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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαλεί την Ελλάδα για τον ορισµό
της παρενόχλησης στο νόµο κατά των διακρίσεων
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Στις 27 Ιουνίου 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην Ελλάδα, όπως και σε 13
άλλα Κράτη Μέλη, επίσηµο αίτηµα για ορθή ενσωµάτωση της Οδηγίας 200/43/ΕΚ για
τις ∆ιακρίσεις. Η επιστολή της Επιτροπής προς την Ελληνική κυβέρνηση αφορά στον
ορισµό της παρενόχλησης που θεωρείται προβληµατικός ως γενικόλογος µη
παρέχοντας την απαιτούµενη ασφάλεια δικαίου (ρήτρα «χρηστών και συναλλακτικών
ηθών» άρ.2.2 του ν.3304/2005), ενώ όπως έχει ήδη επισηµάνει η Εθνική Επιτροπή
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου σχετικοποιεί ανεπίτρεπτα την έννοια της παρενόχλησης
περιορίζοντάς την.
Ωστόσο, η εφαρµογή της νοµοθεσίας κατά των διακρίσεων υποφέρει και από άλλα
προβλήµατα κύρια ως προς:
- την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των φορέων ίσης µεταχείρισης και την
επιχειρησιακή τους ικανότητα και αποτελεσµατικότητα. Χαρακτηριστικό αρνητικό
παράδειγµα είναι η κατ’ ουσίαν ανύπαρκτη Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης.
- την ασυµβατότητα της προϋπάρχουσας νοµοθεσίας εν γένει για την πρόσβαση σε
δηµόσια αγαθά και υπηρεσίες µε τη νοµοθεσία κατά των διακρίσεων, ιδιαίτερα ως
προς τη ρήτρα εξαίρεσης των λόγων ιθαγένειας από τις αθέµιτες διακρίσεις.
Η κατάσταση αυτή επιτείνεται από τη µη υλοποίηση της οδηγίας 2003/109/ΕΚ για
τους Μακροχρόνια ∆ιαµένοντες Μετανάστες - κυρίως λόγω του ακριβού παραβόλου
των 900€ και του περιορισµένου αριθµού δικαιούχων για µαθήµατα γλώσσας και
ιστορίας - και οδηγεί σε ευρείες διακρίσεις µε βάση την εθνική καταγωγή σε βάρος
των αλλοδαπών κατοίκων και εργαζοµένων της χώρας.
- την περιοριστική διάταξη για την νοµική συνδροµή και εκπροσώπηση των θυµάτων
από οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών και την αδυναµία των φορέων ίσης
µεταχείρισης να προσφύγουν σε δικαστήριο παρέχοντας νοµική υποστήριξη στα
θύµατα. Κανένα πρόσωπο και καµία οργάνωση δεν έχει προσφύγει έως σήµερα στη
δικαστική οδό για προβλήµατα διακρίσεων λόγω φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, ενώ
αµελητέος είναι ο αριθµός των σχετικών αναφορών στο Συνήγορο του Πολίτη.
- την εναρµόνιση των δικονοµικών κωδίκων ως προς την αντιστροφή του βάρους της
αποδείξεως, η οποία καθίσταται αναγκαία για την ουσιαστική εφαρµογή της από τα
δικαστήρια, όπως επίσης η ΕΕ∆Α έχει υποδείξει.
- την πρόβλεψη ποινικών κυρώσεων µόνον για διακρίσεις κατά τη συναλλαγή και την
παροχή υπηρεσιών στο κοινό µε αποτέλεσµα η σχετική νοµοθεσία να παραµένει εν
πολλοίς ένα ευχολόγιο και η παρέµβαση των φορέων ίσης µεταχείρισης µεσολαβητική
µε στόχο τη συµφιλίωση των µερών.
Η πραγµατική εφαρµογή της νοµοθεσίας κατά των διακρίσεων εξαρτάται από το
πλαίσιο των πολιτικών και των πρακτικών για τις διακρίσεις και το ρατσισµό κατά
µεταναστών και µειονοτήτων που εξετάζονται στην Ετήσια Έκθεση του Εθνικού
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