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1. Γιζαγωγή 

 

Ο πενί Δεμμζίςκ Βμεζεμάηςκ θαη Υπενεζηχκ Νυμμξ, πνμβιέπεη ηεκ πανμπή δεμμζίμο 

βμεζήμαημξ ζηα άημμα ηςκ μπμίςκ ηα εηζμδήμαηα θαη μη μηθμκμμηθμί πυνμη 

οπμιείπμκηαη ημο πμζμφ πμο είκαη ακαγθαίμ γηα ηεκ θάιορε ηςκ βαζηθχκ ή εηδηθχκ 

ακαγθχκ ημοξ, κμμομέκμο υηη πιενμφκ θαη υιεξ ηηξ οπυιμηπεξ πνμτπμζέζεηξ ημο 

Νυμμο1. 

 

Όζμκ αθμνά εηδηθά ηα άημμα με ακαπενίεξ, πνμκμείηαη ζημκ ίδημ Νυμμ επηπνυζζεηε 

πανμπή, ημ ακαπενηθυ επίδμμα, γηα ηεκ θάιορε πνμζςπηθχκ ακαγθχκ ημοξ, ημ μπμίμ 

είκαη ίζμ με ημ μηζυ ημο εθάζημηε θαζμνηδυμεκμο επηδυμαημξ βαζηθχκ ακαγθχκ2.  

 

Τμ άνζνμ 12 ημο Νυμμο, ζεςνείηαη ηδηαίηενεξ ζεμαζίαξ γηα ηα άγαμα άημμα με 

ακαπενίεξ, ηα μπμία δεκ μπμνμφκ κα ζοκηενμφκ ημκ εαοηυ ημοξ, θαζυηη μνίδεη υηη δεκ 

έπεη εοζφκε γηα ηε ζοκηήνεζε ημοξ μ γμκέαξ με ημκ μπμίμ δηαμέκμοκ θαη θαηά 

πνμέθηαζε ακαγκςνίδεηαη υηη είκαη θναηηθή ε εοζφκε ζοκηήνεζεξ ημοξ, ελ μο θαη 

πανέπεηαη ζηα εκ ιυγς άημμα, δεμυζημ βμήζεμα γηα ηεκ θάιορε ηςκ βαζηθχκ ή εηδηθχκ 

ακαγθχκ ημοξ θαη ακαπενηθυ επίδμμα γηα ηηξ πνμζςπηθέξ ακάγθεξ ημοξ.  

 

Σηηξ 11 Ιμοιίμο 2014 ηέζεθε ζε εθανμμγή μ πενί Γιάπηζημο Γγγοεμέκμο Γηζμδήμαημξ 

θαη Γεκηθυηενα πενί Κμηκςκηθχκ Πανμπχκ Νυμμξ, μ μπμίμξ θαημπονχκεη ηεκ πανμπή 

ειάπηζημο εγγοεμέκμο εηζμδήμαημξ (ΓΓΓ) ζε άημμα πμο, θαηυπηκ αίηεζεξ ημοξ, θνίκεηαη 

απυ ηεκ ανμυδηα ανπή, υηη πιενμφκ ηηξ πνμτπμζέζεηξ ημο Νυμμο θαη έπμοκ δηθαίςμα 

ιήρεξ ηεξ ζογθεθνημέκεξ πανμπήξ.  

 

Τμ ειάπηζημ εγγοεμέκμ εηζυδεμα (ΓΓΓ) πμο πνμκμεί μ ζογθεθνημέκμξ Νυμμξ, 

πενηιαμβάκεη μεκηαίμ πμζυ πμο ακηηζημηπεί ζηηξ ακάγθεξ δηαβίςζεξ ημο αηηεηή / 

δηθαημφπμο3 θαη μεκηαίμ πμζυ πμο μπμνεί κα πνεηάδεηαη γηα ζηέγαζε4. Σημ δηθαημφπμ 

                                                           
1
 Άρκρα 3, 5 και 6 του Νόμου.  

2
 Παράγραφοσ (η) του άρκρου 8 του ίδιου πιο πάνω Νόμου.  

3
 Στο άρκρο 7 του Νόμου αναφζρεται ςε τι ςυνίςταται το ΕΕΕ και ςχετικό είναι επίςθσ το άρκρο 8.  

4
 Η ζννοια «παροχι ςτζγαςθσ» κακορίηεται ςτο άρκρο 2 του Νόμου για το ΕΕΕ.  
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ΓΓΓ θαηαβάιιμκηαη επίζεξ, δεμμηηθά ή άιια ηέιε5 πμο μπμνεί κα ημο επηβάιιμκηαη απυ 

ανμυδηεξ ανπέξ θαη βμήζεηα, υηακ εκδείθκοηαη, γηα θάιορε έθηαθηςκ ακαγθχκ ή 

ακαγθχκ θνμκηίδαξ6.  

 

Σφμθςκα με ημκ ίδημ Νυμμ, απυ ηεκ εμενμμεκία εθανμμγήξ ημο ηενμαηίδεηαη ε πανμπή 

δεμμζίμο βμεζήμαημξ, ζε δηθαημφπμοξ ιήπηεξ με βάζε ημκ πενί Δεμμζίςκ Βμεζεμάηςκ 

θαη Υπενεζηχκ Νυμμ7. Ωζηυζμ, ημ δηθαίςμα ζηε ιήρε δεμυζημο βμεζήμαημξ ζοκεπίδεη 

κα οθίζηαηαη, ακ οπμβιήζεθε αίηεζε γηα πανμπή ΓΓΓ εκηυξ ηεξ θαζμνηζμέκεξ 

πνμζεζμίαξ. Σε ηέημηα πενίπηςζε, ζοκεπίδεηαη ε πανμπή ημο δεμμζίμο βμεζήμαημξ ζημ 

δηθαημφπμ, μέπνη κα ιεθζεί ηειηθή απυθαζε ζηεκ αίηεζε ημο γηα ΓΓΓ8.  

 

Όμςξ άημμα με ακαπενία, ιήπηεξ δεμμζίμο βμεζήμαημξ, οπέβαιακ πανάπμκα ζημ 

Γναθείμ μμο γηα ηενμαηηζμυ ημο απυ ηηξ Υπενεζίεξ Κμηκςκηθήξ Γοεμενίαξ (ΥΚΓ), με 

ένεηζμα θαηαζέζεηξ ζημ υκμμα ημοξ πάκς απυ 5000 εονχ9.  

 

Απυ ηεκ πνμθαηανθηηθή δηενεφκεζε ηςκ παναπυκςκ επηβεβαηχζεθε μ ηενμαηηζμυξ ημο 

δεμμζίμο βμεζήμαημξ ηςκ παναπμκμφμεκςκ θαη υηη μ ιυγμξ ηεξ ζπεηηθήξ γηα θάζε 

πενίπηςζε απυθαζεξ ήηακ θαηαζέζεηξ ζημ υκμμα ημοξ πμο οπενβαίκμοκ ημ 

πνμακαθενυμεκμ πμζυ θαη ιήθζεθακ οπυρε απυ ηεκ ανμυδηα ανπή εκυρεη 

ζογθεθνημέκςκ δηαηάλεςκ ηςκ πημ πάκς δομ Νυμςκ. 

 

Τμ οπυ ακαθμνά ζέμα ελεηάζηεθε ζημ πιαίζημ ηςκ ανμμδημηήηςκ πμο ακαηέζεθακ ζημκ 

Γπίηνμπμ Δημηθήζεςξ θαη Ακζνςπίκςκ Δηθαηςμάηςκ με απυθαζε ημο Υπμονγηθμφ 

Σομβμοιίμο εμεν. 9 Μαίμο 2012, γηα παναθμιμφζεζε θαη πνμχζεζε ηεξ εθανμμγήξ ηεξ 

Σφμβαζεξ ημο ΟΗΓ γηα ηα Δηθαηχμαηα ηςκ Αηυμςκ με Ακαπενίεξ. Σφμθςκα με ηεκ 

απυθαζε αοηή, μ Γπίηνμπμξ Δημηθήζεςξ, μεηαλφ άιιςκ, μπμνεί κα ελεηάδεη 

αοηεπάγγειηα, είηε μεηά απυ πανάπμκα αηυμςκ με ακαπενίεξ, πενηπηχζεηξ με 

                                                           
5
 Η ζννοια «δθμοτικά και άλλα παρόμοια τζλθ» κακορίηεται ςτο άρκρο 2 του Νόμου για το ΕΕΕ. Στο άρκρο 9 του 

Νόμου αναφζρεται ότι τα εν λόγω τζλθ κακορίηονται ςε διάταγμα του Υπουργοφ Εργαςίασ, Πρόνοιασ και 
Κοινωνικών Αςφαλίςεων το οποίο προβλζπει επίςθσ τισ προχποκζςεισ και τον τρόπο καταβολισ τουσ. 
6
 Σχετικό αναφορικά με τισ ζκτακτεσ ανάγκεσ και ανάγκεσ φροντίδασ είναι το άρκρο 10 του Νόμου.  

7
 Εδάφιο (1) του άρκρου 39 του Νόμου.  

8
 Επιφυλάξεισ του εδαφίου (1) του ίδιου πιο πάνω άρκρου.  

9
 Α/Π 583/2015, Α/Π 955/2015, Α/Π 964/2015 και Α/Π 987/2015. 
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εθανμμγήξ ηεξ Σφμβαζεξ θαη κα οπμβάιιεη εθζέζεηξ ζηηξ θναηηθέξ οπενεζίεξ θαη 

άιιμοξ εμπιεθυμεκμοξ θμνείξ με ζοζηάζεηξ γηα ηεκ εθανμμγή ηεξ Σφμβαζεξ.  

 

2. ςεηικέπ διαηάνειπ ηωμ πεοί Δημξζίωμ Βξηθημάηωμ και Τπηοεζιώμ και 

Γλάςιζηξρ Γγγρημέμξρ Γιζξδήμαηξπ και Γεμικόηεοα πεοί Κξιμωμικώμ 

Παοξςώμ Νόμωμ 

 

Οη Υπενεζίεξ Κμηκςκηθήξ Γοεμενίαξ, ανμυδηα ανπή γηα ηεκ εθανμμγή ημο πενί 

Δεμμζίςκ Βμεζεμάηςκ θαη Υπενεζηχκ Νυμμο, γηα ημοξ ζθμπμφξ ηεξ ελέηαζεξ αίηεζεξ 

γηα πανμπή δεμμζίμο βμεζήμαημξ ή γηα ημκ θαζμνηζμυ ημο φρμοξ ημο, ζα έπνεπε, 

ζφμθςκα με ημ άνζνμ 9 ημο Νυμμο, κα ιαμβάκμοκ οπυρε ηηξ απμηαμηεφζεηξ ημο αηηεηή 

ή ιήπηε δεμμζίμο βμεζήμαημξ πμο οπενέβαηκακ ημ πμζυ ηςκ 3.417 εονχ, ηηξ 

απμηαμηεφζεηξ μπμημοδήπμηε μέιμοξ ηεξ μηθμγέκεηαξ ημο, ημ μπμίμ έπεη κμμηθή εοζφκε 

ζοκηήνεζεξ ημο αηηεηή ή ιήπηε, μέπνη 1708 εονχ θαζχξ θαη ηηξ απμηαμηεφζεηξ υιςκ 

ηςκ μειχκ ηεξ μηθμγέκεηαξ ημο αηηεηή ή ιήπηε, υηακ οπενέβαηκακ ηηξ 8.500 εονχ.  

 

Ο κέμξ Νυμμξ, πενί Γιάπηζημο Γγγοεμέκμο Γηζμδήμαημξ θαη Γεκηθυηενα πενί 

Κμηκςκηθχκ Πανμπχκ, μνίδεη ζημ άνζνμ 13 υηη δεκ είκαη δηθαημφπμ ιήρεξ ΓΓΓ ημ άημμμ 

πμο θαηέπεη πνεμαημμηθμκμμηθά ζημηπεία ημ ίδημ ή θαη μπμημδήπμηε μέιμξ ηεξ 

μηθμγεκεηαθήξ μμκάδαξ θαη ημ φρμξ ηςκ θαηαζέζεςκ οπενβαίκεη ημ πμζυ ηςκ 5000 

εονχ, αολακυμεκμ θαηά 1000 εονχ γηα θάζε πνυζζεημ μέιμξ ηεξ μηθμγεκεηαθήξ 

μμκάδαξ ή ακ ε αλία ηςκ ιμηπχκ πνεμαημμηθμκμμηθχκ ζημηπείςκ οπενβαίκεη ημ πμζυ 

ηςκ 5000 εονχ. 

 

«Φνεμαημμηθμκμμηθά ζημηπεία» ακαθένεηαη ζημ άνζνμ 2 ημο Νυμμο υηη είκαη ε άοιε 

πενημοζία, δειαδή, ηα πνήμαηα (θαηαζέζεηξ, γναμμάηηα, επηηαγέξ), εηζπναθηέμη 

ιμγανηαζμμί, εμπμνεφζημμη ηίηιμη (μμμιμγίεξ, μεημπέξ, πνευγναθα) αζθαιηζηηθά 

ζομβυιαηα θαη άιια πανυμμηα ζημηπεία.  

 

Τμ Υπμονγείμ Γνγαζίαξ, Πνυκμηαξ θαη Κμηκςκηθχκ Αζθαιίζεςκ, δηεοθνίκηζε υηη: 

 

- Τμ ζφκμιμ ηεξ αλίαξ ηςκ μεημπχκ, πνεμγνάθςκ, μμμιυγςκ, αζθαιηζηήνηςκ 

ζομβμιαίςκ, εηζπναθηέςκ ιμγανηαζμχκ θαη άιιςκ πανυμμηςκ ζημηπείςκ, πμο 
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είκαη ζηεκ θαημπή ηςκ μειχκ ηεξ μηθμγεκεηαθήξ μμκάδαξ, δεκ πνέπεη κα 

οπενβαίκεη ημ ζοκμιηθυ πμζυ ηςκ 5000 εονχ· 

- Τμ ζφκμιμ ηςκ εηζμδεμάηςκ ηςκ μειχκ ηεξ μηθμγεκεηαθήξ μμκάδαξ, πνέπεη κα 

είκαη παμειυηενμ απυ ημ ζφκμιμ ηςκ ακαγθχκ πμο οπμιμγίδμκηαη βάζεη ημο 

Νυμμο10.  

 

Η «μηθμγεκεηαθή μμκάδα» ακαθμνηθά με αηηεηή ή δηθαημφπμ πενηιαμβάκεη, ημ ζφδογμ ή 

ηε ζφδογμ, πμο δηαμέκεη ζηεκ ίδηα θαημηθία με ημκ αηηεηή ή δηθαημφπμ, ημ ακήιηθμ ηέθκμ 

ημο, εθυζμκ δηαμέκεη ζηεκ ίδηα θαημηθία με ημκ αηηεηή ή δηθαημφπμ, ημ άγαμμ ηέθκμ θάης 

ηςκ 28 εηχκ, ακελάνηεηα ημο πχνμο δηαμμκήξ ημο, εθυζμκ ε δηαμμκή ημο είκαη ζηε 

Δεμμθναηία ή είκαη θμηηεηήξ /νηα11.  

 

Γηα ημ ζθμπυ ηεξ ελέηαζεξ θάζε αίηεζεξ γηα ΓΓΓ θαη ηδίςξ γηα ηεκ ελαθνίβςζε θαη 

επηβεβαίςζε ηςκ πνεμαημμηθμκμμηθχκ δεδμμέκςκ, μ αηηεηήξ οπμπνεμφηαη κα 

ελμοζημδμηήζεη ημκ Πνμσζηάμεκμ ηεξ Υπενεζίαξ Δηαπείνηζεξ Γπηδμμάηςκ Πνυκμηαξ, κα 

ιάβεη μπμηεζδήπμηε πιενμθμνίεξ απυ αδεημδμηεμέκμ πηζηςηηθυ ίδνομα με βάζε ημκ 

πενί Γνγαζηχκ Πηζηςηηθχκ Ιδνομάηςκ Νυμμ ή θαη αζθαιηζηηθμφξ μνγακηζμμφξ ή θαη 

άιιμοξ μνγακηζμμφξ ή θναηηθέξ ανπέξ12. 

 

3. Παοαηηοήζειπ - Διερκοιμίζειπ  

 

Η πανμπή δεμμζίμο βμεζήμαημξ, δοκάμεη ημο πενί Δεμμζίςκ Βμεζεμάηςκ θαη 

Υπενεζηχκ Νυμμο, δεκ ήηακ απυιοηα απμζοκδεδεμέκε απυ ηηξ απμηαμηεφζεηξ 

θαηαζέζεηξ ημο αηηεηή ή μειχκ ηεξ μηθμγέκεηαξ ημο. Φαίκεηαη υμςξ υηη ζε ζπέζε με ηα 

άγαμα άημμα με ακαπενίεξ  ηενείημ ε βαζηθή ανπή ημο άνζνμο 12 ημο Νυμμο, ζημ μπμίμ 

έγηκε ακαθμνά ζηεκ πανάγναθμ 1. Γθυζμκ δεκ μπμνμφζακ κα ζοκηενμφκ ημκ εαοηυ ημοξ 

ηεκ εοζφκε ακαιάμβακε ημ θνάημξ με ηεκ πανμπή δεμμζίμο βμεζήμαημξ θαη ακαπενηθμφ 

επηδυμαημξ.  

 

Ο κέμξ Νυμμξ πμο ζεζμμζέηεζε ημ ΓΓΓ, ηέζεθε ζε εθανμμγή ζε δφζθμιεξ 

δεμμζημκμμηθέξ ζοκζήθεξ. Γπακεηιεμμέκα επίζεξ ημκίζηεθε υηη απμβιέπεη ζηεκ πανμπή  

                                                           
10

 Ζντυπο Υπουργείου «Βαςικζσ Πρόνοιεσ και Προχποκζςεισ για το Ελάχιςτο Εγγυθμζνο Ειςόδθμα». 
11

 Άρκρο 15 του Νόμου. 
12

 Δεφτερθ επιφφλαξθ τθσ παραγράφου (β) του άρκρου 13 του Νόμου για το ΕΕΕ.  
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ΓΓΓ ζε θάζε, πναγμαηηθά, δηθαημφπμ θαη ζηεκ απμηνμπή ημο θηκδφκμο θαηαπνεζηηθήξ 

ιήρεξ ΓΓΓ απυ άημμα πμο δηαζέημοκ ίδημοξ πυνμοξ γηα ηεκ θάιορε ηςκ ακαγθχκ 

δηαβίςζεξ ημοξ. Αοηυ είκαη ημ γεκηθυ θαη εθ πνχηεξ υρεςξ ζεμηηυ πιαίζημ ζημ μπμίμ 

βαζίδεηαη ημ πνμακαθενυμεκμ άνζνμ 13 ημο Νυμμο πιεκ υμςξ είκαη ηζμπεδςηηθυ, 

θονίςξ επεηδή, ελαζζεκεί / μεηχκεη ηεκ θμηκςκηθή πνμζηαζία ζηα άημμα με ακαπενίεξ 

θαη δφκαηαη κα επηθένεη δοζακάιμγα δοζμεκείξ επηπηχζεηξ ζηεκ πμηυηεηα δςήξ ημοξ.   

 

Τενμαηίζηεθε ε πανμπή δεμμζίμο βμεζήμαημξ ζε άημμα με ακαπενίεξ, επεηδή, 

δηαπηζηχζεθε απυ ημκ έιεγπμ πμο έγηκε ζε ηναπεδηθά ηδνφμαηα, υηη ζημ υκμμα ημοξ 

είπακ θαηαζέζεηξ πένακ ηςκ 5000 εονχ, πςνίξ κα ενςηεζμφκ ή κα δηενεοκεζεί είηε ε 

πνμέιεοζε ημο πμζμφ αοημφ είηε μ ζθμπυξ ημκ μπμίμ ελοπενεηεί ε απμηαμίεοζε ημο. Οη 

θαηαζέζεηξ μπμνεί κα απμηαμηεφηεθακ ζηαδηαθά θαη κα πνμένπμκηαη απυ δχνα 

ζογγεκχκ θαη θίιςκ, πμο ζοκεζίδμκηαη ζε γημνηέξ θαη επεηείμοξ. Μπμνεί κα 

απμηαμηεφηεθακ απυ ελμηθμκμμήζεηξ ηςκ γμκέςκ πμο ζεςνμφκ υηη είκαη απαναίηεηεξ 

γηα κα οπάνπεη έκα δηαζέζημμ πμζυ μπμηεδήπμηε πηζακυ κα πνεηαζηεί γηα κα θαιοθζεί 

ημ θυζημξ ηεξ θοζηθήξ απμθαηάζηαζεξ, ηοπυκ ζεναπεηχκ ή επεμβάζεςκ ή απνυμπηςκ 

ελειίλεςκ ηεξ θαηάζηαζεξ ηςκ αηυμςκ με ακαπενίεξ ή αθυμα θαη γηα ημ ζθμπυ ηεξ 

ελαζθάιηζεξ ηεπκηθχκ ή ηεπκμιμγηθχκ μέζςκ πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ ακαπενία, ηα 

μπμία δεκ πανέπμκηαη απυ ημ θνάημξ αιιά είκαη πνήζημα γηα ηε βειηίςζε ηεξ δηαβίςζεξ 

ημοξ. Τενμαηίζηεθε αθυμα θαη ε πανμπή δεμμζίμο βμεζήμαημξ ζε ακήιηθμ με ακαπενία, 

πανυηη, μη γμκείξ ημο είκαη αδφκαημ πςνίξ δηθαζηηθυ δηάηαγμα κα έπμοκ πνυζβαζε ζηηξ 

θαηαζέζεηξ ζημ υκμμα ημο.  

  

Η έμθαζε ζημ άνζνμ 13, ζε έκα ειάπηζημ πμζυ πνεμαημμηθμκμμηθχκ ζημηπείςκ,  πμο 

μπμνεί κα θαηέπμοκ άημμα με ακαπενίεξ, πςνίξ μπμημδήπμηε άιιμ θνηηήνημ, 

παναγκςνίδεη: 

 

- Τηξ ζμβανέξ δοζπένεηεξ πμο ακηημεηςπίδμοκ ηα άημμα με ακαπενίεξ ζε έκα 

μηθμκμμηθυ θαη θμηκςκηθυ πενηβάιιμκ, απμθιεηζηηθά πνμμνηζμέκμ κα ελοπενεηεί 

ηα άημμα πςνίξ ακαπενίεξ· 

- Τηξ αολεμέκεξ ακάγθεξ πμο πνμθφπημοκ απυ ηεκ ακαπενία ζημ πημ πάκς 

πενηβάιιμκ θαη ημ ρειυ πμιιέξ θμνέξ θυζημξ ημοξ (π.π έλμδα δηαθίκεζεξ, 

πνμζανμμγχκ, θοζημζεναπείαξ)· 
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- Τηξ ελαηνεηηθά πενημνηζμέκεξ πνμμπηηθέξ έκηαλεξ αηυμςκ με ακαπενίεξ ζηεκ 

αγμνά ενγαζίαξ, εκυρεη θαη ηεξ αολεμέκεξ ηα ηειεοηαία πνυκηα ακενγίαξ αιιά θαη 

ηςκ δηαθνίζεςκ πμο θαηά θακυκα ακηημεηςπίδμοκ ηα άημμα με ακαπενίεξ θαηά 

ηεκ πνυζβαζε ημοξ ζηεκ απαζπυιεζε· 

- Τηξ θναηηθέξ οπμπνεχζεηξ δοκάμεη ηεξ Σφμβαζεξ ημο ΟΗΓ γηα ηα Δηθαηχμαηα 

ηςκ Αηυμςκ με Ακαπενίεξ.  

 

4. Η ύμβαζη  

 

Με ηεκ οημζέηεζε ηεξ 2006 απυ ημκ ΟΗΓ, ε Σφμβαζε γηα ηα Δηθαηχμαηα ηςκ Αηυμςκ 

με Ακαπενίεξ, απμηοπχκεη ηηξ αλίεξ θαη ανπέξ πμο πνμέβαιιε δηαπνμκηθά ημ 

ακαπενηθυ θίκεμα, έκακηη ημο ηαηνηθμφ μμκηέιμο ζεχνεζεξ ηεξ ακαπενίαξ ημ μπμίμ είπε 

επηθναηήζεη με ζοκέπεηεξ, μεηαλφ άιιςκ, ηεκ θμηκςκηθή απμμυκςζε ηςκ αηυμςκ με 

ακαπενίεξ θαη ημκ απμθιεηζμυ ημοξ αθυμα θαη απυ ζοκήζεηξ θαη ζημηπεηχδεηξ 

δναζηενηυηεηεξ / πηοπέξ ηεξ δςήξ.   

 

Όπςξ παναθηενηζηηθά ακαθένεηαη ζηε Σφμβαζε, ε πιεημκυηεηα ηςκ αηυμςκ με 

ακαπενίεξ, δμοκ ζε ζοκζήθεξ θηχπεηαξ13, ηδίςξ επεηδή οπάνπμοκ ζμβανά εμπυδηα πμο 

δεκ ημοξ επηηνέπμοκ κα εκηαπζμφκ ζηεκ αγμνά ενγαζίαξ. Γίκαη ημ εθπαηδεοηηθυ 

ζφζηεμα, μη ενγμδμηηθέξ πναθηηθέξ, ε άνκεζε πανμπήξ θαηάιιειςκ θαη εφιμγςκ 

πνμζανμμγχκ θαη οπμζηήνηλεξ ζηεκ ενγαζία, μη ζηενευηοπεξ ζηάζεηξ θαη πνμζεγγίζεηξ 

ηςκ αηυμςκ με ακαπενίεξ. Σοκαθυιμοζμ αοηχκ θαη άιιςκ επίζεξ εμπμδίςκ είκαη ε 

έκημκε μεημκεθηηθή ζέζε ηςκ αηυμςκ με ακαπενίεξ, πμο επηζεμαίκεηαη ζηε Σφμβαζε θαη 

ελαηηίαξ ηεξ απμζηενμφκηαη ηςκ εοθαηνηχκ ηζυηημεξ ζομμεημπήξ ζημ πμιηηηθυ, 

μηθμκμμηθυ θαη θμηκςκηθυ πχνμ.  

 

Με θεκηνηθυ άλμκα ημ θμηκςκηθυ μμκηέιμ ζεχνεζεξ ηεξ ακαπενίαξ, με βάζε ημ μπμίμ ε 

ακαπενία δεκ είκαη αημμηθυ παναθηενηζηηθυ θαη εοζφκε αιιά ημ απμηέιεζμα εμπμδίςκ 

θαη  πενημνηζμχκ πμο οπάνπμοκ ζημ πενηβάιιμκ, υπςξ είκαη δηαμμνθςμέκμ πνμξ 

υθειμξ μυκμ ηςκ αηυμςκ πςνίξ ακαπενίεξ, ε Σφμβαζε θαημπονχκεη με ζαθήκεηα 

ζογθεθνημέκα δηθαηχμαηα γηα άημμα με ακαπενίεξ θαη επηβάιιεη ακηίζημηπεξ 

οπμπνεχζεηξ ζηα θνάηε μένε, ζημπεφμκηαξ ζηεκ πναγμάηςζε ηςκ δηθαηςμάηςκ ημοξ ζε 

                                                           
13

 Παράγραφοσ (τ) του προοιμίου τθσ Σφμβαςθσ.  
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ίζε βάζε με ηα άημμα πςνίξ ακαπενίεξ, μέζς ηεξ άνζεξ ηςκ εμπμδίςκ ηα μπμία 

ζοκηενμφκ ηεκ ακηζμηημία θαη θαηά πνμέθηαζε ηεξ δηαθνίζεηξ ζε βάνμξ ηςκ αηυμςκ με 

ακαπενίεξ.  

 

Γηδηθυηενα ε Σφμβαζε, γηα ηεκ επίηεολε ηεξ ίζεξ μεηαπείνηζεξ ηςκ αηυμςκ με 

ακαπενίεξ, δεκ ανθείηαη ζηεκ απαγυνεοζε ηεξ δηαθνηηηθήξ μεηαπείνηζεξ ημοξ14 αιιά 

δεζμεφεη ηα θνάηε μένε, μεηαλφ άιιςκ, κα οημζεηήζμοκ υια ηα θαηάιιεια κμμμζεηηθά, 

δημηθεηηθά θαη άιια μέηνα ηα μπμία ζα δηεοθμιφκμοκ ηα άημμα με ακαπενίεξ κα αζθμφκ 

ηα δηθαηχμαηα ημοξ, κα απέπμοκ απυ εκένγεηεξ ή πναθηηθέξ αζομβίβαζηεξ με ηε 

Σφμβαζε θαη κα δηαζθαιίδμοκ υηη μη δεμυζηεξ ανπέξ θαη θμνείξ ζα εκενγμφκ ζφμθςκα 

με ηε Σφμβαζε15.  

 

Τμ άνζνμ 28 ηεξ Σφμβαζεξ αθμνά αθεκυξ ημ δηθαίςμα ηςκ αηυμςκ με ακαπενίεξ γηα 

επανθέξ βημηηθυ επίπεδμ γηα ηα ίδηα θαη ηηξ μηθμγέκεηεξ ημοξ, πενηιαμβακμμέκςκ, ηεξ 

επανθμφξ ζίηηζεξ, έκδοζεξ θαη θαημηθίαξ θαη γηα δηανθή βειηίςζε ηςκ ζοκζεθχκ 

δηαβίςζεξ ημοξ θαη αθεηένμο ηεκ οπμπνέςζε ηςκ θναηχκ μενχκ κα ιαμβάκμοκ 

θαηάιιεια μέηνα γηα κα δηαζθαιίδμοκ θαη κα πνμάγμοκ ηεκ πναγμάηςζε ημο.  

 

Τμ δηθαίςμα ηςκ αηυμςκ με ακαπενίεξ γηα επανθέξ βημηηθυ επίπεδμ θαη δηανθή 

βειηίςζε ηςκ ζοκζεθχκ δηαβίςζεξ ημοξ ζημ βαζμυ πμο δηαζθαιίδεηαη θαη πνμάγεηαη 

με θαηάιιεια / πνυζθμνα μέηνα, ζομβάιιεη ζηεκ πναγμάηςζε ημο δηθαηχμαημξ ημοξ γηα 

ακελάνηεηε δηαβίςζε, ημ μπμίμ επίζεξ ακαγκςνίδεη θαη θαημπονχκεη ε Σφμβαζε16, ςξ 

ελαηνεηηθήξ ζεμαζίαξ δηθαίςμα, επεηδή, ζοκδέεηαη με ηηξ δοκαηυηεηεξ εκζςμάηςζεξ θαη 

ζομμεημπήξ ζηεκ θμηκςκηθή δςή θαη ζημπεφεη ζηεκ απμπενηζςνημπμίεζε ηςκ αηυμςκ 

με ακαπενίεξ.  

 

Η Σφμβαζε θονχζεθε απυ ηε Δεμμθναηία ημ 2011 με ημκ Νυμμ 8(ΙΙΙ)/2011.  

 

 

 

 

                                                           
14

 Άρκρο 5 τθσ Σφμβαςθσ – Ιςότθτα και μθ διάκριςθ. 
15

 Άρκρο 4 τθσ Σφμβαςθσ. 
16

 Άρκρο 19. 



9 
 

5. ςόλια - ρμπεοάζμαηα 

 

Η θφνςζε ηεξ Σφμβαζεξ ζοκέπεζε με ηεκ μηθμκμμηθή θνίζε. Σημ ίδημ θαη ηδίςξ ζημ 

μεηέπεηηα δηάζηεμα θαη μέπνη ζήμενα, εθθνάδμκηαη επηθνίζεηξ γηα ζμβανέξ θαηαπνήζεηξ 

ημο ζοζηήμαημξ θμηκςκηθχκ πανμπχκ. Τέημηεξ θαηαπνήζεηξ αθυμα θαη επμοζηχδμοξ 

ζεμαζίαξ αζθαιχξ είκαη θαηαδηθαζηέεξ αιιά ε εοζφκε είκαη ζεζμηθή θαη δημηθεηηθή θαη 

δε ζεςνείηαη εφιμγμ κα μεηαημπίδεηαη ζημοξ ιήπηεξ δεμμζίμο βμεζήμαημξ ή άιιςκ 

πανμπχκ ή κα είκαη αθμνμή γηα ζέζπηζε δηαηάλεςκ πμο θαηαιήγμοκ ζε ζηένεζε απυ 

άημμα με ακαπενίεξ εκυξ ειάπηζημο πνεμαηηθμφ πμζμφ ακαγθαίμο γηα ηηξ βαζηθέξ 

ακάγθεξ ημοξ. 

 

Γπίζεξ, εκχ είκαη πναγμαηηθά παναηεηαμέκε ε δηάνθεηα ηεξ μηθμκμμηθήξ θνίζεξ, ε 

πνμζπάζεηα ελμηθμκυμεζεξ δεμυζηςκ πυνςκ με κμμμζεηηθέξ δηαηάλεηξ πμο ε εθανμμγή 

ημοξ θαηαιήγεη ζηε μείςζε ηςκ ζοκμιηθχκ θναηηθχκ πανμπχκ ζηα άημμα με ακαπενίεξ, 

δεκ απμδοκαμχκεη μυκμ ημ θαημπονςμέκμ δηθαίςμα ημοξ δοκάμεη ηεξ Σφμβαζεξ γηα 

επανθέξ βημηηθυ επίπεδμ θαη  γηα δηανθή βειηίςζε ηςκ ζοκζεθχκ δηαβίςζεξ ημοξ. 

Ακηακαθιά θαηά ημκ ίδημ ηνυπμ ζημ δηθαίςμα ημοξ γηα ακελάνηεηε δηαβίςζε, γηα 

αοημκμμία θαη ίζεξ εοθαηνίεξ με ηα άημμα πςνίξ ακαπενίεξ, αολάκεη ημκ θίκδοκμ 

πεναηηένς πενηζςνημπμίεζεξ ημοξ θαη ζοκεπάγεηαη παναβίαζε ηςκ ακηίζημηπςκ 

θναηηθχκ οπμπνεχζεςκ δοκάμεη ηεξ Σφμβαζεξ.  

 

Γπηπνυζζεηα είκαη αβέβαημ θαηά πυζμ μ πενημνηζμυξ ηςκ θμηκςκηθχκ πανμπχκ με 

κμμμζεηηθέξ δηαηάλεηξ θαη με ζοκέπεηεξ ζηα δηθαηχμαηα ηςκ αηυμςκ με  ακαπενίεξ 

είκαη ε μμκαδηθή θαη θαηαιιειυηενε επηιμγή, έζης θαη μεηαλφ άιιςκ, γηα ηεκ βειηίςζε 

ηεξ δεμμζημκμμηθήξ θαηάζηαζεξ με ηεκ ελμηθμκυμεζε δεμυζηςκ πυνςκ. Κάζε μέηνμ γηα 

ημοξ ζθμπμφξ αοημφξ, πμο ζοκεπάγεηαη μείςζε ηςκ θμηκςκηθχκ πανμπχκ, εκχ 

ζοκδέμκηαη ζηεκά με θαημπονςμέκα δηθαηχμαηα ηςκ αηυμςκ με ακαπενίεξ, πνέπεη κα 

αλημιμγείηαη με βάζε ηεκ ανπή ηεξ ακαιμγηθυηεηαξ γηα κα ελαθνηβχκεηαη υπη μυκμ ακ 

είκαη ακαγθαίμ αιιά θαη ακ είκαη ημ πιέμκ πνυζθμνμ γηα ηεκ επίηεολε ηςκ οπυ ακαθμνά 

ζθμπχκ θαη δεκ οπάνπεη εκαιιαθηηθυ με ιηγυηενεξ ζοκέπεηεξ ζημοξ δηθαημφπμοξ ηςκ 

πανμπχκ.   
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Τμ μνζυ, δειαδή, ε έκηαλε ηςκ αηυμςκ με ακαπενίεξ ζηεκ αγμνά ενγαζίαξ, γηα ηεκ 

απελάνηεζε ημοξ απυ πανμπέξ θάιορεξ βαζηθχκ ακαγθχκ, πμο αζθαιχξ ζα ζομβάιεη 

ζηε μείςζε ημο δεμυζημο θυζημοξ, ήηακ ακέθαζεκ δοζπενήξ θαη παναμέκεη πνμζδμθία, 

ιυγς ηεξ μηθνήξ ζεμαζίαξ πμο δίδεηαη ζηεκ ακάπηολε ηςκ απαναίηεηςκ  εθπαηδεοηηθχκ 

θαη επαγγειμαηηθχκ πνμγναμμάηςκ θαηάνηηζεξ, ζπεδίςκ θαη θαηεοζφκζεςκ πανμπήξ 

εφιμγςκ πνμζανμμγχκ θαη πμιηηηθχκ θαηαπμιέμεζεξ ηςκ  επηθναημφκηςκ ακηηιήρεςκ. 

Σηηξ ηνέπμοζεξ ζοκζήθεξ, ε έκηαλε ηςκ αηυμςκ με ακαπενίεξ ζηεκ αγμνά ενγαζίαξ 

είκαη πενηζζυηενμ δοζπενήξ θαη ακ αοηά ηα άημμα, πςνίξ βάζημε πνμμπηηθή 

ενγμδυηεζεξ, έπμοκ πνεμαημμηθμκμμηθά ζημηπεία πένακ ηςκ 5000 εονχ, δεκ ζεμαίκεη 

υηη έπμοκ θαη ηέημηα αοηάνθεηα πμο δηθαημιμγεί ημκ ηενμαηηζμυ ημο δεμμζίμο 

βμεζήμαημξ  πμο ιάμβακακ θαη ηεκ απυννηρε ηςκ αηηήζεςκ ημοξ γηα ΓΓΓ.  

 

Τμ εονφηενμ μηθμκμμηθυ θαη θμηκςκηθυ πενηβάιιμκ είκαη αθυμα απνυζηημ γηα ηα άημμα 

με ακαπενίεξ, πνεηάδμκηαη ζεζμηθέξ ημμέξ γηα κα ακαδηαμμνθςζεί θαηάιιεια θαη 

ακάιμγα ηςκ θαηεοζφκζεςκ θαη επηηαγχκ ηεξ Σφμβαζεξ θαη αοηυ είκαη έκαξ επηπιέμκ 

ιυγμξ γηα ημκ μπμίμ δε ζα πνέπεη κα ζημπμπμημφκηαη μη πανμπέξ ζηα άημμα με 

ακαπενίεξ, κα ζοκδέμκηαη με ηε δεμμζημκμμηθή θαηάζηαζε θαη ηεκ ελογίακζε ηεξ.  

 

6. Σελερηαίεπ ενελίνειπ - ύζηαζη 

 

Έπς πιενμθμνεζεί υηη ημ άνζνμ 13 ημο πενί Γιάπηζημο Γγγοεμέκμο Γηζμδήμαημξ θαη 

Γεκηθυηενα πενί Κμηκςκηθχκ Πανμπχκ Νυμμο, πμο απμθιείεη άημμα με ακαπενίεξ με 

ειάπηζηα πνεμαημμηθμκμμηθά ζημηπεία απυ ηε ιήρε ΓΓΓ, απαζπυιεζε εκ ηέιεη ημ 

Υπμονγείμ Γνγαζίαξ, Πνυκμηαξ θαη Κμηκςκηθχκ Αζθαιίζεςκ, ημ μπμίμ πνυζθαηα 

εημίμαζε κμμμζπέδημ πνμηείκμκηαξ μεηαλφ άιιςκ ηεκ ηνμπμπμίεζε ημο. Τμ κμμμζπέδημ 

εγθνίζεθε απυ ημ Υπμονγηθυ Σομβμφιημ θαη θαηαηέζεθε ζηε Βμοιή ηςκ 

Ακηηπνμζχπςκ. Αοηή είκαη μηα πμιφ ζεηηθή ελέιηλε. 

 

Η Σφζηαζε μμο είκαη θαηά ηε ζοδήηεζε ημο κμμμζπεδίμο κα ιεθζμφκ οπυρε μη  

δηαηάλεηξ ηεξ Σφμβαζεξ θαη μη οπμπνεχζεηξ πμο δεμημονγμφκ γηα κα δηαζθαιηζηεί υηη 

θάζε άημμμ με ακαπενία, πςνίξ ηθακμπμηεηηθά εηζμδήμαηα, ζα δηθαημφηαη ΓΓΓ, 

ακελάνηεηα ακ θαηέπεη πενημνηζμέκα πνεμαημμηθμκμμηθά ζημηπεία. Γίκαη, επίζεξ, 

ζεμακηηθυ κα δηαζθαιηζηεί ε πανμπή ημο δεμμζίμο βμεζήμαημξ ζε υζμοξ ιήπηεξ 
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δηαθυπεθε αοηυ ιυγς ηςκ πνεμαημμηθμκμμηθχκ ζημηπείςκ πμο δηαπηζηχζεθε υηη 

θαηέπμοκ θαη οπενβαίκμοκ ημ πμζυ ηςκ 5000 εονχ ή ζε υζμοξ απμννίθζεθε ε αίηεζε 

ημοξ γηα ΓΓΓ, γηα ημκ ίδημ ιυγμ.  

 

 

 

 

Γιίδα Σαββίδμο 

Γπίηνμπμξ Δημηθήζεςξ θαη  

Ακζνςπίκςκ Δηθαηςμάηςκ  


