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Οδηγός Μελέτης

Πώς θα προετοιμαστείτε

Αγαπητοί συμμετέχοντες,
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη συμμετοχή σας στην προσομοίωση. Με τον οδηγό μελέτης που
κρατάτε στα χέρια σας επιδιώκουμε να σας βοηθήσουμε για την προετοιμασία σας. Βασικός
στόχος είναι μαθητές και καθηγητές να απολαύσουν τόσο τη διαδικασία της προετοιμασίας
όσο και τη διεξαγωγή της προσομοίωσης της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Πριν από λίγες μέρες λάβατε την κατανομή των μαθητών στις επιτροπές, τα θέματα των
επιτροπών και τον στόχο της συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί σε κάθε επιτροπή. Στο link
https://mandoulides.edu.gr/politismos-2-2/#prosomiosi-olomelias-evropaikou-kinovouliou
θα βρείτε πληροφορίες για τη διαδικασία και τη δομή της συζήτησης των ψηφισμάτων.
Στις επόμενες σελίδες αυτού του οδηγού παρουσιάζεται αρχικά μια επισκόπηση-περίληψη
του θέματος που έχει αναλάβει η κάθε επιτροπή και μια απαραίτητη αποσαφήνιση όρων και
βασικών εννοιών του θέματος, προκειμένου οι μαθητές να κατατοπιστούν επαρκώς στο θέμα
της επιτροπής που ανήκουν. Στη συνέχεια δίνονται λέξεις-κλειδιά του θέματος για εύκολη
αναζήτηση πληροφοριών και ένα βασικό υλικό έρευνας, η μελέτη των οποίων από τους
μαθητές αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προετοιμασίας της προσομοίωσης.
Στο σύνδεσμο www.europarl.europa.eu/oeil/search/search.do?searchTab=y του OEIL
μπορείτε να αναζητήσετε έγγραφα νομοθετικής ή μη διαδικασίας και τα ψηφίσματα των
επιτροπών και της ολομέλειας του ΕΚ. Η έρευνα μπορεί να γίνει με λέξεις ή προτάσεις ή με
καταχώρηση του αριθμού του ντοσιέ.
Οι ιστότοποι των κοινοβουλευτικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
www.europarl.europa.eu/committees/el/parliamentary-committees.html
αποτελούν
χρήσιμο οδηγό. Εκεί μπορείτε να αναζητήσετε έγγραφα σχετικά με το έργο κάθε Επιτροπής.
Μην υποτιμάτε την αξία των μηχανών αναζήτησης του διαδικτύου. Βάζοντας λέξεις κλειδιά, π.χ. European parliament resolution on obesity, θα βρείτε σχετικά ψηφίσματα άρθρα και όλες τις τελευταίες εξελίξεις για το θέμα σας.
Στο τελευταίο μέρος του οδηγού υπάρχουν πληροφορίες για τη διαδικασία της
συνεδρίασης της ολομέλειας.
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Προθεσμίες για τα κείμενα θέσης
Ο κάθε μαθητής θα πρέπει να αποστείλει στο προεδρείο της Επιτροπής που ανήκει το
κείμενο θέσης έως τις 30 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με τις ερωτήσεις που υπάρχουν στο
έντυπο κάθε επιτροπής. Η απάντηση σε κάθε ερώτηση δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 25 λέξεις
και θα πρέπει να συνοδεύεται κι από ένα δεδομένο (fact) πάνω στο οποίο στηρίχθηκε ο
μαθητής. Η συνέπεια στην παραπάνω ημερομηνία θα εξασφαλίσει τον απαιτούμενο χρόνο
στην οργανωτική επιτροπή και τα προεδρεία ώστε να προετοιμαστούν για την πρώτη ημέρα
των εργασιών των επιτροπών.
Τα email των προεδρείων που θα στείλετε τα κείμενα θέσης είναι τα εξής:
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας:
paideias.epitropi@gmail.com
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:
dikaiwmatwn.epitropi@gmail.com
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων:
eleftheriwn.epitropi@gmail.com
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων:
ygeias.epitropi@gmail.com
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού:
tourismou.epitropi@gmail.com
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας:
erevnas.epitropi@gmail.com
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων:
apasxolisis.epitropi@gmail.com
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων:
isotitas.epitropi@gmail.com
Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους προέδρους των επιτροπών σας για οποιοδήποτε
ερώτηση έχετε να θέσετε.

Λίγα λόγια για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ρόλος:

Άμεσα εκλεγμένο σώμα της ΕΕ με νομοθετική, εποπτική και δημοσιονομική
αρμοδιότητα.

Μέλη:

751 βουλευτές (Μέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

Πρόεδρος:

Αντόνιο Ταγιάνι.

Έτος ίδρυσης: 1952, ως Κοινή Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα,
1962 ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρώτες άμεσες εκλογές το 1979.
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Τόπος:

Στρασβούργο (Γαλλία), Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο.

Τι κάνει το Κοινοβούλιο
Το Κοινοβούλιο ασκεί 3 θεμελιώδεις εξουσίες: τη νομοθετική, τη δημοσιονομική και την
ελεγκτική.
Νομοθετικές αρμοδιότητες:
•

Εγκρίνει νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, μαζί με το Συμβούλιο της ΕΕ, με βάση προτάσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

•

Αποφασίζει για τις διεθνείς συμφωνίες.

•

Αποφασίζει για θέματα διεύρυνσης.

•

Εξετάζει το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής και της ζητά να υποβάλλει
νομοθετικές προτάσεις.

Πώς λειτουργεί το Κοινοβούλιο
Οι εργασίες του Κοινοβουλίου διεξάγονται σε δύο στάδια:
•

Επιτροπές: για την προετοιμασία της νομοθεσίας
Το Κοινοβούλιο αριθμεί 20 επιτροπές και δύο υποεπιτροπές, κάθε μια από τις οποίες
ασχολείται με συγκεκριμένο τομέα πολιτικής. Οι Επιτροπές εξετάζουν νομοθετικές
προτάσεις, ενώ οι βουλευτές και οι πολιτικές ομάδες μπορούν να προτείνουν
τροποποιήσεις ή να απορρίψουν το νομοσχέδιο. Τα θέματα αυτά συζητούνται επίσης
στο πλαίσιο των πολιτικών ομάδων.

•

Σύνοδοι Ολομέλειας: για την έγκριση της νομοθεσίας
Πρόκειται για συνεδρίαση του συνόλου των βουλευτών με σκοπό την τελική
ψηφοφορία για το προταθέν νομοσχέδιο και τις προταθείσες τροποποιήσεις.
Συνήθως η Σύνοδος Ολομέλειας πραγματοποιείται στο Στρασβούργο για τέσσερις
ημέρες κάθε μήνα, αλλά μερικές φορές πραγματοποιούνται συμπληρωματικές
σύνοδοι στις Βρυξέλλες.

Σύνθεση
Ο αριθμός των ευρωβουλευτών για κάθε χώρα είναι ανάλογος του πληθυσμού της, αλλά
ισχύει η αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας, δηλαδή καμιά χώρα δεν μπορεί να έχει
λιγότερους από 6 ή περισσότερους από 96 ευρωβουλευτές. Ο συνολικός αριθμός τους δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους 751 (750 συν τον πρόεδρο). Οι βουλευτές συγκροτούν ομάδες με
βάση την πολιτική τους τοποθέτηση, και όχι την εθνικότητά τους. Ο πρόεδρος εκπροσωπεί
το Κοινοβούλιο στα άλλα όργανα της ΕΕ και στον έξω κόσμο και έχει τον τελευταίο λόγο στην
έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ.
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CULT Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Θέμα: Η σύγχρονη Ευρωπαϊκή Κοινότητα αναπτύχθηκε βασιζόμενη, σε μεγάλο βαθμό, στις
διαχρονικές αξίες που δημιούργησαν οι Αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι πρώτοι έκαναν λόγο
για την ελευθερία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την αλήθεια, την πίστη, την αρετή. Οι
θεμελιώδεις αξίες της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας, που πρωτογεννήθηκαν στο
ελληνικό μυαλό, στηρίζουν και σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμβάλλουν στη
διατήρηση σταθερής και ειρηνικής ατμόσφαιρας στα κράτη μέλη της. Με ποιους τρόπους
μπορεί η ΕΕ να ενισχύσει τη διαφύλαξη και την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και
κατ’ επέκταση της ελληνικής παιδείας και του πολιτισμού μας στον Ελληνισμό της
διασποράς;

Επισκόπηση - Περίληψη
Ι.ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Τα τελευταία 100 περίπου χρόνια και κάτω από διάφορες συνθήκες ο αριθμός των Ελλήνων
πολιτών στα ευρωπαϊκά κράτη έχει αυξηθεί. Οι πόλεμοι, η ανάγκη εύρεσης εργασίας και ενός
λαμπρότερου μέλλοντος ήταν ίσως οι σοβαρότεροι λόγοι για τους οποίους οι Έλληνες
εγκατέλειψαν τη χώρα μας, για να μετοικήσουν σε μία ευρωπαϊκή. Κανένας όμως από τους
παραπάνω λόγους δεν ήταν, ούτε θα είναι αρκετός για αυτούς τους Έλληνες να
εγκαταλείψουν τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό τους. Έτσι, ο ελληνισμός της
διασποράς κατάφερε να μείνει ζωντανός, μέσω της ίδρυσης ελληνικών σχολείων, συλλόγων,
συνδέσμων και ελληνόγλωσσων κοινοτήτων. Η ανάγκη διατήρησης της ελληνικής γλώσσας
έγινε τόσο σημαντική που πλέον όχι μόνο Έλληνες αλλά και αλλοεθνείς την έχουν ορίσει ως
αντικείμενο διδασκαλίας και στα δικά τους σχολεία.
Ωστόσο, οι συνθήκες εξακολουθούν να διαμορφώνονται συνεχώς. Μόνο τα τελευταία 10
χρόνια ο πληθυσμός των μεταναστευόντων Ελλήνων σε χώρες της ευρωπαϊκής επικράτειας
έχει τριπλασιαστεί, με τον αριθμό όμως των ομιλούντων της ελληνικής γλώσσας να μειώνεται
ραγδαία. Ταυτόχρονα, τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική
εκπαίδευση πολλαπλασιάζονται. Η αδυναμία πιστοποίησης της ελληνομάθειας, η
κατασπατάληση των διαθέσιμων πόρων, η μείωση του ποσοστού απόσπασης εκπαιδευτικών
και η υποβάθμιση των ανθρωπιστικών σπουδών σε σχολεία και πανεπιστήμια είναι κάποια
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από αυτά. Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση δέχεται σε αυτή τη μεταβατική για όλους περίοδο
ένα μεγάλο πλήγμα. Ο βασικός στόχος όμως παραμένει ο ίδιος: οι Έλληνες της διασποράς να
μην αποκοπούν από τη ρίζα τους και η νεότερη γενιά να αποτελέσει τον συνεχιστή της
ελληνικής γλώσσας και φιλοσοφίας, για να μπορέσει να την κληροδοτήσει και στην τρίτη
γενιά των ομογενών.
ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ
Πίνακας 1: Ποσοστό Ελλήνων που κατοικούν σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
To παρακάτω ραβδόγραμμα κατασκευάστηκε με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στον
επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Εξωτερικών, στον οποίο περιγράφονται οι σχέσεις
μεταξύ Ελλάδος και εκάστοτε κράτους της ΕΕ, ενώ δεν περιλαμβάνονται κράτη για τα οποία
δεν υπήρχαν επαρκείς πληροφορίες, ή ο πληθυσμός ήταν πολύ περιορισμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων το 2019, κάποιες από τις ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες εξωτερικού
ενταγμένες στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα υπό την εποπτεία του Υπουργείου
βρίσκονται στη Γερμανία (30), το Βέλγιο (4), την Ιταλία (1), το Ην. Βασίλειο (4) και τη
Ρουμανία (4).
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Βέβαια, παρά τον αυξημένο αριθμό Ελλήνων μεταναστών και παρά την ύπαρξη των
προαναφερθέντων προβλημάτων, τα τελευταία χρόνια τόσο από την πλευρά της ελληνικής
Πολιτείας, όσο και από τους φορείς της Ευρωπαϊκής ένωσης έχουν ληφθεί κάποια μέτρα ως
προς τη βελτίωση της κατάστασης.
Πιο συγκεκριμένα:
Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο αριθμό Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό και στοχεύοντας
στη διατήρηση ισχυρών δεσμών με αυτούς, η Ελλάδα μέσω του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων χαράζει και υλοποιεί την εκπαιδευτική πολιτική για τη
διάδοση της ελληνικής γλώσσας σε όλες τις χώρες του κόσμου όπου υπάρχει ομογένεια. Αν
και ο κύριος στόχος της πολιτικής για την εκπαίδευση της ομογένειας είναι η διατήρηση και
διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στο εξωτερικό, εν τούτοις, μέσω αυτής
επιτυγχάνεται και η διείσδυση και η διάδοση ευρωπαϊκών και εν γένει διεθνών στοιχείων
ιστορίας και πολιτισμού, έτσι ώστε να μπορούμε να θεωρήσουμε την επικοινωνία με την
ομογένεια ως ένα ακόμα εθνικό κανάλι μέσα από το οποίο η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να
έρθει σε επαφή και να αντλήσει στοιχεία του ευρωπαϊκού και διεθνούς πολιτισμού.
Για τη διατήρηση και την προαγωγή της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, η
Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έχει την ευθύνη για τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στο εξωτερικό. Για το σκοπό
αυτό αποσπώνται Έλληνες εκπαιδευτικοί προκειμένου να διδάξουν την ελληνική γλώσσα σε
ομογενείς που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό.
Πίνακας 2: Αποσπάσεις Ελλήνων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 201516.

ΗΠΕΙΡΟΣ
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Αντίστοιχα, η Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων αποστέλλει βιβλία, λεξικά και
άλλο εκπαιδευτικό υλικό σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού όλων των βαθμίδων
όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα. Επίσης, εκπροσωπεί το Υπουργείο σε διεθνείς
εκθέσεις γλωσσών στο εξωτερικό καθώς και σε εκπαιδευτικές εκθέσεις.
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Περαιτέρω, για την πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό οργανώνονται σε
κέντρα σε όλο τον κόσμο εξετάσεις για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας από
το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ).
Επιπλέον, με στόχο τη διεθνή προβολή της χώρας και του πολιτισμού της, λειτουργούν
Έδρες Ελληνικών Σπουδών σε μεγάλα διεθνή Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Στον ιστότοπο
της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού μπορούν να εντοπιστούν ομογενειακές
έδρες που λειτουργούν σε χώρες από τις πέντε (5) ηπείρους του κόσμου.
Πολιτικές που έχουν ψηφιστεί για την εκμάθηση της ελληνικής στον ελληνισμό της
διασποράς από την ελληνική Πολιτεία:
α) Παραγωγή διδακτικού και εναλλακτικού υλικού, συμβατικού και σε ηλεκτρονική μορφή
από το πρόγραμμα «παιδεία Ομογενών» του ΥΠΕΠΘ.
β) Η ίδρυση του Ι.Π.Ο.Δ.Ε (θεσμοθετημένου οργάνου στο πλαίσιο του YΠEΠΘ) , που έχει
στόχο την ανάληψη δράσεων και έργων αναφορικά με θεματικές διαφόρων πρωτότυπων
προγραμμάτων εκπαίδευσης των ομογενών, καθώς και την επιμόρφωση των υπό
απόσπαση Ελλήνων εκπαιδευτικών.
γ) Συζητήσεις για την καθιέρωση του θεσμού των δίγλωσσων σχολείων στο εξωτερικό. Οι
συζητήσεις αυτές λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος «παιδεία Ομογενών»
και αφορούν κυρίως τα σχολεία της Γερμανίας.
δ) Αποστολή συντονιστών εκπαίδευσης σε κέντρα του εξωτερικού για την καλύτερη
οργάνωση και τον συντονισμό των προγραμμάτων της ελληνικής γλώσσας.
ε) Ψήφιση του νόμου Ν. 4027/2011
Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Από το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη της ΕΕ στις προσπάθειές τους
να εντάξουν τους μετανάστες στα εθνικά τους συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, από
την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το σχέδιο
δράσης της Επιτροπής για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών προσδιορίζει τρεις
προτεραιότητες για την εκπαίδευση:
•

ένταξη των νεοαφιχθέντων μεταναστών στις δομές γενικής εκπαίδευσης το
συντομότερο δυνατόν
• πρόληψη της υστέρησης των μεταναστών
• πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και προώθηση του διαπολιτισμικού
διαλόγου.
Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες δράσεις, όπως
αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των προσόντων των μεταναστών ή συνεργατικές
πλατφόρμες για την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ιδρυμάτων και
προσωπικού εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Για να συμβάλει στην ένταξη των μεταναστών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκολύνει την
ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών με δραστηριότητες αμοιβαίας
μάθησης. Οι δραστηριότητες αυτές προωθούν επίσης τη δικτύωση μεταξύ των φορέων
χάραξης πολιτικής και τους δίνουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις
σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ - Οδηγός Μελέτης

8/67

1. Με το πρόγραμμα Erasmus+, η Επιτροπή χρηματοδοτεί έργα και άλλες
δραστηριότητες για την ένταξη των μεταναστών σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδοτεί το δίκτυο εκπαίδευσης μεταναστών
SIRIUS. Το δίκτυο στηρίζει την εκπαίδευση παιδιών και νέων που προέρχονται από
οικογένειες μεταναστών μέσω στρατηγικών δραστηριοτήτων σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο, με τη συνεργασία ερευνητών, φορέων χάραξης πολιτικής, επαγγελματιών
του κλάδου της εκπαίδευσης μεταναστών, καθώς και των ίδιων των μεταναστών
και των προσφύγων.
3. Η χρηματοδοτούμενη από το Erasmus+ πύλη σχολικής εκπαίδευσης (School
Education Gateway) δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες του κλάδου να
ανταλλάσσουν πληροφορίες και υλικό (άρθρα, σχέδια μαθήματος κ.λπ.), καθώς και
να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες (π.χ. διαδικτυακά μαθήματα) για θέματα
ενσωμάτωσης, πολιτισμικής πολυμορφίας και ένταξης μαθητών μεταναστών στην
τάξη.
4. Η πλατφόρμα eTwinning συνδέει σχολεία από ολόκληρη την Ευρώπη με τη χρήση
εργαλείων ΤΠΕ και παρέχει σε διευθυντές σχολείων και στο σχολικό προσωπικό τη
δυνατότητα να ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους και να προσφέρουν αμοιβαία
βοήθεια.
5. Η Επιτροπή έχει προσφέρει πρόσβαση σε επιγραμμική γλωσσική υποστήριξη σε
περισσότερους από 100.000 πρόσφυγες και νεοαφιχθέντες μετανάστες. Στόχος της
πρωτοβουλίας είναι να βοηθηθούν τα άτομα να ενσωματωθούν στην κοινωνία
υποδοχής τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μάθουν τη γλώσσα της.1
Δημοκρατία, ελευθερία, αξιοπρέπεια, πίστη, αρετή και φιλότιμο. Διαχρονικές αξίες οι οποίες
έχουν διαμορφώσει τον πολιτισμό όχι μόνο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και
ολόκληρου του κόσμου. Αξίες που πρωτοακούστηκαν στην αρχαία Ελλάδα και εξακολουθούν
να αντηχούν σε ολόκληρη την οικουμένη. Αδιαμφισβήτητα, όλοι αναγνωρίζουμε τη σημασία
τους, καθώς, βασιζόμενοι σε αυτές τις αρχές, έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε σταθερές
και ειρηνικές σχέσεις ανάμεσα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η ανάγκη ενίσχυσης
και διαφύλαξης του ελληνισμού είναι αναγκαία. Η ανάδειξη της ελληνικής ομογένειας δεν
θα πρέπει να απασχολεί μόνο τους ίδιους τους Έλληνες αλλά και όλη την Ευρωπαϊκή
επικράτεια, καθώς χωρίς την ύπαρξη ελληνικής ταυτότητας θα πάψει να υφίσταται και η
ευρωπαϊκή.
Λέξεις-κλειδιά
Ελληνισμός της διασποράς, μετανάστευση, εκπαίδευση, ελληνικά σχολεία, αποσπασμένοι
εκπαιδευτικοί
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

http://inioxos.gr/wp-content/uploads/2017/12/10_2_xatzipanagiotidou.pdf

1

https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/educationand-migrants_el
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https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/other-dimensionsinternationalisation-early-childhood-and-school-education-26_en

https://www.mfa.gr/dimereis-sheseis-tis-ellados.html

http://www.eurydice.si/publikacije/Key-Data-on-Teaching-Languages-at-School-in-Europe2017-EN.pdf?_t=1554834232

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/stoixeia_ellhnoglwsswn_sxolikwn_mon
adwn_april19.pdf

http://www.edc.uoc.gr/~ptde/ptde/anounc/a_tomeas/ellinikh_sth_diaspora.pdf

https://www.hellenicparliament.gr/Diethneis-Drastiriotites/Diethnes-Perivallon/Ellinismostis-Diasporas/

https://www.eap.gr/images/stories/pdf/elp43b_F3723.pdf

https://edu.klimaka.gr/nomothesia/dioikhtika/2045-ellhnoglwssh-ekpaidevsh-sto-exwteriko

https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/education-andmigrants_el
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DROI Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Θέμα: Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της Ε.Ε.
δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων στον
ψηφιακό και πραγματικό κόσμο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στη λειτουργία
επιχειρήσεων, οργανισμών, ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά και των ίδιων των δημόσιων
και κρατικών υπηρεσιών. Ποια μέτρα μπορεί να λάβει η Ε.Ε. για την επίλυση των
προβλημάτων που προκάλεσε η εφαρμογή του και πώς μπορεί να διασφαλίσει την τήρηση
των όρων του από τα κράτη-μέλη;

Επισκόπηση - Περίληψη

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η προστασία των φυσικών προσώπων από κάθε μορφής επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο μάλιστα προστατεύεται ρητά στο
άρθρο 8§1 του Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ και στο άρθρο 16§1 της Συνθήκης για
τη λειτουργία της ΕΕ, τα οποία καθορίζουν ότι κάθε πρόσωπο φέρει το δικαίωμα στην
προστασία των προσωπικών δεδομένων του. Οι αυξημένες ανάγκες, όμως, της οικονομικής
ολοκλήρωσης στο πλαίσιο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών
κατέστησαν τη διασυνοριακή ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαραίτητο στοιχείο
των διακρατικών συναλλαγών, παράλληλα όμως εγείρουν προβληματισμούς για τη
σπουδαιότητα της προστασίας των δεδομένων αυτών στο πλαίσιο ισχυρής νομοθεσίας. Η
τεχνολογική ανάπτυξη κατέστησε τη διάδοση και την κοινοποίηση των πληροφοριών από την
πλευρά των φυσικών προσώπων, αλλά και την πρόσβαση σε αυτές από δημόσιες ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις πιο εύκολη, άμεση και καθοριστική. Γεννήθηκε, λοιπόν, η ανάγκη για την
οικοδόμηση μέτρων που θα εγγυώνται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των
φυσικών προσώπων, τα οποία φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να κατέχουν τον έλεγχο των
στοιχείων αυτών.
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε. προστατεύει τα φυσικά
πρόσωπα από κάθε είδος αυτοματοποιημένης ή χειροκίνητης διαδικασίας επεξεργασίας ή
αποθήκευσης των προσωπικών τους δεδομένων. Ο Κανονισμός αυτός εισήγαγε και επέβαλε
μία νέα κατευθυντήρια γραμμή στη διαδικασία επεξεργασίας και διαχείρισης των
προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων από ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις,
από οργανισμούς και από κάθε άλλο φορέα που για την απρόσκοπτη λειτουργία του
χρειάζεται να προβεί στη διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων.
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ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ
Ο ΓΚΠΔ καταλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων,
ανεξάρτητα από την ποσότητα των δεδομένων, τον βαθμό διαχείρισης και επεξεργασίας
τους, αλλά και το αν αυτή πραγματοποιείται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσια αρχή
ή φορέα. Στον γενικό αυτό κανόνα εμπίπτουν ορισμένες εξαιρέσεις, οι οποίες αναφέρονται
περιοριστικά στον ΓΚΠΔ, για τις ανάγκες δε των εργασιών της Επιτροπής μας, αναφέρονται
οι εξής:
(α) Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο δραστηριότητας, η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης (δηλ. αν ο επεξεργαστής των προσωπικών δεδομένων
δεν εδρεύει στην Ε.Ε. και τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται
δεν είναι πολίτες της Ε.Ε.),
(β) Δεν εφαρμόζεται αν η επεξεργασία εκτελείται από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο
αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας,
(γ) Δεν εφαρμόζεται όταν η επεξεργασία διενεργείται από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς
της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της
εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας και πρόληψης
έναντι κινδύνων που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια.
Σε κάθε περίπτωση, οι ρυθμίσεις το ΓΚΠΔ διέπονται από ορισμένες βασικές αρχές, οι οποίες
μεμονωμένα, αλλά και συνδυαστικά στο σύνολό του αντανακλούν το πνεύμα προστασίας και
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων.
Συγκεκριμένα, η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καταλαμβάνεται από
τις αρχές:
• της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας: υποβάλλονται σε σύννομη και
θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων,
• του περιορισμού του σκοπού: συλλέγονται αποκλειστικά για καθορισμένους, ρητούς
και νόμιμους σκοπούς· η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς
το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς
σκοπούς επιτρέπεται,
• της ελαχιστοποίησης: είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για
τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία,
• της ακρίβειας: είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· πρέπει να
λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή,
• του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης: διατηρούνται μόνο για το διάστημα
που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας ,
• της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας: η επεξεργασία εγγυάται την ασφάλεια των
δεδομένων, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή
παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.
Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία δεδομένων, η επεξεργασία πρέπει να
γίνεται με θεμιτό και σύννομο τρόπο, για έναν συγκεκριμένο και νόμιμο σκοπό και να
καλύπτει μόνο τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Για να
προβεί ένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει
να διασφαλιστεί ότι πληρούται τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω όρους:
•
•

υπάρχει τη συγκατάθεση του συγκεκριμένου υποκειμένου των δεδομένων.
τα προσωπικά δεδομένα απαιτούνται για την τήρηση συμβατικής υποχρέωσης
έναντι του υποκειμένου των δεδομένων.
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•
•
•
•

τα προσωπικά δεδομένα απαιτούνται λόγω νομικής υποχρέωσης.
τα προσωπικά δεδομένα απαιτούνται για την προστασία ζωτικών συμφερόντων του
υποκειμένου των δεδομένων.
τα προσωπικά δεδομένα απαιτούνται για μια αποστολή δημοσίου συμφέροντος.
τα προσωπικά δεδομένα απαιτούνται προς όφελος των νομίμων συμφερόντων μιας
επιχείρησης, εφόσον δεν θίγονται σοβαρά τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι
ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων. Αν τα δικαιώματα του υποκειμένου
υπερισχύουν των συμφερόντων της επιχείρησής, απαγορεύεται η επεξεργασία των
προσωπικών του δεδομένων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για τη νόμιμη
συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση προσωπικών δεδομένων, είναι η συγκατάθεση του
προσώπου για τις παραπάνω ενέργειες. Ο τρόπος λήψης της συγκατάθεσης αυτής θα πρέπει
να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις, προκειμένου να καθιστά νόμιμη την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου. Ειδικότερα,:
1. εάν η συγκατάθεση παρέχεται στο πλαίσιο γραπτής δήλωσης, η οποία αφορά και
άλλα θέματα, το αίτημα για συγκατάθεση θα πρέπει να είναι σαφώς διακριτό από τα
άλλα θέματα, σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, με σαφή και απλή
διατύπωση.
2. η συγκατάθεση θα πρέπει να αφορά θέματα αναγκαία και απόλυτα συναφή με τον
σκοπό της επεξεργασίας.
3. η συγκατάθεση θα πρέπει να μπορεί να αποδειχθεί σε πρώτη ζήτηση.
4. η συγκατάθεση θα πρέπει να μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το
υποκείμενο της επεξεργασίας με εύκολο και άμεσο τρόπο, ακριβώς όπως
χορηγήθηκε. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της
επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.
Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων, αλλά και οποιαδήποτε παραβίαση των γενικών
και ειδικών όρων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ανεξάρτητα
από το αν συντελέστηκε εκούσια ή ακούσια, επισύρει βαρύτατες ποινές και υπέρογκα
πρόστιμα, εφόσον προηγηθεί σχετική καταγγελία και έλεγχος από τις αρμόδιες εποπτικές
αρχές και πράγματι διαπιστωθεί τέτοιο περιστατικό. Φυσικά, το ύψος των προστίμων
εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, όπως:
• η ύπαρξη ή ο βαθμός σκοπιμότητας της παραβίασης,
• η έκταση της βλάβης,
• το είδος των προσωπικών δεδομένων που παραβιάστηκαν,
• η αμεσότητα με την οποία αντέδρασε ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τον περιορισμό
της βλάβης,
• η αμεσότητα ενημέρωσης του υποκειμένου για την παραβίαση που συντελέστηκε,
• η αμεσότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης των συνεπειών της παραβίασης,
• τυχόν ιστορικό του ίδιου υπεύθυνου επεξεργασίας για άλλου είδους παραβιάσεις
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο παρελθόν κλπ.
Οι παράγοντες αυτοί, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο κατά τη διαδικασία απόδοσης
ευθυνών, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμων που αγγίζουν τα
20.000.000 € ή και περισσότερο, αν υπάρχει σχετική αυστηρότερη πρόβλεψη στην εθνική
νομοθεσία του εκάστοτε κράτους – μέλους. Και μόνο το στοιχείο αυτό αποκαλύπτει την
αποφασιστικότητα των νομοθετικών οργάνων της Ε.Ε. να θέσουν προληπτικούς,
ανασταλτικούς και κατασταλτικούς κανόνες με στόχο τη δραστική αντιμετώπιση του
φαινομένου στον σύγχρονο κόσμο της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης και διακίνησης
πληροφοριών.
ΙΙΙ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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A. Διακίνηση πληροφοριών μέσω διαδικτύου
Η σπουδαιότητα της θέσπισης και τήρησης του ΓΚΠΔ αποτυπώνεται εκτός από τη θεωρία και
στη στατιστική, με τους αριθμούς να εκτοξεύονται στα ύψη ήδη από το πρώτο διάστημα
εφαρμογής του Κανονισμού. Τα νούμερα είναι πραγματικά εντυπωσιακά και επιβεβαιώνουν
τους υποστηρικτές του πνεύματος του ΓΚΠΔ, οι οποίοι τον χαρακτηρίζουν ως αναπόσπαστο
κομμάτι της σύγχρονης εποχής. Πριν προχωρήσουμε στα στοιχεία που αντικατοπτρίζουν τη
σχέση της ευρωπαϊκής πραγματικότητας με τον ΓΚΠΔ, αξίζει να μελετήσουμε την απεικόνιση
της διακίνησης προσωπικών δεδομένων στη μεγαλύτερη, ίσως, πηγή, το διαδίκτυο και
ειδικότερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Με απλή παρατήρηση του παραπάνω σχεδιαγράμματος, μπορεί κανείς εύκολα να
αντιληφθεί την έκταση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διακινούνται
καθημερινά στο διαδίκτυο, με το 80 % του μέσου όρου των Ευρωπαίων πολιτών να δηλώνουν
ότι κάνουν εκτεταμένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με μέγιστη τιμή το 94 % των
πολιτών στη Μάλτα και ελάχιστη μόλις το 68 % στη Γαλλία.
Β. Καταγγελίες παραβίασης προσωπικών δεδομένων
Ο μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών για παραβιάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
σημειώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα φυσικά πρόσωπα είναι
γνώστες των δικαιωμάτων τους και έσπευσαν να λάβουν μόνοι τους μέτρα, ενώ το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ισχυρίζεται ότι έχουν κατατεθεί
περισσότερες από 42.230 καταγγελίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.
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Γ. Κοινοποιήσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων
Ο συνολικός αριθμός κοινοποιήσεων παραβίασης δεδομένων (σχεδόν 13.000 συνολικά)
υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν σοβαρά την υποχρέωση
που επιβάλλει το άρθρο 33 του ΓΚΠΔ. Μάλιστα, οι Αρχές των χωρών ανέφεραν απότομη
αύξηση του αριθμού των κοινοποιήσεων παραβίασης δεδομένων σε σύγκριση με την ίδια
περίοδο το έτος 20118. Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι συμβαίνουν πλέον περισσότερες
παραβιάσεις, αλλά ότι τώρα κοινοποιούνται συχνότερα λόγω του φόβου επιβολής
αυξημένου προστίμου. Η βρετανική αρχή κάνει αναφορά σε περιπτώσεις παραβίασης που
αφορούν κυρίως αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων (4.000 περιπτώσεις περίπου).

Δ. Επιβληθέντα πρόστιμα
Ο αριθμός των προστίμων που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα είναι σχετικά μικρός,
δεδομένου ότι ο νόμος τέθηκε σε ισχύ πριν από μερικούς μήνες και οι έρευνες είναι
χρονοβόρες καθώς πρέπει να διεξαχθούν με ιδιαίτερη προσοχή.
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Η Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων και την Ελευθερία της Πληροφόρησης του BadenWuerttemberg έγινε η πρώτη γερμανική αρχή προστασίας δεδομένων που επέβαλε
πρόστιμο στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Το
πρόστιμο ύψους € 20.000 επιβλήθηκε σε εταιρεία που λειτουργούσε μέσο κοινωνικής
δικτύωσης (Knuddels.de) για παραβίαση της υποχρέωσής της να διασφαλίζει την ασφάλεια
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 32 ΓΚΠΔ
(ψευδωνυμοποίηση και κρυπτογράφηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).
Πολυάριθμα παραδείγματα επιβολής προστίμων συναντάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως
αυτό του Heathrow Airport Limited, όπου επεβλήθη πρόστιμο £120,000 λόγω αποτυχίας
λήψης κατάλληλων μέτρων που εγγυώνται την ασφάλεια των φορητών αποθηκευτικών
μέσων και της εταιρείας Oaklands Assist (UK) Limited, στην οποία επεβλήθη πρόστιμο
£150,000 για κλήσεις μάρκετινγκ.

ΙV. ΟΡΙΣΜΟΙ
Ο ΓΚΠΔ εισάγει νέες έννοιες, οι οποίες ορίζονται ρητά και αναλύονται διεξοδικά στο
νομοθετικό του κείμενο, σημαντικότεροι από τους οποίους είναι οι εξής:
• «Προσωπικά δεδομένα»: πρόκειται για πληροφορίες που αφορούν ένα φυσικό
πρόσωπο και μαρτυρούν τόσο την ταυτότητά του όσο και τα ιδιαίτερα στοιχεία που
απορρέουν από εκείνη, καθιστώντας έτσι ευκολότερο τον εντοπισμό του. Ο βαθμός
ευαισθησίας που διακρίνει ορισμένα προσωπικά δεδομένα καθιστά την προστασία
τους περισσότερο κρίσιμη και θέτει τον νομοθέτη προ της ανάγκης θέσπισης
αυστηρότερων προϋποθέσεων για την πρόσβαση σε αυτά και την τήρηση αρχείων
που να τα εμπεριέχουν. Κατά συνέπεια, τα προσωπικά δεδομένα διακρίνονται σε:

•

•

•

1. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα: φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά
φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, γενετικά ή
βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία (φυσική ή
πνευματική κατάσταση, αναπηρίες, ιατρικό ιστορικό κλπ.), δεδομένα που
αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, κοινωνική
πρόνοια (ασφάλιση, σύνταξη), ποινικές διώξεις και καταδίκες, κλπ.
2. Μη ευαίσθητα/ Απλά προσωπικά δεδομένα: όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική
διεύθυνση, στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας, δεδομένο
εντοπισμού τοποθεσίας, φυσικά χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα και
συνήθειες, μετακινήσεις και ταξίδια, έγγαμος βίος, οικογενειακή κατάσταση,
κοινωνικές επαφές, εκπαίδευση, τομείς ειδίκευσης και πιστοποιητικά,
περιουσιακά στοιχεία, εργασία, κλπ.
«Υποκείμενο των δεδομένων»: πρόκειται για το φυσικό πρόσωπο του οποίου η
ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί με άμεσο ή έμμεσο τρόπο από την επίκληση σε
κάποιο στοιχείο που παρέχει αναγνωριστικά στοιχεία της ταυτότητάς του.
«Υπεύθυνος προστασίας δεομένων»: πρόκειται για το πρόσωπο εκείνο που
βρίσκεται ανάμεσα στο υποκείμενο των δεδομένων και στις εποπτικές αρχές (βλ.
ορισμό παρακάτω), αναλαμβάνει μεσολαβητικό ρόλο και επικοινωνεί για την
επίλυση των ζητημάτων που ανακύπτουν σχετικά με την επεξεργασία των
δεδομένων.
«Επεξεργασία»: πρόκειται για τη διαδικασία που εφαρμόζεται, με τη χρησιμοποίηση
ή μη των αυτοματοποιημένων τεχνολογικών μέσων σε προσωπικά δεδομένα, όπως
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•

•

•

•

είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, ανάκτηση, διάδοση,
διάθεση, συσχέτιση, διαγραφή, καταστροφή προσωπικών δεδομένων.
«Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων»: Πρόκειται για το φυσικό ή νομικό
πρόσωπο ή οποιαδήποτε δημόσια αρχή που προσδιορίζει τους σκοπούς και τον
τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνει χώρα η διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.
«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: πρόκειται για την παραβίαση
της ασφάλειας φύλαξης των προσωπικών δεδομένων που μπορεί να οδηγήσει στη
χωρίς άδεια κοινοποίηση ή πρόσβαση ή χρήση ή μεταβολή των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με
διαφορετικό τρόπο.
«Εποπτική αρχή»: πρόκειται για ανεξάρτητη δημόσια αρχή σε κάθε κράτος μέλος με
αρμοδιότητα την παρακολούθηση και επιβολή της εφαρμογής του Κανονισμού, την
παροχή συμβουλών για νέα μέτρα και προοπτικές, καθώς και ενδεχόμενες
παραβιάσεις που αφορούν την προστασία των θεμελιωδών ελευθερίων των
προσωπικών δεδομένων, τη διαχείριση καταγγελιών που έχουν υποβάλει
υποκείμενα των δεδομένων κλπ.
«Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων»: Αποτελείται από τον
προϊστάμενο της κάθε Εποπτικής Αρχής που εκπροσωπεί κάθε κράτος μέλος και από
τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και έχει ως στόχο τη συνεκτική
εφαρμογή του Κανονισμού σε όλη την Ευρώπη.

V. ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ
Προσωπικά δεδομένα - Υποκείμενο των δεδομένων - Υπεύθυνος προστασίας δεομένων –
Επεξεργασία - Διασυνοριακή επεξεργασία - Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων Περιορισμός της επεξεργασίας - Αποδέκτης δεδομένων - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προστασίας
- Δεδομένων - Γενετικά δεδομένα - Βιομετρικά δεδομένα - Παραβίαση δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα - Εποπτική αρχή
VI. ΥΛΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/wpcontent/uploads/downloads/2018/02/sxedio_nomou_prostasia_pd.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat
https://www.lawspot.gr/gdpr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/157/bescherming-vanpersoonsgegevens
https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_4.2.8.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_el
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https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/data-protection/dataprotection-gdpr/index_el.htm
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/kanonismos_EE_679_2016.pdf
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/wpcontent/uploads/downloads/2018/02/sxedio_nomou_prostasia_pd.pdf
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LIBE Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Θέμα: Πολλές χώρες ανά τον κόσμο έχουν προβεί στη μεταρρύθμιση του συστήματος
απονομής δικαιοσύνης, παρέχοντας σε ορισμένες περιπτώσεις στους κατηγορούμενους τη
δυνατότητα απαλλαγής τους από κάθε κατηγορία κατόπιν συμβιβασμού (συμφωνία
εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς – διαμεσολάβηση), με αποτέλεσμα άτομα υπαίτια
για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να απολαμβάνουν ατιμωρησίας
στις χώρες τους, για πολιτικούς ή άλλους λόγους διαφθοράς. Πώς θα μπορούσε η Ε.Ε. να
αντιμετωπίσει το φαινόμενο ατιμωρησίας και να αποτρέψει τη δράση επιτήδειων, οι
οποίοι εκμεταλλευόμενοι την εθνική τους νομοθεσία, επιχειρούν να απολαύσουν τα
οφέλη της και στην ευρωπαϊκή επικράτεια;;

Επισκόπηση - Περίληψη
Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Τα τελευταία χρόνια, συχνό φαινόμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί η θέσπιση
συστημάτων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών με τη μορφή του διακανονισμού –
διαμεσολάβησης, μιας εκούσιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών που
γίνεται συχνά με την παρουσία Διαμεσολαβητή. Ωστόσο, παρ’ όλο που ο εξωδικαστικός
διακανονισμός παρουσιάζει αξιοσημείωτα οφέλη, έχουν διατυπωθεί αρκετές ενστάσεις
αναφορικά με τον ρόλο του στην προάσπιση και εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Αρχικά, σε περίπτωση προσφυγής στη διαμεσολάβηση, ελλοχεύει ο κίνδυνος πως πολίτες με
οικονομική ή πολιτική ισχύ, κατά των οποίων έχει ασκηθεί αγωγή για παραβίαση των
ανθρώπινων δικαιωμάτων, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακάμψουν τις παραδοσιακές
μεθόδους απονομής της δικαιοσύνης και να αποφύγουν, έτσι, την ποινή που πιθανώς τους
αναλογεί. Ταυτόχρονα, εφόσον η παρουσία δικηγόρων είναι προαιρετική και είναι δυνατό
ένα μη νομικό πρόσωπο να αναλάβει την ιδιότητα του Διαμεσολαβητή, υπονομεύεται η
αμεροληψία, η ουδετερότητα, η ανεξαρτησία, αλλά και η νομική καθοδήγηση που πρέπει να
διέπει μία έννομη διαδικασία επίλυσης διαφορών. Σε υποθέσεις, τέλος, όπου η
διαμεσολάβηση καθίσταται υποχρεωτική, παραβιάζεται το δικαίωμα της προσφυγής στο
δικαστικό σύστημα, όπως ορίζει το Άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.
Είναι, λοιπόν, έκδηλο πως με τον εξωδικαστικό διακανονισμό υπάρχει η πιθανότητα
παρεμπόδισης της απονομής δικαιοσύνης και καταστρατήγησης των ανθρώπινων
δικαιωμάτων, που πρέπει να διασφαλίζονται καθολικά και με κάθε τρόπο. Για τον λόγο αυτό,
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κρίνεται επιτακτική η διευθέτηση του ζητήματος αυτού σε νομοθετικό επίπεδο με τη
συνδρομή των κατάλληλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντα στο πλαίσιο της
εξουσιοδοτημένης δικαιοδοσίας τους.

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ
Χρήσιμοι Ορισμοί
Κανόνες Δικαίου: Οι κανόνες που επιβάλλονται από μια Πολιτεία για να οριστεί τι
επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Έχουν χαρακτήρα γενικό ( ορίζουν απεριόριστο αριθμό
περιπτώσεων) και αφηρημένο ( εφαρμόζονται σε απεριόριστο αριθμό προσώπων) σε μια
φιλελεύθερη και προοδευμένη κοινωνία είναι σύμφωνοι με τις αρχές της ελευθερίας και της
ισότητας. ( Παράδειγμα : Όποιος σκοτώσει άλλον τιμωρείται – Οι εκφράσεις ‘’όποιος’’ &
‘’άλλον’’ δηλώνουν το ότι ο κανόνας ισχύει για απεριόριστα πρόσωπα και η διατύπωση
‘’τιμωρείται’’ { εννοούμε πάντα τιμωρείται} δηλώνει τις απεριόριστες περιπτώσεις για τις
οποίες ο κανόνας ισχύει ).
Ιεραρχία κανόνων δικαίου: Πρόκειται για το σύστημα ταξινόμησης των κανόνων δικαίου με
βάση την ισχύ τους. Σύμφωνα με αυτό ο ισχυρότερος κανόνας υπερισχύει του λιγότερο
ισχυρού. Μια σχηματική απόδοση είναι η εξής:
•
Ευρωπαϊκές Οδηγίες & Διεθνές Δίκαιο (υπάρχει διχογνωμία στο κατά το αν το ΔΔ
υπερισχύει του Συντάγματος ωστόσο πρακτικά οι κανόνες του διεθνούς δικαίου επισκιάζουν
τις περισσότερες φορές στην εφαρμογή τους τους συνταγματικούς)
•

Σύνταγμα

•
Νόμος (στην κατηγορία αυτή εντάσσεται ο Αστικός και ο Ποινικός Κώδικας που θα
αναφερθούν παρακάτω) & Έθιμο ( το τελευταίο ελάχιστα χρησιμοποιείται )
•

Κανονιστικές Πράξεις της διοίκησης & Προεδρικά διατάγματα.

Ιδιωτικό Δίκαιο: Το δίκαιο που αφορά σε υποθέσεις μεταξύ ιδιωτών. Βασική του πηγή είναι
ο Αστικός Κώδικας (αλλά και άλλα νομοθετήματα, ακόμη και έθιμα). Μια από τις βασικές
έννοιες του Ιδιωτικού δικαίου είναι η έννοια της αποζημίωσης, η υποχρέωση, δηλαδή
κάποιου ο οποίος ζημίωσε άλλον παράνομα να τον αποζημιώσει (συνήθως χρηματικά).
Δημόσιο Δίκαιο – Ποινικό Δίκαιο : Το δίκαιο που ρυθμίζει σχέσεις μεταξύ ιδιώτη-Κράτους.
Ένα από τα σημαντικότερα είδη του δημοσίου δικαίου είναι το Ποινικό Δίκαιο που ρυθμίζει
τον τρόπο άσκησης της Ποινικής εξουσίας ,δηλαδή της επιβολής των προβλεπόμενων ποινών
επί των πράξεων που μια πολιτεία αποδοκιμάζει ως άδικες ( πχ το Κράτος αποδοκιμάζει την
πράξη της ληστείας γι’ αυτό ορίζει πως όποιος διαπράττει ληστεία τιμωρείται ) . Βασική του
πηγή είναι ο Ποινικός κώδικας. Παρόλο που ο ορισμός των πράξεων που τιμωρούνται ποινικά
γίνεται από το ίδιο το Κράτος (αφού ο Ποινικός Κώδικας ανήκει, όπως είδαμε παραπάνω στην
κατηγορία του Νόμου) σε πολλές περιπτώσεις το τελευταίο δέχεται επιρροές από κανόνες
του Διεθνούς Δικαίου και διεθνείς διακηρύξεις( π.χ. Οικουμενική διακήρυξη των
δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ κλπ. ).
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Εξωδικαστικός Διακανονισμός ( ή εξωδικαστικός συμβιβασμός ή διαμεσολάβηση ): Η
δυνατότητα που δίνεται στους διαδίκους ( τον ενάγοντα και τον εναγόμενο ) να
διευθετήσουν τη διαφορά τους, παρουσία δικηγόρων-διαμεσολαβητών, με μια συμφωνία (
η οποία συνήθως καλύπτεται από απόρρητο ) και έτσι να αποφύγουν τη διευθέτηση της
διαφοράς αυτής στο δικαστήριο. Με την επίτευξη του διακανονισμού και την ενημέρωση γι’
αυτό του αρμοδίου δικαστηρίου οι τυχόν κατηγορίες απορρίπτονται και η υπόθεση παύει να
υπάρχει. Ορισμένα μόνο κράτη παρέχουν αυτή τη δυνατότητα στους πολίτες τους, ενώ άλλα
την παρέχουν μεν, αλλά την περιορίζουν στο ιδιωτικό δίκαιο.
Ανθρώπινα Δικαιώματα: Τα δικαιώματα που(πρέπει να) απολαμβάνει ένας άνθρωπος μόνο
και μόνο επειδή είναι άνθρωπος. Μερικά από τα πιο θεμελιώδη είναι αυτά της ζωής, της
πολιτικής, κοινωνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας, το
δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην εργασία. Τα δικαιώματα αυτά προστατεύονται από
κανόνες δικαίου με συνταγματική ισχύ (πχ στην Ελλάδα στο κεφάλαιο των Συνταγματικών
ελευθεριών που περιλαμβάνει τα άρθρα 4 έως και 25) η και με υπερσυνταγματική ισχύ, όπως
ορισμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου (επιτακτικοί κανόνες). Πρόκειται για τους διεθνείς
εκείνους κανόνες που ισχύουν ασχέτως εάν κάποιο Κράτος είναι μέλος στη Συνθήκη\έχει
συναινέσει στο διεθνές έθιμο όπου αυτοί περιλαμβάνονται. Ο σεβασμός των θεμελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί τέτοιον κανόνα. Στην περίπτωση των Κρατών- Μελών
της ΕΕ το ευρωπαϊκό δίκαιο και ιδίως οι ευρωπαϊκές συνθήκες ( συνεπώς και αυτές που
προστατεύουν ανθρώπινα δικαιώματα) έχουν ισχύ πάνω από τον εγχώριο νόμο.
Ανάλυση του ζητήματος
Αναντίρρητα , η διαδικασία του εξωδικαστικού διακανονισμού δύναται να ωφελήσει τους
εμπλεκόμενους περισσότερο από τη δικαστική επίλυση του ζητήματος, αφού ο χρόνος και οι
οικονομικοί πόροι που δαπανώνται είναι σημαντικά λιγότεροι και για τις δύο πλευρές.
Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει κατάχρηση του δικαιώματος του
διακανονισμού αυτού σε διάφορες περιπτώσεις.
Αρχικά όσον αφορά τη διαμεσολάβηση σε υποθέσεις ποινικού δικαίου (δηλαδή υποθέσεις
μεταξύ ιδιωτών και κράτους), είναι σήμερα δυνατή σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η εξαγορά
της ποινής. Οι πολίτες αυτοί , οι οποίοι πιθανώς να έχουν οικονομική δύναμη ή και θέσεις
κύρους στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι, αποφεύγουν την πλήρη έκτιση της ποινής τους
σε κάποιο σωφρονιστικό ίδρυμα μέσω της εξαγοράς που τους επιτρέπει η εξωδικαστική
διαμεσολάβηση. Το κυριότερο πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί το γεγονός
ότι οι πιο εύποροι πολίτες έχουν την δυνατότητα να απαλλαγούν από κατηγορίες ακόμη και
εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρακάμπτοντας το εθνικό αλλά και το ευρωπαϊκό
δίκαιο.
Αξιοπρόσεκτα είναι και τα προβλήματα που προκαλούνται από την εφαρμογή του μέτρου
στον τομέα του ιδιωτικού δικαίου(υποθέσεις μεταξύ ιδιωτών) και συγκεκριμένα σε κλάδους
του οι οποίοι είναι θεμελιώδεις για την κοινωνική ειρήνη, όπως είναι πχ το οικογενειακό
δίκαιο . Η δυνατότητα διακανονισμού στις υποθέσεις αυτές θα έδινε τη δυνατότητα στους
διαδίκους να προσπελάσουν τις διατάξεις αυτές , αχρηστεύοντας έτσι και το σκοπό τους.
Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις δεν εξασφαλίζεται η μη επανάληψη των αδικημάτων που
διαπράχθηκαν, ούτε η επαναφορά της ισορροπίας στις σχάσεις μεταξύ του ατόμου που
κατηγορήθηκε και αυτών που το κατηγόρησαν.
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Άλλη μία παράμετρος του ζητήματος που πρέπει να ληφθεί σοβαρότερα υπ ΄ όψη των
νομοθετών είναι η άνιση κατανομή της δικαιοσύνης μέσω της εφαρμογής του μέτρου.
Συγκεκριμένα, τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν όσοι επιθυμούν να κάνουν χρήση του
διακανονισμού διαφοροποιούνται μόνο με βάση το αδίκημα και όχι λαμβάνοντας υπόψη και
τα οικονομικά του αδικούντος. Συνεπώς οι πιο εύποροι πολίτες ευκολότερα εκμεταλλεύονται
τον διακανονισμό αυτό ανεξάρτητα από τον βαθμό του αδικήματος που διέπραξαν, ενώ
άτομα που πιθανώς έχουν διαπράξει μικρότερα αδικήματα, αναγκάζονται να εισαχθούν σε
φυλακές μόνο και μόνο επειδή αδυνατούν για οικονομικούς λόγους να καταβάλλουν το
αντίτιμο εξαγοράς της ποινής.
Ακόμη, όπως προαναφέρθηκε, είναι δυνατή σε ορισμένες χώρες η χρήση της εξωδικαστικής
διαμεσολάβησης σε υποθέσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, τα
δικαιώματα αυτά είναι θεμελιώδη ,η ισχύς τους δηλαδή είναι καθολική και απόλυτη, όπως
ακριβώς και η δίωξη όσων τα παραβαίνουν. Η δυνατότητα εξαγοράς της ποινής για τα
αδικήματα αυτά, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη νομοθεσία περί Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και αναιρεί τα αισθήματα ασφάλειας που προξενούσε η νομοθεσία αυτή.
Δεινότερη είναι η θέση του θύματος όταν ο δράστης είναι άτομο με εξουσία (οικονομική,
πολιτική, κοινωνική), αφού πιθανότατα θα αποπληρώσει το μεγαλύτερο τμήμα της ποινής
του και η υπόθεση θα διαγραφεί χωρίς καμία άλλη κύρωση εις βάρος του. Αλλά το
σημαντικότερο είναι ότι αναιρείται η ίδια η έννοια του Ανθρώπινου δικαιώματος: Το
δικαίωμα το οποίο υποτίθεται ότι έχει καθολική ισχύ και προστατεύεται άνευ όρων και σε
κάθε περίπτωση δεν δύναται να « προσπεραστεί » μόνο και μόνο επειδή ο προσβολέας του
είχε την ευχέρεια να πληρώσει.
Νομολογία
Υπόθεση: Γ.Ν. και Άλλοι κατά Ιταλίας - 43134/05 Δικαστική Απόφαση 1.12.2009
Το 1993 μία ομάδα ανθρώπων που έπασχαν από θαλασσαιμία, προσβλήθηκαν από τον ιό
HIV/AIDS εξαιτίας των μεταγγίσεων αίματος που πραγματοποίησε το δημόσιο σύστημα
υγείας στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της θαλασσαιμίας. Ωστόσο, δεν μπορούσε να
αποδειχθεί αν το Υπουργείο Υγείας ήταν ενήμερο για τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού
HIV/AIDS μέσω μεταγγίσεων αίματος την περίοδο που οι μεταγγίσεις αυτές έλαβαν χώρα και,
άρα, το Υπουργείο δεν μπορούσε να κατηγορηθεί ότι απέτυχε στο καθήκον του να
προστατεύσει τη ζωή των πασχόντων (οι περισσότεροι εκ των οποίων πέθαναν) και των
απογόνων τους. Παρόλα αυτά, οι διαδικασίες για την προσφορά μέσων αποκατάστασης
στους πάσχοντες καθυστέρησαν αδικαιολόγητα, ενώ οι ενάγοντες δεν κρίθηκαν ότι πληρούν
τις προϋποθέσεις για προσφυγή σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με πρόφαση την έλλειψη
δημοσίων κονδυλίων και με βάση κάποια αυθαίρετα κριτήρια που είχε ορίσει το Κράτος,
σύμφωνα με τα οποία δικαίωμα σε εξωδικαστικό συμβιβασμό είχαν μόνο οι πάσχοντες από
αιμοφιλία. Η υπόθεση αυτή έφτασε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, όπου αποφασίστηκε ότι είχε πραγματοποιηθεί παράνομη διάκριση εναντίων
των πασχόντων από θαλασσαιμία και δόθηκε χρηματική αποζημίωση στους ενάγοντες
Δράσεις και κατευθύνσεις της Ένωσης για την επίλυση του ζητήματος
Επιδιώκοντας την διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, το Ευρωπαϊκό συμβούλιο
αναζήτησε τρόπους επίλυσης των διαφορών σε συντομότερο χρονικό διάστημα και με
λιγότερες δαπάνες σε σχέση με την παραδοσιακή δικαστική διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο του Τεμπερέ, της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999, κάλεσε τα κράτη μέλη να
δημιουργήσουν εξωδικαστικές διαδικασίες. Τον Απρίλιο του 2002, η επιτροπή παρουσίασε
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Πράσινη Βίβλο σχετικά με τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφόρων στο αστικό
ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους σχετικά με ενδεχόμενα
μέτρα προοριζόμενα να ενθαρρύνουν τη χρήση της διαμεσολάβησης.
Για να εξασφαλιστεί η τήρηση της δικαιοσύνης και να διευκολυνθεί η συνεννόηση των
διαφωνούντων, θεωρήθηκε αναγκαία η κατάργηση ατόμων, που θα λειτουργούν ως
διαμεσολαβητές. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ένας Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για
τους διαμεσολαβητές, τον Ιούνιο του 2004. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το Μάιο του 2008
(οδηγία 2008/52/ΕΚ) η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε κανόνες και για τη διαμεσολάβηση. Αυτοί
έπρεπε να ενταχθούν στο νομοθετικό πλαίσιο των κρατών μελών και να τεθούν σε εφαρμογή
έως το Μάιο του 2011. Έπειτα από την υιοθέτηση του θεσμού της διαμεσολάβησης και από
την Ελλάδα, μετά από Δελτίο Τύπου τον Απρίλιο του 2013 μια ομάδα δράσης παρείχε τεχνική
συνδρομή στην Ελλάδα, που περιελάβανε εκστρατεία προώθησης του λιγότερο χρονοβόρου
και μη δαπανηρού αυτού τρόπου και τη δημιουργία κέντρων κατάρτισης διαμεσολαβητών.
Σε αυτή την περίπτωση, μέσω της εφαρμογής κανόνων δεοντολογίας παρέχονται νομικές
εγγυήσεις για τη διαμεσολάβηση και εξασφαλίζεται μια διαδικασία υψηλής ποιότητας.
Με την οδηγία του 2008, η δυνατότητα χρήσης της διαμεσολάβησης αφορούσε εμπορικά και
αστικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειακών υποθέσεων. Η εφαρμογή
αυτής της οδηγίας ελέγχθηκε σύμφωνα με το άρθρο της 11, το 2016 και σύμφωνα με έκθεση
της επιτροπής είναι γνωστά μεταξύ άλλων τα παρακάτω:
1. Το 2013 διασφαλίζεται με την οδηγία ΕΕΚΔ, ότι οι καταναλωτές μπορούν να
στραφούν σε ποιοτικούς φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για κάθε είδους
συμβατικές διαφορές με εμπόρους και καθιερώθηκε σε επίπεδο ΕΕ μια ηλεκτρονική́
πλατφόρμα για καταναλωτικές διαφορές που προκύπτουν από́ ηλεκτρονικές
συναλλαγές με εμπόρους.
2. Μια ομάδα εργασίας κατάρτισε μια δέσμη συστάσεων με σκοπό́ την προώθηση της
προσφυγής στην οικογενειακή́ διαμεσολάβηση σε διασυνοριακό́ πλαίσιο, ιδίως σε
υποθέσεις απαγωγής ανηλίκων τέκνων. Στη διαδικτυακή́ πύλη της ευρωπαϊκής
ηλεκτρονικής δικαιοσύνης δημιουργήθηκε χωριστή́ ενότητα ειδικά́ για τη
διασυνοριακή́ διαμεσολάβηση σε οικογενειακές υποθέσεις με σκοπό́ την παροχή́
πληροφοριών σχετικά́ με τα εθνικά́ συστήματα διαμεσολάβησης

Ερωτήματα
•
•

•
•
•

Σε ποιους άξονες μπορεί να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την πιο ενδελεχή
αντιμετώπιση του ζητήματος του εξωδικαστικού διακανονισμού;
Παρά τα οφέλη της διαμεσολάβησης τίθενται σοβαρά ηθικά ερωτήματα. Πως μπορεί
η ΕΕ να διαμορφώσει κατάλληλα το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να μην αφήνει
περιθώρια για επιβλαβή εκμετάλλευση της δυνατότητας της διαμεσολάβησης;
Ποια θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου προστατεύονται και ποια καταπατώνται
από το θεσμό της διαμεσολάβησης;
Για ποιους λόγους δεν θα ήταν σωστό η ΕΕ να νομιμοποιήσει τον εξωδικαστικό
διακανονισμό σε υποθέσεις που υπάγονται στο ποινικό δίκαιο;
Η επίλυση μιας διαφοράς εξωδικαστικά οδηγεί στην εξάλειψη των ποινών και των
κατηγοριών. Έτσι, εγκληματίες που κατόρθωσαν να συμβιβαστούν με τον άνθρωπο
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•

που έβλαψαν, σταματούν να θεωρούνται νομικά εγκληματίες. Πως μπορεί η ΕΕ
θεσπίζοντας κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο να το αποτρέψει αυτό;
Στην υπόθεση Γ.Ν. και άλλοι κατά Ιταλίας εθίγησαν ανθρώπινα δικαιώματα εξ’αιτίας
της δυνατότητας διακανονισμού; Αν ναι ποια;
Λέξεις κλειδιά

Διακανονισμός, Διαμεσολάβηση, Εξωδικαστικός συμβιβασμός, Εναλλακτική επίλυση των
διαφορών , Κανόνας δικαίου, ιεραρχία κανόνων δικαίου, Αστικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο,
Ευρωπαϊκό- Ενωσιακό Δίκαιο ανθρώπινα δικαιώματα

Υλικό έρευνας
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ΝΟΜΟΣ 3898/2010 (Κωδικοποιημένος) - ΦΕΚ Α 211/16.12.2010
Διαμεσολάβηση - Βικιπαίδεια
Ιδιωτικό Δίκαιο - Βικιπαίδεια
http://www.ministryofjustice.gr/site/el/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A
%CE%97/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%94%CE%
AF%CE%BA%CE%B7.aspx
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EL/COM-2016-542-F1-ELMAIN-PART-1.PDF
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:EL:PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/EL/1-2011-793-EL-F1-1.Pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2019/05/ΚΕΙΜΕΝΟ-ΓΙΑΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ-ΕΠΛΥΣΗ_-31_5_2019.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0052&from=EN#d1e541-3-1
https://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_2009_12_125_ENG_867508.pdf (σελ.
31)
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ENVI Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Θέμα: Ένας από τους βασικούς στόχους της ΕΕ είναι η ενίσχυση της προστασίας και η
βελτίωση της δημόσιας υγείας, η πρόληψη ασθενειών και κινδύνων που συνδέονται με
τον τρόπο ζωής. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί επανεμφάνιση μολυσματικών
ασθενειών που στο παρελθόν είχαν εξαλειφθεί, με αποτέλεσμα να απειλείται εκ νέου η
υγεία των πολιτών της ΕΕ Με ποιους τρόπους είναι δυνατή η καταπολέμηση αυτού του
φαινομένου;

Επισκόπηση - Περίληψη

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το 2019 καταγράφηκαν στην
Ευρώπη υπερτριπλάσια κρούσματα ιλαράς σε σχέση με το 2017, τα οποία ήταν και τα
περισσότερα που σημειώθηκαν την τελευταία δεκαετία. Συγκεκριμένα, στο διάστημα μεταξύ
1 Ιουλίου 2018 και 30 Ιουνίου 2019, 30 κράτη-μέλη της ΕΕ ανέφεραν 13.102 περιστατικά
ιλαράς, εκ των οποίων 10.129 (77%) επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά. Ο μεγαλύτερος αριθμός
κρουσμάτων σημειώθηκε στη Γαλλία (2.367), στην Ιταλία (1.831), στη Ρουμανία (1.628) και
στην Πολωνία (1.445), που αντιστοιχούν σε 18%, 14%, 12%, 11% των συνολικών κρουσμάτων.
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Εικόνα 1: Αριθμός κρουσμάτων ιλαράς ανά χώρα, EU/EEA, June 2019
Εκτός από την ιλαρά, παρατηρήθηκε έξαρση και άλλων μολυσματικών ασθενειών
που μέχρι πρότινος είχαν σχεδόν εξαλειφθεί, όπως της πολιομυελίτιδας, της ερυθράς, της
παρωτίτιδας και της ανεμοβλογιάς. Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων ασθενειών που
βρίσκονταν έως τότε σε ύφεση, αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης του συνόλου της
επιστημονικής κοινότητας. Διαπιστώθηκε ότι γενεσιουργοί αιτίες αυτού του φαινομένου
είναι:
•
•
•
•
•

Η περιορισμένη πρόσβαση μεγάλου αριθμού ατόμων στην ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, εξαιτίας των κοινωνικο - οικονομικών συνθηκών διαβίωσής τους,
Η παραπληροφόρηση σχετικά με τους τρόπους μετάδοσης και εξάπλωσης των
μολυσματικών ασθενειών ,
Η ελλιπής ενημέρωση αναφορικά με την δράση, την αποτελεσματικότητα και την
ασφάλεια των εμβολίων,
Η ύπαρξη φόβου για τις μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισης τόσο των
ασθενειών, όσο και της διάδοσής τους,
Η σημαντική αύξηση του αριθμού των υποστηρικτών του αντιεμβολιαστικού
κινήματος.

Το αντιεμβολιαστικό κίνημα έκανε για πρώτη φορά την εμφάνιση του περί τα τέλη
της δεκαετίας του 1990, όταν ο Βρετανός γαστρεντερολόγος Andrew Jeremy Wakefield,
δημοσίευσε έρευνα σε φημισμένο ιατρικό περιοδικό, η οποία συσχέτιζε τη δράση του
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τριπλού εμβολίου MMR (ιλαράς - παρωτίτιδας - ερυθράς) με τον αυτισμό. Παρά το γεγονός
ότι αφενός δημοσιεύθηκε πληθώρα ερευνών που διέψευσαν τον ως άνω ισχυρισμό και
αφετέρου υπέστη βαρύτατες κυρώσεις όπως την αφαίρεση της άδειας άσκησης ιατρικού
επαγγέλματος, η επιρροή του ήταν τέτοια, ώστε κατάφερε να συσπειρώσει μεγάλη μερίδα
του κοινωνικού συνόλου και ως εκ τούτου αποτέλεσε εμπνευστή του αντιεμβολιαστικού
κινήματος. Παρόλο που έχουν περάσει δύο δεκαετίες από την δημοσίευση και ενόσω ο
Wakefield είναι ακόμη και σήμερα αντιμέτωπος με την παγκόσμια επιστημονική
κατακραυγή, οι απόψεις του περί αναποτελεσματικότητας και επικινδυνότητας των
εμβολίων εν γένει, αποτελούν ίσως τον πιο σημαντικό λόγο αμφισβήτησης της δράσης του
εμβολιασμού και επανεμφάνισης των μολυσματικών ασθενειών.
Η απόφαση κάποιων ατόμων να αμφισβητούν και να απέχουν από τον εμβολιασμό
και τις εν γένει μεθόδους πρόληψης μολυσματικών ασθενειών, καθώς και η συνεπακόλουθη
αιφνίδια έξαρση του αντιεμβολιαστικού κινήματος, έχει θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία
αλλά και ασφάλεια του συνόλου των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ιδίως δε των
ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 2, η ιλαρά εξακολουθεί να
εξαπλώνεται στην Ευρώπη, διότι η εμβολιαστική κάλυψη σε πολλές χώρες της ΕΕ βρίσκεται
σε επίπεδο κάτω του επιθυμητού. Συστήνεται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ τουλάχιστον 95%
κάλυψη για τις δύο δόσεις του εμβολίου της ιλαράς, όμως πρόσφατη εκτίμηση του ΠΟΥ και
της UNICEF για τον εμβολιασμό σε εθνικό επίπεδο δείχνει ότι μόνο τέσσερις ευρωπαϊκές
χώρες (Ουγγαρία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Σουηδία) πέτυχαν αυτόν τον στόχο.

Εικόνα 2: Εμβολιαστική κάλυψη για την πρώτη (αριστερά) δόση του εμβολίου της ιλαράς και
για τη δεύτερη (δεξιά), EU/EEA, 2017

Αναφορικά με την Δημόσια Υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη της
Λισσαβόνας υπογραμμίσθηκε ότι, «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των
πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας
του ανθρώπου». Οι τρεις στρατηγικοί στόχοι που τέθηκαν από την ΕΕ για την πολιτική της
υγείας συνίστανται στους τρεις κάτωθι άξονες:
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•

•

•

Στην προαγωγή της καλής υγείας, που περιλαμβάνει την πρόληψη ασθενειών και
την προαγωγή υγιεινών τρόπων ζωής, μέσω της αντιμετώπισης προβλημάτων που
άπτονται της διατροφής, της σωματικής άσκησης, της κατανάλωσης
οινοπνευματωδών, καπνού και ναρκωτικών, των περιβαλλοντικών κινδύνων και των
τραυματισμών. Δεδομένης της γήρανσης του πληθυσμού, μεγαλύτερης προσοχής
χρήζουν πλέον οι ειδικές υγειονομικές ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων.
Στην προστασία των πολιτών από απειλές κατά της υγείας, που περιλαμβάνει την
βελτίωση της παρακολούθησης και της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των
επιδημιών και της βιοτρομοκρατίας, καθώς και αυξημένη ικανότητα απόκρισης σε
νέες προκλήσεις που αφορούν την υγεία, όπως η κλιματική αλλαγή.
Στην προώθηση δυναμικών συστημάτων υγείας, που περιλαμβάνει την παροχή
βοήθειας στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης των κρατών μελών, ώστε να
μπορούν να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού, στις
αυξανόμενες προσδοκίες των πολιτών και στην κινητικότητα των ασθενών και των
επαγγελματιών του κλάδου υγείας.

Η πολιτική της ΕΕ σε θέματα υγείας αφορούσε αρχικά διατάξεις περί υγείας και
ασφάλειας και αργότερα αναπτύχθηκε ως αποτέλεσμα της ελεύθερης κυκλοφορίας
προσώπων και αγαθών στην Εσωτερική Αγορά, η οποία δημιούργησε την ανάγκη
συντονισμού σε θέματα δημόσιας υγείας. Κατά την εναρμόνιση των μέτρων για τη
δημιουργία της Εσωτερικής Αγοράς, ένα υψηλό επίπεδο προστασίας αποτέλεσε τη βάση για
προτάσεις στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας. Διάφοροι παράγοντες,
συμπεριλαμβανομένης της κρίσης της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (BSE)
στα τέλη του εικοστού αιώνα, έγιναν αιτία ώστε να βρεθούν η υγεία και η προστασία των
καταναλωτών ψηλά στον κατάλογο των πολιτικών προτεραιοτήτων. Ως εκ τούτου, η Γενική
Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Επιτροπής (ΓΔ SANTE), ανέλαβε την
ευθύνη συντονισμού σε σχέση με όλα τα θέματα που άπτονται της υγείας,
συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων. Η εδραίωση της λειτουργίας
ειδικευμένων οργανισμών όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) και η ίδρυση
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) αποτελούν τεκμήρια της
αυξανόμενης δέσμευσης της ΕΕ υπέρ μιας πολιτικής για την υγεία. Προς όφελος της
δημόσιας υγείας αποβαίνουν επίσης δράσεις σε τομείς πολιτικής όπως είναι το περιβάλλον
και τα τρόφιμα. Η έναρξη ισχύος του ρυθμιστικού πλαισίου REACH (για την αξιολόγηση και
την καταχώριση χημικών ουσιών) και η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας
Τροφίμων (EFSA) αποτελούν επίσης σαφείς ενδείξεις των διεπιστημονικών προσπαθειών
που καταβάλλονται με στόχο τη βελτίωση της υγείας των πολιτών της Ευρώπης. Το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο για την υποστήριξη της υλοποίησης της πολιτικής περιλαμβάνει τη Γενική
Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Επιτροπής (ΓΔ SANTE), καθώς και
ειδικευμένους οργανισμούς, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
(ECDC) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA).

Ως προς την καταπολέμηση δε του αντιεμβολιαστικού κινήματος και της
συνεπακόλουθης έξαρσης μολυσματικών ασθενειών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να
ενισχύσει εμπράκτως τη στήριξή της στις επιμέρους εθνικές προσπάθειες για την αύξηση της
εμβολιαστικής κάλυψης, μέσω της Κοινής Δράσης για τον Εμβολιασμό, η οποία
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συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα της ΕΕ για την Υγεία (3,55 εκατ. ευρώ). Η κοινή
δράση συμβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας των εθνικών συμβουλευτικών ομάδων
ανοσοποίησης, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων όσον αφορά την εισαγωγή νέων εμβολίων. Η κοινή δράση, η οποία
τέθηκε σε εφαρμογή το 2018, στοχεύει στην καταπολέμηση της επιφυλακτικότητας απέναντι
στον εμβολιασμό και στην αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης στην ΕΕ. Την συντονίζει το
Εθνικό Ίδρυμα Υγείας και Ιατρικής Έρευνας της Γαλλίας (INSERM) και συμμετέχουν σε αυτή
20 χώρες (17 χώρες της ΕΕ και 3 χώρες εκτός ΕΕ).

Πέραν της προρρηθείσας κοινής δράσης, ήδη από το 2014 και για το χρονικό
διάστημα μέχρι και το 2020, στον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέφθηκε
και εν τέλει εγκρίθηκε κονδύλι ύψους 449.4 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση:

•
•
•
•

Προγραμμάτων συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Ενεργειών που έχουν αναληφθεί από κοινού από συστήματα υγείας κρατών-μελών
Της λειτουργίας μη-κυβερνητικών οργανισμών
Της συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς.

Παράλληλα, εγκρίθηκαν και άλλα προγράμματα χρηματοδότησης, όπως:

•

•
•

Το Πρόγραμμα για την Υγεία, που προβλέπει τη χρηματοδότηση έργων για την
προαγωγή της υγείας, την υγειονομική ασφάλεια και την ενημέρωση στον τομέα της
υγείας
Το ερευνητικό πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το οποίο χρηματοδοτεί έργα σε
τομείς όπως η βιοτεχνολογία και οι ιατρικές τεχνολογίες
Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ, που χρηματοδοτεί επενδύσεις στην υγεία στις χώρες και
περιφέρειες της ΕΕ.

Επιπροσθέτως, την 7η Δεκεμβρίου του 2018, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εξέδωσε Σύσταση σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση των
ασθενειών που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό, στην οποία μεταξύ άλλων επιδοκίμασε
την πρόθεση της Επιτροπής να επιδιώξει τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού συστήματος
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον εμβολιασμό (EVIS), υπό το συντονισμό του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων (ECDC), με στόχο:

Α) από κοινού με τις εθνικές αρχές δημόσιας υγείας, i) την εξέταση των
δυνατοτήτων για την εκπόνηση, έως το 2020, κατευθυντήριων γραμμών για ένα βασικό
πρόγραμμα εμβολιασμού της ΕΕ λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της ΠΟΥ για την
ανοσοποίηση ρουτίνας, με στόχο την ενίσχυση της συμβατότητας των εθνικών
προγραμμάτων και την προώθηση της ισότιμης προστασίας της υγείας των πολιτών της
Ένωσης, καθώς και τη σκοπιμότητα δημιουργίας μιας κοινής κάρτας παρακολούθησης
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εμβολίων, ii) την ενίσχυση της συνέπειας, της διαφάνειας και των μεθοδολογιών κατά την
αξιολόγηση των εθνικών και περιφερειακών σχεδίων εμβολιασμού, με την ανταλλαγή
επιστημονικών στοιχείων και εργαλείων με την υποστήριξη των εθνικών τεχνικών
συμβουλευτικών ομάδων εμβολιασμού, iii) την ανάπτυξη μεθοδολογιών και υλικού
καθοδήγησης της ΕΕ για τις απαιτήσεις δεδομένων για καλύτερη παρακολούθηση των
ποσοστών εμβολιαστικής κάλυψης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των
εργαζομένων του τομέα της υγείας, σε συνεργασία με την ΠΟΥ, καθώς και τη συλλογή αυτών
των δεδομένων και την ανταλλαγή τους σε επίπεδο ΕΕ.

Β) Τη δημιουργία, έως το 2019, μιας ευρωπαϊκής πύλης ενημέρωσης για τον
εμβολιασμό με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, για την παροχή
αντικειμενικών, διαφανών και επικαιροποιημένων στοιχείων σχετικά με τα εμβόλια, τα
οφέλη και την ασφάλειά τους και σχετικά με τη διαδικασία φαρμακοεπαγρύπνησης,

Γ) Την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης σχετικά με τον εμβολιασμό στο
διαδίκτυο και την ανάπτυξη τεκμηριωμένων εργαλείων και υλικού καθοδήγησης για την
υποστήριξη των κρατών μελών στην αντιμετώπιση του δισταγμού απέναντι στον
εμβολιασμό, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της
παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο.

Τέλος, την άνοιξη του 2019 δημιουργήθηκε ένας «Συνασπισμός για τον εμβολιασμό»
στον οποίο συμμετέχουν ευρωπαϊκές ενώσεις εργαζομένων στον τομέα της υγείας, καθώς
και ενώσεις φοιτητών στον εν λόγω τομέα. Ο συνασπισμός θα διευκολύνει τη σωστή
ενημέρωση του κοινού, την καταπολέμηση των μύθων γύρω από τα εμβόλια και τον
εμβολιασμό, καθώς και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τον εμβολιασμό.

Ωστόσο και παρά τις επίπονες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι και σήμερα,
διαπιστώθηκε ότι αρκετές χώρες της ΕΕ και γειτονικές χώρες βρίσκονται σήμερα, λόγω
ανεπαρκών ποσοστών κάλυψης με εμβολιασμό, αντιμέτωπες με πρωτοφανή κρούσματα
ασθενειών που θα μπορούσαν να προληφθούν με εμβολιασμό. Η μείωση της εμπιστοσύνης
του κοινού στον εμβολιασμό, οι γεωγραφικές διαφορές ως προς την πρόσβαση στα εμβόλια
και η αύξηση της παραπληροφόρησης σχετικά με τον εμβολιασμό αποτελούν πηγή
ανησυχίας και μείζονα πρόκληση για τους εμπειρογνώμονες στον τομέα της δημόσιας
υγείας. Η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στα εμβόλια για όλους τους πολίτες της ΕΕ, η
καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και η βελτίωση της εμπιστοσύνης στα εμβόλια
αποτελούν κοινούς στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών της ΕΕ.
Αφουγκραζόμενα την κρισιμότητα της κατάστασης και έχοντας ως απώτερο σκοπό την
προστασία του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, τα κράτη - μέλη της ΕΕ, κλήθηκαν να
προβούν στην στάθμιση δύο θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων, αφενός μεν του
δικαιώματος της ελεύθερης και ακώλυτης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου,
αφετέρου δε του υπερατομικού δικαιώματος της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.
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Είναι γεγονός, ότι η τελική ευθύνη για τη θέσπιση και ορθή λειτουργία του
συστήματος παροχής υγειονομικής περίθαλψης αλλά και για τη διαφύλαξη της δημόσιας
υγείας, εναπόκειται στην αρμοδιότητα του εκάστοτε κράτους - μέλους. Εντούτοις, ως
προελέχθη, η ΕΕ είναι επιφορτισμένη με την υποχρέωση λήψης όλων των πρόσφορων
μέτρων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, την πρόληψη και
αντιμετώπιση των ασθενειών, την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απειλούν την
ανθρώπινη υγεία και τέλος, την εναρμόνιση των στρατηγικών των κρατών - μελών στον τομέα
της υγείας.
Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα επιτροπή καλείται να προσδιορίσει τους τρόπους με
τους οποίους θα αντιμετωπίσει δραστικότερα το εν λόγω φαινόμενο με την μικρότερη
απώλεια για το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των πολιτών της ΕΕ.

Υλικό Έρευνας
Δημόσια Υγεία στην ΕΕ
https://ec.europa.eu/health/policies/overview_el
Εμβολιασμός
https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_en
Ερώτηση για το αντιεμβολιαστικό κίνημα
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000959_EL.html
Δεδομένα, Στατιστικά και Γραφήματα από ΠΟΥ
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/en/
Δεδομένα από UNICEF
https://data.unicef.org/topic/child-health/immunization/
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TRAN Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Θέμα: Μέτρα για την προβολή της εθνικής κληρονομιάς και των μνημείων του πολιτισμού
κάθε χώρας- μέλους στο πλαίσιο της Ε. Ε. για την ενίσχυση- τόνωση της τουριστικής
ανάπτυξης.

Επισκόπηση - Περίληψη

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο κλάδος του τουρισμού και η λειτουργία του στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί
οικονομική δραστηριότητα μείζονος σημασίας, αφού με την αυστηρή έννοια του όρου – που
αφορά παραδοσιακούς φορείς παροχής ταξιδιωτικών και τουριστικών υπηρεσιών –
περιλαμβάνει πάνω από δύο εκατομμύρια επιχειρήσεις, ως επί το πλείστον μικρές και
μεσαίες, στις οποίες υπολογίζεται πως απασχολούνται πάνω από δώδεκα εκατομμύρια
εργαζόμενοι. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Θεματολογικών Δελτίων για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 2018 ο κλάδος του τουρισμού συνεισέφερε άμεσα
το 3,9% του ΑΕΠ της ΕΕ, ενώ αντιπροσώπευε το 5,1% του συνολικού εργατικού δυναμικού.
Επιπρόσθετα, ο τουρισμός, εκτός από την οικονομική σημασία που έχει για την περιοχή,
αποτελεί και μια σημαντική πτυχή της ζωής των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού
πλέον ταξιδεύουν όλο και περισσότερο, τόσο για προσωπικούς, όσο και για επαγγελματικούς
λόγους. Έτσι, εφόσον ως κλάδος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των
Ευρωπαίων πολιτών, έχει σαφή σχέση και με την ποιότητα ζωής τους, την ίδια ώρα που
αποκτά άρρηκτη σύνδεση τόσο με την πολιτιστική όσο και με τη φυσική κληρονομιά της
περιοχής. Ως εκ τούτου, καταδεικνύεται η ανάγκη να δοθεί αφενός έμφαση στην ανάπτυξη
της τουριστικής δραστηριότητας, υπό την προϋπόθεση αφετέρου, αυτή να συμβεί
λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και τη βιώσιμη.
Επιπλέον, μέσω της τουριστικής δραστηριότητας, ενισχύεται η προβολή της Ευρώπης, των
μνημείων και της κληρονομιάς της παγκοσμίως, γεγονός που επιτρέπει την προώθηση των
ευρωπαϊκών αξιών και του ευρωπαϊκού προτύπου που έχει διαμορφωθεί μέσα από αιώνες
πολιτιστικών ανταλλαγών, γλωσσικής και κοινωνικής πολυμορφίας και δημιουργικότητας.
ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ
Ο τουρισμός συνιστά τον τρίτο σε σειρά από τους βασικούς κοινωνικοοικονομικούς τομείς
της ΕΕ, μετά από αυτόν του εμπορίου και διανομής, και του κατασκευαστικού. Με τη ραγδαία
αύξησή του τα τελευταία χρόνια, οι επιδράσεις του είναι αισθητές στην οικονομία των
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χωρών της ΕΕ, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι στην Ευρώπη το 2018 παρατηρήθηκε
αύξηση 5 % στα έσοδα που προέρχονται από τον τουρισμό, σύμφωνα με στοιχεία του
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNITED NATIONS WORLD
TOURISM ORGANIZATION - UNWTO). Μάλιστα, χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία
συγκέντρωσαν 74 και 67 δις. σε τουριστικές αποδείξεις αντίστοιχα.
Καθώς, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχτηκε 710 εκατομμύρια τουρίστες το 2018, είναι
χρήσιμο να επισημανθεί σε ποιες περιοχές της παρατηρήθηκαν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις.
Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO, η σημαντικότερη αύξηση στην άφιξη τουριστών
σημειώθηκε στις χώρες της νότιας/μεσογειακής ΕΕ και μάλιστα με διαφορά σχεδόν 8 %, με
τους περισσότερους προορισμούς να δέχονται διψήφιο ποσοστό αύξησης. Οι χώρες που
γνώρισαν την κυριότερη αύξηση είναι η Ιταλία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Κροατία κατά
σειρά , με την Ισπανία, όπως προαναφέρθηκε, να κατέχει την πρώτη θέση, με 82,7
εκατομμύρια τουρίστες. Σχετικά με την Ισπανία, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι
συγκέντρωσε το 2017 τις περισσότερες διανυκτερεύσεις μη μόνιμων κατοίκων σε τουριστικά
καταλύματα.
Ακολούθως, στις χώρες της Κεντρικής/Ανατολικής ΕΕ τη μεγαλύτερη αύξηση στις αφίξεις
γνώρισε η Ουγγαρία και η Πολωνία, οι οποίες συγκέντρωσαν το 2018 κατά προσέγγιση 20
εκατομμύρια τουρίστες έκαστη, με την τελευταία μάλιστα να διπλασιάζει τα τουριστικά
έσοδά της σε σχέση με προηγούμενα έτη. Στη Δυτική Ευρώπη από την άλλη, το 2018, μετά
τη Γαλλία με 89,4 εκατομμύρια τουρίστες, τη Γερμανία με 38,8 και την Αυστρία με 30,8,
ακολούθησε η Ολλανδία με 19,1 και το Βέλγιο με 9 εκατομμύρια, γεγονός που εδραίωσε την
ανάκαμψη από το 2010. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα κράτη μέλη της Βόρειας Ευρώπης,
σημειώθηκαν μικρές αυξήσεις τόσο των ίδιων των αφίξεων όσο και των τουριστικών εσόδων
σε Δανία, Ιρλανδία και Σουηδία, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο οι αφίξεις μειώθηκαν από το
2017 στο 2018 κατά 3.5 εκατομμύρια.
Εκτός από τις χώρες της ΕΕ που συγκέντρωσαν τους περισσότερους τουρίστες ιδιαίτερο
ενδιαφέρον έχει το ποιοι πολίτες συμμετείχαν περισσότερο στον τουρισμό, αλλά και τους
λόγους που η ΕΕ ελκύει τόσο μεγάλα ποσοστά τουριστών. Σύμφωνα με την Eurostat, το 62 %
των μόνιμων κατοίκων της ΕΕ πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ιδιωτικό ταξίδι το 2017.
Ειδικότερα, στον πίνακα της Eurostat, οι Φιλανδοί είναι πρώτοι στην συμμετοχή στον
τουρισμό με περισσότερους από εννέα στους δέκα κατοίκους να συμμετέχουν σε ταξίδια,
ενώ ακολουθούν οι Ολλανδοί και οι Σουηδοί με 8 στους 10. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το
ότι η Ελλάδα βρίσκεται τρίτη από το τέλος του πίνακα με 4 στους 10 Έλληνες να ταξιδεύουν,
ενώ ακολουθούν η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Όσον αφορά τους λόγους των ταξιδιών στην
Ευρώπη, ο κύριος λόγος περίπου των μισών ταξιδιών (49,4%) αφορούσε διακοπές και
αναψυχή. Συνολικά όμως τα ταξίδια που έγιναν και για άλλους προσωπικούς λόγους, όπως
π.χ. θρησκευτικοί και ιατρικοί, έφτασαν το 88% των τουριστικών ταξιδιών το 2017. Τέλος, Τα
ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους αντιπροσώπευσαν το 11.5% των ταξιδιών.
Σύμφωνα με τις «Τάσεις και Προοπτικές του Ευρωπαϊκού Τουρισμού» στο τέλος του
δεύτερου τριμήνου του έτους 2018 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων (European Travel
Commission), η ζήτηση στην Ευρώπη παραμένει ισχυρή τόσο από τους ίδιους τους
Ευρωπαίους όσο και από πολίτες εκτός Ευρώπης, κυρίως από Αμερικάνους και Ασιάτες που
επιλέγουν πιο μακρινούς προορισμούς. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία της Εurostat, από τις
695 εκατομμύρια αφίξεις στην ΕΕ το 2014, οι 25,7 εκατομμύρια προέρχονταν από την Κίνα,
οι 18,2 από την Ιαπωνία, οι 8,1 από την Κορέα, ενώ οι 35,2 από την Ρωσία. Ειδικότερα, το
κυριότερο ποσοστό των τουριστών από την Ρωσία είχε ως προορισμό την Ελλάδα και την
Τσεχία. Σχετικά με τους κατοίκους της Αμερικής, σύμφωνα με στοιχεία της ETIAS, το 2016, 12
εκατομμύρια Αμερικάνοι ταξίδεψαν στην ΕΕ, με κύριους προορισμούς την Ιταλία, την Γαλλία
και την Γερμανία.
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ - Οδηγός Μελέτης

33/67

Από την άλλη, τα ¾ των ταξιδιών των Ευρωπαίων, σύμφωνα με ποσοστά της Eurostat, έγιναν
στην ίδια τους την χώρα, ενώ τα περισσότερα ταξίδια Ευρωπαίων εκτός της χώρας τους, αλλά
εντός της ΕΕ έγιναν στην Ισπανία (21%), στην Γαλλία (12%) και την Ιταλία (12%). Τέλος, η
περίοδος κατά την οποία οι Ευρωπαίοι προτίμησαν να ταξιδέψουν ήταν ο Ιούλιος και ο
Αύγουστος.
ΙΙΙ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Γενικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της νομοθεσίας της και του συνόλου των δράσεών της
αποδίδει μεγάλη σημασία στον πολιτισμό του κάθε Κράτους Μέλους και τον σεβασμό της
πολυμορφίας. Μάλιστα, στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται
ότι «Η Ένωση σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας και
μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς».
Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε, καθορίζεται
ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον τομέα του πολιτισμού, ο οποίος είναι να στηρίζει,
συντονίζει ή συμπληρώνει τις δράσεις των χωρών μελών και να επιδιώκει να προβάλλει την
κοινή πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο αυτό: « 1. Η Ένωση συμβάλλει στην ανάπτυξη των
πολιτισμών των κρατών μελών και σέβεται την εθνική και περιφερειακή πολυμορφία τους,
ενώ ταυτόχρονα προβάλλει την κοινή πολιτιστική κληρονομιά. 2. Η δράση της Ένωσης
αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και, αν αυτό είναι
αναγκαίο, υποστηρίζει και συμπληρώνει τη δράση τους στους ακόλουθους τομείς: α)
βελτίωση της γνώσης και της διάδοσης του πολιτισμού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών
λαών, β) διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ευρωπαϊκής σημασίας, γ)
μη εμπορικές πολιτιστικές ανταλλαγές, δ) καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία,
συμπεριλαμβανομένου του οπτικοακουστικού τομέα. 3.Η Ένωση και τα κράτη μέλη ευνοούν
τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς στον πολιτιστικό
τομέα, και ειδικότερα με το Συμβούλιο της Ευρώπης. 4. Η Ένωση όταν αναλαμβάνει δράσεις
δυνάμει άλλων διατάξεων των Συνθηκών, λαμβάνει υπόψη της τις πολιτιστικές πτυχές,
αποβλέποντας ειδικότερα στο σεβασμό και στην προώθηση της πολυμορφίας των
πολιτισμών της. 5. Για να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος άρθρου: α) το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη
νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,
θεσπίζουν δράσεις ενθάρρυνσης, χωρίς να εναρμονίζουν τις νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις των κρατών μελών, β) το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, διατυπώνει
συστάσεις.».
Ακόμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 195 της ΣΛΕΕ, η Ένωση οφείλει:
• να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του τομέα και να
δημιουργήσει ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξή τους,
• να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως με την ανταλλαγή
ορθών πρακτικών,
• και να αναπτύξει ολοκληρωμένη προσέγγιση του τουρισμού που να εξασφαλίσει τη
συνεκτίμηση αυτού του τομέα στο πλαίσιο των λοιπών πολιτικών της.
Επιπρόσθετα, στην πορεία της ευρωπαϊκής πολιτικής, η ύπαρξη της οδηγίας 2006/123/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά συμβάλλει
στο να καταστεί δυνατή η επί της πράξης απλούστευση των διαδικασιών που εφαρμόζονται
στους παρόχους υπηρεσιών στον τουριστικό τομέα, καθώς και η κατάργηση πολλών νομικών
και διοικητικών εμποδίων τα οποία είχαν περιορίσει στο παρελθόν, την πρόσβαση στις
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διάφορες αγορές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, το πλαίσιο πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2010 με τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός
στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό», αναλύει τα δεδομένα
σε σχέση με τον κλάδο του τουρισμού στην Ε.Ε. ενώ παράλληλα προτείνει μια πληθώρα
δράσεων για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αντιμετώπιση των
προκλήσεων στο χώρο.
Παράλληλα, η ΕΕ στηρίζει και προωθεί ευρύτερα δράσεις για τη διατήρηση της
πολιτιστικής κληρονομιάς μαζί με τη συνεργασία και τις διεθνικές ανταλλαγές μεταξύ
πολιτιστικών ιδρυμάτων στις χώρες μέλη. Ως εκ τούτου, οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στον τομέα του πολιτισμού συμπληρώνουν την πολιτιστική δραστηριότητα των κρατών
μελών σε διάφορους τομείς, όπως είναι για παράδειγμα η προστασία της ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονομιάς, η συνεργασία μεταξύ των πολιτιστικών ιδρυμάτων διαφόρων
χωρών ή η προώθηση της κινητικότητας για όσους εργάζονται στον τομέα του πολιτισμού.
Παραδείγματα τέτοιων δράσεων αποτελούν:
1. Οι «Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς»(ΕΗΠΚ) που θεσπίστηκαν
επίσημα ως ευρωπαϊκό πρόγραμμα από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1991 και
υποστηρίζονται από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας»
(“European Destinations of Excellence” – EDEN), αποτελεί μια πρωτοβουλία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ξεκίνησε το 2006, με στόχο την ανάδειξη νέων
τουριστικών προορισμών, μη παραδοσιακών και μη αναπτυγμένων τουριστικά,
οι οποίοι αναπτύσσονται σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης τουριστικής
ανάπτυξης
Σε ό,τι αφορά το εθνικό επίπεδο νομοθεσίας, στην Ελλάδα υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως
προς τη νομιμότητα της διακίνησης στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Πιο συγκεκριμένα,
έχουν θεσπιστεί νόμοι όπως ο Νόμος υπ' αριθμ. 1103/1980 με τον οποίο κυρώνεται η διεθνής
σύμβαση της UNESCO (1970) για την παρεμπόδιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών
αγαθών, καθώς και ο Νόμος υπ' αριθμ. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και
εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», στον οποίο αναφέρονται τα πολιτιστικά αγαθά, τα
μνημεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, οι ιστορικοί τόποι, τα άυλα πολιτιστικά αγαθά καθώς και
οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον ορισμό και την προστασία τους. Καθορίζονται ακόμη οι
κανόνες που διέπουν τη διακίνηση των πολιτιστικών αυτών μνημείων και τις αρχαιολογικές
και αλλού είδους πολιτιστικές έρευνες.
ΙV. ΟΡΙΣΜΟΙ
Ως πολιτιστική κληρονομιά ορίζονται:
• Μνημεία: αρχιτεκτονικά έργα, σημαντικά έργα γλυπτικής και ζωγραφικής, στοιχεία ή
κατασκευάσματα αρχαιολογικής φύσης, επιγραφές, οικισμοί σε σπήλαια και
συνδυασμοί στοιχείων, οι οποίοι έχουν εξαιρετική παγκόσμια αξία από την πλευρά
της ιστορίας, της τέχνης ή της επιστήμης.
• Ομάδες κτιρίων: ομάδες μεμονωμένων ή ενωμένων κτιρίων τα οποία, χάρη στην
αρχιτεκτονική τους, την ομοιογένειά τους ή τη θέση τους στο τοπίο, έχουν εξαιρετική
παγκόσμια αξία από την πλευρά της ιστορίας, της τέχνης ή της επιστήμης.
• Τοποθεσίες: δημιουργήματα του ανθρώπου ή δημιουργήματα του ανθρώπου σε
συνεργασία με τη φύση, και περιοχές συμπεριλαμβανομένων αρχαιολογικών χώρων
οι οποίες έχουν εξαιρετική παγκόσμια αξία από την πλευρά της ιστορίας, της τέχνης
ή της επιστήμης.
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• Άυλη κληρονομιά: γλώσσα, παραδόσεις ήθη και έθιμα, μουσική, χορός κ.λπ.
Ο όρος πολιτιστική κληρονομιά καλύπτει σήμερα ένα ευρύ εννοιολογικό φάσμα, τόσο
ειδολογικά λόγω των νέων κατηγοριών πολιτιστικών αγαθών που περιλαμβάνει, όσο και
χρονολογικά λόγω της επέκτασής του έως τη σύγχρονη εποχή.
Ως φυσική κληρονομιά ορίζονται:
• Φυσικά στοιχεία αποτελούμενα από φυσικούς και βιολογικούς σχηματισμούς ή
ομάδες τέτοιων σχηματισμών, τα οποία έχουν εξαιρετική παγκόσμια αξία από την
πλευρά της αισθητικής ή της επιστήμης.
• Γεωλογικοί και φυσιογραφικοί σχηματισμοί και ακριβώς οριοθετημένες περιοχές οι
οποίες συνιστούν το βιότοπο απειλούμενων ειδών, ζώων και φυτών που έχουν
εξαιρετική παγκόσμια αξία από την πλευρά της προστασίας ή της επιστήμης.
• Φυσικοί χώροι ή ακριβώς οριοθετημένες φυσικές περιοχές οι οποίες έχουν
εξαιρετική παγκόσμια αξία από την πλευρά της επιστήμης, της προστασίας ή της
φυσικής ομορφιάς.
Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη είναι η τουριστική ανάπτυξη που προωθεί την ισόρροπη
περιφερειακή και τοπική οικονομική ανάπτυξη, την ευημερία των πολιτών, την κοινωνική
ισότητα και δικαιοσύνη, την αύξηση της απασχόλησης, την επιχειρηματικότητα, την
ανάπτυξη δεξιοτήτων και την προστασία του περιβάλλοντος κάθε τουριστικής περιοχής.
Προσβάσιμος Τουρισμός είναι ο τουρισμός που είναι προσβάσιμος σε όλα τα άτομα
ανεξαρτήτως αναπηρίας ή ειδικών αναγκών, έτσι ώστε να μπορούν αυτόνομα, με ασφάλεια
και με άνεση να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές, τις υπηρεσίες και τα
αγαθά που διατίθενται στο περιβάλλον που επισκέπτονται.
V. ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ
Πολιτιστική κληρονομιά – Μνημεία - Άυλη κληρονομιά - Φυσική κληρονομιά - Προσβάσιμος
Τουρισμός - Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη (μορφές αυτής αποτελούν οι εξής: Πολιτιστικός
Τουρισμός - Τουρισμός Υπαίθρου - Αθλητικός Τουρισμός - Θαλάσσιος Τουρισμός Θρησκευτικός Τουρισμός - Εκπαιδευτικός Τουρισμός - Τουρισμός Υγείας)
Δράσεις στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού: «Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης» «Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές» - «Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς» «Ευρωπαϊκό δίκτυο για τη διαφύλαξη της κληρονομιάς»
VI. ΥΛΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
Α. Για τα στατιστικά στοιχεία
Eurostat Statistics Explained
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics__characteristics_of_tourism_trips#The_EU_is_an_attractive_destination_for_its_residents
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics
UN World Tourism Organization website
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152
European Travel Information and Authorization System website
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https://www.etias.us/top-european-countries-visited-by-americans/
Β. Για το θεσμικό πλαίσιο
Ιστοσελίδα πρόσβασης στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Δίκαιο
ΣΕΕ: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
ΣΛΕΕ: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
Πολιτισμός - Νομική βάση:
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/137/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9
%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82
Νόμοι: https://www.culture.gr/el/ministry/SitePages/laws_old.aspx
Νόμος υπ' αριθμ. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς»
Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς:
https://www.culture.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=2252
Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/eden_en
Γ. Για τους ορισμούς
Ιστοσελίδα Υπουργείου Τουρισμού
http://www.opengov.gr/tourism/?p=1442
UNESCO website
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243680
European Parliament website
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/126/toerisme
European Commission website
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/cultural_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-days_en
European Capital of Culture website
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http://ecoc2021.culture.gr/el/%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%
8c/
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ITRE Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ανάπτυξης

Θέμα: Στους στόχους της Ε.Ε. περιλαμβάνεται η προώθηση της έρευνας και της
καινοτομίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγείας των πολιτών της,
επιτρέποντας υπό αυστηρές προϋποθέσεις ακόμη και την έρευνα στον άνθρωπο.
Προσφάτως

αναδείχθηκε

η

προβληματική

της

χρήσης

ανεπιθύμητων

ή

και

απαγορευμένων μεθόδων από μερίδα ερευνητών, με αποτέλεσμα να πυροδοτηθούν εκ
νέου συζητήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων της έρευνας. Με
ποιες ενέργειες μπορεί η Ε.Ε. να προστατεύσει τα δικαιώματα των πολιτών της, χωρίς
ωστόσο να παρεμποδίζεται η εξέλιξη της ιατρικής έρευνας;
Επισκόπηση-Περίληψη
Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Αναντίρρητα, η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν δύο συνιστώσες με καθοριστικά άμεση
συμβολή στα πεδία της ατομικής και συλλογικής ευημερίας, της ποιότητας ζωής και της
επίλυσης των μεγαλύτερων κοινωνικών προκλήσεων. Η Συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει τη
δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε αυτόν τον τομέα της έρευνας με στόχο τη δημιουργία
ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Εύλογα, συνεπώς, οι επενδύσεις στην έρευνα και την
καινοτομία συνιστούν διαχρονικά στρατηγική επιλογή της ΕΕ.
Μέσω της πάγιας αρωγής της για την έρευνα και για την καινοτομία, η ΕΕ παρέχει
χρηματοδοτήσεις σε ευρύτατο πεδίο γνωστικών αντικειμένων στοχεύοντας στην επίτευξη
ρηξικέλευθων ανακαλύψεων, στην ενδυνάμωση της θέσης της στο χώρο της επιστήμης, στην
ενίσχυση της βιομηχανικής καινοτομίας, στην αντιμετώπιση σοβαρών κοινωνικών
ζητημάτων, όπως είναι η κλιματική αλλαγή και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.α.
Το ζήτημα της θέσης του ανθρώπου ως υποκειμένου της έρευνας, συνιστά ένα διαχρονικό
και πολυεπίπεδο θέμα που εγείρει τον προβληματισμό της διεθνούς επιστημονικής – και όχι
μόνο- κοινότητας πάντα σε συνδυασμό με τα αντισταθμιστικά ενδεχόμενα οφέλη ενός
καινοτόμου επιστημονικού πορίσματος.
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Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται παγκοίνως αποδεκτό, ότι η πάγια αρχή του σεβασμού
για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια περιλαμβάνει το δικαίωμα των ατόμων να λάβουν
πληροφορημένες εκούσιες αποφάσεις για τη συμμετοχή τους σε μια έρευνα ή μελέτη.
Τέτοιες αποφάσεις δεν μπορούν να ληφθούν χωρίς διαφάνεια, γεγονός που σημαίνει, ότι ο
άνθρωπος ως υποκείμενο της έρευνας έχει επαρκώς ενημερωθεί για τη φύση, τη διάρκεια,
τους σκοπούς, τις μεθόδους και τις διαδικασίες της επιστημονικής έρευνας. Επιπρόσθετα,
δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται και η ενημέρωσή του για τη χρήση των ευρημάτων που θα
προκύψουν από την έρευνα, καθώς και για όλους τους δυνητικούς κινδύνους ή δυσχέρειες
που αναμένονται κατά τις προβλεπόμενες διαδικασίες
Ο ερευνητής πρέπει να μεταχειρίζεται τα άτομα ως αυτόνομους διαπραγματευτές, που είναι
ικανοί να ελέγχουν τις δραστηριότητες και τις τύχες τους. Το δικαίωμα αυτόνομης απόφασης
σημαίνει ότι τα δυνητικά υποκείμενα έρευνας έχουν το δικαίωμα να παίρνουν εκούσια
απόφαση για τη συμμετοχή τους ή μη στη μελέτη, χωρίς εξαναγκασμό, πίεση ή ανεπίτρεπτη
επίδραση οποιουδήποτε είδους. Σημαίνει επίσης ότι έχουν το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή
να τερματίσουν τη συμμετοχή τους, να αρνηθούν να δώσουν πληροφορίες ή να ζητήσουν
διευκρινίσεις για το σκοπό της μελέτης ή ορισμένων ερωτήσεων.
Επειδή, υφίσταται ο κίνδυνος να κάνει ο ερευνητής προκατειλημμένη εκτίμηση ως προς το
κατά πόσο ο ενδεχόμενος κίνδυνος για την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων ως
υποκειμένων της έρευνας αντισταθμίζεται από τη παραγόμενη ωφέλεια, οι ηθικές
διαστάσεις μιας μελέτης θα πρέπει κανονικά να υποβάλλονται σε εξωτερική επανεξέταση.
Για τον λόγο αυτό συνιστά συνήθη πρακτική τα πιο πολλά νοσοκομεία, πανεπιστήμια και
άλλα ιδρύματα, όπου γίνεται έρευνα, να έχουν εγκαταστήσει επίσημες επιτροπές και
πρωτόκολλα, για αναθεώρηση των ερευνητικών σχεδίων και των προτεινόμενων
ερευνητικών διαδικασιών.
Με υπόβαθρο τους άνω προβληματισμούς, το 1964 η Παγκόσμια Ένωση Ιατρών (WMA)
ψήφισε στη 18η σύνοδό της τη Διακήρυξη του Ελσίνκι (τελευταία αναθεώρηση το 2013). Η
Διακήρυξη του Ελσίνκι περιγράφει αναλυτικά τα ηθικά πρότυπα που πρέπει να τηρούνται
κατά τη διενέργεια ιατρικών ερευνών. Παρά το γεγονός ότι η άνω Διακήρυξη συνιστά στην
ουσία έναν κώδικα δεοντολογίας που αφορά το πλαίσιο γύρω από τη θέση του ανθρώπου
ως υποκειμένου των ιατρικών ερευνών, εν τούτοις, είναι πλέον διεθνώς αποδεκτό, πως οι
αρχές που προβλέπει εφαρμόζονται αντίστοιχα σε όλες τις έρευνες ανεξαρτήτως πεδίου.
Έχουν ακολουθήσει και άλλα σημαντικά νομοθετικά κείμενα, τα οποία αποτελούν τους
δεοντολογικούς πυλώνες της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διεξαγωγή της
επιστημονικής έρευνας, όπως η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα
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Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική, γνωστή και ως Σύμβαση του Οβιέδο, και η Διακήρυξη της
UNESCO για το Ανθρώπινο Γονιδίωμα, η οποία παρόλο που δεν έχει δεσμευτική ισχύ,
αποτελεί βασικό κείμενο αναφοράς.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω δεδομένων, η παρούσα Επιτροπή καλείται να εξετάσει τα
ζητήματα που δύνανται να προκύψουν αναφορικά με την προστασία των δικαιωμάτων των
υποκειμένων της έρευνας και να προτείνει ουσιαστικούς και αποτελεσματικούς τρόπους έτσι
ώστε η Ε.Ε. να διασφαλίσει πως η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της δεν θα
διασαλευθεί, χωρίς ωστόσο να παρεμποδίζεται η εξέλιξη της ιατρικής έρευνας.
ΙΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
΄Ερευνα: συνίσταται στην οποιαδήποτε συστηματική και δημιουργική εργασία που
αναλαμβάνεται με σκοπό την επαύξηση του αποθέματος της γνώσης,συμπεριλαμβανομένης
της γνώσης γύρω από τον άνθρωπο, τον πολιτισμό και την κοινωνία.
Ιατρική έρευνα: επικεντρώνεται στην επαύξηση του αποθέματος της γνώσης, γύρω από τον
άνθρωπο. Αφορά ένα ευρύτατο φάσμα πεδίων και αντικείμενό της είναι η προαγωγή, η
διατήρηση, η προστασία και η αποκατάσταση της ανθρώπινης υγείας, μέσω της έγκαιρης
διάγνωσης και θεραπείας των νόσων.

Κλινική δοκιμή: ως έννοια συνίσταται σε προσεκτικά σχεδιασμένες ερευνητικές μελέτες που
πραγματοποιούνται με τη βοήθεια ανθρώπων εθελοντών. Σκοπός των δοκιμών είναι η
απάντηση σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που αφορούν στην αποτελεσματικότητα
παρεμβάσεων και διαγνωστικών μεθόδων. Πραγματοποιούνται ώστε να υιοθετηθεί μια νέα
ιατρική αγωγή, ενώ τεκμηριώνουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα νέων
φαρμάκων.
Συνειδητή συγκατάθεση σημαίνει πως όσοι συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα θα πρέπει να
είναι ενήμεροι σχετικά με τους στόχους της έρευνας, τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις, τη
δυνατότητα άρνησης συμμετοχής ή αποχώρησης, ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία συνέπεια,
τη διατήρηση των στοιχείων τους μετά το τέλος της έρευνας, κ.λπ. Καμία παρότρυνση για
συμμετοχή σε ερευνητικά έργα δεν δικαιολογείται.
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αφορά το νόμιμο δικαίωμα, αλλά και την κοινή
προσδοκία, για προστασία (του απόρρητου) της ιδιωτικής ζωής, ιδιαίτερα σε σχέση με τις
νέες τεχνολογίες. Θέματα απορρήτου τίθενται σε όλες τις περιπτώσεις που συλλέγονται και
αποθηκεύονται δεδομένα που προσδιορίζουν μοναδικά ένα ή περισσότερα άτομα.Τα
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δεδομένα αυτά αφορούν συνήθως θέματα υγείας, ποινικού μητρώου, γενετικές, οικονομικές,
γεωγραφικές ή πολιτισμικές πληροφορίες. Σύμφωνα με καλές πρακτικές, η συλλογή και
επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να γίνεται με νόμιμο και δίκαιο τρόπο, για
συγκεκριμένους και περιορισμένους λόγους, με ακρίβεια, ασφάλεια και σεβασμό στα
δικαιώματα του ατόμου, ενώ δεν πρέπει να διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
από όσο χρειάζεται, ούτε και να μεταφέρονται σε άλλες χώρες χωρίς επαρκή προστασία.
Η έρευνα σε ανθρώπινα βλαστοκύτταρα, συνιστά ένα ζήτημα αμφιλεγόμενο μπορεί να
οδηγήσει στην ανάπτυξη θεραπειών που σώζουν ζωές και, από την άλλη, περιλαμβάνει την
καταστροφή ανθρώπινων εμβρύων. Η νομοθεσία στα κράτη μέλη διαφοροποιείται
σημαντικά, ενώ υπάρχουν προβληματισμοί σχετικά με την προοπτική εμπορευματοποίησης
του ανθρώπινου σώματος και των στοιχείων του. Ένα ακόμα θέμα αφορά τη χρήση
διαθέσιμων βλαστοκυττάρων που προκύπτουν από εξωσωματική γονιμοποίηση, ή το εάν οι
επιστήμονες μπορούν να δημιουργούν βλαστοκύτταρα μόνο και μόνο για ερευνητικούς
σκοπούς. Εφόσον κρίνεται αναγκαία η χρήση των βλαστοκυττάρων για την έρευνα,
εξετάζονται ζητήματα όπως η νομοθεσία στη χώρα όπου θα γίνει η σχετική έρευνα (το νομικό
πλαίσιο μπορεί να διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα, εάν η έρευνα γίνεται από διακρατική
ομάδα), η πηγή των βλαστοκυττάρων, τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων, κ.ά.
III NOMOΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Α. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΑΣΗ
ΟΒΙΕΔΟ):
Στις 4 Απριλίου 1999, το Συμβούλιο της Ευρώπης, αναγνωρίζοντας τους γρήγορους ρυθμούς
ανάπτυξης της βιοϊατρικής και τις ραγδαίες εξελίξεις στον κλάδο της έρευνας, συνέταξε στην
πόλη Οβιέδο της Ισπανίας τη «Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική
(Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard
to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine)»,
γνωστή και ως «Σύμβαση Οβιέδο (Oviedo Convention)». Πρόκειται για το πρώτο διεθνώς
νομικά δεσμευτικό κείμενο που στοχεύει στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των
ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών στο πεδίο της βιοϊατρικής.

Συνιστά σημείο

αναφοράς, καθώς ορίζει μία σειρά αρχών και κανόνων σχετικά με την ιατρική έρευνα, τη
συναίνεση των ανθρώπων, ως υποκειμένων της έρευνας, την προστασία της ιδιωτικής τους
ζωής και των προσωπικών τους δεδομένων.
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Η «Σύμβαση Οβιέδο» ακολουθήθηκε από τέσσερα πρόσθετα Πρωτόκολλα, με στόχο την
περαιτέρω νομοθετική πρόβλεψη πάνω σε ειδικότερα ζητήματα της ιατρικής έρευνας.
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στο «Πρόσθετο Πρωτόκολλο για τη Βιοϊατρική Έρευνα
(Additional Protocol concerning Biomedical Research)», το οποίο ορίζει τα ηθικά κριτήρια που
οφείλει να τηρεί η επιστημονική έρευνα, με στόχο την προστασία των θεμελιωδών
δικαιωμάτων των υποκειμένων της.
Β. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο Κανονισμός 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 για τις κλινικές δοκιμές που προορίζονται για τον άνθρωπο αποτελεί το πιο
επίκαιρο νομοθετικό επιχείρημα και καταργεί την Οδηγία του 2001/20/ΕΚ. Ο συγκεκριμένος
Κανονισμός έχει ως στόχο την εναρμόνιση των διαδικασιών κατάθεσης / έγκρισης των
κλινικών παρεμβατικών δοκιμών σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Απώτερο ζητούμενο αποτελεί η
δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη διενέργεια κλινικών δοκιμών υψηλών προτύπων
ασφαλείας και προστασίας του ασθενούς σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες. Υιοθετεί επίσης,
περιοριστικά χρονοδιαγράμματα διαδικασιών στο πλαίσιο άσκησης μιας ανταγωνιστικής
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσέλκυση νέων μελετών.
ΙV ΑΛΛΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Α. Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ ΚΑΙ
ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (UNIVERSAL DECLARATION ON THE HUMAN GENOME AND
HUMAN RIGHTS):
Κατά τη διάρκεια της 29ης συνόδου του, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση,
την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO), εξέδωσε την «Οικουμενική Διακήρυξη για το
Ανθρώπινο Γονιδίωμα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Universal Declaration on the Human
Genome and Human Rights)», έγγραφο που εγκρίθηκε ομόφωνα από εβδομήντα επτά
εθνικές αντιπροσωπείες. Η Διακήρυξη, παρά τον μη δεσμευτικό της χαρακτήρα, είναι γνωστή
για τις διατάξεις της κατά της ανθρώπινης κλωνοποίησης και της κατάχρησης του
ανθρώπινου γονιδιώματος. Κύριος στόχος της είναι η προστασία των ανθρώπινων
δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και της αξιοπρέπειας των ερευνητικών
υποκειμένων, όπως δηλώνεται ξεκάθαρα στα Άρθρα 10, 11 του κειμένου της Διακήρυξης.
Β. Ο Κώδικας της Νυρεμβέργης
Ο Κώδικας της Νυρεμβέργης (1947) αποτελεί τον 1ο διεθνή κώδικα δεοντολογίας
συμβουλευτικής φύσεως, αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής των ιατρικών ερευνών οι
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οποίες χρησιμοποιούν ανθρώπους. Η σύνταξή του επηρέασε την ιατρική έρευνα
μακροπρόθεσμα, μιας και δεν είχε άμεση επίδραση στον τρόπο διεξαγωγής των ιατρικών
ερευνών, καθώς είχε συνταχθεί από άτομα χωρίς εξοικείωση στις απαιτήσεις του ιατρικού
επαγγέλματος και καθώς όριζε πολλαπλές υποχρεώσεις για τον ερευνητή. Η εφαρμογή του
κρίθηκε ανελαστική έως και αδύνατη.
Γ. Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ:
Στη διάρκεια της 18ης Γενικής Συνέλευσης της Παγκόσμιας Ένωσης Ιατρών (World Medical
Association, WMA) υιοθετείται η «Διακήρυξη του Ελσίνκι». Η εν λόγω Διακήρυξη, παρά το
γεγονός ότι δεν είχε και δεν έχει ακόμα την ισχύ νομοθετικού κειμένου, αποτελεί έναν
Κώδικα Ηθικής που επιδιώκει τη διαφύλαξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων στον τομέα της
ιατρικής έρευνας. Βασικές αρχές της, αποτελούν ο σεβασμός των υποκειμένων της έρευνας
(Άρθρο 8) και το δικαίωμα της ελεύθερης απόφασης των εμπλεκόμενων προσώπων (Άρθρο
9).
Δ. Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΠΕΛΜΟΝΤ

Η Αναφορά του Μπελμόντ συνιστά σημαντικό διεθνή ηθικό κώδικα και δημοσιεύθηκε το
1979 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μετά από τη σύγκλιση και τις αντίστοιχες
διαβουλεύσεις της Εθνικής Επιτροπής με την ονομασία National Commission for the
Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research . Ορίζει τις τρεις ηθικές
αρχές που πρέπει να διέπουν την ιατρική έρευνα (σεβασμός του ατόμου, ωφελείν,
δικαιοσύνη) ενώ συγκριτικά με τη Διακήρυξη του Ελσίνκι παρουσιάζει μεγαλύτερη σαφήνεια
αναφορικά με τις υποχρεώσεις του ερευνητή και το περιεχόμενο του ερευνητικού
πρωτοκόλλου (συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης-αξιολόγηση κινδύνων και ωφελειώνεπιλογή συμμετεχόντων).
V. ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 (HORIZON 2020):
Με στόχο την υλοποίηση της «Ένωσης Καινοτομίας», μιας πρωτοβουλίας της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», που αποσκοπεί στο να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πιο
ανταγωνιστική στη διεθνή κοινότητα, υιοθετήθηκε το 2014 το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020
(Horizon 2020)». Πρόκειται για το σπουδαιότερο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ
που σε διάστημα επτά χρόνων (2014-2020) έχει διαθέσει 80 δισεκατομμύρια ευρώ, με στόχο
την επίτευξη της άριστης επιστήμης, την ηγεσία της βιομηχανίας και την επίλυση κοινωνικών
ζητημάτων.
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Ένας από τους βασικότερους στόχους του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» συνιστά αυτός
της «Επιστήμης με και για την Κοινωνία (Science with and for Society, SwafS)». Αποβλέποντας
στην ύπαρξη μιας αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστημονικής αριστείας και της
κοινωνικής ευθύνης, το πρόγραμμα αυτό διακρίνεται σε έξι βασικές δράσεις.
Η «Ηθική και Δεοντολογία (Ethics)» αποτελεί μία αξιοσημείωτη προσέγγιση - δράση του
προγράμματος «Επιστήμη με και για την Κοινωνία». Περιλαμβάνει όλες τις ηθικές και
δεοντολογικές αρχές που οφείλουν να διέπουν την επιστημονική έρευνα και που
εξασφαλίζουν την επιτυχία της. Πρωταρχικός της στόχος αποτελεί η συνεργασία των κρατών
– μελών της ΕΕ για την εξάλειψη των εθνικών διαφόρων στον τομέα της έρευνας, όπως
επίσης και η προώθηση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.
Οι κανόνες ερευνητικής δεοντολογίας και ηθικής εξετάζονται στη νομοθεσία του
προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Ειδικότερα,

προβλέπεται πως τα ερευνητικά

προγράμματα οφείλουν να σέβονται τους κανόνες δεοντολογίας της αντίστοιχης εθνικής,
ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας στην οποία υπάγονται, καθώς και την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.
Αφετέρου προφυλάσσει, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα της ιδιωτικότητας, της σωματικής και
ψυχικής υγείας των ανθρώπων, ως υποκειμένων της έρευνας, ενώ επίσης απαγορεύει τη
χρηματοδότηση ερευνών που στοχεύουν στην ανθρώπινη κλωνοποίηση. Ακόμη, το Άρθρο 34
της «Πρότυπης Συμφωνίας Επιχορήγησης (Model Grant Agreement: Ethics)» ορίζει κάποιες
από τις βασικότερες ηθικές αρχές που οφείλουν να τηρούν τα ερευνητικά προγράμματα, με
στόχο την επιχορήγησή τους, και προβλέπει τις ανάλογες επιπτώσεις σε περιπτώσεις μη
τήρησής τους.

VI ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ
Οι επενδύσεις της ΕΕ στην έρευνα και την καινοτομία αποτελούν επένδυση στην υγεία των
ευρωπαίων πολιτών καθώς στηρίζουν την ανάπτυξη νέων, ασφαλέστερων και
αποτελεσματικότερων παρεμβάσεων και βοηθούν τα συστήματα υγείας και περίθαλψης να
παραμένουν βιώσιμα. Παρέχουν στους γιατρούς τα εργαλεία που χρειάζονται για μια πιο
εξατομικευμένη ιατρική, προάγουν την πρόληψη και τη θεραπεία χρόνιων και λοιμωδών
ασθενειών και συμβάλλουν στον αγώνα κατά της μικροβιακής αντοχής. Τα οφέλη αυτής της
επένδυσης περιλαμβάνουν νέες μεθόδους πρόληψης των ασθενειών, βελτιώσεις
διαγνωστικών μεθόδων και αποτελεσματικότερες θεραπείες, καθώς και την υιοθέτηση νέων
προτύπων υγειονομικής περίθαλψης και νέων τεχνολογιών για την προαγωγή της υγείας και
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της ευζωίας. Τα οφέλη αυτά προκύπτουν από την καλύτερη κατανόηση των θεμελιωδών
χαρακτηριστικών της υγείας και της ασθένειας, καθώς και των μέσων για την προαγωγή της
πρώτης και την πρόληψη και θεραπεία της δεύτερης.
Οι ραγδαίες και ταχύτατες εξελίξεις στην επιστημονική έρευνα φέρνουν συχνά στην
επιφάνεια δεοντολογικά και ηθικά θέματα όπως τα όρια της έρευνας, οι παρεμβάσεις σε
ανθρώπινα όντα, η διπλή χρήση ή κατάχρηση των αποτελεσμάτων, η προστασία των
προσωπικών δεδομένων, η βιοασφάλεια, η συνειδητή συγκατάθεση όσων εμπλέκονται στην
έρευνα, η έρευνα σε ανθρώπινα βλαστοκύτταρα κ.ά. Οι δεοντολογικοί κανόνες και η
νομοθεσία που διέπουν τα ζητήματα αυτά, όπως επίσης και η θεσμοθέτηση οργανισμών για
την επίβλεψή τους, διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση
των εθνικών διαφορών στην έρευνα, η εναρμόνιση των κρατών μελών και η μεγιστοποίηση
των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του ατόμου.
Η ηθική και η δεοντολογία (ethics) η αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της έρευνας, από τη
σύλληψη μιας ιδέας έως τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
υποστηρίζει τους ερευνητές στο εν λόγω πεδίο, με online γραφείο υποστήριξης, πρακτικούς
οδηγούς, κ.λπ.

Η παρούσα Επιτροπή καλείται να εξετάσει τα ζητήματα που δύνανται να προκύψουν
αναφορικά με την προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων της έρευνας και να
προτείνει τρόπους έτσι ώστε η Ε.Ε. να διασφαλίσει πως η τηρούμενη ερευνητική δεοντολογία
είναι υπέρμαχος των δικαιωμάτων των πολιτών της .
Λέξεις κλειδιά
έρευνα, κλινική δοκιμή, βιοθική, ερευνητική δεοντολογία, πειραματόζωα
Υλικό Έρευνας
https://www.uoc.gr/files/items/9/996/parartima_vi.pdf?rnd=1348063962 - Νομοθετήματα
που αποτελούν τη βάση του ελέγχου της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βιολογικής Έρευνας
(ΕΔΒΕ)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0536 - Κανονισμός
(ΕΕ) αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τις κλινικές
δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο
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https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/files/eudralex/vol1/dir_2001_20/dir_2001_20_el.pdf - Οδηγία 2001/20/ΕΚ

http://medlawbioethics.gr/images/entypa/unesco_human_genome_gr.pdf - Οικουμενική
διακήρυξη της Unesco για το ανθρώπινο γονιδίωμα και τα δικαιώματα του ανθρώπου

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-euestablact_en.pdf#page=11- Ορίζοντας 2020 – Κανονισμός Εγκατάστασης: Αρχές
Δεοντολογίας

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-formedical-research-involving-human-subjects/- Διακήρυξη του Ελσίνκι

https://www.ekt.gr/el/magazines/features/19073#3 – Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Ηθική
και δεοντολογία στην ιατρική έρευνα

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/research_el.pdf - Εγχειρίδιο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτομία (εκδ. 2014)
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EMPL Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: Με ποιους τρόπους θα πρέπει η Ε.Ε. να διαχειριστεί τον υψηλό αριθμό νέων
αφίξεων πληθυσμών στα κράτη - μέλη, είτε συνεπεία της προσφυγικής κρίσης είτε λόγω
του φαινομένου του brain-drain είτε της εν γένει οικονομικής κρίσης στον ευρωπαϊκό
χώρο; Ποια συστήματα υποδοχής και ένταξης πρέπει να υιοθετήσει και ποιες προκλήσεις
καλείται να αντιμετωπίσει. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις αλλαγές των
αντιλήψεων, της κοινής γνώμης και του πολιτικού λόγου όσον αφορά το άσυλο, την ένταξη
των προσφύγων και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάστηκε η πολιτική στρατηγική των
κρατών – μελών.
Επισκόπηση - Περίληψη

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Τη δεκαετία που διανύουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δοκιμάζει την αντοχή και τη συνοχή της
στην αμείωτη μετακίνηση πληθυσμών στην επικράτειά της, ένα φαινόμενο που αποτελεί
απόρροια της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης. Ο αντίκτυπος του φαινομένου
εμφανίζεται στις κοινωνίες των ευρωπαϊκών κρατών – μελών, κατακερματίζοντας την
κοινωνική συνοχή και αντιστρέφοντας την αλληλεγγύη σε καχυποψία, ωθώντας πολιτικές και
κοινωνικές δομές στα άκρα. Δεν είναι υπερβολή να επισημάνουμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει μια
εποχή των “Άκρων”, χρησιμοποιώντας αυτό τον τίτλο από τη διάσημο βιβλίο “20ος αιώνας:
H Εποχή των Άκρων” του ιστορικού Έρικ Χομπσμπάουμ. Σε αυτή την ενδελεχή ανάλυση θα
ξεκινήσουμε με τη διασάφηση των ορισμών εσωτερική μετανάστευση και προσφυγική κρίση,
στη συνέχεια θα αναλύσουμε το αποτέλεσμα αυτών των φαινομένων στις κοινωνίες, πριν
κλείσουμε την ανάλυσή μας με κάποια σημαντικά ερωτήματα.
ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ
Από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης το 2008 μέχρι και σήμερα, παρατηρούμε μια
ραγδαία εσωτερική μετακίνηση πολιτών, από τις λαβωμένες λόγω της κρίσης,
νοτιοευρωπαϊκές χώρες προς το πλούσιο ευρωπαϊκό βορρά. Η Ευρώπη μπόρεσε να
διαχεριστεί την ανακατανομή όμως το κόστος αυτής της διαρροής εγκεφάλων προς το
εξωτερικό μεταβιβάστηκε σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία. Με πολύ απλά λόγια, με το όρο
brain-drain ονομάζουμε την μετανάστευση δηλαδή των πολιτών στο εσωτερικό της ΕΕ κυρίως
για επαγγελματικούς και οικονομικούς λόγους. Η μετακίνηση αυτή στο εξωτερικό, φαίνεται
να είναι έντονη στην χώρα μας αν λάβουμε υπ’ όψιν την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας,
το ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον και την έλλειψη άμεσων επενδύσεων στη χώρα.
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Αντίθετα, φαίνεται να επικρατεί έλλειψη αξιοκρατίας, διαφθορά αλλά και γενικευμένη
αβεβαιότητα. Αναλυτικά, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η ICAP το 2019, στην οποία
συμμετείχαν 942 Έλληνες από 43 χώρες, η πλειονότητα (75%) εργάζεται στην Ευρώπη και
κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο (24%), ένα 9% στις ΗΠΑ και ένα 5% στην Αυστραλία. Παρόλα
αυτά, μόνο το 5% των ανθρώπων επέστρεψε πίσω στην χώρα, κυρίως για οικογενειακούς
λόγους, αλλά και για τον τρόπο ζωής στην Ελλάδα και το κλίμα της. Επιπλέον, το 42% όσων
ζουν εκτός της χώρας δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να γυρίσει πίσω. Σε προηγούμενα έτη το
ποσοστό αυτό ήταν μικρότερο, γεγονός που αποδεικνύει ότι η επιστροφή στην Ελλάδα
αρχίζει και φαίνεται δύσκολη υπόθεση. Τέλος, συγκριτικά με την προηγούμενη δεκαετία,
παρατηρούμε πως την σημερινή εποχή υπάρχει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό η τάση να φεύγει
κανείς από την χώρα. Αποδεικτικά στοιχεία αποτελούν τα αποτελέσματα μίας μακροχρόνιας
έρευνας, που δείχνουν ότι το έτος 2008 έφυγαν από την Ελλάδα περίπου 25.000 άτομα
ηλικίας 20-39 ετών, ενώ την αμέσως επόμενη δεκαετία και συγκεκριμένα το 2016, έφυγαν
περίπου 56.000 άτομα της ίδιας ηλικιακής ομάδας. Συνειδητοποιούμε λοιπόν ότι το
φαινόμενο αυτό μέσα σε μία δεκαετία έχει διπλασιαστεί.

Μετά τον πολύχρονο, αιματηρό πόλεμο του Ιράκ την προηγούμενη δεκαετία, η περιοχή της
Μέσης Ανατολής δοκιμάζεται με τον Συριακό εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος έχει κοστίσει τη ζωή
σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει εκτοπίσει εκατομμύρια άλλους. Η αμφίβολη
κατάπαυση πυρός στο συριακό έδαφος συνετέλεσε στην σταδιακή αύξηση των προσφυγικών
ροών, οι οποίες αναζητώντας διαρκώς καταφύγιο, άρχισαν να μετακινούνται προς την ΕΕ
ήδη από το 2012.
Για τους πρόσφυγες, υπάρχουν τρεις πόρτες εισόδου στην Ευρώπη. Αναλυτικά, η οδός της
ανατολικής Μεσογείου, η οδός των Δυτικών Βαλκανίων και η οδός της Κεντρικής Μεσογείου
αποδεικνύονται οι σημαντικότερες από όλες τις κύριες οδούς διέλευσης των συνόρων με
κατεύθυνση την Ε.Ε. από την ξηρά ή από τη θάλασσα στην παρούσα φάση. Ωστόσο, η είσοδος
σε καθεμία από αυτές κορυφώθηκε σε διαφορετικά χρονικά σημεία. Η οδός της ανατολικής
Μεσογείου μέσω της Τουρκίας προς την Ελλάδα ήταν η πιο δημοφιλής μεταναστευτική οδός
το 2014. Χρησιμοποιήθηκε κυρίως από αιτούντες άσυλο από το Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη
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Συρία. Η οδός των δυτικών Βαλκανίων παρουσίασε επίσης το υψηλότερο ποσοστό
μετανάστευσης χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα το 2015, κυρίως από τη Συρία και το Αφγανιστάν.
Εν τω μεταξύ, η οδός της κεντρικής Μεσογείου από τη Λιβύη στη Μάλτα και την Ιταλία
παρέμεινε ένα σημαντικό σημείο εισόδου στην Ε.Ε. για πρόσφυγες από τη δυτική Αφρική ή
την Ινδική υποήπειρο.

Οι διάφορες ρυθμιστικές προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το «Δουβλίνο ΙΙ» και η
Συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας δεν κατέστησαν δυνατή μείωση ή διακοπή των προσφυγικών ροών
που διαρρηγνύουν κυρίως την Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιταλία, τις χώρες δηλαδή που
αποτελούν τα φυσικά σύνορα της ΕΕ. Η Ελλάδα, ως χώρα υποδοχής, έχει επωμιστεί τεράστιο
βάρος της προσφυγικής κρίσης δεχόμενη τεράστιο αριθμό προσφύγων με αποτέλεσμα τα
ελληνικά νησιά να κρούσουν των κώδωνα του κινδύνου και να μη καθίστατο πλέον εφικτή η
τακτοποίηση των προσφύγων σε καταλύματα με σωστές συνθήκες διαβίωσης. Επιπλέον, τα
ήδη υφιστάμενα παλαιά συστήματα υποδοχής και ένταξης μεταναστών αποδείχθηκαν
αναποτελεσματικά και ανεπαρκή μπροστά στις τεράστιες ροές, με αποτέλεσμα οι πάσχουσες
χώρες υποδοχής να προβαίνουν σε σπασμωδικές λύσεις αντιμετώπισης του φαινομένου.
Μέσα στα προβλήματα που ανακύπτουν από την προσφυγική κρίση, έρχεται να προστεθεί
και αυτό της γραφειοκρατικής καθυστέρησης των αιτήσεων ασύλου. Αίτηση για άσυλο
μπορεί να κάνει κάποιος ο όποιος έχει φύγει από τη χώρα του και δεν μπορεί να
επαναπατριστεί, επειδή φοβάται βάσιμα ότι θα υποστεί δίωξη για έναν ή περισσότερους από
τους παρακάτω λόγους: φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική
ομάδα, πολιτικών πεποιθήσεων. Προκειμένου να χορηγηθεί άσυλο σε έναν αιτούντα, θα
πρέπει να πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις. Το 2018 καταγράφηκαν στη Γερμανία 162
χιλιάδες αιτούντες, αριθμός ο οποίος αντιπροσωπεύει το 28 % του συνόλου των αιτούντων
για πρώτη φορά στα κράτη μέλη της ΕΕ. Δεν είναι τυχαίο που οι αιτούντες άσυλο επιλέγουν
χώρες όπως τη Σουηδία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία, οι οποίες έχουν
σταθερές οικονομίες και υγιές κράτος πρόνοιας.
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Μπροστά στην ανεπάρκεια των ευρωπαϊκών θεσμών για εκπόνηση ενός πανευρωπαϊκού
σχεδίου αντιμετώπισης της κρίσης, η ελληνική κυβέρνηση θέτει σε προτεραιότητα σχέδιο
άμεσης αποσυμφόρησης των νησιών από τον μεγάλο αριθμό προσφύγων, με μεταφορά τους
στην ενδοχώρα και τη δημιουργία νέων κέντρων φιλοξενίας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της
διαχείρισης του φαινομένου και της επίλυσης των συνακόλουθων προβλημάτων του,
κρίνεται παραπάνω από αναγκαία, η επίσπευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών των
αιτήσεων ασύλου και η καταγραφή όλων των προσφύγων – παράνομων μεταναστών σε μια
πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων.
Οι κλυδωνισμοί στην οικονομία σε συνδυασμό με την εσωτερική μετανάστευση και την
προσφυγική κρίση επέφεραν τριβές στην κοινωνία και τα μεσαία κοινωνικά στρώματα, με
αποτέλεσμα την εδραίωση της καχυποψίας και του φόβου, εκτοξεύοντας τα ποσοστά των
ακροδεξιών κομμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παράλληλα, η εμφάνιση της λαϊκιστικής
ρητορικής σε χώρες όπως η Ουγγαρία (Όρμπαν) και η Ιταλία (Σαλβίνι), τείνει να
αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τα μείζονα προβλήματα, στοχοποιώντας ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες, όπως τους μετανάστες, και να θέσει τεράστια εμπόδια σε
ψηφίσματα που θα εδραίωναν την αλληλεγγύη και τη συνεισφορά στον συνάνθρωπο σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Με άλλα λόγια, η υπάρχουσα κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους για μια
ευρύτερη κοινωνική και πολιτική κρίση, που μεταφράζεται συνήθως μεταξύ άλλων σε κρίση
αξιών και ηθικής.
Είναι αξιοσημείωτο ότι οι διαδικασίες ενσωμάτωσης των προσφύγων δεν αποδίδουν σε ένα
έδαφος καχυποψίας και γενικευμένης αγανάκτησης των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Η
προσφυγική κρίση σε συνδυασμό και με τις αιματηρές τρομοκρατικές επιθέσεις σε κέντρα
της ΕΕ συνέθεσαν ένα τοπίο ανασφάλειας, τρόμου ταυτόχρονα με την ραγδαία ποσοστιαία
αύξηση των άκρων. Με τον κοινωνικό αναβρασμό των ευρωπαϊκών χωρών σαν ένα
ηφαίστειο πριν την έκρηξη, τα λαϊκιστικά κόμματα επέλεξαν τον απομονωτισμό, παρά την
αλληλεγγύη προωθώντας αντι – μεταναστευτικές πολιτικές, σφραγίζοντας τα σύνορα τους
ασκώντας βέτο σε οποιαδήποτε ψήφισμα σχέδιο θέτει την ανακατανομή και την αλληλεγγύη.
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Αντιμέτωπη με ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, η ΕΕ καλείται να αντιμετωπίσει
σοβαρές προκλήσεις σε ένα ιδιαίτερα κομβικό χρονικό σημείο. Επιτακτική ανάγκη αποτελεί
πια η απάντηση στον λαϊκισμό και την καχυποψία με ενέσεις αλληλεγγύης, ανθρωπισμού και
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι απαραίτητη η επαναξιολόγηση του
φαινομένου της μετανάστευσης και της προσφυγικής κρίσης με σκοπό την ανασύσταση νέων
μηχανισμών υποδοχής και ένταξης μεταναστών παρέχοντας κίνητρα σε όλα τα κράτη μέλη.
Αυτό θα καταστεί δυνατό μόνο αν προαχθεί η αλληλεγγύη και η συνεργασία μεταξύ των
κρατών μελών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι γεγονός πως η αρνητικά προκατειλημμένη
κριτική της εισροής μεταναστών δεν θα ωφελήσει την Ευρώπη. Αυτό όμως που θα την
ωφελήσει πράγματι, είναι η επίδειξη της προσαρμοστικότητας που την χαρακτήριζε
ανέκαθεν: μίας προσαρμοστικότητας, που την οδήγησε στην επιτυχή αντιμετώπιση κρίσεων
οικονομικών, πολιτικών, πολεμικών, και που τώρα θα την οδηγήσει στην επιτυχή
αντιμετώπιση και της μεταναστευτικής και προσφυγικής.
Η Επιτροπή στοχεύει να μελετήσει ενδελεχώς τα παραπάνω προβλήματα και να αναζητήσει
με ποιους τρόπους μπορεί η Ε.Ε. να αντιμετωπίσει τις αρνητικές επιπτώσεις του φαινομένου
αυτού στα κράτη – μέλη της και πώς μπορεί να διασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες για τη
διαβίωση και ανάπτυξη των πολιτών της;
III. ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ
πρόσφυγας, μετανάστης, λαϊκισμός, προσφυγική κρίση, Συρία, ένταξη μεταναστών,
προσφυγικές ροές, άσυλο, πρόγραμμα Δουβλίνο, συμφωνία ΕΕ – Τουρκία, ενσωμάτωση
μεταναστών, ακροδεξιά
ΙV. ΟΡΙΣΜΟΙ
• Brain-drain: αποτελεί έναν όρο της κοινωνιολογίας και στα ελληνικά μεταφράζεται ως
“διαρροή εγκεφάλων”. Στην ουσία πρόκειται για την μετανάστευση ανθρώπων με υψηλά
επίπεδα μόρφωσης, εξειδίκευσης και ευφυϊας , στο εξωτερικό. Η μετανάστευση αυτή
οφείλεται κυρίως στην αναζήτηση καλύτερων εργασιακών μισθών αλλά και συνθηκών
διαβίωσης και εντείνεται σε περιόδους οικονομικής δυσφορίας ή κρίσης.
• Πρόσφυγας: πρόσφυγες είναι τα άτομα που βρίσκονται εκτός της χώρας καταγωγής τους
εξαιτίας του φόβου διώξεων, διαμαχών, γενικευμένης βίας, ή άλλων καταστάσεων που
έχουν διαταράξει σοβαρά την έννομη τάξη και, ως αποτέλεσμα, δικαιούνται διεθνούς
προστασίας.
• Μετανάστης: Ο όρος αναφέρεται στo άτομο και τα μέλη της οικογένειας που
μετακινούνται σε μια άλλη χώρα ή περιοχή για να αναζητήσουν καλύτερες υλικές και
κοινωνικές συνθήκες καθώς και για να βελτιώσουν το προσδόκιμο των ίδιων και των μελών
των οικογενειών τους. Σύμφωνα μάλιστα με τον ορισμό που δίνει ο Οργανισμός Ηνωμένων
Εθνών,
απαραίτητη
προϋπόθεση
για
να
χαρακτηριστεί
κάποιος
ως
μετανάστης/μετανάστρια είναι να διαβιεί μακριά από τη χώρα που γεννήθηκε ή τη χώρα
της οποίας έχει την εθνικότητα, για περισσότερους από 12 μήνες.
• Δικαιούχος διεθνούς προστασίας: Σύμφωνα με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών,
δικαιούχος διεθνούς προστασίας είναι όποιος-α βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ - Οδηγός Μελέτης

53/67

του/της ή της συνήθους διαμονής του/της και αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να επιστρέψει σε
αυτήν λόγω: βάσιμου και δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας,
εθνικότητας, συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω πολιτικών πεποιθήσεων
(προσφυγικό καθεστώς) σοβαρών και αδιάκριτων απειλών κατά της ζωής του, της
σωματικής του ακεραιότητας ή της ελευθερίας του που οφείλονται σε γενικευμένη βία ή
σε γεγονότα που διαταράσσουν σοβαρά τη δημόσια τάξη (καθεστώς επικουρικής
προστασίας, ανθρωπιστικό καθεστώς).
V. ΥΛΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

https://www.dianeosis.org/research/oi-ellines-kai-to-prosfygiko-provlima/

https://www.dianeosis.org/2016/07/oi_apopseis_twn_eyropaiwn_gia_toys_profyges_pew_
research/

https://www.unhcr.org/cy/wpcontent/uploads/sites/41/2018/02/UNHCR_Refugee_or_Migrant_GR.pdf

https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/voithitika-kemena/ti-provlepei-i-symvasi-tisgeneyis-gia-kathestos-ton-prosfygon

http://asylo.gov.gr/?page_id=414

http://asylo.gov.gr/?page_id=107

https://www.iefimerida.gr/news/250170/pos-mporei-na-antimetopisei-i-eyropi-tinprosfygiki-krisi-ti-apantoyn-12-eidikoi

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/history-migratorypressures/

https://ec.europa.eu/greece/20172211_prosfygiki_krisi_el

https://www.foreignaffairs.gr/articles/70745/giorgos-boskopoylos/oi-politikes-tisprosfygikis-krisis?page=show
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https://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/managing-migrationflows/
https://www.kathimerini.gr/1033233/gallery/epikairothta/ellada/brain-drain-3e8wriazei-hepistrofh

https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urbandevelopment/priority-themes-eu-cities/inclusion-migrants-and-refugees-cities_el

https://www.huffingtonpost.gr/entry/metanasteytiko-kleista-synora_gr_9300234

https://www.newsbeast.gr/weekend/arthro/4065775/o-chartis-tis-akrodexias-kai-toyethnikismoy-stin-eyropi

https://www.dw.com/el/εργάζεται-τo-25-των-προσφύγων-στη-γερμανία/a-44019175

https://op.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/el/

https://www.kathimerini.gr/1054212/article/epikairothta/ellada/nea-kentra-elegxomenhsdiamonhs-sthn-endoxwra

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (DATA)
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Asylum_statistics/el%23CE.9A.CF.8D.CF.81.CE.B9.CE.B5.CF.82_.CF
.87.CF.8E.CF.81.CE.B5.CF.82_.CF.80.CF.81.CE.BF.CE.BF.CF.81.CE.B9.CF.83.CE.BC.CE.BF.CF.8D:
_.CE.93.CE.B5.CF.81.CE.BC.CE.B1.CE.BD.CE.AF.CE.B1.2C_.CE.93.CE.B1.CE.BB.CE.BB.CE.AF.CE.
B1_.CE.BA.CE.B1.CE.B9_.CE.95.CE.BB.CE.BB.CE.AC.CE.B4.CE.B1

https://www.easo.europa.eu/latest-asylum-trends

https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html

https://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/statistics
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https://www.unicef.org/eca/emergencies/latest-statistics-and-graphics-refugee-andmigrant-children

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

https://www.youtube.com/watch?v=YZBeuGZ29Ic

https://www.youtube.com/watch?v=YnYzcl4QRgY

https://www.youtube.com/watch?v=HAVRL3fTrB4

https://www.youtube.com/watch?v=Y1K-3ptk6tU

https://www.youtube.com/watch?v=Bb0OYWY6V5g

https://www.youtube.com/watch?v=5IUcFDE3COc
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FEMM Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Θέμα: Παρά τη σημαντική πρόοδο προς την ισότητα των δύο φύλων, παρατηρείται ακόμη
το φαινόμενο της καταστρατήγησης θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών στους
κόλπους της σύγχρονης Ε.Ε., σημαντικότερη έκφανση του οποίου είναι η εμπορία
γυναικών (human trafficking) από και προς χώρες της Ένωσης. Με ποιους τρόπους μπορεί
η Ε.Ε. να καταστείλει τέτοια φαινόμενα, βελτιώνοντας την κουλτούρα της “ατιμωρησίας”
των θυτών και βελτιώνοντας την πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη;

Επισκόπηση - Περίληψη

Η Ευρώπη των τελευταίων δεκαετιών έχει επιτελέσει βήματα προόδου καθοριστικά στην
κατεύθυνση της εξασφάλισης της ισότητας των δύο φύλων, της θωράκισης της προστασίας
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη μεταβολή των μέχρι πρότινος αρνητικών ελευθεριών*
σε θετικά δικαιώματα που εξασφαλίζουν το επίπεδο διαβίωσης και την αξιοπρέπεια των
πολιτών της. Η αρχή των κινημάτων για την προστασία και την προάσπιση των δικαιωμάτων
των γυναικών που συντελέστηκε στις δεκαετίες του 1960 και του 1970 σημάδεψε την
παγκόσμια ιστορία και έθεσε τα θεμέλια για ένα ουσιαστικά ίσο μέλλον. Έκτοτε οι
προσπάθειες για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων αυτών έχουν επεκταθεί και εμβαθύνει
σε κάθε τομέα του ατομικού και κοινωνικού βίου αναβαθμίζοντας τον δυτικό κόσμο και
προσφέροντας μια νέα τροπή στον χώρο της ισότητας των δύο φύλων. Μέσα σε αυτό το
κλίμα της προόδου και της φαινομενικής εξομάλυνσης των άνομων ενεργειών και της
καταστρατήγησης των δικαιωμάτων ίσως κανείς θα έλεγε πως το ζήτημα της εμπορίας
ανθρώπων και ιδιαίτερα γυναικών φαντάζει κατ’ ελάχιστον αδιανόητο. Δυστυχώς όμως τα
φαινόμενα απατούν.
Τα ποσοστά των καταγραφέντων περιστατικών σωματεμπορίας προκαλούν θλίψη και
δικαιολογημένη αγανάκτηση. Το εύλογο ερώτημα που ανακύπτει είναι, πώς είναι δυνατόν
σε κοινωνίες που ευαγγελίζονται την πρόοδο, την εξέλιξη και την ασφάλεια των πολιτών τους
ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων να αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο προς πώληση,
διαπραγμάτευση, εμπορία και ανταλλαγή.

*Aρνητικές ελευθερίες, είναι τα δικαιώματα που παραχωρούνται νομοθετικά στους πολίτες από το κράτος με την μορφή
“μη απαγόρευσης”. Αυτού του τύπου οι ελευθερίες άρχισαν να αντικαθιστώνται απο τις “θετικές ελευθερίες” που έχουν τη
μορφή της παραχώεησης δικαιωμάτων π.χ. ελευθερία έκφρασης, δικαίωμα στη ζωή, την ιδιοκτησία, τη δωρεάν πρόσβαση
στην παιδεία, την υγεία κλπ. στις αρχές της δεκαετίας του 1950 με την δράση διεθών κινημάτων για τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Καθοριστικά νομικά ορόσημα αποτελούν ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή
Συνθήκη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες του 1950.
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Παρά την εμφανή δραστηριοποίηση των ευρωπαϊκών μηχανισμών, κοινοτικών οργάνων
αλλά και την εμπλοκή διεθνών οργανισμών (Ο.Η.Ε.) το φαινόμενο παραμένει σε ανησυχητικό
βαθμό ακμάζον, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί ποσοστιαίες αυξήσεις.
Η κατεύθυνση της εξάλειψης του ζητήματος αυτού ασφαλώς αποτελεί το θεμιτό
αποτέλεσμα, ωστόσο η πολυπλοκότητα του ζητήματος και το εύρος των εμπλεκομένων
παραγόντων προωθούν μια πιο συντηρητική θεώρηση των πραγμάτων έτσι η κατεύθυνση
της καταστολής του φαινομένου συμπληρώνεται με τους δύο άξονες της καταπολέμησης της
ατιμωρησίας των θυτών και της βελτίωσης της πρόσβασης των θυμάτων στη δικαιοσύνη.
ΟΡΙΣΜΟΙ

• Εμπορία Ανθρώπων (Human Trafficking): Η πρόσληψη, μεταφορά, διακίνηση, στέγαση ή
υποδοχή προσώπων, συμπεριλαμβανομένης και της ανταλλαγής ή της μεταβίβασης
εξουσίας επί των προσώπων αυτών, με την απειλή της χρήσης ή τη χρήση βίας ή άλλων
μορφών εξαναγκασμού, με απαγωγή, απάτη, παραπλάνηση, κατάχρηση εξουσίας ή
ευάλωτης θέσης ή με πληρωμή ή αποδοχή χρημάτων ή άλλων απολαβών για την
εξασφάλιση της συναίνεσης προσώπου κατέχοντος εξουσία επί ενός άλλου, με σκοπό
εκμετάλλευσης.2
• Μορφές Εκμετάλλευσης: Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την εκμετάλλευση
της εκπόρνευσης άλλων ή άλλες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την καταναγκαστική
παροχή εργασίας ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της επαιτείας, τη δουλεία ή άλλες
πρακτικές παρεμφερείς προς τη δουλεία, την οικιακή δουλεία, την εκμετάλλευση
εγκληματικών δραστηριοτήτων ή την αφαίρεση οργάνων.
• Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)3: Οργανισμός της Ε.Ε
στόχος του οποίου είναι η παροχή βοήθειας στα κράτη-μέλη αναφορικά με την καλύτερη
διαχείριση των εθνικών τους συνόρων. Ο Frontex αναλύει και καταγράφει περιστατικά
διασυνοριακής εγκληματικής δραστηριότητας, όπως η εμπορεία ανθρώπων, και συντονίζει
αποστολές σε περιοχές εξωτερικών συνόρων με σκοπό την παροχή πρόσθετης βοήθειας
και υποστήριξης.
• Eurojust 4: Ευρωπαϊκός οργανισμός στόχος του οποίου είναι ο δικαστικός συντονισμός και
η συνεργασία των εθνικών αρχών για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Το
έργο της Eurojust είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας των εθνικών δικαστικών και
διωκτικών αρχών κατά την αντιμετώπιση του σοβαρού διασυνοριακού και οργανωμένου
εγκλήματος και η γρήγορη και αποτελεσματική παραπομπή των εγκληματιών στη
δικαιοσύνη.
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Το κεφάλαιο αυτό εμπεριέχει σημαντικά στοιχεία που θα αποτελέσουν έναυσμα
κατανόησης της περεταίρω ανάλυσης. Περισσότεροι ορισμοί και αναλύσεις θα
ακολουθήσουν στο εσωτερικό της ανάλυσης του κάθε κεφαλαίου του οδηγού μελέτης.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ

❖

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: (Άρθρο 5.3) Κανείς δεν
μπορεί να κρατηθεί σε δουλεία ούτε σε ειλωτεία. Κανείς δεν μπορεί να υποβληθεί σε
καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία. Απαγορεύεται η εμπορία ανθρωπίνων όντων.

❖

Η (αναθεωρημένη) συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Άρθρο 83
κατατάσσει την σωματεμπορία στον κατάλογο των ιδιαίτερα σοβαρών - ειδεχθών μορφών
οργανωμένου εγκλήματος.

❖

Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της.

❖

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρωπίνων όντων 2012-2016

ΑΝΑΛΥΣΗ

Το ζήτημα της σωματεμπορίας γυναικών αποτελεί μια δυστυχή πραγματικότητα των
ημερών μας, η οποία απαντάται σε παγκόσμια κλίμακα με την πλειονότητα των χωρών να
εμπλέκονται στο ζήτημα είτε (1) ως περιοχές προέλευσης - άντλησης των θυμάτων, είτε (2)
ως τόποι και οδοί διακίνησης ή (3) ως χώρες κατεύθυνσης του εμπορίου. Η
συγκεκαλυμμένη μορφή του εγκλήματος αυτού και η αρχή της μυστικότητας στην οποία εξ’
αντικειμένου βασίζεται, καθιστούν την ακριβή χαρτογράφηση της έκτασής του αλλά και του
πλήθους των θυμάτων ιδιαίτερα δύσκολη. Η αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού αποτελεί
διεθνή προτεραιότητα για υπερεθνικούς οργανισμούς, πληθυσμιακή μάστιγα για τις χώρες
προέλευσης, αλλά και ζήτημα προέχουσας ανθρωπιστικής προτεραιότητας. Μέγιστο
ζήτημα κατά τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών είναι μάλιστα το γεγονός πως το πρόβλημα
της σωματεμπορίας στην πλειονότητα των περιπτώσεων συνδέεται και τροφοδοτεί άλλες
μορφές οργανωμένου εγκλήματος (πχ. εμπόριο οργάνων, πλαστογράφηση ταυτοποιητικών
στοιχείων).
Πως, όμως, συντελείται το φαινόμενο αυτό;
Η αλυσίδα της σωματεμπορίας απαρτίζεται από τρία κυρίαρχα στάδια τα οποία
πλαισιώνουν και χαρτογραφούν τη δράση των θυτών.
1. Στρατολόγηση (recruitment): Τα θύματα στρατολογούνται κατά κύριο λόγο σε περιοχές
οπού το βιοτικό επίπεδο σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό της χώρας είναι χαμηλότερο
(εντός Ευρώπης), ή ευρύτερα από αναπτυσσόμενες χώρες που οι συνθήκες ζωής και οι
οικονομικές δυνατότητες είναι από περιορισμένες έως ελάχιστες. Τα θύματα
προσεγγίζονται από ανθρώπους του οικείου περιβάλλοντός τους, εξαπατώνται με
υποσχέσεις μετακίνησης σε χώρες ή περιοχές με καλύτερες συνθήκες ζωής ή την
υπόσχεση καλά αμειβόμενης εργασίας, ή ακόμη και εξαναγκάζονται - απάγονται από
εγκληματικές συμμορίες.
2. Μεταφορά (Transportation): Τα θύματα μεταφέρονται (συχνά σε απάνθρωπες συνθήκες)
από απομονωμένες επαρχιακές περιοχές σε μεγάλα αστικά κέντρα (ενδοσυνοριακή
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σωματεμπορία, internal trafficking), ή από φτωχότερες σε πιο ανεπτυγμένες χώρες
(διασυνοριακή - διεθνής
σωματεμπορία,
international trafficking).
3.
Εξαναγκασμός και
χειραγώγηση: Τα θύματα
στις
χώρες
που
προωθούνται
τροφοδοτούνται είτε μέσω
κυκλωμάτων δουλεμπόρων
και
σωματεμπόρων
(“μαύρη αγορά”)
είτε
πωλούνται
απευθείας
στους “ιδιοκτήτες” τους
μέσω προσυμφωνημένων
συμβολαίων.
Είναι ιδιαίτερα
ανησυχητικό το γεγονός ότι ενώ κατά την περίοδο 2015-2016 υπήρχαν 20.532
καταγεγραμμένα θύματα εμπορίας ανθρώπων, καταγράφηκαν μόνο 5.979 διώξεις και
2.927 καταδίκες. Από τα καταγεγραμμένα θύματα, περισσότερο από τα 2/3 (68%) ήταν
γυναίκες και κορίτσια, ενώ σε περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις (56 %) σκοπός της
εμπορίας ανθρώπων ήταν η σεξουαλική εκμετάλλευση, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί
την πλέον διαδεδομένη μορφή. Οι πέντε χώρες της ΕΕ με τα μεγαλύτερα ποσοστά όσον
αφορά την ιθαγένεια των καταγεγραμμένων θυμάτων ήταν κατά την περίοδο 2010-2012 η
Ρουμανία, η Ουγγαρία, οι “Κάτω Χώρες”, η Πολωνία και η Βουλγαρία. Οι πέντε χώρες εκτός
ΕΕ με τα μεγαλύτερα ποσοστά όσον αφορά την ιθαγένεια των καταγεγραμμένων θυμάτων
ήταν η Νιγηρία, η Αλβανία, το Βιετνάμ και η Κίνα 5. Τέλος από την άλλη πλευρά οι πέντε
χώρες όσον αφορά την ιθαγένεια των θυτών ήταν η Βουλγαρία, η Ρουμανία, το Βέλγιο, η
Γερμανία και η Ισπανία, ενώ μόλις το 18% των θυτών προέρχονται από κράτη εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έρευνες πάνω στο ζήτημα έχουν αναγορεύσει τρεις κύριες πτυχές που αιτιολογούν την
σωματεμπορία γυναικών:
A. Ευπάθεια και επιρρέπεια λόγω φτώχειας, περιθωριοποίησης, οικονομικού αποκλεισμού,
ένοπλων
συγκρούσεων,
κοινωνικόφυλετικων
ανισοτήτων
και
διακρίσεων σε βάρος
εθνικών μειονοτήτων.
B. Ανεπάρκεια νόμων και
πολιτικών πρακτικών,
καθώς σε αρκετές
χώρες το ζήτημα της
διαφθοράς
των
Εικόνα 1 Source: European Commission, Migration and Home
Affairs Data collection on trafficking in human beings in the EU
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έννομων μέσων, της άγνοιας της δικαιοσύνης, του ελλιπούς ενδιαφέροντος και των
χαμηλών πιθανοτήτων σύλληψης ενθαρρύνουν τους δράστες.
C. Ζήτηση, ιδιαίτερα σε πλουσιότερες χώρες και αστικές περιοχές για φθηνά εργατικά χέρια,
καταναγκαστική εργασία, σεξουαλική εκμετάλλευση και εκπόρνευση.
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Η οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
θεσπίζει κανόνες αναφορικά με τον προσδιορισμό των ποινικών αδικημάτων και των
κυρώσεων στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων. Σύμφωνα με την οδηγία τιμωρούνται οι
ακόλουθες εκ προθέσεως τελούμενες πράξεις: η πρόσληψη, η μεταφορά, η διακίνηση, η
στέγαση ή η υποδοχή προσώπων δια της βίας με σκοπό την εκμετάλλευση. Η οδηγία ορίζει
ως ποινή για αυτά τα αδικήματα 5 έτη φυλάκισης και 10 έτη φυλάκισης σε περιπτώσεις
όπου τα εγκλήματα αυτά διαπράχθηκαν σε βάρος ευάλωτων θυμάτων (πχ παιδιών) ή από
κάποια εγκληματική οργάνωση. Επιπρόσθετα, η οδηγία ζητά από τα κράτη-μέλη την
ποινικοποίηση της χρήσης υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της εκμετάλλευσης
εμπορίας ανθρώπων.
Ταυτόχρονα, από την οδηγία 2004/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προβλέπεται η
χορήγηση προθεσμίας περίσκεψης στους υπηκόους τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως από το αν
έχουν εισέλθει παράνομα στην ΕΕ. Με άλλα λόγια τα θύματα υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν,
μεταξύ άλλων το δικαίωμα:
• Στην πρόσβαση δωρεάν νομικής βοήθειας, αν και εφόσον αυτό προβλέπεται από την
εθνική νομοθεσία
•

Στην πρόσβαση σε υπηρεσίας μετάφρασης και διερμηνείας

•

Στην προσωρινή παραμονή τους στη χώρα υποδοχής

•

Στην πρόσβαση ιατρικής περίθαλψης και ψυχολογικής βοήθειας

Αξιολόγηση εφαρμογής οδηγιών
Παρόλα αυτά σε πρακτικό επίπεδο μόνο 10 κράτη-μέλη έχουν προβεί σε ποινικοποίηση της
χρήσης των υπηρεσιών θυμάτων για όλες τις μορφές εκμετάλλευσης. Τα υπόλοιπα κράτη
μέλη έχουν προβεί είτε στην επιλεκτική ποινικοποίηση είτε στη θέσπιση εναλλακτικών
μέτρων αντί της ποινικοποίησης (όπως πχ τη διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης).
Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον χαμηλό αριθμό ποινικών διώξεων και
καταδικαστικών αποφάσεων. Επιπρόσθετα, η δυσκολία εξεύρεσης αποδεικτικών
στοιχείων για την ταυτοποίηση και των διακινητών αλλά και των χρηστών των
προαναφερόμενων υπηρεσιών παρακωλύει την προσπάθεια καταπολέμησης τέτοιων
εγκλημάτων. Η κατάσταση αυτή δυσχεραίνεται πολλές φορές και από την ελλιπή
κατάρτιση δικαστών και εισαγγελέων. Επιπλέον η αδυναμία αναγνώρισης των θυμάτων
της εμπορίας ανθρώπων καθιστά αδύνατη την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη και σε
προγράμματα επανένταξης.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ - Η ΣΥΓΧΗΣΗ
TRAFFICKING ΚΑΙ SMUGGLING
Το ζήτημα της απαγόρευσης της εμπορίας ανθρώπων αποτελεί ένα εκ των ουσιαστικών
δικαιωμάτων του ανθρώπου το οποίο νομοθετικά προστατεύεται από ένα εύρος συνθηκών,
Ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομοθετημάτων και στρατηγικών. Ταυτόχρονα, ωστόσο, αγγίζει
σημαντικά ζητήματα που ανακύπτουν στον άξονα των πολιτικών μετανάστευσης εφόσον
αφορά την μεταφορά γυναικών μεταξύ χωρών τις περισσότερες φορές χωρίς τα
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απαραίτητα ταυτοποιητικά έγγραφα, ενώ συχνά εσφαλμένα προκύπτει σύγχυση του όρου
με το λαθρεμπόριο μεταναστών (smuggling) .
Στον άξονα αυτό είναι σημαντικό να γίνει η ακόλουθη διάκριση, η οποία εδράζεται σε 4
άξονες:
1. Συγκατάθεση για τη μεταφορά σε άλλη χώρα. στην περίπτωση του smuggling οι άνθρωποι
παρέχουν τη συγκατάθεση τους για μεταφορά σε άλλη χώρα (παρότι συχνά σε
απάνθρωπες συνθήκες) δηλαδή συνήθως έναντι - αδρής- χρηματικής αμοιβής ζητούν τη
μεταφορά τους σε κάποια χώρα με την ελπίδα καλύτερων συνθηκών ζωής. Στην
περίπτωση του trafficking είτε μέσω παραπλάνησης είτε μέσω εξαναγκασμού οι
άνθρωποι μεταφέρονται χωρίς τη θέληση τους.
2. Εκμετάλλευση. Η σωματεμπορία ως πράξη πέραν της παράνομης και άνευ συγκατάθεσης
μεταφοράς ανθρώπων επεκτείνεται στην εκμετάλλευση τους για εργασιακούς,
σεξουαλικούς ή άλλους λόγους. Απεναντίας η έννοια του smuggling αρχίζει και
ολοκληρώνεται κατά την ηθελημένη μεταφορά των ανθρώπων από τη μία χώρα στην
άλλη.
3. Διεθνικότητα. Η έννοια του smuggling περιορίζεται αποκλειστικά σε περιπτώσεις
μεταφοράς ανθρώπων μεταξύ συνόρων χωρών, με άλλα λόγια αποτελεί καθοριστική
προϋπόθεση η μετακίνηση από μία χώρα σε μία άλλη. Από την άλλη πλευρά το trafficking
διακρίνεται σε εσωτερικό (εντός συνόρων μιας χώρας) από φτωχότερες συνήθως προς
πιο ανεπτυγμένες περιοχές, αλλά και σε διεθνές (διασυνοριακό), με τη μεταφορά
ανθρώπων από λιγότερο ανεπτυγμένες συνήθως χώρες προς περισσότερο ανεπτυγμένες
με πιο αυξημένο βιοτικό επίπεδο.
4. Πηγή του κέρδους. Στις περιπτώσεις σωματεμπορίας (trafficking) το κέρδος των
διακινητών συνήθως προέρχεται από την πώληση ή την προμήθεια στις κατά τόπους
“μαύρες αγορές” των θυμάτων. Αντίθετα πηγή κέρδους του smuggling αποτελεί η
εκούσια πληρωμή των ανθρώπων που μετακινούνται προς τους διενεργούντες αυτού.
Όπως γίνεται κατανοητό, το ζήτημα αποτελεί παράγοντα ισχυρού προβληματισμού στο
επίπεδο του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς η πολυπλοκότητα των μηχανισμών
και των τακτικών μεταφοράς των θυμάτων αφορά αρκετές χώρες.
! Στη βάση αυτή, προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης της ασφάλειας των θυμάτων, αλλά
και της συντομότερης καταστολής του ζητήματος και παραπομπής των αρμόδιων μελών
στη δικαιοσύνη, είναι θεμιτό να ερευνηθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς που θα μπορούσαν να
ισχυροποιήσουν την καταστολή του ζητήματος ήδη από το στάδιο της μεταφοράς, αλλά και
οι νομοθετικές πράξεις που θα συνέβαλαν στην κατεύθυνση αυτή.
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΡΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΕΙΝΑΙ
ΟΜΩΣ ΑΡΚΕΤΑ ;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πορεία των ετών έχει δραστηριοποιηθεί αναπτύσσοντας ένα ευρύ
πλαίσιο συντεταγμένων δράσεων (κάποιες από τις οποίες έχουν ήδη αναφερθεί στον
κατάλογο σημαντικών νομοθεσιών) , διορισμών προσώπων, ανάπτυξης στρατηγικών και
νομοθετημάτων μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με το ζήτημα της
σωματεμπορίας. Δυστυχώς όμως, τα μέτρα αυτά παρότι φαινομενικά φερέλπιδα δεν έχουν
επιτύχει τον στόχο τους, όπως αποδεικνύουν οι στατιστικοί δείκτες αλλά και η
πραγματικότητα των θυμάτων. Το γεγονός αυτό αποτελεί απότοκο ποικίλων παραγόντων,
όπως για παράδειγμα η ελλιπής ενσωμάτωση και εφαρμογή τους από τα εθνικά κοινοβούλια,
οι συντονιστικές αδυναμίες, αλλά και οι αδυναμίες ή παραλείψεις κατά την εκπόνηση και
δημιουργία τους. Πιο απλά, οι ήδη υπάρχουσες δράσεις της Ευρώπης σε κοινοτικό επίπεδο
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αποτελούν χρησιμότατη πηγή στρατηγικών αλλά και δεξαμενή μελέτης υπό την έννοια πως
καταρτίζουν ένα προϋπάρχον πλαίσιο δράσης το οποίο μετεξελιγμένο θα μπορούσε να
προσφέρει έστω μερικώς τελεσφόρα αποτελέσματα. Παραδειγματικά θα παρατεθούν
ορισμένες από τις δράσεις, ωστόσο οι μαθητές ενθαρρύνονται να ερευνήσουν και να βρουν
επιπλέον ευρωπαϊκές δράσεις με βάση την λογική που προαναφέρθηκε.
• European Union Anti-Trafficking Coordinator
Ο ρόλος του συντονιστή των πολιτικών κατά του Trafficking δημιουργήθηκε ακολουθώντας
το “Πρόγραμμα της Στοκχόλμης, ένα ασφαλέστερο μέλλον για κάθε Ευρωπαίο πολίτη”. Ο
συντονιστής διορίζεται κατόπιν επιλογής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο ρόλος του αφορά
τη βελτίωση και διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών θεσμών,
Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών, Κρατών-Μελών και διεθνών παραγόντων για την ανάπτυξη
στρατηγικών κατά του trafficking.
• The EU Network of National Rapporteurs of Equivalent Mechanisms
Το δίκτυο αυτό των εποπτών δημιουργήθηκε κατά τις ανάγκες που προσδιόρισε το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουλίου του 2009 και επαναπροσδιόρισε τις δράσεις του μετά την
έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου “the Anti-Trafficking Directive” του 2011.
Στόχος του, μεταξύ άλλων, είναι ο έλεγχος και η εξασφάλιση της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών
οδηγιών, πολιτικών και δράσεων από τα κράτη-μέλη μέσω ειδικώς εντεταλμένων εποπτών
σε κάθε κράτος μέλος υπό τον συντονισμό του EU Anti-Trafficking Coordinator. Ο οργανισμός
αυτός συμβάλλει επίσης στην συλλογή πληροφοριών επάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα με τις
οποίες τροφοδοτεί τόσο το γραφείο του Anti-Trafficking Coordinator όσο και ευρύτερα την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
• Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύμβαση κατά της εμπορίας ανθρώπων.
Η Σύμβαση κατοχυρώνει τη θεώρηση του trafficking μέσω της σκοπιάς των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, εστιάζοντας στην προστασία των θυμάτων. Το προοίμιό της ορίζει την εμπορία
ανθρώπων ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβίαση της αξιοπρέπειας
και της ακεραιότητας του ανθρώπου. Η Σύμβαση προβλέπει μια σειρά δικαιωμάτων για τα
θύματα εμπορίας ανθρώπων, ιδίως το δικαίωμα νομικής αναγνώρισης ως θύματος, την
προστασία και τη συνδρομή του κράτους στο οποίο βρίσκεται το θύμα, την παροχή περιόδου
ανάκαμψης τουλάχιστον 30 ημερών, τη χορήγηση ανανεώσιμης κατοικίας αλλά και τη λήψη
αποζημίωσης για τις ζημίες που το θύμα υπέστη Η Σύμβαση δεν περιορίζεται στα κράτη μέλη
του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά τα μη κράτη μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να
καταστούν συμβαλλόμενα μέρη αυτής.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Trafficking, Human Rights, Sexual Exploitation, Forced Labour, οργανωμένο έγκλημα,
σωματεμπορία και μετανάστευση, Ο.Η.Ε. πολιτικές και έρευνες κατά του trafficking.
ΥΛΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

• Στρατηγική του τμήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την περιοχή της Αφρικής
ως
πηγή
προέλευσης
θυμάτων
trafficking.
https://www.unodc.org/documents/westandcentralafrica//UNODC_Regional_Strategy_fo
r_Combating_TIP_SOM_West_and_Central_Africa_2015-2020.pdf
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• Ανάλυση για το πως το κάθε κράτος μέλος δραστηριοποιείται σε σχέση με το trafficking
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/member-states_en
• Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση του trafficking 2012-2016
https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/the_eu_strategy_towards_the_eradication_of_traffic
king_in_human_beings_2012-2016_1.pdf
• Ενέργειες
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20171012STO85932/human
-trafficking-nearly-16-000-victims-in-the-eu
• Η ιστοσελίδα του τομέα του Ο.Η.Ε. κατά των ναρκωτικών και του οργανωμένου
(U.N.O.D.C.) ο οποίος δραστηριοποιείται ενεργά επάνω στο ζήτημα με ποικίλες δράσεις
παγκόσμιου
περιεχομένου
στις
οποίες
η
Ευρώπη
συμμετέχει
ενργά
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html?ref=menuside
• Η ιστοσελίδα του εθελοντικού fund του Ο.Η.Ε. για την υποστήριξη των θυμάτων trafficking
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking-fund.html
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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Κανόνες Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Κάθε φορά που ένας συμμετέχων έχει τον λόγο στη Γενική Συνέλευση οφείλει να μιλά
από όρθια θέση καθαρά και δυνατά, σεβόμενος πάντα τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.
Κανείς δεν μπορεί να λάβει τον λόγο, αν πρώτα δεν αναγνωριστεί από τα μέλη του
Προεδρείου. Αν επιθυμεί κάποιος συμμετέχων να μιλήσει, πρέπει να ενημερώσει τον
επικεφαλής της Επιτροπής του και αυτός να υψώσει την καρτέλα της Επιτροπής του και,
αν αναγνωριστεί από το Προεδρείο, μπορεί να μιλήσει από όρθια θέση ή στο βήμα για
όσο χρόνο του δοθεί.
ΙΙ. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης σηματοδοτεί την έναρξη και τη λήξη των συζητήσεων.
Αυτός καθοδηγεί τις συζητήσεις, θέτει τα ψηφίσματα σε ψηφοφορία και ανακοινώνει
τα αποτελέσματα της κάθε ψηφοφορίας. Αυτός προεδρεύει με τη βοήθεια άλλων δύο ή
τριών Αντιπροέδρων, οι οποίοι είναι οι μόνοι που μαζί με τον Πρόεδρο επιτρέπεται να
προεδρεύουν στις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης.
ΙΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται καθ’ όλη τη διάρκεια της Γενικής
Συνέλευσης με διπλωματικό και επαγγελματικό τρόπο, σεβόμενοι πάντα τους
υπόλοιπους συμμετέχοντες και τους κανόνες της Γενικής Συνέλευσης.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθούν τον επίσημο τρόπο ενδυμασίας καθ’ όλη τη
διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή οποιωνδήποτε άλλων ηλεκτρονικών
συσκευών στον χώρο που διεξάγεται η Γενική Συνέλευση.
IV. ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Το ψήφισμα είναι ένα επίσημο κείμενο στο οποίο οι συμμετέχοντες μιας Επιτροπής
παραθέτουν τις προτάσεις τους για τον τρόπο επίλυσης ενός συγκεκριμένου ζητήματος.
Το ψήφισμα αποτελείται από τις εισαγωγικές φράσεις και από τις προτάσεις:
Μια εισαγωγική φράση στο ψήφισμα παρέχει πληροφορίες για το πραγματικό και
νομικό υπόβαθρο του θέματος που τίθεται προς συζήτηση.
● Μια πρόταση στο ψήφισμα παρέχει συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να
υιοθετηθούν για την επίλυση του θέματος που τίθεται προς συζήτηση.
●
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V. ΔΟΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ
1.

Ανακοίνωση του θέματος προς συζήτηση: Η διαδικασία ξεκινά, όταν ο Πρόεδρος
ανακοινώνει το όνομα της Επιτροπής και το θέμα της συζήτησης.

2.

Παρουσίαση του θέματος προς συζήτηση-ψηφίσματος: Ο Πρόεδρος καλεί την
Επιτροπή που κατέθεσε το ψήφισμα να το παρουσιάσει. Καλείται ένας ομιλητής
στο βήμα, για να διαβάσει τις προτάσεις του ψηφίσματος μέσα σε πέντε (5) λεπτά.

3.

Υπεράσπιση ψηφίσματος: Ο Πρόεδρος καλεί την Επιτροπή που κατέθεσε το
ψήφισμα να το υπερασπιστεί. Καλείται ένας ομιλητής στο βήμα, για να
παρουσιάσει την ομιλία υπεράσπισης του ψηφίσματος μέσα σε τρία (3) λεπτά.
Σκοπός της ομιλίας υπεράσπισης είναι να αναδειχθεί ο λόγος για τον οποίον το
συγκεκριμένο ψήφισμα κρίνεται κατάλληλο και ικανό να επιλύσει το θέμα της
συζήτησης και γι’ αυτό πρέπει να υπερψηφιστεί.

4.

Αντίκρουση ψηφίσματος: Ο Πρόεδρος καλεί τις επιτροπές να εκφράσουν την
αντίθεσή τους στο ψήφισμα. Αναγνωρίζεται ένας ομιλητής από τις άλλες επιτροπές
και καλείται στο βήμα, για να παρουσιάσει την ομιλία αντίκρουσης του
ψηφίσματος μέσα σε τρία (3) λεπτά. Σκοπός της ομιλίας αντίκρουσης είναι να
αναδειχθεί ο λόγος για τον οποίον το συγκεκριμένο ψήφισμα κρίνεται ακατάλληλο
και δε συνδράμει στην επίλυση του θέματος της συζήτησης και γι’ αυτό πρέπει να
καταψηφιστεί.

5.

Συζήτηση ψηφίσματος: Ο Πρόεδρος καλεί τις Επιτροπές να κάνουν ερωτήσεις για
το συγκεκριμένο ψήφισμα. Αφού αναγνωρίσει δύο (2) ερωτήσεις και αυτές
διατυπωθούν, καλεί έναν συμμετέχοντα από την Επιτροπή που εισηγήθηκε το
ψήφισμα να απαντήσει στις ερωτήσεις μέσα σε τρία (3) λεπτά.

6.

Ομιλία σύνοψης: Ο Πρόεδρος καλεί έναν συμμετέχοντα από την Επιτροπή που
κατέθεσε το ψήφισμα να κάνει μια συνόψιση της όλης συζήτησης για το ψήφισμα
μέσα σε τέσσερα (4) λεπτά.

7.

Ψήφιση ψηφίσματος: O Πρόεδρος καλεί τους επικεφαλής των Επιτροπών να
συγκεντρώσουν τις ψήφους (υπέρ-κατά-αποχή) για το συγκεκριμένο ψήφισμα
μέσα σε τρία (3) λεπτά. Όταν παρέλθει ο χρόνος, ζητά από τον επικεφαλής της κάθε
Επιτροπής να ανακοινώσει το αποτέλεσμα. Αφού συγκεντρωθούν όλες οι ψήφοι,
γίνεται η καταμέτρηση από το Προεδρείο και ανακοινώνεται το αποτέλεσμα. Αν το
ψήφισμα υπερψηφίστηκε, θα λάβει τη μορφή επίσημου ψηφίσματος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν καταψηφίστηκε, θα διαγραφεί και δεν θα
περιληφθεί στα επίσημα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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