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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

Ο Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο θαη ν Αλαζεσξεκέλνο Κνηλσληθφο Υάξηεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο δεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ. Ζ Διιάδα δελ έρεη επηθπξψζεη αθφκα ηνλ Αλαζεσξεκέλν Κνηλσληθφ Υάξηε.  

Δλδερφκελε σζηφζν επηθχξσζή ηνπ, ζα ζεκαηνδνηνχζε κηα λέα επνρή γηα ηελ θνηλσληθή 

πξνζηαζία φισλ, εηδηθφηεξα δε ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ κεηαλαζηψλ. Εεηνχκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηαπηζησζεί αλ ε θνηλσληθή 

πξνζηαζία πνπ εγγπάηαη ν Κνηλσληθφο Υάξηεο επεθηείλεηαη θαη ζηνπο αιινδαπνχο, λφκηκνπο 

θαη κε. Δμεηάδνληαο ην πεξηερφκελν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Υάξηε, ηε λνκηθή ηνπ θχζε, ηελ 

αγσγηκφηεηα ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ πνπ απηφο εγγπάηαη, ην πξνζσπηθφ πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ θαη ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαηνξζψζακε λα βγάινπκε ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα αλ ηειηθά ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηά ηνπ επεθηείλνληαη ζηνπο κεηαλάζηεο, 

αλεμάξηεηα απφ ην λνκηθφ ηνπο θαζεζηψο. Δηδηθή αλαθνξά γίλεηαη φζνλ αθνξά ηελ 

πξφζβαζε ησλ κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ ζηα βαζηθά θνηλσληθά δηθαηψκαηα πνπ εγγπάηαη ν 

Υάξηεο, ζε ζπλδπαζκφ θαη  κε ηηο πεξαηηέξσ δξάζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ην πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο γηα ην δήηεκα απηφ.  
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ABSTRACT 

 

The European Social Charter and the Revised Social Charter of Council of Europe created for 

the protection of social rights. Greece has not ratified yet the Revised Social Charter. 

However, the potential ratification of the Revised Social Charter from Greece would mark a 

new era for the social protection for all, particularly for the vulnerable groups of population 

including immigrants. Aim of this study is to determine whether the social protection 

guaranteed by the Social Charter extends to foreigners, legal or not. Examining the contents 

of the provisions of the Charter, its legal nature, the justifiability of the social rights that 

guarantee the personal scope of the principle of equal treatment we managed to draw useful 

conclusions whether social rights are extended to immigrants, irrespective of their legal status. 

Special reference is made regarding access of irregular immigrants to minimum social rights 

guaranteed by the Charter, in combination with further actions taken by the Council of Europe 

on this issue. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Α) ηόρνη θαη δεηνύκελα εξγαζίαο  

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδεηεζεί αλ ε θνηλσληθή πξνζηαζία πνπ εγγπάηαη 

ν Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο θαη ν Αλαζεσξεκέλνο Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, επεθηείλεηαη θαη ζηνπο αιινδαπνχο. Κάλνληαο κηα εθηεηακέλε 

παξνπζίαζε ηνπ Υάξηε, πξνζπαζνχκε λα δψζνπκε απάληεζε ζην εξψηεκα αλ ζην 

πξνζηαηεπηηθφ πεδίν ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ πνπ απηφο εγγπάηαη ζπκπεξηιακβάλνληαη 

φινη νη αιινδαπνί, είηε απηνί είλαη ππήθννη ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ θαη δηακέλνπλ 

λφκηκα ζε απηφ είηε φρη, εμεηάδνληαο, ηφζν ην πξνζσπηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηνπ, ζην νπνίν 

γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηα πξφζσπα πνπ απηφο πξνζηαηεχεη, φζν θαη ηελ αξρή ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο, ε νπνία εηζάγεηαη έκκεζα ζηνλ ΔΚΥ θαη ξεηά ζηηο πεξηζζφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ 

ΑΔΚΥ, θη επηπιένλ αλ απηή αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο αιινδαπνχο, αλ εηζάγεη εμαηξέζεηο, αλ 

επηηξέπνληαη παξεθθιίζεηο απφ απηήλ, θη αλ λαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο. Δπίζεο, δηεξεπλνχκε 

ην δήηεκα ηεο αγσγηκφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηνλ Υάξηε 

θαη ην αλ απηά κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηθείκελν δηθαζηηθήο δηεθδίθεζεο.  

Β) Μεζνδνινγία εθπόλεζεο εξγαζίαο  

 

Ζ εξγαζία είλαη βηβιηνγξαθηθή. Γηα ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνχ έγηλε 

αλαδήηεζε ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, 

ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζηε βηβιηνζήθε ηεο Ννκηθήο ρνιήο Αζελψλ, 

ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ηδξχκαηνο Μαξαγθνπνχινπ, ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ηδξχκαηνο Θεκηζηνθιή 

Σζάηζνπ θαη ζε δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο (θπξίσο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο, γηα ηελ εμεχξεζε ειιεληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη δηεζλνχο θαη 

ειιεληθήο αξζξνγξαθίαο).  

Γ) Γηάξζξωζε Κεθαιαίωλ 

 

Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε 3 θεθάιαηα: 

Σν Κεθάιαην 1 παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ην πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ην πιήζνο ησλ 

ζπκβάζεσλ πνπ έρεη ζπλάςεη ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ, απφ ηελ ίδξπζή 

ηνπ ην 1949 κέρξη ζήκεξα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ εζηηάδεηαη ζηνπο 2 
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πην ζεκαληηθνχο Υάξηεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί κέζα ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπξψπεο: ζηνλ Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Υάξηε ην 1961 θαη ζηνλ Αλαζεσξεκέλν 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Υάξηε ην 1996. Με αθεηεξία ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ Υάξηε, 

πξνζπαζνχκε λα αλαδείμνπκε ηελ ζεκαζία ηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ, θη αλ ζ’ απηή ηελ πξνζηαζία πεξηιακβάλνληαη θαη νη κεηαλάζηεο, λφκηκνη θαη 

κε. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ Υάξηε, νη 

επηδησθφκελνη ζηφρνη απηήο ηεο αλαζεψξεζεο θη αλ απηή δηεχξπλε ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία 

ησλ αιινδαπψλ, θαζψο επίζεο θαη νη κεραληζκνί ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Υάξηε. 

Δπηπιένλ, αλαθεξφκαζηε ζηελ επηξξνή πνπ άζθεζε ν Υάξηεο ζην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ γίλνληαη θάπνηεο επηζεκάλζεηο 

ζρεηηθά κε ηνλ Αλαζεσξεκέλν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Υάξηε αλαιχνληαο ηε ζεκαζία πνπ 

απηφο ζα είρε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ζηελ Διιάδα αλ ηειηθά 

επηθπξσλφηαλ.  

Σν Κεθάιαην 2 απνηειείηαη απφ 2 ππνελφηεηεο. ηελ πξψηε ππνελφηεηα αλαθέξνληαη ηα 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα πνπ εγγπάηαη, ηφζν ν αξρηθφο, φζν θαη ν αλαζεσξεκέλνο θνηλσληθφο 

Υάξηεο, αλ απηά επεθηείλνληαη θαη ζηνπο αιινδαπνχο, θη αλ ηνπο πεξηιακβάλεη φινπο ή 

εηζάγεη εμαηξέζεηο, κε βάζε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο πνπ απηφο αλαθέξεη ζηηο δηαηάμεηο ησλ 

επηκέξνπο άξζξσλ ηνπ. ηε δεχηεξε ππνελφηεηα πξνζπαζήζακε λα πξνζδηνξίζνπκε ηε 

λνκηθή θχζε ηνπ Υάξηε, θαη αλ ηα δηθαηψκαηα πνπ απηφο εγγπάηαη είλαη αγψγηκα, κέζα απφ 

ην πξίζκα ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο.  

Σν Κεθάιαην 3 έρεη σο αληηθείκελν κειέηεο αλ νη κε λφκηκνη κεηαλάζηεο εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ πνπ εγγπάηαη ν Υάξηεο. Δπηπιένλ 

αλαιχνληαη νη ζέζεηο θαη νη δξάζεηο ηνπ ηΔ ζρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ βαζηθψλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ζηνπο κε λφκηκνπο κεηαλάζηεο. Κάλνληαο κηα ζχληνκε επηζθφπεζε 

ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο, απνηππψλνπκε ηηο απφςεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζρεηηθά κε ην 

αλ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ζηνπο κε λφκηκνπο κεηαλάζηεο.                  

ηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ε βαζηθή θνηλσληθή πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη ζε απηνχο κε βάζε 

ηηο δξάζεηο ηνπ ηΔ θαη πνηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ηνπο αλαγλσξίδεη ε Διιεληθή πνιηηεία. 
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Κεθ.1: Ο Δπξωπαϊθόο Κνηλωληθόο Υάξηεο θαη ν Αλαζεωξεκέλνο Δπξωπαϊθόο 

Κνηλωληθόο  Υάξηεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο 

1.1 πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο 

 

Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο (ηΔ) απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν δηεζλή πεξηθεξεηαθφ νξγαληζκφ 

απφ ηελ άπνςε ηνπ αξηζκνχ ησλ θξαηψλ ηεο Δπξψπεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφλ. Απαξηζκεί 

ζπλνιηθά 47 θξάηε - κέιε
1
, δειαδή ζρεδφλ φια ηα θξάηε ηεο επξσπατθήο επείξνπ. Ηδξχζεθε 

ζηηο 5 Μαΐνπ 1949 απφ 10 ρψξεο, ιίγν κεηά ηε ιήμε ηνπ 2
νπ

 Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, θαη 

εδξεχεη ζην ηξαζβνχξγν. Ζ Διιάδα πξνζρψξεζε ζην ηΔ σο 11
ν
 κέινο ηνπ ζηηο 9 

Απγνχζηνπ 1949.  

 

 πσο αλαθέξεηαη ζην Καηαζηαηηθφ ηνπ, ζθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ είλαη λα επηηχρεη 

κεγαιχηεξε ελφηεηα αλάκεζα ζηα θξάηε-κέιε ηνπ, λα δηαθπιάμεη θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηα 

ηδαληθά θαη ηηο αξρέο νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ θνηλή θιεξνλνκηά ηεο Δπξψπεο.  

 

Σν ηΔ παξφιν πνπ δελ είλαη ζεζκφο εμεηδηθεπκέλνο ζε θνηλσληθά ζέκαηα, θαηά ην πξννίκην 

ηεο ηδξπηηθήο ηνπ πξάμεο, ζηνρεχεη ζηελ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή πξφνδν θαη έρεη ζην 

ελεξγεηηθφ ηνπ αξθεηέο ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα.  

 

Σν δήηεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο-λφκηκεο θαη κε, ην νπνίν απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 έιαβε 

εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο ζηελ Δπξψπε, δελ έρεη αθήζεη αλεπεξέαζην ην ηΔ. Σν ελδηαθέξνλ 

ηνπ θαη νη δξάζεηο ηνπ επί ηνπ δεηήκαηνο απηνχ, κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ ηελ πνηθηιία ησλ 

ζπκβάζεσλ, εγγξάθσλ θαη δειψζεσλ, ζηηο νπνίεο έρεη πξνβεί. Έηζη ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην 

ηΔ έρεη θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ησλ κε 

λφκηκσλ κεηαλαζηψλ, νη νπνίνη απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξα εππαζή θνηλσληθή νκάδα, πνπ 

ρξήδεη ηδηαίηεξεο θνηλσληθήο θξνληίδαο, αλαγλσξίδνληάο ηνπο έλα ειάρηζην θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ ηα νπνία ην θάζε ζπκβαιιφκελν θξάηνο ζα πξέπεη λα ηνπο αλαγλσξίζεη θαη, 

                                                             
1 Ζ εθπξνζψπεζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη ζε επίπεδν: α) Κπβεξλήζεσλ (φξγαλν: Δπηηξνπή Τπνπξγψλ), β) Δζληθψλ 
Κνηλνβνπιίσλ (φξγαλν: Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε), γ) ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ (φξγαλν: Κνγθξέζν Σνπηθψλ θαη 
Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ). ξγαλα ηνπ ηΔ είλαη: Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΓΑ),               
Ο Δπίηξνπνο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ Γεκνθξαηία κέζσ ηνπ Γηθαίνπ,                                   
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ Πξφιεςε ησλ Βαζαληζηεξίσλ θαη ηελ Απάλζξσπε ή Σαπεηλσηηθή Μεηαρείξηζε (C.P.T.),                 
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά ησλ Γηαθξίζεσλ θαη ηεο Μηζαιινδνμίαο (E.C.R.I.), Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Κνηλσληθψλ 

Γηθαησκάησλ (ΔΚΓΓ), Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηε Μεηαλάζηεπζε, ηνπο Πξφζθπγεο θαη ηνλ Πιεζπζκφ (CMRP 
Κνηλνβνπιίσλ (φξγαλν: Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε), γ) ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ (φξγαλν: Κνγθξέζν Σνπηθψλ θαη 
Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ). ξγαλα ηνπ ηΔ είλαη: Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΓΑ),               
Ο Δπίηξνπνο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ Γεκνθξαηία κέζσ ηνπ Γηθαίνπ,                                   
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ Πξφιεςε ησλ Βαζαληζηεξίσλ θαη ηελ Απάλζξσπε ή Σαπεηλσηηθή Μεηαρείξηζε (C.P.T.),                 
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά ησλ Γηαθξίζεσλ θαη ηεο Μηζαιινδνμίαο (E.C.R.I.), Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Κνηλσληθψλ 
Γηθαησκάησλ (ΔΚΓΓ), Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηε Μεηαλάζηεπζε, ηνπο Πξφζθπγεο θαη ηνλ Πιεζπζκφ (CMRP) 

(Υαραξηδάθεο, 2010) 
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θπξίσο, λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα κπνξέζεη λα ηνπο ηα παξάζρεη                 

(Cholewinski,2005). 

 

Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο δξάζεο ηνπ ηΔ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηά ησλ κεηαλαζηψλ, δηαθαίλεηαη απφ ην πιήζνο ησλ 

επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ ππνγξαθεί ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Απηέο είλαη: ε Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (1950), ν Δπξσπατθφο 

Κνηλσληθφο Υάξηεο (1961), ν Αλαζεσξεκέλνο Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο (1996),                 

ν Δπξσπατθφο Κψδηθαο Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο (1964), ν Αλαζεσξεκέλνο Δπξσπατθφο 

Κψδηθαο Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο (1990), ε Δπξσπατθή πλζήθε γηα ηελ Κνηλσληθή 

Αζθάιηζε (1972), ε Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Ηζαγέλεηα (1977), ε Δπξσπατθή χκβαζε 

γηα ην Ννκηθφ Καζεζηψο ησλ Μεηαλαζηψλ Δξγαδνκέλσλ (1977), ε Γηεζλήο χκβαζε 

ρεηηθά κε ηε πκκεηνρή ησλ Αιινδαπψλ ζηε Γεκφζηα Εσή ζε Σνπηθφ Δπίπεδν (1992), ε 

χκβαζε Πιαίζην γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Δζληθψλ Μεηνλνηήησλ (1993), ην Δπξσπατθφ 

χκθσλν Πξφλνηαο (1953), ην Πξσηφθνιιν ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηελ Κνηλσληθή 

θαη Ηαηξηθή Αληίιεςε, ην νπνίν ελζσκαηψζεθε ζην Παξάξηεκα ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλσληθνχ Υάξηε θαη αζρνιείηαη κε ηνπο Πξφζθπγεο θαηά ηε ρεηηθή χκβαζε ηεο 

Γελεχεο (1951), θαζψο επίζεο θαη κηα πιεζψξα λνκηθά δεζκεπηηθψλ Δπξσπατθψλ 

πκβάζεσλ, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ επί θνηλσληθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ (Γαβαιάο, 2001). Ζ Διιάδα έρεη θπξψζεη πνιιέο απφ απηέο, φρη 

φκσο φιεο. 

1.2 Δηζαγωγή, δνκή, πεξηερόκελν θαη ζεκαζία ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλωληθνύ  

      Υάξηε 

 

1.2.1 Δηζαγωγή  

 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηΔ επί θνηλσληθψλ ζεκάησλ εθθξάζηεθε θπξίσο κε ηε δεκηνπξγία ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Υάξηε (ΔΚΥ), ν νπνίνο ππεγξάθε ζην Σνξίλν ηεο Ηηαιίαο ηελ 18
ε
 

Οθησβξίνπ 1961
2
 θαη εηέζε ζε ηζρχ ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 1965. Απνηειεί ην πξψην 

πεξηεθηηθφ δηεζλέο θείκελν πξνζηαζίαο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, δεδνκέλνπ φηη 

πξνεγείηαη 5 ρξφληα ηνπ αληίζηνηρνπ πκθψλνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ) 

                                                             
2 Γεκηνπξγήζεθε ζε πνιχ ηαξαγκέλε κηα επνρή. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε αλέγεξζε ηνπ ηείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ, ε  
   θαηάξγεζε ηεο απνηθηνθξαηίαο θαη ην αεξνπνξηθφ δπζηχρεκα πνπ ζηνίρηζε ηε δσή ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ  
   Δζλψλ. 
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γηα ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη κνξθσηηθά δηθαηψκαηα
3
 θαη ζεσξείηαη επίζεο ην 

ζπκπιήξσκα ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΑ).  

Έρεη ππνγξαθεί θαη απφ ηα 47 θξάηε – κέιε ηνπ ηΔ, θαζψο θαη απ’ φιεο νη ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ). Σνλ έρνπλ επηθπξψζεη 40 θξάηε, έλα εμ απηψλ είλαη θαη ε 

Διιάδα, κε ηνλ Νφκν 1426/1984 ζηηο 19.03.1984, έρνληαο ζπλνιηθά απνδερζεί 67 απφ ηηο 72 

άξζξα ηνπ Υάξηε. Γελ έρεη φκσο επηθπξψζεη 2 άξζξα: ην άξζξν 5 ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην 

ζπλδηθαιηζηηθφ δηθαίσκα θαη ην άξζξν 6 ην νπνίν αθνξά ην δηθαίσκα ζηε ζπιινγηθή 

δηαπξαγκάηεπζε.  

Ζ θχξσζε ηνπ ΔΚΥ απφ ηελ Διιάδα έρεη αλακθηζβήηεηα ζπληειέζεη ζηελ πξννδεπηηθή 

εμέιημε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο θαη κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο. Αξκφδην φξγαλν γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ηνπ Υάξηε ζηελ Διιάδα είλαη ε 

Γηεχζπλζε Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.  

Γηα λα δηαπηζηψζνπκε αλ νη δηαηάμεηο ηνπ Υάξηε αλεβαίλνπλ ζηελ ηεξαξρία ησλ θαλφλσλ 

δηθαίνπ, ζα επηθαιεζηνχκε ην άξζξν 28§1 ηνπ πληάγκαηνο, θαζψο επίζεο θαη ην ηη νξίδεη ν 

ίδηνο ν Υάξηεο ζην Παξάξηεκά ηνπ. Σν άξζξν 28§1 αλαθέξεη φηη: «Οη γεληθά παξαδεγκέλνη 

θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, θαζψο θαη νη δηεζλείο ζπκβάζεηο, απφ ηελ επηθχξσζή ηνπο κε 

λφκν θαη ηε ζέζε ηνπο ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο θαζεκηάο, απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειιεληθνχ δηθαίνπ θαη ππεξηζρχνπλ απφ θάζε άιιε 

αληίζεηε δηάηαμε λφκνπ». Έηζη, ζπκπεξάλνπκε φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ρψξα έρεη θπξψζεη 

ηνλ ΔΚΥ, νη δηαηάμεηο ηνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ειιεληθήο έλλνκεο ηάμεο θαη 

ηίζεληαη πην πάλσ απφ απηή ζηελ ηεξαξρία ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ. 

 

1.2.2 Γνκή ηνπ ράξηε 

 

ην Πξννίκην ηνπ Υάξηε γίλεηαη αλαθνξά ζηηο Γεληθέο Αξρέο θαη Γηαθεξχμεηο, πάλσ ζηηο 

νπνίεο βαζίζηεθε ε δεκηνπξγία ηνπ. Σν κέξνο Η πεξηέρεη 19 βαζηθέο παξαδνρέο δηθαησκάησλ 

πνπ νθείινπλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα θξάηε-κέιε σο αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηεο πνιηηηθήο ηνπο. 

Σν Μέξνο ΗΗ πεξηέρεη ηα άξζξα. Σν κέξνο ΗΗΗ πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο γηα ηηο ειάρηζηεο 

δεζκεχζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ πνπ επηθπξψλνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Υάξηε. 

Αλαθνξά ζηνλ κεραληζκφ παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Υάξηε γίλεηαη 

ζην κέξνο IV, ελψ ζην κέξνο V εηζάγνληαη εμαηξέζεηο θαη πεξηνξηζκνί ηεο εθαξκνγήο ησλ 

                                                             
3 Σν νπνίν ππνγξάθηεθε ζηηο 16/12/1966 θαη επηθπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Ν. 1532/1985 (ΦΔΚ Α/25/1985).  
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αξρψλ θαη δηθαησκάησλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ απηφλ. Σέινο, ην πξνζσπηθφ πεδίν 

εθαξκνγήο θη αλ ζε απηφ πεξηιακβάλνληαη θαη νη κε λφκηκνη κεηαλάζηεο, νη πεξηνξηζκνί θαη 

νη εξκελεπηηθέο ξήηξεο επί ζπγθεθξηκέλσλ δηθαησκάησλ ηνπ Υάξηε αλαιχνληαη ζην 

Παξάξηεκά ηνπ. 

Δηδηθφηεξα σο ηηο δεζκεχζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ πξνο ηελ θχξσζε ηνπ ΔΚΥ,  θάζε 

ζπκβαιιφκελν θξάηνο ππνρξενχηαη λα επηθπξψζεη ζην ζχλνιφ ηνπο 5 ηνπιάρηζηνλ απφ ηα 

επηά εηδηθά άξζξα
4
, ηα νπνία θαηνρπξψλνπλ ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία, ζην ζπλδηθαιηζκφ, 

ζηε ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε, ζηελ θνηλσληθή αζθάιεηα, ζηελ θνηλσληθή θαη ηαηξηθή 

πεξίζαιςε, ην δηθαίσκα ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ θνηλσληθή, λνκηθή θαη νηθνλνκηθή πξνζηαζία 

θαη ην δηθαίσκα ησλ κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ζηελ πξνζηαζία θαη 

ηελ πεξίζαιςε. 

 

1.2.3 Πεξηερόκελν ηνπ Υάξηε  

ην Πξννίκηφ ηνπ ν ΔΚΥ επαλαιακβάλεη ηνπο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο ηνπ ηΔ, πξνβάιινληαο 

ηα ηδαληθά θαη ηηο αξρέο ηνπ. Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν «επξσπατθή θνηλή θιεξνλνκηά», 

ζπρλά αλαθέξεηαη ζηηο αξρέο ησλ εζληθψλ ζπληαγκάησλ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, θαζψο θαη 

ζηηο θνηλέο βαζηθέο αμίεο. 

Ο ΔΚΥ πεξηέρεη κηα ιίζηα θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ηεο νπνίαο ην πεξηερφκελν κπνξεί λα 

δηαθξηζεί ζε 2 κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή.             

Ο Υάξηεο, κε ηελ ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ επηκέξνπο άξζξσλ ηνπ, δίλεη ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο πάλσ ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ηα θξάηε, ηφζν γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο 

λνκνζεζίαο ηνπο κε ην πεξηερφκελφ ηνπ, φζν θαη γηα ηελ ράξαμε ηεο θνηλσληθήο ηνπο 

πνιηηηθήο, κε ζεβαζκφ πάληνηε ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ ηΔ θαη ηνπ 

θάζε επηκέξνπο θξάηνπο (Αιηπξάληεο,2005).  

Ζ δηαηχπσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Υάξηε – θαη θαη’ επέθηαζε ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ απηφο εγγπάηαη, πηνζέηεζε ζηνηρεία απφ ην επξσπατθφ θαη δηεζλέο δίθαην, 

αιιά θαη άζθεζε επηξξνή ζην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), δήηεκα ζην νπνίν 

γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ ππνελφηεηα 1.6 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

                                                             
4 Σα άξζξα απηά δελ ζεκαίλεη φηη πξνζηαηεχνπλ ηα 7 πην ζεκαληηθά δηθαηψκαηα πνπ εγγπάηαη ν Υάξηεο. Ζ επηινγή ηνπο  

  φκσο έγηλε θαζαξά γηα ιφγνπο ζπγθεξαζκνχ ησλ δηαθσληψλ πνπ πξφβαιαλ θάπνηα πκβαιιφκελα θξάηε σο πξνο 2 άξζξα,  
  ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο: ην ζπλδηθαιηζηηθφ δηθαίσκα θαη ην δηθαίσκα ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο.  



13 
 

πσο πξναλαθέξακε, ην δηεζλέο δίθαην απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο γηα ην ηΔ σο πξνο ηελ 

δεκηνπξγία νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ ΔΚΥ, ζηνλ ηνκέα πξνζηαζίαο ησλ εξγαζηαθψλ 

δηθαησκάησλ φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, αλεμαξηήησο ηζαγέλεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη Γηεζλείο 

πκβάζεηο Δξγαζίαο (ΓΔ) ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ΓΟΔ) ρξεζίκεπζαλ σο πεγή 

έκπλεπζεο θαηά ηε ζχληαμε ησλ θεηκέλσλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ην ηΔ. Οη δηαηάμεηο ηνπ 

ΔΚΥ ζηεξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηα αληίζηνηρα θείκελα ηεο ΓΟΔ, αιιά ιακβαλνκέλεο 

ππφςε ηεο επξείαο εκβέιεηαο ηνπ Υάξηε, δελ έρνπλ ηνλ ίδην βαζκφ ιεπηνκέξεηαο θαη 

αθξίβεηαο.  

Δπηπιένλ, ν ΔΚΥ πξνβιέπεη θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα ηα νπνία δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο 

δηεζλείο θαλφλεο εξγαζίαο (Picard,2005). Μάιηζηα ν ΔΚΥ εηδηθά σο πξνο ηνπο αιινδαπνχο 

αθηεξψλεη ηα 2 ηειεπηαία άξζξα, ην 18: γηα δηθαίσκα γηα ηελ άζθεζε θεξδνθφξαο 

δξαζηεξηφηεηαο ζην έδαθνο άιισλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ θαη ην 19: γηα δηθαίσκα ησλ 

κεηαλαζηψλ εξγαηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο γηα πξνζηαζία θαη αληίιεςε - γεγνλφο  πνπ 

αλαδεηθλχεη ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ηνπ ηΔ γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ ηνπο. 

 

ην Παξάξηεκά ηνπ πεξηιακβάλνληαη ην πξνζσπηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Υάξηε, νη 

πεξηνξηζκνί, θαζψο θαη νη εξκελεπηηθέο ξήηξεο επί νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ.  

Ο Υάξηεο εγγπάηαη δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην «επ δελ» θαη αθνξνχλ βαζηθέο 

πιεπξέο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, φπσο είλαη ε εξγαζία, ε πγεία, ε ζηέγαζε, ε παηδεία,                        

ε κεηξφηεηα, ε θνηλσληθή αζθάιεηα, ε πξνζηαζία ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ φπσο 

λένη, παηδηά, ΑκΔΑ, ειηθησκέλνη, κεηαλάζηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηα δηθαηψκαηα πνπ 

εγγπάηαη ν Υάξηεο δελ πεξηιακβάλνληαη δηθαηψκαηα πνπ είλαη εμίζνπ δσηηθήο ζεκαζίαο 

φπσο είλαη ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζην ρψξν εξγαζίαο, ε πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ε πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο, ε πξνζηαζία ησλ 

πνιηηηζηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
5
(Θενδόζεο,2005),                             

(Κνληηάδεο,2008). 

 

 

                                                             
5 Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζπγθαηαιέγεηαη ζ’ απηά πνπ απνθαινχληαη δηθαηψκαηα «ηξίηεο γεληάο» θη αθνξνχλ ηελ 
αιιειεγγχε ηεο κίαο γεληάο πξνο ηα δηθαηψκαηα ηεο επφκελεο. Θάιιεη ζηνλ αζηεξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηξίηεο γεληάο γηαηί 

είλαη ε ηξαλή απφδεημε αιιειεγγχεο θαη ζεβαζκνχ πξνο ηηο επφκελεο γεληέο, αθνχ πξνζπαζεί λα ηνπο εμαζθαιίζεη φηη ζα 

απνιακβάλνπλ, κέζσ ελφο θαιχηεξνπ πεξηβάιινληνο, πγεία θαη πνηφηεηα δσήο (Κοντιάδης,2008). 
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1.2.4 εκαζία ηνπ Υάξηε 

Ο ΔΚΥ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν δηεζλέο λνκηθφ θείκελν ζηνλ ρψξν ησλ θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ, αθνχ απνηειεί ηελ πιεξέζηεξε θαηαγξαθή απηψλ ζηνλ θφζκν
6
, θαη ζεσξείηαη 

ην απάλζηζκα ηνπ επξσπατθνχ λνκηθνχ πνιηηηζκνχ.  

Ζ πνηφηεηα θαη ε επξχηεηα ησλ δηθαησκάησλ πνπ εγγπάηαη ν Υάξηεο είλαη αμηνζεκείσηεο, 

κηαο θαη απηφο θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. Ο Υάξηεο είλαη ε 

κνλαδηθή δηεζλήο ζπλζήθε ζηελ νπνία ζπλνκνινγνχληαη νη δσηηθέο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ηελ πεκπηνπζία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Μνληέινπ θαη 

εμπθαίλνληαη ζηνλ ηζηφ ησλ ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, απνηππψλνληαο έηζη ηελ 

έκπξαθηε επηζπκία ησλ θξαηψλ-κειψλ λα δεζκεπζνχλ ζε δηεζλέο επίπεδν θαη λα 

αλαγλσξίζνπλ ηα βαζηθά νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα ηα νπνία απνδέρνληαη σο έλα 

ειάρηζην φξην πξνζηαζίαο γηα ηνπο πνιίηεο ηνπο (Βεληέξεο,2009).  

Ωο θχξηνο ζθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζεσξήζεθε ε δηαζθάιηζε ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ 

βαζηθψλ θνηλσληθψλ πξνηχπσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ-κειψλ ηνπ ηΔ. ηελ νπζία ν ζθνπφο 

απηφο ήηαλ κηα ήπηαο κνξθήο παλεπξσπατθή ζχγθιηζε ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο, αιιά θαη επξχηεξα ζηφρσλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο (Ακίηζεο,2001). 

Δπηζθξάγηζε απηήο ηεο ζεκαληηθήο πξνζπάζεηαο ηνπ ηΔ γηα ηελ εμαζθάιηζε ελφο 

ειάρηζηνπ επηπέδνπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ κεηαλαζηψλ απνηειεί ε δεκηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε Μεηαλάζηεπζε. Απνηειεί δηαθπβεξλεηηθφ φξγαλν ηνπ ηΔ θαη 

είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηελ πξνεηνηκαζία ζπζηάζεσλ πξνο ηα θξάηε-κέιε, επηθνπξψληαο 

έηζη ηελ Δπηηξνπή ησλ Τπνπξγψλ. Δπηπιένλ, έρεη σο θχξην ζηφρν λα επεξεάζεη κε ην έξγν 

ηεο, ηελ πνιηηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ - κειψλ ηνπ ηΔ, ζηνλ ηνκέα ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. 

 

Ωζηφζν, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε πξνζηαζία ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ εκθαλίζηεθε 

κε δηζηαθηηθφηεηα ζην αξρηθφ θείκελν ηνπ 1961 ζε ζχγθξηζε κε ηα πνιηηηθά θαη αζηηθά 

δηθαηψκαηα πνπ είρε εγγπεζεί 12 ρξφληα λσξίηεξα ε ΔΓΑ, γεγνλφο πνπ απνηππψλεη ηελ 

απξνζπκία κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνληαλ ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ζηελ κεηαπνιεκηθή 

Δπξψπε. ηαδηαθά θαη χζηεξα απφ πξσηνβνπιία πνπ αλέιαβε ην 1990 ε Δπηηξνπή ησλ 

Τπνπξγψλ ηνπ ηΔ, μεθίλεζε κηα δηαδηθαζία αλαδσνγφλεζεο ηνπ Υάξηε, ε νπνία είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξνεηνηκαζία ελφο ζρεδίνπ αλακνξθσκέλνπ ΔΚΣ πνπ πεξηιακβάλεη 

                                                             
6 Ο Ν. Αιηπξάληεο ηνλ ραξαθηεξίδεη σο ην θαζαξά Δπξσπατθφ δεκηνχξγεκα, έθθξαζε ηνπ Δπξσπατθνχ πνιηηηζκνχ. 
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πεξηζζφηεξεο ζεκειηψδεηο εγγπήζεηο, κε απνηέιεζκα ηειηθά ηελ πηνζέηεζε ηνπ 

Αλαζεσξεκέλνπ ΔΚΣ (Ακίηζεο,2001). 

1.3 Οη δξάζεηο γηα ηελ αλαζεώξεζε ηνπ Υάξηε 

 

ηελ πνξεία ησλ εηψλ αλαπηχρζεθε κηα ηάζε ελίζρπζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ δηθαησκάησλ 

πνπ εγγπάηαη ν Υάξηεο, ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ εμειίμεσλ πνπ 

ζεκεηψζεθαλ ζην επξσπατθφ έδαθνο. Δπηηαρπληήο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο απνηέιεζαλ ε 

θαηάξξεπζε ηνπ ηδεξνχληνο Παξαπεηάζκαηνο θαη ε πηψζε ηνπ Σείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1990, γεγνλφο πνπ έθεξε ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ πιεηνςεθία ησλ επξσπατθψλ 

θνηλσληψλ, αθνχ εθείλε ηελ πεξίνδν απμήζεθαλ ηα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα πξνο ηηο ρψξεο 

κέιε ηνπ ηΔ. Σα δχν απηά γεγνλφηα είραλ σο απνηέιεζκα ε κεηαλάζηεπζε θαη κάιηζηα ε κε 

λφκηκε, λα ιάβεη εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο ζην επξσπατθφ έδαθνο. Πξψηα απ’ φια, πνιηηηθέο 

ρνξήγεζεο άδεηαο εξγαζίαο θαη παξακνλήο ζηα λέα θξάηε πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ δελ ππήξραλ-ιφγσ θπξίσο ησλ αλχπαξθησλ 

δηνηθεηηθψλ δνκψλ- κε απνηέιεζκα πνιινί άλζξσπνη κέζα ζε κηα λχρηα λα κεηαηξαπνχλ ζε 

κε λφκηκνπο κεηαλάζηεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε έθξεμε ηεο αλεξγίαο πνπ ζεκεηψζεθε ζηηο 

ρψξεο ηνπ πξψελ Αλαηνιηθνχ Μπινθ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πηζαλφηεηεο εμεχξεζεο «καχξεο 

εξγαζίαο» ζηελ Δπξψπε, νδήγεζαλ εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ λα πάξνπλ ηνλ δξφκν ηεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη κάιηζηα ηεο κε λφκηκεο. ’ απηφ βνήζεζαλ θαη ηα εθηεηακέλα ρεξζαία 

ζχλνξα, πνπ κε ηελ ηζρλή έσο θαη θαζφινπ θχιαμή ηνπο, δηεπθφιπλαλ ηελ κε λφκηκε 

δηέιεπζε ησλ κεηαλαζηψλ ζην επξσπατθφ έδαθνο (Tonelli,2004). 

Έηζη, ε αλάγθε γηα κηα δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ γηλφηαλ νινέλα θαη πην 

επηηαθηηθή. Απηφ είρε σο άκεζε ζπλέπεηα ηελ πξνζαξκνγή θαη βειηίσζε ησλ δηθαησκάησλ 

πνπ εγγπάηαη ν Υάξηεο ζηηο λέεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ πξνέθπςαλ. 

Δπηπιένλ, γελλήζεθε ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο λένπ κεραληζκνχ ειέγρνπ θαη εθαξκνγήο 

ηνπ ΔΚΥ, ν νπνίνο ζα αλαιπζεί ζηελ ππνελφηεηα 1.6.4 

Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ γεγνλφησλ ήηαλ λα ζπλαθζνχλ κηα ζεηξά απφ Πξσηφθνιια,           

ηα νπνία επέθεξαλ ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην αξρηθφ θείκελν ηνπ Υάξηε, αλνίγνληαο 

ζηγά ζηγά ην δξφκν γηα ηελ ηειηθή αλαζεψξεζή ηνπ. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά είλαη ηα 

εμήο: 

- Σν Σξνπνπνηεηηθφ Πξσηφθνιιν (1991)
7
  

- Σν Πξφζζεην Πξσηφθνιιν γηα ην χζηεκα πιινγηθψλ Καηαγγειηψλ(1995)
8
 θαη 

                                                             
7  Δπηθπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα ζηηο12.09.1996 κε ηνλ Ν 2422/1996. 
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- Σν πκπιεξσκαηηθφ Πξσηφθνιιν (1998)
9
 

Σν πκπιεξσκαηηθφ Πξσηφθνιιν ππεγξάθε ζηε Γξαλάδα ηνλ Μάην ηνπ 1988, κε αθνξκή 

ηνλ ενξηαζκφ ησλ 25 ρξφλσλ απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ Υάξηε. Σν Πξσηφθνιιν απηφ, πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ ηδίνπ ηνπ ηΔ
10

, εηζάγεη λέα θνηλσληθά δηθαηψκαηα, 

φπσο ην δηθαίσκα γηα ίζεο επθαηξίεο θαη ίζε κεηαρείξηζε ζε ζέκαηα απαζρφιεζεο αζρέησο 

θχινπ, ην δηθαίσκα ησλ ειηθησκέλσλ γηα θνηλσληθή πξνζηαζία, ην δηθαίσκα ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα πιεξνθφξεζε θαη παξνρή ζπκβνπιψλ, θαζψο θαη ην δηθαίσκα απηψλ ζηνλ 

θαζνξηζκφ θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Δπηπιένλ αλνίγεη ην δξφκν γηα: α) ηελ 

κεηαξξχζκηζε ηνπ κεραληζκνχ ειέγρνπ εθαξκνγήο ηνπ Υάξηε, γηαηί απηή ήηαλ αξγή θαη 

πνιχ ζρνιαζηηθή, δελ επηβαιιφηαλ ζεκαληηθή πνιηηηθή θχξσζε ζην θξάηνο–παξαβάηε θαη 

επηπιένλ ζηε δηαδηθαζία απηή δελ επηηξεπφηαλ λα ζπκκεηέρνπλ νη θνηλσληθνί εηαίξνη θαη                    

β) ηελ απνζαθήληζε ηνπ ξφινπ ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ απηνχ. ξγαλα ειέγρνπ ηνπ Υάξηε 

είλαη ε Δπηηξνπή Αλεμάξηεησλ Δκπεηξνγλσκφλσλ (ΔΑΔ) θαη ε Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε. 

Με ην ζχζηεκα ησλ εζληθψλ εθζέζεσλ πνπ εηζήγαγε ην αξρηθφ θείκελν ηνπ Υάξηε, είρε 

δεκηνπξγεζεί αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηνπο ξφινπο ηεο ΔΑΔ θαη ηεο Κπβεξλεηηθήο 

Δπηηξνπήο, κε απνηέιεζκα ην έλα φξγαλν λα επηθαιχπηεη ην άιιν θαη ζηελ νπζία λα 

εμάγνληαη δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ην ίδην δήηεκα. ια απηά νδήγεζαλ ζηαδηαθά 

ζηελ ππνγξαθή ηνπ Σξνπνπνηεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ζην Σνξίλν ζηηο 16.10.1991                           

(ή Πξσηφθνιιν ηνπ Σνξίλν) απφ ηελ Δπηηξνπή Charte-Rel
11

. Σν Πξσηφθνιιν απηφ εληζρχεη 

ηνλ κεραληζκφ ειέγρνπ ηνπ Υάξηε, θαζηζηψληαο ηνλ ηαρχηεξν θαη πην επέιηθην, 

απνζαθελίδνληαο παξάιιεια ηνλ ξφιν ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ ηνπ, ψζηε ην έλα λα κελ 

επηθαιχπηεη ην άιιν. Ζ Κπβεξλεηηθή Δπηηξνπή, πνπ κέρξη ηφηε παξείρε γλσκνδνηήζεηο 

ζρεηηθά κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Δπηηξνπήο Αλεμάξηεησλ Δκπεηξνγλσκφλσλ (ΔΑΔ) 

απνθνξηίδεηαη απφ απηφ ηνλ ξφιν θαη κεηαηξέπεηαη ζε πνιηηηθφ ζψκα δηαιφγνπ θαη 

θαηάζεζεο απφςεσλ γηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα, ελψ ην έξγν ηεο λνκηθήο 

αμηνιφγεζεο ηνπ Υάξηε αλήθεη πιένλ ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο ΔΑΔ. Δπηπιένλ, 

                                                                                                                                                                                              
8 Δπηθπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα ζηηο 18.06.1988 κε ηνλ Ν 2595/1988, αιιά δελ έρεη πξνβεί ζηελ Γήισζε ηνπ  
     άξζξνπ 2 παξ.1, πνπ ζα θαζηζηνχζε δπλαηή ηελ άζθεζε ζπιινγηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο Διιάδνο απφ   
     ειιεληθέο ΜΚΟ. 
9  Δπηθπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα ζηηο 18.06.1988 κε ηνλ Ν 2595/1988. 
10 10 ρξφληα πξηλ, ζηηο 27.04.1978, ηα θξάηε – κέιε απέζηεηιαλ δηαθήξπμε ζην ηΔ, κε ηελ νπνία εμέθξαδαλ ηελ αλάγθε λα  
     επεθηείλνπλ ηελ ιίζηα ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ πνπ πξνζηαηεχνληαλ ήδε απφ 
     ηα αληίζηνηρα ζπκβαηηθά θείκελα, φπσο ν ΔΚΥ θαη ε ΔΓΑ. 
11 Δίλαη ε Δπηηξνπή πνπ πξνεηνίκαζε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΔΚΥ, ε νπνία πξνηάζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ     
     Τπνπξγψλ. Απνηειείηαη απφ εκπεηξνγλψκνλεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ ηΔ (1 απφ θάζε κέινο), θαζψο θαη απφ  
     εθπξνζψπνπο: ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο, ηεο ΓΟΔ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ  
     νξγαλψζεσλ ηεο Δπξψπεο. Γεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ Τπνπξγηθή Γηάζθεςε ηεο Ρψκεο ην 1990, φηαλ νη  
     Τπνπξγνί ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ ηΔ ππνγξάκκηζαλ ηελ αλάγθε λα δνζεί κηα λέα ψζεζε ζηνλ Υάξηε. 
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κε ην Πξσηφθνιιν απηφ κεηνλνκάδεηαη ζε Δπξσπατθή Δπηηξνπή Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ 

(ΔΔΚΓ),ε νπνία είλαη έλα αλεμάξηεην ζψκα ειέγρνπ. 

 

Σν θχξνο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Υάξηε εληζρχνληαη αθφκα πην πνιχ, χζηεξα απφ ηελ 

ζεζκνζέηεζε ηνπ λένπ απηνχ νξγάλνπ ειέγρνπ ηνπ. ηνλ αληίπνδα φκσο δεκηνπξγείηαη ε 

αλάγθε γηα πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ εγγπάηαη ν Υάξηεο, θαζψο θαη ηεο 

ελίζρπζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπ Υάξηε, νη 

νπνίνη δηεθδηθνχλ λα έρνπλ ελεξγφηεξν ξφιν ζ’ απηή. Έηζη ε Δπηηξνπή Charte-Rel 

νδεγήζεθε ζηαδηαθά ζηελ πηνζέηεζε ηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηφθνιιν γηα ην χζηεκα 

πιινγηθψλ Καηαγγειηψλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1995, ην νπνίν επηηξέπεη ζε αλαγλσξηζκέλεο ΜΚΟ 

θαη εθπξνζψπνπο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, λα ππνβάιινπλ ζπιινγηθέο θαηαγγειίεο θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ σο ελεξγά κέιε θαηά ηελ δηαδηθαζία εμέηαζεο κηαο ζπιινγηθήο θαηαγγειίαο.  

ε λνκηθφ επίπεδν, ην Πξσηφθνιιν απηφ ζεζκνζεηεί ην ζχζηεκα ησλ ζπιινγηθψλ 

θαηαγγειηψλ, ζην νπνίν ζα αλαθεξζνχκε παξαθάησ ζηελ ππνελφηεηα 1.6, ηξνπνπνηψληαο 

έηζη ζεκειησδψο ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Υάξηε. ε πνιηηηθφ επίπεδν, 

είλαη ε αλαγλψξηζε ζηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ζηηο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο 

(ΜΚΟ) λα έρνπλ πην ελεξγφ ξφιν θαηά ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ ζπιινγηθψλ θαηαγγειηψλ  

(Benisichi,2001). 

 

ρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο κεηαλάζηεο, θαηά ηελ δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ηνπ Υάξηε απφ ηελ 

Δπηηξνπή Chart-Rel, ν παξαηεξεηήο ηεο ΓΟΔ είρε ηνλίζεη φηη ήηαλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα 

επεθηαζεί ε πξνζηαζία πνπ εγγπάηαη ν Υάξηεο ζε θάζε πξφζσπν ην νπνίν δηακέλεη ζην 

έδαθνο ησλ Μεξψλ. Αλάινγε άπνςε κε ηνλ παξαηεξεηή ηεο ΓΟΔ, είρε εθθξάζεη θαη ν 

εθπξφζσπνο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο δειψλνληαο φηη ε πλέιεπζε ζα ππνζηήξηδε 

ηελ πξφηαζε λα επεθηαζεί ην πξνζσπηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Υάξηε θαη ζηνπο λφκηκνπο 

κεηαλάζηεο νη νπνίνη φκσο δελ είλαη ππήθννη ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Οη εηζεγήζεηο 

φκσο απηέο δελ έγηλαλ δεθηέο απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ Τπνπξγψλ, θη έηζη δελ επήιζε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Παξαξηήκαηνο γηα λα δηεπξχλεη ην πξνζσπηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Υάξηε. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπλήζσο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ εμαηξνχλ ηνπο ππεθφνπο κε 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο πνπ ζεζπίδεηαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Υάξηε. Ωζηφζν, ε ξεηή αλαθνξά ζα απνηεινχζε εθδήισζε 

αιιειεγγχεο πξνο απηνχο πνπ δελ απνιακβάλνπλ πιήξνπο πξνζηαζίαο, θπξίσο ηνπο 

κεηαλάζηεο εξγαδφκελνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, αλ νη κειινληηθέο επηθπξψζεηο ηνπ Υάξηε 

ζπλνδεχνληαλ απφ κηα Γήισζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία δηθαηνχληαη πξνζηαζίαο φια ηα 
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πξφζσπα πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ή εξγάδνληαη κφληκα ζην έδαθνο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 

Κξάηνπο Μέξνπο-εκκέζσο ε δήισζε απηή αλαθέξεηαη θαη ζηνπο κε λφκηκνπο κεηαλάζηεο 

εξγαδνκέλνπο (Lidal,2000). 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ζηαδηαθήο αλαζεψξεζεο ηνπ Υάξηε πνπ πεξηγξάθηεθε παξαπάλσ, 

νινθιεξψζεθε κε ηελ πηνζέηεζε ελφο ζρεδίνπ αλαζεσξεκέλνπ Υάξηε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

1994 απφ ηελ Δπηηξνπή Charte-Rel. 

 

1.4 Ζ αλαζεώξεζε ηνπ ΔΚΥ 

Ο ΑΔΚΥ πηνζεηήζεθε ζηελ 98
ε
 χλνδν ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ ηνπ ηΔ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 3 Μαΐνπ 1996. Σν πηνζεηεκέλν απφ ηελ Δπηηξνπή θείκελν έρεη ηεζεί 

ζε ηζρχ ήδε απφ ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ 1999.  

Απνηειεί κηα πξσηφηππε ζπκβνιή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ ηφζν ζηνλ επξσπατθφ φζν θαη ζηνλ δηεζλή ρψξν. Θεσξείηαη ην ηζρπξφηεξν 

λνκηθφ εξγαιείν ηνπ ηΔ γηα ηελ πξνζηαζία φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο θνηλσλίαο θαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο απμαλφκελεο πίεζεο πνπ πξνθχπηεη γηα θνηλσληθνχο θαλφλεο, ξήηξεο θαη 

πξνδηαγξαθέο ζηελ Δπξψπε. Σν θείκελφ ηνπ δηαπεξλά ζχλνξα, πνιηηηζκνχο θαη παξαδφζεηο 

θαη ιεηηνπξγεί ζεζπίδνληαο θαλφλεο νη νπνίνη αληαπνθξίλνληαη ζηηο αμίεο ηηο νπνίεο είλαη 

αλαγθαίν λα δηαηεξνχληαη ελ νλφκαηη ηεο αμίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ (Γαζθαιάθεο,2005)
12

. 

πνπδαίν ξφιν γηα ηελ πηνζέηεζε λέσλ ξπζκίζεσλ σο πξνο ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα πνπ 

πεξηιακβάλεη ν Υάξηεο, απνηέιεζαλ νη εμειίμεηο πνπ εκθάληζε ε θαλνληζηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ηεο ΓΟΔ κε ηε ζέζπηζε ή ηξνπνπνίεζε θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κηαο ζεηξάο ΓΔ.         

Αιιά θαη ην δίθαην ηεο ΔΔ απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο γηα ηελ δηαηχπσζε θαη αλαζεψξεζε 

νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ Υάξηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ δηαηχπσζε 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Υάξηε άζθεζε ε εμέιημε πνπ παξνπζηάζηεθε ζην 

εξγαηηθφ δίθαην θαη ζηηο θνηλσληθέο πνιηηηθέο ησλ πεξηζζφηεξσλ επξσπατθψλ θξαηψλ, 

εμειίμεηο νη νπνίεο απνηππψζεθαλ θαη ζην επίπεδν ηεο θαλνληζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ΔΔ 

κε ηελ πηνζέηεζε κηαο ζεηξάο Οδεγηψλ θαιχπηνληαο έηζη έλα κεγάιν εχξνο εξγαζηαθψλ θαη 

                                                             
12 Απόςπαςμα από τθν ειςαγωγικι ομιλία του Δθμοςκζνθ Δαςκαλάκθ που προλογίηει το βιβλίο του Νικιτα Αλιπράντθ: 
«Για μια διεφρυνςθ των κοινωνικϊν δικαιωμάτων. Ζνα πρότυπο: ο Ευρωπαϊκόσ Κοινωνικόσ Χάρτθσ του Συμβουλίου τθσ 
Ευρϊπθσ». 
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θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. Γηα παξάδεηγκα ε Οδεγία 98/59/ΔΚ πεξί πξνζεγγίζεσο ησλ 

λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηηο νκαδηθέο απνιχζεηο 

Ο αλαζεσξεκέλνο ΔΚΥ απαξηζκεί ζπλνιηθά 31 θνηλσληθά δηθαηψκαηα θαη εηζάγεη – κε ην 

Πξφζζεην Πξσηφθνιιν γηα ην χζηεκα πιινγηθψλ Καηαγγειηψλ ηνπ 1995 – έλαλ λέν 

κεραληζκφ ειέγρνπ ηνπ Υάξηε, απνζαθελίδνληαο παξάιιεια ηνλ ξφιν ησλ νξγάλσλ ηνπ, 

δειαδή ηεο Κπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο ΔΑΔ. 

Δπνκέλσο, ην θείκελν ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Υάξηε ελψλεη ζε έλα εληαίν θείκελν:                              

α) ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ ΔΚΥ ηνπ 1961, κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο                

β) ηα ηέζζεξα δηθαηψκαηα πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ην πκπιεξσκαηηθφ Πξσηφθνιιν ηνπ 

1988 θαη γ) νθηψ δηθαηψκαηα πνπ πξνζηαηεχνληαη γηα πξψηε θνξά, ηα νπνία αλαθέξνληαη 

ζηελ ακέζσο επφκελε ππνελφηεηα ηελ 1.5.  

Ο ΑΔΚΥ έρεη σο ζηφρν λα δηεπξχλεη ην πεδίν πξνζηαζίαο ηνπ Υάξηε ηνπ 1961, ιφγσ ησλ 

εμειίμεσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ επξσπατθή ήπεηξν ζην πεδίν ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

θαη θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ, εμαηηίαο θαη ηεο αζξφαο κεηαλάζηεπζεο-λφκηκεο θαη κε- πνπ 

δέρηεθε ε Δπξψπε, θπξίσο απφ ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο.  

Ωο πξνο ηνπο λφκηκνπο κεηαλάζηεο, ν ΑΔΚΥ, πξνζζέηεη 2 λέεο παξαγξάθνπο, ηελ 11 θαη 12 

ζην Άξζξν 19, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηνπο κεηαλάζηεο εξγαδφκελνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο 

ηνπο. Ζ παξάγξαθνο 11 νξίδεη ηε δηεπθφιπλζε γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ζην θξάηνο 

ππνδνρήο, ε νπνία ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ 

ζηνλ εξγαζηαθφ θαη θνηλσληθφ ρψξν ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη ε παξάγξαθνο 12 ηε 

δηεπθφιπλζε γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ηνπ κεηαλάζηε εξγαδνκέλνπ θαη ησλ 

παηδηψλ ηνπ, γηαηί δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηα παηδηά απηά λα δηαηεξήζνπλ ηελ πνιηηηζηηθή θαη 

γισζζηθή θιεξνλνκηά ηνπο θαη θπξίσο λα ηνπο δνζεί ε δπλαηφηεηα λα επαλεληαρζνχλ ζηηο 

θνηλσλίεο ησλ ρσξψλ πξνέιεπζήο ηνπο ζηελ πεξίπησζε επηζηξνθήο ηνπ κεηαλάζηε 

εξγαδνκέλνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ (Λεμνπξηώηεο,2005). Σν ηειεπηαίν απηφ δηθαίσκα σο 

πξνο ηελ εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζηα παηδηά ηνπ εξγαδφκελνπ κεηαλάζηε, φπσο ζα 

δνχκε ζην θεθάιαην 3 επεθηείλεηαη θαη ζηα παηδηά ησλ κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ. 

Ωο πξνο ηνπο κε λφκηκνπο κεηαλάζηεο ηφζν ν ΔΚΥ, φζν θαη ν ΑΔΚΥ δελ θάλνπλ θακία ξεηή 

αλαθνξά γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία ηνπο. Έκκεζα απφ ηηο γλσκνδνηήζεηο θαη ηηο 

ζπζηάζεηο ηεο ΔΔΚΓ, επεθηείλεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Υάξηε, σο πξνο 

ηελ βαζηθή θνηλσληθή πξνζηαζία θαη ζηνπο κε λφκηκνπο κεηαλάζηεο. Γηα ην δήηεκα  ηεο 
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θνηλσληθήο πξνζηαζίαο κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ ζα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 3 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

πσο πξναλαθέξζεθε, ε Διιάδα έρεη θπξψζεη ηα άξζξα ηνπ Υάξηε ηνπ 1961, κε ηελ 

εμαίξεζε ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 θαη έρεη επίζεο θπξψζεη ζην ζχλνιφ ηνπ ην πκπιεξσκαηηθφ 

Πξσηφθνιιν ηνπ 1988. Αλαθνξηθά κε ηνλ ΑΔΚΥ, ηνλ έρεη κελ ππνγξάςεη αιιά δελ ηνλ έρεη 

αθφκα επηθπξψζεη. Γελ κπνξνχζε λα ηνλ επηθπξψζεη ιφγσ δηαδηθαζηηθψλ θαη λνκηθψλ 

δπζθνιηψλ πνπ πξνέθππηαλ. Οη δηαδηθαζηηθέο δπζθνιίεο πξνέξρνληαλ απφ ηελ έιιεηςε 

ζπληνληζκνχ, επηθνηλσλίαο θαη απνπνίεζεο πνιιέο θνξέο ησλ επζπλψλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ππάιιεινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ελψ νη λνκηθέο δπζθνιίεο πξνέθππηαλ απφ ηελ εζληθή 

λνκνζεζία, γηαηί δηθαηψκαηα πνπ είραλ λνκηθά θαηνρπξσζεί εδψ θαη δεθαεηίεο, ζα έπξεπε λα 

θαηαξγεζνχλ, πξνθεηκέλνπ ε εζληθή λνκνζεζία λα ελαξκνληζηεί κε ηα δηθαηψκαηα πνπ 

εγγπάηαη ν ΑΔΚΥ (Γηαθνπκάθνπ,2005). 

Παξά ηηο λνκηθέο θαη δηαδηθαζηηθέο δπζθνιίεο πνπ είραλ πξνθχςεη, πξφζθαηα, δειαδή ηνλ 

Μάην ηνπ 2010 ε Διιάδα πξνζπάζεζε λα επηθπξψζεη ηνλ ΑΔΚΥ.  Ζ πξνζπάζεηα φκσο απηή 

δελ ηειεζθφξεζε, γηαηί είρε ήδε πξνεγεζεί ε ππαγσγή ηεο ρψξαο ζην «κεραληζκφ ζηήξημεο» 

απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν. Έηζη ζην πιαίζην απηνχ ηνπ κεραληζκνχ ε ρψξα έρεη αλαιάβεη 

δεζκεχζεηο κε ηηο νπνίεο πεξηνξίδνληαη ζεκειηψδε θνηλσληθά δηθαηψκαηα
13

.  

1.5 ηόρνη ηεο αλαζεώξεζεο 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ Υάξηε ήηαλ λα κελ κεησζεί ην επίπεδν πξνζηαζίαο 

πνπ παξείρε ε αξρηθή ηνπ δηαηχπσζε, αιιά λα βειηησζεί ή λα εληζρπζεί ε πξνυπάξρνπζα 

πξνζηαζία ησλ πθηζηάκελσλ δηθαησκάησλ. Έηζη δηθαηψκαηα ησλ νπνίσλ ε πξνζηαζία 

δηεπξχλεηαη κε ηνλ ΑΔΚΥ είλαη απηά πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ησλ 

εξγαδνκέλσλ, θαζψο επίζεο θαη απηά ηεο πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο (ΑκΔΑ).  

Δπηπιένλ, κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Υάξηε εηζάγνληαη λέα θνηλσληθά δηθαηψκαηα, φπσο είλαη 

ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ζε πεξηπηψζεηο απφιπζεο, ην δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

πξνζηαζία ησλ αμηψζεψλ ηνπο ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηνπ εξγνδφηε, ην δηθαίσκα ηεο 

αμηνπξέπεηαο ζηελ εξγαζία, ην δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ κε νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο γηα 

ίζεο επθαηξίεο θαη ίζε κεηαρείξηζε, ην δηθαίσκα ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

                                                             
13 Γλψκε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο (ΟΚΔ), Μάηνο 2010. 
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πξνζηαζία θαη παξνρή δηεπθνιχλζεσλ ζηελ επηρείξεζε, ην δηθαίσκα ελεκέξσζεο θαη 

δηαβνχιεπζεο ζε δηαδηθαζίεο ζπιινγηθψλ απνιχζεσλ, ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο θαηά ηεο 

θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ην δηθαίσκα ζηε ζηέγαζε. 

Σν ζεκαληηθφηεξν ίζσο απφ απηά ηα λέα δηθαηψκαηα είλαη ε εμαζθάιηζε ειάρηζησλ νξίσλ 

δηαβίσζεο σο δίρηπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ελάληηα ζηελ θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ- πνπ δελ ξπζκίδνληαλ σο ηφηε απφ άιια δηεζλή ή επξσπατθά φξγαλα.  

Γεδνκέλνπ φηη ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ Υάξηε ήηαλ νη επηδησθφκελεο 

κεηαβνιέο λα κελ νδεγνχλ ζε κηα κείσζε ηνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο πνπ παξείρε ε αξρηθή 

δηαηχπσζε ησλ δηθαησκάησλ, νη λέεο θαλνληζηηθέο δηαηππψζεηο ηνπ 1996, ζην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπο, εθθξάδνπλ αθξηβψο ηελ πξφζεζε βειηίσζεο ή ελίζρπζεο ησλ πθηζηάκελσλ 

δηθαησκάησλ. Ωζηφζν, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο ξπζκίζεηο πεξί 

λπρηεξηλήο εξγαζίαο θαη πεξί εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ ζε επηθίλδπλεο εξγαζίεο, νη λέεο 

δηαηππψζεηο θαίλεηαη λα δηέπνληαη φρη αθξηβψο απφ ηελ αληίιεςε ηεο ελίζρπζεο ησλ 

αληίζηνηρσλ δηθαησκάησλ, αιιά λα απνηππψλνπλ απιψο ηελ πξφζεζε ηεο απιήο 

επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δηθαησκάησλ απηψλ, ππφ ηελ έλλνηα ηεο ιήςεο 

ππφςε ησλ ζρεηηθψλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ αληηιήςεσλ θαη εζψλ (Λεμνπξηώηεο,2005). 

1.6 Μεραληζκνί ειέγρνπ ηνπ ΔΚΥ 

πσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν ζεκείν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ππάξρνπλ 2 

κεραληζκνί ειέγρνπ εθαξκνγήο ηνπ Υάξηε: ην ζχζηεκα ππνβνιήο ησλ Δζληθψλ Δθζέζεσλ 

θαη ην ζχζηεκα ησλ ζπιινγηθψλ θαηαγγειηψλ.  

Ο έιεγρνο εθαξκνγήο ηνπ ΔΚΥ βαζίδεηαη εμ νινθιήξνπ ζηηο εζληθέο εθζέζεηο πνπ 

ππνβάιινπλ ζηελ ΔΔΚΓ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Σν ζχζηεκα ππνβνιήο ησλ Δζληθψλ 

Δθζέζεσλ ηνπ ΔΚΥ ζεζκνζεηείηαη ζην αξρηθφ θείκελν ηνπ Υάξηε ζην Μέξνο IV,                                 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα άξζξα 21 θαη 22, κε ηα νπνία νξίδεηαη φηη ηα πκβαιιφκελα Μέξε ζα 

ππνβάιινπλ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ηΔ έθζεζε ζρεηηθή κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο ΗΗ 

ηνπ Υάξηε πνπ έγηλαλ απνδεθηέο (άξζξν 21)
14

 ή φρη (άξζξν 22)
15

 απφ απηά.                                     

Σα ζπκβαιιφκελα θξάηε είλαη ππνρξεσκέλα λα ππνβάιινπλ ηαθηηθέο εθζέζεηο πξνο ηελ 

ΔΔΚΓ, γηα ηελ εθαξκνγή ειέγρνπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΔΚΥ. ηε ζπλέρεηα ε ΔΔΚΓ, αθνχ 

κειεηήζεη ηηο εζληθέο εθζέζεηο πνπ ηεο ππνβάιινπλ ηα θξάηε-κέιε, εμάγεη πκπεξάζκαηα, ηα 

νπνία απνηεινχλ έγγξαθεο αλαιπηηθέο εθηηκήζεηο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηα ζηνηρεία ησλ 

                                                             
14 Αλά δηεηία. 
15 Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
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εζληθψλ εθζέζεσλ. Σα πκπεξάζκαηα δχλαληαη λα είλαη ζεηηθά-φηαλ απνθαίλνληαη φηη 

εθαξκφδνληαη νη επηηαγέο ηνπ Υάξηε-ή αξλεηηθά –φηαλ δηαπηζηψλνπλ παξαβίαζε ηνπ Υάξηε. 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ΔΔΚΓ θξίλεη φηη δελ έρεη επαξθή ζηνηρεία, αλαβάιιεη ηελ 

απφθαλζή ηεο θαη δεηεί πξφζζεηε πιεξνθφξεζε ζηελ επφκελε έθζεζε (Βεληέξεο,2002). 

Απφ ην ζχζηεκα απηφ πξνθχπηνπλ ηα εμήο βαζηθά κεηνλεθηήκαηα:  

Ο ΔΚΥ εηζάγεη έλα δηαδηθαζηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεψλ ηνπ, ην νπνίν 

ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ Δζληθψλ Δθζέζεσλ απφ ηελ ΔΔΚΓ.                        

Ζ απνπζία πεξαηηέξσ ειέγρνπ, θαη θπξίσο δηθαζηηθνχ – σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

εζληθψλ εθζέζεσλ πνπ ππνβάιινπλ ηα θξάηε- κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα – ζπζηάζεηο εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο, αθνχ κπνξεί λα γίλνληαη παξαβηάζεηο 

ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ζην εζσηεξηθφ ελφο θξάηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα απηφ λα 

ιακβάλεη ζεηηθή αμηνιφγεζε απφ ηελ Δπηηξνπή. Κη έηζη λα δηαθπβεχεηαη ην θχξνο θαη ε 

αμηνπηζηία ηνπ ΔΚΥ
16

.  

Ο έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΑΔΚΥ, γίλεηαη ηφζν κε ην ζχζηεκα ησλ Δζληθψλ Δθζέζεσλ 

φζν θαη κε ην ζχζηεκα ησλ ζπιινγηθψλ θαηαγγειηψλ. Ο κεραληζκφο ησλ ζπιινγηθψλ 

θαηαγγειηψλ πηνζεηήζεθε κε ην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν γηα ην χζηεκα πιινγηθψλ 

Καηαγγειηψλ (1995), έλα ρξφλν πεξίπνπ πξηλ απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Υάξηε. Γελλήζεθε 

χζηεξα απφ ηελ απφξξηςε ηεο πξφηαζεο - απφ ηελ Δπηηξνπή Charte-Rel - πνπ ππέβαιαλ νη 

θνηλσληθνί εηαίξνη γηα ηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ ΔΓΓΑ ή 

θάπνηνπ άιινπ αλεμάξηεηνπ δηθαζηηθνχ νξγάλνπ (Benisichi,2001). 

Έηζη απνθαζίζηεθε ε ζεζκνζέηεζε ελφο κεραληζκνχ ειέγρνπ θαη εθαξκνγήο ηνπ Υάξηε, 

ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ζπιινγηθή θαηαγγειία νη εμήο θνξείο:   

α)  νη δηεζλείο νξγαλψζεηο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ. 

β) νη άιιεο δηεζλείο ΜΚΟ πνπ έρνπλ ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζην ηΔ θαη πεξηιακβάλνληαη ζε 

θαηάινγν πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηελ Κπβεξλεηηθή Δπηηξνπή. 

γ) νη εζληθέο αληηπξνζσπεπηηθέο νξγαλψζεηο ησλ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ηνπ θξάηνπο – 

κέινπο, θαηά ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη θαηαγγειία. 

 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζπιινγηθψλ θαηαγγειηψλ έγηλε γηα λα εληζρχζεη 

απνηειεζκαηηθά ηνλ κεραληζκφ ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Υάξηε, ν νπνίνο βαζηδφηαλ κφλν 

                                                             
16 Αθνχ ε ΔΔΚΓ, κε ην ζχζηεκα ησλ εζληθψλ εθζέζεσλ, δελ κπνξεί λα ειέγμεη επί ηεο νπζίαο αλ εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε ν 
Υάξηεο, κηαο θαη δελ κπνξεί λα επηβάιεη θπξψζεηο ζην θξάηνο-παξαβάηε (Αιηπξάληεο,2005). 
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ζην ζχζηεκα ησλ εζληθψλ εθζέζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ζεσξνχληαλ ηδηαίηεξα αμηφπηζηνο 

θαη δηαθαλήο. Δπηπιένλ, ε δηαδηθαζία εμέηαζεο κηαο ζπιινγηθήο θαηαγγειίαο ζα γίλεηαη ζε 

πην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπγθξηηηθά κε ηελ εμέηαζε κηαο Δζληθήο Έθζεζεο, αθνχ ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο ηεο ζπιινγηθήο θαηαγγειίαο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη νη 

θνηλσληθνί εηαίξνη ή νη δηεζλείο ΜΚΟ, νη νπνίνη έρνπλ άκεζε αλάκεημε ζηελ ππφζεζε. 

Ωο βαζηθή θαηλνηνκία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ππνβνιήο ζπιινγηθψλ θαηαγγειηψλ απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη θνηλσληθνί εηαίξνη θαη δηεζλείο ΜΚΟ κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ζπιινγηθή 

θαηαγγειία, ρσξίο λα απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε πξνζθπγή ηνπο ζε εζληθά έλδηθα βνεζήκαηα. 

Έηζη εηζάγεηαη κηα νηνλεί δηθαζηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία νδεγεί ζηε δεχηεξε θαηλνηνκία, ε 

νπνία έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη έηζη αλαγλσξίδεηαη – έζησ θαη έκκεζα – ε αγσγηκφηεηα 

ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ ζπλάγεηαη απφ ην Άξζξν 12 ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο πξσηνθφιινπ ζην νπνίν νξίδεηαη φηη: ν Υάξηεο εκπεξηέρεη λνκηθέο 

δεζκεχζεηο δηεζλνχο ραξαθηήξα, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ππνβάιιεηαη ζηνλ απνθιεηζηηθφ 

έιεγρν πνπ αλαθέξεηαη ζην κέξνο IV ηνπ Υάξηε θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

Πξσηνθφιινπ (Ακίηζεο,2001) . 

Ζ πηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζπιινγηθψλ θαηαγγειηψλ δελ ζεκαίλεη φηη σο πξνο ηνλ 

έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ηνπ Υάξηε, δελ ππάξρνπλ θαη κεηνλεθηήκαηα. Παξφηη ην ζχζηεκα ησλ 

ζπιινγηθψλ θαηαγγειηψλ απνηειεί έλα ζεηηθφ βήκα σο πξνο ηνλ έιεγρν απηφ, ε απιή 

ππνβνιή ζπζηάζεσλ, ζην θξάηνο-παξαβάηε, ρσξίο ηελ επηβνιή πεξαηηέξσ θπξψζεσλ-

εμαηηίαο ηεο απνπζίαο δηθαζηεξίνπ πνπ λα κπνξεί λα επηβάιιεη θπξψζεηο θαη λα ειέγρεη ηελ 

ζπκβαηφηεηα ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ κε ηνλ Υάξηε – φρη κφλν δελ εγγπάηαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεψλ, αιιά θαη πφζν κάιινλ, ηελ απφιπηε πξνζηαζία 

ηνπ δηνηθνχκελνπ έλαληη ησλ απζαηξεζηψλ ηεο Γηνίθεζεο.  

Δμίζνπ ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην Πξσηφθνιιν πνπ ζεζκνζεηεί ην 

ζχζηεκα ησλ ζπιινγηθψλ θαηαγγειηψλ δελ πξνβιέπεη δηθαίσκα πξνζθπγήο ζηα θπζηθά 

πξφζσπα, φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ ΔΓΑ. Καηά ζπλέπεηα, δελ είλαη δπλαηφ λα εμεηαζηνχλ 

αηνκηθέο πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ησλ ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ πνπ ν ίδηνο ν 

Υάξηεο εγγπάηαη. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα γίλνληαη θαζεκεξηλά παξαβηάζεηο 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, νη νπνίεο δελ γλσζηνπνηνχληαη πνηέ ζηελ ΔΔΚΓ. 
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1.7 Δπίδξαζε ηνπ Υάξηε ζην δίθαην ηεο Δ.Δ. 

Ο ΔΚΥ έγηλε ζεκαληηθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ην δίθαην ηεο ΔΔ, αθνχ βνήζεζε ηα φξγαλά 

ηεο λα νξίζνπλ ην εχξνο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ πνπ ζηαδηαθά ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξηζηεί απφ ηελ επξσπατθή έλλνκε ηάμε. Έηζη, ε ελζσκάησζε νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ 

ηνπ Υάξηε ζην δίθαην ηεο ΔΔ, απνηππψλεη ηελ έκπξαθηε επηζπκία απηήο λα γίλεη κηα 

ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ζπληνληζκνχ θαη ελαξκφληζεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ κε ην 

πεξηερφκελν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΔΚΥ.  

Παξαηίζεληαη κεξηθά ζεκεία ζην δίθαην ηεο ΔΔ, ηα νπνία θάλνπλ αλαθνξά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ΔΚΥ. ην πξννίκην ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Πξάμεο (ΔΔΠ) ηνπ 1987
17

 αλαθέξεηαη φηη 

αλαγλσξίδνληαη ζεκειηψδε θνηλσληθά δηθαηψκαηα ηνπ ΔΚΥ, ηδίσο απηά πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ ειεπζεξία, ηελ ηζφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Απηή ε δήισζε ππάξρεη θαη ζην 

Πξννίκην ηεο πλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο ΔΔ. Δπηπιένλ, ν ΔΚΥ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο 

πξσηνγελήο πεγή δηθαίνπ θαηά ηελ δηαηχπσζε ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ σο πξνο ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ πηνζεηεί 

εκπλέεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ πνπ εγγπάηαη ν Υάξηεο. Δπηπιένλ, 

ν Κνηλνηηθφο Υάξηεο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ΔΔ ζην πξννίκηφ 

ηνπ αλαθέξεη ξεηά φηη ζα ζέβεηαη θαη ζα πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ 

ηνπο Κνηλσληθνχο Υάξηεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Έλσζε θαη ην πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο, θαζψο θαη απφ ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ 

ΔΓΓΑ. 

Δηδηθφηεξα ην άξζξν 30
18

 ηνπ ΑΔΚΥ , πνπ θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα ελάληηα ζηελ θηψρεηα 

θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, απνηέιεζε ηε λνκηθή βάζε, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρηεθε ε 

θνηλσληθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ε δεκηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ 

Μνληέινπ
19

.   

                                                             
17

 Κνηλφ πιαίζην δξάζεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην νπνίν εθπνλήζεθε χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ (Ηνχληνο 1985), θπξψζεθε απφ ηα θξάηε κέιε θαη ηέζεθε ζε ηζρχ απφ 1εο Ηνπιίνπ 1987. 
Αληηθαηαζηάζεθε απφ ηε πλζήθε ηνπ Mάαζηξηρη ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1.1.1993. Ζ Eληαία Eπξσπατθή Πξάμε 
αλακνξθψλεη πξνεγνχκελεο ζπλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θαζνξίδεη ηα ζηάδηα θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ 
αλαγθαίσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο κέηξσλ. 
18 Με βάζε ην άξζξν 30, ηα θξάηε θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ κηα ζπλνιηθή θαη ζπληνληζκέλε πνιηηηθή γηα λα πξνσζήζνπλ 

ηελ πξαγκαηηθή πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, ηε ζηέγαζε, ηελ εθπαίδεπζε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ θνηλσληθή θαη ηαηξηθή 
ζπλδξνκή, ζηα άηνκα πνπ δνπλ ή θηλδπλεχνπλ λα βξεζνχλ ζε θαηάζηαζε θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ή θηψρεηαο, θαη ζηηο 
νηθνγέλεηέο ηνπο. 
19 Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Μνληέιν, πξνθχπηεη απφ ηελ αλάδεημε νξηζκέλσλ θνηλψλ αξρψλ θαη αμηψλ σο πξνο ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ζηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ. Δίλαη πξνζαλαηνιηζκέλν: α) ζην δεκφζην ραξαθηήξα ηνπ 
ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιεηαο, πξνζηαηεχνληαο ηνπο εξγαδφκελνπο απφ εηδηθνχο θηλδχλνπο κέζσ ζπζηεκάησλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη επηθνπξηθά κε ηελ παξέκβαζε γεληθψλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξφλνηαο  β)ζηελ θαζνιηθή 
πξφζβαζε γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο, πγείαο, πξφλνηαο 
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ηελ νπζία, φξακα ησλ εκπλεπζηψλ ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ Υάξηε, ήηαλ λα γίλεη ν 

αλαζεσξεκέλνο απηφο Υάξηεο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ λνκνζεζία ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

ζηελ Δπξψπε γηα θνηλσληθά θπξίσο ζέκαηα ηα νπνία δελ ξπζκίδνληαλ απφ άιια δηεζλή 

φξγαλα απφ ηε κία κεξηά θαη απφ ηελ άιιε λα ηππνπνηήζεη θαλφλεο γεληθήο ηζρχνο ζ’ φιε ηελ 

Δπξψπε.  

Σν ηΔ παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ πνπ έρεη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ζπγθξφηεζεο επξσπατθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Ο Κνηλσληθφο Υάξηεο 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ επξχηεξε επξσπατθή νινθιήξσζε. Οη θαλφλεο ηνπο 

νπνίνπο ζέηεη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ πξναγσγή ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 

νινθιήξσζεο θαη παξάιιεια ζηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ θαη ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο 

πεξηζηάζεηο θαη ηηο ζπγθπξίεο ζηελ Δπξψπε. Θέηνπλ ηα θξηηήξηα γηα ηηο ρψξεο πνπ 

βξίζθνληαη ζε θάζε κεηαβαηηθή, δειαδή γηα ηηο ρψξεο νη νπνίεο νπζηαζηηθά ζήκεξα 

μαλαελψλνληαη κε ηελ ππφινηπε επξσπατθή ήπεηξν. 

Σν ζπκπέξαζκα απφ ηα παξαπάλσ είλαη φηη ν Υάξηεο έγηλε πεγή έκπλεπζεο ηνπ δηθαίνπ ηεο 

ΔΔ, αιιά θαη εκπλεχζηεθε απφ απηφ. Έρεη σο ζηφρν λα πξνζαξκφζεη θαη λα εθζπγρξνλίζεη 

κεξηθά δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαλ ήδε ζηνλ αξρηθφ ράξηε ηνπ Σνξίλν θαη λα ηνλ 

εκπινπηίζεη κε άιια –λέα δηθαηψκαηα – αληιεζέληα απφ ηελ επξσπατθή λνκνζεζία               

(Benoît-Rohmer,2005). 

1.8 πκπεξάζκαηα  

Ο ΑΔΚΥ απνηειεί έλα πξσηφηππν λνκηθφ θείκελν, ην νπνίν εκπλέεη αιιά θαη εκπλέεηαη απφ 

ηηο εμειίμεηο, ηφζν ζηελ θνηλσλία φζν θαη ζην δηεζλέο θαη επξσπατθφ δίθαην, θαη απνηειεί ην 

απάλζηζκα ηνπ επξσπατθνχ – θη φρη κφλν – λνκηθνχ πνιηηηζκνχ. Καηλνηνκία ηνπ Υάξηε 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη θαηφξζσζε λα ζεσξήζεη θαη λα ξπζκίζεη θαηά ηξφπν ζθαηξηθφ θαη 

εληαίν σο θνηλσληθά δηθαηψκαηα ηφζν απηά πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζία φζν θαη ηα «εθηφο 

εξγαζίαο». Παξά ηα θελά ηνπ, ππήξμε ήδε κε ην αξρηθφ ηνπ πεξηερφκελν, ην πιεξέζηεξν θαη 

ιεπηνκεξέζηεξν θείκελν, αθφκα θαη ζε ζρέζε κε ην χκθσλν ηνπ ΟΖΔ γηα ηα νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα ηνπ 1966 (Αιηπξάληεο,2005). 

Μηα αθφκα ζεκαληηθή εμέιημε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ ΔΚΥ είλαη ε 

αλάδεημε ελφο ειεγθηηθνχ νξγάλνπ, ζην νπνίν ελεξγφ ξφιν έρνπλ νη θνηλσληθνί εηαίξνη. Έηζη 

                                                                                                                                                                                              
θαη πνιηηηζκνχ θαη γ) ζηελ απμεκέλε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο κέζσ ηεο γεληθήο 
θνξνινγίαο. Ζ ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο ηνπ 2000 ζπλδέεη ηελ ελίζρπζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ επξσπατθνχ 
θνηλσληθνχ κνληέινπ κε ηε δεκηνπξγία ηεο πην δπλακηθήο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο παγθνζκίσο, κε πςειά επίπεδα 
απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο (Κνληηάδεο,2008). 
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ηα δηθαηψκαηα ηνπ Υάξηε θαζίζηαληαη δηθαηψκαηα ζπγθεθξηκέλα θαη απνηειεζκαηηθά θαη ε 

παξαβίαζή ηνπο επηζχξεη θπξψζεηο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νηνλεί δηθαζηηθή 

πξνζηαζία απηψλ (Brillant,2008).  

Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ ΑΔΚΥ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, αθνχ νη δηαηάμεηο ηνπ αλαδσνγφλεζαλ ην 

αξρηθφ θείκελν ηνπ Υάξηε. Ο ΔΚΥ, φηαλ πηνζεηήζεθε απνηεινχζε έλα πξσηνπφξν εξγαιείν 

πξνάζπηζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ γηα ηελ επνρή ηνπ. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ν 

ΔΚΥ πξνεγείηαη 5 ρξφληα ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ ηνπ ΟΖΔ γηα ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά 

θαη πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα θαη ζε γεληθέο γξακκέο ήηαλ ε πξψηε πξνζπάζεηα πνπ έγηλε γηα 

λα δνζεί ζρήκα θαη νπζηαζηηθφ λνκηθφ πεξηερφκελν ζηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα. Δίλαη ην 

εξγαιείν ην νπνίν ζέηεη ηα ζεκέιηα γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ κνληέξλνπ Δπξσπατθνχ θξάηνπο 

πξφλνηαο. Αληαλαθιά ηφζν ηνλ ηδεαιηζκφ ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ φζν θαη ηελ 

πεξηνξηζκέλε αληίιεςε πνπ ππήξρε ην 1961 ζην επξσπατθφ έδαθνο-θη φρη κφλν ζε απηφ- γηα 

ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα. Πνιιά απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ν αξρηθφο Υάξηεο 

έρνπλ πεξηνξηζκέλν πεδίν εθαξκνγήο ζε ζρέζε κε ηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά δηθαηψκαηα πνπ 

αλαγλσξίδεη αληίζηνηρα ην Γηεζλέο χκθσλν ηνπ ΟΖΔ, νη εζληθέο λνκνζεζίεο θαη πνιηηηθέο 

πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηα θξάηε-κέιε ηπ ηΔ. Δπηπιένλ, ε δηαηχπσζε νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ 

ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ ηνπ Υάξηε πξνθαιεί αζάθεηεο θαη θελά πξνζηαζίαο, ηα νπνία ήξζε λα 

θαιχςεη ην λέν θείκελν ηνπ Υάξηε, ζηελ αλαζεσξεκέλε ηνπ κνξθή. Έηζη, ν ΑΔΚΥ 

εθζπγρξνλίδεη θαη δηεπξχλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξρηθνχ Υάξηε, εληζρχνληαο ην θχξνο ηνπ, κε 

ηξφπν ν νπνίνο αληαλαθιά ηελ εμειηγκέλε αληίιεςε γηα ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα θαη ηελ 

ηζφηεηα θαη θαζνιηθφηεηα απηψλ σο πξνο ηελ παξνρή ηνπο ζηε ζχγρξνλε Δπξψπε. Παξφια 

απηά φκσο κεξηθά απφ ηα πξνεγκέλα θξάηε ηεο Δπξψπεο δελ έρνπλ πξνβεί ζηελ επηθχξσζή 

ηνπ.  

Ζ ζέζπηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζπιινγηθψλ θαηαγγειηψλ κε ην Πξσηφθνιιν ηνπ 1995, 

απνηειεί έλα δεχηεξν ζεκείν πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, γηαηί απηφ εηζάγεη ηελ 

δπλαηφηεηα αλάπηπμεο κηαο νηνλεί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ. Υσξίο απηή, ηα 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα ζα παξέκελαλ αζαθή, αβέβαηα θαη αφξηζηα. Δπηπιένλ, ε δηαδηθαζία 

απηή, κέζσ ηεο εζηηαζκέλεο αλάιπζεο πνπ θάλεη ζηα ηδηαίηεξα ζηνηρεία ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ 

ή ησλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπιινγηθή θαηαγγειία, 

δίλεη ην πξάζηλν θσο ζηελ ΔΔΚΓ λα αλαπηχμεη πην αθξηβή πξφηππα θαζνδήγεζεο πξνο ηα 

θξάηε-κέιε, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ελζσκάησζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ εγγπάηαη ν 

Υάξηεο ζηα εζληθά δίθαηα θαη πνιηηηθέο ηνπο. Έηζη ν κεραληζκφο απηφο ειέγρνπ ηνπ Υάξηε 
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απνηειεί ζεκείν-θιεηδί γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ 

ζηελ Δπξψπε (Cinneide,2010). 

Αλ ε Διιάδα δελ έκπαηλε ζηνλ «Μεραληζκφ ηήξημεο» θαη έηζη είρε ηε δπλαηφηεηα λα 

θπξψζεη ηνλ ΑΔΚΥ, ν νπνίνο εηζάγεη λέα θνηλσληθά δηθαηψκαηα θαη δηεπξχλεη ηα ήδε 

ππάξρνληα,  ζα άιιαδε ν Υάξηεο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ηεο ρψξαο, γηαηί αθελφο νη 

εξγαδφκελνη ζα πξνζηαηεχνληαλ πην απνηειεζκαηηθά θαη αθεηέξνπ γηαηί ζα δηεπξπλφηαλ ην 

θξάηνο πξφλνηαο, εηδηθά ζηηο κέξεο καο πνπ νη θνηλσληθέο αλάγθεο είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλεο 

ιφγσ ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ νινέλα θαη απμαλφκελνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θχκαηνο πνπ 

θαηαθιχδεη ηε ρψξα καο θαη γηα ην νπνίν ε ειιεληθή πνιηηεία θαιείηαη λα αλαιάβεη ηελ 

έκπξαθηε πξνζηαζία ηνπο, κε ηα φπνηα κέζα απηή δηαζέηεη.  

Έηζη, κε ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ πνπ εγγπάηαη ν Υάξηεο ζηελ 

αλαζεσξεκέλε ηνπ κνξθή, ζα κπνξνχζε γηα παξάδεηγκα ν εξγαδφκελνο λα πιεξνθνξείηαη 

εγθαίξσο αλ ε επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδεηαη ζα πξνβεί ζε καδηθέο απνιχζεηο, έηζη ψζηε 

λα κπνξεί έγθαηξα λα αλαδεηήζεη λέα εξγαζία. ε πεξίπησζε δε απφιπζεο, ζα κπνξνχζε λα 

δεηήζεη πξνζηαζία απφ ην θξάηνο, είηε λα ηνπ βξεη λέα απαζρφιεζε είηε λα ηνπ αλαπιεξψζεη 

πιήξσο ην απνιεζζέλ ηνπ εηζφδεκα γηα φζν δηάζηεκα ζα είλαη άλεξγνο
20

. Δπηπιένλ, κε ηελ 

θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο γηα πξνζηαζία ησλ απαηηήζεψλ ηνπ ζε πεξίπησζε 

αθεξεγγπφηεηαο ηνπ εξγνδφηε, ν εξγαδφκελνο ζα κπνξνχζε λα δηεθδηθήζεη θαη δηθαζηηθά- 

αθνχ ην δηθαίσκα απηφ είλαη αγψγηκν- ηνπο νθεηιφκελνπο κηζζνχο ηνπ. Έλα άιιν  δηθαίσκα 

πνπ εγγπάηαη ν αλαζεσξεκέλνο Υάξηεο, είλαη απηφ ηεο πξνζηαζίαο ηεο αμηνπξέπεηαο ζηελ 

εξγαζία, γηαηί ζα πξνζηαηεπφηαλ απφ ηπρφλ πξνζβνιέο, ζεμνπαιηθέο παξελνριήζεηο, απεηιέο 

θαη νπνηεζδήπνηε ηπρφλ άιιεο απζαηξεζίεο ηνπ εξγνδφηε έλαληη ηνπ εξγαδνκέλνπ.  

ζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ φπσο είλαη νη άλεξγνη,           

νη κεηαλάζηεο, νη εξγαδφκελνη θησρνί
21

, ε εηζαγσγή ηνπ δηθαηψκαηνο απέλαληη ζηε θηψρεηα 

θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ πνπ εγγπάηαη ν αλαζεσξεκέλνο Υάξηεο, ζεκαίλεη ηελ 

εμαζθάιηζε ελφο αμηνπξεπνχο επηπέδνπ δηαβίσζεο, ην νπνίν επηηπγράλεηαη κε ηελ 

                                                             
20 Αρμόδιοσ φορζασ για τθν παροχι επιδομάτων ανεργίασ και τθν εξεφρεςθ εργαςίασ ςτθ χϊρα μασ είναι ο ΟΑΕΔ. Όμωσ το 
επίδομα ανεργίασ που χορθγεί είναι για μικρό χρονικό διάςτθμα και είναι πενιχρό ςυγκριτικά με τα αντίςτοιχα επιδόματα 
ανεργίασ ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Επιπλζον, θ εργαςία που κεωρθτικά ζβριςκε ςτουσ ανζργουσ ιταν μζςω των stage. 
Αυτά όμωσ δεν κεωροφνται εργαςία με τον οριςμό που προςδίδει ς’ αυτι το εργατικό δίκαιο, αλλά απόκτθςθ εργαςιακισ 
εμπειρίασ, δθλαδι κάτι ςαν αμειβόμενθ προςωρινι μακθτεία.  
21 Αποτελοφν μια νζα ιδιαίτερθ κοινωνικι ομάδα, θ οποία προζκυψε από τθν ανεπιτυχι εφαρμογι ςτθ χϊρα μασ του 
κανόνα «ευελιξία με αςφάλεια ι ευαςφάλεια». Οι άνκρωποι αυτοί ςυνικωσ απαςχολοφνται ςε ευζλικτεσ μορφζσ 
εργαςίασ όπωσ είναι θ θμιαπαςχόλθςθ (είτε 4 ι 5 ϊρεσ θμερθςίωσ είτε εργάηονται 3ι 4 φορζσ τθν εβδομάδα) και δεν 
λαμβάνουν πλιρθ μιςκό. Στθν πλειοψθφία τουσ δε είναι αναςφάλιςτοι και ςτθν ουςία δεν ζχουν καμία προςταςία από το 
κράτοσ ςε περίπτωςθ απόλυςθσ. Η πλειοψθφία των εργαηομζνων αυτϊν ηουν κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ. Ο αρικμόσ 
τουσ ανζρχεται ςε ζνα περίπου εκατομμφριο εργαηόμενουσ. 
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εμαζθάιηζε ειάρηζησλ νξίσλ δηαβίσζεο σο δίρηπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ελάληηα ζηε 

θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Ζ εμαζθάιηζε ελφο αμηνπξεπνχο επηπέδνπ δηαβίσζεο 

επηηπγράλεηαη επίζεο θαη κε ην δηθαίσκα ζηε ζηέγαζε πνπ εηζάγεη ν αλαζεσξεκέλνο Υάξηεο, 

κεηψλνληαο έηζη ηνλ αξηζκφ ησλ αζηέγσλ, ν νπνίνο απμάλεηαη δξακαηηθά ζηηο κέξεο καο θαη 

ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο, αιιά θαη ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο απφ ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο. 

κσο , αλ ε Διιάδα επηθχξσλε ηειηθά ηνλ ΑΔΚΥ, ζα αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα ελαξκφληζεο 

ηνπ εζληθνχ ηεο δηθαίνπ κε ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ηνπ, ηα νπνία εθηφο ησλ άιισλ 

εληνπίδνληαη ζηελ αδπλακία νπζηαζηηθήο εθαξκνγήο ησλ δηθαησκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ απφξσλ θαη ησλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ αηφκσλ ή νκάδσλ. Καη ηνχην γηαηί ην 

Διιεληθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιεηαο δελ θαηνρπξψλεη λνκνζεηηθά θαη θαλνληζηηθά ηελ 

θάιπςε θάζε αηφκνπ πνπ δελ δηαζέηεη επαξθείο πφξνπο ζπληήξεζεο ή εγθισβίδεηαη ζε 

ζπλζήθεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (Ακίηζεο,2001). 

εκαληηθή ππήξμε ε ζπκβνιή ηνπ ΔΚΥ θαη ζηνλ ηνκέα πξνζηαζίαο ησλ λφκηκσλ 

κεηαλαζηψλ, ε νπνία δηεπξχλζεθε αθφκα πην πνιχ, φπσο είδακε κε ηελ αλαζεψξεζή ηνπ, 

αλαγλσξίδνληάο ηνπο, φπσο είδακε ζηελ ελφηεηα 1.4 νξηζκέλα λέα δηθαηψκαηα. Ο Υάξηεο 

πξνάγεη επηκειψο κηα ζπγθξνηεκέλε δέζκε πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ λφκηκσλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ 

θαζψο θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, αλαδεηθλχνληαο ηνλ εμέρνληα ξφιν ηνπ ηΔ ζηνλ ηνκέα ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο (Βεληέξεο,2005).  

Ωζηφζν, ζην πξνζηαηεπηηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΔΚΥ δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά γηα ηνπο 

κε λφκηκνπο κεηαλάζηεο, αιιά νχηε θαη ν ΑΔΚΥ αλαθέξεηαη ξεηά ζε απηνχο. κσο απφ ην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ εηζάγεηαη έκκεζα έλα ειάρηζην πξνζηαζίαο απηψλ φζνλ αθνξά ηα 

βαζηθά θνηλσληθά ηνπο δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ ζην θεθάιαην 3. 
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Κεθ. 2: Σα θνηλωληθά δηθαηώκαηα ηωλ κεηαλαζηώλ κέζα ζην πιαίζην πξνζηαζίαο ηνπ 

ΔΚΥ θαη ηνπ ΑΔΚΥ 

 

2.1 Ζ λνκηθή θύζε θαη αγωγηκόηεηα ηωλ θνηλωληθώλ δηθαηωκάηωλ πνπ πξνζηαηεύεη ν 

Υάξηεο 

 

Σν δήηεκα ηεο λνκηθήο θχζεο ηνπ ΔΚΥ δηεξεπλάηαη δηεμνδηθά ηφζν ζην δηεζλέο φζν θαη ζην 

Γηεζλέο Γίθαην Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο (ΓΓΚΑ)
22

. Τπάξρνπλ 2 εληειψο δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο. Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ησλ πξνζεγγίζεσλ απηψλ, ζα πξέπεη λα 

θάλνπκε ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηη ζεκαίλεη θείκελν αξρψλ θαη θείκελν νπζίαο ζην 

ΓΓΚΑ
23

.  

Με βάζε ηε ζεσξία ηνπ ΓΓΚΑ, ηα θείκελα αξρψλ πεξηέρνπλ θαλφλεο πνπ δηαθεξχζζνπλ ηελ 

θνηλσληθή αζθάιεηα σο εληαίν ζχζηεκα ή εηδηθνχο θιάδνπο θνηλσληθήο αζθάιεηαο σο 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Απηά ηα θείκελα, πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο σο δηαθεξχμεηο 

αξρψλ, επηβάιινπλ δεζκεχζεηο ζηα θξάηε-κέιε λα πηνζεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Σα θξάηε είλαη ειεχζεξα λα θαζνξίζνπλ ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν ζα 

εθπιεξψλνπλ απηέο ηηο ππνρξεψζεηο. Δίλαη σζηφζν δεζκεπκέλα λα επηδηψθνπλ ζπλερψο ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο θνηλσληθνπνιηηηθνχο ζηφρνπο. ηα θείκελα αξρψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

θνηλσληθή αζθάιεηα αλήθεη, κεηαμχ άιισλ θαη ν ΔΚΥ (Κξεκαιήο,1996). 

Αληίζεηα, θείκελα νπζίαο ζπληζηνχλ νη δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ πεξηέρνπλ θαλφλεο πνπ 

νξίδνπλ ιεπηνκεξέζηεξα ην πεξηερφκελν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε 

αλαιακβάλνπλ ζην πεδίν θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη εμεηδηθεχνπλ ηα κέζα γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπο (Αγγεινπνύινπ, 2007). 

Σν γεγνλφο φηη ν ΔΚΥ απνηειεί θείκελν αξρψλ δηαθαίλεηαη ζην κέξνο Η ηνπ Υάξηε, ζην 

νπνίν ξεηά αλαθέξεηαη φηη: Σα πκβαιιφκελα Μέξε αλαγλσξίδνπλ, σο αληηθεηκεληθφ ζθνπφ 

ηεο πνιηηηθήο ηνπο λα ζπλερίζνπλ κε φια ηα ρξήζηκα κέζα, ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, 

ηελ επίηεπμε πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο άζθεζεο ησλ 

αθφινπζσλ δηθαησκάησλ θαη αξρψλ.  

                                                             
22Σν Γίθαην Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην Γίθαην Κνηλσληθψλ  
     Αζθαιίζεσλ, ην Γίθαην ηεο Τγείαο θαη ην Γίθαην Κνηλσληθήο Πξφλνηαο. ην Γίθαην Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ  
     πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα πξνέιεπζεο, πξνζδηνξηζκνχ θαη ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο έλλνκεο ζρέζεο  
     θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Δπηπιένλ, δεηήκαηα νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δηάθνξσλ  
     θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ θαζεζηψησλ, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ππαγσγή, ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηε δηάξθεηα,  
     ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηελ έθηαζε ησλ παξνρψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
23  Ζ δηάθξηζε ελφο δηεζλνχο λνκηθνχ θεηκέλνπ ζε θείκελν αξρψλ θαη θείκελν νπζίαο πθίζηαηαη κφλν ζην Γηεζλέο Γίθαην ηεο  
     Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο.  
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Καηά ηελ θξαηνχζα γλψκε, ν ΔΚΥ- φληαο θείκελν αξρψλ- δελ αληηζηνηρεί ζε Γηεζλή 

χκβαζε άκεζεο ηζρχνο, γηαηί δελ παξάγεη άκεζεο ππνρξεψζεηο ζηα θξάηε πνπ ηνλ έρνπλ 

επηθπξψζεη. Δπνκέλσο νη δηαηάμεηο ηνπ είλαη απφ ηε θχζε ηνπο κε δεζκεπηηθνχ ραξαθηήξα, 

αθνχ ζέηνπλ κφλν αξρέο, ζηελ νπζία θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, νη νπνίεο: α) απφ ηελ θχζε 

ηνπο δελ παξάγνπλ έλλνκα απνηειέζκαηα, δειαδή θαλφλεο δηθαίνπ – αλ πξψηα δελ 

ελζσκαησζνχλ ζην εζληθφ δίθαην ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ. Καηά ζπλέπεηα,                                

ν ελδηαθεξφκελνο δελ κπνξεί λα αμηψζεη ηελ ηθαλνπνίεζε θάπνηνπ θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο, 

γηαηί απηφ δελ είλαη αγψγηκν, αθνχ δελ ππάξρεη θάπνηνο θαλφλαο δηθαίνπ πνπ λα ην 

πξνζηαηεχεη β) Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΥ γίλνπλ θαλφλεο 

εζσηεξηθνχ δηθαίνπ ηνπ ζπκβαιιφκελνπ θξάηνπο- θη έηζη θαηνρπξσζεί ε αγσγηκφηεηα 

απηνχ- δελ ζεκαίλεη φηη ε αμίσζε απηή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζα ηθαλνπνηεζεί απφ ηελ 

Γηνίθεζε, γηαηί ν Υάξηεο δελ είλαη δηεζλήο κεραληζκφο άκεζεο εθαξκνγήο ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ πξνζηαηεχεη
24

 (Ακίηζεο,2001).  

Δπίζεο, ην Παξάξηεκα ηνπ Υάξηε νξίδεη φηη απηφο πεξηιακβάλεη λνκηθέο δεζκεχζεηο 

δηεζλνχο ραξαθηήξα ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ππφθεηηαη κφλν ζηνλ έιεγρν πνπ πξνβιέπεη ην 

ζχζηεκα ππνβνιήο ησλ εζληθψλ εθζέζεσλ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Ζ δηαηχπσζε απηή 

πξνζηέζεθε γηα λα δηαζαθεληζηεί ε πξφζεζε λα κελ είλαη άκεζε ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ Υάξηε. Με άιια ιφγηα, ζηφρνο δελ ήηαλ ε δεκηνπξγία δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ 

απαηηεηψλ ελψπηνλ ησλ δηθαηνδνζηψλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ραξαθηεξηδνκέλσλ απφ 

χληαγκα πνπ ελζσκαηψλεη ζην εζσηεξηθφ δίθαην ηηο άκεζα εθαξκνζηέεο ζπκβαηηθέο 

δηαηάμεηο. Παξφια απηά ην ζρεηηθφ εζληθφ δηθαζηήξην είλαη πνπ ζα ιάβεη ηελ ηειηθή 

απφθαζε γηα ην απαηηεηφ κηαο δηάηαμεο ηνπ Υάξηε πνπ επηθαιέζηεθε ελψπηφλ ηνπ έλα 

πξφζσπν ππαγφκελν ζηε δηθαηνδνζία ηνπ (Ακίηζεο,2001). Σν δήηεκα ηεο εζσηεξηθήο 

εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ πλζεθψλ έρεη αλαπηπρζεί ζε βάζνο ζηε Γεξκαληθή βηβιηνγξαθία. Ο 

Κ. Bleckmann ήηαλ εθείλνο πνπ πξψηνο δηέθξηλε κεηαμχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη εθαξκνγήο 

κηαο Γηεζλνχο πλζήθεο ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε. Ζ εθαξκνγή κηαο πλζήθεο 

πξνυπνζέηεη ηελ επηθχξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο.              

Αλ φκσο κηα ρψξα έρεη επηθπξψζεη κηα Γηεζλή πλζήθε, αιιά αδπλαηεί λα πινπνηήζεη ην 

πεξηερφκελφ ηεο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο-θη φρη κφλν- κε ηνλ ΔΚΥ 
25

, 

ηελ απάληεζε ζα πξέπεη λα ηελ αλαδεηήζνπκε θαη ζηνλ λνκηθφ ραξαθηήξα ηεο πλζήθεο: ε 

άκεζε εθαξκνγή ηεο θαηνρπξψλεηαη θαλνληζηηθά φηαλ νη δηαηάμεηο ηεο κπνξνχλ αλ 

                                                             
24 Άιισζηε δελ έρεη ζεζκνζεηεζεί θάπνην δηεζλέο δηθαζηήξην ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Υάξηε. 

25 Οι λόγοι για τουσ οποίουσ δεν μπορεί θ Ελλάδα να εφαρμόςει τισ διατάξεισ του ΕΚΧ δεν αποτελοφν αντικείμενο τθσ  
   παροφςασ εργαςίασ.  
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πινπνηεζνχλ απφ ηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο ρσξίο θακία πεξαηηέξσ λνκνζεηηθή παξέκβαζε ή 

εμεηδίθεπζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη ελδηαθεξφκελνη ηδηψηεο κπνξνχλ λα ζεκειηψζνπλ 

δηθαηψκαηα κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη 

θπξίσο λα ηα επηθαιεζζνχλ ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ. Ζ πξαθηηθή 

ζπλέπεηα κηαο παξφκνηαο δηαδηθαζίαο είλαη ε κε εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ πνπ 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε πλζήθε (Ακίηζεο,2001). Δπνκέλσο, ην ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη 

φηη ε άκεζε εθαξκνγή ηνπο θαζίζηαηαη δπζρεξήο, εμαηηίαο ηεο θχζεο ησλ δηθαησκάησλ πνπ 

εγγπάηαη ν Υάξηεο θαη ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή ζεκαζία πνπ πξνζδίδνπλ ζηα δηθαηψκαηα νη 

εζληθέο θπβεξλήζεηο, αλάινγα πάληα κε ηηο εζσηεξηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Δίλαη επνκέλσο 

εχινγν λα ζεσξεζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ Υάξηε σο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο παξά σο 

δεζκεπηηθέο ππνρξεψζεηο. Απηφ φκσο δελ απνθιείεη ηελ ζέζπηζε εζσηεξηθψλ λνκνζεηηθψλ 

κέηξσλ πνπ λα εκπλένληαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Υάξηε (Ακίηζεο,2001).     

Ζ άπνςε πεξί κε δεζκεπηηθφηεηαο ηνπ Υάξηε εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη ζπζηάζεηο 

πνπ απεπζχλεη ε Δπηηξνπή ησλ Τπνπξγψλ ζην θξάηνο – παξαβάηε, δελ είλαη λνκηθά 

δεζκεπηηθέο, αθνχ κε απηέο δελ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ θπξψζεηο. Δμάιινπ νη ζπζηάζεηο 

απηέο δελ πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο απνδεκίσζεο γηα ηα ελδηαθεξφκελα πξφζσπα 

(Mikkola, 2000).  

Ζ αληίζεηε άπνςε, ε νπνία δελ είλαη ε θξαηνχζα- ππνζηεξίδεη φηη ν δεζκεπηηθφο ραξαθηήξαο 

ηνπ Υάξηε είλαη έκκεζνο- απηφ ζεκαίλεη φηη απαηηείηαη ελζσκάησζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

δηαηάμεψλ ηνπ ζηελ εζληθή λνκνζεζία θαη πξαθηηθή απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. χκθσλα 

κε ηελ ΔΚΚΓ, ην θαηά πφζν εθαξκφδεηαη ην αθξηβέο πεξηερφκελν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Υάξηε, 

απηφ εμαξηάηαη απφ 2 παξάγνληεο: απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην αληηιακβάλνληαη νη εζληθνί 

λνκνζέηεο θαη θπξίσο απφ ην πψο ελζσκαηψλνπλ ην πεξηερφκελν ησλ δηαηάμεψλ ηνπ ζηα 

εζληθά δίθαηα. Δπηπιένλ, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγεη ε ΔΚΚΓ κε βάζε ηελ ζπιινγηθή 

θαηαγγειία πνπ έρεη ιάβεη, είλαη λνκηθά δεζκεπηηθά γηα ην θξάηνο – παξαβάηε                    

(Mikkola, 2000). 

Τπέξ ηεο άπνςεο φηη ν Υάξηεο απνηειεί θείκελν άκεζεο δεζκεπηηθήο ηζρχνο ηνπ νπνίνπ νη 

δηαηάμεηο πεξηιακβάλνπλ ππνρξεψζεηο δηεζλνχο ραξαθηήξα, εληζρχεηαη απφ ηελ επίδξαζε 

πνπ έρεη αζθήζεη ν Υάξηεο ζηελ εζσηεξηθή εζληθή λνκνζεζία θαη ζπληαγκαηηθή ηάμε 
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νξηζκέλσλ θξαηψλ-κειψλ θαη ε νπνία έρεη απνηππσζεί ζε απνθάζεηο εζληθψλ δηθαζηεξίσλ
26

 

(Ohlinger,1995).   

Δπνκέλσο, ην γεγνλφο φηη νη δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΥ επεξεάδνπλ ηε λνκνινγία ζηελ εξκελεία 

αλάινγσλ δηαηάμεσλ ησλ εζληθψλ δηθαίσλ- πέξα ην φηη απνδίδεη ηδηαίηεξε αίγιε ζηνλ ΔΚΥ- 

ηνλ θαζηζηά έλα λνκηθά δεζκεπηηθφ θείκελν, κε ηελ έλλνηα φηη δεκηνπξγεί ππνρξέσζε 

εθαξκνγήο ηνπ ΔΚΥ γηα ηα θξάηε πνπ ηνλ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη. ηνλ αληίπνδα, ε 

ραιαξή δηαηχπσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΔΚΥ, ε νπνία παξέρεη έλα είδνπο «επειημίαο» ζηα 

πκβαιιφκελα Μέξε λα πξνζαξκφδνπλ ηελ εξκελεία ησλ δηαηάμεψλ ηνπ αλάινγα κε ηηο 

εζληθέο λνκνζεηηθέο αλάγθεο θαη εμειίμεηο
27

, δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη θαηνρπξψλεηαη ην 

δηθαίσκα πξνζθπγήο ζηελ δηθαηνζχλε. Δπνκέλσο, ζεκειηψλεηαη κηα «νηνλεί» αγσγηκφηεηα 

ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ πνπ εγγπάηαη ν Υάξηεο. 

ηελ ειιεληθή ζεσξία εηδηθφηεξα επίζεο επηθξαηνχλ 2 δηαθνξεηηθέο απφςεηο.  

 Ζ πξψηε- ε νπνία απνηειεί θαη ηελ θξαηνχζα γλψκε, ππνζηεξίδεη φηη ν Υάξηεο ζηεξείηαη 

άκεζεο ηζρχνο θαη επνκέλσο δελ ζεκειηψλεη δηθαηψκαηα πνπ κπνξνχλ λα επηθιεζνχλ 

ελψπηνλ ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ. Ζ επηρεηξεκαηνινγία πνπ ζηεξίδεη απηή ηελ άπνςε είλαη: 

α) Ο Υάξηεο απφ ηε θχζε ηνπ απνηειεί ηππηθφ παξάδεηγκα πνιπκεξνχο δηεζλνχο ζχκβαζεο
28

 

πνπ πεξηέρεη θαηεπζπληήξηεο θαη κφλν νδεγίεο πξνο ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε                       

(Κξεκαιήο,1985) β) ε θχζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηνλ Υάξηε απαηηνχλ 

ζεηηθέο παξεκβάζεηο εθ κέξνπο ηεο θάζε θπβέξλεζεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο. Έηζη ε 

ελεξγνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ πνπ εγγπάηαη ν Υάξηεο, επαθίεηαη θαζαξά ζηελ 

θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ην ζπκβαιιφκελν θξάηνο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη ηδενινγηθψλ παξαγφλησλ 

πνπ επηθξαηνχλ ζην εζσηεξηθφ ηεο
29

(Ακίηζεο,2001) γ) Οη ζπλέπεηεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

Υάξηε αλαθνξηθά κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο παξέκβαζεο. Ζ άπνςε απηή ζηεξίδεηαη 

ζηε ζχγθξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Υάξηε κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο (Ακίηζεο,2001). 

                                                             
26  Γηα παξάδεηγκα ζηε Γεξκαλία θαη ζηελ Οιιαλδία. 
27  εκαίλνληα ξφιν ζ’ απηή ηελ εμέιημε έπαημε θαη ε λνκνινγία ηεο ΔΑΔ. 
28  Οη πνιπκεξείο δηεζλείο ζπκβάζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ αθεξεκέλε θαη ειαζηηθή δηαηχπσζε ησλ θαλφλσλ ηνπο.  
29 Γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλα θξάηνο βξίζθεηαη ζε νηθνλνκηθή θξίζε, δελ κπνξεί λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ άζθεζε  

     απνηειεζκαηηθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ λα επεθηείλεηαη ζε φινπο, θαη πφζν κάιινλ ζηνπο κεηαλάζηεο. Έηζη ε  
     νηθνλνκηθή θξίζε, επηθέξεη κε ηε ζεηξά ηεο θαη ηελ θνηλσληθή θξίζε, απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ αλζξψπσλ πνπ βηψλνπλ  
    ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Δπνκέλσο, φηαλ έλα θξάηνο καζηίδεηαη απφ νηθνλνκηθή θξίζε, λα κελ κπνξεί εθ ησλ   
    πξαγκάησλ λα εθαξκφζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Υάξηε νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη ηνπο κεηαλάζηεο. 
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Ο ΔΚΥ απνηειεί ηππηθφ παξάδεηγκα Γηεζλνχο χκβαζεο, ζηελ νπνία ην πξφβιεκα ηεο 

άκεζεο εθαξκνγήο είλαη πνιχ έληνλν, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ δηθαησκάησλ πνπ εγγπάηαη 

(Ακίηζεο,2001). 

Έηζη, θαηά ηελ θξαηνχζα άπνςε, ν Υάξηεο θαζηεξψλεη απιψο αληηθεηκεληθέο ππνρξεψζεηο 

ησλ θξαηψλ θαη φρη ππνθεηκεληθά δηθαηψκαηα. Απηφ ζεκαίλεη, κεηαμχ άιισλ, φηη ρσξίο 

λνκνζεηηθή εμεηδίθεπζε δελ κπνξεί λα γίλεη επίθιεζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ελψπηνλ ησλ 

δηθαζηεξίσλ, πξάγκα πνπ δέρεηαη πάγηα θαη ε ειιεληθή λνκνινγία (Καηξνύγθαινο,2007). 

Άιισζηε, πάιη θαηά ηελ θξαηνχζα άπνςε, ν Κνηλσληθφο Υάξηεο δελ εθαξκφδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο, αηνκηθέο πεξηπηψζεηο, αλ θαη ππνζηεξίδεηαη πεηζηηθά φηη ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη βάζε γηα ηε ζεκειίσζε ελφο ππνθεηκεληθνχ “δηθαηψκαηνο” πξνλνηαθψλ παξνρψλ, 

ην νπνίν κάιηζηα λα δεζκεχεη ηελ θνηλσληθή δηνίθεζε. ηελ πξάμε, ν εζληθφο δηθαζηήο ζην 

πεδίν ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ αλαγλσξίδεη κφλν ηελ ΔΓΑ, θη φρη ηηο άιιεο δηεζλείο 

ζπκβάζεηο γηα ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα (Καηξνύγθαινο,2007). 

 

Ζ αθξηβψο αληίζεηε άπνςε ππνζηεξίδεη φηη ν κεραληζκφο ειέγρνπ ηνπ Υάξηε κε ην ζχζηεκα 

ησλ ζπιινγηθψλ θαηαγγειηψλ, αλνίγεη ηνλ δξφκν γηα ηελ αλαγλψξηζε κηαο πξαγκαηηθήο 

δηθαηνδνηηθήο ειεγμηκφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, έζησ θη αλ ην φξγαλν πνπ 

παίξλεη ηελ απφθαζε, ε ΔΚΚΓ δειαδή, δελ έρεη δηακνξθσζεί ηππηθά σο δηθαζηήξην, νη 

απνθάζεηο ηεο είλαη ζηελ νπζία δηθαηνδνηηθέο πξάμεηο. Έηζη ε δηαδηθαζία απηή απνηειεί ηελ 

απφδεημε φηη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα δελ είλαη κφλν ζεσξεηηθά αιιά θαη πξαθηηθά ειέγμηκα 

θαη κπνξεί επνκέλσο λα ρξεζηκεχζεη σο πξφηππν γηα άιια δηεζλή ή ππεξ-θξαηηθά θείκελα 

(Αιηπξάληεο,2005). 

 

2.2 Σν πξνζωπηθό πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Υάξηε 

 

Ζ δηαηχπσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Υάξηε κε ηελ ρξήζε ησλ φξσλ «θάζε πξφζσπν» ή «θάζε 

εξγαδφκελνο» ζην Μέξνο Η επηηξέπεη ην ζπκπέξαζκα φηη ν Υάξηεο πξνζηαηεχεη ηα 

δηθαηψκαηα φισλ ησλ αλζξψπσλ, άξα θαη ησλ αιινδαπψλ, αλεμαξηήησο ηζαγέλεηαο. κσο 

ζην Παξάξηεκά ηνπ, φπνπ νξίδεηαη θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ αλαθέξεη φηη: 1)κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12§4 θαη ηνπ άξζξνπ 13§4, ζηα πξφζσπα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 1-17 δελ πεξηιακβάλνληαη νη αιινδαπνί, εθηφο εάλ είλαη ππήθννη 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη δηακέλνπλ λφκηκα ή εξγάδνληαη θαλνληθά ζην έδαθνο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, ελψ εμππαθνχεηαη φηη ηα πξναλαθεξφκελα άξζξα 

ζα εξκελεχνληαη κε ην πλεχκα ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 18 θαη 19. Ζ εξκελεία απηή δελ 
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απνθιείεηαη ηελ επέθηαζε αλάινγσλ δηθαησκάησλ θαη ζε άιια πξφζσπα απφ νπνηνδήπνηε 

απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 2) Κάζε πκβαιιφκελν Μέξνο ζα παξέρεη ζηνπο πξφζθπγεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην νξηζκφ πνπ δίλεη ε χκβαζε ηεο Γελεχεο ηεο 29 Ηνπιίνπ 1951, ζρεηηθά 

κε ηελ Καηάζηαζε ησλ Πξνζθχγσλ θαη δηακέλνπλ θαλνληθά ζην έδαθφο ηνπ ίζε θαηά ην 

δπλαηφ κεηαρείξηζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη ιηγφηεξν επλντθή απφ εθείλε γηα ηελ νπνία 

έρεη δεζκεπζεί κε ηε χκβαζε ηνπ 1951 θαζψο θαη κε άιιεο δηεζλείο ζπκθσλίεο πνπ ηζρχνπλ 

θαη εθαξκφδνληαη ζηνπο πξφζθπγεο πνπ πξναλαθέξνληαη. 

 

Ζ εξκελεία απηή δελ απνθιείεη ηελ επέθηαζε αλάινγσλ δηθαησκάησλ θαη ζε άιια πξφζσπα 

απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα πκβαιιφκελα Μέξε. ηελ πξάμε, ηα θξάηε δελ εμαηξνχλ ηνπο 

ππεθφνπο κε πκβαιινκέλσλ Κξαηψλ απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο πνπ 

ζεζπίδεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Υάξηε. κσο ε ζέζπηζε κηαο δηάηαμεο πνπ 

λα αλαθέξεη ξεηά ηελ πξνζηαζία ηνπο ζα απνηεινχζε εθδήισζε αιιειεγγχεο πξνο ηνπο 

κεηαλάζηεο εξγαδφκελνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε 

επηζήκαλζε ηνπ παξαηεξεηή ηεο ΓΟΔ ζρεηηθά κε ηελ επέθηαζε ηεο πξνζηαζίαο πνπ εγγπάηαη 

ν Υάξηεο, ζε θάζε πξφζσπν πνπ δηακέλεη ζην έδαθνο ησλ Μεξψλ, πξνο ηελ Δπηηξνπή 

Charte-Rel θαηά ηε δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ηνπ Υάξηε. Ζ εχζηνρε φκσο απηή επηζήκαλζε 

ηειηθά δελ ελζσκαηψζεθε ζε θάπνηα δηάηαμε ηνπ Υάξηε (Lidal,2000). 

Ωο πξνο ηνπο κε λφκηκνπο κεηαλάζηεο, νχηε ν ΔΚΥ νχηε θάπνηα άιιε δηεζλήο ζπλζήθε 

εμαζθαιίδεη έλα γεληθφ δηθαίσκα ησλ αιινδαπψλ λα εηζέιζνπλ, λα θαηνηθήζνπλ ή λα 

εγθαηαζηαζνχλ ζε κηα επξσπατθή ρψξα. Ο Κνηλσληθφο Υάξηεο ζην άξζξν 18 θαηνρπξψλεη 

γηα ηνπο δηαθηλνχκελνπο εξγαδνκέλνπο ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή δσή 

ζην έδαθνο άιισλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, ππφ πεξηνξηζκνχο γηα νηθνλνκηθνχο θαη 

θνηλσληθνχο ιφγνπο. Δληνχηνηο, ην παξάξηεκα δειψλεη ζαθψο φηη ε πξφβιεςε απηή δελ 

θαηνρπξψλεη δηθαίσκα εηζφδνπ ζην εζληθφ έδαθνο θαη ηζρχεη κφλν γηα ηνπο αιινδαπνχο πνπ 

βξίζθνληαη ήδε λνκίκσο εθεί (Καηξνύγθαινο,2007). 

 

2.3 Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αγωγηκόηεηα ηωλ θνηλωληθώλ δηθαηωκάηωλ  

Μέρξη ζηηγκήο αζρνιεζήθακε κε ηε λνκηθή θχζε ηνπ Υάξηε, ην πξνζσπηθφ πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ, θαη ην θαηά πφζνλ φια απηά ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αιινδαπψλ. 

Δπηπιένλ ηνλίζακε ηνλ αγψγηκν ραξαθηήξα ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη ην αλ απηά 

κπνξνχλ λα ζεκειηψζνπλ ην δηθαίσκα δηθαζηηθήο δηεθδίθεζήο ηνπο ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε 

ησλ θξαηψλ –κειψλ ηνπ ηΔ. ην ζεκείν απηφ ζα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε κηα 
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εκβάζπλζε ηνπ φξνπ αγσγηκφηεηα, παξαζέηνληαο ηηο δηάθνξεο απφςεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 

γη’ απηφλ. 

 

Μεγάιε ζχγρπζε παξαηεξείηαη σο πξνο ην εάλ ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ππφθεηληαη ζε 

δηθαηνδνηηθφ έιεγρν, αλ είλαη δειαδή αγψγηκα ππφ επξεία έλλνηα. Μηα κεξίδα λνκηθψλ δελ 

ζπκθηιηψλνληαη κε ηελ ηδέα, αξλνχληαη δειαδή ζηελ νπζία λα δερηνχλ, φηη ηα θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα απνηεινχλ κέξνο δηθαίνπ (είηε ηνπ ζπληαγκαηηθνχ ζε επίπεδν εζληθήο 

λνκνζεζίαο είηε ηνπ δηεζλνχο), γη’ απηφ θαη είλαη εκθαλήο ε ηάζε λα ειαρηζηνπνηεζεί ή θαη 

λα εθκεδεληζζεί ε λνκηθή ζεκαζία ηνπο. Απηφ ηζρχεη θπξίσο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ πνπ απαηηνχλ ζεηηθή δξάζε απφ ην θξάηνο, ε παξάιεηςε ηεο νπνίαο 

πιήηηεη ηηο ελδηαθεξφκελεο νκάδεο. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα σο πξνο 

ην κέξνο πνπ αθνξά ζηηο ζρέζεηο εξγαδνκέλνπ-εξγνδφηε (Καηξνύγθαινο,2007)  

Ζ παξαπάλσ άπνςε εληζρχεηαη θαη κε ην επηρείξεκα φηη νη δηαηάμεηο πνπ εηζάγνπλ θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα έρνπλ κελ θαλνληζηηθφ ραξαθηήξα θαη αληηθεηκεληθφ, δεζκεπηηθφ πεξηερφκελν 

αιιά δελ δεκηνπξγνχλ ππνθεηκεληθέο θαηαζηάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δηθαζηηθά 

πξνζηαηεπφκελα δηθαηψκαηα, γηαηί ζηελ νπζία απνηεινχλ αξρέο πνπ έρνπλ αλάγθε 

ζπγθεθξηκελνπνίεζεο ζπλήζσο απφ ηνλ εζληθφ θνηλφ λνκνζέηε, ν νπνίνο ππέρεη ππνρξέσζε 

πξνζηαζίαο ηνπο. Έηζη απνθιείεηαη ε άκεζε αγσγηκφηεηα ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη 

ν δηθαηνδνηηθφο ηνπο έιεγρνο πεξηνξίδεηαη ζην εάλ ν ελδηάκεζνο λνκνζέηεο εθπιήξσζε θαιά 

ηε ζρεηηθή ππνρξέσζή ηνπ (Αιηπξάληεο,2005).  

 

Καηά ηελ θξαηνχζα άπνςε ινηπφλ, ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα αθφκα θη φηαλ ιεηηνπξγνχλ σο 

επηηαθηηθνί θαλφλεο δηθαίνπ, αδπλαηνχλ λα ζεκειηψζνπλ απεπζείαο αγψγηκεο αμηψζεηο θαηά 

ηνπ θξάηνπο, δεδνκέλνπ φηη ην θαλνληζηηθφ πεξηερφκελφ ηνπο είλαη ηδηαίηεξα αβέβαην, 

ειαζηηθφ, ξεπζηφ θαη αφξηζην. Δπνκέλσο, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ εμαξηάηαη απφ 2 παξάγνληεο: ν έλαο είλαη ε εμεηδίθεπζε πνπ ζα 

ηνπο πξνζδψζεη ν εζληθφο λνκνζέηεο θαη ν άιινο είλαη ν βαζκφο ηζηνξηθήο 

ζπγθεθξηκελνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Έηζη κε βάζε ηνλ πξψην παξάγνληα, ππάξρνπλ 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα ησλ νπνίσλ ην θαλνληζηηθφ ηνπο πεξηερφκελν είλαη πιήξσο 

εμεηδηθεπκέλν θαη επηηξέπεη ηε ζεκειίσζε άκεζσλ δηθαζηηθά ππνθεηκεληθψλ αμηψζεσλ
30

 , 

ελψ ζχκθσλα κε ηνλ δεχηεξν παξάγνληα, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ρνξήγεζε ελφο θνηλσληθνχ 

δηθαηψκαηνο δηαδξακαηίδεη ε πξαγκαηηθή, ηζηνξηθή εθαξκνγή ηνπ ζηελ πξάμε θαη ε 

                                                             
30 Γηα παξάδεηγκα ην δηθαίσκα ζηελ δσξεάλ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε είλαη πιήξσο αγψγηκν σο πξνο ηελ παξνρή ηνπ. 
Δπηπιένλ, ηελ ηθαλνπνίεζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ, πέξα απφ ηα παηδηά ησλ λφκηκσλ κεηαλαζηψλ 
θαη ηα παηδηά ησλ κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ (πεξαηηέξσ αλάιπζε ζα γίλεη ζην θεθάιαην 3 γηα ηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ ησλ 
κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ). 
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ελδερφκελε πινπνίεζή ηνπ κέζσ ζεζκψλ ή δεκφζησλ εγγξάθσλ, ε λνεκαηνδφηεζή ηνπ ζηελ 

θνηλσληθή ζπλείδεζε θαη ε εξκελεία ηνπ απφ ηα δηθαζηήξηα  (Καηξνύγθαινο,1998,2007). 

 

ε ζπλδπαζκφ κε ηα πξναλαθεξζέληα, ην δήηεκα ηεο δηθαζηηθήο δηεθδίθεζεο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ελφο θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο ηειεί ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία πνπ επηθξαηεί ζε κηα ρψξα, γηαηί ε εθαξκνγή ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ 

εμαξηάηαη απφ ηε ζεζκηθή θαη πιηθή-νηθνλνκηθή ηθαλφηεηα ηνπ θξάηνπο λα πξνβεί ζε 

εθπιήξσζε ησλ εθάζηνηε πξνβιεπφκελσλ παξνρψλ ή ππεξεζηψλ.  

 

Δπνκέλσο θαηά ηελ επίθιεζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ν εζληθφο δηθαζηήο δελ κπνξεί 

λα ππνδείμεη πξνο ην λνκνζέηε λα ιάβεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, αιιά είλαη αλαγθαζκέλνο λα επηιέμεη θαη λα ππνδείμεη, άκεζα ή 

έκκεζα, ην πξνζθνξφηεξν κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ πιηθψλ, νηθνλνκηθά απνηηκεηέσλ κέζσλ γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ επίκαρνπ θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο (Κνληηάδεο,2008). 

 

Άιισζηε ε άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο απφ έλα θξάηνο ζεκαίλεη φηη απηφ έρεη εμαζθαιίζεη 

ηνπο απαξαίηεηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηελ ρνξήγεζε πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ, ηελ 

δεκηνπξγία θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη γεληθφηεξα γηα ηελ παξαγσγή θνηλσληθψλ αγαζψλ. 

Δπνκέλσο, φηαλ ε νηθνλνκία ελφο θξάηνπο βξίζθεηαη ζε θάζε θξίζεο θαη χθεζεο, είλαη 

πξνθαλέο – αιιά φρη ινγηθφ, γηαηί ε νηθνλνκηθή θξίζε κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζε θνηλσληθή 

θξίζε, αθνχ κεγάιν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ βηψλεη ζπλζήθεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ φηαλ 

ην θξάηνο αζθεί πεξηνξηζκέλε θαη επηιεθηηθή θνηλσληθή πνιηηηθή, κε απνηέιεζκα λα 

απμάλνληαη νη θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο, δηαηαξάζζνληαο έηζη ηνλ ηζηφ ηεο θνηλσληθήο ζπλνρή 

- λα πξνβεί ζε κείσζε θνηλσληθψλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, αθνχ ε θνηλσληθή πνιηηηθή θνζηίδεη. 

Απηνκάησο ινηπφλ, ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ζπξξηθλψλνληαη, ην πεδίν πξνζηαζίαο ηνπο 

πεξηνξίδεηαη ζε ιίγνπο, θαη ζηελ νπζία πιήηηνληαη νη πην επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ, φπσο είλαη νη κεηαλάζηεο, ηα ΑκΔΑ, νη ειηθησκέλνη θαη νη γπλαίθεο.  

 

Παξάδεηγκα θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο πνπ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πεξηνξίδεηαη, εμαηηίαο ηεο 

δπζκελνχο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κηαο ρψξαο είλαη ην δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή 

πξνζηαζία. Γεληθά θάζε εξγαδφκελνο είηε είλαη πνιίηεο ελφο θξάηνπο είηε είλαη αιινδαπφο 

(λφκηκνο θαη κε) απφ ηε ζηηγκή πνπ θαηαβάιιεη αζθαιηζηηθέο παξνρέο, φηαλ ηνπ επέιζεη ν 

αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο, δειαδή αζζέλεηα, γήξαο, εξγαηηθφ αηχρεκα, αλεξγία, κεηξφηεηα, 

ζάλαηνο, κπνξεί λα αμηψζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ γηα πξνζηαζία απφ ην 

θξάηνο, θαη ην θξάηνο κε ηε ζεηξά ηνπ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 
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δηθαηψκαηνο απηνχ, γηαηί ην δηθαίσκα απηφ είλαη πεξηνπζηαθήο θχζεο, κε άιια ιφγηα 

ζεσξείηαη κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. Ζ πεξηνπζηαθή θχζε ελφο δηθαηψκαηνο πξνθχπηεη απφ 

ηελ θαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, δειαδή έρεη λα θάλεη θαζαξά θαη κφλν κε ηελ 

θαηαβνιή ρξεκάησλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξγαδφκελνπ αλεμάξηεηα απφ ην θαζεζηψο 

δηακνλήο ηνπ ζε κηα ρψξα. ηαλ φκσο ην θξάηνο, βξηζθφκελν ζε δπζκελή νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία, πξνβαίλεη ζε κείσζε ζπληάμεσλ θαη επηδνκάησλ, παξαβηάδνληαο ζηελ νπζία 

ζεκειηψδε θνηλσληθά δηθαηψκαηα
31

, απηνί πνπ πιήηηνληαη- θαη θπξίσο νη εππαζείο 

θνηλσληθέο νκάδεο πνπ κέζα ζ’ απηέο εληάζζνληαη θαη νη παξάλνκνη αιινδαπνί- δελ κπνξνχλ 

ζηελ νπζία λα δηεθδηθήζνπλ ηελ δηθαζηηθή πξνζηαζία ηνπο, αθνχ ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα 

απφ ηελ θχζε ηνπο δελ εκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο δεζκεπηηθφηεηαο, αθνχ ε ρνξήγεζή ηνπο, 

φπσο πξναλαθέξακε, εμαξηάηαη απφ νηθνλνκηθνχο θπξίσο παξάγνληεο. Έηζη, ζε πεξηφδνπο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαηαξξίπηεηαη ην θνηλσληθφ θεθηεκέλν θαη παξαηεξείηαη ζηελ νπζία 

ζπξξίθλσζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ πνπ εγγπάηαη ν Υάξηεο.   

 

2.4 Ζ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ωο πξνο ηελ απόιαπζε ηωλ θνηλωληθώλ δηθαηωκάηωλ 

από ηνπο κεηαλάζηεο  

Δλδηαθέξνλ γηα ηνπο κεηαλάζηεο απνηειεί ε επίθιεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαηά 

ηε δηαηχπσζε ησλ δηαηάμεσλ ηφζν ηνπ αξρηθνχ Υάξηε ηνπ 1961, φζν θαη ηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ  θείκελφ ηνπ.  

ρεηηθά κε ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ, ηφζν ζην πξννίκην ηνπ ΔΚΥ                       

«ε απφιαπζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ρσξίο δηάθξηζε πνπ 

λα βαζίδεηαη ζηε θπιή, ζην ρξψκα, ζην θχιν, ζην ζξήζθεπκα, ζηηο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο, 

ζηελ εζληθή θαηαγσγή ή ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε», φζν θαη ζε νξηζκέλα επηκέξνπο άξζξα 

ηνπ, γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Γηα παξάδεηγκα ην άξζξν 12 ην 

νπνίν αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή αζθάιεηα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

παξάγξαθνο 4 θαηνρπξψλεη ηελ ηζφηεηα κεηαρείξηζεο αλάκεζα ζηνπο ππεθφνπο ηνπ θάζε 

πκβαιιφκελνπ Μέξνπο θαη ηνπο ππεθφνπο ησλ άιισλ κεξψλ αλαθνξηθά κε ηα δηθαηψκαηα 

γηα θνηλσληθή αζθάιεηα, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηαθχιαμεο ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ 

έρνπλ παξαρσξεζεί απφ ηηο λνκνζεζίεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο, αλεμάξηεηα κε ηηο 

                                                             
31 Ωο ζεκειηψδεο θνηλσληθφ δηθαίσκα ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί θάζε απνλεκεκέλε απφ ην χληαγκα ή απφ θάπνηα άιιε δηεζλή 

ή επξσπατθή ζχκβαζε, ηθαλφηεηα ε εμνπζία βνχιεζεο ε νπνία απνζθνπεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ςυμφερόντων ςχετικϊν με τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ υπόςταςθσ και τθσ αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ του ανκρϊπου ωσ μζλουσ του κοινωνικοφ ζπλφινπ. Σνλ 

ππξήλα ησλ ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ζπληζηνχλ ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία, ε πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο θαη 
ηεο κεηξφηεηαο, ε θαηνρχξσζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ε πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο 
πγείαο, ηεο παηδείαο, ηεο ζηέγαζεο θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο.   



38 
 

κεηαθηλήζεηο πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα πξνζηαηεπφκελα πξφζσπα ζην 

έδαθνο ησλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ. 

Δπίζεο ην άξζξν 13§4
32

 θαηνρπξψλεη ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ εκεδαπψλ κε ηνπο 

αιινδαπνχο ππεθφνπο ησλ άιισλ πκβαιινκέλσλ Κξαηψλ, σο πξνο ην δηθαίσκα γηα 

θνηλσληθή θαη ηαηξηθή αληίιεςε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη αιινδαπνί ππήθννη δηακέλνπλ 

λφκηκα ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο.  

Σν Άξζξν 19 §4, 5 θαη 7, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα ησλ κεηαλαζηψλ εξγαηψλ θαη 

ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο γηα πξνζηαζία θαη αληίιεςε, εηζάγεη ξεηά ηελ ηζφηεηα κεηαρείξηζεο 

ζηνπο λφκηκα δηακέλνληεο ππεθφνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ, σο πξνο: ηελ ακνηβή θαη 

ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο, ηελ ππαγσγή ηνπο ζε ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο 

θαη ηελ απφιαπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη 

σο πξνο ηελ ζηέγαζε (§4), ηελ θαηαβνιή θφξσλ (§5), δαζκψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

θαη ην δηθαίσκα πξνζθπγήο ζηε δηθαηνζχλε ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν απηφ (§7).  

Παξφια απηά, ην αξρηθφ θείκελν ηνπ Υάξηε ηνπ 1961 εηζάγεη εμαίξεζε ησλ κεηαλαζηψλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ δελ έρνπλ ηελ ηζαγέλεηα ελφο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηνπ Υάξηε, απφ 

ηα δηθαηψκαηα πνπ απηφο πξνβιέπεη. Ζ εμαίξεζε απηή αθνξά φρη ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ δελ 

έρνπλ ηελ ηζαγέλεηα ελφο θξάηνπο κέινπο ηνπ ηΔ, αιιά απηνχο πνπ δελ έρνπλ ηελ ηζαγέλεηα 

ελφο ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο ζην Υάξηε. Καηά ζπλέπεηα, ε εμαίξεζε ησλ κεηαλαζηψλ απφ ην 

ξπζκηζηηθφ πεδίν ηνπ ΔΚΥ πξνθαιεί αιπζηδσηέο επηπηψζεηο θαη ζε άιια δηθαηψκαηα πνπ 

πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ Υάξηε, φπσο ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ησλ κε 

ερφλησλ ηελ ηζαγέλεηα ελφο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο ή κε δηακελφλησλ λφκηκα κεηαλαζηψλ, 

ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ζηε ζηέγαζε, ηε θηψρεηα, ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. κσο ηα 

δηθαηψκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ ΔΚΥ είλαη νηθνπκεληθνχ ραξαθηήξα θαη εμαηξέζεηο ζαλ θη 

απηή ππνλνκεχνπλ ηε ζεκαζία ηνπ θεηκέλνπ, ηδηαίηεξα κάιηζηα ζε κηα πεξίνδν πνπ ε 

κεηαλάζηεπζε απφ ηξίηεο ρψξεο παξνπζηάδεη απμαλφκελε ηάζε (Θενδόζεο, 2005). 

πσο πξναλαθέξακε, ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαηνρπξψλεηαη ξεηά θαη απφ ηνλ ΑΔΚΥ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην άξζξν Δ ηνπ V κέξνπο ηνπ ΑΔΚΥ εηζάγεη κηα λέα γεληθή ξήηξα γηα ηελ 

απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ. Απηή ε λέα δηάηαμε βαζίδεηαη ζην άξζξν 14 ηεο ΔΓΑ, ην 

νπνίν αλαθέξεη φηη «Ζ ρξήζηο ησv αvαγvσξηδoκέvσv εv ηε παξoχζε πκβάζεη δηθαησκάησv 

                                                             
32 Άξζξν 13 παξ. 4 «Οη Κπβεξλήζεηο πνπ δελ είλαη κέξε ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Κνηλσληθήο θαη Ηαηξηθήο Αληίιεςεο ζα 
κπνξνχλ λα επηθπξψζνπλ ηνλ Κνηλσληθφ Υάξηε αλαθνξηθά κε ηελ παξάγξαθν απηή, κε ηελ επηθχιαμε φηη ζα παξέρνπλ 
ζηνπο ππεθφνπο ησλ άιισλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ κεηαρείξηζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο εο ελ ιφγσ χκβαζεο».  
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θαη ειεπζεξηψv δέov vα εμαζθαιηζζή αζρέησο δηαθξίζεσο θχιoπ, θπιήο, ρξψκαηoο, 

γιψζζεο, ζξεζθείαο, πoιηηηθψv ή άιισv πεπoηζήζεσv, εζvηθήο ή θoηvσvηθήο πξoειεχζεσο, 

ζπκκεηoρήο εηο εζvηθήv κεηovφηεηα, πεξηoπζίαο, γεvvήζεσο ή άιιεο θαηαζηάζεσο».             

Σν άξζξν απηφ επηβεβαηψλεη ηε λνκνινγία ηεο ΔΔΚΓ πνπ ηελ εθαξκφδεη ζε φιεο ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Υάξηε. Ήδε γλσξίδνπκε απφ ην Παξάξηεκα φηη φια ηα δηθαηψκαηα ηνπ ΔΚΥ 

κπνξνχλ λα ηα επηθαιεζηνχλ κφλν νη λφκηκνη κεηαλάζηεο. Ζ εηζαγσγή απηήο ηεο λέαο 

δηάηαμεο ηα πάεη ιίγν πην θάησ, δειαδή ν λφκηκνο κεηαλάζηεο έρεη ίζα δηθαηψκαηα φπσο θαη 

νη εκεδαπνί ζηα νπνία δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ δηαθξίζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα λα ιακβάλεη 

κηθξφηεξεο παξνρέο απφ απηέο πνπ ιακβάλεη ν εκεδαπφο. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη πεξηπηψζεηο πνπ επηηξέπεηαη παξέθθιηζε απφ ηελ αξρή ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο. Παξαζέηνπκε ηελ γλψκε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο (ΟΚΔ), 

κε αθνξκή ηελ ζεκαληηθή πξνζπάζεηα πνπ έγηλε γηα ηελ επηθχξσζε ηνπ ΑΔΚΥ απφ ηελ 

Διιάδα, ηνλ Μάην ηνπ 2010, ηνλ νπνίν ηειηθά δελ επηθχξσζε: Ο ΑΔΚΥ εηζάγεη ζην άξζξν Δ 

ηνπ Μέξνπο V κία λέα γεληθή ξήηξα γηα ηελ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ, εκπλεπζκέλε απφ 

ην Πξννίκην ηνπ Υάξηε. Ζ ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε επηβεβαηψλεη ηε λνκνινγία ηεο Δπηηξνπήο 

Αλεμάξηεησλ Δκπεηξνγλσκφλσλ πνπ εθαξκφδεη απηή ηελ αξρή ζε φιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Υάξηε. Ζ απφιαπζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ εγγπάηαη ν Υάξηεο πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ρσξίο 

θακία δηάθξηζε ιφγσ θπιήο, ρξψκαηνο, θχινπ, γιψζζαο, ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ ή άιισλ 

πεπνηζήζεσλ, εζληθφηεηαο ή θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, πγείαο, ζρέζεο κε εζληθή κεηνλφηεηα, 

θαηαγσγήο ή άιιεο θαηάζηαζεο. Σν Παξάξηεκα ηνπ Υάξηε, σζηφζν, πξνβιέπεη φηη 

δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε βαζηζκέλε ζε κηα αληηθεηκεληθή θαη ινγηθή αηηηνινγία, φπσο ε 

ειηθία ή ηα πξνζφληα, δελ ζεσξείηαη αζέκηηε δηάθξηζε. Έηζη ελψ θαηά θαλφλα ε εζληθφηεηα 

δελ κπνξεί λα είλαη ιφγνο δηαθνξεηηθήο κεηαρείξηζεο, ε απαίηεζε ζπγθεθξηκέλεο 

ππεθνφηεηαο ζα κπνξνχζε λα είλαη ζεκηηή, ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

γηα ηελ πξφζιεςε ζε νξηζκέλεο ζέζεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

ε γεληθέο γξακκέο κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε Διιάδα εθαξκφδεη ζηελ πξάμε ηελ αξρή ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο λφκηκσλ κεηαλαζηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ελαξκφληζεο ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο κε δηαηάμεηο ηνπ Υάξηε ηα νπνία πξνζηαηεχνπλ θνηλσληθά δηθαηψκαηα ησλ 

κεηαλαζηψλ, απνηεινχλ ηα ΠΓ 358/1997
33

 θαη 359/1997
34

, ηα νπνία ζπληάρζεθαλ κε βάζε ην 

άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 ηνπ ΔΚΥ θαη αλαθέξεηαη ζηελ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ 

Απαζρφιεζε. χκθσλα κε ηα 2 απηά Π.Γ. παξαρσξήζεθαλ ίζα δηθαηψκαηα κε ηνπο Έιιελεο 

                                                             
33 ΠΓ 358/1997 Πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία γηα ηε λφκηκε παξακνλή θαη εξγαζία αιινδαπψλ ζηελ Διιάδα, πνπ δελ είλαη  
    ππήθννη ησλ Κξαηψλ – Μειψλ ηεο ΔΔ. 
34 ΠΓ 359/1997 Υνξήγεζε ηεο θάξηαο παξακνλήο πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ζε αιινδαπνχο. 
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εξγαδνκέλνπο θαη ζε φινπο ηνπο αιινδαπνχο πνπ απαζρνινχληαη λφκηκα ζην ειιεληθφ 

έδαθνο ρσξίο θακία δηάθξηζε.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, παξαηεξείηαη κε ζπκκφξθσζε ηεο Διιάδαο κε νξηζκέλεο 

δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΥ. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

κεηαμχ Διιήλσλ πνιηηψλ θαη λνκίκσλ κεηαλαζηψλ, κε ζπλέπεηα νη ηειεπηαίνη λα 

απνθιείνληαη απφ ηελ απφιαπζε θάπνησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ πνπ εγγπάηαη ν Υάξηεο 

θαη άιιεο δηεζλείο ζπκβάζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

- Σν ΗΚΑ αξλείηαη λα θαηαβάιιεη νηθνγελεηαθφ επίδνκα θαη επίδνκα ηέθλσλ ζε 

αιινδαπνχο αλ ηα ηέθλα ηνπο δελ θαηνηθνχλ ζηελ Διιάδα. Ζ πξαθηηθή απηή παξαβηάδεη 

ην άξζξν 12§4 ηνπ ΔΚΥ, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηηο 

θνηλσληθναζθαιηζηηθέο παξνρέο. 

- Ζ ζέζπηζε ηεο ππνρξεσηηθήο λφκηκεο παξακνλήο ηνπ κεηαλάζηε ζηελ Διιάδα γηα 2 

ηνπιάρηζηνλ ρξφληα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα αζθήζεη ην δηθαίσκα ζηελ 

νηθνγελεηαθή επαλέλσζε (άξζξν 53 ηνπ Ν. 3386/2005), απνηειεί παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 

19§6 ηνπ ΔΚΥ, ην νπνίν αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ηα πκβαιιφκελα Μέξε 

αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλνπλ θαηά ην δπλαηφ, ηελ επαλαζπγθέληξσζε 

ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ κεηαλάζηε εξγάηε ζηνλ νπνίν έρεη επηηξαπεί λα εγθαηαζηαζεί ζην 

έδαθφο ηνπο. 

Με ζπκκφξθσζε ηεο Διιάδαο κε ην άξζξν 13§1 «ηα πκβαιιφκελα Μέξε αλαιακβάλνπλ 

ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλνχλ ψζηε θάζε πξφζσπν, πνπ δελ δηαζέηεη επαξθείο πφξνπο θαη δελ 

είλαη ζε ζέζε λα ηνπο εμαζθαιίζεη κε δηθά ηνπ κέζα ή απφ άιιε πεγή, ηδίσο δε απφ παξνρέο 

πνπ θαηαβάιινληαη απφ ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιεηαο, λα κπνξεί λα ιακβάλεη θαηάιιειε 

βνήζεηα θαη ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ηηο θξνληίδεο πνπ απαηηεί ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ» 

θαη §4 «ηα πκβαιιφκελα Μέξε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο 

ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 απηνχ ηνπ άξζξνπ κε βάζε ηελ ηζφηεηα ησλ ππεθφσλ ηνπο κε 

ηνπο ππεθφνπο άιισλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ, πνπ βξίζθνληαη λφκηκα ζην έδαθφο ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ κε βάζε ηεο Δπξσπατθή χκβαζε 

Κνηλσληθήο θαη Ηαηξηθήο Αληίιεςεο, πνπ ππνγξάθεθε ζην Παξίζη ζηηο 11 Γεθέκβξε 1953», 

κε άκεζε ζπλέπεηα ε πξνλνηαθή λνκνζεζία λα κελ θαηνρπξψλεη έλα αγψγηκν δηθαίσκα 

θνηλσληθήο πξφλνηαο γηα θάζε άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο θαη δελ δηαζέηεη 

επαξθείο πφξνπο ζπληήξεζεο (Ακίηζεο, 2001). 
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2.5 Δλδηάκεζν ζπκπέξαζκα 

 

ην πξψην κέξνο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ αζρνιεζήθακε κε ην δήηεκα ηεο λνκηθήο θχζεο 

ηνπ Υάξηε θαη αλ ηα δηθαηψκαηα πνπ απηφο πξνζηαηεχεη είλαη αγψγηκα. Κάλνληαο αλαθνξά 

ηφζν ζηελ ειιεληθή, φζν θαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, κπνξνχκε λα βγάινπκε ην 

ζπκπέξαζκα φηη ν Υάξηεο εηζάγεη έλα ζχζηεκα νησλνχο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ησλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. Δπνκέλσο, νξηζκέλα απφ ηα δηθαηψκαηα, φπσο είλαη ην δηθαίσκα 

ζηελ βαζηθή εθπαίδεπζε είλαη πιήξσο αγψγηκν, ηελ δηθαζηηθή πξνζηαζία ηνπ νπνίνπ 

κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ θαη νη αιινδαπνί, λφκηκνη θαη κε, ελψ γεληθφηεξα δηθαηψκαηα ηα 

νπνία αλαθέξνληαη ζηελ θνηλσληθή πξφλνηα ππέρνπλ έρνπλ πεξηνξηζκέλε αγσγηκφηεηα, γηαηί 

ε ηθαλνπνίεζή ηνπο αθελφο εμαξηάηαη απφ ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ην θξάηνο 

θαη αθεηέξνπ απφ ηελ απφθαζε ηελ νπνία ζα ιάβεη ν εζληθφο δηθαζηήο. Οη λφκηκνη 

κεηαλάζηεο άιινηε κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ δηθαζηηθά έλα πξνλνηαθφ δηθαίσκα θη άιινηε 

φρη, ελψ νη κε λφκηκνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα πξνζθχγνπλ ζηε δηθαηνζχλε. 

 ην δεχηεξν κέξνο, κειεηψληαο ην πξνζσπηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Υάξηε θαη ηελ αξρή ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο, ε νπνία είηε εηζάγεηαη άκεζα είηε απνξξέεη έκκεζα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ, 

πξνζπαζήζακε λα δηαπηζηψζνπκε αλ ν Υάξηεο επεθηείλεη ην πεδίν πξνζηαζίαο ηνπ θαη ζηνπο 

κεηαλάζηεο. Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη νη λφκηκνη κεηαλάζηεο, νη νπνίνη είλαη 

ππήθννη ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, εκπίπηνπλ ζην πξνζηαηεπηηθφ πεδίν ησλ θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ πνπ εγγπάηαη ν Υάξηεο, ν νπνίνο ζηελ αλαζεσξεκέλε ηνπ κνξθή ην επεθηείλεη 

ιίγν παξαπάλσ. Δπνκέλσο ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, πνπ αλαιχεηαη ζην πξνζσπηθφ 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Υάξηε, εθαξκφδεηαη ζε γεληθέο γξακκέο ζηελ πεξίπησζε ησλ λφκηκσλ 

κεηαλαζηψλ. Δμαηξέζεηο απφ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο επηηξέπνληαη ζε ειάρηζηεο 

πεξηπηψζεηο, φπσο είλαη ε απαίηεζε νξηζκέλεο ππεθνφηεηαο γηα ηελ θαηάιεςε δεκφζηαο 

ζέζεο.  
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Κεθ. 3: Ο Κνηλωληθόο Υάξηεο θαη νη κε λόκηκνη κεηαλάζηεο 

3.1 Οη ζέζεηο θαη νη δξάζεηο ηνπ ηΔ γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ βαζηθώλ θνηλωληθώλ  

            δηθαηωκάηωλ ηωλ κε λόκηκωλ κεηαλαζηώλ 

 

Σν δήηεκα ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο δελ αθήλεη αλεπεξέαζην ην ηΔ, έξγν ηνπ νπνίνπ 

απνηειεί ε δηαζθάιηζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ε πξνζηαζία ηα αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ.               

Σελ ηειεπηαία 20εηία νη ηξνκαθηηθέο γεσπνιηηηθέο αιιαγέο πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ επξσπατθή 

ήπεηξν έρνπλ αιιάμεη ξηδηθά ηνλ Υάξηε ηεο. Οη ιφγνη έμαξζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ 

Δπξψπε είλαη θπξίσο δχν. Απφ ηε κηα πιεπξά, ε πνιηηηθή κεηάβαζε ηεο Κεληξηθήο θαη 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο κε ηηο ζπλαθφινπζεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αλαηαξαρέο πνπ 

πξνθιήζεθαλ ζηελ πεξηνρή
35

, επέθεξε ζεκαληηθέο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ ζε φιε ζηελ 

επξσπατθή ήπεηξν, απνθαιχπηνληαο έηζη ηελ απνηπρία ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ πνιιψλ 

ρσξψλ λα δηαρεηξηζηνχλ απηφ ην λέν κεηαλαζηεπηηθφ θχκα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην 

δηθαίσκα γηα κεηαλάζηεπζε απνηειεί έλα ηζρπξφ ζηνηρείν ησλ δεκνθξαηηθψλ αιιαγψλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ην νπνίν εθείλε ηελ 

πεξίνδν εμέθξαδε πιήξσο ηηο θηινδνμίεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο γηα κεηαθίλεζε. Έηζη θαη νη 

Δπξσπατθέο θπβεξλήζεηο κε ηε ζεηξά ηνπο, πνπ ζηήξηδαλ ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ 

εγθαζίδξπζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ ηαξαγκέλε εθείλε πεξηνρή, δελ κπνξνχζαλ λα αξλεζνχλ 

ηελ είζνδν ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο ρψξεο ηνπο είηε νη κεηαλάζηεο απηνί είραλ ηα λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ απαηηνχληαλ απφ ηηο εζληθέο ηνπο λνκνζεζίεο είηε φρη                 

(Tonelli, 2004). Άιισζηε θαλέλαο λφκνο δελ κπνξεί λα εκπνδίζεη ην φλεηξν γηα κηα θαιχηεξε 

δσή. 

Οη αιιαγέο απηέο πνπ πξνθιήζεθαλ, αθνξνχλ φια ηα θξάηε-κέιε ηνπ ηΔ, άιια ζε 

κεγαιχηεξε θαη άιια ζε κηθξφηεξε έθηαζε είηε απηά είλαη θξάηε πξνέιεπζεο είηε κεηάβαζεο 

είηε πξννξηζκνχ, γηαηί φια αλεμαηξέησο επεξεάζηεθαλ απφ ην κεηαλαζηεπηηθφ απηφ θχκα 

πνπ θαηέθιπζε ηελ Δπξψπε. 

 

Σν ηΔ δελ έρεη δηαθεξπγκέλε άπνςε σο πξνο ην δήηεκα ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο.                

Ο Κνηλσληθφο Υάξηεο ηνπ, πνπ εγγπάηαη ηελ ρνξήγεζε θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ 

θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ, αθνξά ηνπο λφκηκα δηακέλνληεο κεηαλάζηεο, θαη 

                                                             
35 Ζ πνιηηηθή αζηάζεηα πνπ πξνθιήζεθε ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ απηψλ κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ, 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αθνινχζεζε, επέθεξε έθξεμε ηεο αλεξγίαο θαη θαηά ζπλέπεηα έμαξζε ησλ 
θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ, κε απνηέιεζκα λα νδεγήζεη εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ λα πάξνπλ ηνλ δξφκν ηεο κεηαλάζηεπζεο. 
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ζπλήζσο, πεξηνξίδεηαη ζηνπο ππεθφνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ κειψλ ηνπ ηΔ,  

απνθιείνληαο έηζη ηνπο κε λφκηκνπο κεηαλάζηεο. 

Δπνκέλσο, νη ζέζεηο ηνπ ηΔ γηα ην δήηεκα ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, κπνξνχλ λα 

αληιεζνχλ απφ δηάθνξεο ζπκβάζεηο, έγγξαθα θαη πνιηηηθέο δειψζεηο ζηηο νπνίεο έρεη πξνβεί 

θαη ζπλνςίδνληαη σο εμήο:  

- Ζ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε δελ ζα πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη απφ ηα άιια κεηαλαζηεπηηθά 

δεηήκαηα, αθνχ ε επηηπρήο δηαρείξηζή ηεο κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζα απφ κηα 

νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηεο νπνίαο ε παξάλνκε 

κεηαλάζηεπζε απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

- Ο ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο απφ 

θάζε άπνςε. Οη κεηαλάζηεο δελ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο εγθιεκαηίεο θαη λα 

πνηληθνπνηνχληαη φηαλ δελ θαηέρνπλ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφλ ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο κε λφκηκνο ή κε θαηαγεγξακκέλνο 

αληί παξάλνκνο κεηαλάζηεο. 

- Απφ άπνςε δηαρείξηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο, ζηφρνο ηνπ ηΔ είλαη λα εκπνδηζηεί ε 

παξάλνκε κεηαλάζηεπζε θαη λα πξνσζεζεί ε αλάπηπμε λφκηκσλ νδψλ, εηδηθφηεξα φηαλ ν 

ιφγνο ηεο κεηαθίλεζεο ζπλδέεηαη κε ηελ εμεχξεζε εξγαζίαο 

- Σα ζπζηήκαηα ρνξήγεζεο αζχινπ ζα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ ηα δεηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο 

- θνπφο ηΔ είλαη λα πξνσζήζεη ην δηάινγν, ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ 

ζπλεξγαζία κέζσ κηαο πνιηηηθήο πιαηθφξκαο ε νπνία ζα απνηειεί ηε γέθπξα 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ θαη κε, πξνθεηκέλνπ λα πξνηείλνπλ απφ 

θνηλνχ ηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή πνπ ζα απηά ζα αθνινπζήζνπλ (Tonelli, 2004). 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2000, ε Δπηηξνπή ησλ Τπνπξγψλ εμέδσζε ηελ χζηαζε Νν3 κε ηελ νπνία 

θαιεί ηα θξάηε-κέιε ηνπ ηΔ λα αλαγλσξίζνπλ ην δηθαίσκα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε βαζηθψλ 

βηνηηθψλ αλαγθψλ ζε άηνκα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε απφιπηεο θηψρεηαο
36

, 

παξέρνληαο ηνπο ηξνθή, ηκαηηζκφ, ζηέγαζε θαη βαζηθή ηαηξηθή θξνληίδα. Σν δηθαίσκα απηφ, 

δελ αθνξά κφλν ηνπο ππεθφνπο ησλ θξαηψλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ρσξψλ θαη ηνπο λφκηκα 

δηακέλνληεο ζε απηά κεηαλάζηεο, αιιά επεθηείλεηαη ζε φινπο αλεμαηξέησο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ (Tonelli, 2004). 

                                                             
36 Απφιπηε θηψρεηα είλαη ε θαηάζηαζε εθείλε πνπ βξίζθεηαη έλα άηνκν φηαλ ζηεξείηαη βαζηθψλ αγαζψλ πξψηεο αλάγθεο ηα 
νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επηβίσζή ηνπ, φπσο ηξνθή, λεξφ, ζηέγε, έλδπζε, θάξκαθα. 
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Ζ ζέζπηζε ηεο χζηαζεο 3 πνπ εμέδσζε ε Δπηηξνπή ησλ Τπνπξγψλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2000 

απνηειεί ηε ζπνπδαηφηεξε δξάζε ηνπ ηΔ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ ησλ κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ. Με ηελ ζχζηαζε απηή  θαηνρπξψλεηαη ην 

δηθαηψκα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε βαζηθψλ βηνηηθψλ αλαγθψλ ζε άηνκα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε 

θαηάζηαζε απφιπηεο θηψρεηαο. Σν δηθαίσκα απηφ, βαζίδεηαη πάλσ ζε 5 βαζηθέο αξρέο, ηηο 

νπνίεο ηα θξάηε-κέιε θαινχληαη λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα ηηο ζέζνπλ ζε εθαξκνγή. Οη αξρέο 

απηέο είλαη: 

1. Σα θξάηε-κέιε πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ην δηθαίσκα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε βαζηθψλ 

βηνηηθψλ αλαγθψλ ζε θάζε άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε απφιπηεο αλάγθεο.  

2. Σν δηθαίσκα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε βαζηθψλ βηνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ  ζα πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη ην ειάρηζην δηθαίσκα ζηελ ηξνθή, ηνλ ηκαηηζκφ, ηε ζηέγαζε θαη ηε 

βαζηθή ηαηξηθή θξνληίδα.  

3. Σν δηθαίσκα απηφ ζα πξέπεη λα είλαη θαζνιηθφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νπνίν άηνκν 

βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε απφιπηεο θηψρεηαο λα κπνξεί λα ην επηθαιεζηεί επζέσο 

ελψπηνλ ησλ αξρψλ, θη αλ ρξεηαζηεί, ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ. 

4. Ζ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ ζα πξέπεη λα είλαη αλνηθηή ζ’ φινπο ηνπο πνιίηεο θαη 

ηνπο αιινδαπνχο, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή θαηάζηαζε ησλ ηειεπηαίσλ κε βάζε ηνπο 

εζληθνχο λφκνπο ηνπ θξάηνπο-κέινπο ζην νπνίν δηακέλνπλ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ε 

λνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαζνξίδεηαη απφ ηηο εζληθέο αξρέο 

5. Σα θξάηε-κέιε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ φηη ε πιεξνθφξεζε γηα ηελ χπαξμε ηνπ 

δηθαηψκαηνο είλαη επαξθήο. 

Οη αξρέο απηέο αλαγλσξίδνπλ έλα ειάρηζην φξην θνηλσληθήο πξνζηαζίαο γηα φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο, ην νπνίν θακία λνκνζεηηθή δηάηαμε δελ 

ζα πξέπεη λα θαηαξγήζεη θαη επηπιένλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο θάζε ρψξαο δελ ζα πξέπεη λα ην 

ζηεξήζνπλ ζε θαλέλαλ, επηθαινχκελνη ιφγνπο εζληθφηεηαο ή λνκηθήο θαηάζηαζεο.  

Δπνκέλσο, ε αλαγλψξηζε θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ζηνπο κε λφκηκνπο κεηαλάζηεο απνηειεί 

ζηνηρείν-θιεηδί γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε, ε νπνία ηνπο βγάδεη απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Γεδνκέλνπ φηη έλαο απφ ηνπο ζεκειηψδεηο ζηφρνπο ηνπ ηΔ είλαη 

λα δηεπθνιχλεη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξφνδν ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ, ε αλαγλψξηζε 

ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ζηνπο κε λφκηκνπο κεηαλάζηεο θαζίζηαηαη απφιπηα 

ζπκβαηή κε ηνλ ζηφρν απηφ ηνπ ηΔ, γηαηί θαη νη κε λφκηκνη κεηαλάζηεο απνηεινχλ θνκκάηη 

ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ, πνπ κε ηελ εξγαζία ηνπο έζησ θαη αλ απηή είλαη αδήισηε, 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νηθνλνκηθή πξφνδν ηεο θνηλσλίαο. 
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κσο, ν ζηφρνο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο αληηκεησπίδεηαη ζπρλά – απφ νξηζκέλα θξάηε- σο 

ςεπδεπίγξαθνο φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηνπο κε λφκηκνπο κεηαλάζηεο, γηαηί πνιιέο 

θνξέο νη πνιηηηθέο κεηαλάζηεπζεο πνπ απηά αθνινπζνχλ ζηνρεχνπλ ζην λα ηνπο αλαγθάζνπλ 

λα θχγνπλ απφ ηε ρψξα, παξά λα εληαρζνχλ ζηνλ θνηλσληθφ ηεο ηζηφ, άζρεηα αλ κεξηθνί απφ 

απηνχο, εηδηθά αλ δηακέλνπλ θαη εξγάδνληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε απηή, έρνπλ 

ζρεδφλ ήδε εληαρζεί. Ζ πηνζέηεζε φκσο κεηαλαζηεπηηθψλ λφκσλ πνπ πεξηνξίδεη ηα 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα ησλ κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ, κε ζθνπφ αθελφο λα ηνπο αλαγθάζεη –

θάλνληάο ηνπο αθφκα πην δχζθνιε ηε δσή – λα επηζηξέςνπλ εζεινληηθά ζηηο ρψξεο ηνπο ή λα 

πξνσζεζνχλ ζε ηξίηεο ρψξεο, θαη αθεηέξνπ λα απνηξέςεη ελδερφκελνπο ππνςήθηνπο 

κεηαλάζηεο, φρη κφλν απμάλεη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε, ηε κηζαιινδνμία θαη ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ, αιιά θαη αθφκα πεξηζζφηεξν, δελ ζπλάδεη κε ηηο δεκνθξαηηθέο θαη 

αλζξσπηζηηθέο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζεκειηψλεηαη ην επξσπατθφ νηθνδφκεκα 

(Cholewinski, 2005). 

 

3.2  ύληνκε επηζθόπεζε ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ηα θνηλωληθά δηθαηώκαηα  

       ηωλ κε λόκηκωλ κεηαλαζηώλ 

        

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θνξέα ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ είλαη θαζνξηζηηθφο ζην λα 

δηαπηζησζεί αλ απηά δηθαηνχηαη λα ηα απνιαχζνπλ φινη νη άλζξσπνη αλεμάξηεηα απφ ην 

λνκηθφ δεζκφ πνπ ηνπο ζπλδέεη κε έλα θξάηνο. 

Αλ απνδερηεί θαλείο φηη θνξέαο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ είλαη ν «θαζέλαο»,                   

ν «άλζξσπνο», ηφηε ε απάληεζε είλαη ζεηηθή ζην εξψηεκα αλ νη κε λφκηκνη κεηαλάζηεο 

έρνπλ πξφζβαζε ζηα ζεκειηψδε θνηλσληθά δηθαηψκαηα
37

. Δπνκέλσο, ε θαλνληζηηθή εκβέιεηα 

ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ εζηηάδεηαη ζηνλ άλζξσπν σο κέινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη θαη νη αιινδαπνί, είηε ηεινχλ ζε λφκηκε θαηάζηαζε είηε φρη, είλαη 

ππνθείκελα ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ (ηεξγίνπ, 2010). 

 Καηά ην ειιεληθφ χληαγκα, ππνθείκελν ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ αλαγλσξίδεηαη θάζε 

πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζαγέλεηά ηνπ.                

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην άξζξν 5§1 ηνπ πληάγκαηνο, πνπ ζεκειηψλεη ηε γεληθή 

ειεπζεξία ηνπ πξνζψπνπ, αθνξά αδηαθνξνπνίεηα ηφζν ηνπο εκεδαπνχο φζν θαη ηνπο 

αιινδαπνχο: «Καζέλαο έρεη δηθαίσκα λα αλαπηχζζεη ειεχζεξα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη 

                                                             
37 πσο, γηα παξάδεηγκα, ην δηθαίσκα ζηελ αμηνπξεπή εξγαζία, λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ζηελ 
ζηέγαζε θαη γεληθφηεξα λα πξνζηαηεχνληαη απ’ φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ην άηνκν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 
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λα ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο Υψξαο…».                           

Δμίζνπ ζεκαληηθέο είλαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25§1 θαη §2 ηνπ πληάγκαηνο, νη νπνίεο 

ζεκειηψλνπλ ηνπο γεληθνχο εξκελεπηηθνχο θαλφλεο πνπ άπηνληαη ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνζηαζίαο ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. χκθσλα κε ηελ §1ην ππνθείκελφ 

ηνπο είλαη ν «άλζξσπνο σο άηνκν θαη σο κέινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ», ελψ                            

ε §2 αλαθέξεηαη ζηελ «αλαγλψξηζε θαη πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ θαη απαξάγξαπησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ Πνιηηεία». Σν «θνηλσληθφ ζχλνιν» ζην νπνίν 

εληάζζεηαη θαηά ηελ αλσηέξσ δηάηαμε ην ππνθείκελν ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, 

πεξηιακβάλεη αλακθίβνια ηφζν ηνπο εκεδαπνχο φζν θαη ηνπο αιινδαπνχο πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Ζ δηθατηθή θχζε ηνπ πξνζψπνπ λνείηαη ελ πξνθεηκέλσ φρη κφλνλ 

ππφ ηε δηηηή ηνπ ππφζηαζε (αηνκηθή – θνηλσληθή) αιιά θαη κε κηα επηπιένλ «ηδηφηεηά» ηνπ: 

ηελ «θνζκνπνιίηηθε». Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη, ηέινο, ε δηάηαμε ηεο §3 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ 

πληάγκαηνο, πνπ ζέηεη σο φξην ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ άζθεζε ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο «ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ». Δθηφο απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ην χληαγκα πεξηιακβάλεη 

θαλφλεο πνπ αθνξνχλ επζέσο ηνπο αιινδαπνχο. πγθεθξηκέλα, θαηά ην άξζξν 5§2 ηνπ 

πληάγκαηνο: «ινη φζνη βξίζθνληαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα απνιακβάλνπλ ηελ απφιπηε 

πξνζηαζία ηεο δσήο, ηεο ηηκήο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπο, ρσξίο δηάθξηζε εζληθφηεηαο, θπιήο, 

γιψζζαο θαη ζξεζθεπηηθψλ ή πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ». Ζ αλσηέξσ δηάηαμε αλαθέξεηαη 

αθελφο ζηνπο αιινδαπνχο θαη αθεηέξνπ ζηνπο εκεδαπνχο πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλνηηθέο 

νκάδεο. Απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο πξνθχπηεη ε αξρή ηνπ θνζκνπνιηηηζκνχ ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, δειαδή ηεο θαη’ αξρήλ νξηδφληηαο θαη θαζνιηθήο εθαξκνγήο ηνπο 

ζε θάζε πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ εδάθνπο φπνπ εθαξκφδεηαη ε εζληθή έλλνκε ηάμε 

θαη αζθείηαη ε εζληθή θπξηαξρία, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζαγέλεηά ηνπ. Ο θαλφλαο απηφο 

επηβεβαηψλεηαη εμάιινπ απφ ηελ θαηαζηαηηθή αξρή ηνπ ζπληαγκαηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, ηελ 

αξρή ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ. χκθσλα κε ην άξζξν 2§1 ηνπ πληάγκαηνο: «Ο ζεβαζκφο 

θαη ε πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ απνηεινχλ ηελ πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηεο 

Πνιηηείαο». Ζ ελ ιφγσ αξρή, πνπ εθαξκφδεηαη θαηά ηξφπν θαζνιηθφ (δειαδή αλεμάξηεηα 

απφ ηελ ηζαγέλεηα), δηακνξθψλεη ηνλ θαλνληζηηθφ ππξήλα ηεο ζπληαγκαηηθήο αξρήο ηνπ 

θνζκνπνιηηηζκνχ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. Καζνξίδεη, κε άιια ιφγηα, ην ειάρηζην 

αλαγθαίν πεξηερφκελφ ηεο, ην νπνίν ε θξαηηθή εμνπζία δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα 

ζίμεη. Καλέλαο πεξηνξηζκφο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αιινδαπνχ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ζπληαγκαηηθά ζεκηηφο αλ παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ. 

(Παπαθωλζηαληίλνπ, 2008). 
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ηνλ αληίπνδα, ε θξαηνχζα άπνςε ππνζηεξίδεη φηη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα πεξηνξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ζηνπο πνιίηεο, δεδνκέλνπ φηη πξνυπνζέηνπλ αθελφο ηελ χπαξμε ηνπ λνκηθνχ 

δεζκνχ ηεο ηζαγέλεηαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπο θαη ηνπ θξάηνπο θαη αθεηέξνπ ηε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ. Αθφκε θαη πξσηνπφξνη ζεσξεηηθνί ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ηεο 

γελίθεπζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, κε θαηεμνρήλ παξάδεηγκα ηνλ T.H. Marshall, 

ππνζηήξηδαλ φηη ηα ηειεπηαία «είλαη εμ νξηζκνχ εζληθά». Ζ άπνςε απηή θαίλεηαη λα 

εληζρχεηαη θαη απφ ηε γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηφζν ηνπ ειιεληθνχ, φζν θαη ησλ πεξηζζφηεξσλ 

αιινδαπψλ ζπληαγκαηηθψλ θεηκέλσλ. 

Ζ λνκνινγία θαη ε θξαηνχζα άπνςε ζηελ ζεσξία δελ θαίλεηαη λα ακθηζβεηνχλ κέρξη ζηηγκήο 

ηελ θαηάζηαζε απηή. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ν Άξεηνο Πάγνο, έθξηλε ζπληαγκαηηθέο ηηο 

δπζκελείο κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο ζε βάξνο λφκηκα εξγαδνκέλσλ αιινδαπψλ, παξά ηελ ξεηή 

δηάηαμε ηνπ άξζξσλ 22§1 εδάθην β’ γηα ίζε ακνηβή γηα ίζε εξγαζία, ε νπνία θαιχπηεη φινπο 

ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη φρη κφλνλ ηνπο εκεδαπνχο. ην ίδην κήθνο θχκαηνο, νξηζκέλνη 

ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ ηε ζπζηαιηηθή εξκελεία αθφκε θαη εθείλσλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ φπνπ ην χληαγκα δελ δηαθνξνπνηεί κεηαμχ αιινδαπψλ ή 

εξγαδνκέλσλ, ζεσξψληαο φηη ε ιεθηηθή δηαηχπσζε ησλ άξζξσλ 5§1 έθαζηνο θαη 22§1 πνιίηεο 

ππεξαθνληίδεη ηελ πξφζεζε ηνπ ζπληαθηηθνχ λνκνζέηε θαη ζα πξέπεη λα πεξηνξηζζεί κφλνλ 

ζηνπο Έιιελεο θαη ζε φζνπο έρνπλ εμαξηεκέλε εξγαζία, αληίζηνηρα. 

Μφλνλ πξφζθαηα θαίλεηαη λα κεηαζηξέθεηαη αξγά έλα ηκήκα ηεο ειιεληθήο επηζηήκεο πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο επέθηαζήο ηεο θαλνληζηηθήο εκβέιεηαο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. 

Έηζη, ν Αξ. Μάλεζεο δέρεηαη φηη ππνθείκελα ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ είλαη φινη νη 

άλζξσπνη πνπ κέλνπλ κφληκα ζε κία ρψξα ή πάλησο ηα πξφζσπα πνπ ρξήδνπλ θάπνηαο 

ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην χληαγκα δελ 

επηθπιάζζεη ξεηά ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απνθιεηζηηθά ζηνπο Έιιελεο. 

Ζ λνκνινγία αιιά θαη ν λνκνζέηεο παξακέλνπλ, πάλησο, ελ πνιινίο πξνζθνιιεκέλνη ζε 

παιαηφηεξα πξφηππα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν Ν. 3454/2006 «Δλίζρπζε ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 75/7.4.2006), ν νπνίνο πξνβιέπεη ζην άξζξν 4 φηη 

νη παξνρέο πνπ θαζηεξψλεη ρνξεγνχληαη ζηνπο Έιιελεο θαη θνηλνηηθνχο πνιίηεο, ηνπο 

νκνγελείο θαη ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο πξφζθπγεο, εθφζνλ φινη απηνί δηακέλνπλ κφληκα ζηελ 

Διιάδα, φρη φκσο ζηνπο ινηπνχο κεηαλάζηεο, εθηφο εάλ είλαη γνλείο ηέθλσλ ειιεληθήο 

ππεθνφηεηαο (Καηξνύγθαινο, 2007). 

Δπνκέλσο, κε βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ ειιεληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ πξνεγήζεθε, 

πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε ειιεληθή ζπληαγκαηηθή ηάμε εκθαλίδεηαη λα δηαθνξνπνηεί 

ηνπο αιινδαπνχο απφ ηνπο Έιιελεο πνιίηεο σο πξνο ηελ απφιαπζε ησλ θνηλσληθψλ 
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δηθαησκάησλ. κσο απφ ηα άξζξα 2§1 θαη 5§1, 2 ηνπ πληάγκαηνο, θαη απφ εθείλα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηελ πγεία, ζα κπνξνχζαλ λα ζεκειησζνχλ 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα ππέξ ησλ αιινδαπψλ (Κνληηάδεο,1999). 

Δπηπξνζζέησο, ε θνηλσληθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε δελ πξνζθέξεηαη γηα κηα ηζφηηκε επέθηαζε 

ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ζηνπο αιινδαπνχο, γηαηί κε βάζε ηελ άπνςε απηή, θνξείο ησλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ είλαη κφλν νη πνιίηεο ηνπ θξάηνπο, επνκέλσο δελ είλαη ζεκηηφ λα 

απνθηήζνπλ ίζε πξφζβαζε ζηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα θαη νη κεηαλάζηεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

δελ δηαζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε 
38

. Ζ δηάθξηζε αλάκεζα ζε πνιίηεο θαη αιινδαπνχο, 

πνπ ζπξξηθλψλεη ηα δηθαηψκαηα ησλ ηειεπηαίσλ, δηπιαζηάδεηαη κέζα απφ κηα δεχηεξε 

δηρνηφκεζε, απηή αλάκεζα ζηνπο λφκηκνπο θαη ηνπο παξάλνκνπο κεηαλάζηεο, εθ ησλ νπνίσλ 

νη δεχηεξνη ηπγράλνπλ κηαο ζεζκηθήο κεηαρείξηζεο πνπ ζηελ νπζία απνδνκεί αχηαλδξν ην 

πξφηαγκα ηεο λεσηεξηθφηεηαο. Οη παξάλνκνη κεηαλάζηεο είλαη αθξηβψο εθείλνη πνπ ζην 

πιαίζην ηεο παξανηθνλνκίαο απνηεινχλ θηλεηήξην κνριφ αλάπηπμεο θαη πξνζθέξνληαη γηα 

ππεξεθκεηάιιεπζε, αληηκεησπηδφκελνη σο δεχηεξεο θαηεγνξίαο ππνθείκελα δηθαίνπ, ελίνηε 

σο «homo sacer» (Κνληηάδεο, 2010). κσο ν ζεβαζκφο ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ γίλεηαη 

δεθηφ φηη δελ ζεκειηψλεη κφλν αμηψζεηο απνρήο ηνπ θξάηνπο απφ ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο ή 

ελέξγεηεο, αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο λα παξεκβαίλεη πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη 

έλα ειάρηζην επίπεδν αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο ζε θάζε άλζξσπν. Έηζη κε αθεηεξία ηελ 

πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηε ζπζηεκαηηθή εξκελεπηηθή ηεο αμηνπνίεζε ζηα 

επηκέξνπο θνηλσληθά δηθαηψκαηα, γίλεηαη πιένλ δεθηφ φηη αθφκα θαη νη κε λφκηκνη 

κεηαλάζηεο είλαη θνξείο ελφο ειάρηζηνπ επηπέδνπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ρξήδνπλ άκεζεο πγεηνλνκηθήο ή πξνλνηαθήο θξνληίδαο (Κνληηάδεο, 2007). 

κσο ε εμάξηεζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο θνηλσληθέο παξνρέο απφ ην λφκηκν ή κε ηεο δηακνλήο 

θαη εξγαζίαο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ ηεινινγία ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ.                       

Ο απνθιεηζκφο ησλ κε λφκηκσλ -θαηά ηνπο εζληθνχο λφκνπο ελφο θξάηνπο- δηακελφλησλ θαη 

εξγαδνκέλσλ κεηαλαζηψλ, απφ ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία έξρεηαη ζε αληίζεζε πξνο ηα ίδηα ηα 

ζεκέιηά ηεο, γηαηί ην θξάηνο πξφλνηαο νηθνδνκείηαη πάλσ ζηελ παλαλζξψπηλε έλλνηα ηεο 

                                                             
38 κσο ν κεηαλάζηεο είηε έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπ 
θξάηνπο πνπ δηακέλεη είηε φρη, έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, γηαηί κε βάζε ηελ Πνιηηεηνινγία απηφο ινγίδεηαη σο πνιίηεο ηνπ 

θφζκνπ-θνζκνπνιίηεο, ηδηφηεηα ε νπνία δηαπεξλά ηα ζχλνξα ηνπ θξάηνπο ππφ ζηελή έλλνηα. Καηά ζπλέπεηα, ην επηρείξεκα 
φηη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα δηθαηνχηαη λα ηα απνιαχζνπλ κφλν νη πνιίηεο ηνπ θξάηνπο θαηαξξίπηεηαη, απφ ηελ ίδηα ηελ 
ηδηφηεηα ηνπ κεηαλάζηε σο θνζκνπνιίηε.  
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αλάγθεο, αθνχ ζθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ είλαη λα πξνζηαηεχζεη ηνπο νηθνλνκηθά 

αδχλαηνπο θαη φζνπο ρξήδνπλ πάζεο θχζεσο πξνζηαζία απφ απηφ (ηεξγίνπ, 2010). 

3.3 Πξόζβαζε ηωλ κε λόκηκωλ κεηαλαζηώλ ζηα θνηλωληθά δηθαηώκαηα ηνπ Κνηλωληθνύ  

      Υάξηε θαη Διιάδα 

 

ρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ησλ κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ ζηα βαζηθά θνηλσληθά δηθαηψκαηα,           

ε Δπηηξνπή ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα αλαθέξεη 

νη κε λφκηκνη κεηαλάζηεο πνπ δηακέλνπλ ζε έλα θξάηνο –κέινο ην νπνίν έρεη ππνγξάςεη ην 

Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα, 

απνιακβάλνπλ κηα ζεηξά απφ ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο, ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ην δηθαίσκα ζε βαζηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ζηελ ηαηξηθή θξνληίδα 

θαη ηελ εθπαίδεπζε (Cholewinski, 2005).  

 

Ωο πξνο ηελ πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο ηαηξηθήο θξνληίδαο, αλαθνξηθά κε 

ηνλ Κνηλσληθφ Υάξηε, ην δηθαίσκα απηφ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνπο λφκηκα δηακέλνληεο 

κεηαλάζηεο εξγαδφκελνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ, απνθιείνληαο έηζη ηνπο κε λφκηκνπο. 

Πξφζθαηα ε ΔΔΚΓ, ζε απφθαζε ηεο, χζηεξα απφ ηελ ππνβνιή ζπιινγηθήο θαηαγγειίαο, 

ζεψξεζε φηη ν πεξηνξηζκφο ηεο πξφζβαζεο ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ησλ κε λφκηκσλ 

κεηαλαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ Κνηλσληθφ Υάξηε, παξφιν πνπ 

ε γξακκαηηθή εξκελεία ηνπ Παξαξηήκαηφο ηνπ πεξηνξίδεη ην πξνζσπηθφ πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ Υάξηε ζηνπο λφκηκα δηακέλνληεο κεηαλάζηεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ.  

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ ε ΔΔΚΓ λα δηαζθαιίζεη ηελ πξφζβαζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο, αλεμαξηήησο λνκηθνχ θαζεζηψηνο, απνθάζηζε λα εξκελεχζεη ζηελά ηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Υάξηε, αλαθέξνληαο φηη: 1) Ο Υάξηεο ζα πξέπεη λα 

εξκελεχεηαη ζηελά έηζη ψζηε λα δίλεη δσηηθή ζεκαζία ζηα ζεκειηψδε θνηλσληθά δηθαηψκαηα. 

Οη πεξηνξηζκνί δηθαησκάησλ πξέπεη λα εξκελεχνληαη επίζεο ζηελά, έηζη ψζηε λα κελ ζίγνπλ 

ηελ νπζία ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ηνλ γεληθφηεξν ζθνπφ δεκηνπξγίαο ηνπ Υάξηε.                      

2) Ο πεξηνξηζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο πγείαο είλαη ζεκειηψδνπο 

ζεκαζίαο γηα ηνλ άλζξσπν θαζψο είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην ίδην ην δηθαίσκα ζηε δσή θαη θαη’ 

επέθηαζε ζηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. 

3) Ζ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα είλαη ζεκειηψδεο αμία θαη απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ επξσπατθνχ 

ζεηηθνχ δηθαίνπ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Δπνκέλσο, ε θξνληίδα ηεο πγείαο απνηειεί 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ε νπνία ζα πξέπεη 

λα πξνζηαηεχεηαη γηα φινπο απφ ηνλ Κνηλσληθφ Υάξηε. 
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4) Δπνκέλσο, ε απαγφξεπζε πξφζβαζεο ησλ κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο 

ηαηξηθήο θξνληίδαο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ Υάξηε(Cholewinski, 2005). 

 

Βαζηδφκελε ινηπφλ ζηα πξναλαθεξζέληα, ε ΔΔΚΓ ην 2001 εμέδσζε ηελ χζηαζε 12 κε 

ηίηιν: ε Τηνζέηεζε απφ ηηο Τπεξεζίεο Ηαηξηθήο Φξνληίδαο ησλ Αηηεκάησλ γηα Φξνληίδα 

Τγείαο θαη Τπεξεζίεο Φξνληίδαο Τγείαο γηα Αλζξψπνπο πνπ δνπλ ζε πεξηζσξηαθέο 

θαηαζηάζεηο.  

Με βάζε ηελ ζχζηαζε απηή, άλζξσπνη πνπ δνπλ ζην πεξηζψξην ή ζε κε αζθαιείο ζπλζήθεο, 

ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη κε λφκηκνη κεηαλάζηεο, κηα απφ ηηο θαιχηεξεο 

πνιηηηθέο, εθηφο απφ ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο, είλαη λα εμαζθαιηζηεί ίζε πξφζβαζε 

ζηα ζπζηήκαηα πγείαο θαη πξφλνηαο γηα νπνηνλδήπνηε άλζξσπν, αλεμάξηεηα απφ ην 

νηθνλνκηθφ θαη λνκηθφ ηνπ θαζεζηψο (Foschia-Hughes, 2004). 

 

ηελ Διιάδα, παξφηη ε ειιεληθή ζπληαγκαηηθή ηάμε εκθαλίδεηαη λα δηαθνξνπνηεί ηνπο 

αιινδαπνχο απφ ηνπο Έιιελεο πνιίηεο σο πξνο ηελ απφιαπζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, 

σο πξνο ην δηθαίσκα ζηελ πγεία ε θαηάζηαζε είλαη θάπσο δηαθνξεηηθή. Γηα παξάδεηγκα, γηα 

παξάδεηγκα ηα παηδηά ησλ κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ εμαζθαιίδνπλ ηαηξηθή θξνληίδα θαη νη 

ελήιηθεο κε λφκηκνη κεηαλάζηεο έρνπλ πξφζβαζε ζε ηαηξηθή θξνληίδα ζε επείγνπζεο 

θαηαζηάζεηο. 

 

Ωο πξνο ηελ πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ε άπνςε ηνπ ηΔ είλαη φηη απηή 

απνηειεί ζεκειηψδεο δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ θη επνκέλσο ε πξφζβαζε ζηελ βαζηθή 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα είλαη ειεχζεξε ζε φια ηα παηδηά 

αλεμαξηήησο δηαθξίζεσλ. ηελ πξάμε, πνιιέο ρψξεο-κέιε ηνπ ηΔ επηηξέπνπλ ζηα παηδηά 

ησλ κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε. Παξφια απηά φκσο 

ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο, φπνπ ηα παηδηά ησλ κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ αληηκεησπίδνπλ 

λνκηθά, δηνηθεηηθά θαη πξαθηηθά εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο 

ρψξαο δηακνλήο. Λακπξφ παξάδεηγκα απνηεινχζε κέρξη ην 2003 ε Διιάδα, φπνπ ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ είρε απνζηείιεη εγθχθιην ζην Τπνπξγείν Παηδείαο λα κελ επηηξέπεη 

ηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ ησλ κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Δπηπρψο απηή ε εγθχθιηνο απνζχξζεθε θαη ηα παηδηά ησλ κε λφκηκσλ 

κεηαλαζηψλ έρνπλ πιένλ πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο.  

Δπηπιένλ, γηα ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ, ην ηΔ έρεη 

πηνζεηήζεη ηηο αθφινπζεο απφςεηο:1) Θα πξέπεη λα ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ απφ 
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ηελ ρψξα θηινμελίαο ζε φια ηα παηδηά πνπ, αλεμάξηεηα απφ ην λνκηθφ ηνπο θαζεζηψο, ην 

νπνίν ζα αλαγξάθεη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη. 2) Σα παηδηά ησλ 

κεηαλαζηψλ, λφκηκσλ θαη κε, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. 

Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ζηα ζρνιεία θξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα εθκάζεζεο 

ηεο γιψζζαο, ηφζν ηεο ρψξαο θηινμελίαο ηνπο, φζν θαη ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηνπο ζε 

πεξίπησζε πνπ ηα παηδηά απηά επηζπκνχλ λα επηζηξέςνπλ κειινληηθά ζηελ ρψξα θαηαγσγήο 

ηνπο (Cholewinski, 2005). 

 

ρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ησλ κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο ζηέγαζεο, ην ηΔ 

πηνζεηεί ηελ άπνςε φηη νη αξκφδηεο αξρέο ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ ζα πξέπεη λα δψζνπλ 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ δεκηνπξγία μελψλσλ ππνδνρήο ζηνπο κε λφκηκνπο κεηαλάζηεο θαη 

ζηνπο πξφζθπγεο, γηαηί ην δηθαίσκα ζε αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα (Cholewinski, 2005).  

 

ηελ Διιάδα ππάξρνπλ θέληξα ππνδνρήο πξνζθχγσλ θαη ελεξγφ ξφιν ζηε ζηέγαζε ησλ 

κεηαλαζηψλ έρνπλ αλαιάβεη νη ΜΚΟ, ππνζηεξηδφκελνη θάπνηεο θνξέο θαη νηθνλνκηθά απφ ην 

ειιεληθφ θξάηνο.  

 

Ωο πξνο ην δηθαίσκα ησλ κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία 

παξαηεξνχληαη απζηεξνί πεξηνξηζκνί. ε νξηζκέλεο ρψξεο ε πξφζβαζε ζ’ απηή είλαη ηειείσο 

απαγνξεπκέλε, ελψ άιιεο ρψξεο αλαγλσξίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο βνήζεηαο ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Έηζη ηνλ ξφιν απηφ αλαιακβάλνπλ θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα ή 

ΜΚΟ.   

 

Ο ΔΚΥ αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη ηελ ηζφηηκε ρνξήγεζε ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ, κφλν ζηνπο λφκηκα δηακέλνληεο κεηαλάζηεο. 

ρεηηθά κε ην δήηεκα απηφ, ε ΔΔΚΓ ηνπ ηΔ ππνζηεξίδεη φηη ην δηθαίσκα απηφ ζα πξέπεη λα 

επεθηαζεί θαη ζηνπο κε λφκηκνπο κεηαλάζηεο σο έλδεημε ζεβαζκνχ ηεο αμίαο ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο θαη αμηνπξέπεηαο, γηαηί: 1) Οη κε λφκηκνη κεηαλάζηεο εξγάδνληαη ζε επηθίλδπλεο 

εξγαζίεο, θαη επνκέλσο ζα πξέπεη λα δηθαηνχληαη ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη ρξεκαηηθήο 

απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, κε βάζε ηα δηεζλή εξγαηηθά πξφηππα, άζρεηα αλ ε 

εξγαζία ηνπο είλαη λφκηκε ή παξάλνκε. 2) Οη εξγαδφκελνη κε λφκηκνη κεηαλάζηεο 

ζπλεηζθέξνπλ νηθνλνκηθά ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηεο ρψξαο πνπ εξγάδνληαη θαη 

ζα πξέπεη λα απνιακβάλνπλ ην δηθαίσκα γηα θνηλσληθή πξνζηαζία, απφ ηε ζηηγκή κάιηζηα 

πνπ θαηαβάιινπλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, άζρεηα αλ δελ έρνπλ ζεκειηψζεη ην δηθαίσκα γηα 
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ηελ απφθηεζε άδεηαο λφκηκεο παξακνλήο. 3) ηελ πεξίπησζε λνκηκνπνίεζήο ηνπο απφ ηελ 

ρψξα θηινμελίαο, νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ είραλ θαηαβάιιεη πξηλ, ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξηζηνχλ σο αζθαιηζηηθέο πεξίνδνη γηα λα κπνξέζνπλ λα ζεκειηψζνπλ ζπληαμηνδνηηθφ 

δηθαίσκα (Cholewinski, 2005).  

 

Δπίζεο, νη κε λφκηκνη κεηαλάζηεο έρνπλ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

πξφλνηαο ζε πνιιά θξάηε – κέιε ηνπ ηΔ. Έηζη ην ηΔ θαιεί ηα θξάηε-κέιε ηνπ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηα απαξαίηεηα εθείλα κέζα γηα πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο θνηλήο 

σθέιεηαο ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο αλζξψπνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κε λφκηκσλ 

κεηαλαζηψλ, γηαηί ζπλήζσο ζηελ πξάμε ηνλ ξφιν απηφ ηνλ αλαιακβάλνπλ νη ΜΚΟ. κσο ε 

θνηλσληθή πξφλνηα δελ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ θηιαλζξσπία, αιιά απαηηεί ζεηηθέο 

θξαηηθέο παξεκβάζεηο.  

 

ηελ Διιάδα, νη κε λφκηκνη κεηαλάζηεο έρνπλ πιήξε πξφζβαζε κφλν ζηηο ππεξεζίεο 

επείγνπζαο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εθπαίδεπζεο, ελψ ιίγα βήκαηα έρνπλ γίλεη γηα ηελ 

πξφζβαζή ηνπο ζηηο ππεξεζίεο πξφλνηαο ηνπ θξάηνπο, φπσο είλαη ε ζηέγαζε θαη επηπιένλ, 

ειάρηζηνη είλαη εθείλνη πνπ αζθαιίδνληαη. κσο αλ ν κε λφκηκνο εξγαδφκελνο αιινδαπφο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζε θάπνηνλ θνξέα, ζηελ νπζία δελ 

δηθαηνχηαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ απηή ηελ θαηαβνιή. Δπίζεο, νη κε λφκηκνη 

κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα δελ δηθαηνχληαη πξνλνηαθψλ παξνρψλ, κε εμαίξεζε ηνπο 

αλαγλσξηζκέλνπο πξφζθπγεο θαη πάιη φρη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. 

 

3.4 Δλδηάκεζν ζπκπέξαζκα 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθαλ νη ζέζεηο θαη νη δξάζεηο ηνπ ηΔ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ησλ κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ, ηελ θνξσλίδα ησλ νπνίσλ απνηειεί ε 

χζηαζε 3, κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη ξεηά ην δηθαίσκα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε βαζηθψλ 

βηνηηθψλ αλαγθψλ ζε άηνκα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε απφιπηεο θηψρεηαο, 

αλεμάξηεηα απφ ην λνκηθφ δεζκφ πνπ έρνπλ κε έλα θξάηνο. Παξαζέηνληαο ελ ζπληνκία ηηο 

απφςεηο ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο ρνξήγεζεο θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ ζηνπο κε λφκηκνπο κεηαλάζηεο, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δξάζεηο ηνπ ηΔ, 

αλαθέξακε ζε πνηα βαζηθά θνηλσληθά δηθαηψκαηα πνπ εγγπάηαη ν Κνηλσληθφο Υάξηεο, έρνπλ 

πξφζβαζε νη κε λφκηκνη κεηαλάζηεο θπξίσο ζηελ Διιάδα. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

1. Μέζα απφ ηελ πεξηήγεζή καο ζηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ δηαηάμεσλ, ηφζν ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Υάξηε, φζν θαη ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Κνηλσληθνχ Υάξηε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, πξνζπαζήζακε λα αλαδεηήζνπκε ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα 

πνπ εμαζθαιίδνληαη γηα ηνπο κεηαλάζηεο είηε απηνί είλαη λφκηκα δηακέλνληεο ππήθννη 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ είηε φρη. Σν θάζκα ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ πνπ 

θαιχπηεηαη ήδε απφ ηνλ αξρηθφ Υάξηε ηνπ 1961 θαη ε επέθηαζε απηψλ ζηνπο λφκηκα 

δηακέλνληεο κεηαλάζηεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ, δείρλεη ην έληνλν ελδηαθέξνλ 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ πξφζβαζε απηψλ ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία. 

Απφ ηνλ αξρηθφ Υάξηε εμαηξνχληαη νη κε λφκηκνη κεηαλάζηεο. Σν 1961 ν 

Αλαζεσξεκέλνο Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο δηεπξχλεη ην πεδίν πξνζηαζίαο ησλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη εκκέζσο, ηφζν απφ ην  πξνζσπηθφ πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ, φζν θαη απφ κηα ζεηξά δξάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο,  δίλεηαη 

ην έξεηζκα λα επεθηαζεί ε θνηλσληθή πξνζηαζία ηνπ θαη ζηνπο κε λφκηκνπο 

κεηαλάζηεο, εμαζθαιίδνληάο ηνπο πξφζβαζε ζηα βαζηθά θνηλσληθά δηθαηψκαηα. 

2. Μεγάιε ήηαλ επίζεο ε επηξξνή πνπ άζθεζε ν Κνηλσληθφο Υάξηεο ηφζν ζην 

πξσηνγελέο, φζν θαη ζην παξάγσγν δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

3.  Ζ ελδερφκελε επηθχξσζε ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Κνηλσληθνχ Υάξηε απφ ηελ Διιάδα ζα 

επέθεξε ηφζν ζηνλ ηνκέα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο ηεο πνιηηηθήο. 

4. Αζρνιεζήθακε επίζεο κε ην δήηεκα ηεο δεζκεπηηθφηεηαο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Υάξηε 

γηα ηα θξάηε πνπ ηνλ έρνπλ επηθπξψζεη. Δμεηάδνληαο ινηπφλ ηελ λνκηθή θχζε ηνπ 

Υάξηε πξνζπαζήζακε λα εμαθξηβψζνπκε, κέζα απφ ηελ επηζθφπεζε ηφζν ηεο 

δηεζλνχο, φζν θαη ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο, αλ ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα πνπ ν 

Υάξηεο εγγπάηαη είλαη αγψγηκα θαη θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη νξηζκέλα απφ 

απηά είλαη πιήξσο αγψγηκα, ελψ άιια έρνπλ πεξηνξηζκέλε αγσγηκφηεηα.   

5. Παξφιν πνπ δελ ππάξρεη έλα δηεζλέο δηθαζηήξην ηφζν γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Υάξηε, φζν θαη γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζην θξάηνο-παξαβάηε, 

απηφ δελ επηδξά αξλεηηθά ζηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ Υάξηε σο ζεκαηνθχιαθα ησλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ.  



54 
 

6.  Ο Υάξηεο, κε εμαίξεζε ηηο ειάρηζηεο αηέιεηέο ηνπ, απνηειεί ην ζπνπδαηφηεξν δηεζλέο 

θείκελν πξνζηαζίαο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ αλζξψπσλ αλεμαηξέησο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαλαζηψλ: φπνπ ηνπο λφκηκνπο ηνπο πξνζηαηεχεη άκεζα, 

ελψ γηα ηνπο κε λφκηκνπο εκκέζσο, ν αλαζεσξεκέλνο Υάξηεο, παξέρεη έλα ειάρηζην 

δίθηπ θνηλσληθήο ηνπο πξνζηαζίαο.   
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