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Προτάσεις για τη συµµόρφωση της Ελλάδας στα !ορίσµατα 

της Ευρω!αϊκής Ε!ιτρο!ής Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων (βάσει 

των συλλογικών !ροσφυγών !ου έχουν εξεταστεί α!ό την 

Ευρω!αϊκή Ε!ιτρο!ή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων)∗∗∗∗ 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

Ο Χάρτης 

 

Ο Ευρω7αϊκός Κοινωνικός Χάρτης είναι, στον οικονοµικό και 

κοινωνικό τοµέα, το αντίστοιχο της Ευρω7αϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώ7ου 7ου κατοχυρώνει τα ατοµικά και 7ολιτικά δικαιώµατα. Ο Χάρτης 

άνοιξε 7ρος υ7ογραφή στο Συµβούλιο της Ευρώ7ης το 1961 και τέθηκε σε 

ισχύ το 1965.1 Το αρχικό κείµενο του Χάρτη συµ7ληρώθηκε το 19882 και 

αναθεωρήθηκε σε βάθος το 1996.3 

Ο Χάρτης 7αρέχει: 

• Προστασία στους χώρους εργασίας, 

• Ειδική 7ροστασία σε χώρους εκτός εργασίας για ευάλωτες κατηγορίες 

7ροσώ7ων, 

• Κοινωνική 7ροστασία για το σύνολο του 7ληθυσµού, στους χώρους 

εργασίας και έξω α7ό αυτούς. 

                                                 

∗ Εισηγητής: Γ. Κτιστάκις, ε7ιστηµονικός συνεργάτης ΕΕ∆Α. 

1 Η Ελλάδα τον κύρωσε µε το Ν. 1426/1984. 

2 Η Ελλάδα τον κύρωσε µε το Ν. 2595/1998. 

3 Η Ελλάδα έχει κυρώσει το Πρωτόκολλο τρο7ο7οίησης του Ευρω7αϊκού Κοινωνικού 

Χάρτη (Ν. 2422/1996) αλλά έχει µόνο υ7ογράψει (3.5.1996) τον Αναθεωρηµένο Κοινωνικό 

Χάρτη. 
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Κύριο γνώρισµα του Χάρτη είναι ο κανόνας σύµφωνα µε τον ο7οίο 

κάθε συµβαλλόµενο Κράτος 7ου τον ε7ικυρώνει δεν υ7οχρεούται να 

α7οδεχθεί όλα τα δικαιώµατα 7ου 7εριέχει. Υ7οχρεούται 7άντως να 

α7οδεχθεί ένα ελάχιστο αριθµό θεµελιωδών κοινωνικών δικαιωµάτων 

(άρθρο 20 του Χάρτη). 

 

Έλεγχος εφαρµογής µέσω εκθέσεων 

Η εφαρµογή του Κοινωνικού Χάρτη ελέγχεται, κυρίως, α7ό έναν 

µηχανισµό 7ου 7ροβλέ7ει την τακτική υ7οβολή εκθέσεων. Ο έλεγχος των 

εκθέσεων έχει ανατεθεί στην Ευρω7αϊκή Ε7ιτρο7ή Κοινωνικών 

∆ικαιωµάτων 7ου α7οτελείται α7ό ανεξάρτητους εµ7ειρογνώµονες, ενώ δύο 

άλλα όργανα του Συµβουλίου της Ευρώ7ης, η Κυβερνητική Ε7ιτρο7ή και η 

Ε7ιτρο7ή Υ7ουργών, 7αίζουν έναν 7ολύ σηµαντικό 7ολιτικό ρόλο. Ένας 

εκ7ρόσω7ος της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, οι διεθνείς οργανώσεις 

εργοδοτών και εργαζοµένων και τα συνδικάτα, καθώς ε7ίσης και ορισµένες 

µη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν συµβουλευτικό ρόλο. 

 

Έλεγχος εφαρµογής µέσω συλλογικών αναφορών 

Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στον Ευρω7αϊκό Κοινωνικό Χάρτη, 7ου 

7ροβλέ7ει µηχανισµό συλλογικών αναφορών, τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 

1998,4 σκο7εύει να µειώσει τη σηµασία των 7ληροφοριών 7ου έρχονται α7ό 

τις κυβερνήσεις µέσω του µηχανισµού των εκθέσεων των Κρατών, και να 

ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους του Συµβουλίου της Ευρώ7ης (7.χ. 

τις διεθνείς οργανώσεις των εργαζοµένων) και ορισµένες Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις να καταγγέλλουν α7ευθείας τις 7αραβιάσεις του Χάρτη στην 

Ευρω7αϊκή Ε7ιτρο7ή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων, υ7οβάλλοντας 7ροσφυγές. 

Το Πρωτόκολλο για τις συλλογικές 7ροσφυγές είναι ο 7ρώτος µηχανισµός 

συλλογικών αναφορών στον κοινωνικό χώρο. Η Ελλάδα δεν έχει µέχρι 

στιγµής αναγνωρίσει δικαίωµα στις ελληνικές ΜΚΟ να καταθέτουν 

συλλογικές 7ροσφυγές. 

 

                                                 

4 Η Ελλάδα τον κύρωσε µε το Ν. 2595/1998. 
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∆ιαδικασία εξέτασης της συλλογικής .ροσφυγής 

Η συλλογική 7ροσφυγή εξετάζεται αρχικά α7ό την Ευρω7αϊκή 

Ε7ιτρο7ή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων, η ο7οία, αφού α7οφανθεί για το 

7αραδεκτό, ερευνά τις εξηγήσεις και τις 7ληροφορίες 7ου της 7αρέχουν τα 

δύο µέρη. Η Ε7ιτρο7ή λαµβάνει ε7ίσης υ7όψη της τα σχόλια και τις 

7αρατηρήσεις 7ου της υ7έβαλαν και τα άλλα Κράτη 7ου έχουν ε7ικυρώσει 

το Πρωτόκολλο για τις συλλογικές 7ροσφυγές και οι διεθνείς οργανώσεις 

των εργοδοτών και των εργαζοµένων 7ου έχουν ένα ειδικό, συµβουλευτικό 

ρόλο σύµφωνα µε τον Χάρτη. Η Ευρω7αϊκή Ε7ιτρο7ή Κοινωνικών 

∆ικαιωµάτων ετοιµάζει αµέσως µετά την Έκθεσή της για την υ7οβληθείσα 

7ροσφυγή και µεταφέρει στην Ε7ιτρο7ή Υ7ουργών τα συµ7εράσµατά της 

για το αν το υ7ό εξέταση Κράτος σεβάστηκε ή όχι τον Χάρτη. 

Αν τα συµ7εράσµατα της Έκθεσης της Ευρω7αϊκής Ε7ιτρο7ής 

Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων είναι αρνητικά τότε η Ε7ιτρο7ή Υ7ουργών 

υιοθετεί ψήφισµα µε γνώµονα την Έκθεση και, εφόσον τα συµ7εράσµατα 

7αραµένουν αρνητικά, α7ευθύνει σύσταση στο υ7ό εξέταση Κράτος, 

7ροκειµένου να τρο7ο7οιήσει τη νοµοθεσία ή την 7ρακτική του. Το ίδιο το 

Κράτος 7ρέ7ει να δώσει τις α7αραίτητες 7ληροφορίες για τη λήψη εκείνων 

των µέτρων 7ου θα ε7ιφέρουν την συµµόρφωση. Α7αλλάσσεται δε α7ό αυτή 

την υ7οχρέωση µε την ε7όµενη Έκθεση, 7ου υ7οβάλλει η Ευρω7αϊκή 

Ε7ιτρο7ή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Χάρτη. 

 

Β. ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Σε σύνολο δώδεκα συλλογικών αναφορών, οι τρεις στρέφονται κατά 

της Ελλάδας. 

Η 7ρώτη 7ροσφυγή, η 3/1998 (European Federation of Employees in 

Public Services v. Greece), είχε ως αντικείµενο τα άρθρα 5 (συνδικαλιστικό 

δικαίωµα) και 6 (δικαίωµα συλλογικής δια7ραγµάτευσης) του Κοινωνικού 

Χάρτη και τον σεβασµό των διατάξεων αυτών για τους εργαζόµενους στις 

ένο7λες δυνάµεις της χώρας. Η Ευρω7αϊκή Ε7ιτρο7ή Κοινωνικών 
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∆ικαιωµάτων α7έρριψε την 7ροσφυγή ως α7αράδεκτη (13.10.1999) γιατί η 

Ελλάδα δε δεσµεύεται α7ό τα άρθρα 5 και 6 του Χάρτη. 

Η δεύτερη 7ροσφυγή, η 7/2000 (International Federation of Human 

Rights Leagues v. Greece), είχε ως αντικείµενο το άρθρο 1 7αρ. 2 του Χάρτη 

7ου α7αγορεύει την αναγκαστική εργασία και ορίζει ακριβώς τα ακόλουθα: 

«Για την εξασφάλιση της α.οτελεσµατικής άσκησης του δικαιώµατος για 

εργασία τα Συµβαλλόµενα Μέρη αναλαµβάνουν υ.οχρέωση: …. Να 

.ροστατεύουν µε α.οτελεσµατικό τρό.ο το δικαίωµα του εργαζόµενου να 

κερδίζει τη ζωή του µε εργασία .ου αναλαµβάνει ελεύθερα». 

Η διεθνής ΜΚΟ, 7ου κατέθεσε την 7ροσφυγή, 7αρέθεσε σειρά 

ελληνικών διατάξεων 7ου αντιβαίνουν στην α7αγόρευση της αναγκαστικής 

εργασίας: 

1. το Π∆ 17/1974 «Περί σχεδιάσεως εκτάκτου ανάγκης», 7ου 7ροβλέ7ει 

την κινητο7οίηση 7ολιτών σε 7ερί7τωση 7αρακώλυσης και 

διατάραξης της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής της χώρας,5  

2. το άρθρο 64 του Π∆ 1400/73 «Αξιωµατικοί Ενό7λων ∆υνάµεων. 

Υ7ηρεσιακή Κατάσταση», 7ου α7αγορεύει την 7αραίτηση των 

αξιωµατικών των ενό7λων δυνάµεων 7ριν συµ7ληρώσουν 25 έτη 

υ7ηρεσίας,6  

3. τα άρθρα 205, 207 (1), 208, 210 (1) και 222 του Κώδικα ∆ηµοσίου 

Ναυτικού ∆ικαίου και το άρθρο 4 7αρ. 1 του Ν. 3276/1944 «Περί 

συλλογικών συµβάσεων ναυτικής εργασίας», 7ου 7ροβλέ7ουν 7οινική 

τιµωρία για τους εργαζόµενους του εµ7ορικού ναυτικού όταν 

                                                 

5 Π∆ 17/1974 άρθρο 2, 7αρ.5 (ό7ως ίσχυε µέχρι το 2001): «Κατάστασις εκτάκτου ανάγκης 

είναι .άσα αιφνίδια κατάστασις .ροκαλουµένη είτε εκ φυσικών ή άλλων γεγονότων 

.ολεµικών ή µη, είτε εξ ανωµαλιών .άσης φύσεως και έχουσα ως α.οτέλεσµα την 

δηµιουργίαν ή την α.ειλήν δηµιουργίας εκτεταµένων α.ωλειών, ζηµιών και καταστροφών εις 

έµψυχον και άψυχον δυναµικόν της Χώρας ή την .αρακώλυσιν και διατάραξιν της 

οικονοµικής και κοινωνικής ζωής της Χώρας». 

6 Π∆ 1400/73, άρθρο 64, εδ. 16 και 17: «16. Το σύνολον υ7οχρεώσεως, αρχικής και 

µεταγενεστέρας, δεν δύναται, καθ' οιονδή7οτε τρό7ον να υ7ερβή τα είκοσι 7έντε (25) έτη. 

17. Αξιωµατικός µη εκ7ληρώσας τας βάσει του 7αρόντος ανειληµµένας υ7οχρεώσεις 

7αραµονής εις το Στράτευµα δεν δύναται να 7αραιτηθή». 
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αρνούνται να εργαστούν ακόµα και όταν ε7ικαλούνται την α7ουσία 

ασφάλειας του 7λοίου και των ε7ιβατών.7  

Τις θέσεις της ∆ιεθνούς Ένωσης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ7ου 

(International Federation of Human Rights Leagues) υ7οστήριξε και η 

Ευρω7αϊκή Συνοµοσ7ονδία Εργατών (European Trade Union 

Confederation). 

Η Ελληνική Κυβέρνηση δεσµεύτηκε στις γρα7τές 7αρατηρήσεις της 

ότι θα τρο7ο7οιήσει όλες τις 7ροηγούµενες διατάξεις, 7ροκειµένου να µην 

αντίκεινται στην α7αγόρευση αναγκαστικής εργασίας, 7ου εγγυάται ο 

Ευρω7αϊκός Κοινωνικός Χάρτης. 

Η Ευρω7αϊκή Ε7ιτρο7ή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων έκρινε οµόφωνα ότι και 

στις τρεις 7ερι7τώσεις διατάξεων συντρέχει 7αραβίαση του Ευρω7αϊκού 

Κοινωνικού Χάρτη και, ειδικότερα, του άρθρου 1 7αρ.2 7ου α7αγορεύει την 

                                                 

7 Κώδικας ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου: Άρθρο 205: «Μέλος 7ληρώµατος α7ουσιάζον 

αδικαιολογήτως εκ του 7λοίου, καθ' ον χρόνον διεξάγεται ε7' αυτού η υ7ηρεσία κατά 

φυλακάς, τιµωρείται διά φυλακίσεως µέχρι τριών µηνών». Άρθρο 207: «1. Μέλος 

7ληρώµατος α7ουσιάζον αδικαιολογήτως εκ του 7λοίου εν τη αλλοδα7ή ε7ί δύο εν 

συνεχεία ηµέρας ή µέχρι του α7ό7λου, εφ' όσον ούτος συντελείται ενωρίτερον, τιµωρείται 

διά φυλακίσεως µέχρις ενός έτους». Άρθρον 208: «1. Ναυτολογηθείς, όστις αδικαιολογήτως 

δεν 7ροσέρχεται 7ρος ανάληψιν εργασίας ε7ί του 7λοίου, τιµωρείται διά φυλακίσεως 

µέχρις εξ µηνών ή χρηµατικής 7οινής. 2. ∆ιά της αυτής 7οινής τιµωρείται και ο 

υ7ογράφων ατοµικήν σύµβασιν ναυτολογήσεως, όστις α7οστελλόµενος εις την αλλοδα7ήν, 

δεν 7ροσέρχεται αδικαιολογήτως 7ρος ναυτολόγησιν και ανάληψιν εργασίας.» Άρθρο 210: 

«1. Μέλος 7ληρώµατος µη υ7ακούον εις διαταγήν του 7λοιάρχου ή του αρµοδίου 

Αξιωµατικού, αφορώσαν εις εκτέλεσιν υ7ηρεσίας, τιµωρείται διά φυλακίσεως τουλάχιστον 

τριών µηνών». Άρθρο 222: «1. Πλοίαρχος ή µέλος 7ληρώµατος αρνούµενον να εκτελέση 

διαταγήν της Προξενικής Αρχής ή του κυβερνήτου Ελληνικού 7ολεµικού 7λοίου αφορώσαν 

εις την τιµήν της Ελληνικής σηµαίας, εις ε7είγουσαν ανάγκην του 7ολεµικού ναυτικού ή 

γενικώτερα εθνικά συµφέροντα, τιµωρείται διά φυλακίσεως µέχρι δύο ετών και χρηµατικής 

7οινής. 2. ∆ιά της αυτής 7οινής τιµωρείται 7ας εκ του 7ληρώµατος όστις, καίτοι α7ελύθη 

νοµίµως, αρνείται να υ7ακούση εις διαταγήν της Προξενικής Αρχής ό7ως εγκαταλείψη το 

7λοίον εφ' ου υ7ηρέτει». Άρθρο 4 7αρ. 1 του Ν. 3276/1944 «Περί συλλογικών συµβάσεων 

ναυτικής εργασίας»: «1. Υ.εύθυνος εκ των εν τω .ροηγουµένω άρθρω του .αρόντος νόµου 

υ.ο.ί.των ή δια.ράττων .αράβασιν διατάξεων των .ερί ων ο .αρών Α. Νόµος συλλογικών 

συµβάσεων ή αρνούµενος να συµµορφωθή και εκ.ληρώση διαταγήν αρµοδίας Αρχής ή 

Υ.ηρεσίας σχετικήν µε την εφαρµογήν διατάξεως των συλλογικών συµβάσεων, ή α.όφασιν 

των υ.ό των συµβάσεων .ροβλε.οµένων διαιτητικών ε.ιτρο.ών, τιµωρείται διά φυλακίσεω 

µέχρις ενός έτους ή µε χρηµατικήν .οινήν µέχρι .εντακοσίων λιρών Αγγλίας ή και δι' 

αµφοτέρων των .οινών τούτων. Εν η .ερι.τώσει η .αράβασις εµ.ί.τει εις τας διατάξεις του 

κωδικο.οιηθέντος Ν.∆. της 13-12-1923 ".ερί .οινικού και .ειθαρχικού κώδικος του 

Εµ.ορικού Ναυτικού" ως τούτο ισχύει, καθ' ας .ροβλέ.εται βαρυτέρα της εν τη .αρούση 

.αραγράφω .ροβλε.οµένης .οινή, εφαρµογήν έχουσιν αι διατάξεις του ως είρηται Κώδικος. 

Εις τας εν τη .αρούση .αραγράφω .οινάς υ.όκειται και .ας όστις .αροτρύνει, υ.οκινεί ή 

υ.οδεικνύει έργω ή λόγω την µη συµµόρφωσιν των κατά τα εν τω .ροηγουµένω άρθρω του 

.αρόντος νόµου υ.ευθύνων .ρος τας συλλογικάς συµβάσεις και τας διε.ούσας αυτάς εν γένει 

διατάξεις». 



 6 

αναγκαστική εργασία. Υ7ενθύµισε ότι τα αρµόδια ευρω7αϊκά όργανα έχουν 

7ρο 7ολλού ζητήσει την τρο7ο7οίηση της ελληνικής νοµοθεσίας: 

1. την τρο7ο7οίηση του Π∆ 17/1974 «Περί σχεδιάσεως εκτάκτου 

ανάγκης» έχει ε7ανειληµµένως ζητήσει η Ευρω7αϊκή Ε7ιτρο7ή 

Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων [Conclusions XI-1, σελ. 42; XII-1, σελ. 51; 

XIII-1, σελ. 47; XIV-1, σελ. 349; XV-1, σελ. 295, ]  

2. την τρο7ο7οίηση του άρθρου 64 του Π∆ 1400/73 «Αξιωµατικοί 

Ενό7λων ∆υνάµεων. Υ7ηρεσιακή κατάσταση» έχει ε7ανειληµµένως 

ζητήσει η Ευρω7αϊκή Ε7ιτρο7ή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων 

[Conclusions XI-1, σελ. 43; XV-1, σελ. 294] και η Ε7ιτρο7ή 

Υ7ουργών του Συµβουλίου της Ευρώ7ης η ο7οία εξέδωσε ειδικά για 

την Ελλάδα δύο Συστάσεις [Recommendation R ChS (93)1, 7.9.1993; 

Recommendation R ChS (95)4, 22.6.1995] και δύο Ψηφίσµατα 

[Resolution ChS (97)1, 15.1.1997; Resolution ChS (99)2, 4.3.1999]  

3. την τρο7ο7οίηση των άρθρων 205, 207 7αρ. 1, 208, 210 7αρ. 1 και 

222 του Κώδικα ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου και του άρθρου 4 7αρ. 1 

του Ν. 3276/1944 «Περί συλλογικών συµβάσεων ναυτικής εργασίας» 

έχει ε7ανειληµµένως ζητήσει η Ε7ιτρο7ή Υ7ουργών του Συµβουλίου 

της Ευρώ7ης η ο7οία εξέδωσε ειδικά για την Ελλάδα δύο Συστάσεις 

[Recommendation R ChS (93)1, 7.9.1993; Recommendation R ChS 

(95)4, 22.6.1995] και δύο Ψηφίσµατα [Resolution ChS (97)1, 

15.1.1997; Resolution ChS (99)2, 4.3.1999].  

Τέλος, µε Ψήφισµά της, ειδικά για την συλλογική 7ροσφυγή 7/2000, 

η Ε7ιτρο7ή Υ7ουργών σηµείωσε την ενώ7ιόν της δέσµευση της Ελλάδας να 

συµµορφωθεί 7ρος τις υ7οδείξεις των οργάνων ελέγχου του Ευρω7αϊκού 

Κοινωνικού Χάρτη.8 

Στην τελευταία τακτική έκθεσή της για την Ελλάδα, η Ευρω7αϊκή 

Ε7ιτρο7ή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων έκρινε ότι η χώρα έχει συµµορφωθεί 

7λήρως ως 7ρος την 7ρώτη υ7όδειξη.9 Ως 7ρος την τρίτη υ7όδειξη, η 

                                                 

8 Resolution ChS (2001)6, 5.4.2001. 

9 Η 7αράγραφος 5 του Π∆ 17/1974 «Περί σχεδιάσεως εκτάκτου ανάγκης» αντικαταστάθηκε 

α7ό το άρθρο 16 Ν. 2936/2001,ΦΕΚ Α’ 166/25.7.2001 7ου ορίζει τα ακόλουθα: «5. 

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι κάθε αιφνίδια κατάσταση, .ου .ροκαλείται α.ό φυσικά ή 
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Ελλάδα έχει ε7ίσης λάβει τα α7αραίτητα νοµοθετικά µέτρα.10 Ως 7ρος την 

δεύτερη υ7όδειξη, δεν έχει σηµειωθεί καµία 7ρωτοβουλία συµµόρφωσης. 

Η τρίτη 7ροσφυγή, η 8/2000 (Quaker Counci lfo rEuropean Affairs v. 

Greece), είχε ως αντικείµενο 7άλι το άρθρο 1 7αρ. 2 του Χάρτη 7ου 

α7αγορεύει την αναγκαστική εργασία. 

Η ΜΚΟ, 7ου κατέθεσε την 7ροσφυγή, ισχυρίστηκε ότι οι διατάξεις 

για την εναλλακτική υ7ηρεσία του Ν. 2510/1997 αλλά και η ελληνική 

7ρακτική αντιβαίνουν στην α7αγόρευση της αναγκαστικής εργασίας. Πιο 

συγκεκριµένα εντο7ίζονται 7ροβλήµατα: 

1. στην διαδικασία υ7αγωγής στο θεσµό της εναλλακτικής υ7ηρεσίας 

και, κυρίως, στο σύντοµο χρονικό διάστηµα για την συγκέντρωση 

όλων των α7αιτούµενων 7ιστο7οιητικών, 

2. στην µη εύλογη διάρκεια της εναλλακτικής υ7ηρεσίας και στην 

ε7ιλογή µόνο των α7οµακρυσµένων/συνοριακών τό7ων για όσους 

ε7ιλέγουν εναλλακτική υ7ηρεσία, 

3. στις συχνά α7άνθρω7ες συνθήκες (άδεια, α7εργίες, µηνιαία 

α7οζηµίωση κλ7), 

4. στους αυστηρούς όρους εκ7λήρωσης της εναλλακτικής υ7ηρεσίας. Αν 

εκ7έσει ο δικαιούχος του δικαιώµατος, τότε υ7οχρεούται να 

υ7ηρετήσει ένο7λη θητεία κάτι 7ου 7ρακτικά ισοδυναµεί µε 7οινική 

τιµωρία γιατί οι λόγοι άρνησης της ένο7λης θητείας είναι 7άντοτε 

ισχυροί.  

                                                                                                                                            

άλλα γεγονότα τεχνολογικά ή .ολεµικά και έχει ως α.οτέλεσµα τη δηµιουργία ή την α.ειλή 

δηµιουργίας εκτεταµένων α.ωλειών, ζηµιών και καταστροφών σε έµψυχο ή άψυχο δυναµικό 

της χώρας ή την .αρακώλυση και διατάραξη της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής της 

χώρας.» Βλ. Conclusions XVI-1 (Ιούλιος 2002). Ε7ίσης, Έγγραφο της 15ης Νοεµβρίου 2002 

του Υ7ουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 7ρος την ΕΕ∆Α (αρ. 7ρωτ. 

262/26.11.2002). 

10 Με το άρθρο 7 του Ν. 2987/2002 (ΦΕΚ 27 Α’ 21/2/2002) «Τρο7ο7οίηση των διατάξεων 

του Ν. 959/1979 7ερί ναυτικής εταιρίας και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του 

Υ7ουργείου Εµ7ορικής Ναυτιλίας» 7ροστέθηκε στο άρθρο 239 του Κώδικα ∆ηµοσίου 

Ναυτικού ∆ικαίου η ακόλουθη 7αράγραφος: «4. Οι .οινικές κυρώσεις .ου .ροβλέ.ονται στα 

άρθρα 205, 207 .αράγραφος 1, 208, 210 .αράγραφος 1 και 222, καθώς και στην .αράγραφο 

1 του άρθρου 4 του α.ν. 3276/1944 (ΦΕΚ 24 Α') ε.ιβάλλονται µόνο αν: α) τεθεί σε κίνδυνο η 

ασφάλεια: .ροσώ.ων .ου ε.ιβαίνουν ή όχι στο .λοίο, του .λοίου, του φορτίου ή .εριουσίας ή 

β) .ροκληθεί ρύ.ανση ή άλλη ζηµιά του θαλάσσιου .εριβάλλοντος ή γ) διαταραχθεί η τάξη ή 

τεθεί σε κίνδυνο η δηµόσια υγεία». Βλ. Έγγραφο της 15ης Νοεµβρίου 2002 του Υ7ουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 7ρος την ΕΕ∆Α (αρ. 7ρωτ. 262/26.11.2002). 
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Τις θέσεις της Quaker Council for European Affairs για τις 7οινικές 

ε7ι7τώσεις της έκ7τωσης του δικαιώµατος στην εναλλακτική θητεία 

υ7οστήριξε και η Ευρω7αϊκή Συνοµοσ7ονδία Εργατών (European Trade 

Union Confederation). 

Η Ελληνική Κυβέρνηση αρνήθηκε ότι η εναλλακτική υ7ηρεσία 

εµ7ί7τει στο 7εδίο της αναγκαστικής εργασίας του άρθρου 1 7αρ. 2 του 

Χάρτη και ε7ικουρικά υ7οστήριξε ότι οι όροι εκ7λήρωσης της εναλλακτικής 

θητείας είναι εύλογοι. 

Η Ευρω7αϊκή Ε7ιτρο7ή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων τόνισε κατ’ αρχήν 

ότι η υ7οχρέωση της εναλλακτικής υ7ηρεσίας, αντί της στρατιωτικής 

θητείας, δεν εµ7ί7τει στην α7αγόρευση της αναγκαστικής εργασίας, υ7ό το 

φως και του άρθρου 4 7αρ. 3 (β) της ΕΣ∆Α. Μ7ορεί να α7οτελέσει, ωστόσο, 

7εριορισµό στο «δικαίωµα [κάθε ατόµου] να κερδίζει τη ζωή του µε εργασία 

.ου αναλαµβάνει ελεύθερα». Γι’ αυτό το λόγο οι όροι εκ7λήρωσης της 

εναλλακτικής υ7ηρεσίας εµ7ί7τουν στο 7εδίο του άρθρου 1 7αρ. 2 του 

Χάρτη. 

Ε7ί της ουσίας, η Ευρω7αϊκή Ε7ιτρο7ή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων 

έκρινε ότι η διάρκεια της εναλλακτικής υ7ηρεσίας είναι υ7έρµετρη και ότι 

αυτό συνιστά 7αραβίαση του Ευρω7αϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Σύµφωνα µε 

την Ε7ιτρο7ή, η εξέταση των υ7ολοί7ων ζητηµάτων 7αρέλκει. 

Σε Ψήφισµά της για την 7ροσφυγή 8/2000,11 η Ε7ιτρο7ή Υ7ουργών 

του Συµβουλίου της Ευρώ7ης λαµβάνει υ7όψη της την αναθεώρηση του 

Συντάγµατος το 2001 καθώς και την µείωση της εναλλακτικής υ7ηρεσίας 

(άρθρο 18, 7αρ. 3 του Ν. 2936/2001).12 Ωστόσο, οι ανωτέρω 7ρωτοβουλίες δεν 

κρίνονται ικανο7οιητικές, γι’ αυτό και στην τελευταία τακτική έκθεσή της 

για την Ελλάδα, η Ευρω7αϊκή Ε7ιτρο7ή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων έκρινε 

ότι η χώρα δεν έχει ακόµη συµµορφωθεί ως 7ρος τις υ7οχρεώσεις της, 7ου 

έχει αναλάβει µε τον Ευρω7αϊκό Κοινωνικό Χάρτη.13 

 

 

                                                 

11 Resolution ChS (2002)3, 16.3.2002. 

12 Βλ. και Έκθεση 2001 της ΕΕ∆Α, σελ. 163 και 41. 

13 Βλ. Conclusions XVI-1 (Ιούλιος 2002). 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Η Εθνική Ε7ιτρο7ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ7ου 7ροτείνει: 

α) Να αναγνωρίσει η Ελλάδα στις εθνικές Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις το δικαίωµα να καταθέτουν συλλογικές 7ροσφυγές ενώ7ιον της 

Ευρω7αϊκής Ε7ιτρο7ής Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων, καταθέτοντας την 

α7αραίτητη δήλωση 7ου 7ροβλέ7ει το άρθρο 2 του 7ρόσθετου 7ρωτοκόλλου 

στον Ευρω7αϊκό Κοινωνικό Χάρτη 7ου 7ροβλέ7ει µηχανισµό συλλογικών 

αναφορών. 

β) Να τρο7ο7οιηθεί το άρθρο 64 του Π∆ 1400/73 µε τίτλο 

«Αξιωµατικοί Ενό7λων ∆υνάµεων. Υ7ηρεσιακή Κατάσταση». Η υ7οχρέωση 

7αραµονής στις ένο7λες δυνάµεις των αξιωµατικών, µετά την α7οφοίτησή 

τους α7ό στρατιωτικές σχολές, δεν µ7ορεί να υ7ερβαίνει χρονική 7ερίοδο 

ίση µε τη διάρκεια των σ7ουδών τους στις στρατιωτικές σχολές.14 

γ) Να µειωθεί 7εραιτέρω η εναλλακτική 7ολιτική-κοινωνική 

υ7ηρεσία ώστε η διάρκεία της να είναι 7ράγµατι εύλογη και να µην 

ισοδυναµεί µε «τιµωρία».15 

 

 

Αθήνα, 12 ∆εκεµβρίου 2002 

 

 

                                                 

14 Πβλ. τη δέσµευση για κατάθεση σχεδίου νόµου, 7ου θα τρο7ο7οιεί το άρθρο 64 του Ν∆ 

1400/73, 7ου ανέλαβε ο εκ7ρόσω7ος του ελληνικού Υ7ουργείου Εθνικής Άµυνας στην 101η 

Σύνοδο της Κυβερνητικής Ε7ιτρο7ής του Ευρω7αϊκού Κοινωνικού Χάρτη στις 9-13 

Σε7τεµβρίου 2002 στο Στρασβούργο, ό7ως αυτή αναφέρεται σε έγγραφο της Γενικής 

Γραµµατέα του Υ7ουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 7ρος την ΕΕ∆Α (αρ. 

7ρωτ. 85/6.2.2003). 

15 Πβλ. τις 7ροτάσεις της Εθνικής Ε7ιτρο7ής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ7ου για τον 

θεσµό της εναλλακτικής 7ολιτικής-κοινωνικής υ7ηρεσίας (5.7.2001), Ετήσια Έκθεση της 

ΕΕ∆Α 2001, σελ. 163. 


