικών δικονοµικών διατάξεων που
περιέχονται στον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, τον Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ικονοµίας, το Π∆ 18/89 «Κωδικοποίηση των διατάξεων νόµων για το Συµβούλιο
της Επικρατείας», και τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, προκειµένου για την
εισαγωγή αυτών των ρυθµίσεων του Ν. 3304/05 στους κώδικες αυτούς11. Η
κατάλληλη

τροποποίηση

των

Κωδικών

θα

συµβάλλει

ουσιαστικά

στην

αποτελεσµατική εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης στην πράξη, µε δεδοµένο
ότι οι κώδικες αυτοί αποτελούν το καθηµερινό εργαλείο των δικαστών και των
δικηγόρων.
3. Ειδικά ως προς την πρόταση της Ο.Κ.Ε σχετικά µε την αντικατάσταση του
όρου «γενετήσιος προσανατολισµός» και την υιοθέτηση του όρου «σεξουαλικός
προσανατολισµός», ως όρου που δεν επιτρέπει την ερµηνεία ότι αφορά σε βιολογικά
καθορισµένη λειτουργία του σώµατος αλλά αναδεικνύει την ελευθερία σεξουαλικού
προσανατολισµού, η Ο.Κ.Ε. επισηµαίνει τη συµφωνία του Τµήµατος Ισότητας
Ευκαιριών της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας ως προς την πρόταση αυτή.
4. Τέλος και ως ευρύτερη παρατήρηση η Ο.Κ.Ε. επισηµαίνει την ανάγκη να
εξεταστεί και το φαινόµενο των πολλαπλών διακρίσεων, δηλαδή των διακρίσεων που
υφίσταται ορισµένο πρόσωπο για περισσότερους από έναν απαγορευµένους λόγους
διάκρισης π.χ. ηλικία και αναπηρία ή διαφορετική θρησκεία12.
Προτάσεις για την αναθεώρηση άλλων διατάξεων
Πέραν της επανάληψης της πρότασης της έκθεσής της του έτους 2005 για την
επανεξέταση ρυθµίσεων άλλων νόµων που ενδεχοµένως εισάγουν άµεσες ή έµµεσες
διακρίσεις από αρµόδια προς τούτο επιτροπή, η Ο.Κ.Ε. υπογραµµίζει τη σηµασία του

11
12

Σχετική παρατήρηση διατυπώνουν και το ΙΜ∆Α, η ΕΕ∆Α και το Κέντρο «Αντιγόνη».
Σχετική παρατήρηση διατυπώνει και η ΜΚΟ για άτοµα άνω των 50.
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εντοπισµού και της τροποποίησης ή κατάργησης διατάξεων νόµων από τις οποίες
απορρέουν άµεσες ή έµµεσες διακρίσεις.
Το γεγονός ότι υφίστανται νοµοθετικές διατάξεις που πιθανόν συνιστούν
άνιση µεταχείριση προκύπτει και από τα πορίσµατα του Συνηγόρου του Πολίτη, ο
οποίος έχει προς το παρόν αντιµετωπίσει τις περισσότερες περιπτώσεις εφαρµογής
του νόµου στην πράξη. Με αφορµή συνεπώς τις διαπιστώσεις του Συνηγόρου του
Πολίτη, που περιλαµβάνονται τόσο στην Έκθεσή του για το έτος 2005 όσο και στην
Έκθεσή του για το έτος 2006 και από τις οποίες µπορούν να αντληούν και τα
περισσότερα συµπεράσµατα σχετικά µε τις ανάγκες βελτίωσης του σχετικού
θεσµικού πλαισίου, διαφαίνεται ότι οι εξής κατηγορίες ρυθµίσεων θα πρέπει να
εξεταστούν µε ιδιαίτερη προσοχή:
(1) ∆ιαφορετική µεταχείριση των αλλογενών Ελλήνων πολιτών στους τοµείς
της έκδοσης διοικητικών αδειών (παράδειγµα: µετατροπή άδειας οδήγησης που έχουν
εκδοθεί στις χώρες προέλευσής τους), στον τοµέα της εργασίας (παράδειγµα:
διορισµός δικηγόρου µετά πάροδο ορισµένου χρόνου από την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση), στον τοµέα της εκπαίδευσης (παράδειγµα:
ειδικό καθεστώς εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για τους οµογενείς) και
στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης (ειδικές ρυθµίσεις για τους οµογενείς).
(2) Η µη υπέρβαση ορισµένου ανώτατου ορίου ηλικίας για την άσκηση
συγκεκριµένου επαγγέλµατος (παράδειγµα: εγγραφή ασκούµενου δικηγόρου στον
κατάλογο του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου), την πρόσληψη σε φορείς µε δηµόσιο
σκοπό ή το διορισµό στο ∆ηµόσιο και τα νπδδ.
(3) Η υποχρεωτική αποχώρηση από την υπηρεσία λόγω της συµπλήρωσης
ορισµένου ορίου ηλικίας. Το υποχρεωτικό όριο σε ορισµένες περιπτώσεις
προβλέπεται και στο ίδιο το Σύνταγµα (δικαστές και καθηγητές πανεπιστηµίου) µε
αποτέλεσµα να είναι ορατή στο µέλλον µία ακόµη περίπτωση σύγκρουσης
συνταγµατικών διατάξεων µε διατάξεις του κοινοτικού δικαίου.
(4) Η απαίτηση προσκόµισης πιστοποιητικού υγείας προκειµένου να
προσληφθεί κάποιος στο ∆ηµόσιο, απαίτηση που δείχνει να καλύπτει πολύ
περισσότερες περιπτώσεις από αυτές στις οποίες συντρέχει απόλυτη ανάγκη (αρχή
της αναλογικότητας).
Στο πλαίσιο αυτό η Ο.Κ.Ε θεωρεί ότι η πρωτοβουλία που έλαβε το Τµήµα
Ισότητας Ευκαιριών της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας να αποσταλεί ερωτηµατολόγιο προς τις
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∆ιευθύνσεις Επιθεώρησης της χώρας µε σκοπό τη συγκέντρωση των απόψεων των
Επιθεωρητών Εργασίας σε σχέση µε την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης
στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας, αλλά ιδίως η πρωτοβουλία να
αποστείλει εγκύκλιο (200506/14.7.05) προς όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες και τους
εµπλεκόµενους13 προκειµένου να καταγράψουν τις διατάξεις που δεν συµβιβάζονται
µε την αρχή της ίσης µεταχείρισης και εκείνες που αφορούν δικαιολογηµένη
διαφορετική µεταχείριση και, στη συνέχεια, να ενηµερώσουν την αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, είναι ιδιαίτερα θετική
και εναρµονίζεται µε τη σχετική πρόταση της έκθεσης της Ο.Κ.Ε. για το 2005.
Με δεδοµένη τη σηµασία της τελευταίας αυτής πρωτοβουλίας, η Ο.Κ.Ε.
θεωρεί ότι αυτή θα πρέπει να εξελιχθεί οργανωµένα και συστηµατικά και να
αξιοποιηθεί στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, µε τη συνεργασία όλων των
εµπλεκόµενων φορέων και µε στόχο την αποτελεσµατική βελτίωση του σχετικού
θεσµικού πλαισίου. Επιπλέον, η Ο.Κ.Ε. επαναλαµβάνει την προθυµία της να
συµβάλλει στη διαδικασία εξέτασης και τροποποίησης των διατάξεων αυτών.
Επίσης µε αφορµή τις διαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη της έκθεσής
του για το έτος 2006, η Ο.Κ.Ε. σηµειώνει ότι είναι βέβαιο ότι πολλές περιπτώσεις
διαφορετικής µεταχείρισης, µε χαρακτηριστική αυτή της διάκρισης λόγω ιθαγένειας
που ρητώς επιτρέπεται από το άρθρο 4 παρ. 2 Ν. 3304/05, δεν απαγορεύονται µεν
από το νόµο αυτό αλλά δηµιουργούν σηµαντικές δυσχέρειες στη συµµετοχή των
ατόµων στην οικονοµική και κοινωνική ζωή. Έτσι, λ.χ. ο Συνήγορος του Πολίτη στην
ειδική του έκθεση για το 2006 διαπιστώνει, ότι η µη έκδοση πιστοποιητικού
γεννήσεως για τα παιδιά αλλοδαπών πολιτών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα είναι µε
αντίθετη στο Ν. 3304/05, συνεπάγεται την αδυναµία εγγραφής των αλλοδαπών
πολιτών στα δηµοτολόγια και δηµιουργεί στην πράξη σοβαρά προβλήµατα οµαλής
συµβίωσης των αλλοδαπών – ενηλίκων και παιδιών -που διαµένουν νόµιµα στη
χώρα. Άλλα παραδείγµατα µπορούν να αποτελέσουν η χορήγηση πολυτεκνικών
επιδοµάτων ή η απαλλαγή από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας14.
13

Υπουργεία, περιφερειακές αρχές, νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δήµους, ανεξάρτητες αρχές και
συλλογικά όργανα κοινωνικών εταίρων. Την πρωτοβουλία αυτή σηµειώνει και το ΙΜ∆Α.
14
Τέτοιες περιπτώσεις επισηµαίνει και η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, µε
αναφορά και σε σχετικές δικαστικές αποφάσεις: (α) 1913/2007 απόφαση του Τριµελούς ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών για την απαλλαγή από την καταβολή φόρου µεταβίβασης για αγορά πρώτης
κατοικίας, (β) αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε∆∆Α) της
15.2.06 στην υπόθεση Niedzwiecki κατά Γερµανίας και Okpisz κατά Γερµανίας, µε τις οποίες κρίθηκε
ότι η µη χορήγηση οικογενειακού επιδόµατος σε αλλοδαπό αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα
∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) και (γ) απόφαση του Ε∆∆Α της 30.9.2003 στην υπόθεση Koua
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Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι και η καταγραφή τέτοιων διατάξεων, που εισάγουν
επιτρεπτές µεν κατά το Ν. 3304/05 διακρίσεις αλλά προκαλούν εµπόδια στην
αξιοπρεπή διαβίωση και την ανάπτυξη της προσωπικότητας των ατόµων, είναι
αναγκαία για τη βελτίωση των δυνατοτήτων συµµετοχής όλων στην οικονοµική και
κοινωνική ζωή της χώρας, ενόψει και υπό το πρίσµα των διεθνών συνθηκών που έχει
επικυρώσει η χώρα µας.

Poirrez κατά Γαλλίας, µε την οποία κρίθηκε ότι µη χορήγηση επιδόµατος αναπηρίας σε αλλοδαπό
αντίκειται στην ΕΣ∆Α. Επιπλέον η Ύπατη Αρµοστεία επισηµαίνει προβλήµατα που παρατηρούνται
κατά τη χορήγηση πολυτεκνικών επιδοµάτων από τον ΟΓΑ σε πρόσφυγες, ανιθαγενείς και νόµιµα
διαµένοντες µετανάστες, σηµειώνοντας παράλληλα ότι το άρθρο 39 παρ. 5 στ. Ν. 2459/97 που
προβλέπει ότι το πολυτεκνικό επίδοµα χορηγείται στους αλλοδαπούς που διαµένουν νόµιµα και µόνιµα
στην Ελλάδα αλλά µόνον εφόσον τα παιδιά τους έχουν την ελληνική υπηκοότητα είναι αντίθετο στη
∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΕ
Η Ο.Κ.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

Α/Α
1
2
3
4
5

ΦΟΡΕΙΣ - Ι∆ΡΥΜΑΤΑ
Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Aνθρώπου (ΕΕ∆Α)
Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συµφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ)
Ελληνικό Τµήµα της ∆ιεθνούς Αµνηστίας
΄Ιδρυµα Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου
Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ)

ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
9
9

Α/Α

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

50+Ελλάς
Bangladeshi Community
Greek-Georgian Cultural Association “Caucasus”
SOS Ρατσισµός
The Indigenous Africans Development Association, Greece (IADAG)
Αιγυπτιακή Κοινότητα Ελλάδας
Αιθιοπική Κοινότητα Ελλάδας
Αρµενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδας
Βουλγαρική Κοινότητα
∆ίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών
∆ίκτυο Προστασίας των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού
Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑΕΑ)
Ελληνική Επιτροπή κατά του Ρατσισµού και της Ξενοφοβίας και της µη
Ανοχής Θεσσαλονίκης
Ελληνική Οµάδα για τα ∆ικαιώµατα των Μειονοτήτων (ΕΟ∆Μ)
Ελληνική Οµοφυλοφιλική Κοινότητα
Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες
Ελληνικό Φόρουµ Μεταναστών
Ελληνοµολδαβικός Σύνδεσµος
Ένωση Εργαζοµένων Αιθιόπων στην Ελλάδα
Ένωση Πολιτών για την Παρέµβαση
Ένωση Φιλιππινέζων Ελλάδας KASAPI
Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης Θυµάτων Βασανιστηρίων
Καθολική Εκκλησία
Κέντρο ΄Ερευνας και Υποστήριξης Θυµάτων Κακοποίησης και Κοινωνικού
Αποκλεισµού (ΕΚΥΘΚΚΑ)
Κέντρο Αποκατάστασης Θυµάτων Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών
Κακοµεταχείρισης

9

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

*

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Κέντρο Πληροφόρησης & Τεκµηρίωσης για το Ρατσισµό, την Οικολογία,
την Ειρήνη και τη Μη-Βία «ΑΝΤΙΓΟΝΗ»
Κοινότητα Γκάµπιας
Κοινότητα Κένυας
Κοινότητα Κογκολέζων Ελλάδας
Κοινότητα Νιγηριανών Ελλάδας
Κοινότητα Πακιστάν
Κοινότητα Σενεγάλης “SENAAT”
Κοινότητα Σουδανών Ελλάδας
Μουφτία Κοµοτηνής
Οµοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος
Οµοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας
Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ελλήνων ΡΟΜ (ΠΑΣΥΝΕΡ)
Ρωσικό Κέντρο
Σουδανική Κοινότητα Ελλάδας
Στέκι Πολιτισµού Αλβανών Μεταναστών
Σύλλογος “El Sol De Cuba”
Σύλλογος Μαροκινών Ελλάδας
Σύλλογος Ουκρανών
«Η Γη του Πελαργού»
Σύλλογος Παλαιστινίων Εργαζοµένων
Σύλλογος Σύρων Μεταναστών
Σύλλογος Τυνησίων Ελλάδας
Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες
Φόρουµ Αλβανών Μεταναστών στην Ελλάδα
9: Γνωστοποίησαν στην Ο.Κ.Ε. απόψεις (προφορικώς ή γραπτώς)
* : ΄Ορισαν πρόσωπο επαφής
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*
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