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κοινωνικών και µορφωτικών δικαιωµάτων  

κ. Juan Pablo Bohoslavsky 

Αθήνα, 8 ∆εκέµβρίου 2015 

 

Σήµερα ολοκληρώνω την επίσηµη επίσκεψη µου στην Ελλάδα, η οποία ξεκίνησε στις 30 Νοεµβρίου 
2015.  Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ελληνική Κυβέρνηση για την πρόσκληση και την πλήρη 
συνεργασία της κατά την διάρκεια της επίσκεψης. 

Είχα τη δυνατότητα να συνοµιλήσω µε αρκετά µέλη του υπουργικού συµβουλίου και µε ανώτερα 
κυβερνητικά στελέχη από τα υπουργεία ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων, 
Παιδείας, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Οικονοµικών, Εξωτερικών, Υγείας, Εσωτερικών 
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.   Είχα την τιµή να µε δεχθεί ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, οι Πρόεδροι του Αρείου 
Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας και συναντήθηκα µε µέλη της Βουλής των Ελλήνων, την 
Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας, το Γραφείο του Συνήγορου του Πολίτη, την Εθνική Επιτροπή για τα 
∆ικαιώµατα του Ανθρώπου. Το πρόγραµµα µου συµπεριέλαβε συναντήσεις µε την Υπηρεσία 
Στήριξης ∆ιαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων (πρώην Task Force) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ∆ΝΤ, 
την Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος και τις Οργανώσεις Εργοδοτών, τον Ύπατο Αρµοστή 
των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, µέλη της   πρώην Επιτροπής Αλήθειας γιαι το ∆ηµόσιο 
Χρέος, ακαδηµαϊκους εµπειρογνώµονες, καθώς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Θα 
ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνοµιλητές µου για το χρόνο που αφιέρωσαν για να µε 
συναντήσουν και τον πολύ ανοικτό και ειλικρινή διάλογο.  

Παρόλο που αυτή είναι η πρώτη µου επίσκεψη στην Ελλάδα ως Ανεξάρτητος Εµπειρογνώµονας του 
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, η επίσκεψή µου έλαβε χώρα σχεδόν τρία χρόνια µετά από αυτή του 
προκατόχου µου, κ. Cephas Lumina, ο οποίος υπέβαλε συστάσεις στην ελληνική Κυβέρνηση και 
στους διεθνείς δανειστές της για την αντιµετώπιση ορισµένων επιπτώσεων της κρίσης χρέους και του 
προγράµµατος διαρθρωτικής προσαρµογής επί των ανθρώπινων δικαιωµάτων.1 Το 2016 σκοπεύω να 
πραγµατοποίησω επίσηµη επίσκεψη στους Ευρωπαϊκούς θεσµούς στις Βρυξέλλες. Σήµερα θα 
παρουσιάσω τις προκαταρκτικές µου απόψεις τις οποίες θα αναλύσω σε µελλοντική µου έκθεση προς 
το Συµβούλιο Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών.  

                                                

1 See his report, UN Doc., UN Doc. A/HRC/25/50/Add.1. 
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Από τον Απρίλιο του 2013 επήλθαν πολλές αλλαγές. Τον Ιανούριο του 2015 εκλέχθηκε µία νέα 
κυβέρνηση µε την αξιοσηµείωτη φιλοδοξία υλοποίησης µεταρρυθµίσεων και αποφυγής υπερβολικών 
µέτρων λιτότητας, χωρίς την αναγκαστική έξοδό της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Νοµισµατική 
Ένωση. Στα πλαίσια αυτά συµφωνήθηκε ένα τρίτο πρόγραµµα προσαρµογής τον Αύγουστο του 2015. 
Επιπρόσθετα, η Ελλάδα βιώνει µία άνευ προηγουµένου ροή προσφύγων µέσα στο έδαφός της, 
ιδιαίτερα από χώρες που έχουν πληγεί από συγκρούσεις, όπως η Συρία και το Αφγανιστάν. 

Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), οι Ευρωπαϊκοί θεσµοί και τον ∆ΝΤ, 
παρείχαν µακροχρόνιο χρηµατοδοτικό πακέτο για την αποφυγή της κατάρρευσης των τραπεζών στη 
χώρα και τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονοµίας. Αν και η κατάρρευση των τραπεζών θα είχε 
περαιτέρω απρόβλεπτες κοινωνικές επιπτώσεις, είναι εξίσου σηµαντικό να αποφεύγονται επαχθείς  
δαπάνες που συνδέονται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα ως απόρροια των µέτρων λιτότητας που 
εφαρµόζονται για την αποπληρωµή των κεφαλαίων για την διάσωση των τραπεζών. Η κεντρική ιδέα 
πίσω από τη διάσωση του τραπεζικού συστήµατος µε δηµόσιους πόρους είναι η βελτίωση του 
επιπέδου διαβίωσης των πολιτών. Όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες, η απόφαση της ΕΚΤ να 
µειώσει τις έκτακτες πιστώσεις προς τις Ελληνικές τράπεζες λίγο πριν από το δηµοψήφισµα της 5ης 
Ιουλίου 2015 αποτελεί ευαίσθητο θέµα, αφού εκλήφθηκε από ορισµένους παρατηρητές ως 
προσπάθεια επιρροής της έκβασης της δηµοκρατικής διαδικασίας στην Ελλάδα.   

Μετά από πέντε έτη πολιτικών προσαρµογής, οι  κοινωνικοί δείκτες που αποτυπώνουν τα 
οικονοµικά, κοινωνικά  και µορφωτικά δικαιώµατα στην Ελλάδα δεν έχουν σηµειώσει βελτίωση. 
Αντίθετα σε ορισµένους τοµείς έχουν επιδεινωθεί. Οι υποχρεώσεις της Ελλάδας και των διεθνών 
δανειστών για το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιώµατων στην Ελλάδα εξακολουθούν να 
παραγκωνίζονται, τόσο κατά τη διαµόρφωση των πολιτικών προσαρµογής όσο και κατά την 
υλοποίηση των πολύ αναγκαίων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. 

Ορισµένα αριθµητικά στοιχεία µπορούν να επιβεβαιώσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης: 
Εκτιµάται ότι 2,5 εκατοµµύρια πολίτες διαθέτουν περιορισµένη κάλυψη ή είναι ανασφάλιστοι. Οι δε 
δηµόσιες υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης αντιµετωπίζουν υπέρµετρα µεγάλο φόρτο εργασίας για 
τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής πρόσβασης στο δικαίωµα για επαρκή ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη.2 Οι πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών συµπληρώνουν τα κενά στις δηµόσιες 
υπηρεσίες φροντίδας για ένα αυξανόµενο αριθµό ατόµων στην Ελλάδα, τα οποία δεν µπορούν να 
καλύψουν το κόστος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Σε αυτό το πλαίσιο χαιρετίζω την απόφαση 
της Κυβέρνησης να διαθέσει για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια πρόσθετα κονδύλια για τη 
δηµόσια υγειονοµική περίθαλψη στον προϋπολογισµό του 2016 και επιθυµεί να εφαρµόσει καθολικά 
ένα σχέδιο για τη βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης.  

Τα δικαίωµατα στην εργασία και την κοινωνική ασφάλιση εξακολουθούν να είναι σε κατάσταση 
αταξίας. Η Ελλάδα έχει την υψηλότερη ανεργία στην Ευρωζώνη µε την ανεργία των νέων να 
παραµένει στο 47,9 τοις εκατό.3 Εξίσου ανησυχητική είναι και η αύξηση στη µακροχρόνια ανεργία 
και το γεγονός ότι µόνο ένας στους δέκα εγγεγραµµένους ανέργους λαµβάνει επίδοµα ανεργίας.  
Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σχέδια καθολικής εφαρµογής ενός επιδόµατος κοινωνικής πρόνιας 
ύστατης ανάγκης υπό τη µορφή του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος, εξακολουθούν να 

                                                

2 World Health Organization, Barriers and facilitating factors in access to health care services in Greece, 
Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2015, available at: 
http://www.euro.who.int/en/countries/greece/publications/barriers-and-facilitating-factors-in-access-to-health-
services-in-greece-2015.  
3 Hellenic Statistical Authority, Labour Force Survey, August 2015, 11 November 2015, page 2. available at:  
www.statistics.gr  
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υπάρχουν εκατοµµύρια άνθρωποι χωρίς βασική κοινωνική ασφάλιση.  Η κατάσταση επιδεινώνεται 
περαιτέρω από το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς δεν µπορούν πλέον να στηριχθούν στην 
οικογενειακή αλληλεγγύη, η οποία σε πολλές περιπτώσεις έχει φτάσει στα όριά της.  

Είναι γεγονός ότι µία ιδιατέρως ανεπτυγµένη χώρα εντός της Ευρώπης, εν µέρει δεν είναι σε θέση να 
διασφαλίσει την απόλαυση από µεγάλη µερίδα του πληθυσµού των βασικών ελάχιστων επιπέδων 
οικονοµικών, κοινωνικών και µορφωτικών δικαιωµάτων που κατοχυρώνονται στο δεσµευτικό διεθνές 
δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  Το 36,0% του πληθυσµού, δηλαδή συνολικά 3,76 εκατοµµύρια 
άτοµα, βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού.  Ο αριθµός των ανθρώπων που 
αντιµετωπίζουν υλική στέρηση έχει σχεδόν διπλασιαστεί µεταξύ του 2009 και του 2014. από το 11 
τοις εκατό έχει πλέον αγγίξει το 21,5 του πληθυσµού.4 

∆ικαιολογηµένα λοιπόν µπορούµε να µιλήσουµε για ανθρωπιστική κρίση και κρίση ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων στο πεδίο των οικονοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων στην Ελλάδα. Κατά τη δική 
µου άποψη τόσο η Ελληνική κυβέρνηση όσο και τα κράτη µέλη της Ευρωζώνης πρέπει να 
ενεργήσουν τώρα αποφασιστικά, προκειµένου να αποφευχθεί η υπονόµευση της προοπτικής µιάς 
επιτυχηµένης οικονοµικής µεταρρύθµισης λόγω της βαθιάς οικονοµικής κρίσης.  

Επιπρόσθετα, η Ελλάδα αντιµετωπίζει µία ροή προσφύγων άνευ προηγουµένου. Θα ήθελα να τονίσω 
ότι υπήρξαν αρκετές θετικές εξελίξεις σε σχέση µε την πολιτική της Ελληνικής κυβέρνησης για τους 
πρόσφυγες και τους παράτυπους µετανάστες, περιλαµβανοµένης και της µείωσης της διοικητικής 
κράτησης.  Ωστόσο, λόγω της λιτότητας και της οικονοµικής κρίσης, η Ελληνική Πολιτεία βρίσκεται 
σε δυσχερή θέση να αντιµετωπίσει επαρκώς την µεγαλύτερη προσφυγική κρίση που αντιµετωπίζει η 
Ευρώπη µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, η οποία αποτελεί πρόκληση για χώρες που βρίσκονται 
σε πολύ καλύτερη οικονοµική κατάσταση. Απαιτείται επίσης Ευρωπαϊκή και διεθνής στήριξη µε την 
παροχή προσωπικού, υλικοτεχνικού εξοπλισµού και χρηµατοδότησης για την εξασφάλιση της 
απαραίτητης ιατροφαρµακευτικής φροντίδας, σίτισης και στέγασης για τους πρόσφυγες. Είναι 
δύσκολο να αντιληφθεί κανείς γιατί τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης δεν έχουν χαλαρώσει τους 
δηµοσιονοµικούς περιορισµούς που θα επέτρεπε στην Ελλάδα να ενισχύησει την ανταπόκρισή της 
στην κρίση κατά το τρόπο που να αντανακλά τις βέλτιστες πρακτικές και πρότυπα στον τοµέα των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του δικαίου για τους πρόσφυγες. ∆εν είναι µόνο οι πρόσφυγες που 
έχουν αφιχθεί πρόσφατα, οι οποίοι χρήζουν προστασίας. Είναι εξίσου σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι 
οι αιτούντες άσυλο, µετανάστες και άτοµα µε ανθρωπιστικό καθεστώς που διαµένουν για πολλά 
χρόνια στη χώρα έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας και είναι επιλέξιµοι για τις παροχές 
κοινωνικής πρόνοιας κατά τρόπο που να µην υπάρχει διακριτική µεταχείριση εις βάρος τους. 

Αφενός η Ελλάδα έχει υποχρέωσεις που απορρέουν από το χρέος και οφείλει να τις εξυπηρετήσει.  
Αφετέρου όµως δεν µπορεί να αγνοηθεί ότι δυνάµει του διεθνούς δικαίου τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
απολαµβάνουν καθεστώς υπεροχής ως αποτέλεσµα του  χαρακτήρα jus cogens των θεµελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Απαιτείται συµβιβασµός σε περίπτωση σύγκρουσης δικαίων. Το 
υφιστάµενο Μνηµόνιο πρέπει τουλάχιστον να ερµηνεύεται και, εφόσον παραστεί ανάγκη, να 
αναθεωρείται υπό το πρίσµα των υποχρεώσεων στον τοµέα των ανθρώπινων δικαιωµάτων, τόσο των 
Κρατών µελών της Ευρωζώνης όσο και της Ελλάδας, µε σκοπό να επισηµανθούν οι κόκκινες 
γραµµές. Οι πολιτικές προσαρµογής στην Ελλάδα πρέπει να υλοποιούνται µε το δέοντα σεβασµό 
προς τα ανθρώπινα δικαιώµατα, λαµβάνοντας πλήρως υπόψη τις συστάσεις των Ευρωπαϊκών και 

                                                

4 2014 Eurostat data available at, http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/main-
tables  
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διεθνών οργανισµών ανθρωπίνων δικαιωµάτων
5, συµπεριλαµβανοµένων των Καταληκτικών 

Παρατηρήσεων της ∆ιεθνούς Επιτροπής Οικονοµικών, Κοινωνικών και Μορφωτικών ∆ικαιωµάτων 
και της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων κατά την αξιολόγηση της Ελλάδας τον Οκτώβριο και 
Νοέµβριο του τρέχοντος έτους.6 Οι Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΗΕ για το εξωτερικό χρέος και τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα δύνανται επίσης να παράσχουν χρήσιµη καθοδήγηση.7 

Τόσο η Κυβέρνηση όσο και οι διεθνείς δανειστές της οφείλουν να προβούν σε ολοκληρωµένη 
αξιολόγηση των επιπτώσεων επί των ανθρώπινων δικαιωµάτων, ισάξιας του ονόµατός της. Η εν λόγω 
αξιολόγηση πρέπει να αξιολογήσει τις αποτυχίες του παρελθόντος στην προστασία των ευάλωτων 
οµάδων της ελληνικής κοινωνίας και να προβαίνει εκ των προτέρων σε εκτιµήσεις των επιπτώσεων 
των συγκεκριµένων µέτρων προσαρµογής επί των κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιώµατων.   

Χαιρετίζω το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε για πρώτη φορά την αξιολόγηση των 
κοινωνικών επιπτώσεων του τρίτου προγράµµατος προσαρµογής τον Αύγουστο του 2015.8 Ωστόσο, 
µε λύπη διαπιστώνω ότι η µελέτη είναι απογοητευτική από πολλές απόψεις. Πρώτον, το αντικείµενό 
της είναι περιορισµένο και πόρω απέχει από το είδος της αξιολόγησης των επιπτώσεων επί των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων που είχε συστήσει ο προκάτοχός µου. Έστω κι αν εκληφθεί ως µία 
αξιολόγηση του αµιγώς κοινωνικού αντικτύπου, στερείται οποιασδήποτε αξιολόγησης κοινωνικών 
επιπτώσεων που προκλήθηκαν από το πρώτο και το δεύτερο πρόγραµµα προσαρµογής και συνεπώς 
δεν προσφέρει διδάγµατα για την αποφυγή παρόµοιων λαθών. Λόγω της περιορισµένης εµβέλειας της 
δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι δεν περιλαµβάνει οποιαδήποτε αναφορά στις αποφάσεις του 
Συµβουλίου Επικρατείας9 στις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου 
10, ή στην διεξοδική µελέτη της χώρας που εκπονήθηκε εκ µέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
τις επιπτώσεις της κρίσης επί των θεµελιωδών δικαιώµατων στην Ελλάδα11.  Ούτε λαµβάνει υπόψη 
τις απόψεις του Συµβούλιου της  Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Επιτροπής η οποία 
παρακολουθεί την εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη

12 ή τα ευρήµατα και τις συστάσεις 
των οργανισµών των Ηνωµένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, περιλαµβανοµένων αυτών του 
προκατόχου µου.  Ειλικρινά µου έχει προκαλέσει έκπληξη το γεγονός ότι η αξιολόγηση των 

                                                

5 See for example decisions of the European Committee on Human Rights relating to Greece, available at: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/Complaints_en.asp  
6 See for example decisions of the European Committee on Human Rights relating to Greece, available at: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/Complaints_en.asp  
7 UN Doc. A/HRC/20/23. 
8 European Commission, Assessment of the Social Impact of the new Stability Support Programme for Greece, 
Commission Staff Working Document: 19. August 2015, SWD(2015) 162 final., available at: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/assessment_social_impact_en.p
df 
9 See for example the judgement of the Council of State, 2287-2290/2014 holding that some pension reductions 
imposed in 2012 violate article 2(1) of the Greek Constitution that states that “respect and protection of the 
value of the human being constitute the primary obligation of the State”.  
10 See for example GNCHR Statement on the impact of the continuing austerity measures on human rights, from 
17 July 2015, available at: 
http://www.nchr.gr/images/English_Site/CRISIS/GNCHR_Statement_%20impact_of_austerity_measures_on_H
R_2015_.pdf  
11 European Parliament, The Impact of the crisis on fundamental rights across Member States of the EU – 
Country Report on Greece, Brussels 2015, PE 510.014, available at: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510014/IPOL_STU(2015)510014_EN.pdf 
12 See footnote 5 above. 
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κοινωνικών επιπτώσεων  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ούτε µία αναφορά στον όρο 
«ανθρώπινα δικαιώµατα».  

Αυτό υπογραµµίζει την ανάγκη για περισσότερη συνεκτικότητα στις πολιτικές για το δηµόσιο χρέος 
και κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η συνεκτικότητα 
απαιτείται επίσης στην αντιµετώπιση της χρηµατοοικονοµικής κρίσης από πλευράς της κυβέρνησης.  
Ελπίζω ότι αυτές οι παρατηρήσεις θα ενθαρρύνουν τις ελληνικές αρχές, τους Ευρωπαϊκούς θεσµούς 
και το ∆ΝΤ να διεξάγουν µία ολοκληρωµένη και εύρωστη/αξιόπιστη αξιολόγηση των επιπτώσεων επί 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και να βελτιώσουν τη χάραξη και την εφαρµογή των πολιτικών 
προσαρµογής προκειµένου να διασφαλιστεί ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  

Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι µία από τις συστάσεις του προκατόχου µου, 
συγκεκριµένα ο έλεγχος του χρέους, έχει υλοποιηθεί από την Ελληνική Πολιτεία και συγκεκριµένα 
από την Επιτροπή Αλήθειας για το ∆ηµόσιο Χρέος στη Βουλή των Ελλήνων.13 Παρόλο που επήλθε 
πρόσφατα η διάλυση της εν λόγω Επιτροπής, πιστεύω ότι το έργο αυτό πρέπει να συνεχιστεί και να 
αποκοµισθούν διδάγµατα από το παρελθόν, συµπεριλαµβανοµένης της θέσπισης καλύτερης 
δικαστικής και διοικητικής λογοδοσίας (accountability) για τους κυβερνητικούς αξιωµατούχους και 
τους ιθύνοντες στον ιδιωτικό τοµέα.Το έργο της Ειδικής ∆ιερευνητικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου 
της Ισλανδίας που συστάθηκε µετά την κατάρρευση των τραπεζών στη χώρα θα µπορούσε να 
αποτελέσει πηγή έµπνευσης. 14 

Η Ελλάδα δεν πρέπει να επιλέξει το δρόµο του περιορισµού της πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε 
περιόδους  κρίσης. Ενώ η µεταρρύθµιση του  δικαστικού συστήµατος πρέπει να στοχεύει στη µείωση 
του χρόνου µεταξύ της κίνησης της δικαστικής διαδικασίας και της απόφασης του δικαστηρίου, η 
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως σύνθηµα για την κατάργηση 
της πρόσβασης σε ένδικα µέσα. Η δικαστική µεταρρύθµιση δεν πρέπει να επιβάλλει νέους φραγµούς 
που να αποτελούν τροχοπέδη στην προσφυγή από πλευράς των κατόχων δικαιωµάτων στο δικαστικό 
σύστηµα ή σε εξωδικαστικούς µηχανισµούς. Πρέπει να ενισχυθεί ιδιαιτέρως η πρόσβαση στην 
δικαιοσύνη ευάλωτων ατόµων, όπως ατόµων που διαβιώνουν σε συνθήκες φτώχειας, πρόσφυγες, 
παράτυπους µετανάστες ή Ροµά. Αυτό περιλαµβάνει την παροχή νοµικής αρωγής σε εκείνους που δεν 
έχουν επαρκή µέσα. 

Οι εξωδικαστικοί µηχανισµοί που έχουν θεσπιστεί στην Ελλάδα για να εξασφαλίσουν την 
ανταπόκριση της δηµόσιας διοίκησης και την παροχή συµβουλών σε ζητήµατα ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, δεν πρέπει να πέσουν θύµατα της λιτότητας, τη στιγµή που αυτοί είναι απολύτως 
αναγκαίοι. Η Κυβέρνηση της Ελλάδας πρέπει να διασφαλίσει ότι ο Συνήγορος του Πολίτη που 
δέχεται σηµαντικά αυξηµένο αριθµό καταγγελιών για κοινωνικά, οικονοµικά και µορφωτικά 
δικαιώµατα τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να λαµβάνει επαρκή στήριξη για την επιτέλεση του 
έργου του. Παρόµοια µέσω των συστάσεών της η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα το Ανθρώπου 
έχει διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη στήριξη των οικονοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων κατά 

                                                

13 See for example Hellenic Parliament, Truth Committee on Public Debt: Preliminary report, (18 June 2015), 
available at : http://www.hellenicparliament.gr/en/Enimerosi/Grafeio-Typou/Deltia-Typou/?press=f660f87e-
9410-414c-9476-a4bb016e6c48.  
14 See the report on my visit to Iceland A/HRC/28/59/Add.1; and the website of the Parliamentarian Icelandic 
Special Investigation Commission, http://www.rna.is/eldri-nefndir/addragandi-og-orsakir-falls-islensku-
bankanna-2008/skyrsla-nefndarinnar/english/ 
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τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης.15 Συνεπώς είναι σηµαντικό να διατεθούν περισσότεροι πόροι, 
και προσωπικό στη Γραµµατεία της Επιτροπής.    

Θα ήθελα να επαναλάβω τη σύσταση προς την Ελληνική Κυβέρνηση για την κύρωση του 
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου του Συµφώνου για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά 
∆ικαιώµατα, που επιτρέπει στους κατόχους δικαιωµάτων να προσφεύγουν ατοµικά στην Επιτροπή 
για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά ∆ικαιώµατα µετά την εξάντληση των εγχώριων 
ένδικων µέσων. Αυτό αποτελεί σηµαντικό βήµα προς την διασφάλιση της καλύτερης εφαρµογής των 
οικονοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων.  

Θα συνιστούσα επίσης στην ελληνική κυβέρνηση να προσυπογράψει τις «Βασικές Αρχές των 
∆ιαδικασιών Αναδιάρθρωσης του ∆ηµόσιου Χρέους» του ΟΗΕ

16
και τις «Αρχές για υπεύθυνες 

συναλλαγές, τόσο για του ∆ανειστές και τους ∆ανειολήπτες» της UNCTAD17, αφού και τα δύο 
νοµικά κείµενα θεσπίζουν αρχές που είναι κρίσιµες για την οικοδόµηση της συναίνεσης για λύσεις 
που επικεντρώνονται στα ανθρώπινα δικαιώµατα. Αυτό περιλαµβάνει διαπραγµατεύσεις καλή τη 
πίστει µεταξύ δανειστών και δανειοληπτών σε περιπτώσεις που το δηµόσιο χρέος έχει καταστεί µη 
βιώσιµο. Η Γερµανία και η Ιταλία έχουν εκφράσει τη στήριξη τους προς τις Αρχές της UNCTAD. 
Αυτό µπορεί να αποτελέσει την βάση για την οικοδόµηση συναίνεσης επί των εφαρµοστέων νοµικών 
προτύπων στο πλαίσιο της ελληνικής κρίσης χρέους. 18    

Τώρα θα ανεφερθώ στο τρίτο Μνηµόνιο και στις οικονοµικές προοπτικές της χώρας. Πριν από λίγους 
µήνες η ελληνική κυβέρνηση και το ∆ΝΤ είχαν ουσιώδεις αµφιβολίες για την βιωσιµότητα του 
δηµόσιου χρέους. Ποιες παραδοχές έχουν αλλάξει που να δικαιολογούν την υφιστάµενη άποψη ότι το 
χρέος θα αποπληρωθεί πλήρως; Ποια είναι η στρατηγική ανάπτυξης του τρίτου προγράµµατος 
προσαρµογής που θα δώσει ώθηση στην οικονοµία προς όφελος τόσο του πληθυσµού, όσο και των 
δανειστών; Η ανάλυση βιωσιµότητας του χρέους στην οποία στηρίζεται το τρίτο Μνηµόνιο, 
περιλαµβάνει την πολιτική και κοινωνική σκοπιµότητα της εφαρµογής περαιτέρω περικοπών στις 
κοινωνικές δαπάνες; Ποια είναι η «ανθεκτικότητα» των ελλήνων πολιτών σε θέµατα ανθρώπινων 
δικαιωµάτων; Υπάρχουν εκτιµήσεις για τον τρόπο µε τον οποίο οι περικοπές στο εκπαιδευτικό 
σύστηµα υπονοµεύουν την ποιότητα της παιδείας και το δυναµικό για καινοτοµία, και τον τρόπο που 
επηρεάζονται οι προοπτικές οικονοµικής ανάπτυξης στο µέλλον; Ποιο είναι το µέγεθος της 
ανθρώπινης ανάπτυξης που χάθηκε λόγω οικονοµικής πίεσης, κατάχρησης ουσιών, αύξησης των 
ψυχικών ασθενειών και ψυχολογικής καταπόνησης που αντικατοπτρίζεται στον αυξηµένο αριθµό 
αυτοκτονιών.   Έχουν εξεταστεί οι οικονοµικές επιπτώσεις της φυγής εγκεφάλων των Ελλήνων 
υπηκόων µε υψηλά προσόντα σε άλλες χώρες;  Ποια είναι η µακροπρόθεσµη οικονοµική επιβάρυνση 
που συνδέεται µε την αδυναµία εξεύρεσης εργασίας µίας ολοκληρης γενιάς επί σειράς ετών;  Τα 
παραπάνω ερωτήµατα αµφισβητούν την παραδοχή ότι οι δανειστές πρέπει εύλογα και νόµιµα να 
αναµένουν την αποπληρωµή του συνόλου του χρέους σε βάρος του Ελληνικού πληθυσµού.    

Συνάντησα ανθρώπους οι οποίοι απεγνωσµένα αναµένουν να δουν πως η κατάσταση τους θα 
επιδεινωθεί ως αποτέλεσµα των περαιτέρω περικοπών. Συναντήθηκα επίσης και µε στελέχη της 

                                                

15 See for example their statement mentioned in footnote 10 above.  
16 UN General Assembly resolution 69/319. 
17 Available at: http://unctadxiii.org/en/SessionDocument/gdsddf2012misc1_en.pdf 
18 See UNCTAD, Principles on sovereign lending and borrowing: UNCTAD kick starts endorsement process, 
Doha, 22 April 2012, available at: 
http://unctad.org/en/pages/InformationNoteDetails.aspx?OriginalVersionID=20  
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κυβέρνησης, τα οποία παραµένουν προσηλωµένα στην αλλαγή και αναγνωρίζουν ανοικτά τις 
υφιστάµενες προκλήσεις που αντιµετωπίζει η χώρα σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αλλά τα 
χέρια των οποίων παραµένουν δεµένα λόγω των δηµοσιονοµικών στόχων.    

Κατά την άποψή µου είναι αναγκαία η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους προκειµένου να αποτελέσει 
έναυσµα για ανάπτυξη χωρίς κοινωνικούς αποκλεισµούς. Η ελάφρυνση του χρέους πρέπει να 
µετατραπεί σε ένα επενδυτικό πακέτο  για να δώσει την ώθηση στην πραγµατική οικονοµία µέσω 
δηµοσίων επενδύσεων σε έργα υποδοµής, έρευνας, ανάπτυξης και παιδείας. Η ελάφρυνση του χρέους 
πρέπει να διασφαλίζει τη διάθεση επαρκών κεφαλαίων για τη µεταρρύθµιση του δηµόσιου τοµέα, τη 
βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών και τη σµίκρυνση του χάσµατος στο δίχτυ κοινωνικής 
πρόνοιας, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική 
Ένταξη, η οποία εκπονήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 

Χαιρετίζω το γεγονός ότι η Κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων µε τους θεσµούς 
επέµεινε στην παροχή καλύτερης προστασίας της πρώτης κατοικίας των ιδιοκτητών µε χαµηλά 
εισοδηµάτα από πλειστηριασµό.. Ωστόσο η κατάσταση στον τοµέα της στέγασης πρέπει να 
παρακολουθείται στενά. Ο αριθµός των αστέγων έχει ήδη αυξηθεί ως συνέπεια της κρίσης. Η Ελλάδα 
σήµερα γνωρίζει την υψηλότερη επιβάρυνση επί του κόστους στέγασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Αυτό σηµαίνει ότι οι Έλληνες ξοδεύουν το µεγαλύτερο µέρος του διαθέσιµου εισοδήµατός τους για 
να καλύψουν τα έξοδα στέγασής τους, περιλαµβανοµένου του ηλεκτρισµού, της θέρµανσης και 
ύδρευσης σε σύγκριση µε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.19  Η ελληνική κοινωνία δεν µπορεί να 
αντέξει µία κατάσταση όπου το δικαίωµα για επαρκή και οικονοµικά προσιτή στέγαση αποτελεί 
πολυτέλεια για τους λίγους. Έτσι λοιπόν είναι σηµαντική η θέσπιση ενός επιδόµατος στέγασης µε 
βάση εισοδηµατικά κριτήρια για τα νοικοκυριά χαµηλού εισοδήµατος που δυσκολεύονται να 
ανταπεξέλθουν στα έξοδα στέγασής τους.  

Το ιδιωτικό χρέος, περιλαµβανοµένου και του χρέους που οφείλεται στις φορολογικές αρχές ή στα 
ταµεία κοινωνικής ασφάλισης δεν µπορεί εύλογα να αποπληρωθεί από άτοµα που έχουν απωλέσει το 
εισόδηµά τους. Το ιδιωτικό χρέος δεν πρέπει να οδηγήσει στον αποκλεισµό των ατόµων από 
κοινωνικές παροχές τις οποίες απεγνωσµένα χρειάζονται.  

Η ελληνική οικονοµία στην πλειονότητά της αποτελείται από πολύ µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.  
Η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις και το τεράστιο απόθεµα µη εξυπηρετούµενων δανείων 
ενήργησαν ως τροχοπέδη στις επενδύσεις, στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην 
οικονοµική ανάπτυξη. Ωστόσο στην Ελλάδα η πιθανότητα εξόδου από την ύφεση µέσα από την 
αναζωογόνηση των ιδιωτικών επενδύσεων φαίνεται να είναι µηδαµινή. Η ευρέως διαδεδοµένη ελπίδα 
ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις µπορούν να αποτελέσουν την κινητήριο δύναµη για την ανάπτυξη µπορεί 
να αποδειχθεί αβάσιµη, δεδοµένου ότι η χρησιµοποιήση των ικανοτήτων βρίσκεται σε ιστορικά 
χαµηλό επίπεδο, ότι οι προσδοκίες της πλειοψηφίας των πολιτών για τα εισοδήµατά τους είναι 
εξαιρετικά µειωµένες, και ότι υπάρχει ακόµη αβεβαιότητα για την έξοδο από την ύφεση.  Η 
ευρωπαϊκή νοµισµατική πολιτική περιορίζεται από τα σχεδόν µηδενικά επιτόκια µε αποτέλεσµα την 
αδυναµία  περαιτέρω τόνωσης των ιδιωτικών επενδύσεων, κατά συνέπεια οι Ευρωπαϊκές οικονοµίες 
βρίσκονται σε µία φάση µακροχρόνιας στασιµότητας και αναδύονται περισσότεροι κίνδυνοι στην 
παγκόσµια οικονοµία. Ο µόνος τρόπος να δοθεί θετική ώθηση σε µία οικονοµία η οποία έχει 
αποτελµατωθεί λόγω του αποπληθωρισµού και της ύφεσης είναι να δοθεί η δυνατότητα στην 
κυβέρνηση να αναλάβει επενδυτικές πρωτοβουλίες. Η χρηµατοδότηση αυτής της πρωτοβουλίας 
                                                

19 According to Eurostat data for 2014, the housing cost overburden rate in Greece is at 40.7 percent compared 
to an EU average of 11.4 percent. It nearly doubled since 2009. 
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προϋποθέτει την αναδιάρθρωση του δηµοσίου χρέους µε τρόπο που να επιτρέπει στην κυβέρνηση να 
χαράξει πολιτική για τη δροµολόγηση έργων που θα βελτιώσουν την κατάσταση των φτωχών και των 
ανέργων.   

Σήµερα ασκείται έντονη πίεση στην Κυβέρνηση προκειµένου να προβεί σε περαιτέρω περικοπές των 
συντάξεων. Κατά την άποψή µου υπάρχει ανάγκη µεταρρύθµισης του συνταξιοδοτικού συστήµατος 
µε βάση την αρχή της διαγενεακής αλληλεγγύης ώστε να καταστεί οικονοµικά βιώσιµο και να 
προλαµβάνεται η φτώχεια στην τρίτη ηλικία. Αυτό πιθανό να διασφαλίζεται καλύτερα µέσα από τη 
θέσπιση µίας βασικής σύνταξης, η οποία να χρηµατοδοτείται από τους φόρους, για όλους τους 
ηλικιωµένους που θα συµπληρώνεται από µία σύνταξη αναλογική των καταβληθεισών εισφορών. 

Απαιτείται η µεταρρύθµιση του υφιστάµενου συστήµατος προκειµένου η χώρα να αποκτήσει ένα 
σύγχρονο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας που να είναι δίκαιο, αποτελεσµατικό, επαρκώς 
χρηµατοδοτούµενο και που θα στοχεύει όσους έχουν ανάγκη. Επιπρόσθετα πρέπει να παρέχει 
ολοκληρωµένη προστασία των πρωταρχικών κοινωνικών, οικονοµικών και µορφωτικών 
δικαιωµάτων χωρίς διακρίσεις. Είναι αναγκαία η πιο γρήγορη καθολική εφαρµογή του προγράµµατος 
ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος που θα παράσχει στήριξη στους φτωχούς µε βάση τα 
εισοδηµατικά κριτήρια.  Η Ελλάδα χρειάζεται ένα σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας, το οποίο θα 
στηρίζει και θα ενθαρρύνει την αποδοχή θέσεων εργασίας καθώς αυτές προκύπτουν. Ωστόσο, 
δεδοµένης της τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας, απαιτείται η επέκταση της κάλυψης των ανέργων 
προκειµένου να διασφαλίζεται ότι θα λαµβάνουν παροχές για διάστηµα τουλάχιστον 24 µηνών. 
Επιπλέον, τα εξαιρετικά περιορισµένα προγράµµατα για τους ανέργους που χρηµατοδοτούνται από το 
φορολογικό σύστηµα, πρέπει να διευρυνθούν για τη στήριξη περισσότερων ανέργων σε νοικοκυριά 
χαµηλού εισοδήµατος. Σε αυτό το πλαίσιο είναι επίσης σηµαντικό να στηριχθούν οι πληγέντες µέσα 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). Ο στόχος πρέπει να είναι ένα αξιόπιστο δίχτυ 
κοινωνικής προστασίας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόµων που είτε αδυνατούν να 
βρούν µία θέση εργασίας ή σωµατικά αδυνατούν να εργαστούν, ώστε να απολαµβάνουν µία 
αξιοπρεπή ζωή.   

Προκειµένου η Ελλάδα να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα πρόσβασης στην υγειονοµική περίθαλψη, 
πρέπει να επικεντρωθεί στην ενδυνάµωση του ρόλου της πρωτοβάθµιας υγειονοµικής περίθαλψης και 
του θεσµού του οικογενειακού γιατρού. Πρέπει να διατίθεται ένα βασικό πακέτο υπηρεσιών 
υγειονοµικής περίθαλψης, περιλαµβανοµένων των εξωτερικών ιατρείων, νοσηλείας και φαρµάκων σε 
όλους, ανεξάρτητα από το φορέα κοινωνικής ασφάλισης, µε µηδενικό ή σχεδόν µηδενικό κόστος.   

Η Ελλάδα έχει ένα φιλόδοξο πρόγραµµα διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων: βελτίωση του συστήµατος 
κοινωνικής ασφάλισης, διασφάλιση πρόσβασης στην υγειονοµική περίθαλψη για όλους, 
επαγγελµατιοποίηση της δηµόσιας διοίκησης, εισαγωγή ενός πιο προοδευτικού φορολογικού 
συστήµατος µε έµφαση στη µείωση της φοροδιαφυγής και των αδικαιολόγητων φορολογικών 
εξαιρέσεων για ορισµένες προνοµιούχες οµάδες, τόνωση της οικονοµίας, µείωση των ανισοτήτων, 
αποπληρωµή σηµαντικού ποσού χρέους, και διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των πολιτών. 
Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι τόσο εκτετατεµένες µεταρρυθµίσεις µπορούν να υλοποιηθούν 
αποτελεσµατικά εάν δεν ληφθούν σοβαρά υπόψη οι θέσεις του ελληνικού λαού κατά το καθορισµό 
των στόχων, του εύρους εφαρµογής, της ιεράρχησης και της ταχύτητας υλοποίησης των εν λόγω 
µεταρρυθµίσεων. Πόσο µάλλον εάν επικρατεί η αντίληψη ότι έχουν επιβληθεί από τους δανειστές µε 
µοναδικό σκοπό την αποπληρωµή του χρέους.  Η εθνική κυριότητα των εν λόγω µεταρρυθµίσεων 
µπορεί να διασφαλιστεί µόνο µέσα από τη δηµόσια διαβούλευση, τον κονωνικό διάλογο και υπό την 
προϋπόθεση ότι οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις υλοποιούνται µε πλήρη σεβασµό της δηµοκρατικής 
συµµετοχής και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  

Ευχαριστώ.  


